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ـن رشور أنفســنا ،إن احلمــد هللا نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ـاهللا ـم  ونعــوذ ـب

 وأشهد أن ال ، ومن يضلل فال هادي له، من هيده اهللا فالمضل له،وسيئات وأعاملنا
 .  ً وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،إله إال اهللا وحده الرشيك له
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  :أما بعد
 لذا فإن أفضل العلوم عىل اإلطالق ،فإن العلم يرشف ويفضل برشف املعلوم

 .هو كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد
وعىل األخبار الصادقة  ،وقد اشتمل هذا القرآن عىل علم األوليني واآلخريني

  7 8  ووصـفه بـالنور  ، هبـذا القـرآنعـىل هـذه األمـة ولـذلك امـتن اهللا ،النافعـة
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 . النور الذي يستيضء  به العبد طريقه إىل اهللا ففي ذلك أعظم داللة عىل أنه 

ًتـفـاوتون يف ـهـذا الـنـور تفاوـتـا عـظـياموالـنـاس م ـاعهم وعملـهـم ،ً  بحـسـب أتـب
 .  ولذا فحري بالعبد العناية هبذا الكتاب وبعلومه ومعارفه ؛بالقرآن

وقد درج أهل الصدر األول من هذه األمة عىل التمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه 
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rوذلـك ، السـبل  ومل تتفـرق هبـم، واالعتصام هبـام فكـانوا عـىل الرصاط املسـتقيم 
  .rبسبب متسكهم بكتاب رهبم وسنة نبيه 

 ، اهتم به العلامء، وعزهم وقوهتم، كتاب اهللا هو سبيل وحدة املسلمني كانوملا
 وشمروا عن ساعد اجلد ،واألئمة فصنفوا فيه الكتب الكثرية وأولوه العناية الفائقة

ظيمـة  فمـن تلـك املصـنفات الع،يغرتفون من علمه ويبحثون عن كنوزه وجـواهره
 .والآليلء املنثورة كتب علوم القرآن 

ختصار وبالرشح  وباال، بالتصنيف تارة،ًوقد اهتم به العلامء اهتامما بالغ النظري
 ،هنـا دخلهـا يشء مـن علـم الكـالمأالناظر واملتأمل يف هذه الكتب جيد أن  إال ،تارة

 r ورسـوله الذي أفسـد العقائـد وحـرف مـراد اهللا،بسبب تأثر املصنفني هبذا العلم
 . لتصفية وتنقية هذه الكتب من هذا الكدر  فكان من الواجب التصدي
 اخرتته ليكون موضوع بحثي لنيل ،طرق هذا املوضوع وحيث إنه مل يسبق أن 

 عرض ونقد عىل ،املسائل العقدية يف كتب علوم القرآن( درجة املاجستري وأسميته 
 ) .ضوء عقيدة أهل السنة واجلامعة 

  :وعأمهية املوض
  :تظهر أمهية املوضوع من جهات متنوعة  أمهها

 مـن أفضـل  مارصفـت فيـه األوقـات ، ومـايتعلق بـه،أن دراسة  علوم القرآن -١
 الذي هـو كـالم  اهللا ، وهو القرآن، متعلق بأعظم كتابألنه ؛ وذلك،واألعامر
 . عزوجل

  ومنبعها الـذي منـه تسـتقى كـل العلـوم،أن علم القرآن هو أصل العلوم كلها -٢
 .األخرى 

أن تصحيح االعتقاد واملحافظة عىل سالمة العقيدة من أعظم األسباب املقربة  -٣
اهللا سبحانه وتعاىل ماخلق اخلليقة والبعث الرسل إال هلذا ؛ ألن إىل اهللا وذلك

 . األمر 




 

 

٣ 

 إذ مكث بأيب هو وأمي صلوات اهللا ، يف االهتامم بالتوحيدrالتأيس بالرسول  -٤
 ويصحح االعتقاد حياته كلها عليـه الصـالة ،توحيدوسالمه عليه يدعو إىل ال

 . والسالم
 ، فـإذا كـان كـذلك،  ادراالسـتدالل عـىل رشيعـة اهللاأعظـم مصأن القرآن هو  -٥

اخلطأ يف ؛ ألن  وذلك، الكتب التي ألفت يف علومه ومعارفهفالبد من تصحيح
 .    قد جير إىل اخلطأ يف االستدالل تلك الكتب

 كـام دخـل غريهـا ، الذي كدر صفوها،ا علم الكالمأن علوم القرآن قد دخله -٦
 ـلـذا ـجيـدر العناـيـة ،ـمـن العـلـوم كعـلـم أـصـول الفـقـه وعـلـم البالـغـة ونحوـهـا

 . م من هذا الكدر الذي أصاهبا و العلهواالهتامم بتصفية وتنقية  هذ
 كام سيتضح ذلك من ،وقوع كثري من املخالفات العقدية يف كتب علوم القرآن -٧

 . خالل الرسالة 
 . أين مل أجد فيام أعلم من كتب يف هذا املوضوع مع أمهيته  -٨

  :الدراسات السابقة
 ولكـن هنـاك ،مل أجد فيام أعلم من كتب يف هذا املوضـوع بيشء مـن التفصـيل

 :  ومنها،دراسات لبعض كتب علوم القرآن
 ، رسـالة ماجسـتري،خالـد السـبت.  د،كتاب مناهـل العرفـان، دراسـة وتقـويم  .١

  ، وهي دراسة تقويمية شاملة للكتاب،رآن باجلامعة اإلسالميةقدمت لقسم الق
 .  وقد أجاد يف ذلك ،وقد نبه الباحث عىل األخطاء العقدية

 ،حازم سعيد حيدر.  د، دراسة موازنة،كتاب علوم القرآن بني الربهان واإلتقان .٢
 . ومل يستوعب ،وقد نبه الباحث عىل بعض األخطاء العقدية

 نبـه املؤلـف عـىل ،حممـد اخلمـيس.  يف مناهـل العرفـان دكتاب أخطاء الزرقـاين .٣
 . األخطاء املتعلقه بصفات اهللا تعاىل 

ولكـن  ،توفيق علوان.  د،كتاب نقض عقائد األشاعرة يف كتاب مناهل العرفان .٤




 

 

٤ 

 .هذه الدراسة مل تكن إال يف باب األسامء والصفات 
 حتقيق اللجنة ،لك فهد يف جممع امل،ًثم طبع أخريا كتاب اإلتقان يف علوم القرآن .٥

 وـقـد تتبـعـوا األخـطـاء العقدـيـة يف الكـتـاب وعلـقـوا عليـهـا ،العلمـيـة يف املجـمـع
 . ونافعة ،بتعليقات مفيدة

  :خطة البحث
  : وخامتة، وبابني، ومتهيد،قسمت البحث إىل مقدمة

 : وتشتمل عىل:املقدمة
 . وأسباب اختياره ،أمهية املوضوع - أ

 .  الدراسات السابقه -ب 
 . خطة البحث   -ج 
 .    منهج البحث -د

 : وفيه ثالثة مباحث:التمهيد
 .  التعريف بالعقيدة :املبحث األول
 .  التعريف بعلوم القرآن :املبحث الثاين
 . نشأة علوم القرآن واملراحل التي مر هبا :املبحث الثالث
  :صولوفيه أربعة ف . األصول املنهجية العامة يف كتب علوم القرآن :الباب األول
 :وفيه سبعة مباحث : املحكم واملتشابه:الفصل األول
  -:وفيه مطلبان.  املعنى اللغوي للمحكم واملتشابه:املبحث األول
 . املعنى اللغوي للمحكم :املطلب األول
 . املعنى اللغوي للمتشابه :املطلب الثاين
 . أقوال العلامء يف معنى املحكم واملتشابه :املبحث الثاين

 . املحكم واملتشابه يف القرآن :لثالثاملبحث ا
 . حكم تأويل املتشابه :املبحث الرابع
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  هل يف القرآن يشء التعلمه األمة ؟ :املبحث اخلامس
  هل الصفات من املتشابه ؟:املبحث السادس
 . احلكمة من املتشابه :املبحث السابع
 :وفيه ثالثة مباحث .  املجاز :الفصل الثاين
 .ف احلقيقة واملجاز  تعري:املبحث األول
 . نشأة املجاز وأغراضه :املبحث الثاين
 :وفيه مطلبان . حتقيق القول بإن صفات اهللا ليست من املجاز :املبحث الثالث
 . وجوب فهم النصوص الرشعية عىل حقيقتها وظاهرها :املطلب األول
 . إبطال املجاز يف صفات اهللا وأسامئه :املطلب الثاين
 :وفيه مبحثان.أويل والتفويض  الت:الفصل الثالث
 :وفيه مخسة مطالب . التأويل :املبحث األول
 . تعريف التأويل لغة :املطلب األول
 . حقيقة التأويل يف النصوص الرشعية :املطلب الثاين
 . حقيقة التأويل عند السلف واملتأخرين :املطلب الثالث
 . موقف السلف وأهل السنة من التأويل :املطلب الرابع

 . التأويل يف كتب علوم القرآن :طلب اخلامسامل
 :وفيه مطلبان . التفويض :املبحث الثاين
 . معنى التفويض :املطلب األول
 . التفويض يف كتب علوم القرآن :املطلب الثاين
  :وفيه مبحثان . خرب اآلحاد :الفصل الرابع
 . تعريف خرب اآلحاد :املبحث  األول
  .حاد حجية خرب اآل:املبحث  الثاين
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 :وفيه مخسة فصول . املسائل العقدية يف كتب علوم القرآن :الباب الثاين
 ،وفيـه متهيـد . املسائل العقديـة املتعلقـه بتوحيـد الربوبيـة واأللوهيـة :الفصل األول

 .ومبحثان 
  يف تعريف توحيد الربوبية واأللوهية :متهيد

 . توحيد الربوبية :املبحث األول
  .األلوهية توحيد :املبحث الثاين
وفيـه مخسـة  . املسـائل العقديـة املتعلقـه بتوحيـد األسـامء والصـفات :الفصل الثـاين

 :مباحث
 :وفيه مخسة مطالب . الصفات الذاتية :املبحث األول
 . صفة النفس :املطلب األول
 . صفة العلو :املطلب الثاين
  .ين صفة اليد:املطلب الثالث
 . صفة الوجه :املطلب الرابع

 . صفة العينني :خلامساملطلب ا
 :وفيه أربعة مطالب . الصفات الفعلية :املبحث الثاين
 . صفة االستواء :املطلب األول
 . صفة النزول واملجيء واالتيان :املطلب الثاين
 . صفة القرب :املطلب الثالث
 ، والرمحـة، والغضـب، املحبـة والرضـا، مجلـة مـن الصـفات الفعليـة:املطلب الرابع

 .ا  وغريه،والعجب
 . معية اهللا :املبحث الثالث
 . صفة احلياء :املبحث الرابع

 .  رؤية اهللا :املبحث اخلامس
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 :وفيه مخسة مباحث : املسائل العقدية املتعلقة بالقرآن:الفصل الثالث
 :وفيه ثالثة مطالب . موقفهم من القرآن :املبحث األول
 :يد وفيه مسألتانوفيه مته . منهج أهل السنة يف صفة الكالم :املطلب األول
 . أدلة أهل السنة عىل إثبات صفة الكالم هللا :املسألة األوىل
 . إثبات أن كالم اهللا متعلق بمشيئة اهللا واختياره :املسألة الثانية
 . منهج أهل السنة يف القرآن :املطلب الثاين
 . مناقشة أقوال املخالفني والرد عليهم :املطلب الثالث
 .قرآن  نزول ال:املبحث الثاين
 :وفيه أربعة مطالب . إعجاز القرآن :املبحث الثالث
 . ضابط املعجزة :املطلب األول
 . القرآن معجزة هذه األمة :املطلب الثاين
 . قدر املعجز من القرآن :املطلب الثالث
 :وفيه ثالث  مسائل . وجوه إعجاز القرآن :املطلب الرابع
 ؟.أو املعنى  هل اإلعجاز واقع يف اللفظ :ةاملسألة األول
 . إعجازه بالرصفة :ةاملسألة الثاني
 .  من وجوه إعجاز القرآن :املسألة الثالثة
 . تفاضل القرآن :املبحث الرابع

 .وفيه متهيد ومطلبان  . الوحي :املبحث اخلامس
 .التمهيد يف حاجة البرش إىل الوحي 

 . تعريف الوحي :املطلب األول
 . مراتب الوحي :املطلب الثاين

 :وفيه ثالثة مباحث . املسائل العقدية املتعلقة بالقدر :صل الرابعالف
 . أفعال العباد :املبحث األول
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 . التحسني والتقبيح :املبحث الثاين
 .  حقيقة الظلم :املبحث الثالث
 :وفيه مبحثان . املسائل العقدية املتعلقة بمسائل األسامء واألحكام :الفصل اخلامس
 .ًيامن لغة ورشعا  حقيقة اإل:املبحث األول
 . التكفري :املبحث الثاين

 :وفيها أهم نتائج البحث :اخلامتة
 :الفهارس

 .فهرس اآليات  .١
 .فهرس األحاديث  .٢
 .فهرس األعالم  .٣
 .فهرس امللل والنحل  .٤
 .فهرس األلفاظ الغريبة  .٥
 .فهرس املصادر واملراجع  .٦
 .فهرس املوضوعات  .٧

  :منهج البحث
 التـي هـي مرجـع البـاحثني يف هـذا ،وم القرآنمجع املسائل العقدية من كتب عل .١

 والتـي ، واملـادة العلميـة، ومتيزهـا يف العـرض، وشـموهلا، وذلـك السـتيعاهبا،الفن
 ، وكتاب اإلتقان يف علوم القرآن،متثلت يف كتاب الربهان يف علوم القرآن للزركيش

كلـامت   وقـد تتابعـت ،ًالذي اعتمد عىل كتاب الربهان وزاد عليه أنواعا ليست فيـه
 .  وسيأيت يشء من ذلك ،الباحثني  عىل أهنام من أوسع ماكتب يف علوم القرآن

 وذلك لتميزه يف ،وقد أضفت إىل هذه الدراسة كتاب مناهل العرفان للزرقاين
 أـصـبح ـمـن املراـجـع املهـمـة ـلـدى الـبـاحثني ؛ألـنـه و، وبـعـض اإلـضـافات،الـعـرض

 . املعارصين الذين كتبوا يف علوم القرآن 
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 عـىل نحـو ماجـاء يف كتـب ، تلك املسائل عـىل أبـواب العقيـدة ومباحثهـارتبت .٢
 . السلف

 وبيان خمالفتها إن كانـت ،دراسة تلك املسائل عىل ضوء عقيدة السلف الصالح .٣
 .  مع االستشهاد لذلك من الكتاب والسنة وإمجاع السلف ،كذلك

هبا مـن  أشري إىل مصدر تلك األقـوال عنـد أصـحا،عند عرض األقوال املخالفة .٤
 . كتبهم املطبوعة 

 وجعلـت ذلـك يف ،عزوت  اآليات القرآنية إىل أماكنها من املصـحف الرشيـف .٥
 .متن البحث 

 ، فـإين أكتفـي بـالعزو إلـيهام، فام أخرجه الشيخان أو أحدمها،ختريج األحاديث .٦
 مـع بيـان درـجـة ، فـإين أخرجـه مـن بقيـة كتـب السـنة،ومـامل أجـده يف الصـحيحني

 .  بذلك بأقوال أهل العلم ً مستعينا،احلديث
 وكتـب العقائـد إال مـامل ،ختريج اآلثار بعزوها إىل أماكنها مـن الكتـب احلديثيـة .٧

 . أجده
 . ترمجت لألعالم غري املشهورين  .٨
 .  ًعرفت بامللل والنحل الواردة يف البحث إال ماورد ذكره عرضا  .٩

 . رشحت الغريب من الكلامت التي يرد ذكرها يف البحث  .١٠
 .  خشية اإلطالة بذكرها ، بيانات املصادر إىل فهرسهاأخرت ذكر .١١
 .عمل الفهارس الالزمة يف البحث  .١٢
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 شكر وتقدير
هذا وأمحد اهللا عزوجل ، وأثنى عليه اخلـري كلـه ، عـىل مـامن بـه عـيل وتفضـل 
ًوتكرم  من إمتـام هـذا البحـث ، فلـه سـبحانه وتعـاىل احلمـد أوال وآخـرا ، وظـاهرا  ً ً

  .]١٩: النمل[ M  x  w  ~  }  |  {     z  y L  ًوباطنا ،
وأشكر بعد شكر اهللا والدي الكريمني عـىل حسـن تـربيتهام ومجيـل رعـايتهام ، 
وعىل تشجيعهام عىل إمتـام هـذا البحـث ، وأسـأل اهللا أن يرزقنـي برمهـا ، وأن يطيـل 

 . أعامرمها عىل طاعته 
ذا  البحـث  ، ثم  لزوجتي التي طاملا صـربت عـيل ، وسـاعدتني  عـىل إمتـام هـ

 . فأسأل اهللا أن يبارك فيها 
كام أتقدم  بالشكر اجلزيل لشيخي ومرشيف عـىل هـذا البحـث فضـيلة األسـتاذ 
الدكتور عيل بن نفيع العلياين ، الذي أفـادين بخلقـه قبـل علمـه ، وكـان لتوجيهاتـه 

 يعـيل ًرائه  أثر عىل البحث ، فجزاه اهللا خريا عـىل ماقـدم،   وأسـأل اهللا العظـيم أنآو
 . درجته يف الدنيا واآلخرة ، وأن يصلح عقبه 

كام أشكر كل من أعـانني عـىل هـذا البحـث ، مـن أسـاتذة وزمـالء وإخـوان ، 
وأخص بالذكر مـنهم األخ عـاطف بـن صـالح العـويف ، فلهـم منـي جزيـل الشـكر 

 .  والعرفان ، وأسأل اهللا أن يعظم هلم األجر واملثوبة 
علمـي جامعـة أم القـرى ممثلـة بكليـة أصـول والشكر موصول هلـذا الرصح ال

الدعوة وأصول الدين ، وبقسم العقيدة عىل وجه اخلصوص عىل االهـتامم بطـالب 
 . العلم ، وهتيئة السبل هلم ، وتشجيعهم عىل البحث واالستفادة 

 
ًوأسأل اهللا العظيم أن جيعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم ، وأن يعفو عام وقع فيه 

والتقصري ، وآخر دعوانـا أن احلمـد هللا رب العـاملني ، وصـىل اهللا وسـلم من الزلل ، 
 .  عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
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 . وهو الربط واإلحكام والشد بقوةعقد يعقد عقدة وعقدامن :  لغةدةـالعقي
ٍّشـد عـىل ُّيـدل ٌواحـد ٌأصـل والـدال والقـاف العني ")١(قال ابن فارس ِوشـدة َ ِّ 

  .  كلها ِالباب ُفروع ُترجع وإليه ُوثوق،
ْعق ذلك من َوعقدت...ُوعقود أعقاد ِالبناء،واجلمع دَ ًعقدا، ِأعقده َاحلبل َ ْ  وقد َ
ْالعقدة هي وتلك انعقد، ُ. .. 
ًعقدة، ٌفالن اعتقد يقالو ْ َوعقد. اقتناه أي ًوأخا،ً ماال واعتقد. َّاختذها أي ُ  َقلبه َ
ِينزع فال كذا عىل َواعتقد. عنه َ  )٢("صلب واعتقد اإلخاء أي ثبت:ُاليشء َ

ـع والعـهـد  وعـقـد ا  :وتعاـقـدوايعـقـده ـشـده، والعـقـد الـضـامن والعـهـد، حلـبـل والبـي
 . )٣( تعاهدوا

 ومنه عقدة اليمني والنكـاح قـال ً، ويقال عقد يعقد عقدا،والعقد نقيض احلل
®̄    M  :تعاىل   ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £   L ]٨٩:املائدة[. 

  )٤(.ومنه عقد اجلزية وهو كناية عن إقرارها عىل النفس 
 العقد اجلمع بني أطراف اليشء ويسـتعمل ذلـك ")٥(وقال الراغب األصفهاين

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ً، كان إماما يف رجال خراسان غلب عليه علم النحـو ولسـان العـرب هو أمحد بن زكريا بن فارس أبو احلسني)  ١(

وانظر البلغة يف تـراجم ) ٣٥: ص(هـ انظر الديباج املذهب إلبراهيم بن عىل املالكي ٢٩١فشهر به تويف سنة 
 ) . ٦١: ص(أئمة النحو واللغة للفريوز آبادي 

 ).٨٧ -٨٦/ ٤(معجم مقاييس اللغة )  ٢(
 ).٣٨٤-٣٨٣: ص(للفريوزآباديالقاموس املحيط  انظر) ٣(
 ) .٢٩٦/ ٣(انظر لسان العرب البن منظور )  ٤(
 ، امللقب بالراغب، صاحب التصانيف النافعـة،هو أبو القاسم احلسني بن حممد بن الفضل امللقب  األصبهاين)  ٥(

وطبقات املفرسين ) ١٢٠/ ١٨(هـ  انظر ترمجته سري أعالم النبالء ٥٣٥ومنها املفردات، ونحوها، تويف سنة 
 ) .١٦٩: ص(للداودي 




 

 

١٣ 

يف األجسام الصلبة كعقد احلبل وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاين نحو عقد البيع 
ومنه قيل لفالن .... عاقدنا وعقدت يمينه وت،والعهد وغريمها فيقال عاقدته وعقدته

وعقـد لسـانه احتـبس وبلسـانه عقـدة أي يف كالمـه  .... ،عقيدة وقيل للقالدة عقد
́   M  ¶     µ  حبسة قال تعاىل   ³  ²L  ]ومنه قوله تعـاىل   ]٢٧: طه M  E  D    

  I  H   G  FL ]مجع عقده وهي مايعقده الساحر وأصـله مـن ]٤: الفلق 
  )١("العزيمة

 . )٢(والعقيدة مايدين به اإلنسان يقال له عقيدة حسنة أي ساملة من الشك 
واخلالصة أن مجيع تصاريف كلمة عقد يف اللغة تدور عىل معنى الشد والربط 

 أو اخليط إذا ، كعقد احلبل،ء كان هذا املعنى يف األمور احلسيةوالتأكيد والتوثيق سوا
  )٣(.شد أويف األمور املعنوية كعقد البيع والنكاح والعقد

دل يف اللغة عىل معنـى الشـد والـربط ي تقدم معنا أن لفظ عقد :ًوالعقيدة اصطالحا
صطالحي  وخيتص يف معناه اإل،والتوثيق وهذه املعاين الخترج عن معناه اإلصطالحي

 . يف كل مايعقد عليه اإلنسان قلبه وضمريه عليه بحيث اليدخله الشك
 : عام وخاص :وللعقيدة مفهومان
  :أما مفهومها العام

ًتكـون يقينـا و وجتزم هبا األذهـان ،فيطلق عىل األمور التي تصدق هبا النفوس
ًنـا  بحيـث يـؤمن املعتقـد هبـا إيام،عند أصـحاهبا اليامزجهـا ريـب والخيالطهـا شـك

 .  اليتطرق إليه الشك برصف النظر عن نوع اإلعتقاد حق أوباطل ،ًجازما

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )  ٣٤١: ص(انظر مفردات ألفاظ القرآن )  ١(
  )٨: ص(انظر عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان )  ٢(
 انظر مجيع املصادر السابقة)  ٣(




 

 

١٤ 

  :أما مفهومها اخلاص
فإنه يتحدد بحسـب ماتضـاف إليـه كلمـة عقيـدة فيأخـذ معنـاه اإلصـطالحي 
ًاخلاص فيقال مثال عقيدة أهل السنة واجلامعة أي مايعتقده أهل السنة واجلامعة من 

 ،)٢(رةـ واألشاع)١(ةـ ويقال عقيدة املعتزل،كتاب والسنةعتقاد الواردة يف المسائل اال
ًأي مايعتقده املعتزلة واالشاعرة من أمور اإلعتقاد سواء كان حقا أوباطال  ً. 
ا هي ألهنوإذا أطلقت العقيدة اإلسالمية فاملراد هبا عقيدة أهل السنة واجلامعة 

  )٣(.ًتضاه اهللا دينا لعباده اإلسالم الذي ار
 هي اإليـامن اجلـازم بربوبيـة اهللا تعـاىل وألوهيتـه وأسـامئه :والعقيدة اإلسالمية

 واإليـامن بكـل ، ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه،وصفاته
ما جاءت به النصوص الصحيحه من أصول الـدين وأمـور الغيـب ومـاأمجع عليـه 

 rوالقـدر والرشع ولرسـوله، مرألالتسليم هللا تعاىل يف احلكم وا و،السلف الصالح
 )٤( .تباعبالطاعة والتحكيم واال

وللعقيدة اإلسالمية أسامء أخرى عند أهل السنة واجلامعة ترادفها وتدل عليها 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وسموا معتزلة  العتزاهلم جملس احلسن البرصي، ومن فرقة ظهرت عىل)  ١(
ًعقائدها نفي صفات اهللا، والقول بإن القرآن حمدث، ونفي رؤية اهللا يف اآلخرة، وأن اهللا لـيس خالقـا ألفعـال 

 .العباد 
وامللل ) ٦٣: ص(يف الدين والتبصري ) ٩٣: ص(والفرق بني الفرق ) ١٥٥: ص( انظر مقاالت اإلسالميني 

 ) .٣٨: ص(واعتقادات فرق املسلمني واملرشكني ) ٤٣/ ١(والنحل 
فرقة ينتسبون إىل أيب احلسن األشعري يف مذهبه الثاين، بعد رجوعـه عـن االعتـزال، يثبـت عـامتهم الصـفات )  ٢(

 . السبع، ويقولون بأزلية الصفات، ويقولون بالكالم النفيس، وكسب العبد 
 ) .٩٤/ ١(انظر امللل والنحل        

والعقيـدة )  ٧: ص(انظر عقيدة أهل السنة واجلامعة وموقف احلركات اإلسالمية املعارصة منها لنارص العقل )  ٣(
 ) .١١: ص(يف اهللا لعمر األشقر 

عقيـدة وال)  ٤: ص(انظر عقيدة أهل السنة واجلامعة وموقف احلركات اإلسالمية املعارصة منها لنارص العقل )  ٤(
 ) .١١: ص(يف اهللا لعمر األشقر 
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 والتوحيـد إال أن التوحيـد أخـص مـن ، والفقـه األكـرب، وأصول الدين،منها السنة
طلق عىل مايتعلق بـذات اهللا تعـاىل يف ربوبيتـه وألوهيتـه العقيدة حيث إن التوحيد ي

  . والعقيدة أعم من هذا،وأسامئه وصفاته
  

* * * 




 

 

١٦ 

 


 

 ، والقرآن، يتكون من جزأين مها علوم، مركب إضايفوم القرآنـ عل:مصطلح
ً معـا بـاملعنى امثم نعرفه،ً وحدها لغة واصطالحا واملقام يقتيض أن نعرف كل كلمة

 .اإلضايف 
 أصـل صـحيح ، العلوم مجع علم بالكرس، وسكون الالم"وم لغةـتعريف العل

يقـال  ،مـن ذلـك العالمـة وهـي معروفـة  ،يدل عىل أثر باليشء يتميـز بـه عـن غـريه
، فـارس إذا كانـت لـه عالمـة يف احلـربويقـال أعلـم ال، علمت عىل اليشء عالمـة

والعلـم اجلبـل وكـل يشء ،والعلم الرايـة واجلمـع أعـالم  ،وخرج فالن معلام بكذا 
 .)١( ومنه العالمة السمه  ،يكون معلام خالف املجهل

  )٢(. والعلم اليقني يقال علم يعلم إذا تيقن،والعلم نقيض اجلهل
 كـل بحسـب ، أقـوال أهـل العلـم يف تعريفـه وضـبطهتعددت:ويف اإلصطالح

 . اإلعتقاد اجلازم املطابق للواقع  بأنهه فمنهم من عرفهمرشبه ومعتقد
 . إدراك اليشء عىل ما هو به: يف تعريفه:وقيل
 .اسخة تدرك هبا الكليات واجلزئيات العلم صفة ر:وقيل
  )٣(. إنه الحيد :وقيل

 مجلة "والذي يعنيننا هنا هو معنى العلم من الوجهة التدوينية فقالوا يف تعريفه 
 ـسـواء أكاـنـت وـحـدهتا يف املوـضـوع أو يف "  املـضـبوطة بجـهـة واـحـدة ـمـن املـسـائل 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ولسـان العـرب  ) ٢٥٤/ ٢(وهتـذيب اللغـة لألزهـري ) ١٠٩/ ٤(انظر معجم مقاييس اللغـة البـن فـارس )  ١(

)١٢/٤١٧.( 
 ) .١١٠/ ٤(وانظرمعجم مقاييس اللغة ) ٤٢٧/ ٢(انظر املصباح املنري للفيومي )  ٢(
 البن النجارورشح الكوكب املنري) ٦١٠: ص(ات إليب البقاء والكلي) ١٩٩: ص(انظر التعريفات للجرجاين )  ٣(

)٦٠/ ١.( 
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 )١(.الغاية
 :أما لفظ القرآن من الناحية اللغوية

 :فقد اختلف أهل العلم يف لفظ القرآن هل هو مشتق أم ال عىل قولني
  )٢(. قالت طائفة إن لفظ القرآن اسم علم غري مشتق:القول األول
م إىل أن لفـظ القـرآن مصـدر مشـتق غـري جامـد  وذهبـت طائفـة مـنه:القول الثـاين

  :واختلفوا يف اشتقاقه عىل قولني
 ويدل لـه )٣( ." تال" قيل إنه مصدر مهموز مشتق من القراءة مصدر قرأ بمعنى -١

M   Ú     Ù  Ø  قول ابن عباس يف قوله تعـاىل    ×  ÖL ]١٨: القيامـة[  M  ×  ÖL :
 . )٤(" اعمل بهMÙ  Ø  Lبيناه "

 والواجب أن يكون تأويله عـىل قـول ابـن عبـاس مـن الـتالوة "قال ابن جرير
ً وأن يـكــون مـصــدرا ـمــن ـقــول القاـئــل ـقــرأت كقوـلــك اخلرسان ـمــن ،والـقــراءة
 )٥(."خرست
 : اهللا عنه يف عثامن ريض اهللا عنه ريض)٦( حسان بن ثابت قال
ً                 يقطع الليل تسبيحا وقرآناود به   بأشمط عنوان السجاضحو ً)٧(  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )  .١٨: ص(وانظر املدخل لدراسة القرآن إليب شهبة ) ١٥/ ١(انظرمناهل العرفان )  ١(
) ١٩٥/ ١(وانظـر الربهـان للـزركيش )  ٦٢/ ٢(روي هذا القول عـن اإلمـام الشـافعي انظـر تـاريخ بغـداد )  ٢(

 .واختار هذا القول السيوطي ) ٣٣٩ /٢(واإلتقان للسيوطي 
 ) .١٢/ ١(والقرطبي ) ٤٠٤/ ٥(وتفسري ابن عطية ) ٤٢/ ١(انظر تفسري ابن جرير )  ٣(
 ) .١٨٧٧/ ٤(رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري انظر )  ٤(
 ).٤٢/ ١(تفسري الطربي )  ٥(
، سيد الشعراء املؤمنني، املؤيـدين بـروح القـدس، شـاعر حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد)  ٦(

واإلصـابة ) ٥١٢/ ٢(هـ وقيل غري ذلك، انظر سري أعـالم النـبالء ٥٤ وصاحبه  قيل تويف سنة rرسول اهللا
 ) .٦٢/ ٢(البن حجر 

 .دار صادر بريوت ) ٢٤٨: ص(ديوان حسان بن ثابت )  ٧(




 

 

١٨ 

 . قراءة :أي
القراءة بمعنى اجلمـع تقـول قـرأت اليشء قرآنـا بمعنـى و مشتق من قرأ :وقيل

ومنـه سـمي قـرء العـدة . مجعته وهو من ضم احلروف والكلامت بعضـها إىل بعـض
 .)١( الجتامع دم احليض يف الرحم
  : يف قولـه تعـاىل" رمحـه اهللا)٢( ويدل له قـول قتـادة،عواملقصود به املتلو املجمو

M  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑL ]٣(" يقول حفظه وتأليفه ]١٧: القيامة( . 
ـه ـرآن مضــمومة آياـت ـإن الـق ـاين ـف ـذه املـع ـاة ـبـني ـه ـض  والمناـف  بعضــها إىل بـع

 .)٤(أللسنهومضمومة سوره بعضها إىل بعض وهو متلو با
 تقول قريت املـاء ، وأنه مشتق من القري، والقول اآلخر إنه مصدر غري مهموز-٢

 )٥(.يف احلوض أي مجعته ومنه القرية الجتامع الناس فيها
ن السـورة ا مشـتق مـن قرنـت اليشء بـاليشء إذا ضـممته سـمي بـه لقـر:وقيل

 )٦(.واآليات واحلروف فيه ومنه القران بني احلج والعمرة 
 هذه األقوال يف اشتقاق لفظة القرآن قول من جيعلها مشتقة من قرأ يقرأ وأوىل

  يف غريآية من تنزيلـهاهللا جل ثناؤه أمر نبيهن أل"  والتي بمعنى التالوة وذلك،قراءة
 ما أوحى إليه  ، ومل يرخص له يف  ترك اتبـاع يشء مـن أمـره إىل وقـت تأليفـه تباعاب

  )٧(." القرآنومجعه
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) . ٤٠٢: ص(واملفردات للراغب ) ٥/٧٨(ومعجم مقاييس اللغة   ) ٩/٢٠٩(انظرهتذيب اللغة )  ١(
هـ ١١٧هـ وقيل ١١٨ً، احلافظ الكبري األعمى، املفرس، مات كهال سنة هو أبو قتادة بن دعامة أبو اخلطاب السدويس)  ٢(

 ) .٢/١٣٤(والكاشف يف من له رواية يف الكتب الستة للذهبي )  ١٨٥/ ٧(ري انظر التاريخ الكبري للبخا
 ) .٤٢/ ١(تفسري الطربي )  ٣(
 ) .١٢٨/ ١(ولسان العرب البن منظور ) ٤٣/ ١(انظر تفسري الطربي )  ٤(
 ).  ٢١١ -٢٠٧/ ٩(وهتذيب اللغة  ) ٧٨/ ٥(انظر معجم مقاييس اللغة )  ٥(
 ) .١٣٢ -١٢٨/  ١(ولسان العرب )  ٢١١-٢٠٧/ ٩(ي انظر هتذيب اللغة لألزهر)  ٦(
 ) .٤٣/ ١(تفسري ابن جرير الطربي )  ٧(




 

 

١٩ 

أنه ظاهر من استخدام اللفظ ومشتقاته يف كالم اهللا سـبحانه ويف ًويؤيده أيضا 
 . ويف كالم الصحابة الذين نزل عليهم القرآن rكالم رسوله

©  M   ®  ¬   «  ª  ومما يدل عـىل ذلـك مـن األمثلـة قولـه تعـاىل 
  ²  ±  °  ̄L ]ـراف ـاىل ]٢٠٤: األـع ـه تـع M  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   : وقوـل

   Â  Á    À    L  ]وقولـــه تـعـــاىل   ]٦١ :يـــونس  M   s  r  q  p   o  n  m
  u  tL ]١(.يات  وغريها من اآل ]٩٨: النحل( 

 rوأخرج البخاري عن عبداهللا بن عمرو بن العـاص ريض اهللا عنـه أن النبـي 
 .)٢(" اقرأ القرآن يف كل شهر قال إين أطيق أكثر فام زال حتى قال يف ثالث"قال له 

  ويراد به الفعل نفسه من القراءة والتالوة التي واملصدر يطلق،والقرآن مصدر
 وقـد يطلـق ويـراد بـه املفعـول أي الكـالم ، فعل العبد وهو القليل يف كتاب اهللاهي

 . املتلو املقروء وهذا غالب اطالقات القرآن 
 وغالب مايذكر لفظ القرآن إنام يراد به نفس الكالم اليراد "قال شيخ اإلسالم 

 )٣(.ذي هومسمى املصدربه التكلم بالكالم ال
 :ًتعريف القرآن اصطالحا

عرف القرآن بتعريفات كثرية ومتنوعة وسبب ذلك واهللا أعلم ملا للقـرآن مـن 
خصائص كثرية ومتنوعة فكل تعريـف يـذكر خاصـية للقـرآن يعرفـه هبـا ال يـذكره 

 )٤(.اآلخر وهلذا تعددت التعريفات
 -:ولكن هذه التعريفات الختلو من جهتني

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 -٣٨/ ١(وعلوم القرآن من خالل مقدمات التفاسـري ) ١٩: ص(انظر املحرر يف علوم القرآن ملساعد الطيار ) ١(

 ).٢١: ص(ودراسات يف علوم القرآن للرومي ) ١٦-١٥/ ١(ومناهل العرفان ) ٣٩
 ) .٦٩٨/ ٢(انظر )  ١٨٧٧(قم بر)  ٢(
 ) .٣٧/ ١٧( و) ١٨٩/ ١٢ (جمموع الفتاوى)  ٣(
 ) .٢٣:ص(ودراسات يف علوم القرآن للرومي ) ٢١/ ١(انظر مناهل العرفان )  ٤(




 

 

٢٠ 

 وهـي الكـالم فيـذكر ،تعلق به من حيث كونه صفة من صفات اهللا تعـاىلجهة ت) ١
 فيقال فيه القـرآن كـالم اهللا املنـزل عـىل ،ًأئمة السلف والسنة أوصافا وخصائص له

 وهو غري خملوق تكلم اهللا به ابتداء وكالمه تعاىل قائم بذاته ومل rخاتم النبيني حممد
 والقـرآن هـو اللفـظ ،انه بحرف وصـوت وكالمه سبح،ًيزل متكلام إذا شاء بام شاء

  )١( .rًواملعنى معا سمعه جربيل من اهللا عزوجل وبلغه إىل حممد 
وجهة تتعلق بالناحية اللفظية منه وعليها يدور تعريف األصوليني وهـذا النـوع ) ٢

 ،تعددت فيه التعريفـات فمـنهم مـن أطنـب وأطـال بـذكر مجيـع خصـائص القـرآن
 )٢(.م من اقتصد وتوسط ولكل وجهة ورأيومنهم من اخترص وأوجز ومنه

 كـالم اهللا عزوجـل :نـهأ القـول ب:ولعل أقرب التعريفـات وأمجعهـا واهللا أعلـم
  )٣(. املتعبد بتالوته املعجز بأقرص سورة منه rاملنزل عىل نبيه 

  :ات التعريفزحمرت
ـا  ـه " ـكـالم اهللا"قولـن ـه كالـم ـدخل فـي ـع كالـمـه ـسـبحانه فـي  عـمـوم يـشـمل مجـي
 ـكـام ـخيـرج األحادـيـث ،ولـغـريهم وـهـذا القـيـد ـخيـرج األحادـيـث النبوـيـةللمالئـكـة 

 . ومعانيها من اهللا rالقدسية عىل القول بأن ألفاظها من النبي 
 . أخرج كالمه سبحانه الذي مل ينزله " املنزل "قولنا 
 . أخرج ماأنزل عىل غريه من األنبياء " r عىل نبيه "قولنا 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
دار العاصـمة، ورشح أصـول اعتقـاد ) ١٦٦ -١٦٥: ص(انظر عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين )  ١(

ورشح العقيـدة ) ٤٠ -٣٦/ ١٢( البـن تيميـة جمموع الفتاوى ، و) ٢/٣٦٤ (أهل السنة واجلامعة لاللكائي
 )  .١٧٢/ ١(الطحاوية 

) ٢٢ -٢٠: ص(وعلـوم القـرآن بـني الربهـان واإلتقـان حلـازم حيـدر سـعيد ) ٢٠/ ١(انظر مناهل العرفان )  ٢(
والقرآن ) ٤٠/ ١(وعلوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري ) ٢٣: ص(ودراسات يف علوم القرآن للرومي 

 ) .٩: ص(ومصطلحات علوم القرآن عرض وحتليل للقرعاوي ) ٣١/ ١(ومنزلته بني السلف وخمالفيهم 
ودراسات يف ) ١/١٦(ومناهل العرفان دراسة وتقويم للسبت ) ٢١: ص(انظر املحرر يف علوم القرآن للطيار )  ٣(

 ) . ٢٣: ص(علوم القرآن للرومي 




 

 

٢١ 

 .  خيرج األحاديث القدسية "ز بأقرص سورة منه املتعبد بتالوته املعج"قولنا 
  -"تعريف علوم القرآن باملعنى اإلصطالحي

  -:لعلوم القرآن معنيان
  معنى عىل الفن املدون -٢ معنى إضايف               -١
 واملعـارف ، والقرآن تشـري إىل أنـواع العلـوم، اإلضافة بني علم: املعنى اإلضايف-١

 يشمل كل ًهو ف، أو أحكامها،كانت خادمة للقرآن بمسائلها سواء ،املتصلة بالقرآن
 وعلم الرسم ، وينتظم ذلك علم التفسري والقراءات،علم خيدم القرآن أويستند إليه

 ، وعلـم الناسـخ واملنسـوخ، وعلـم أسـباب النـزول، وعلم إعجـاز القـرآن،العثامين
ـب الـقـرآن،وعـلـم إـعـراب الـقـرآن ـم غرـي ـه وا، وعـل ـوم اـلـدين كالفـق ـد  وعـل لتوحـي

  )١(.والفرائض وعلم اللغة العربية وغري ذلك 
وهـو ًختار منها واحدا، ن بعدة تعريفات  ومعنى علوم القرآن كفن مدون عرف-٢

ً يضم أبحاثا كلية هامة تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شـتى يمكـن اعتبـار :علم
ًكل منها علام متميزا  ً")٢(  

  -:الفرق بني علوم القرآن وأصول التفسري
 فهل ،ت مايسمى بعلم أصول التفسريملمن املصطلحات التي ظهرت واستع

 هذا العلم مرادف ملا سمي بعلوم القرآن أو أن هذا مصطلح مغاير له ؟  
 بل كان ،ً بني املصطلحني علوم القرآن وأصول التفسري مل تكن معروفة سابقاقةالتفر

قصـد هـو خدمـة كتـاب اهللا وكـان امل، لعلـوم القرآنًاأصول التفسري عندهم  مرادفـ
 ، اـصـطلح عـىل التفرـيـق بـيـنهام، ـثـم بعـد ذـلـك،وتسـهيل الـطـرق املوصـلة إىل فهـمـه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وانظر دراسات يف علوم القـرآن للرومـي ) ٢٤: ص(واملدخل لدراسة القرآن ) ٢٣ /١(انظر مناهل العرفان )  ١(

 ) ٢١: ص(واملحرر يف علوم القرآن للطيار) ٣١ "ص(
ومناهل ) ١/٤٩(وعلوم القرآن من مقدمات التفاسري ) ٧١: ص(انظر مقدمة التحقيق لكتاب فنون األفنان )  ٢(

 ) ١٩/ ١(العرفان دراسة وتقويم للسبت 




 

 

٢٢ 

فجعلوا مسمى أصول التفسري  يرتكز عىل األسس والقواعد املتعلقة بعلم التفسـري 
  )١(.ومايشتمل من رشوط وآداب متعلقة باملفرس وطرق ومناهج وما إىل ذلك 

 فعلوم القرآن مصـطلح عـام وأصـول ،ص وعموم بني املصطلحني خصوًإذاف
التفسري مصطلح خاص يطلق عىل بعـض فنـون علـوم القـرآن مثـل حكـم التفسـري 
وأقسامه وأنواعه وأسباب اإلختالف يف التفسري وقواعـد الرتجـيح عنـد املفرسيـن 

 علم يقـوم عـىل ضـبط التفسـري ووضـع قواعـد مهمـة :ونحوذلك من املباحث فهو
 . يف طرق التفسريرضورية لسالمة السري

نه يضم مباحث الدخـل هلـا يف  أعم منه أل فهو،"علوم القرآن" مصطلح :أما 
 .)٢()علم الفواصل( التفسري كرسم القرآن وعدد آياته 

نـه ألويرى بعض الباحثني أن علوم القرآن يمكن أن تسمى بـ أصول التفسـري 
 )٣(.يتناول املباحث التي البد للمفرس من معرفتها 

 علوم القرآن  فهـو مـن بـاب إطـالق عىل أصول التفسري جاء من إطالقأما ما
 لرشف هـذا العلـم حيـث إنـه املقصـد األسـمى للنـاظر يف ًااجلزء عىل الكل وإظهار

 )٤(.كتب علوم القرآن

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
) ١٤: ص(وانظر فصول يف أصول التفسري للطيار ) ٥٢/ ١(ظر علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري ان)  ١(

 ).١١: ص(وبحوث يف أصول التفسري ومناهجه للرومي 
وبحوث ) ١٤: ص(وانظر فصول يف اصول التفسري للطيار ) ١١: ص(انظر بحوث يف أصول التفسري للصباغ )  ٢(

 ) .١١ :ص(يف اصول التفسري ومناهجه 
  ).١٦: ص(انظر مباحث يف علوم القرآن للقطان )  ٣(
: ص(وكتاب املحرر يف كتب علوم القرآن للطيار) ١٢: ص(انظر بحوث يف أصول التفسري ومناهجه للرومي )  ٤(

  إن كانت املعلومة من علوم القرآن ال أثر هلا يف فهم املعنى" يف التفريق بينهام فقالً مهامًاوقد ذكر ضابط) ٥٣
فهي من علوم القرآن وليست من علوم التفسري كمعرفة فضائل سورة اإلخالص فإهنا من علوم القرآن لكن 
معرفتها أو جهلها اليؤثر يف فهم املعنى، وإن كانت من املعلومـات التـي تـؤثر يف فهـم املعنـى ملعرفـة غريـب 

 ."األلفاظ فهذا من علوم التفسري ومن علوم القرآن من باب أوىل 




 

 

٢٣ 

 


 -:العرص النبوي
أهل فصاحة وبالغة متمتعني بجميع  والعرب rنزل القرآن الكريم عىل النبي

 وتـذوق ، وذكاء يف القرحية،مزاياها الكاملة من قوة يف احلافظةوخصائص العروبة 
ً حتى أدركوا من علوم القرآن ومن إعجازه بسليقتهم وصفاء فطرهتم كثـريا ،للبيان
 وكـان r وكان إذا أشـكل علـم يشء مـن معانيـه وأحكامـه سـألوا رسـول اهللا ،منه

 ويقـريء ، وسالمه عليه يفرس هلم ما أشكل عليهم ويبني هلـم أحكامـهصلوات اهللا
 وكان الصحابة رضوان اهللا عليهم ،كل واحد منهم  احلرف الذي يتيرس له القراءة به

 قـد rمع ما امتازوا به من خصـائص العروبـة أميـني اليعرفـون الكتابـة والرسـول
ء يف حديث أيب سعيد اخلدري  كام جا يف أول األمرهناهم عن كتابة يشء غري القرآن

 .)١(" .. ومن كتب عني غري القرآن فليمحه،التكتبوا عني" rريض اهللا عنه قال
زد عىل ذلك أهنم مل يكن حيتاجون إىل كتابة يشء من التفسري أو علوم القرآن ملا 

 وصفاء القرحية فلهذه األسباب ونحوها مل تكتب علوم يتمتعون به من قوة احلافظة
 )٢(.من اإلسالم  القرآن يف الصدر األول

 :عهد الصحابة
 وصار اخلليفـة مـن بعـده أبـابكر الصـديق ريض اهللا عنـه rملاقبض رسول اهللا

رـتـد كـثـري ـمـن الـعـرب ـعـن اإلـسـالم ـجـاءت ـحـروب اـلـردة الـتـي راح ـضـحيتها او
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٢٤٩٣(برقم ) ٤/٢٢٩٨(خرجه مسلم يف صحيحه أ)  ١(
) ١١٩: ص(ومباحـث يف علـوم القـرآن لصـبحي الصـالح ) ٤/ ١(انظر مقدمـة السـيوطي لكتـاب اإلتقـان )  ٢(

واملحـرر يف ) ٦٩: ص(وعلوم القرآن بني الربهـان واإلتقـان ) ٣٤: ص(ودراسات يف علوم القرآن للرومي 
) ٢٢/ ١(ودراسة تقويمية لكتاب مناهل العرفان ) ١/٢٩(العرفان ومناهل ) ٣٠: ص(علوم القرآن للطيار 

 ) .١/٥٦(وعلوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري 




 

 

٢٤ 

يب بكـر أن جيمـع عند ذلك أشار عمر ريض اهللا عنه ألمايقارب السبعني من القراء ف
 )١(.القرآن خشية من الضياع فكان ذلك 

ًومن ذلـك الوقـت أصـبح القـرآن جمموعـا يف صـحف بعـد أن كـان مفرقـا يف  ً
ُالعسب  .)٣(ّ واللخاف)٢(ُ

وملا جاءت خالفة عثامن ريض اهللا عنه وقـد اتسـعت رقعـة اإلسـالم واخـتلط 
رف العربية وخيـف عـىل القـرآن أن خيتلـف املسـلمون فيـه العرب باألمم التي التع

فتكون فتنة يف األرض وفساد كبري فعند ذلك أمر ريض اهللا عنه أن جيمع الناس عىل 
مصحف واحد مرسوم بدقـة متناهيـة وأمـر بـام سـواه مـن املصـاحف أن حتـرق درأ 

حف  للمصـا" ومنذ كتابة ذلك املصحف ظهر مايسـمى بالرسـم العـثامين)٤(.للفتنة
  )٥(.والذي صار سنة متبعة يف كتابتها إىل هذا اليوم 

ـري ـمـن الـصـحابة بتفـسـري الـقـرآنذـلـكويف   ـمـنهم اخللـفـاء ، اـلـعرص اـشـتهر كـث
 وزيـد بـن ثابـت ريض اهللا عـنهم ، وابن عباس وابن الـزبري وأيب بـن كعـب،األربعة
ن  وابـ، وابـن عبـاس، وكثـرت الروايـة يف التفسـري عـن عـىل بـن أيب طالـب،أمجعني
 .بن كعب ريض اهللا عنهم ا وأيب ،مسعود

 -:عهد التابعني
وحني اتسعت الفتوحـات اإلسـالمية انـترش الصـحابة رضـوان اهللا علـيهم يف 

 وينرشون هلم علومه ،ه ويفرسون هلم معاني، يعلمون أهلها القرآن،البلدان املفتوحة
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) ٤٧٠١(برقم ) ١٩٠٧/ ٤(روى قصة مجع القرآن يف عهد أيب بكر البخاري يف صحيحه  )  ١(
 جريد النخل، واحدها عسيب : العسـب)  ٢(
هي اخلزف، انظر غريـب احلـديث للقاسـم بـن أيب سـالم       : حجارة بيض رقاق، واحدهتا خلفة وقيل: اللخـاف)  ٣(

ـة ) ٤/١٥٦( ـن قتيـب ـب احلــديث الـب ـن أيب ) ٦٦٨/ ٣(وغرـي ـايف الصــحيحني ملحمــد ـب ـب ـم وتفســري غرـي
 ).٣٦: ص(نرصاحلميدي 

 ) ٤٧٠٢(م برق) ١٩٠٨/ ٤(روى هذه القصة البخاري يف صحيحه برقم )  ٤(
 ) ٣٠/ ١(انظر مناهل العرفان )  ٥(




 

 

ي كثـرية مدارس التفسري وهـ( ومعارفه فعند ذلك نشأت مايسمى باملعنى احلديث 
 .)وأشهرها ثالث مدارس 

  مدرسة ابن عباس ريض اهللا عنه يف مكة -١
  مدرسة أيب بن كعب ريض اهللا عنه باملدينة -٢
  مدرسة عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه يف الكوفة  -٣

ً وغـريهم مـن الصـحابة والتـابعني مقـترصا عـىل علـم ،ومل يكن تفسري هـوالء
 وعلـم أسـباب ،يشمل مع هذا علـم غريـب القـرآنالتفسري بمعناه اخلاص بل كان 

 بـل كـان ،ً ومل يكـن مـدونا، وعلم الناسـخ واملنسـوخ وعلـم املكـي واملـدين،النزول
 )١(بالرواية والتلقني 

 عىل رأس ة مع بداية تدوين األحاديث النبوي،ثم دونت أنواع من علوم القرآن
 ،دة من أنواع علوم القرآنً واحتوت كتب األحاديث مجال جي،املئة األوىل من اهلجرة

 ويف هـذه ، والقـراءات، وكتـاب احلـروف،من ذلك كتاب التفسري وفضائل القـرآن
الفرتة ظهرت مصنفات يف بعض علوم القرآن بشكل مفرد من ذلك تأليف حييى بن 

وكتاب الناسخ واملنسوخ يف كتـاب اهللا تعـاىل لقتـادة بـن ً كتابا يف القراءات، )٢(يعمر
 .هـ وغريها ٢٠٠ ت )٣( وتفسري حييى بن سالم ، هـ١١٧ت  دعامة السدويس

ثم ألف يف علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري مثل مافعله الطربي رمحه 
 قدم كتابه النكـت والعيـون )٤( وكذلك أبواحلسن املاوردي ،يف مقدمة جامع البيان

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٣٧: ص(انظر دراسات يف علوم القرآن للرومي )  ١(
، قيل إنه كان أول من نقط املصاحف، سكن البرصة، وهبا تويف سنة حيى بن يعمر أبو سليامن العدواين، املقريء)  ٢(

 ) .٤/٤٤١( غري ذلك، انظر سري أعالم النبالء هـ وقيل٨٩
هـ ٢٠٠، ثم اإلفريقي، مفرس، صنف مصنفات كثرية يف فنون العلم،  تويف سنة حيى بن سالم البرصي، التميمي)  ٣(

  .)٢٥٩/ ٦(ولسان امليزان البن حجر ) ١٥٥/ ٩(انظر اجلرح والتعديل البن أيب حاتم 
، الـبرصي شـافعي، صـنف مصـنفات كثـرية يف الفقـه، عيل بن حممد بن حبيب القايض أبـو احلسـن املـاوردي)  ٤(

= 

٢٥ 




 

 

٢٦ 

 . بسبعة فصول مضامينها تعد من علوم القرآن 
ل الفروع واملباحث املتعلقة بـالقرآن الكـريم سـواء كـان ثم تتابع التأليف يف ك

ذلك بطريقة اإلفراد هلا يف التأليف أو كان ذلك بضم بعضها إىل بعـض وجعلهـا يف 
 .كتاب واحد 

ًثم بعد ذلك ارشأبت أعناق العلامء أن يعترصوا من تلك العلـوم علـام جديـدا 
ذا العلـم هـو مانسـميه يكون كالفهرس هلا والدليل عليها واملتحدث عنها فكـان هـ

 )١(.علوم القرآن باملعنى املدون
  )٢(ظهور اصطالح علوم القرآن 

مل تكن علوم القرآن بخافية عىل العلامء املربزين قبل التدوين بل كانت جمموعة 
يف صدورهم إال أن اصطالح علوم القرآن مل يظهر يف عناوين مؤلفاهتم إال يف الفرتة 

 .املتأخرة 
  -:ًقديام) كفن مدون ( ات يف علوم القرآن ومن أهم املؤلف

  )٣() هـ٢٤٣ت( فهم القرآن للحارث املحاسبي -١
ـن احلـسـن أـبـو القاـسـم -٢ ـه ـعـىل فضــل عـلـوم الـقـرآن للحـسـن ـبـن حمـمـد ـب  التنبـي

 .هـ ٤٠٢النيسابوري 
 ) هـ ٥٩٧ت( كتاب فنون األفنان يف علوم القرآن البن اجلوزي -٣
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

هـ انظر طبقات ٤٥٠والتفسري وأصول الفقه، منها احلاوي، واألحكام السلطانية، والنكت والعيون، تويف سنة  =
وطبـقـات املفرسـيـن ) ٢٣٠: ص(وطبـقـات الـشـافعية الـبـن ـشـهبة )  ٢٦٧/ ٥(ة الـكـربي للـسـبكي الـشـافعي

 ) .٨٣: ص(للسيوطي 
وعلـوم القـرآن بـني الربهـان ) ٣٧: ص(ودرسـات يف علـوم القـرآن للرومـي ) ٢٩/ ١(مناهل العرفان  انظر) ١(

ـان   ـار ) ٦٩: ص(واإلتـق ـرآن للطـي ـوم الـق ـرآن) ٢٧: ص(واملـحـرر يف عـل ـوم الـق ـدمات وعـل ـالل مـق ـن ـخ  ـم
 ) .٢٧: ص(واملدخل لدراسة القرآن ) ٥٦/ ١(التفاسري

 .انظر املصادر السابقة )  ٢(
 .وقد حقق الكتاب بتحقيق، حسني القوتيل )  ٣(




 

 

٢٧ 

  ).هـ٦٦٥ت(علق بالكتاب العزير إليب شامة املقديس  املرشد الوجيز إىل علوم تت-٤
 .هـ )٧٩٤ت ( الربهان يف علوم القرآن بدر الدين الزركيش -٥
 ويعد تصنيفه ألنواع علوم القرآن ،)١( مواقع العلوم من مواقع النجوم للبلقيني-٦

 .من أجود أنواع التصنيف هلا كام نقلها السيوطي
طي وكتابه التحبري يف علوم التفسري ويعد كتـاب  اإلتقان يف علوم القرآن للسيو-٧

 ولئن قيل إن املفرسين عيـال عـىل ،أصل من األصول املؤلفة يف هذا العلم"اإلتقان 
ً فإن علامء القرآن عيال عـىل اإلتقـان وقـد اسـتفاد كثـريا مـن كتـاب ،تفسري الطربي

أنواع علـوم ًومها بحق أوسع وأشمل كتابني مجعا عددا من ،  )٢("الربهان للزركيش
 .)٣( امالقرآن بني دفتيه

 إنـه عمـدة " عـن كتـاب اإلتقـان " رمحه اهللا)٤(قال الشيخ عبدالعظيم الزرقاين
 . )٥("الباحثني والكاتبني يف هذا الفن

 وقـد كـان هـذا " عـن كتـاب اإلتقـان "وقال الشيخ حممد بن حممد بـن شـهبة 
 مـن جـاء بعـد مؤلفـه مـن  وعليـه اعـتامد،الكتاب والزال أوىف مرجع يف هذا العلم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 وهذا الكتاب يف حكم املفقود،لكن مباحثه وأنواعه قد ذكرها السيوطي يف كتابه التحبري)  ١(
 ). ٤٧: ص(دراسات يف علوم القرآن للرومي )  ٢(
 ).١٢٣: ص(انظر علوم القرآن بني الربهان واإلتقان )  ٣(
 بلدة تابعة ملحافظة املنوفية، ولد يف مطلع القـرن ي، ونسبته إىل زرقان وههو الشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين)  ٤(

ًصول الدين وقد نال العاملية وعني مدرسا أكلية الرابع عرش اهلجري، والتحق باملعهد األمحدي، ثم خترج من 
ًبمعهد الزقازيق ثم نقل إىل معهد طنطا ثم عني إماما، ثم نقل مدرسـا بمعهـد القـاهرة ومنـه إىل كليـة أصـول  ً
الدين حيث درس هبا علوم القرآن واحلديث، أما عقيدته فهو أشعري املعتقد كـام سيتضـح ذلـك مـن خـالل 

هــ انظـر ١٣٦٧به مناهل العرفان، واملنهل يف احلديث يف علوم احلديث، تويف سـنةالدراسة، من مصنفاته كتا
 وانظـر كتـاب مناهـل العرفـان .م١٩٧٩دار العلم املاليني بريوت لبنان الطبعة الرابعـة ) ٢١٠/ ٦(األعالم 

 )١/٤٤(دراسة وتقويم خالد السبت 
 ) .٣٥/ ١(مناهل العرفان )  ٥(




 

 

٢٨ 

 . )١(" أو كاد ، وهبذا الكتاب توقف التأليف يف علوم القرآن،العلامء إىل عرصنا هذا
ملحمد بـن أمحـد بـن عقيلـة املكـي ت ، كتاب الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن-٨

  )٢(.ًيعد أن يكون تشقيقا لكتاب السيوطي  هـ وهذا الكتاب ال١١٥٠
 :م القرآن بمعناها املدون يف العرص احلديثومن أهم املؤلفات يف علو

 واستقصاؤها ولكن وهذه املؤلفات يف العرص احلديث كثرية يصعب حرصها
 :نشري إىل بعضها

 مناهل العرفان يف علوم القرآن للشيخ حممد بن عبد العظـيم الزرقـاين ويقـع يف -١
 .جملدين 

 ألفـه لطلبـة ،شـهبة املـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم للـدكتور حممـد حممـد أبـو -٢
 .الدراسات العليا يف اجلامعة األزهرية ويقع يف جملد 

 مباحث يف علـوم القـرآن للـدكتور صـبحي الصـالح ألفـه لطلبـة كليـة اآلداب -٣
 .بجامعة دمشق 

 التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن عىل طريقة اإلتقان تأليف الشيخ طـاهر -٤
 .اجلزائري 

 .لوم القرآن تأليف الشيخ حممد عىل سالمة  منهج الفرقان يف ع-٥
 .  مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان -٦
 
 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وانظر مقدمة حتقيق ) ٥١: ص(وانظر املحرر يف علوم القرآن ) ٤٠-٣٩: ص(ريم املدخل لدراسة القرآن الك)  ١(

 .طبعة املجمع، فقد نقلوا كثريا من األقوال يف إثبات ذلك ) ٦٤-٥٧/ ١(اإلتقان،
 ) ٥١: ص(انظر املحرر يف علوم القرآن )  ٢(




 

 

٢٩ 

 
 
 
 
 

 :الباب األول
 :األصول املنهجية العامة يف كتب علوم القرآن











 
 
 
 
 
 
 




 

 

٣٠ 

 
 
 
 
 

 :الفصل األول
 احملكم واملتشابه













 
  
 
 
 




 

 

٣١ 

 
 
 
 
 

 :املبحث األول
 املعىن اللغوي للمحكم واملتشابه









 




 

 

٣٢ 

 



 وهو واحد، ٌأصل وامليم والكاف احلاء) حكم(" : يف املحكم يقول ابن فارس

ْاملنع وهو ُاحلْكم، ذلك ّوأول. ْاملنع ْالظلم من َ ْوسميت. ُّ َ  ُمتنعهـا ألهنـا ّالدابـة مـةَحَك ِّ
ْحَكمت يقال َالسفيه حَكمت: ويقال. ْوأحَكمتها َالدابة َ  عـىل َأخذت إذا ُوأحكمته، َّ
مـت: وتقول. اجلهل من متنع ألهنا ُقياسها، هذا ِواحلكمة ....يديه  ًحتكـيام ًفالنـا حكَّ
م يريد ّعام ُمنعته م. إليه ُأمره ُجعل إذا كذا، يف ٌفالن ُوحكِّ  املنسوب ِّاملجرب :واملحكَّ
 . )١(".احلكمة إىل

 ويقال للرجل إذا كـان ،ويقال أحكم األمرأتقنه وأحكمته التجارب عىل املثل
 .  )٢(حكيام قد أحكمته التجارب واحلكيم املتقن لألمور

 .ويف أسامء اهللا احلكم واحلكيم ومها بمعنى احلاكم وهوالقايض
ألشـياء ويتقنهـا فهـو فعيـل  فعيل بمعنى فاعـل أوهـو الـذي حيكـم ا:واحلكيم

 واحلكمة عبـارة عـن معرفـة أفضـل األشـياء ،بمعنى مفعل وقيل احلكيم ذواحلكمة
 .سن دقائق الصناعات ويتقنها حكيمبافضل العلوم ويقال ملن حي

ــرآن   M   n   m   l   k  j  i  h  g           f  edL   وـجــاء يف وصـــف الـق
 مـن إليـه حيتـاج مـا بجميـع وفصـلت احكمت آياته أن اعلم واهللا واملعنى  ]١: هود[

 ذلـك عـىل والـدليل اإلسـالم، ورشائـع االنبياء نبوة وتثبيت اهللا توحيد عىل الداللة
والذكر احلكيم هـو احلـاكم لكـم وعلـيكم  MU  T  S  Q  P L  : جل اهللا قول

  )٣(. الاختالف فيه والاضطرابأوهو الذي 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٩١ / ٢(   معجم مقاييس اللغة ) ١(
  ) .١٤٣ / ١٢( ولسان العرب البن منظور )  ٦٢: ص(انظر كتاب خمتار الصحاح للرازي)  ٢(
  )  .٤١٨ /١( والنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ) ٦٩/ ٤( انظر كتاب هتذيب اللغة لألزهري )  ٣(




 

 

٣٣ 

  :وهبذا يظهر أن اإلحكام يف اللغة يدور عىل معنيني
عت ومنـه احلـاكم  حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى من: املنع والعرب تقول-١

 .الذي يمنع الظلم 
  )١( حكيم : يقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها: اإلتقان-٢

 
* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 . انظر املصادر السابقة )١(




 

 

٣٤ 

 




 الشـني والبـاء واهلـاء أصـل واحـد يـدل عـىل تشـابه الشـئ "يقول ابن فـارس 
شبه وشبه وشبيه ، وتشاكله لونا ووصفا َيقال  ِ ََ الـذي يشـبه : والشـبه مـن اجلـواهر. ْ

 . الذهب 
 . )١(" أشكال واشتبه األمران إذا.  من األمور املشكالت اتـِّواملشبه

به ألنه وسمي بالشبه ، يلقى عليه دواء فيصفر،والشبه رضب من النحاس َّ ش ـ ُ
ْ وتقول يف فالن شبه من فالن وهو شبهه وشبهه وشبيهه،بالذهب ُ َ ٌِ  ويقـال شـبهت ،َ

 . )٢(ًهذا هبذا واشبه فالن فالنا
ــاس ــاهبات ،والـشــبهة اإللتـب ــور املـشــكالت، واملتـش ــن األـم  واملـشــتبهات ـم

 .)٣(التاملتامث
 : املتشابه مامل يتلق معناه من لفظه وهو عىل رضبني")٤(قال ابن األثري

 . إذا رد إىل املحكم عرف معناه :أحدمها
 اليكاد ينتهي ألنه ، ماالسبيل إىل معرفة حقيقته فاملتبع له متبع للفتنه:واآلخر

 .)٥("إىل شئ تسكن نفسه إليه 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٢٤٣ / ٣(   معجم مقاييس اللغة )١(
  ).٥٠٣ / ١٣(  ن العرب ولسا ) ٥٨ / ٦( انظر هتذيب اللغة لألزهري )  ٢(
  ).١٣٨: ص(  انظر خمتار الصحاح للرازي ) ٣(
، العالمة جمد الدين أبو السعادات ابن األثري اجلزري، ثم هو املبارك بن حممد بن حممد بن عبدالكريم الشيباين)  ٤(

لغوي، صنف كثري من املصنفات، منها جامع األصول، وكتاب النهاية يف غريب املوصيل، الفقيه، املحدث، ال
وطبقـات ) ١٤١/ ٤(هـ انظـر وفيـات األعيـان يف أنبـاء أبنـاء الزمـان البـن خلكـان ٦٠٦احلديث تويف سنة 

 ) .٦١/ ٢(وطبقات الشافعية البن أيب شهبة ) ٨/٣٦٦(الشافعية الكربى للسبكي 
  ) .٤٤٢ /٢(  واألثر  النهاية يف غريب احلديث) ٥(




 

 

٣٥ 






لقد اختلفت أقوال العلامء يف معنى املحكم واملتشابه وسأشـري إىل بعـض هـذه 
 :األقوال

 وهن الناسخات أواملثبتات ، املحكامت من آي القرآن املعمول هبن:قال بعضهم .١
 . ومايؤمربه ، وحدوده وفرائضه،األحكام وحالله وحرامه

روي هذا عن ابن عبـاس ريض ) ات املنسوخ(       واملتشاهبات املرتوك العمل هبن 
  )٣( وغريهم)٢( وجماهد .......)١(اهللا عنه وكذا روي عن عكرمه

 .أحكم اهللا فيه بيان حالله وحرامه ما: املحكامت:وقال آخرون.٢ 
 . يف املعاين وإن اختلفت ألفاظهً ماأشبه بعضه بعضا:واملتشاهبات

مـن التأويـل غـري وجـه  املحكامت مـن آي الكتـاب مـامل حيتمـل :وقال آخرون.٣
 واحد

  )٤(. واملتشابه منه مااحتمل من التأويل أوجها 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 واملفرسين املكثرين والعلامء الربانيني أبوعبداهللا الرببري ثم املدين اهلاشمي  عكرمه هو احلرب العامل أحد التابعني) ١(
ان موىل ابن عباس روى عن خلق كثري من الصحابة وكان أحد أوعية العلم وقد افتى يف حياة ابن عباس، كـ

هـ وقيل بعدها انظر التاريخ ١٠٤يقول كان ابن عباس يضع يف رجيل الكبل يعلمني القرآن والسنن تويف سنة 
  ).٩/٢٤٤( والبداية والنهاية البن كثري  ) ٩٦/ ١( وتذكرة احلفاظ للذهبي ) ٤٩/ ٧(الكبري للبخاري 

 موىل السائب بن أيب السائب جماهد بـن جـربجماهد هواإلمام شيخ القراء واملفرسين أبواحلجاج املكي األسود )  ٢(
روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب عنه أخذ القرآن والتفسـري، ورى عـن مجـع مـن الصـحابة قيـل تـويف سـنة 

 .هـ وقيل بعد ذلك ١٠٣
  ) .٤٤٩ /٤(وسري أعالم النبالء للذهبي  ) ٤١١ /٧(        انظر كتاب التاريخ الكبري 

ـن أيب حــاتم ) ٣( ،           )١/٢٧٩(وتفســري البغــوي  ) ١٧٢ /٣( و تفســري الطــربي  ) ٥٩٢/ ٢(   انظــر تفســري اـب
  ) .٣٤٥ / ١( وتفسري ابن كثري 

ـزركيش  ) ١٧٣/ ٣( انظــر تفســري الطــربي ) ٤( ـوم القــرآن لـل واإلتقــان للســيوطي  ) ٤٦ / ٢( الربهــان يف عـل
)٤/١٣٣٦. ( 




 

 

٣٦ 

ـا أحـكـم اهللا فـيـه ـمـن آي الـقـرآن وقـصـص األـمـم : املحـكـم:وـقـال آـخـرون.٤  ـم
 . ففصله ببيان ذلك ملحمد وأمته ،ورسلهم الذين أرسلوا إليهم

ة  هو مااشتبهت األلفاظ به من قصصهم عند التكريـر يف السورفقصـ:واملتشابه
 )١(.باتفاق األلفاظ    واختالف املعاين وقصة باختالف األلفاظ واتفاق املعاين

.  املحكم من آي القرآن ماعرف العلامء تأويله وفهموا معناه وتفسريه:وقال آخرون.٥ 
حد إىل علمه سبيل مما استأثر اهللا بعلمه دون خلقه وذلك نحو  مامل يكن أل:واملتشابه 

 وقيـام ، ووقـت طلـوع الشـمس مـن مغرهبـا، عليه السالماخلرب عن وقت خمرج عيسى
  )٢(.الساعة وفناء النار وماأشبه ذلك فإن ذلك اليعلمه أحد

واملتشابه مافيه س فيه ترصيف والحتريف عام وضع له،  الذي لي:وقيل املحكم.٦
  )٤("وهذا أحسن األقوال" )٣( وقال ابن عطية،ترصيف وحتريف وتأويل

 :واملتشـابهحيتـاج إىل أن يرجـع فيـه إىل غـريه، ن قائام بنفسه ال ماكا:وقيل املحكم.٧ 
 .مايرجع فيه إىل غريه واحتاج إىل استدالل

 :)٥(وقال ابن النحاس 
واملتشـابه ،وأمجع هذه األقوال أن املحكم ماكان بنفسـه الحيتـاج إىل استدالل"

  )٦("مامل يقم بنفسه واحتاج إىل استدالل
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٤٠١/  ١( واملحرر الوجيز البن عطية  ) ١٧٤ /٣(  انظر تفسري الطربي )١(
  ) .٣٥١/ ١( وزاد املسري البن اجلوزي  ) ٢٧٩/ ١( وتفسري البغوي  ) ١٧٤ / ٣(  انظر تفسري الطربي ) ٢(
قدوة املفرسين كان فقيها عارفا باألحكام  اإلمام الكبري هوأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبدامللك بن غالب)  ٣(

 هـ انظر سري ٥٤١ تويف سنة "كتابه العظيم املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"واحلديث والتفسري صنف 
  ) .٦٠:ص( وطبقات املفرسين للسيوطي )  ١٩/٥٨٧(  أعالم النبالء  

  ).٣٤٦/ ١( وتفسري ابن كثري  ) ١٧٤/ ٣( ي وانظر تفسري الطرب ) ٤٠١ /١(  املحرر الوجيزالبن عطية )  ٤(
 أبوجعفر من أهل مرص، صنف كتبا حسانا مفيدة،منها كتاب اإلشتقاق أمحد بن حممد بن اسامعيل النحاس  هو) ٥(

 هــ انظـرمعجم ٣٣٨ هــ وقيـل٣٣٧ألسامء اهللا ، وكتاب معاين القرآن، وكتاب الناسخ واملنسـوخ تـويف سـنة 
  ) .٧٢:ص( وطبقات املفرسين للداودي  ) ٦١٧/ ١( األدباء لياقوت احلموي 

  ) .٣٤٦/ ١(  معاين القرآن البن النحاس )  ٦(




 

 

٣٧ 

 :ومرجعها إىل أربعة أقوال، ملحكم والتشابه هذه جممل األقوال يف معنى ا
 املحكم املعمول به من اآليات وهن الناسخات أو املثبتـات األحكـام   :القول األول

 .) الناسخات ( واملتشابه من اآليات املرتوك العمل هبن 
  هو ماأحكم اهللا فيه بيان احلالل واحلرام :ويدخل يف هذا القول قول من قال املحكم

مـاأحكم اهللا فيـه احلـالل واحلـرام هـو املعمـول بـه مـن  ألن به بعكسه وذلكواملتشا
 . اآليات

 .   ماكان واضح املعنى ظاهر الداللة بنفسه :املحكم :القول الثاين
 ويدخل يف هـذا القـول قـول ، ما اليتضح معناه واليظهر داللته إال ببيان:واملتشابه

 من يقول 
ً مااحتمل أوجها جيمعها : واملتشابه، وجه واحد مامل حيتمل من التأويل غري:املحكم

أن املحكم يف كل منهام واضح الداللة بحيث إنه ليس لـه إال وجـه واحـد بخـالف 
 .ً ولذا حيتمل من التأويل أوجها ،املتشابه فإنه غري واضح املعنى

 ما أحكم اهللا فيه مـن آي القـرآن وقصـص األمـم ورسـلهم :املحكم :القول الثالث
 . وأمتهr ففصله ببيان ذلك ملحمد ،وا إليهمالذين أرسل

 هو مااشـتبهت األلفـاظ بـه مـن قصصـهم عنـد التكريـر يف السورفقصـة :واملتشابه
ومثـال  .باتفاق األلفاظ واختالف املعاين وقصة بـاختالف األلفـاظ واتفـاق املعـاين

̈  ©  M   ª  ذلك ما ذكره يف قصة موسى عليه السالم كقوله تعـاىل    §  ¦  ¥
  «L ]وقوله تعاىل]٣٢: الشعراء  : M  e  d  c  b   a  ̀L ]وقوله ]٢٠: طه 

M   Ä   ]٣٢: القـصـــص[ M  l  k  j  iL  تـعـــاىل    Ã  Â  ÁL ]١٢: النـمـــل[ 
 .ونحو ذلك من اآليات

 .امء تأويله وفهموا معناه وتفسريهاملحكم من آي القرآن ماعرف العل :القول الرابع




 

 

٣٨ 

حد إىل علمه سبيل مما استأثر اهللا بعلمه دون خلقه وذلك نحو  مامل يكن أل:واملتشابه
 وقيـام ،وقت طلوع الشمس من مغرهبا و،اخلرب عن وقت خمرج عيسى عليه السالم

  . الساعة وفناء النار وماأشبه ذلك
  : واختيار أقرهبا،اجلمع بني األقوال السابقة

أهل كل  ألن  وذلكًا صحيحًاإن الناظر يف هذه األقوال جيد أن لكل قول وجه
 . وعرفوا املتشابه بام يقابلها ، عرفوا املحكم ببعض صفاته،قول

  ًم واملتشابه بالناسخ واملنسوخ فذلك أخذا مـن قولـه تعـاىل فأما من فرس املحك
 M  i  h  g  f  e  d  c   b      a       ̀   _     ̂   ]  \  [  Z  Y  X

  t  s  r  q  po  n  m   l   k  jL ]فقابـــل اهللا .  ]٥٢: احلـــج
تعاىل يف هذه اآلية بني املنسوخ واملحكم وهوسبحانه إنام أراد نسخ مايلقي الشيطان 

 يشـبه غـريه يف ألنـه ؛ً لكن هـم جعلـوا جـنس املنسـوخ متشـاهبا،النسخ ماأنزله اهللا
 إن املحكـم هـو الناسـخ ،التالوة والنظم ولـذا قـال طائفـة مـن املفرسيـن املتقـدمني

،وهذا اإلصطالح مشهور عند السلف فيقولون هـذه اآليـة )١(واملتشابه هو املنسوخ
 )٢(.حمكمة غري منسوخة 

 ؛ مااشتبهت األلفاظ به من قصصهم عند التكرير فذلك:وأما من فرس املتشابه
 هـذا  جعل املتشابه اختالف اللفظ مع اتفاق املعنى كام يشتبه عىل حافظ القرآنألنه

 وهذا التشـابه ،القصة الواحدة يتشابه معناها يف املوضعني؛ ألن اللفظ بذلك اللفظ
الينفي معرفة املعـاين بالريـب واليقـال يف مثـل هـذا إن الراسـخني خيتصـون بعلـم 

  )٣(.تأويلة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٥: ص(  تقدم ذلك يف ) ١(
  ).٥٤٤ / ٢( وشفاء العليل البن القيم  ) ٣٨٦ / ١٧( و ) ٢٧٢ / ١٣(  البن تيمية جمموع الفتاوى  انظر )٢(
  ) .٤٢٢ / ١٧(  البن تيمية جمموع الفتاوى انظر ) ٣(




 

 

 واملتشابه مااليعلمه إال ،نه مافهم معناه وعرف تأويلهأ ب،وأما من فرس املحكم
 إن مااسـتأثر اهللا بعلمـه كوقـت السـاعة وخمـرج ،نحوهـا فيقـالاهللا كوقت الساعة و

مل ينزل اهللا سبحانه به خطابا ،عيسى ووقت طلوع الشمس من مغرهبا وحقائق ذلك
ومل يذكر يف القرآن آية تدل عىل وقت السـاعة ومـن املعلـوم أن اهللا سـبحانه اسـتأثر 

وأخرب أنه هدى وشفاء وأمـر  وإنام النزاع يف كالم أنزله ،باشياء مل يطلع عليها عباده
 )١(.بتدبره ثم بعد ذلك يقال إن منه مااليعلمه إال اهللا 

     :أقرب األقوال
ـنـه ماـكـان أ ب، ـقـول ـمـن فرس املحـكـم،ولـعـل أوىل األـقـوال  وأقرـهبـا وأجودـهـا

 .ظاهر الداللة بنفسه   واضحا املعنى
القـول أشـملها هذا  ألن مااليتضح معناه والداللته إال ببيان وذلك:واملتشابه

 .وأعمها 
أمـا األقـوال األـخـرى فإهنـا ليسـت جامـعـة وذلـك أهنـا اـشـتملت عـىل بـعـض 

 وماجاء ،صفات املحكم والشك أن مفهوم املحكم واملتشابه أوسع دائرة مما ذكروه
 ويؤيـد هـذا أن اهللا ،عن السلف يف هذا الباب إنام هو كالتمثيـل للمحكـم واملتشـابه

   وتعاىل همنه ماهو حمكم ومنه ماهو متشابه وذلك يف قولسبحانه وتعاىل جعل القرآن 
 Ms  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i    h   g  L]٧: آل عمــران[ 

 ، ويـرد ماخالفـه إليـه، أي أصله الذي يعتمد عليه،نه أم الكتابأووصف املحكم ب
 . وهو املحكم ،ذا يقتيض أن يرد املتشابه إىل هذا األصلفه

شياء معينه يمنـع رد ماسـواها إليـه أفإذا تبني ذلك علمنا أن حرصهذا الباب ب
  )٢( . ال نتوصل إىل القول الفصل فيهاهوبالتايل تبقى عندنا نصوص متشاهب

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٣٩٨ -٣٩٧ / ١٧ ( جمموع الفتاوى انظر ) ١(
واإلتقـان للسـيوطي  )  ٤٣ / ٢( ورشح خمـترص الروضـة للطـويف  ) ٣١٤ / ١( انظرفتح القدير للشـوكاين  )  ٢(

= 

٣٩ 




 

 

٤٠ 

كتابـه  ويـدل هلـذا القـول صـنيعه يف )١( وهذا القول هوظاهر كالم اإلمام أمحد
الرد عىل الزنادقة واجلهمية فيام شكت فيـه مـن متشـابه القـرآن وتأولتـه عـىل غـري "

 فذكر أمثلة من القرآن التي يفهم من ظاهرها التعـارض وبـني معناهـا قـال "تأويله
 ." بيان ماضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن"رمحه اهللا 
 : قاـلـت]٥٦ :النسـاء[ M   f  e  d  c   b   aL   قولـه عـز وـجـل و

 فال نرى  ؟الزنادقة فام بال جلودهم التي عصت قد احرتقت وأبدهلم جلودا غريها
 فشكوا يف القرآن M   f  e  dLإال أن اهللا يعذب جلودا مل تذنب حني يقول 

 . وزعموا أنه متناقض
 جلودا غـري عناهم ليس M f  e  d  Lزوجل ع إن قول اهللا : هلمفقلت
جـلـودهم إذا  ألن  جتديـدها: تـبـديلهاM   f  e  dLعنـى موإـنـام ، جلـودهم

القـرآن فيـه خـاص وعـام ووجـوه كثـرية وخـواطر  ألن نضجت جددها اهللا وذلك
 . )٢("يعلمها العلامء

قوله "ومن اآليات التي ذكرها اإلمام أمحد رمحه اهللا وأجاب عنها وبني معناها 
 ثم قـال يف ]٣٦ – ٣٥: املرسالت[ M   w  v  u  t  s  r  q  p  o  nL  تعاىل 

فزعمـوا  ... ]٣١: الزمر[ M   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ØL  : آية أخرى
 .نقض بعضه بعضا فشكوا يف القرآن أن هذا الكالم ي

 فهذا أول ماتبعث اخلالئق عىل مقدارسـتني سـنة M   q  p  o  nL تفسريأما 
 ثم يؤذن هلم يف الكـالم فيتكلمـون ،الينطقون، واليؤذن هلم يف اإلعتذار فيعتذرون

  .]١٢: السجدة[ M  1   0  /  .  -  ,  +  *    )L فذلك قوله
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

= )٤/١٣٤٧ .( 
 )  .٦٨٤/ ٢( انظر العدة يف أصول الفقه إليب يعىل )  ١(
  ) . ١٧٥: ص(    الرد عىل الزنادقة واجلهمية ) ٢(




 

 

٤١ 

M   Ú  Ù  Ø  ـهلـم يف الـكـالم فتكلـمـوا واختـصـموا ـفـذلك قوـلـه تـعـاىلًإذاـفـإذا 
   ß  Þ  Ý  Ü  ÛL ]عند احلساب وإعطاء املظامل ثم يقـال ]٣١: الزمر 

ـد ذـلـك  ـم بـع ـدي ]٢٨: ق[ M   º  ¹  ̧L  ـهل  M   ¿  ¾      ½   ¼  »L   أي عـن
 . )١(" فإن العذاب مع هذا القول كائن، يف الدنيا: يعني]٢٨: ق[

وهذا منـه يـدل عـىل أن املحكـم الحيتـاج إىل بيـان بـل هـو بـني يف نفسـه وهـذا 
إىل ـغـريه ـمـن النـصـوص ملعرـفـة معـنـاه ـكـام يف اآلـيـات بـخـالف املتـشـابه فإـنـه يفتـقـر

  .ولذا تتبع أهل الزيغ هذه اآليات املتشاهبات واهللا أعلم ،السابقة
نـه أمجـع األقـوال كـام تقـدم ا  ذكـروقد اختار هذا القـول ابـن النحـاس حيـث

 .)٤( مال إليه)٣(وكذلك الشوكاين ،)٢(نقله
 ذ يقـول عنـد آيـة آل عمـرانوكذلك الشيخ عبدالرمحن بن سـعدي رمحـه اهللا إ

Ms  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i    h   g  L]٧: آل عمران[  
 خيرب تعاىل عن عظمته وكامل قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم " 

 نظري أومقارب يف هدايته وبالغته وإعجازه وإصالحه  ولن يوجد له،الذي مل يوجد
للخلق، وأن هذا الكتاب حيتوي عىل املحكم الواضـح املعـاين البـني الـذي اليشـتبه 

 ومنه آيات متشاهبات حتتمل بعض املعاين واليتعني منها واحد من االحتاملني ،بغريه
.)٥("بمجردها حتى تضم إىل املحكم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )  .١٧٦ -١٧٥:   ص(  الرد عىل الزنادقة واجلهمية )  ١(
  ) .٣٦: ص( انظر  )  ٢(
فـتح : بـا عديـدة منهـا ثم الصنعاين فقيه أصويل حمدث صـنفا كتحممد بن عىل بن حممد بن عبداهللا الشوكاين  هو) ٣(

القديراجلامع بني فني الرواية والدراية مـن علـم التفسـري، والتحـف يف مـذاهب السـلف وغريهـا تـويف سـنة 
  ) .١٩٠/  ٧( واألعالم  ) ٢١٤/ ٢( هـ انظر البدر الطالع١٢٥٠

  ) .٣١٤/ ١( انظر فتح القدير  )  ٤(
  )  ٢٠٨ /١(   تفسري ابن سعدي ) ٥(




 

 

٤٢ 






M  g           f  ed  نـه حمكـم قـال تعـاىل أوصف اهللا سبحانه وتعاىل القرآن كله ب
   o  n   m   l   k  j  i  hL ]وـقـــال تـعـــاىل ]١: ـهـــود   M  %  $  #  "!

  '  &L ]نـه كلـه متشـابه قـال أ  ووصفه جل شأنه وتعـاىل وتقـدس ب]١: يونس
  .]٢٣: الزمر[ M   =        <  ;  :  9  8L  تعاىل 

M    g ن منه ماهو حمكم ومنه ماهو متشابه قال تعـاىلأويف موضع آخر وصفه ب
  hs  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    L]ـــران ـــام ]٧: آل عـم  ـف

 املراد من اإلحكام والتشابه يف هذه املواضع الثالث ؟
  وصـف": ا المزيد عليه حيث قال رمحه اهللابني ذلك شيخ اإلسالم بيانا شافي

 جعـل منـه مـا هـو حمكـم ، وىف موضع آخـر، وبأنه متشابه،كله بأنه حمكم القرآن اهللا
 واإلحكـام ، فينبغى أن يعـرف اإلحكـام والتشـابه الـذى يعمـه،ومنه ما هو متشابه

  .والتشابه الذى خيص بعضه
      أنه أحكم آياته كلهافأخرب  ]١:هود[ M   j  i  h  g  f  ed    L قال تعاىل 

  .]٢٣: الزمر[  M >  =        <  ;  :  9  8L وقال تعاىل
احلـاكم يفصـل بـني و واحلكم هو الفصـل بـني الشـيئني ،نه كله متشابهأفأخرب 
 احلـق والباطـل ذا ميـز بـنيإ ، علـام وعمـالاملشتبهات فصل بني ة واحلكم،اخلصمني

ـافع وـتـرك الـضـا ر، والـصـدق والـكـذب والـنـافع والـضـار وذـلـك يتـضـمن فـعـل الـن
حكام اليشء اتقانه فإحكام الكالم إتقانه بتمييز الصـدق مـن الكـذب يف أخبـاره إو

 )١(.ومتييز الرشد من الغى يف أوامره
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٧٣٧ / ٢( وتفسري السعدي  )  ٤٨٠/ ٢( وتفسري الشوكاين  ) ٢٨٠ / ١١( طربي  انظر تفسري ال) ١(




 

 

٤٣ 

!"  #  $  M قوـلـهبكـلـه حمكـم بمعـنـى اإلتـقـان فقـد ـسـامه اهللا حكيام والقـرآن
 .  فاحلكيم بمعنى احلاكم  ]١: يونس[ &  '  %  

M     Q      P    O   وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد اإلخـتالف املنفـى عنـه يف قولـه 
  Y  X  W  V   U  T   S  RL ]ـذكور يف  ]٨٢: النـسـاء  وـهـو االـخـتالف اـمل

التـشـابه هـنـا ـهـو متاـثـل الـكـالم  ف]٨: اـلـذاريات[ M   )  (  '  &  %L   تـعـاىلقوـلـه 
وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فاذا أمر بأمر مل يأمر بنقيضه يف موضع آخـر بـل 

ذا هنى عن يشء مل يأمر به يف موضع آخر بل ينهـى إزوماته ويأمر به أو بنظريه أو بمل
  . إذا مل يكن هناك نسخلوازمهعنه أو عن نظريه أو عن 

خرب بثبوت يشء مل خيرب بنقـيض ذلـك بـل خيـرب بثبوتـه أو بثبـوت أوكذلك إذا 
خـرب بنفـى يشء مل يثبتـه بـل ينفيـه أو ينفـى لوازمـه بخـالف الـقـول أذا إملزوماتـه و
 أو يـأمر بـه ،ى ينقض بعضـه بعضـا فيثبـت اليشء تـارة وينفيـه أخـرىاملختلف الذ

 ، ويفـرق ـبـني املتامثلـني فيمـدح أحـدمها ويـذم اآلـخـر،وينهـى عنـه يف وقـت واحـد
  .فاألقوال املختلفة هنا هي املتضادة واملتشاهبة هي املتوافقة

فـق ذا كانت املعـانى يواإن اختلفت األلفاظ فإوهذا التشابه يكون يف املعانى و
بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضـا ويشـهد بعضـها لـبعض 
ويقتىض بعضها بعضا كان الكالم متشـاهبا بخـالف الكـالم املتنـاقض الـذى يضـاد 

  .بعضه بعضا
املحكم   فهذا التشابه العام ال يناىف اإلحكام العام بل هو مصدق له فإن الكالم

  .ه بعضااملتقن يصدق بعضه بعضا ال يناقض بعض
التـشـابه اخلـاص ـهـو  فبخـالف اإلحكـام اـخلـاص فإنـه ـضـد التشـابه اخلـاص 

مشاهبة اليشء لغريه من وجه مع خمالفته له من وجه آخر بحيث يشـتبه عـىل بعـض 
  .الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك

واإلحكام هو الفصل بينهام بحيث ال يشتبه أحدمها باآلخر وهذا التشـابه إنـام 




 

 

٤٤ 

   )١(". مشرتك بني الشيئني مع وجود الفاصل بينهامقدرليكون 
واإلحكام له " :ًوقال ابن القيم رمحه اهللا موضحا اطالقات اإلحكام يف القرآن

 :ٍثالث معان
 M   p  o  n  m  lاإلحكام الذي يف مقابلـة املتشـابه كقولـه تعـاىل:أحدها

s  r   q  L]٧: آل عمران[.  
M    i  h  g اإلحكام يف مقابلة نسخ مايلقي الشـيطان كقولـه تعـاىل:الثاين

  po  n  m   l   k  j    M  j  i  h  g  f  ed    L ]احلـج ،١:هود  :
  ومنـه قولـه تعـاىل،اهنـاوهذا اإلحكام يعم مجيع آياته وهواثباهتـا وتقريرهـا وبي ]٥٢

Mh  g  fL ]١:هود.[  
ً كام يقول السلف كثريا هذه اآليـة ،إحكام يف مقابلة اآليات املنسوخة: الثالث

 فيكون يف مقابلـة ،اإلحكام تارة يكون يف التنزيل؛ ألن  وذلك،حمكمة غريمنسوخة
 ،نزل من عنداهللا فاحلكم ههنا هوامل،َ أويف سمع املبلغ،ِمايلقيه الشيطان يف أمنية املبلغ

 . أحكمه اهللا أي فصله من اشتباهه بغري املنزل 
ـه ـه بإبطاـل ـه ـمـاليس مـن  ، وـتـارة يـكـون يف ابـقـاء املـنـزل واـسـتمراره،وفـصـل مـن

وتارة يكون يف معنى املنزل وتأويله وهو متييزه املعنى املقصـود فالينسخ بعد ثبوته، 
 )٢("من غريه حتى اليشتبه به 

 :"يل هلذا حيث قال رمحه اهللا ولشيخ االسالم كالم مث
 . فيكون يف مقابلة مايلقيه الشيطان ،اإلحكام تارة يكون يف التنزيل -١
 .وتارة يكون اإلحكام يف ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ  -٢
وتارة يكون اإلحكام يف التأويل واملعنى وهومتييز احلقيقة املقصودة من غريها  -٣

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢١٢/ ١( والصواعق املرسلة  ) ٢٧٤/ ١ ( درء التعارضبترصف يسري،  و ) ١٠٢: ص(  انظر التدمرية ) ١(
  ) .٥٤٤ / ٢(  شفاء العليل ) ٢(




 

 

٤٥ 

ملحكامت اآليات املتشاهبات التي تشبه هذا وتشبه  ويف مقابلة ا،حتى التشتبه بغريها
 )١("هذا فتكون حمتملة للمعنيني

 
* * * 

 
 
  
  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) ٢٧٤ / ١٣(  جمموع الفتاوى ) ١(




 

 

٤٦ 

 




من املسائل التـي ذكـرت يف مبحـث املحكـم واملتشـابه يف كتـب علـوم القـرآن 
هـل " أوبلفـظ آخـر " هـل الراسـخون يف العلـم يعلمـون تأويـل املتشـابه؟"مسـألة 

 املتشابه مما يمكن اإلطالع عىل علمه أواليعلمه إال اهللا؟ 
خـتالف يف  االو رمحه هذه املسألة وأشار إىل منشئها وه)١(ولقد ذكر السيوطي

°  M : قولــه تعــاىل   ̄   ®     ¬  «  ªL ]هــل هــو معطــوف  ]٧: آل عمــران ٌ
  والواولإلسـتئناف؟ ثـم ذكـر رمحـه اهللا "يقولون"ومبتدأ، خربه  حال أو"يقولون"

 . )٢(القولني وأدلة كل قول ولكنه رمحه اهللا مل يبني الصواب فيها
 لذا سأعرض اخلـالف ،)٤( قبله أشار إليها ومال إىل أحد األقوال)٣(والزركيش

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 بن أيب سابق الدين بكر، جالل الدين أبو الفضل كـامل الـدين األسـيوطي يب بكر بن حممدهو عبدالرمحن بن أ)  ١(

هـ قرأ عىل البلقيني، والعز ٨٤٩اخلصريي الشافعي، صاحب املؤلفات اجلامعة، واملصنفات النافعة، ولد سنة 
لس اجلالل املحيل، والسيوطي أشعري العقيدة كام سيتضـح ذلـك، مـن احلنبيل، والرشف املناوي،  وحرض جم

ًخالل كتابه اإلتقان، وألف كثريا من املصنفات منها، التحبري يف علم التفسري، وألفيته يف احلـديث، ومعـرتك 
تحـدث بنعمـة اهللا ال كتـاب هـ انظـر ترمجتـه يف٩١١األقران يف وجوه إعجاز القرآن، وغريها كثري، تويف سنة 

والكواكـب السـائرة بأعيـان ) ٦٥: ص(طبقات املفرسين للداودي وهو من تالميـذه و) ٣٢: ص(لسيوطيل
 ) .١/٢٢٧(املائة العارشة لنجم الدين الغزي 

  ) .١٣٣٩ / ٤( انظر اإلتقان للسيوطي  )  ٢(
هـ ٧٤٥نف املحرر بدر الدين أبو عبداهللا املرصي الزركيش مولده سنة  العامل املصهو حممد بن هبادر بن عبداهللا)  ٣(

وقد أخذ عىل الشيخني مجال الدين اإلسنوي، ورساج البلقيني، ورحل إىل حلب إىل شهاب الدين األذرعي، 
ًوخترج بمغلطاي يف احلديث، وسـمع احلـديث بدمشـق، كـان فقيهـا أصـوليا أديبـا فاضـال كـان منقطعـا عـن  ً ً ًً

 بالعلم اليشتغل بغريه وله أقارب يكفونه أمر دنياه، من مصنفاته، تكملـة رشح املنهـاج اإلسـنوي، اإلشتغال
والبحر املحيط يف أصول الفقه، ورشح مجع اجلوامع للسبكي، وختريج أحاديث الرافعي، والربهان يف علـوم 

شاعرة كام سيتضح ذلك، تويف القرآن، وتفسري القرآن وصل فيه إىل سورة مريم، أما عقيدته فهو عىل عقيدة األ
وطبقـات ) ٣٠٢: ص(وطبقات املفرسين للداودي ) ١٣٣/ ٥(هـ انظر الدرر الكامنة البن حجر ٧٩٤سنة 

 ) .٣/١٦٧(الشافعية البن أيب شهبة 
  ).٤٧ /٢( انظر الربهان للزركيش )  ٤(




 

 

 . يف املسألة ه صواب مايظهر يفوأدلة كل قول باختصار ثم أبني،فيها
 :ف العلامء يف هذه املسألة عىل قولنياختل

ً ومل يطلع عليه أحدا مـن خلقـه ، أن تأويل املتشابه مما استأثر اهللا بعلمه:القول األول
 وابن مسعود وأيب بـن كعـب وعائشـة وعـروة بـن ،وهذا قول ابن عمر وابن عباس

ا القول  فتكون الواو عىل هذ)١(الزبري وقد اختاره ابن جرير  وهو اختيار ابن قدامة 
̄  °  M يف قوله تعاىل    ®    ¬  «  ªL٢(. لإلستئناف(  

  :دلة القول األولأ
 M ¨  §  ¦  ¥  ¤  L   "   ماجاء عن ابن عباس ريض اهللا عنه أنه كـان يقـرأ-١
 . )٣("به  ويقول الراسخون يف العلم آمنا]٧: آل عمران[

هذه الرواية وإن مل يثبت هبا القراءة لكن أقل درجاهتا " : قال ابن حجررمحه اهللا
 فيقـدم كالمـه يف ذلـك عـىل مـن ،أن تكون خربا بإسناد صحيح إىل ترمجـان القـرآن

 .  )٤("دونه
وإن حقيقة تأويله إال عنـداهللا والراسـخون  " ماروي عن ابن مسعود يف قراءته -٢

 . )٥("يف العلم يقولون آمنابه
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 احلنبيل، صنف التصـانيف د بن قدامةمام القدوة العالمة موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممإلهو ا)  ١(
ــويف ـســنة  ــب أـهــل الـكــالم، ـت ــي وـحتــريم النـظــر يف كـت ــا املغـن ــبالء ٦٢٠منـه ـــ انـظــر ـســري أـعــالم الـن ـه

 )٥/٨٨(وشذرات الذهب)٢٢/١٦٥(
وأضواء البيان  ) ٣١٥ /١( شوكاين وتفسري ال ) ٣٤٨ /١( وتفسري ابن كثري  ) ١٨٤ /٣(  انظر تفسري الطربي ) ٢(

 ). ٤/١٣٣٩( واإلتقان للسيوطي  ) ٤٧ /٢( ، والربهان للزركيش  ) ٢٨٠ /١( وروضة الناظر  )  ١/١٩١(
وصحح اسناده ابـن حجـر يف  ) ١١٦ /١( وعبدالرزاق يف تفسريه  )  ١٨٤ /٣(أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ٣(

  ) .٢١٠ /٨( الفتح  
  ) .٢١٠ / ٨(   فتح الباري ) ٤(
ويف اسناده انقطاع ألن األعمش مل يدرك ابن مسـعود ريض اهللا ) ٥٩: ص( أخرجه ابن أيب داود يف املصاحف ) ٥(

وجـامع التحصـيل يف أحكـام املراسـيل للعالئـي  ) ١٤٦ /٤( عنـه  انظـر اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـاتم 
= 

٤٧ 




 

 

٤٨ 

M  ®    ¬  «  ª  مارواه ابن جرير عن عائشة ريض اهللا عنها يف قوله تعاىل-٣
  °  ̄Lومل يعلمـوا آن آمنوا بمحكمـة ومتشـاهبه كان رسوخهم يف العلم : قالت 
 . )١("تأويلة

 ومن ذلك ماجاء عن عائشة ريض ، ماورد من األحاديث الذامة ملتبع الشبهات-٤
 إىل قوـلـه     M k  j  i    h   gL ـهـذه اآلـيـة  rاهللا عنـهـا قاـلـت ـتـال رـسـول اهللا 

 فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منـه "    r قال رسول :قالت M   »  ºL    تعاىل
    .)٣( هذه بعض أدلتهم      )٢(" فأولئك الذين سمى اهللا فاحذرهم

 فتكون الواو يف اآلية ،لمه الراسخون يف العلمأن تأويل املتشابه مما يع :القول الثاين
 أي مـع علمهـم بـذلك ورسـوخهم يف ، حال"ويقولون" ،عاطفة عىل لفظ اجلاللة

 وهذا القول مروي عن ابن عباس ريض اهللا عنه وجماهد وذكر ،العلم يقولون آمنابه
   )٤(.ابن كثري أنه مذهب كثري من املفرسين وأهل األصول

 :أدلة القول الثاين
  )٥(" أنا ممن يعلم تأويله"  مارواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال -١
 والراسخون يف العلم يعلمـون تأويلـه " مارواه ابن جرير بسنده عن جماهد قال -٢

  )٦("ويقولون آمنابه
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

  ) .١٨٨:ص( =
  ).١٨٢ /٣(  أخرجه يف تفسريه ) ١(
ـرقم  ) ١٦٥٥ / ٤( ه البـخـاري يف ـصـحيحه  أخرـجـ) ٢( ـلم يف ـصـحيحه  ) ٤٢٧٣( ـب ـرقم  ) ٤/٢٠٥٣( ومـس ـب

)٢٦٦٥.( 
والسـيوطي يف ) ١٦٧-١٤١: ص(أطال ابن الوزير يف عرض أدلة الفريقني يف كتابه ترجيح أسـاليب القـرآن ) ٣(

 ).١٣٤١ /٤(اإلتقان  
  ).٣٤٨ /١(وتفسري ابن كثري ) ١/٢٨٠( وتفسري البغوي ) ١٨٣ /٣(  انظر تفسري الطربي ) ٤(
  ) .١٨٣ / ٣(  انظر تفسري الطربي ) ٥(
 .انظر املصدر السابق) ٦(




 

 

٤٩ 

 وهدى وشفاء ورمحة للمؤمنني  اهللا سبحانه وتعاىل أنزل كتابه تبيانا لكل شئ أن-٣
   )١(. وهذا ممتنع حصوله بدون فهم املعنى،ًومل يستثن شيئا من هذا الوصف

،  أن السلف من الصـحابة والتـابعني فرسوا مجيـع القـرآن وتكلمـوا عـن معانيـه-٤
 عرضت املصحف عىل ابن عباس من فاحتته إىل خامتته أقفـه عنـد كـل "وقال جماهد

  .)٢( "آية وأسأله عنها
 ولسـنا ممـن يـزعم أن املتشـابه يف القـرآن اليعلمـه " رمحـه اهللا)٣(وقال ابن قتيبة

 ومل ينزل اهللا شيئا من ،الراسخون يف العلم وهذا غلط من متأوليه عىل اللغة واملعنى
 .)٤( " ويدل عىل معنى ماأرادهالقرآن إال لينفع به عباد
 :التحقيق يف هذه املسألة

 نخلـص إىل بيـان ، وأدلة كل قول،ل يف هذه املسألةبعد العرض املوجز لألقوا
 .  واحلق أن يقال إنه المنافاة بني القولني عند التحقيق ،الصواب يف هذه املسألة

 :وذلك أن التأويل يف هذه اآلية نوعان
 تأويل بمعنى احلقيقة والعاقبة التي يوؤل إليها األمـر ومنـه قولـه تعـاىل عـن :األول

M  l  k   j يوسف عليه السالم    i  h  g  f  e  d  c  L]١٠٠: يوسـف[ 
ـــه تعــــاىل ـــة ]٥٣: األعــــراف[ M  3  2  1  0/   .  -  ,L  : وقوـل  أي حقيـق

احلسـاب واجلـزاء واجلنـة والنـار، وكـذا ماأخربوابه من املعاد ممايكون من القيامة و
ــاىل ــه تـع M¾  ½  ¼  »  º  ¹  قوـل   ̧       ¶  µ  L]ــونس ــد ] ٣٩: ـي ــإن أرـي  ـف

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٣٩٦ /١٧(  البن تيمية جمموع الفتاوى انظر ) ١(
  ) .٣٩٥ /١٧ ( جمموع الفتاوى انظر ) ٢(
مة الكبري صاحب التصانيف البديعة ومنها غريب القرآن، ومشكل  أبوحممد العالعبداهللا بن مسلم بن قتيبة  هو) ٣(

ـنة  ـرآن، ومـشـكل اـحلـديث، ـتـويف ـس ـبالء ٢٧٦الـق ـة  ) ٢٩٦ /١٣( ـهــ انـظـر ـسـريأعالم الـن والبداـيـة والنهاـي
)١١/٤٨.( 

  ).٩٨:  ص(  تأويل مشكل القرآن ) ٤(




 

 

٥٠ 

حقائق األمور وكنهها اليعلمها ؛ ألن  فالوقف عىل لفظ اجلاللة،بالتأويل هذا املعنى
سامء اهللا وصفاته وحقـائق اليـوم اآلخـر، مـن البعـث أوذلك ك ،عىل احلقيقة إال اهللا

  )١(.واحلساب واجلنة والنار وهذا هومعناه يف القرآن
 تأويل بمعنى التفسري وهو الغالب عىل اصطالح مفرسي القـرآن كـام يقـول : الثاين

 ، قـال تعـاىل"واختلـف علـامء التأويـل"وأمثاله من املصنفني يف التفسري،  ابن جرير
MÀ   ¿  L]أي بتفسريه، ومنه قولـه]٣٦: يوسف  r يف ابـن عبـاس ريض اهللا  
 فـالوقف عـىل ،فـإن أريـد هـذا املعنـى )٢(" اللهم فقه يف الدين وعلمـه التأويـل"عنه

M  ¬  «  ªL  م يعلموـنـه ويفهـمـون ـمـاخوطبوا ـبـه ـهـذا ااإلعتـبـار، ـفـاهللا ألـهنـ
 ،)٣(تعاىل إنام نفي العلم بتأويل املتشـابه، ومل ينـف العلـم بمعنـاه وتفسـريهسبحانه و

 )٤(.وهذا هو فصل اخلطاب بني املتنازعني يف هذه املسألة
أن التأوـيـل حمتـمـل للمعنيـيـني ،وهـنـاك مـسـلك آـخـر يف ـهـذه املـسـألة خالـصـته

مر التي  املتقدمني ولكن الغالب عىل اطالقات القرآن للتأويل اطالقه عىل حقيقة األ
  MªL  وتكون الواو يف ، ومن ثم يكون الوقف عىل لفظ اجلالله،يؤول إليها

 وهو مسلك ،)٥(احلمل عىل األغلب أوىل من احلمل عىل غريه ألن لإلستئناف وذلك
 . واهللا أعلم،قوي

* * *

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٨٩/ ١( يان  وأضواء الب ) ٣٤٨ /١( وتفسري ابن كثري  ) ٩٢: ص(  انظر التدمرية ) ١(
وقـال حـديث  ) ٣/٦١٥(واحلـاكم يف املسـتدرك  ) ٢٨٨١(برقم  ) ١/٣١٤( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )  ٢(

  .صحيح ومل خيرجاه 
وتفسـري الشـوكاين  ) ١٨٩ /١( وأضـواء البيـان  ) ٣٤٨ / ١( وتفسـريابن كثـري  ) ٩٢:ص(  انظر التدمريـه ) ٣(

)١/٣١٦.( 
  ) .٢٧٥ / ١٣( اوى  انظر جمموع الفت) ٤(
  ) .١٨٩/ ١(  وهذا رأي الشيخ األمني الشنقيطي كام يف أضواء البيان  ) ٥(




 

 

٥١ 

 



لـقـة بـبـاب املحـكـم واملتـشـابه ولـقـد ذـكـر ـهـذه املـسـألة ـمـن املـسـائل املهـمـة املتع

الزركيش أن هذه املسألة نتيجة للخالف يف املتشابه هل هو معلوم املعنى أوممااستأثر 
ــه تعـــاىل ــذكور يف قوـل ــه اـمل M   p  o  n  m  l  k  j  i    h   g اهللا بعلـم

s  r   q L    ]ـم يعلمــون تأويــل ]٧: آل عمــران  هــل الراســخون يف العـل
املتشابه، أوأن ذلك مما اليعلمه إال اهللا؟ فتكون الواولإلسـتئناف عـىل نحـو ماسـبق 

 .بيانه 
  M   ¬  «  ªL قال الزركيش رمحه اهللا بعد مانقل اخـتالف العلـامء يف واو

أنه هـل يف القـرآن شـئ التعلـم  ومن هذا اخلالف نشأ اخلالف يف " :قالوأدلتهم ، 
 ومفاده أن عامـة ، ثم نقل كالم الراغب األصفهاين يف مقدمة تفسريه،"األمة تأويله

املتكلـمـني ذهـبـوا إىل أن ـكـل الـقـرآن ـجيـب أن يـكـون معلوـمـا، وإال ألدى إىل ابـطـال 
ـــه ـــه ،اإلنتـفـــاع ـب ـــوا قوـل ـــه M ªL " ومحـل ـــالعطف ـعـــىل قوـل   M  ̈ §L ـب

قل القول اآلخر، ونسبه إىل كثري من املفرسين، وهو ثم ن،مجلة حاليةM®Lوقوله
 واسـتدالهلم بـأثرابن ،أنه يصح أن يكون يف القـرآن بعـض مـااليعلم تأويلـه إال اهللا

 ووـجـه اليـسـع أـحـد ، ـحـالل وـحـرام: أـنـزل اهللا الـقـرآن ـعـىل أربـعـة أوجـه"عبـاس 
  )١(" ووجه تأويل اليعلمه إال اهللا ،جهالته، ووجه تعرفه العرب

 .ًصنفاهتم وسأذكر طرفا من أقواهلمملسألة قد أوردها األصوليون يف موهذه ا
 اختلف العلامء يف أن كتاب اهللا تعاىل هل يشـتمل عـىل شـئ "يقول ابن برهان 

غري مفهوم املعنى أم ال؟ ثم جوز أن يشتمل كالم اهللا عىل مااليفهم معنـاه ثـم نقـل 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) ٤٨ / ٢(  انظر الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ١(




 

 

٥٢ 

 وقـد ،وم أنا النفهم معانيهاومعل:عن بعضهم أنه الجيوز ومتسك بأسامء السور،قال
 . )١("تعبدنا هبا

 يرى أنه اليتصور اشتامل القرآن عىل ماالمعنى له يف نفسه لكونـه )٢(واآلمدي
ًهذيانا ونقصا يتعاىل كالم الرب عنه  ثم ذكر أدلة مـن ،ً خالفا ملن اليؤبه له يف قوله،ً

 )٣(.جيوز ذلك وأجاب عنها
وقال ....تمل القرآن عىل مااليفهم معناه  جيوز أن يش")٤(وقال املجد بن تيمية 

ـقـوم الجيوزذـلـك ـثـم بـحـث أـصـحابنا يـقـتيض أـنـه يفـهـم ـعـىل ـسـبيل اإلـمجـال دون 
 . )٥( "التفصيل 

نه الجيوز أن يتكلم اهللا ورسوله أ فقد ترجم املسألة يف املحصول ب)٦(أما الرازي
  )٧(. اليفيدبشئ واليعنى به شيئا ثم استدل بام يقتيض أن اخلالف يف التكلم بام

 يف أنه الجيوز أن يتكلم اهللا تعاىل بشـئ واليعنـي : املسألة األوىل"قال رمحه اهللا 
 . به شيئا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٣٧٠/ ١( والبحر املحيط للزركيش  ) ١١٣ / ١(    الوصول إىل الوصول ) ١(
ً بن سامل سيف الدين اآلمدي، شيخ املتكلمني يف زمانه، كان حنبليا يف أول حياتـه هو عيل بن أيب عيل بن حممد)  ٢(

هــ انظـر ترمجتـه يف طبقـات الشـافعية ٦٣١ثم حتول إىل املذهب الشافعي، من تصانيفه اإلحكـام، تـويف سـنة 
 ) .٢/٧٩(وطبقات الشافعية إليب بكر بن شهبة ) ٣٠٦/ ٨(الكربى 

  ) .٢١٩/ ١(  انظر اإلحكام يف أصول األحكام ) ٣(
 اخلرض بن حممد بن تيمية احلراين احلنبيل أحد األعالم وجد الشيخ تقي الدين بن  هو عبد السالم بن أيب القاسم) ٤(

 هـ انظر معرفة القراء ٦٥٢ املنتقى، تويف سنة تيمية     تفقه يف صغره عىل عمه اخلطيب فخر الدين من مصنفاته
 ).١٣/١٨٥(والبداية والنهاية  ) ٦٥٣/ ٢( الكبار  

  ).٣٦٧ / ١(  انظر املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية ) ٥(
ي له مصنفات مشـهوره منهـا، التفسـري  ابن خطيب الري الشافعحممد بن عمر بن احلسني القريش الرازي  هو) ٦(

هــ  انظـر طبقـات الشـافعية الكـربى ٦٠٦الكبري، واملحصول يف أصول الفقه، ومناقب الشافعي، تويف سـنة 
  ).٢٦٣:ص( ،  وطبقات الفقهاء البراهيم الشريازي ) ٨/٨١(للسبكي 

  ) .٣٧٠/ ١(  انظر البحر املحيط للزركيش ) ٧(




 

 

٥٣ 

 : لنا وجهان:ثم قال
 . أن التكلم بام اليفيد شيئا هذيان وهونقص، والنقص عىل اهللا حمال -١
فهم نا وذلك الحيصل بامالي أن اهللا تعاىل وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيا-٢

  )١(.ثم ذكر أدلة املخالفني وأجاب عنها، "معناه
  )٢(.واعرتض عىل الرازي بأنه مل ينازع يف هذا املعنى أحد 

ًفالرازي هنا مل حيرر حمل النزاع حيث إن هناك فرقا بني املسألتني فإنه يمكن أن 
  )٣(. ويمكن أن يفيد واليعني شيئا ،يعني به شيئا وهو يفيد يف نفسه

ـم ا ـد تكـل ـه وـق ـا يف كتاـب ـذه املســألة وبســطها وقررـه ـن ـه ـرازي ـع  أســاس "ـل
 .ستدالل هلا من الكتاب والسنة واملعقول  وأطال الكالم حوهلا واال"التقديس

 : يف تقرير مذهب السلف وفيه فصول:القسم الثالث: قال
  به ؟علم يف أنه هل جيوز أن حيصل يف كتاب اهللا ماالسبيل لنا إىل ال:الفصل األول

 واملتكلمـون ، اعلم أن كثريا من الفقهاء واملحدثني والصوفية جيوزون ذلك:ثم قال
  )٤(. بني القولني ح ثم ساق أدلة الفريقني وسكت عن الرتجي،ينكرون ذلك

 )٥(وهذه املسألة أوردها املتـأخرون بسـبب الكـالم يف آيـات الصـفات والقـدر
تفويضها بحجة أهنا ًونحوها حيث إهنم جعلوها سلام هلم لتأويل آيات الصفات أو

M  l  k  j  i    h   g من قبيل املتشابه ويستدلون عىل ذلك بآيـة آل عمـران 
s  r   q  p  o  n  m L ]فمن جوز اشتامل القرآن عىل ]٧: آل عمران 
 وعد مـن املتشـابه  M ̈ §  ¦  ¥  ¤  L  " مااليعلم استدل بقوله تعاىل يف اآليه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 .   )٣٨٦ -٣٨٥ / ١(انظر املحصول ) ١(
  )  .٣٧٠ / ١( والبحر املحيط  ) ٢٤٤ /٨( وبيان تلبيس اجلهمية  ) ٢٨٦ / ١٣ ( جمموع الفتاوىانظر ) ٢(
  ).٣٧٠ /١( انظر البحر املحيط  )  ٣(
  ).٢١٥ /٨( وانظر بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية  ) ١٣١: ص(  انظر أساس التقديس ) ٤(
  ).٢٨٥ / ١٣(  انظر جمموع الفتاوى ) ٥(




 

 

٥٤ 

آيات الصفات ففوض التفويض الكامل الشـامل للمعنـى والكيفيـة ونسـبوا ذلـك 
 .للسلف 

 فوقعـوا ،ومن منع ذلك استدل باآلية،  وأن الراسخني يعلمون تأويل املتشابه
يف تأويل الصفات التأويل املحدث الذي ابتدعوه وهو رصف اللفظ مـن االحـتامل 

احج إىل االحتامل املرجوح فتلحظ من ذلك أن كال الطائفتني جعلوا هذه املسألة الر
 .ًأصال هلم يف تقريرمذهبهم ومعتقدهم 

وضـع هـذه املسـألة املتـأخرون مـن الطوائـف " :قال شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا
هـل جيـوز أن ( بسبب الكالم يف آيات الصفات وآيات القدر وغـري ذلـك فلقبوهـا 

 فجـوز )تعبدنا بتالوة حروفه بـال فهـم ( ما و )عىل ما ال يعلم معناه يشتمل القرآن 
 ومنعها ،ذلك طوائف متمسكني بظاهر من هذه اآلية وبأن اهللا يمتحن عباده بام شاء

ـم ـعـن ـف الكـل ـي حترـي ـى ـه ـدة الـت ـاويالهتم الفاـس ـذلك إىل ـت ـف ليتوصــلوا ـب   طواـئ
ون يف فهم القرآن بمنزلة  أولئك يقرص، والغالب عىل كال الطائفتني اخلطأ،مواضعه

وـهــؤالء  ]٧٨: البقــرة[ M   1  0  /  .  -  ,  +L   مــن قيــل فـيــه 
  )١(." معتدون بمنزلة الذين حيرفون الكلم عن مواضعه

 اإلشـرتاك يف لفـظ التأويـل املـذكور يف اآليـة كـام ومنشأ الشبهة بـني الفـريقني
ح ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا بعد مـاتكلم عـن هـذه املسـألة وهـي أوض

  .)هل جيوزأن يشتمل القرآن عىل مااليعلم(
ومثار الفتنة بني الطائفتني وحمار عقوهلم أن مـدعى التأويـل أخطـأوا يف ":قال

زعمهم أن العلامء يعلمون التأويل وىف دعواهم أن التأويل هـو تـأويلهم الـذى هـو 
بالقرآن والسـنن وصـحة عقـوهلم   ن األولني لعلمهمفإف الكلم عن مواضعه حتري

وعلمهم بكالم السلف وكالم العرب علموا يقينا أن التأويـل الـذى يدعيـه هـؤالء 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٢٨٥/ ١٣ (جمموع الفتاوى ) ١(




 

 

٥٥ 

والذين ادعـوا : ثم قال..…هنم حرفوا الكلم عن مواضعهإليس هو معنى القرآن ف
ثر أهل الكالم والبدع رأوا  وأك، مثل طائفة من السلف وأهل السنة،العلم بالتأويل

يضا أن النصوص دلت عىل معرفـة معـانى القـرآن ورأوا عجـزا وعيبـا وقبيحـا أن أ
خياطب اهللا عباده بكالم يقرأونه ويتلونه وهم ال يفهمونه وهم مصيبون فيام استدلوا 

 وىف التاويل الذى ، لكن أخطأوا يف معنى التأويل الذى نفاه اهللا،به من سمع وعقل
 وصـار األولـون ، وتسلق بذلك مبتدعتهم إىل حتريـف الكلـم عـن مواضـعه،أثبتوه

ـوع ـمـن اجلـهـل أـقـرب إىل الـسـكوت ـا ، والـسـالمة بـن ـر كالـم  وصــار اآلـخـرون أكـث
يعلمونه واحلاد يف اسامئه وآياته فهذا     ولكن بفرية عىل اهللا وقول عليه ما ال،وجداال

  )١("منشأ الشبهة االشرتاك يف لفظ التأويل
 شيخ اإلسالم بعد ذلك معنى التأويل يف عرف املتـأخرين مـن املتفقهـه ثم بني

واملتكلمة ونحوهم وهورصف اللفظ عن املعنى الراجح إىل املعنى املرجوح لـدليل 
 )٢(.يقرتن به 
 ، ضـلوا يف هـذا البـاب، بسـبب عـدم فهمهـم ملعنـى التأويـل يف كتـاب اهللاًإذاف

 وهـذا ممـا يـدلك عـىل ،rسـنة رسـول اهللا واعتقدوا معاين مل يدل عليها كتاب اهللا و
 ومعرفـة ،أمهية معرفة املصطلحات الرشعية أواأللفاظ الرشعية ومعرفة مـدلوالهتا

 بأن يعرفوا لغة القـرآن التـي ، بألفاظ الكتاب والسنة وذلكrماأراده اهللا ورسوله 
عـاين  وسائر علـامء املسـلمني يف م، وماقاله الصحابة والتابعون هلم بإحسان،نزل هبا

 ملا خـاطبهم بالكتـاب والسـنة عـرفهم مـاأراد بتلـك r فإن الرسول ،تلك األلفاظ
 وكانت معرفة الصحابة ملعاين القرآن أكمل من حفظهم حلروفه وقد بلغوا ،األلفاظ

تلك املعاين إىل التابعني أعظم مما بلغوا حروفه، ومعرفة هـذا أصـل العلـم واإليـامن 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  )٢٨٨ – ٢٨٦/ ١٣(  جمموع الفتاوى  )  ١(
  )٢٨٨ / ١٣( انظر املصدر السابق  )  ٢(




 

 

٥٦ 

ً فـإن أهـل البـدع ابتـدعوا ألفاظـا ،ف أهـل البـدعوالسعادة والنجاة وبه فارق السـل
 بل عن شبه حصلت هلم وأئمة rًوأحدثوا معاين مل يتلقوها ابتداء عن اهللا ورسوله 

 )١(. ثم بنوا عليها أصوهلم ومعتقداهتم ،هلم
ـيل ـرأهيم العـق ـرآن ـب ـفرسون الـق ـإهنم ـي ـدع ـف ـروف إلـهـل الـب ـذا أصــل مـع  ،وـه

ً فمثال التوحيد اسـم معظـم جـاءت بـه ،ثرية واألمثلة عىل هذا ك،وتأويلهم اللغوي
  لكن مامعناه عند أهل البدع؟ ، ومعناه معروف يف الرشع، ونزلت به الكتب،الرسل

 واملعتزلـة ومـن )٢(ةـمعناه عندهم نفي صفات اهللا عزوجل كـام يقـول ذلـك اجلهميـ
 )٣(.وافقهم

ن اإلحتامل الراجح إىل  عريهم بأنه رصف اللفظومن ذلك لفظ التأويل وتفس
 فأين هذا من لغة العرب ومن لسان الرشع وسيأيت ،املعنى املرجوح لدليل يقرتن به

 .بيان ذلك إن شاء اهللا 
 .ًواألمثلة يف بيان هذا كثرية جدا 

 الرشعيـة ومعرفـة وسأنقل بعض النقول عن العلامء يف أمهيـة معرفـة األلفـاظ
 .معنى الرشع فيها

طريقة السلف واألئمة أهنم يراعـون املعـاين الصـحيحة " يقول شيخ اإلسالم
  )٤("ًاملعلومة بالرشع والعقل ويراعون األلفاظ الرشعية فيعربون هبا ماوجدوا سبيال

 ومـن متـام العلـم أن ، األلفاظ الرشعيـة هلاحرمـة"ويقول يف موضع آخر عنه 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) ٣٥٣/ ١٧(انظر املصدر السابق )  ١(
 نفي الصـفات واألسـامء أتباع جهم بن صفوان وهو من اجلربيه اخلالصة ظهرت بدعته برتمذ،  ومن عقائدهم)  ٢(

 .أن العبد جمبور عىل فعله، وأن اجلنة والنار تفنيان، وأن اإليامن هو املعرفة وأنه اليزيد والينقص و عن اهللا،
 ) ٨٦/ ١(وامللل والنحل ) ١٩٩: ص(والفرق بني الفرق ) ٢٧٩: ص(انظر مقاالت اإلسالميني 

  )  ٩٢٩ /٣( والصواعق املرسلة  ) ٣٥٢ / ١٧ ( جمموع الفتاوى انظر ) ٣(
  ).١٤٥/ ١ ( رضدرء التعا) ٤(




 

 

٥٧ 

 فإنه جيـب علينـا ، وينفي مانفاه من املعاين، ليثبت ماأثبتهrيبحث عن مراد رسوله 
 )١(" يف كل ماأوجب وأمرهونطيع،  يف كل ماأخرببههأن نصدق

ــط يف فهـــم كـــالم اهللا ورســـوله  إىل هـــذه rويرجـــع شـــيخ اإلســـالم الغـل
 .اإلصطالحات احلادثة

 أن ينشأ r ومن أعظم أسباب الغلط يف فهم كالم اهللا ورسوله"يقول رمحه اهللا 
م اهللا بذلك اإلصطالح وحيمله عىل فرييد أن يفرس كال،الرجل عىل اصطالح حادث

 . )٢("تلك اللغة التي اعتادها
وإن مما يرتتب عىل هذه اإلصطالحات احلادثة استشكال بعض العقول لبعص 

 .ًنصوص الرشعية مما يكون سببا يف وقوع الغلط يف فهم كالم الشارع 
 rوابن القيم بني أن من أعظم أسباب وقوع الغلط يف فهم كـالم اهللا ورسـول

 .هذه اإلصطالحات التي أحدثها أرباب العلوم من األصوليني والفقهاء 
تنزيل كالمه عـىل اإلصـطالحات التـي ...... "يقول رمحه اهللا بعد كالم سابق

فإن ، وعلم أحوال القلوب وغريهم،أحدثها أرباب العلوم من األصوليني والفقهاء
 فيجـئ مـن قـد ألـف ،لكل من هؤالء اصطالحات حادثة يف خماطباهتم وتصانيفهم

 فيسـمع ،تلك االصطالحات احلادثة وسبقت معانيها إىل قلبـه فلـم يعـرف سـواها
كالم الشارع فيحمله عىل ماألفه من االصـطالح فيقـع بسـبب ذلـك يف الفهـم عـن 

 وهذا من أعظم ،الشارع مامل يرده بكالمه، ويقع من اخللل يف نظره ومناظرته مايقع
  )٣( "أسباب الغلط عليه 

 ينتبهـوا أن العلـم أهـل عـىل الواجـب مـن إن " الشيخ األلباين رمحـه اهللا وقال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).١١٣ /١٢ ( جمموع الفتاوى)١(
  ).١٠٦ / ١٢ ( جمموع الفتاوى ) ٢(
  ) .٣٨٣ / ٣(  مفتاح دار السعادة البن القيم ) ٣(




 

 

٥٨ 

 معروفـة خاصـة معـاين حتمل التي العربية األلفاظ عىل طرأت التي احلديثة للمعاين
 تفهم أن فيجب العرب بلغة نزل القرآن ألن احلديثة املعاين هذه غري هي العرب عند

 أن جيوز وال القرآن عليهم أنزل الذين العرب يفهم كان ما حدود يف ومجله مفرادته
 وقـع إال و املتـأخرون عليهـا اصـطلح التـي الطارئة االصطالحية املعاين هبذه تفرس
 )١("يشـعر الحيـث مـن ^ ورسـوله اهللا عـىل والتقـول اخلطـأ يف املعاين هبذه املفرس

 .ًوذكر مثاال لذلك لفظة الكراهة ولفظة السنة 
ً وليس حمصورا يف أبـواب اإلعتقـاد ،اؤهًوهذا باب واسع جدا يصعب استقص

 ىف نـهإف لفظـة القضـاء " ومن األمثلـة عـىل ذلـك،وإنام شامل ألبواب الرشيعة كلها
    تعـاىل قـال كام وقتها ىف ذلك كان وإن العبادة إمتام به املراد الرسول وكالم اهللا كالم

 M  A  @  ?  >      =  <   ;  :  9  8L ]وقوله تعـاىل   ]١٠:اجلمعة 
 M  p  o  nL ]فجعلوا الفقهاء من طائفة اصطلح ثم  ]٢٠٠: البقرة 
 وهذا الوقت ىف يفعل بام خمتصا األداء ولفظ وقتها غري ىف بفعلها خمتصا القضاء لفظ

 ىف القضـاء لفـظ يسـتعمل قـد يقولـون ثم rالرسول كالم ىف طق يعرف ال التفريق
  .النادر من هبا القرآن نزل التى اللغة فيجعلون األداء

 وىف "فاقضـوا فـاتكم ومـا فصلوا أدركتم فام" rالنبى مراد ىف يتنازعون وهلذا
 فاقضوا قوله بل كذلك األمر وليس خالفا فظنيالل بنيأن  فيظنون  )٢("فأمتوا" لفظ

 أمـر الشـارع كـالم ىف يوجـد ال بـل الوقـت بعـد الفعل حدمهابإ يرد مل فأمتوا كقوله
 األعـذار ألهـل خـاص ووقـت عـام وقت وقتان الوقت لكن وقتها غري ىف بالعبادة
 اهللا رأم الذى الوقت ىف صليا نامإف والذكر بعداالستيقاظ صليا إذا والناسى كالنائم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٤٤:  ص(  انظر حتذير الساجد ) ١(
  ).٦٠٢( برقم  ) ٤٢٠/ ١( ومسلم يف صحيحه  ) ٨٦٦( برقم  ) ٣٠٨ / ١(  أخرجه البخاري  يف صحيحه ) ٢(




 

 

٥٩ 

 . )١("غريمها حق ىف وقتا ليس هذا نإف به
 :القول الصحيح يف املسألة

وبعد حكاية اخلالف يف هذه املسألة وذكر بعض أقوال األصوليني واملتكلمني 
 :  بقي أن نبني الصواب يف هذه املسألة،فيها

 قول من يمنـع " هل يشتمل القرآن عىل مااليعلم "القول الصحيح يف مسألة 
 معناه وتفسريه أحدا قول السلف فإهنم اليقولون إن يف القرآن مااليعلم ذلك وهذ

ًبل كل القرآن جيب أن يكون معلوما واضحا ً.)٢(  
 .ويدل لذلك أدلة كثرية من الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة

 : أدلة الكتابً:أوال
 .]٢٤: حممد[ M  h  g  f  e   d   c  b  aL   قوله تعاىل-١

 ، أن اهللا سبحانه أمر الناس بتدبرالقرآن، ولوكان القرآن غريمفهـوم:   وجه الداللة
 فكيف يأمرنا  بالتدبر فيه ؟

٢-   M   Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  KL ]النســـاء :
االختالف مع أنه وفكيف يأمرنا بالتدبر فيه ملعرفة نفي التناقض  : وجه الداللة]٨٢

 )٣(؟ غري مفهوم للخلق
M   p  o   قولـــــه تعـــــاىل -٣   n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c

  v  u     t  s  r  qL ]فكيـف ،ً  ولومل يكن مفهومـا]١٩٥ – ١٩٢: الشعراء 
 ً منذرابه ؟ rيمكن أن يكون الرسول 

 ـيـدل ـعـىل أـنـه ـنـازل بلـغـة الـعـرب وإذاـكـان ـكـذلك M  u     t  s    Lوقوـلـه 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .١٠٦ / ١٢ ( جمموع الفتاوى  ) ١(
  ).٢١٥ / ٨(  انظر بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية ) ٢(
  ).٢١٥ / ٨( وبيان تلبيس اجلهمية  ) ١٣١: ص(  انظر أساس التقديس للرازي ) ٣(




 

 

٦٠ 

 . ًوجب أن يكون معلوما
 ]٢: البـقـرة[ M  ,  +   *L   ـقـرآن بـعـدة ـصـفات منـهـا قوـلـه تـعـاىل وـصـف اهللا ال-٤

¼   M   ووصـفه  سـبحانه بقولـه تعـاىل  ،ًومااليكون معلومـا اليكـون هـدى
½ L] ٥: القمـــــر.[   M   ̀    _  ̂   ]    \  [     Z  YL ]ــــونس  ]٥٧: ـي

 .حتصل يف غري املعلوم وكل هذه الصفات ال
̈  ©  M   ±  °  ̄®  ¬   «  ª   وـكـــذا قوـلـــه تـعـــاىل   §   ¦

  ̧   ¶   µ  ́   ³  ²L ]فكيف يكـون الكتـاب ]٥١: العنكبوت  
/  M   2  1  0  قوله تعاىلوكذا   ؟.ًكافيا وكيف يكون ذكرى مع أنه غريمفهوم 

   ?    >  =  <  ;   :  9  8  7    6  5  4  3L ]٩: اإلرساء[ 
  )١(ًفكيف يكون هاديا مع أنه غري معلوم البرش؟

ـــــاىل-٥ ـــــه تـع  M I   H  G   F  E  D  C  B  K  J   L    وقوـل
 ومعـلـوم أن تدبرآياـتـه وـتـذكر أويل األلـبـاب إـنـام يـكـون ـمـع امـكـان فهـمـه  ]٢٩:ص[

  )٢(.وأما بدون ذلك فهو متعذر ، ومعرفة معناه
 كل اآليات التي "واآليات يف نظري هذا الشئ كثرية يصعب حرصها وجيمعها 

 ونحـو ذلـك تصـلح ، وهـدى، ونور، شفاء ورمحة،ف القرآن من كونهجاءت بوص
 .  الحتقق تلك األوصاف يف القرآن وفيه مااليعلم معناه ألنه ،ًدليال هلذا القول

ــــاىل-٦ ــــه تـع ̄         °  ±  M   ³  ²    قوـل   ®  ¬   «    ª   ©  ̈   §L 
 عىل االعتبار بأمثال ، وحثهم فيها،أمر اهللا عباده " قال ابن جرير الطربي]٢٧: الزمر[

 ما يدل عىل أن علـيهم معرفـة تأويـل مـا مل حيجـب ، واالتعاظ بمواعظه،آي القرآن
 ، وال يعقل تأويله، ما يقال له  ألنه حمال أن يقال ملن ال يفهم ،عنهم تأويله من آيات

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).١٢٢ – ٢١٩ /٨(  وبيان تلبيس اجلهمية  ) ١٣٢ – ١٣١: ص(  انظر أساس التقديس ) ١(
  ) .٢٣١ / ٨( تلبيس اجلهمية  انظر بيان ) ٢(




 

 

٦١ 

 إال عىل معنى األمر بأن يفهمه ، وال معرفة من القيل والبيان، ال فهم لك بهاعترب بام
    )١(" ثم يتدبره ويعترب به،ويفقهه

M  |   {  z   أن اهللا ذم الذين اليتـدبرون القـرآن واليفقهونـه قـال تعـاىل -٧
  ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈   §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

±    °  L]وـقــــال تـعــــاىل ]٤٦ – ٤٥: اإلرساء   M   Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï
ÖL ]كني للكفار واملنـافقني  لكانوا مشار، فلوكان املؤمنون اليفقهونه]٧٨: النساء

 )٢(.فيام ذمهم اهللا  تعاىل به من عدم الفقه 
  أدلة السنة :ًثانيا
م ُتْمَصَتْوا بعده إن اعُّلِضَم ما لن تُكْ فيُكتْرَ وقد ت"  يف خطبة عرفات ^ قوله -١
 )٤(  وكيف يتمسك بام هو غري معلوم املعنى ؟، احلديث)٣(" ... كتاب اهللاِِهب
ِوما اجتمع قوم يف بيت من بيـوت "  rقال :  وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال-٢ ٍُ ْ ٌ َُ َ ْ َ َْ َ

ُاهللاَِّ يتلون كتاب اهللاَِّ ويتدارسونه بينهم إال نزلت علـيهم السـكينة َ َُ ْ َ َ َ َ َ ِْ َِّ ْ ْ ُ َ َ ََ َُ َ ُ َ َ ُ وغشـيتهم الرمحـة َ َ ْ َّ ْ َُ ْ ِ َ َ
ُوحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده ْ ُ َ َ ََ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ َْ َُ َ َْ ُ تالوة التـي هـي  ففي احلديث ذكـر الـ)٥("َّ

 والتصح املدارسـة إال بـالفهم ، واملدارسة التي هي مذاكرة املعاين،مذاكرة األلفاظ
 )٦(.ملعاين التنزيل 

ٍعن عبد اهللاَِّ بن عمرو عن النبي  -٣  ْ َّمل يفقه مـن قـرأ القـرآن يف أقـل مـن " : قال^َ َ ُ ْ َ ََ ََ ْ َ َْ ْ
 .فهذا يدل عىل أن القرآن معلوم املعنى وأنه يفقه وإال مل يذمه النبي   )٧(" ثالث

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )   . ٣٦/ ١(   تفسري الطربي )١(
  ).٢٨٤ / ١٣( و ) ١٥٨ / ٥ ( جمموع الفتاوىانظر ) ٢(
  ) .١٢١٨( برقم  ) ٨٩٠/ ٢( أخرجه مسلم يف صحيحه  )  ٣(
  ).١٣٣: ص(  انظر أساس التقديس ) ٤(
  ) .٢٦٩٩( برقم  ) ٢٠٧٤ / ٤(  أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٥(
  ).٤٥٩ /٢(  انظر منهج اإلستدالل عىل مسائل اإلعتقاد  )٦(
 .وقال حديث حسن صحيح ) ٩٢٤٩(برقم ) ١٩٨/ ٥(  أخرجه الرتمذي يف جامعه  ) ٧(




 

 

٦٢ 

ِ عن عبد اهللاَِّ أن هيوديا جاء إىل النبي   -٤  ُ َ َّ ُ فقال يا حممد إن اهللاََّ يمسك الساموات ^َ ِ ْ ُ َّ ِ
ٍعىل إصبع واألرضني عىل إصبع ٍَ ْ َ َ ِْ َِ ِ َ َ َ واجلبال عىل إصبع والشجر عـىل إصـبع واخلالئـق ْ ِ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ٍَ ٍِ َِ َّ ِ

َعىل إصبع ثم يقول أنا امللك فضـحك رسـول اهللاَِّ  ُ ٍِ َ َ َْ ُِ َّ َ ْ ْ حتـى بـدت^ِ َ م قـرأ َ َ نواجـذه ث َ ََّ ـ ُ ُُ َِ َ 
M   ¼  »  º  ¹  ̧L ]قال حييى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض  ]٦٧: الزمـر ٍ َ ِْ ٍ ُِ َُ َ

َعن منصور عـن إبـراهيم عـن عبيـدة عـن عبـد اهللاَِّ فضـحك رسـول اهللاَِّ  ِ َ ََ َ َ ِ ٍ ُ ْ ً تعجبـا ^َ ُّ َ َ
ًوتصديقا له ِ ْ ََ")١(  

 كانت مفهومة عند ، بأن معاين الكتاب والسنة،شاهد"ففي هذا النص وأمثاله 
بل ، والسيام ما يتعلق منها بأمر العقائـد،املخاطبني هبا بل يف غاية اجلالء والوضوح

اليهود كانوا يفهمـون منهـا مـاعجزت عنـه فهـوم كثـري مـن املتكلمـني مـن جهميـة 
وصـف اليهـود الـرب عزوجـل وهـو  من rومعتزلة وأشاعرة وهلذا ضحك النبي 

ً تعجبا وتصديقا له،يقبض سمواته وأرضيه واخلالئق مجيعها ً".)٢(  
 : آثار السلف الدالة عىل هذا القول:ًثالثا
ورة " ريض اهللا عنه  بن مسعودقال عبد اهللاَِّ  -١ ٌواهللا الذي ال إله غريه ما أنزلـت س َْ ـ ُ ْْ َ َ َِ ُ ُ َُ َ ِ

َمن كتاب اهللاَِّ إال أنا أعل ْ َ ِ َ ْم أين أنزلتِ َ ِ ْ ُ ََ ْ ُ وال أنزلت آية من كتـاب اهللاَِّ إال أنـا أعلـم فـيام ُ َ ٌ َْ َْ ُِ َ ِْ َ ِ
َأنزلت ولو أعلم أحدا أعلم َُ َ َ َْ ْ َْ َ َ ًُ َْ ْ َ ُ مني بكتاب اهللاَِّ تبلغه اإلبل لركبت إليهِ ْ ُ َِ ِ َِ َ ُ ْ ِِّ ِ ُِ ُ َِ ِّ")٣( . 

 فيقول له ابن ، ومعه الواحد، عن تفسري القرآن، يسأل ابن عباسٌجماهدوكان   -٢ 
  .حتى سأله عن التفسري كله: قال، اكتب:عباس

 ثـالث ، عرضـت املصـحف عـىل ابـن عبـاس:قـالماجاء عن جماهـد  : وأيضا
  )٤(. وأسأله عنها، أوقفه عند كل آية منه، إىل خامتته فاحتته  من ،عرضات

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٦٩٧٨( برقم  ) ٢٦٩٧/ ٦(  أخرجه البخاري ) ١(
  ) .٤٦٢ /٢(   منهج اإلستدالل عىل مسائل اإلعتقاد ) ٢(
  ) .٤٧١٦( برقم ) ١٩١٢/ ٤( أخرجه البخاري يف صحيحه   ) ٣(
  ). ٢٨٤ /١٣ ( جمموع الفتاوىوانظر    )  ٤٠ /١( انظر تفسري الطربي  )  ٤(




 

 

٦٣ 

حدثنا الذين كانوا يقرءوننا أهنم كانوا يستقرئون "  وقال أبوعبدالرمحن السلمي-٣
مل خيلفوهـا حتـى يعملـوا بـام فيهـا مـن ،فكانوا إذا تعلموا عرش آيـات ، rمن النبي 

  . )١("والعمل مجيعا القرآن   فتعلمنا،العمل
، ه النصوص السابقة تدل عىل إمجاع السلف عـىل أن القـرآن كلـه ممـايعلم فهذ
ًن السلف فرسوا مجيع القرآن ومل يستثنوا منه شيئا كام جـاء ذلـك أ يؤيد هذا ،ويفرس

 . وكام جاء عن أيب عبدالرمحن السلمي ،عن جماهد ملا سأل ابن عباس
والقال هذه ،تاب اهللاومل يمتنع أحد من الصحابة والتابعني عن تفسري آية من ك

، ًوالأهل اإليامن مجيعا  ، r واليفهمها رسول اهللا ،من املتشابه الذي اليعلم معناها
  )٢(.وإنام ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا الريب فيه

 : األدلة من املعقول:ًرابعا
  فخطاب الناس بكالم السبيل إلحد إىل معرفة، أن املقصود من الكالم اإلفهام-١

  )٣(. بل هو مستقبح باتفاق العقالء ،معناه هذا اليفعله أحد من العقالء  البتة
 )٤(.ً أن التحدي وقع بالقرآن ومامل يكن معلوما الجيوزالتحدي به -٢

 وجعله حجة عىل العباد، ،ً أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل هذا القرآن بالغا للناس-٣ 
 والتقـوم احلجـة إال عـىل مـن ،احلجـةوعلق العذاب واملساءلة عىل من قامت عليه 

 وهلذا الحجة عىل املجنون والصبي ومن يف حكمهام، فمن قـال إن ،فهمها وأدركها
  )٥(.يف القرآن مااليعقل معناه فقد أبطل حجة اهللا عىل عباده

 ، أن اهللا تعاىل ذكر لعباده أنه قد بني هلم غاية البيان وأمر رسوله بالبالغ والبيـان-٤
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ).٣٠٨/ ١٣ ( جمموع الفتاوى، وانظر  )٣٦/ ١( انظر تفسري الطربي  )  ١(
  ) .١٠٨ / ١٥(  و ) ٢٨٥ /١٣( و ) ٣٩٥ / ١٧ (  جمموع الفتاوى انظر ) ٢(
  ). ٣٩٧ /١٧( و جمموع الفتاوى  ) ٢٤٣ / ٨( وانظر بيان تلبيس اجلهمية  ) ١٣٣:  ص( انظر أساس التقديس ) ٣(
  ) .٢٤٦ / ٨(  وانظر بيان تلبيس اجلهمية  ) ١٣٣: ص(  انظر أساس التقديس   )٤(
  )٤٦٦ /٢( وانظر منهج اإلستدالل عىل مسائل اإلعتقاد  ) ١٣٢: ص(  انظر أساس التقديس ) ٥(




 

 

٦٤ 

 أو بيـان املعنـى ،وهـذا ممتنـع ،  إما أن يكون املراد به بيان اللفـظ وحـده وهذا البيان
 فيتعـني أنـه أراد بيـان اللفـظ ومعنـاه الـذي ،دون اللفظ أي دون دليلـه وهـذا ممتنـع

 إذ املعنى هـو ، بل عناية الشارع باملعنى أبلغ من عنايته باللفظ،هومدلوله وملزومه
ف تكون عنايتـة بالوسـيله أعظـم مـن عنايتـة  وأما اللفظ فوسيلة إليه فكي،املقصود

 )١(.بالغاية واملقصود 
 

* * * 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )  ٤/١٤١١(و)   ١/٢١٧( اعق  انظر خمترصالصو) ١(




 

 




 

هذا املبحث هـو خالصـة اخلـالف يف املحكـم واملتشـابه، وهـو املحـور األهـم 
 وذلـك أن بـاب ،الذي يدور عليه اختالف أهل السنة مع أهل البدع يف هذا البـاب

 وحمل ،هلمتشابه قد وقع فيه نزاع بني أهل السنة وبني الطوائف املخالفة املحكم وامل
 ،اخلالف ونتيجته وزبدته يف الصفات هل هي من قبيل املتشابه أو من قبيل املحكـم

وقد جعل الزركيش والسيوطي والزرقاين يف كتبهم يف علوم القرآن صفات اهللا مـن 
  ،يف نفي كثري من صـفات اهللا وحتريفهـااملتشابه الذي اليعرف له معنى وهلذا وقعوا 

ردة يف ا النوع السابع والثالثون يف حكم اآليات املتشـاهبات والـو"  :قال  الرزكيش
   :"الصفات

 : اآليات واألحاديث عىل ثالث فرقوقد اختلف الناس يف الوارد منها يف
ا وهم ؤول شيئ منهي وال  عىل ظاهرهاى أنه ال مدخل للتأويل فيها بل جتر:أحدها
 .املشبهة
 والتعطيـل تشـبيهأن هلا تأويال ولكنا نمسك عنـه مـع تنزيـه اعتقادنـا عـن ال :والثاين

  .ونقول ال يعلمه إال اهللا وهو قول السلف
 إىل آخر كالمه، وكذلك السيوطي )١(" أهنا مؤولة وأولوها عىل ما يليق به :والثالث
 )٤( )٣( وهكذا ممن تبعهم)٢(والزرقاين

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٥١ / ٢(  الربهان يف علوم القرآن للزركيش ) ١(
  ) .٢٢٥ /٢( ومناهل العرفان للزرقاين  ) ١٣٥٤/ ٤(  انظر اإلتقان للسيوطي ) ٢(
مباحـث يف علـوم القـرآن لصـبحي الصـالح )  ٥٤/ ٥(انظر الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ملحمد املكـي ) ٣(

ملحمـد كفـاين، وعبـداهللا الرشيـف، ) ١٢٤: ص(انظر يف علـوم القـرآن دراسـات وحمـارضاتو) ٢٨٣:ص(
ملحمد البوطي، وكتاب مدخل إىل علوم القرآن والتفسري لفاروق محادة ) ١١٦: ص(وكتاب من روائع القرآن 

 ) .٢٧١:ص(عدنان زرزور . وعلوم القرآن وإعجازه د) ١٥٤:ص(
 وهذا املؤلف من "ن وهو إزالة الشبهات عن اآليات واألحاديث املتشاهباتوقد اعتمدت عىل كتاب ابن اللبا)  ٤(

= 

٦٥ 




 

 

٦٦ 

ً البدع هذا الباب ذريعة وطريقا وأصال يعتمدون عليه يف حتريف وقد اختذ أهل ً ً
 وذلـك بجعلهـم ، ليوافـق أصـوهلم ومـذهبهم، عـن مواضـعه  rكالم اهللا ورسوله

 .صفات اهللا من املتشابه 
والشك  أن ادخال الصفات من املتشابه قول باطـل الدليـل عليـه مـن كتـاب 

 أبطـل هـذا القـول أشـري إىل قضـية  ولكـن قبـل أن،أوسنة أو أثر وسيأيت بيان ذلـك
ً مقارنـا ،منهجية يف غاية األمهية أال وهي منهج املتكلمني يف باب املحكم واملتشـابه

 .ذلك بمنهج السلف 
 :منهج املتكلمني يف باب املحكم واملتشابه

 ومنـه مـاهو ، وجعـل منـه مـاهوحمكم،rلقد أنزل  اهللا هذا الكتاب عىل رسـولنا 
 أم الكتاب وأصـله الـذي يعتمـد ألنهماتشابه منه علينا إىل املحكم وأمرنا برد ، متشابه 

  Mts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  u  عليه قـال تعـاىل 
  ª   ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v

  ¼  »  º   ¹     ̧   ¶  µ́   ³  ²       ±  °  ̄   ®    ¬  «L ]٧: آل عمران[.  
آن آيـات خيـرب تعـاىل أن يف القـر": يقول ابن كثري رمحـه اهللا عنـد هـذه اآليـات 

حمكامت هن أم الكتاب أي بينات واضحات الداللة ال التباس فيها عىل أحد ومنـه 
آيات أخر فيها اشتباه يف الداللة عىل كثري من الناس أو بعضهم فمن رد ما أشتبه إىل 
الواضح منه وحكم حمكمه عىل متشاهبه عنده فقد اهتدى ومن عكس إنعكس وهلذا 

ـال تعــاىل  ـه عنــد اإلشــتباه أي  M   q  p  o Lـق ـذي يرجــع إلـي  M  r أصــله اـل
sLوقـد حتتمـل شـيئا آخـر مـن حيـث ، أي حتتمل داللتهـا موافقـة املحكـم 

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
املتصوفة الغالية، وقد ضبطت عليه كلامت عىل طريقة اإلحتاد، كام قال ابن حجر وسيأيت ترمجته، أما الكتـاب  =

ليط من ً من خالل دراستي كتاب ابن اللبان تبني يل أن له أصوال عقدية هي خ"فقد درسه أحد الباحثني فقال
 "مذهب األشاعرة ومذهب غالة التصوف القائلني باحللول وبوحدة الوجود وهذه األخرية أبرز يف كتابه هذا 

 ) .٤٩/ ٢(عبدالزراق معاش . ثم تتبع ذلك انظر مسالك أهل السنة فيام أشكل من نصوص العقيدة د




 

 

٦٧ 

 .....والرتكيب ال من حيث املراد ،اللفظ
أي ضالل وخروج عن احلق إىل الباطل   M    y  x  w  v  uLوقوله تعاىل

M  }   |  {  z L كـنهم أن حيرفـوه إىل  أي إنام يأخذون منـه باملتشـابه الـذي يم
 فأمـا املحكـم فـال ،الحتامل لفظـه ملـا يرصفونـه ،مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها

 أي   M  �  ~L ألنه دافع هلم وحجة عليهم وهلذا قال اهللا تعاىل؛نصيب هلم فيه
اإلضالل ألتباعهم إهياما هلم أهنم حيتجون عىل بدعتهم بالقرآن وهو حجـة علـيهم 

  )١("ال هلم
 وطريـق أهـل ،الراسخون وهم أهل العلم ،آلية بينت طريق أهل السنةفهذه ا

 .الزيغ واألهواء 
 ، وأنـه حـق حمكمـه ومتشـاهبه، أن القرآن كله من عنداهللا،فأهل السنة يعلمون

 فيعـود ، فهم يـردون املتشـابه  إىل املحكـم الواضـح،وأن احلق اليتناقض والخيتلف
ًكله حمكام واضحا بينا  وهذا بخالف أهل األهواء فهـم ، والتناقض ال اختالف فيه،ً

ًيرتكون املحكم الواضح ويتبعون املتشابه بل جعلوه أي املتشابه مدخال وسـلام هلـم  ً
 .كام سيأيت بيان ذلك .يف تقرير مقاالهتم الباطلة 

 :ويرتكز منهج املتكلمني يف هذا الباب عىل عدة أسس
  : التأويلمصطلحهم يف:األساس األول  -١

ًمل يـكـن معروـفـا عـنـد ، للتأوـيـل اـملـذكور يف اآلـيـةىاملتكلـمـون معـنـلـقـد ابـتـدع 
 وإنام ابتدع هـذا بعـض ،rسنة رسوله  السلف الصالح ومل يدل عليه كتاب اهللا وال

 وهو رصف اللفظ عن املعنى الراجح إىل املعنـى املرجـوح لـدليل يقـرتن ،املتأخرين
 ومن هنا قرروا ،ظاهر من اآلية، واعتقدوا ملتشابه القرآن معنى خيالف املعنى ال)٢(به
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  )٣٤٦ -١/٣٤٥(   تفسري ابن كثري ) ١(
  ) .٩١: ص( والتدمرية  ) ١٣/٢٨٨ ( جمموع الفتاوى انظر ) ٢(




 

 

٦٨ 

 وأن نصوص الصفات مومهـة ،)١( وقالوا إن ظواهر النصوص غري مرادة،عقيدهتم
 فلم جيعلوها مـن قبيـل املحكـم بـل عـدوها مـن املتشـابه الـذي ،للتجسيم والتشبيه

 وخالفوا هبذا اعتقاد ، فتغري لذلك مفهوم املحكم واملتشابه عندهم،حيتاج إىل تأويل 
 معنى التأويـل اليعـرف عنـد السـلف إال بمعنيـني وهوالـذي دل عليـه السلف فإن

 ومها التفسري، واحلقيقة التي يؤول إليها األمر، كام سـيأيت rكتاب اهللا وسنة رسول
 وهلـذا مل يقولـوا إن ملتشـابه القـرآن معنـى خيـالف الظـاهر، وأن ،تفصيله إن شاء اهللا

أثبـتـوا مـعـاين النـصـوص  ـبـل ـعـىل النـقـيض ـمـن ذـلـك ،ـظـاهر النـصـوص غريـمـرادة
ً وهلذا كان مفهـوم املحكـم واملتشـابه عنـد السـلف متوافقـا ومتسـقا مـع ،بظواهرها ً
 )٢( .اعتقادهم

الـبـدع املخـالفون للكـتـاب والسـنة ـيـدعون العـلـم أـهـل "قـال ـشـيخ اإلسـالم 
والعرفان والتحقيق وهم من أجهل النـاس بالسـمعيات والعقليـات وهـم جيعلـون 

شـاهبة تتضـمن حقـا وبـاطال جيعلوهنـا هـي األصـول املحكمـة ألفاظا هلـم جمملـة مت
وجيعلون ما عارضها من نصوص الكتاب والسنة من املتشابه الذي ال يعلـم معنـاه 

  )٣("عندهم إال اهللا
 : اإلحكام والتشابهميزان :األساس الثاين  -٢

ـون  ـل املتكلـم ـد جـع ـالـق ـمًميزاـن ـابه، ـهل ـة املحكــم واملتـش ـذا ، ملعرـف ـزان  وـه املـي
 واتفق عىل هذا ، وماخالفه جعلوه متشابه،ً جعلوه حمكام، فاموافق عقوهلم،لعقلهوا

 .الضابط املعتزله واألشاعرة 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  )  .١٣٧: ص( انظر أساس التقديس  )  ١(
بحث ) ٢٠: ص( حممودعبدالزراق .وانظر قضية املحكم واملتشابه د ) ١١٣: ص( و ) ٦٩:ص(  انظر التدمرية ) ٢(

وانظر مسالك أهـل السـنة فـيام أشـكل مـن نصـوص العقيـدة )  ٢(منشور يف جملة جامعة امللك خالد، العدد 
)٢/١٤٠.(  

 ) .٣٠٦/ ١٧( و ) ٤١٧ /١٧ ( جمموع الفتاوى ) ٣(




 

 

 واملتشـابه مـامل ،ه املحكـم مـاأحكم املـراد بظـاهر")١(يقول القايض عبد اجلبـار
 وفصل القول يف  القرينة التي تعرف ، بل حيتاج يف ذلك إىل قرينةهحيكم املراد بظاهر

  )٢(....ملراد باملتشابه ونحمله عىل املحكم فقال إهنا أما أن تكون عقلية أوسمعية هبا ا
 وتوسع يف كتابه متشابه القرآن يف أن أقوى مايعلم به الفرق بـني املحكـم واملتشـابه 

  )٣("ً جيب أن يرتتب املحكم واملتشابه مجيعا عىل أدلة العقول"أدلة العقول حيث قال 
 وهوأن املحكم مـامل ، يرجع إليه ملعرفة املحكم من املتشابهًاوقرر الرازي قانون
  )٤(. وأن املتشابه ماعارضه دليل عقيل قاطع ،يعارضه دليل عقيل قاطع

وقد تأثرت كتب علوم القرآن بكالم الرازي ونقلت عنه هذا الضابط وجعلوه 
عـىل ذلـك  وتبعـه ، كام فعل السيوطي يف اإلتقـان، ملعرفة املحكم من املتشابهًاأساس

  )٥(.ً ووصف هذا القول بأنه أهداها سبيال وأوضحها بيانا ،الزرقاين
م جعلوا العقل هواحلاكم وامليزان الذي يوزن ألهن ؛وهلذا ختبطوا يف هذا الباب

 . به املحكم من املتشابه 
 ،فهم هبذا مل يعبهوا بالنصوص الرشعية بل قدموا عقوهلم عىل الكتاب والسنة

 كام فعـل ، بزعمهم أهنا من املتشابه،ا كثريا من النصوص الرشعيةوهلذا نفوا وعطلو
  )٧( ونحوهم)٦(. ومثله الزرقاين،السيوطي عفا اهللا عنه إذ عد من املتشابه صفات اهللا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ً، من كبار فقهاء الشافعية، صنف كثريا مـن املصـنفات منهـا رشح هو عبداجلبار بن أمحد بن عبداجلبار اهلمذاين) ١(

 ) .٢٤٤/ ١٧(ر سري أعالم النبالء هـ انظ٤١٥األصول اخلمسمة، متشابه القرآن، تويف سنة 
  )   .٦٠٠: ص(   رشح األصول اخلمسة للقايض عبد اجلبار ) ٢(
   )   .٧: ص(   متشابه القرآن  ) ٣(
  ) .١٥٢، ١٤٨/ ٧(والتفسري الكبري  ) ١٣٦: ص(  انظر أساس التقديس ) ٤(
  ).٢/٢١٦( وانظر مناهل العرفان  ) ١٣٥٢/ ٤(  انظر اإلتقان للسيوطي ) ٥(
  ) .٢٢٦/ ٢( وانظر مناهل العرفان  ) ١٣٥٤ / ٤( انظر اإلتقان للسيوطي ) ٦(
ً وهوعـدنان زرزور وعقـد فصـال يف " متشـابه القـرآن دراسـة موضـوعية" ومن املعارصين من ألف رسالة يف ) ٧(

لرازي املتقدم، أساس التمييز بني املحكم واملتشابه، وذكر أن أساسه العقل ونقل كالم القايض عبد اجلبار و ا
= 

٦٩ 




 

 

٧٠ 

ولقد بني شيخ االسـالم أن هـذه طريقـة أهـل التحريـف والتأويـل قـال رمحـه 
 األنبيـاء مل يقصـدوا هبـذه  إن، فهم الذين يقولون،وأما أهل التحريف والتأويل"اهللا

 هـو مـا علمنـاه ،األقوال إال ما هـو احلـق يف نفـس األمـر وإن احلـق يف نفـس األمـر
 …  ثم جيتهدون يف تأويل هذه األقوال إىل ما يوافق رأهيم بأنواع التأويالت،بعقولنا
 وعليها بنى سائر املتكلمـني ، وباجلملة فهذه طريق خلق كثري من املتكلمني:ثم قال
 . )١("الفني لبعض النصوص مذاهبهماملخ

وهلذا جيعل كل فريق املشكل من نصوصه غـري  "وقال رمحه اهللا يف موضع آخر
 فمنكر الصـفات اخلربيـة الـذي يقـول إهنـا ال تعلـم ،ما جيعل الفريق اآلخر مشكال

 فإهنـا ، بخالف الصفات املعلومة بالعقـل، يقول نصوصها مشكلة متشاهبة،بالعقل
  ،ة وكـذلك يقـول مـن ينكـر العلـو والرؤيـة نصـوص هـذه مشـكلةعنده حمكمة بينـ

 ومنكر ، دون ما يثبت أسامءه احلسنى،ومنكر الصفات مطلقا جيعل ما يثبتها مشكال
 . إىل آخر كالمه)٢(" ...ةلمعاين األسامء جيعل نصوصها مشك

 :والشك أن هذا املنهج باطل ويلزم منه لوازم فاسده ويتضح ذلك بأمور
 وبني أن بيان املتشابه يف ، ومتشابه،سبحانه قسم الكتاب إىل قسمني حمكم أن اهللا -١

 األصـل واألم كـام قـال تعـاىل يف آيـة ألنـه ؛املحكم لذا أمرنا برد املتشابه إىل املحكـم
M   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  آـخــرى    Á

   ÑL ]وأما صنيع هؤالء فقـد خـالفوا املـنهج الربـاين الـذي رشعـه  .]١٠: الشورى 
 . وجعلوا عقوهلم هي األصل ،لعباده

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
ًوقد حوى هذا الكتاب كام هائال من األخطاء، وحتامل كثريا عىل أئمة السلف وكتبهم ونقـل تسـمية الـرازي  = ً ً

 والعياذبـاهللا مـن اخلـذالن والضـالل،كام هتجـم عـىل شـيخ "كتاب الرشك"لكتاب التوحيد البن خزيمة بأنه 
 .ومابعدها  ) ٥٤:ص(   "متشابه دراسة موضوعية"اإلسالم تقليدا للكوثري، انظر 

  ) .١٣ -١٢ /١ ( درء التعارض ) ١(
  ).٩٩٠ /٣( وانظر الصواعق املرسلة البن القيم  ) ١٧- ١٦ / ١ ( درء التعارض ) ٢(




 

 

٧١ 

 فـإن اهللا سـبحانه ، وضـادوه يف أمـره،أن هؤالء عكسـوا رشعـة اهللا وحكمتـه" -٢ 
ًل حمكوما عليـه، ورسـوال ً وجعله حاكام والعق،ًمتا بهؤًجعل الوحي إماما والعقل م ً

 .  والشك أن هذا من أبطل الباطل )١("ًوالعقل مرسال إليه
 غري معلوم ،ًعتامد واألخذ هبذا املنهج جيعل باب املحكم واملتشابه ملتبساال أن ا-٣

 واملتشـابه مـاوافق قـول ،لنا، وذلك أن طائفـة تـدعي أن املحكـم هـو مـاوافق قوهلـا
 بيان املحكـم مـن املتشـابه، ونقـع بسـبب ذلـك يف  وحينئذ فال حيصل هبذا،خصمها

 )٢(. والشك أن هذا باطل إذ أنه يعارض ويناقض إكامل الرشيعة ،اإلشكال واللبس
 ، أال يكـون يف القـرآن هـدى وشـفاء وبيـان، ويلزم منه لـوازم باطلـه وأعظمهـا-٤

  والقـرآن إن، بل احلجة عندك  يف الدليل العقـيل،فيخرج بذلك عن أن يكون حجة
 وطرحـوا ،وافقه فاإلعتامد عليه ال عىل القرآن، وإن خالفـه أخـذوا بالـدليل العقـيل

 فلـم يبـق للقـرآن ، فالقرآن اليستفاد به مادل عليه والحيتج بـه،االستدالل بالقرآن
 )٣(.ًعندهم حرمة أصال وال فائدة

 ، وعقوهلم الفاسـدة،أن حقيقة قول املعارضني بني النصوص الرشعية املحكمة-٥
 ـعــىل ـشــئ ـمــن املـســائل العلمـيــة ،ديم العـقــول عليـهــا أن الـحيــتج ـبــالقرآنوتـقــ

إلن داللة القرآن ظنية الجيوز االحتجـاج هبـا عـىل املسـائل األصـولية، ،واألصولية
 وقـد ،فهي من قبيل املتشابه، بينام داللة العقل قطعية الداللة فهي من قبيل املحكـم

؛ ة السـمعية عـىل املسـائل األصـوليةرصحوا بأنه الجيوز اإلستدالل بالقرآن واألدل
 )٤(.االستدالل هبا موقوف عىل نفي املعارض العقيل كام ذكر ذلك الرازي ألن 
 وليسـت مـنحرصة يف نـوع معـني حتـى ، أن املعقوالت ليس هلا ضابط يضبطها-٦

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٨٩٠ /٣(  الصواعق املرسلة البن القيم ) ١(
  ).٤٤٤ / ٨(  انظر بيان تلبيس اجلهمية ) ٢(
  ) .    ٤٤٩و ٤٠٤ و ٣٩٦ /  ٨(  انظر بيان تلبيس اجلهمية ) ٣(
  ).١٠٦٥/ ٣( وانظر الصواعق املرسلة  ) ٤٥٠ / ٨(  انظر بيان تلبيس اجلهمية ) ٤(




 

 

٧٢ 

 واألقـوال املخالفـة ،يقيد ولذا فكل فريق جيعل أقوالـه التـي ابتـدعها هـي املحكمـة
 وصدق اهللا إذ ،)١( ومن هنا وقع اإلختالف والتباين بني أقواهلم،شاهبهلقوله هي املت

M   Y  X  W  V   "يقول جل وعال     U  T   S  R    Q       P    O  L ]٨٢: النساء[  
هو الرشع وذلك أهنم مل خيرجوا يف اعتبار ف: ضابط املحكم واملتشابه عند السلف أما

 وهذا أصلهم الذي ينطلقون منه فإهنم أي rاملحكم واملتشابه عن بيان اهللا ورسوله
 واليؤسس دينـا غـري ،مل يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله") أهل السنة(

  نظـر فـيام قالـه اهللا، وإذا أراد معرفة شئ من الـدين والكـالم فيـه،ماجاء به الرسول
 فهذا أصـل أهـل  ، وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، وبه يتكلم، فمنه يتعلم،والرسول

 . )٢("السنة
ً مل يؤصل حزب اهللا ورسـوله أصـال "يقول ابن القيم واصفا منهج أهل السنة 

ّـغـري ماـجـاء ـبـه الرـسـول، فـهـو أـصـلهم اـلـذي علـيـه يعوـلـون  وجـنـتهم الـتـي إليـهـا ،ُ
 .)٣("يرجعون

 مـاينفي العلـم باملتشـابه بـل املنفـي فـيهام r وسنةرسولهومل يأت يف كتاب اهللا
  ولذلك مل يعتربوا نصوص الصفات من املتشابه بل هي من ،هوحقيقة الشئ وكنهه
  )٤(. وأن املتشابه فيها هوحقيقة الصفات ،املحكم الواضح البني

 .هذه أبرز أسس املتكلمني يف باب املحكم واملتشابه
 :ابه من املتش هيصفات اهللا هل

 :القول بأن الصفات من قبيل املتشابه قول باطل وذلك ملايأيت

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).١٠٦٧ /٣(  انظر الصواعق املرسلة ) ١(
  ) .٦٣ / ١٣ ( جمموع الفتاوى ) ٢(
  ) .٨٣ / ١(  انظر شفاء العليل البن القيم ) ٣(
  )  .٤٢٣ /١٧( و ) ٢٩٤ /١٣ (  جمموع الفتاوىانظر ) ٤(




 

 

٧٣ 

 السلف الصالح أهنم أدخلوا الصفات يف املتشابه بـل  عن أحد من أنه مل ينقل ً:أوال
 :تواتر النقل عنهم بإثبات معاين الصفات ومن ذلك

    ياأباعـبـداهللا: قـول اإلمـام مالـك ـبـن أنـس عليـه رمحـة اهللا ملاـسـأله  رجـل فقـال-١
M  ]  \  [  Z     YL ]كيف استوى ؟ فأطرق مالـك برأسـه حتـى  ]٥: طه

 واإليـامن بـه ، والكيـف غـري معقـول،ثم قال االسـتواء غريجمهـول! عاله الرحضاء
 . )١("ً وماأراك إال مبتدعا فأمربه أن خيرج؛ والسؤال عنه بدعة،واجب

 فـام الصـواب مـن القـول يف : فإن قال لنا قائل" وقال اإلمام ابن جرير الطربي -٢
 وـجـاء ، وـجـاء ببعضـها كـتـاب اهللا عزوـجـل ووحـيـه،معـاين الـصـفات الـتـي ذـكـرت

  ؟rببعضها رسول
قائقها عىل مانعرف من جهـة  أن نثبت ح، الصواب من هذا القول عندنا:قيل

M    432  1  كام نفي ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقـال،اإلثبات ونفي التشبيه
  8  7  6     5L ]اهللا ســـميع بصـــري، لـــه ســـمع :فيقـــال ،]١١: الشـــورى 

 . )٢("...وبرص
 كـل صـفة وصـف " )٣(ف بالقصاب وقال اإلمام حممد بن عيل الكرجي، املعرو-٣

 لتحتم ،فليست صفة جماز، ولوكانت صفة جماز،rاهللا هبا نفسه أو وصفه هبا رسوله
 ولـفرست بغـري السـابق إىل ، ومعنـى السـمع كـذا، معنى البرصكذا: ولقيل،تأويلها
 فلامكان مذهب السلف إقرارهابالتأويل، علم أهناغريحممولة عـىل املجـاز، ،األفهام

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وابن قدامة يف اثبات صفة العلو      ) ٣٠٤ /٢( والبيهقي يف األسامء والصفات  ) ٦٦٤(  أخرجه االلكائي برقم ) ١(

  ).١٣٨: ص( والذهبي يف العلو وصحح اسناده  ) ١١٩: ص( 
  ) .١٤٠:  ص(  كتاب التبصري يف معامل الدين البن جريرالطربي ) ٢(
هـ ٣٦٠، له مصنفات كثرية، منها كتاب السنة يف اإلعتقاد، تويف سنة عىل بن حممد الكرجيأبو أمحد حممد بن  هو) ٣(

  ) .٩٣٨ / ٣( وتذكرة احلفاظ  ) ٢١٣ /١٦( انظرسريأعالم النبالء 




 

 

٧٤ 

 . )١(" بنيوإنام هي حق
 رمحه اهللا أن  نصوص صـفات اهللا الواجـب محلهـا عـىل )٢(وبني اإلمام السجزي-٤

 الواجب أن يعلم أن اهللا تعاىل إذا وصـف نفسـه بصـفة "احلقيقة اللغوية حيث قال 
 ومل يبـني ، واخلطـاب ورد هبـا علـيهم بـام يتعـارفون بيـنهم،هي معقولة عند العرب

 فهي عىل ، بتفسريخيالف الظاهرrالفرسها النبي  و،سبحانه أهنا بخالف مايعقلونه
 .  )٣("مايعقلونه ويتعارفونه

ومما يبني أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كان منهجهم وموقفهم من نصوص 
 وقـطـع الطـمـع ـعـن إدراك كيفياـهتـا ،األسـامء والـصـفات اإلـيـامن ـهبـا وفـهـم معانيهـا

 .سامء والصفات  عن مذهب الصحابة يف األ)٤(بالعقل ماذكره  املقريزي
 وصف هلم رهبم سـبحانه ،ً إىل الناس مجيعاrً ملابعث اهللا حممدا"قال رمحه اهللا 

 فلـم يسـأله أحـد مـن العـرب ،وتعاىل باموصف بـه نفسـه الكريمـة يف كتابـه العزيـز
كام كـانوا يسـألونه عـن أمـر ، عن معنـى شـئ مـن ذلـك، قروهيم وبدوهيم،بأرسهم

إذ لوسـأله أحـد مـنهم عـن شـئ مـن الصـفات ... الصالة والزكاة والصيام واحلج 
 يف أحكـام احلـالل واحلـرام  ومـن أمعـن r كام نقلت األحاديث الواردة عنه ،لنقل

 علم أنه مل يرد قط من ، ووقف عىل اآلثار السلفية،النظر يف دواوين احلديث النبوي
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ).٢١٤-٢١٣ /١٦(  نقل ذلك الذهبي يف ترمجته انظر سريأعالم النبالء ) ١(
 السجستاين اإلمام العامل احلافظ شيخ السـنة ومصـنف هو أبو نرص عبيداهللا بن سعيد بن حاتم بن أمحد الوائيل)  ٢(

 اإلبانة الكربى يف أن القرآن الكريم غري خملوق وهو جملد كبري دال عىل سعة علم الرجل بفن األثر، تويف سنة
 ). ١٢/١١٧(و  البداية والنهاية ) ١٧/٦٥٤(هـ  انظر سري أعالم النبالء ٤٤٤

  ) .١٥٢: ص(  رسالة السجزي إىل أهل زبيد ) ٣(
 املرصي الفقيـه  بن ابراهيم بن حممد تقـي الـدين املقريـزي الـبعيل، ثـمأمحد بن عيل بن عبدالقادر بن حممد  هو) ٤(

املؤرخ الشافعي له مصنفات كثرية منهـا، املـواعظ واالعتبـار بـذكر اخلطـط واآلثـار يف تـاريخ مرص، وجتريـد 
 هـ انظر هدية العارفني أسامء ٨٤٥التوحيد، والبيان املفيد يف الفرق بني التوحيد والتلحيد، وغريها تويف سنة 

  ) .١/٧٩( الطالع والبدر  ) ١٢٧ / ٥( وآثار املصنفني للبغدادي 




 

 

٧٥ 

 مـن أحـد مـن الصـحابة ريض اهللا عـنهم عـىل اخـتالف ، والسـقيم،طريق صـحيح
 عن معنى شئ مماوصف الـرب بـه نفسـه rم وكثرة عددهم أنه سأل رسولطبقاهت

 بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا ،rالكريمة يف القرآن الكريم وعىل لسان حممد
والفرق أحد منهم بني كوهنـا صـفة ذات أوصـفة فعـل ....عن الكالم يف الصفات 

ًإثباتا بال تشبيه وتنزهيـا ... وإنام أثبتوا الصفات كلها   ومل يتعـرض ،مـن غـري تعطيـلً
 ومل ، ورأوا بـأمجعهم إجـراء الصـفات كـام وردت،أحد منهم إىل تأويل شئ من هذا

 r وعىل إثبـات نبـوة حممـد،يكن عند أحد منهم مايستدل به عىل وحدانية اهللا تعاىل
 وال ،ً والعرف أحد منهم شيئا من الطرق الكالميةrسوى كتاب اهللا وسنة رسوله 

  )١("....ة فمىض عرص الصحابة عىل ذلك املسائل الفلسفي
 ملا بني أن نصوص الصفات جتـرى عـىل ظاهرهـا، )٢(وماقاله أبوحممد اجلويني

 والنـزول ، كنت أخاف من إطالق القـول بإثبـات العلـو واإلسـتواء"قال رمحه اهللا 
 ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة يف كتاب اهللا وسـنة ،خمافة احلرصوالتشبيه

 قـد رصح r وأجد الرسـول،ًأجدها نصوصا تشري إىل حقائق هذه املعاين rرسوله
ًـهبـا ـخمـربا ـعـن رـبـه واـصـفا ـلـه ـهبـا  ـكـان حيرض يف جملـسـه r وأعـلـم باالـضـطرارأنه ،ً

ً ثم ال أجد شيئا يعقب ، والذكي والبليد واألعرايب واجلايف، العامل واجلاهل،الرشيف
 ،اهرا مما يرصفها عـن حقائهـاً النصا والظ،تلك النصوص التي كان يصف ربه هبا

ـل ـأويلهم االـسـتيالء :ويؤوـهلـا ـكـام تأوـهلـا ـهـوالء مـشـاخيي الفقـهـاء املتكلـمـني مـث  ـت
 أنه كان حيذر الناس من r وغريذلك ومل أجد عنه ، ونزول األمر للنزول،باالستواء

 وغريها ومل ينقل عنه ، واليدين،اإليامن بام يظهر من كالمه يف صفته لديه من الفوقيه
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٣٠٢ -٣٠١ /٣( اخلطط للمقريزي ) ١(
 بن حممد الشـيخ أبوحممـد اجلـويني، إمـام الشـافعية، والـد إمـام هو عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف )  ٢(

ًاحلرمني أيب املعايل، كان زاهدا مهيبا، وكان ً إماما يف الفقه واألصول، وصـنف التصـانيف الكثـرية تـويف سـنة ً
  ) .٥٥ / ١٢( والبداية والنهاية  ) ٧٣ /٥( هـ انظر ترمجتة طبقات الشافعية الكربى ٤٣٨




 

 

٧٦ 

 : مثـل، غري مايظهر مـن مـدلوهلا،قالة تدل عىل أن هلذه الصفات معاين آخر باطنةم
 . )١("فوقية املرتبه ويد النعمة والقدرة وغري ذلك

ًويزيد األمر وضوحا  أن الصحابة تنازعوا يف كثري من آيات األحكام مثل قوله 
#  $  %  &  '   )  (    *M  تعــــاىل   "  !  L]البقــــرة :
 . أو هوللحائل فقط ، هل يتناول اللفظ احلامل]٢٣٤

̧  M  وتنازعوا يف تأويل قوله تعاىل   ¶  µL ]هـل هـو اجلـامع ]٤٣: النسـاء 
 .أواللمس باليد والقبلة ونحوها

ـاىل ـه تـع ـل قوـل ـازعوا تأوـي MÅ  Ä   Ã  وتـن   Â    Á  À  L]ـرة   .]٢٣٧: البـق
ومل يتنازعوا يف تأويل آيات الصفات وأخبارها " ، ونحوها، أوالزوج،هل هواألب

 ، بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعني بعدهم عىل إقرارها، وإمرارها،يف موضع واحد
 وأن ،ًعني بيانـا وهـذا يـدل عـىل أهنـا أعظـم النـو،وإثبات حقائقها، مع فهم معانيها

 فبينها ، وإثباهتا من لوازم التوحيد، ألهنا من متام حتقيق الشهادتني،العناية ببياهنا أهم
ً بيانا شافيا اليقع فيه لبس والrاهللا ورسوله إشكال يوقـع الراسـخني يف العلـم يف  ً

 ونورهلـا قلبـه  يعلـم أن داللتهـا عـىل ، ومن رشح اهللا هلـا صـدره،منازعة والاشتباه
 وهلذا آيات األحكـام ، أظهر من داللة كثري من آيات األحكام عىل معانيها،انيهامع

 وأما آيات األسامء والصـفات فيشـرتك ،اليكاد يفهم معانيها إال اخلاصة من الناس
 أعني فهم أصل املعنى الفهم الكنه والكيفية وهلذا أشكل ،يف فهمها اخلاص والعام

: البقـرة[M  E     L  K  J  I  H   G  F    L  عىل بعض الصحابة قوله تعاىل 
:  ومل يشكل عليه وال عىل غـريه قولـه تعـاىل M N  ML        :بقوله   حتى بني هلم ]١٨٧

MÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »  L]ــــــــــــــرة   ]١٨٦: البـق
 وأشكل عىل عمر بـن اخلطـاب آيـة الكاللـة ومل يشـكل ،وأمثاهلا من آيات الصفات

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٣٢:ص(  رسالة يف إثبات االستواء والفوقية، للجويني ) ١(




 

 

٧٧ 

 . )١("عليه أول احلديد وآخر احلرش وأول سورة طه ونحوها من آيات الصفات 
 وأئمـة ،وهبذا التقرير يعلم أن من قـال بـأن الصـحابة والتـابعني هلـم بإحسـان

 وأهنـا مـن املتشـابه الـذي ،عة اليعرفون شيئا من معاين هذه اآلياتاملسلمني واجلام
ًن ألفاظـا ؤو وأهنـم كـانوا يقـر،استأثراهللا بعلم معناها كام استأثر بعلم وقت الساعة

  )٢(.اليفهمون هلا معنى فقد كذب عىل القوم وافرتى عليهم مامل يقولونه 
ئر األمـة قـد تكلمـوا يف مجيـع  أن السلف الصالح من الصحابة والتابعني وسا:ًثانيا

ومل  ، وفرسوهـا باميوافـق داللتهـا وبياهنـا،نصوص القرآن آيـات الصـفات وغريهـا
وهذا يدل عىل أن آيات الصفات ليست من املتشابه يمتنع أحد منهم عن تفسري آية، 

 )٣(. بل هي من املحكم الواضح البني ،الذي اليعرف أحد معناه
نفـي العلـم ًن هنـاك فرقـا بـني إ : يقـال، مـن املتشـابه أن قـوهلم إن صـفات اهللا:ثالثا

 ، فهو حـق، بخالف نفي الكيفية، فنفي العلم باطل،الكيفيةبمعناها وبني نفي علم 
 . )٤(ًإذ كيفية صفات اهللا مما استأثر اهللا بعلمه ومل يطلع عىل ذلك أحدا من خلقه 

ق عليهـا اسـم  آيات الصفات اليطلـ"يقول الشيخ األمني الشنقيطي رمحه اهللا 
 ولـيس ،معناهـا معلـوم يف اللغـة العربيـة ألن املتشابه هبذا املعنـى مـن  غريتفصـيل،

 وإذا فرسنـا ، ولكن كيفية اتصـافه جـل وعـال هبـا  ليسـت معلومـة للخلـقً،متشاهبا
املتشابه بأنه هو مااستأثر اهللا بعلمـه دون خلقـه كانـت كيفيـة اإلتصـاف داخلـة فيـه 

 )٥("النفس الصفة
ال ريب أن اهللا سـمى  " يقول شيخ االسالم وهويناقش أصحاب هذا القول :ًرابعا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٢١٠-٢٠٨ / ١(  الصواعق املرسلة البن القيم  ) ١(
  ).٢٩٤ /١٣( و ) ٤٢٥ / ١٧ ( جمموع الفتاوىر  انظ) ٢(
  ).٣٠٧ / ١٣ (جمموع الفتاوى انظر ) ٣(
  ).٤٢٤ /١٧ (  جمموع الفتاوى انظر ) ٤(
 ) .٧٧: ص(  مذكرة يف أصول الفقه ) ٥(




 

 

٧٨ 

 والـقـدير والعـلـيمنفـسـه يف الـقـرآن بأـسـامء مـثـل اـلـرمحن واـلـودود والعزـيـز واجلـبـار 
ـرءوف ـل ســورة االخالص،واـل ـك ووصــف نفســه بصــفات مـث ـة ، ونحــو ذـل وآـي
 متشـابه ال فيقـال ملـن ادعـى يف هـذا أنـه.... وآخر احلرش  ،احلديد   وأول،الكرسى

  ؟ أتقول هذا يف مجيع ما سمى اهللا ووصف به نفسه أم يف البعض،يعلم معناه
 ملا يعلم باالضطرار من وجحدا قلت هذا يف اجلميع كان هذا عنادا ظاهرا :نإف

M    Ù  Ø  ×  Ö  Õ   تعـاىل دين اإلسالم بل كفر رصيح فانا نفهم من قولـه     ÔL 
 ]٢٠: البقـرة[ M   k  j  i     h  g  f  eL   تعاىل معنى ونفهم من قوله ]٧٥ :األنفال[

M8           7  6   5  L :  تعــاىل لــيس هــو األول ونفهــم مــن قولــهىمعنــ
: إبـراهيم[ M  p   o  n   m  l  kL  تعـاىل  قوله معنى ونفهم من ]١٥٦: األعراف[

 . )١(" هذا وصبيان املسلمني بل وكل عاقل يفهم ، معنى]٤٧
 الفرق بني ماأثبته وبني وأنه ،ثم بدأ يناقش من أقر ببعض الصفات دون بعض

 .)٢( أن يثبت نظري ما نفاه ،ًفيته من حيث الدليل  وأنه يلزم ملن نفى شيئامان
 " إنام جاء مـن املتـأخرين املتشابهيقول ابن القيم وهو يبني أن جعل الصفات من 

ًوقد تنازع الناس يف املحكم واملتشابه تنازعا كثريا  ومل يعرف عن أحد من الصحابة قط ،ً
 املنقول عنهم يدل عـىل خـالف ذلـك فكيـف تكـون  بل،أن املتشاهبات آيات الصفات

آيات الصفات متشاهبة عندهم وهم اليتنازعون يف شـئ منهـا، وآيـات األحكـام هـي 
 . )٣(" املتأخرين وإنام هذا قول بعض، وقد وقع بينهم النزاع يف بعضها،املحكمة

وسنقف وقفة مع مانقله الزركيش والسيوطي والزرقاين يف الصـفات يف بـاب 
 .ل بحول اهللالتأوي
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٢٩٦ /١٣ ( جمموع الفتاوى ) ١(
  ).٣٠٥ – ٢٩٧ / ١٣(  انظر املصدر السابق ) ٢(
  ) ٢١٣/ ١(   الصواعق املرسلة ) ٣(




 

 

٧٩ 

 


 
 وقـد ، العنـوانهبـذاهذه املسألة من املسائل التي ذكرت يف كتب علوم القـرآن 

 قيل مااحلكمة يف إنزال املتشابه ممن أراد "عنون الزركيش رمحه اهللا هلذه املسألة بقوله 
 والسيوطي نقـل عنـه شـيئا منهـا ،لعباده البيان واهلدى ؟ فذكر مجلة من هذه احلكم
 والتفسـري الكبـري وكـذا الزرقـاين ،وزاد عليها مما ذكره الرازي يف أسـاس التقـديس

 وقد اشتمل كـالم الـرازي عـىل بعـض مـن ، بدون تعقيب،اعتمد عىل كالم الرازي
 .األغالط وسيأيت بيان ذلك 

  :مولعل من املناسب اإلشارة إىل بعض هذه احلكم  مماذكره أهل العل
 ولعله من أعظمها وهو ابـتالء مـن اهللا ،)١(فمن ذلك ماذكره مجع من أهل العلم •

  فأما ، وبني من هو بعكس ذلك، والعامل به، وليميز به بني الثابت عىل احلق،لعباده
اهللا سـامه أم ؛ ألن  فـريده إىل املحكـم البـني،املؤمن فإنه يؤمن به وحيكم فيه حكم اهللا

 .أساسه وأصله الذي عليه االعتامد والبناء  وأم الكتاب هو ،الكتاب
وأما أهل الزيغ واألهواء فإهنم مل يقفوا حيث وقف املؤمنون بل اتبعوا ماتشابه 

 وقـد أشـار اهللا rًمنـه طلبـا للفتنـه وابتغـاء تأويلـه وحتريفـه عـن مـراد اهللا ورسـوله 
ـاىل ـه تـع ـة يف قوـل ـاىل إىل ـهـذه احلكـم  M l  k  j  i    h   g  m  ـسـبحانه وتـع

  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n
     ̧   ¶  µ́   ³  ²       ±  °  ̄   ®    ¬  «  ª   ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡

  ¼  »  º   ¹L ]٧: آل عمران[.    
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) ٣٤٦/ ١( وتفسـري ابـن كثـري  ) ٣٥١ / ١( وزاد املسـري البـن اجلـوزي  ) ١٧٤/ ٣(   انظر تفسري الطربي )١(

  )  .٤٩/ ٢( والربهان يف علوم القرآن للزركيش  ) ٣٦٦ / ١( والكشاف للزخمرشي 




 

 

٨٠ 

 واإلتيان باملجمل ،ًويف بقاء املنسوخ بعيدا عن ناسخه( :)١(يقول املعلمي اليامين
 فيـكـون عـلـيهم مـشـقة وعـنـاء يف اـسـتنباط األحـكـام ،بنوعـيـه اـبـتالء ـمـن اهللا لعـبـاده

ـاج ذـلـك ـر الحتـي ـاب والـسـنة واستحضــارها ويف ذـك  إىل اإلحاـطـة بنـصـوص الكـت
ماالسبيل للعباد إىل معرفة كنهه وكيفيته مع مايتعلق بذلك من املعاين الظاهرة ابتالء 

 . )٢( "هلم ليمتاز الزائغ عن الراسخ 
 فيستدعيهم ذلـك إىل ،ومنها ليظهر فضل العلامء الراسخني فيه عىل من دوهنم

 ومل يظهـر فضـل العلـامء عـىل ،وال ذلك الستوت منـازل اخللـقطلب املزيد منه  ول
 .غريهم ممن هو دوهنم 

ن القـرآن نـزل بألفـاظ العـرب إ " : وقد أشار إىل ذلك ابن قتيبة رمحه اهللا قـال
 ، ومذاهبها يف االجياز واالختصار واالطالة والتوكيل واإلشارة إىل الشئ،ومعانيها

 ورضب ، واظهـار بعضـها،)٣( ه إال اللقـنوإغامض بعض املعاين حتى اليظهـر عليـ
ً ولوكان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي يف معرفتـه العـامل ،األمثلة ملا خفي ً

 وسقطت املحنة وماتت اخلواطر، ومع احلاجة ، لبطل التفاضل بني الناس،واجلاهل
ه يورث  وقالوا عيب الغنى أن، ومع الكفاية يقع العجز والبالدة،تقع الفكرة واحليلة

ثم قال وكل باب من أبواب العلم من الفقه ..  وفضيلة الفقر أنه يبعث احليلة ،البله
 ومنه مايدق لريتقي املتعلم فيه رتبة بعـد ،واحلساب والفرائض والنحو فمنه ماجيل

ًولوكان كل فن من العلـوم شـيئا واحـدا مل ...قصاه أ ويدرك ،رتبة حتى يبلغ منتهاه
ـضـدادها، أفـضـائل األـشـياء تـعـرف ب، ألن خـفـي والـجـيليـكـن ـعـامل والـمـتعلم وال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
، أبو عبداهللا، من مصنفاته التنكيل ملا ورد يف تأنيب الكوثري من عبدالرمحن بن حييى بن عيل بن أيب بكر املعلمي)  ١(

 .دار العلم املاليني ) ٣٤٢/ ٣(هـ انظر األعالم ١٣٨٦األباطيل، وعلم الرجال وأمهيته، تويف سنة 
 ) .١٧٢: ص( القائد إىل تصحيح العقائد ) ٢(
ًن الشئ يلقنه لقنا أخذه وفهمه، ولقنته تلقينا فهمته، وغالم لقن رسيع الفهم واللقانهمصدر لق: نـاللق)  ٣( انظر . ً

  ).٣٩٠/ ١٣( ولسان العرب  ) ٢٥١: ص( وخمتار الصحاح للرازي  ) ٢٦٠ /٥( معجم مقاييس اللغة 




 

 

٨١ 

 .)١("... والنفع بالرض،فاخلرييعرف بالرش
ملا كان كالم العرب أنه "ومنها اظهار عجز املرشكني عن معارضة القرآن وذلك  •

  :عىل رضبني
   . وال حيتمل غري ظاهره، املوجز الذي ال خيفى عىل سامعه:أحدمها
ـاين ـات و:والـث ـارات والتلوـحيـاتا املـجـاز والكناـي ـو ،إلـش ـاين ـه ـذا الرضب الـث  وـه

ـد الـعـرب ـديع يف كالمـهـم،املـسـتحىل عـن ـرآن ـعـىل ـهـذين ، والـب ـزل اهللا تـعـاىل الـق  أـن
 عارضـوه بـأي الرضبـني ، ليتحقق عجزهم عن االتيان بمثلـه فكأنـه قـال،الرضبني

 ، لقـالوا هـال نـزل بـالرضب املستحسـن عنـدنا، ولو نزل كله حمكام واضـحا،شئتم 
 .)٢("إشارة أو كناية أو تعريض أو تشبيه كان أفصح وأغربالم  وقع يف الكومتى

 ،وبعد عرض أقوال بعض العلامء يف احلكمة من وجود املتشـاهبات يف القـرآن
 .سأعرض لبعض ماذكر من هذه احلكم يف بعض كتب علوم القرآن 

لقد اعتمدت بعض كتب علوم القرآن يف عرض هذه املسألة عىل كالم الرازي 
ومـن هـذه  ،)٣(يف أساس التقديس والتفسـري الكبـري كـام فعـل السـيوطي والرزقـاين

أنه لو كان القرآن كله حمكام ملا كان مطابقـا إال ملـذهب واحـد  "احلكم قول الرازي 
وكان برصحيه مـبطال لكـل مـا سـوى ذلـك املـذهب وذلـك ممـا ينفـر أربـاب سـائر 

فـإذا كـان مشـتمال عـىل املحكـم املذاهب عن قبولـه وعـن النظـر فيـه واالنتفـاع بـه 
واملتشابه طمع صاحب كل مذهب أن جيد فيه ما يؤيد مذهبه وينرص مقالتـه فينظـر 
فيه مجيع أرباب املذاهب وجيتهد يف التأمل فيه صـاحب كـل مـذهب وإذا بـالغوا يف 
ذلك صارت املحكامت مفرسة للمتشاهبات وهبذا الطرق يتخلص املبطل من باطله 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وزاد املسـري        ) ١/٢١٩( وانظر تفسري بحر العلوم للسمرقندي  ) ٨٦: ص(  تأويل مشكل القرآن البن قتيبة )  ١(

  ).٤٩/ ٢(والربهان للزركيش  ) ٨/ ٢( وتفسري أيب السعود  ) ١٩ / ٤( وتفسري القرطبي  ) ٣٥١ /١( 
  ).٣٥١ / ١(    زاد املسري ) ٢(
  ).١٤٤: ص( وأساس التقديس  ) ١٤٩ / ٧(انظر التفسري الكبري )  ٣(




 

 

٨٢ 

 . )١("ويتصل إىل احلق
 إن وجـود املتشـابه "وهذه احلكمة قد أملح إليها القـايض عبـد اجلبـارإذ يقـول 

 بأن يظن كل واحد منهم أن جيد فيه ماينرص ،ادعى إىل نظر مجيع املختلفني يف القرآن
فنـبـه   M  }   |  {  z  y  x  w  v  uL " وـلـذلك قـال تـعـاىل ،قولـه ومذهـبـه

 ،فقصدهم وإن قبح فإن نظرهم فيه حيسـن ،بذلك عىل أهنم ينظرون فيه هذا القصد
   .)٢("ومن هو من أهل الدين ينظر فيه العىل هذا

فالرازي هنا يقرر أن القرآن يطابق ويؤيد مجيع املذاهب فهو يدعو إليها ويقرها 
 فيجـره ذلـك أن ، حتى جيذب ويطمع صاحب كل مذهب للنظر فيه واإلنتفاع بـه،

 فإن اهللا سبحانه وتعـاىل قـد ،اطل بالريب وهذا ب،يتخلص من باطله ويتصل باحلق
 واحلكم هو الذي يفصل ،ً وجعله حمكام،أنزل القرآن هدى ورمحه وشفاء للمؤمنني

 . كام يفصل احلاكم بني اخلصمني ،بني الشيئني
فيفصل بني احلق والباطل والصدق والكـذب والنـافع والضـار، وقـد سـام اهللا 

فهو مـتقن يف  ]١: يونس[ M%  $  #  "!  '  &  L  :القرآن حكيام قال تعاىل
  M      O   ، من لدن حكيم عليم سبحانه فالاخـتالف فيـه والتنـاقضألنهغاية اإلتقان 

  Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      PL ]وقال سبحانه وتعاىل يف  ]٨٢: النساء 
ــــــرآن  >        =  <  ?  @     M   B  A  وصـــــــف الـق   ;  :  9  8

  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C
  \  [  Z  Y  X  W  V   UL ]٢٣: الزمر[. 

ـث يصــدق بعضــه بعضــا،فالتشــابه هنــا هــو متاثــل الكــالم وتناســبه  ، بحـي
 .فالاختالف والتناقض يف أخباره وأوامره 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢٢٤ /٢( لعرفان للزرقاين ومناهل ا ) ١٣٩٦ / ٤( انظر اإلتقان للسيوطي )  ١(
  ) .٢٨ /١( متشابه القرآن للقايض عبد اجلبار)  ٢(




 

 

٨٣ 

ثم أي هداية يف هذا القرآن الذي وصفه الرازي بأنه داع لكل مذهب وفرقة ؟ 
 ويؤيـد ،النقيض من هذا سـيبقى العبـد حـريان بـني هـذه املـذاهب والفـرقبل عىل 

بطالن هذا القول أن هذه املذاهب مل تكن موجوده عند نزول القرآن كام يقول ذلك 
 أين كانت هذه املذاهب عند نزوله ؟ "ً مستنكرا كالم الرازي السابق )١(رشيد رضا

   "ومن اهتدى من أهلها هبذه الطريقة ؟ 
 ومل حيسـن ، إنه مل يـأت بيشء نـري" يف تعليقه عىل كالم الرازي "ه اهللاوقال رمح

  )٢("بيان ماقاله العلامء ثم قال وأسخف هذه الوجوه وأشدها الثاين 
 نخلص إىل أن هذا القول يناقض ماوصف به القرآن من وصـف الفرقـان ًإذاف

 ،رشـكـونً ولوـكـان مايدعـيـه حـقـا لتمـسـك ـبـه امل، واحـقـاق اـحلـق،وازـهـاق الباـطـل
واعرتضوا عليه فإهنم كانوا من أحرص الناس عىل معارضته وهم فصحاء العـرب 

 . ًومع ذلك مااستطاعوا إىل ذلك سبيال 
أن القـرآن إذا كـان مشـتمال عـىل املحكـم  "ومن هـذه احلكـم مـاذكره الـرازي

 ،واملتشابه افتقر الناظر فيه إىل االستعانة بدالئل العقل واالستكثار من سائر العلوم
 أما لو كان ،وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد ويصل إىل ضياء االستدالل واحلجة

  )٣("كله حمكام مل يفتقر إىل التمسك بالدالئل العقلية فحينئذ يبقى يف اجلهل والتقليد
 . )٤(قاين بدون تعقيبزرونقل هذا ال

ل فهنا قد جعل من حكمة وجود املتشابه اإلستعانه واللجـوء إىل دالئـل العقـ
 ومـن املعلـوم ، فيخرج بذلك عن ظلمة التقليد إىل ضياء االستدالل،ملعرفة املتشابه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 بن حممد القلموين احلسينى، مفرس أديب سيايس، تتلمذ عىل حممد عبده، وتنقل يف حممد رشيد بن عىل رضا  هو) ١(

 ).٣١٠ /٩( معجم املؤلفني ) ٣٦١/ ٦( ألعالم هـ انظر ترمجتة يف ا١٣٥٤كثري من البالد، تويف سنة 
  ) .١٧٠ / ٣(  تفسري املنار ) ٢(
  ).١٤٩ / ٧( والتفسري الكبري ) ١٤٤:ص( أساس التقديس )  ٣(
 ).٢٢٥ /٢( انظر مناهل العرفان )  ٤(




 

 

٨٤ 

ثم إنـه يلـزم عـىل  ،أن هذا يناقض ماوصف به القرآن من وصفه باإلحكام والتبيـان
هذا التقدير أن اهلدى والعلم والبيان ليس بالكتاب وماجاء به  الرسول بل يف داللة 

 فـإن ،ل القـرآن وارسـال الرسـول أصـلح للخلـق فعىل ذلك كـان عـدم انـزا،العقل
 لكـن الكتـاب ،اهلدى إنـام حصـل هلـم بعقـل مل حيتـاجوا فيـه إىل الكتـاب والرسـول

 : وماجاء به الرسول، وهلذا قالوا يقدم العقل،والرسول عندهم عارض هذا العقل
   )١(.إما أن يعرض عنه وإما أن يوضع له حمامل حيمل عليها

 لـيس ،تي تزعمون أن اآلخذ هبا خارج عن ظلمة التقليدثم إن داللة العقل ال
 فإنه مامن أمة من األمم وإال وهلم ،هلا ضابط يضبطها والهي منحرصة يف نوع معني

  ،عقليات خيتصون هبا
 فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة ؟ 

 .  )٢(ولذا فإن فبينهم من االختالف والتباين ماهومعروف 
 .ي ماقاله الرازه احلكم ومن هذ

وهو السبب األقوى يف هذا الباب أن القرآن كتاب مشـتمل : الوجه اخلامس"
 وطبائع العوام تنبـو يف أكثـر األمـر عـن إدراك ،عىل دعوة اخلواص والعوام بالكلية

 فمن سمع من العوام يف أول األمر إثبات موجود ليس بجسم وال بمتحيز ،احلقائق
 فكان األصلح أن خيـاطبوا ، التعطيل ظن أن هذا عدم ونفي فوقع يف،وال مشار إليه

ًويكون ذلك خملوطا بـام / بألفاظ دالة عىل بعض ما يناسب ما يتومهونه ويتخيلونه 
 فالقسم األول وهو الذي خياطبون بـه يف أول األمـر يكـون ،يدل عىل احلق الرصيح
 والقـسـم الـثـاين وـهـو اـلـذي يكـشـف ـهلـم يف آـخـر األـمـر ـهـو ،ـمـن ـبـاب املتـشـاهبات

وهـذه احلكمـة "ونقل ذلك السيوطي والزرقاين عفا اهللا عنهم وقـال  )٣("املحكامت
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ).٢٤٩ /٨( انظر بيان تلبيس اجلهمية )  ١(
  ).١٠٦٧ / ٣( انظر الصواعق املرسلة )  ٢(
  ).١٤٤: ص( وأساس التقديس  ) ١٤٩ /٧( سري الكبري  التف)  ٣(




 

 

٨٥ 

 .)١( "ظاهرة يف متشابه الصفات
  مـن الفالسـفة فإنه مبني عل طريقة أهل التخييل؛والشك يف بطالن ما ذكره

الذين يزعمون أن الرسل مل يمكنهم خماطبة اخللق باحلق يف نفس األمر، فخاطبوهم 
 وسلكوا هذا ،ه اجلمهور ال ليبني به احلق وال ليهدي به اخللقبامخييل إليهم لينتفع ب

يف باب اإلخبار عن اهللا وأسامئه وصفاته واليوم اآلخر وهذا مـن أعظـم اإلحلـاد يف 
 فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد أنزل القرآن بلسان عريب )٢(أسامئه وصفاته واليوم اآلخر

 ،افيـه ويؤمنـوا بـه عـىل حقيقتـه ليعتقـدوا م،مبني وخاطبهم بام يعرفـون مـن لغـتهم
 وـلـوأراد اهللا ورـسـوله ـمـن كالـمـه التخيـيـل ،وـبـذلك تتحـقـق اهلداـيـة ـهبـذا الكـتـاب

 فلام مل يفعل دل عىل أن املقصود من ،ورضب األمثال  الحقيقة األمر لبني هلم ذلك
 ثم يلزم من هذا القول لـوازم سـيئة ومـن أعظمهـا أن اهللا سـبحانه قـد ،هذا حقيقته
 وهذا من أعظم الباطل فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد ،ه بام ظاهره البطالنخاطب عباد

 وجعلـه شـفاء هـدى ورمحـة ،أنزل كتابه ليخـرج بـه النـاس مـن الظلـامت إىل النـور
 وهذه األوصاف التتحقـق يف هـذا الكتـاب وقـد اشـتمل عـىل ماظـاهره ،للمؤمنني

 .ًباطل تعاىل اهللا عن قوهلم علوا كبريا 
ول عندهم أن الذي أخربت به الرسل عن اهللا وصفاته وأفعاله وحقيقة هذا الق

بيـد أنـه أمثـال وختييـل وتفهـيم ،وعن اليوم اآلخر الحقيقـة لـه يطـابق مـاأخربوا به
 .)٣(برضب األمثال 
 والتحيز ونحوها بدعة مل يتكلم هبـا ، إن إثبات لفظ اجلسم ونفيه:ثم يقال هلم

 نفـوا ،ات التي جاءت بالكتاب والسنةأحد من السلف واألئمة لكنهم اثبتوا الصف
  .مماثلة صفاته للمخلوقات

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢/٢٢٣( ومناهل العرفان للزرقاين  ) ١٣٩٦/ ٤( انظر اإلتقان للسيوطي )  ١(
  ).٩١٨/ ٣( والصواعق املرسله  ) ٤٤١ / ١٦( و  )  ٣٢ -٣١ /٥ ( جمموع الفتاوىانظر )  ٢(
  ).٤٢١ / ٢( انظر الصواعق املرسله )  ٣(




 

 

٨٦ 

ًوأما مثل هذه األلفاظ املجملة فإهنا حتتمل  حقا وباطال  لذا فإهنم يستفصلون ،ً
  )١(.ًعنها فامكان حقا أثبتوه وما كان بضد ذلك نفوه 

جـه  وعـىل الو":  عىل كـالم الـرازي املتقـدم بقولـهوقد علق شيخ االسالم رمحه اهللا
  ، األقوى كان يقول ذلك ليفهم منه معنى وهويعلم أن ذلك املعنى باطل( :اخلامس

 وأخرب باحلقائق عىل خالف ،فقصد باخللق أن يفهموا الباطل الذي هونقيض احلق
ً وحقيقة ذلك أنه كذب كذبا يعلم أنه كذب ليعتقد الناس ذلك الكذب ،ماهي عليه

 .واالعتقاد الباطل فينتفعوابه
ل املجهلة الذين يقولون مل يكن يعرف معنى مايقول ويذكره من آيات وعىل قو

 ألنـه ، خري من خطـاهبم بـذلك)٢()ال(الصفات وأحاديثها فكالمه عندهم جيب أن 
 ولكـن إذا كـان الكـالم ،ًعىل التقديرين مل يفهمهم حقا والخاطبهم بام يعلم به حق

ً وأما إذا كان عربيا وظاهره الباطل ،كام مل هيتدوا به،ًأعجميا اليرتجم هلم مل يضلوا به
 فهـو عـىل ،عىل زعم هؤالء فإن الناس يفهمون ظاهره فيضـلون بـه فلـم يكتفـوا بـه

فهمـوا منـه مـاهو كفـر  فبخطاب الناس بـه،زعمهم من كونه هو مل يكن يفهم معناه
وضالل السيام ومل ينقل أحد عنه أنه هنـى النـاس عـن اعتقـاد ظـاهره ومـادل عليـه 

 فعىل زعمهم مل يبني احلق البدليل سمعي ،ىل دليل عقيل يعرفون به احلقوالنبههم ع
 ولوازم أقوال هؤالء التي تبني بطالن قـوهلم كثـرية وكـام أن قـوهلم ،والبدليل عقيل

 ومـاأخرب بـه مـن ،يستلزم الكفر بالكتاب والرسول ومادل عليه من األدلة العقليـه
 . )٣("البطالن من جهة العقل ًفهو أيضا يف غاية الفساد و،األدلة السمعية

 وأنه ،ومن هنا يعلم فساد وبطالن  ماذكره الرازي يف حكمة وجود املتشاهبات
 .بنى قوله عىل اعتقاد سابق له 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٢٩٥ / ٥ ( ع الفتاوىجمموانظر )  ١(
 .هكذا يف املطبوع واهللا أعلم بالصواب)  ٢(
  )٢٥٢ /٨(  بيان تلبيس اجلهمية )٣(




 

 

٨٧ 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني 
 :ااز يف كتب علوم القرآن










 
 




 

 

٨٨ 




 أداة ومطية لكثري من الفرق الضالة يف تعاملها ،لقد كان املجاز عند القائلني به
  وجعلوه جنة يترتسـون بـه ،مع النصوص لتوافق أصوهلا ومعتقداهتا التي أصلوها

 . من سهام الراشقني 
 وذـلـك r ـعـن ـمـاأراد اهللا ورـسـولهrحيرـفـون ـبـه كـتـاب اهللا وـسـنة رـسـوله و

 وما أحسن تسمية ابن القيم رمحـه اهللا هلـذا ، وصفاته اهللا تعاىلليعطلوا حقائق أسامء
  .ًاملجاز إذ سامه طاغوتا وقد صدق رمحه اهللا

فصل يف كرس الطاغوت الثالث الذي وضعته اجلهمية لتعطيـل  "قال رمحه اهللا
 هذا الطـاغوت هلـج بـه املتـأخرون ،األسامء والصفات وهو طاغوت املجازحقائق 

 وجعلوه جنة يترتسون هبا من سهام الراشـقني ويصـدون بـه ،والتجأ إليه املعطلون
 .)١("عن حقائق الوحي املبني 
 أن املجاز سبب ضالل أكثر أهل األهـواء يف تأويـل أكثـر )٢(وقد عد الطرطويش

 .   اآليات
 أعني املجاز يف القرآن ضل أكثـر أهـل ،من هذا األصل العظيم"  قال رمحه اهللا

 قال وكذلك من جهة وجود املجـاز يف ،األهواء والضالالت يف تأويل أكثر اآليات
 وقـد قـال ، غلطت اليهود والنصارى يف تأويل كثري منـه،التوراة واإلنجيل والزبور

ة من القـرآن هـي حقـائق بعض علامئنا إن القدرية قد ركبوا هذا فحملوا آيات كثري
ــه تـعــاىل  ¾  ¿          M   Á  À  ـعــىل املـجــازات كقوـل    ½  ¼  »      º  ¹  ̧    ¶L 

 وإنام هو إخبار عن رسعة إجياده ، قالوا ليس فيه دليل عىل كونه حقيقة ]٤٠: النحـل[
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٦٩٠ /٢(  خمترص الصواعق ) ١(
ه احلوادث والبدع، والعمدة ، الطرطويش الفقيه املالكي، من مصنفاتحممد بن الوليد بن خلف أبوبكر األندليس)  ٢(

 ).١٩/٤٩٠( هـ  انظر سريأعالم النبالء ٥٢٠يف أصول الفقه، تويف سنة 




 

 

٨٩ 

 . )١("...هألفعال
وممن تـأثر هبـذا كتـب علـوم القـرآن حيـث أثبتـوا وقـوع املجـاز يف كتـاب اهللا، 
واعتمدوا عليه يف نفي معاين النصوص ومن ذلك  باب األسـامء والصـفات حيـث 

 . وسأورد بعض كالمهم ،ًجعلوه أصال هلم يف تربير معتقدهم
 ال: يقتـه وجمـازهواألربعـون يف بيـان حقيقول الزركيش رمحه اهللا النوع الثالث 

 موـضـوعه ـعـىل بـقـي ـكـالم ـكـل وـهـي ،احلـقـائق ـعـىل يـشـتمل اهللا كـتـاب نأ ـخـالف
 وتوحيـده تعاىل اهللا بوجود ظواهرها الناطقة واآليات ، فيهايتجوز مل التي كاآليات
 ،القرآن يف وقوعه يف فاختلف املجاز وأما..... وصفاته سامئهأ ىلإ والداعية وتنزهيه

 احلقيقـة عـن اليعدل املتكلم أن وشبهتهم....وأنكره مجاعة  الوقوع عىل واجلمهور
 وهـذا ،سـبحانه اهللا عـىل مستحيل وهو فيستعري احلقيقة به ضاقت إذا الإ املجاز ىلإ

 وتثنيـة واحلذف التوكيد من خلوه لوجب ،املجاز من القرآن خلو وجب ولو باطل
وقد نقل كالمه   )٢("احلسن شطر سقط القرآن من املجاز سقط ولو وغريه القصص

 . )٣(السيوطي 
آل [ M   Ò   Ñ  ÐL  تـعـاىل قوـلـه يف " قوـلـه)٤(اـلـزخمرشينـقـل اـلـزركيش ـعـن 

 فالن اىل ينظر ال فالن تقول عليهم والسخط هبم االستهانة عن جماز نه إ]٧٧: عمران
 من ألن الكناية  النظر عليه جيوز فيمن صلهأو قال اليه حسانهإو به اعتداده نفي تريد
 االعتـداء عن عبارة صار حتى كثر ثم ،عينيه نظر عارهأو اليه التفت باالنسان ّاعتد
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٥٤٢ / ١( نقله الزركيش يف البحر املحيط )  ١(
  ) .٢/١٥٨(  الربهان يف علوم القرآن ) ٢(
  ).١٥٠٧ / ٤( انظر اإلتقان يف علوم القرآن )  ٣(
ً، النحوي اللغوي املفرس،وكان معتزليا داعيا إىل مذهبه، صنف عدة  اخلوارزميهو أبو القاسم حممود بن عمر)  ٤( ً

هـ انظر معجم األدباء ليـاقوت ٥٣٨مصنفات منها الكشاف، وأرسار البالغة، واملفصل يف النحو، تويف سنة 
 )  .١٢١: ص(وطبقات املفرسين للسيوطي ) ١٠٦ /٤(العرب يف خرب من غربللذهبي ) ٤٨٩/ ٥(احلموي 




 

 

٩٠ 

 ملعـنـى جمـردا النظـر عليـه جيـوز ال فـيمن ـجـاء ثـم، نظـر َّثـم يكـن مل نإو واالحسـان
 . )١("النظر عليه جيوز فيمن عنه كناية وقع َّعام جمازا االحسان

M   Ã   تعاىلوقوله   Â  ÁL ]نإو اليـد وثنـى ،كرمـه عـن كناية ]٦٤: املائدة 
 . )٢("واجلود السخاء يف بلغأ ليكون اآلية ولأ يف فردتأ

́  M µ     وقال الـزركيش  يف قولـه تعـاىل   ³  L]قـال السـهييل" ]٧٥: ص : 
 ولذلك مـدح سـبحانه وتعـاىل ، عبارة عن صفة ملوصوف،اليد يف األصل كاملصدر

ــ : ص[ M   F  E  D  CL   ة ـمــع األبـصــاريف قوـلــه تـعــاىلباألـيــدي مقروـن
 ال الصـفة بمعنـى اليـد إذ يعلمـون ال بام خوطبوا وكيف قيل فإن :ثم قال .....]٤٥

 التشـبيه تـوهم نفسـه عىل خاف وال معناها عن منهم أحد يسأل مل ولذلك يعرفونه
 اجلارحـة يف إال عنـدهم يعقل ال كان لو الكفار كوكذل وتنبيه رشح إىل احتاج وال

 اهللا أن زعمـت ولقـالوا الرسـول عـىل هبـا واحتجوا ،التناقض دعوى يف هبا لتعلقوا
 أن علـم كـافر وال مـؤمن عـن ذلـك ينقـل مل وملـا يدا له أن خترب ثم يشء كمثله ليس
 اسـتمر ثـم ،جمازا هبا اجلارحة سميت صفة ألهنا به خفاء ال جليا كان عندهم األمر
 وتركـت أصـله نيس حتى استعمل كثري جماز ورب ،احلقيقة نسيت حتى فيها املجاز
 . )٣("...صفته

  وبـني أنـه يطلـق ويـراد بـه،النـزولوالزرقاين عفا اهللا عنه ملا تكلـم عـن معنـى 
  . املدينة األمري نزل قوهلم ومنه به واألوي مكان يف احللول

 نحو سفل إىل علو من اليشء انحدار عىل :اللغة يف آخر إطالقا النزول ويطلق
  .اجلبل من فالن نزل
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ).٤٠٣/ ١( وانظر الكشاف للزخمرشي  ) ١٩٢ / ٢(  الربهان )  ١(
  ).١٥٥٩ / ٤( واإلتقان  ) ١٩١ /٢(  الربهان )  ٢(
  ) .٥٦ / ٢(  الربهان )  ٣(




 

 

٩١ 

 يف وال للقـرآن اهللا إنـزال يليـق ال املعنيـني هـذين كـال أن ريـب وال " :ثم قـال
 جسام ليس والقرآن،واجلسمية املكانية من املعنيني هذين يلزم ملا اهللا من القرآن نزول
 إىل بحاجـة فـنحن ًإذا قـال ثـم....،سـفل إىل علـو مـن ينحدر أو مكان يف حيل حتى

 هـو القرآن إلنزال املجازي املعنى وليكن فسيح وميدانه واسع بابه واملجاز التجوز
 . ثم وضح كيفية ذلك )١("إطالقاته مجيع يف اإلعالم

 ولـذا ،هذه بعض النامذج من اسـتخدامهم املجـاز يف تأويـل معـاين النصـوص
 :سأقسم هذا الفصل  إىل ثالث مباحث

   تعريف احلقيقة واملجاز:ول املبحث األ
   نشأة املجاز وأغراضه :املبحث الثاين
 . حتقيق القول بإن صفات اهللا ليست من قبيل املجاز :املبحث الثالث

 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )٣٨ -٣٧ / ١(   مناهل العرفان ) ١(




 

 

٩٢ 

 


 

َّمـن قولنـا حـق اليشء إذا وجـب :  لغةةـتعريف احلقيق واشـتقاقه مـن اليشء . َ
ْاملحقق وهو املحَكم، تقول ُ ُثوب حمقق النسج أي حمَكمه: َّ ْْ ُ َّ َّ)١(. 

َّفمأخوذ من جاز، جيوز إذا استن  :لغة ازـواملج ُ َ . جـاز بنـا فـالن:  تقـولًماضـياَُ
ِوجاز علينا فارس  َ . 

 جــزت املوضــع أجــوزه : يقــال،واملجــاز مــن جــاز اليشء جيــوزه إذا تعــداه
 )٢(. خلفته وقطعته : وأجزته،ورست فيهسلكته ،ًجوازا

 . ما أقر يف االستعامل عىل أصل وضعه يف اللغة :ًاحلقيقة واملجاز اصطالحا
 . )٣(واملجازماكان بضد ذلك 

 وإن شـئت قلـت يف ، كل كلمة أريد هبا مـا وقعـت لـه يف وضـع واضـع:وقيل
 . ًمواضعه وقوعا ال يستند فيه إىل غريه فهي حقيقة

مة أريد هبا غري ما وقعـت لـه يف وضـع واضـعها ملالحظـة بـني كل كل:واملجاز
 )٤(الثاين واألول 

 واملجاز هو اللفظ املستعمل ،احلقيقة هى اللفظة املستعملة ىف موضعها :وقيل
 . ىف غري موضعه

كـل لفـظ  واملجاز،كل لفظ استعمل فيام وضع له من غـري نقـل :احلقيقة:وقيل
  )٥(.نقل عام وضع له

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٤٩: ص( سني بن فارس انظركتاب  الصاحبي  يف فقه اللغة أليب احل)  ١(
هناية األرب و ) ٤٩: ص( وخمتار الصحاح للرازي ) ٤٩٤/ ١( انظر املصدر السابق، ومعجم مقاييس اللغة )  ٢(

  ).٣٣ / ٧(  لشهاب الدين أمحد النويري يف فنون األدب
  ).٤٤٢ /٢( هذا تعريف أيب الفتح ابن جني، انظر اخلصائص )  ٣(
  ) .٣٥١: ص( رجاين يف أرسار البالغة ذكر هذا التعريف اجل)  ٤(
وانظر اإليضاح يف  ) ١/٢١٣( والفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  ) ٢٩٦ /١( انظر قواطع األدلة للسمعاين )  ٥(

  ) ٢٥٠: ص( علوم البالغة للخطيب القزويني 




 

 

٩٣ 




 
 : نشأة املجازً:أوال

ـد  ـروف عـن ـاه اإلصــطالحي املـع ـى املجــاز بمعـن ـديام معـن ًمل يعــرف العــرب ـق
 وتقسيمهم للكالم إىل قسمني حقيقة وجماز، وإنام نشـأ هـذا ،البالغيني واألصوليني
 وذـلـك أن ، فـهـو اـصـطالح ـحـادث بـعـد الـقـرون املفـضـلة،وـعـرف عـنـد املـتـأخرين

تابعني واألئمة املشهورين من بعدهم مل يتكلموا هبذا ومل ينطقوا بحرف الصحابه وال
 ، ونحوهم،)٢( وسيبويه،)١(كاخلليل ......  بل ومل يتكلم هبذا أئمة اللغة والنحو،منه

 وسـيأيت بيـان شـيئ مـن ،وإنام نشأ هذا وترعرع يف أحضـان املعتزلـه إلغـراض هلـم
 .أغراضهم 

 هواملشـتهر واملصـطلح عليـه عنـد األوائـل، وكان معنى املجاز بمعناه اللغوي
 ،)٣( بن املثنـىمعمريبني ذلك ماألف من الكتب من هذا النوع مثل صنيع أيب عبيدة 

 وإنام عنى ، ومل يرد به مااصطلح عليه  املتأخرون" جماز القرآن"ًفقد ألف كتابا سامه 
  )٤(.ه معناها فام جازاآلية عند،به مايعرب عن اآلية ويفرس به، وماجيور يف اللغة

́  M  ويؤكد مراده بذكر نامذج من كتابه يقول عنـد قولـه تعـاىل   ³  ²
  µL ]٥(" والحيملنكم واليعدينكم: جمازه" ]٢: املائدة( . 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 البرصي، اإلمام صاحب العربية، ومنشأ علم العروض تويف سنة أبوعبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي هو)  ١(
 ).١٦١/ ١٠( والبداية والنهاية ) ٤٢٩ /٧( وسري أعالم النبالء  ) ١٩٩ / ٣( هـ انظر التاريخ الكبري ١٧٠

هــ انظـر ١٨٠حجـة العـرب، تـويف سـنة ، امللقب بسيبويه، إمـام النحـو، وهو أبو برش عمروبن عثامن بن قنرب)  ٢(
  ).١٧٦/ ١٠( والبداية والنهاية  ) ٣٥١ / ٨( سريأعالم النبالء 

هـ انظر ٢١٠هـ وقيل ٢٠٩، اإلمام العالمة النحوي، صاحب التصانيف، تويف سنة هو معمربن املثنى التميمي)  ٣(
  ).٢٢١ /١٠(ب التهذيب وهتذي) ٤٤٥ / ٩( سري أعالم النبالء

  ) .٦٩٤/ ٢( وخمترص الصواعق ) ٤٥٢ / ٢٠( و) ٨٨ / ٧ ( جمموع الفتاوىانظر )  ٤(
  ) .١٤٧/ ١(  جماز القرآن إليب عبيدة )  ٥(




 

 

٩٤ 

̀  M   b  a  وـقـال عـنـد قوـلـه تـعـاىل    _L ]ظـهـر ـعـىل : ـجمـازه"  ]٣ ـيـونس 
 .)١(" وعىل ظهر البيت، استويت عىل ظهر الفرس: ويقال،العرش وعال عليه

وهـذا مـن أوـضـح مـايكون وذـلـك أنـه رمحـه اهللا مل يـسـتخدم مااصـطلح علـيـه 
 لتحريــف معــاين ،املتــأخرون مــن معنــى املجــاز وخاصــة يف معــاين صــفات اهللا

ُ ولو فهم ،وف عن السلف كام فعل أصحاب املجاز بل فرسها بام هو معر،النصوص
املجاز هبذا الفهم من قبل القائلني باملجاز مل يكن ثمـة خـالف بيـنهم وبـني املـانعني 

 بيد أن اصطالح املجازيني مل يكن عىل هذا النحو، ، إذ المشاحة يف اإلصطالح،منه
ًبل كان اصطالحا مبتكرا  . لتعطيل معاين مايشاؤون من النصوص ،ً

 أما "بمعناه اللغوي عىل لسان اإلمام أمحد قال رمحه اهللا ًوأيضا جاء لفظ املجاز 
إنـا : يقول  الرجل للرجـل،فهذا يف جماز اللغة ]١٥: الشعراء[ M   ¼  »L  قوله تعاىل 

  )٢(].ًخريا[ وإنا سنفعل بك كذا ،قكرزسنجري عليك 
 يوضح هذا العبارة التي ،فمقصود اإلمام أمحد من هذه اللفظه ماجيوز يف اللغة

 .ءت بعد هذه العبارةجا
́  M   ¶   µ  "قال رمحه اهللا وأما قوله تعاىل    ³  ²L ]فهو  ]٤٦: طه

 أوسأفعل بك ، سأجري عليك رزقك: يقول الرجل الواحد للرجل،جائز يف اللغة
 اللغة أي هو من جائز مراد اإلمام أمحد أن هذا اإلستعامل مماجيوز يف" ًإذا ف)٣("ًخريا 

 .)٤("اللغة المن ممتنعها ومل يرد باملجاز أنه ليس حقيقة وأنه يصح نفيه
فهذا التقسيم   "وشيخ اإلسالم رمحه اهللا  بني نشأة القول باملجاز فقال رمحه اهللا 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٢٧٣:ص(   املصدر السابق )  ١(
  ).١٩٣: ص(  الرد عىل الزنادقة واجلهمية لإلمام أمحد )  ٢(
  ) .١٩٦:ص(   املصدر السابق ) ٣(
  ).٦٩٥/ ٢(   خمترص الصواعق )  ٤(




 

 

هو اصطالح حادث بعد انقضاء القرون الثالثة مل يتكلم به أحد مـن الصـحابة وال 
ان وال أحـد مـن األئمـة املشـهورين يف العلـم كاملـك والثـورى التابعني هلـم باحسـ

واألوزاعى وأبى حنيفة والشـافعى بـل وال تكلـم بـه أئمـة اللغـة والنحـو كاخلليـل 
  .وسيبويه وأبى عمرو بن العالء ونحوهم

 املجاز أبو عبيدة معمر بن املثنى يف كتابه ولكن  وأول من عرف أنه تكلم بلفظ 
ـا ـهـو ـه ـعـن مل يـعـن باملـجـاز ـم ـرب ـب ـا يـع ـة ـم ـى بمـجـاز اآلـي ـام عـن ـة واـن  قـسـيم احلقيـق

والغالب انه كان من جهة املعتزلة ونحوهم  "ثم قال عن هذا اإلصطالح ......اآلية
صـول والتفسـري هـل الفقـه واألأنه مل يوجد هذا يف كالم أحد مـن إ ف،من املتكلمني

 . واحلديث ونحوهم من السلف
 مل يقسم هذا التقسيم ،م يف  أصول الفقهوهذا الشافعى هو أول من جرد الكال

 وكذلك حممد بن احلسن له يف املسـائل املبنيـة عـىل ،وال تكلم بلفظ احلقيقة واملجاز
 ومل يـتكلم بلفـظ احلقيقـة واملجـاز ، اجلامع الكبري  وغـريه العربية كالم معروف يف 

م أمحـد بـن لفظ املجاز يف كالم أحـد مـنهم إال يف كـال وكذلك سائر األئمة مل يوجد
  ونحـو ذلـك يف "ونحـن" "انا"  كتاب الرد عىل اجلهمية يف قولهنه قال يفإ ف،حنبل

القرآن هذا من جماز اللغة يقول الرجل انا سنعطيك انا سـنفعل فـذكر أن هـذا جمـاز 
ن معنى قول أمحد من جماز اللغـة أى ممـا  إ"ثم بني مراد اإلمام أمحد بقوله .... اللغة

قول الواحد العظيم الذى له أعوان نحن فعلنـا كـذا ونفعـل كـذا جيوز يف اللغة أن ي
 . )١("ونحو ذلك قالوا ومل يرد أمحد بذلك أن اللفظ استعمل يف غري ما وضع له

 بـل أول مـن ،وهبذا  يعلم أن املجاز بمعناه االصطالحي مل يكن عند املتقدمني
  ، يظهـر مـن كتبـه، كـام)٢(عرف عنه املجاز بمعناه االصطالحي هو اجلاحظ املعتـزيل

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٦٩٢: ص( وانظر خمترص الصواعق ) ٤٠٥ / ٢٠( و ) ٨٨ /٧(  جمموع الفتاوى ) ١(
 لـيس بثقـة "، أبـو عـثامن اجلـاحظ، األديـب  املـتكلم، املعتـزيل، قـال عنـه ثعلـبهو عمرو بن بحر بن حمبوب)  ٢(

= 

٩٥ 




 

 

 ولكنه مل يتوسع فيه وكانت هي النـواة ،وهي إشارة إىل هذا النوع من املجاز املنقول
ثم يـأيت ابـن  ، ثم توالت بعد ذلك األبحاث والدراسات منها،األوىل هلذا املصطلح

قتيبة الذي أكثر من استعامل املجاز ولكن اختلف معناه عنده، ومل يعن به اصـطالح 
للعـرب املجـازات يف الكـالم ومعناهـا "د أوضح معنى املجـاز بقولـه املتأخرين وق

 . )١("طرق القول ومأخذه
 وتلميـذه ابـن )٢(وبعد ابن قتيبة ظهر استعامل املجاز عىل يـد أيب عـىل الفـاريس

 . وقد أرسف وزعم أن أكثر اللغة جماز الحقيقة ،)٣(جني
 . )٤(" إن أكثر اللغة مع تأمله جماز الحقيقة"قال 

 إذ أصـل ،)٥(املتكلم األشعري عبد القـاهر اجلرجـاينظهر استعامله عىل يد  ثم 
 حتـى غـدا قاعـدة أساسـية لكـل ،قواعده ومسائله وفصل القول فيه تفصيال دقيقـا

      . ثم ذاع واشتهر هذا االصطالح )٦(ابحاث املتأخرين
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

هــ انظـر تـاريخ بغـداد ٢٥٥ عـدة مصـنفات منهـا البيـان والتبيـني، واحليـوان، تـويف سـنة  صنف"والمأمون  =
 ) .٥٢٦/ ١١(وسري أعالم النبالء  ) ٢١٢/  ١٢(للخطيب 

 ) .٥٩: ص(شوقي ضيف . وانظر البالغة تطور وتاريخ د) ٢٠: ص(تأويل مشكل القرآن )  ١(
ً، النحوي، وكان فيه اعتزال، له كثريا من املصنفات منها، احلجة يف هو احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفاريس)  ٢(

وسـري أعـالم النـبالء ) ٤١٣/ ٢(هـ انظر معجم األدبـاء ٣٧٧علل القراءات، واإليضاح النحوي، تويف سنة
)٣٧٩/ ١٦. ( 

، النحـوي اللغـوي، صـاحب التصـانيف املتداولـة يف النحـو واللغـة منهـا، رس ن جنـيـهو أبو الفتح عثامن بـ)  ٣(
البلغـة يف ) ٤٦١/ ٣(هــ انظـر معجـم األدبـاء ٣٩٢الصناعة، واللمع، والترصيف، واخلصائص، تويف سـنة 

 ) .٣٣٢/ ١١(والبداية والنهاية ) ١٤١: ص(تراجم أئمة النحو واللغة للفريوزآبادي 
 ).٤٤٧/ ٢(اخلصائص )  ٤(
 عـىل طريقـة األشـعري، ً النحوي، وكـان شـافعي املـذهب، مـتكلامعبدالقاهربن عبدالرمحن أبو بكر اجلرجاين)  ٥(

ًصنف كثريا من املصنفات منها، اجلمل، ورشحه بكتاب التلخيص، والعمد يف الترصيف، واملفتاح، تويف سنة 
وطبـقـات الـشـافعية الـبـن أيب ـشـهبة ) ١٤٩/ ٥(ـهــ انـظـر طبـقـات الـشـافعية الـكـربي ٤٧٤ ـهــ  وقـيـل ٤٧١

)١/٢٥٢. ( 
واملجاز يف البالغة ) ١٢٤-١٢٣: ص(مهدي صالح السامرائي . انظر تأثري الفكر الديني يف البالغة العربية د)  ٦(

= 

٩٦ 




 

 

٩٧ 

 : أغراض املجاز:ًثانيا
ً أذكر شيئا مـن نشـأة علـم  أود أن ،قبل أن أعرض شيئا من أغراض املجازيني

 بمعرفة نشأة هذا العلم نسـتطيع أن نتعـرف عـىل أغراضـهم يف نهأل وذلك ،البالغة
 .  املجاز 

حتى أصبح وكأنه ،فعلم البالغة نشأ وتكون ونام عىل أيدي املعتزلة واألشاعرة
 وذلك لكثرة مؤلفاهتم وتنوعها يف هـذا املجـال، وقـد ،من علومهم املقصور عليهم

 ، حيث كان هلم السبق يف هـذا امليـدان،ا كثري ممن ألف يف تاريخ علم البالغةبني هذ
 . وأصبحوا هم مؤسيس علم البالغة 

  :نشأة علم البالغة
العظيمـة التـي تسـاعد عـىل فهـم إن مما الشك فيه أن علم البالغة من العلـوم 

رشع  أنـه يكشـف وجيـيل لنـا أحكـام ال،القرآن والسنة الصحيحة وغايـة هـذا العلـم
 . ويعيننا عىل فهم وادراك اعجاز القرآن واالملام به حتى يزداد املؤمن يقينا إىل يقينه 

رضورية عـىل أهـل الرشيعـة إذ مأخـذ " العلوم العربية )١(وقد عد ابن خلدون
 وـهـي بلـغـة الـعـرب ونقلتـهـا ـمـن ، ـمـن الكـتـاب والـسـنة،األحـكـام الرشعـيـة كلـهـا

 مـن لغـاهتم فالبـد مـن معرفـة العلـوم الصحابة والتابعني عرب ورشح مشـكالهتم
  )٢( "املتعلقة هبذا اللسان ملن أراد علم الرشيعة

ـف ـكـالم اهللا  ـا لتحرـي ـف أـصـبح ـمـدخال وطريـق ـة ولألـس ـم البالـغ ًولـكـن عـل

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
) ٤٧ – ٤٥( ي عبـد اجلليـل حممـد بـدر. واملجاز وأثره يف الدرس اللغـوي د)  ٨٢ -٤٦: ص(العربية للسامرائي  =

 ).  ٧٧ - ٧٥: ص(وجناية التأويل الفاسد للدكتور حممد لوح )   ٦: ص(شوقي ضيف. والبالغة تطور وتاريخ د
نـون واألدب ، املالكي، املعروف بابن خلـدون، املـؤرخ، بـرع يف الفهو عبدالرمحن بن حممد بن حممد األشبييل)  ١(

هـ انظر شذرات الذهب يف أخبار من ذهـب ٨٠٨والكتابة من مصنفاته، التاريخ الكبري، ومقدمته، تويف سنة 
 ) .٣٣٠/ ٣(واألعالم ) ٧٦/ ٧(لعبداحلي العكري 

 ) .٥٤٥:ص( مقدمة ابن خلدون )  ٢(




 

 

٩٨ 

 ،ً فبدال من أن يستعان به عىل فهم الرشيعة وأرسارها،ورسوله عامأراده اهللا ورسوله
 ، مسـاره عـن الطريـق املسـتقيمأصبح بالعكس أصال يتمسـك بـه كـل مـن انحـرف

فصارت البالغة عند كثري من العلامء املتأخرين مطيـة لرصف آيـات الكتـاب عـن "
معناها املراد إىل معان يريـدها هـوالء تـتالءم مـع رغبـاهتم ليسـلموا مـايرغبون مـن 

 )١("مصادمة هذه النصوص ملعتقداهتم
ـ م ممــا ولــذلك فــإن احلاجــة ملحــة ورضوريــة لتصــفية وتأصــيل هــذا العـل

  .)٢(وعكر فائدته،داخله
 .وسأعرض بإجياز لتطورهذا العلم وعىل أيدي من كان 

  :علم البالغة تكون ونام عىل أيدي طائفتني
 وكانوا حيرتفون تعليم اللغة ومقايسها يف ، املعلمني من النحاة واللغوينيطائفة " -١

 وكانـت ... مضـيفني إىل ذلـك روايـة واسـعة للشـعر القـديم،االشتقاق واإلعراب
عنايتهم القوية تنصب عىل استنباط أصول اللغة العربية من الـوجهتني االشـتقاقية 

 غريأهنم مع ذلك كانوا يعنون بتلقني الناشئة شيئا من اخلصائص البيانيه ،والنحوية
 ويـتجىل )٣("ًيأيت ذلك عرضا يف ثنايا رشحهم وعرضهم للقواعد اللغوية والنحوية

اب مـعـاين الـقـراء للفـراء وـجمـاز الـقـرآن إليب عبـيـدة ذلـك يف كـتـاب ـسـيبويه ويف كتـ
 .وغريهم 

طائفة العلامء املعلمني األخرى التـي ظهـرت يف الـعرص العبـايس فهـي طائفـة " -٢
علامء الكالم ويف طليعتهم املعتزلة الذين كانوا يدربون تالميذهم عىل فنون اخلطابة 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٤: ص( املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة للدكتور حممد الصامل )  ١(
 .انظر املصدر السابق  )  ٢(
وانظر تاريخ البالغة العربية عبدالعزيز عتيق ) ٢٨: ص(شوقي ضيف . تاريخ البالغة العربية تطور وتاريخ د)  ٣(

 ).٣٢: ص(




 

 

٩٩ 

 . )١("...االعتزايلواجلدل والبحث واملناظرة ويف املوضوعات املتصلة بفكرهم 
ة املتكلمـني  كـانوا أنشـط يف وضـع قواعـد البالغـة فة الثانية وهم طائفوالطائ

 وذلك إلتصال مسائل البيـان ،وبسط مباحثها اخلاصة وقد ظل نشاطهم يؤتى ثامره
و البالغة بام كانوا ينهضون به من اخلطابـة واملنـاظرة ولـذلك كـانوا حيرصـون عـىل 

 .ة واملناظرة تعليم الشباب فن اخلطاب
 )٢(. وضعف،أما طائقة اللغويني فقد مخد نشاطهم

املتكلمني من معتزلة ومرجئـة وشـيعة وخـوارج وهلذا قال بعض الباحثني إن 
 .  )٣(وهؤالء كان هلم أكرب األثر يف تاريخ البالغة العربية

ولعل هذا هو الذي يفرس لنا طغيـان املدرسـة الكالميـة عـىل املدرسـة األدبيـة 
 البالـغـة وراء املنـطـق والفلـسـفة ـكـام ـتـوارت الـشـمس خـلـف حـجـب ـمـن وـتـواري

 )٤(.السحب الداكنة 
البالغـة قـد نشـأت يف أحضـان بيئـة املتكلمـني وخاصـة أن "ويظهر ممـا سـبق 

املعتزلة وازدهرت وترعرت يف هذه البيئة أيضا ثم مضت تنضج وتتكامل عىل أيدي 
 . )٥("..علامء هذه الطائفة النشطة من مفكري العربية

 :أغراض املجازيني
 ،قد تقدم أن البالغة نشأت وتكونت عىل أيدي املعتزلة واألشـاعرة ونحـوهم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وانظـر البالغـة تطوروتـاريخ شـوقي ضـيف  ) ٢٠٣: ص( انظر يف البالغة العربية للدكتورعبـد العزيزعتيـق )  ١(

 ) .٢٨:ص(
 ) .١٠٢، ٦٢، ٣٢، ٢٨: ص(تطور وتاريخ انظر البالغة )  ٢(
 ).٢٣: ص(انظر تاريخ البالغة للدكتورعبدالعزيزعتيق )  ٣(
وانظر املدخل إىل دراسة البالغة العربية  ) ١٥: ص(انظر املخترصيف تاريخ البالغة للدكتور عبد القاهر حسني )  ٤(

  ) .١٠٢:ص( للدكتورأمحد خليل 
  ) .٥: ص(قدي والبالغي حتى هناية القرن السادس رسالة دكتوراه لوليد القصاب  أثر املعتزلة يف الرتاث الن)  ٥(




 

 

١٠٠ 

 .  فألفوا الكتب واملصنفات يف هذا الفن ،وكان هلم يف هذا الباب نصيب األسد
 ، أن سخروا هـذا العلـم  بـام خيـدم معتقـدهم وأصـوهلم،وكان من نتيجة ذلك
 بـاب ،ن أوجه خدمة املعتقد يف البحث البالغـي وكان م،التي أصلوها واعتقدوها

 ودفع ماقد يرد عليه ،املجاز الذي اتكأ عليه كثري من الفرق الضالة يف تسويغ آرائهم
 . من اشكاالت وشبهات 

وبيان ذلك أن هذه الفرق ملا وجدوا أن يف بعض آي القرآن ونصوص احلديث 
ـدهم ـع أصــوهلم وعقاـئ ـارض ـم ـاهره متـع ـدوا يف تف،ماـظ ـك  اجتـه ـل تـل ـري وتأوـي ـس

ـق مذهبهم ـام يواـف ـواهر ،النصــوص ـب ـذلك ـظ ـرد ـب ـارع مل ـي ـإن الـش ـوهلم ـب ـدوا ـق وأـي
األخذ بظاهر النصوص يستلزم التشبيه والتجسيم  ألن  وذلك،النصوص وحقيقتها

 فلـم يكـن هلـم طريـق لتفسـري هـذه النصـوص إال ،وهذا حمـال عـىل اهللا ومنـزه عنـه
 . ًتفسريها تفسريا جمازيا 

 ،مما خيالف معتقدهم، ماقد يرد عليهم من هذه النصوص املتكاثرة وهبذا يزول 
قد حافظوا عىل هذا الدين من الشبهات وصانوه ممـا يعكـر ) أي باملجاز( وهم هبذا 

 .صفوه  بحسب زعمهم 
 إن "يقول أحد الباحثني يف منشـأ فكـرة املجـاز عنـد املعتزلـة وغرضـهم منهـا 

وص اـحلـديث ماـظـاهره متـعـارض ـمـع املعتزلـة وـجـدوا يف بـعـض آي الـقـرآن ونـصـ
 وأهنـم اجتهـدوا يف تأويـل تلـك النصـوص وتفسـريها تفسـريا ،أصوهلم وعقائدهم

 ويف هذا التأويل كانوا حياولون رصف األلفاظ عن ظاهرها القريب ،يوافق مذهبهم
ـض أـصـول ... وإعطائـهـا مـعـاين أـخـرى وراء الـظـاهر  ـار بـع ـا يمـكـن اعتـب وـمـن هـن

ـ ـارشة ـل ـع مـب ـزال دواـف ـة اإلعـت ـة العربـي ـرآن واـحلـديث ويف اللـغ درس املـجـاز يف الـق
  )١("عامة
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) ١٧٢: ص(  املنحى االعتزايل يف البيان وإعجاز القرآن ألمحد أيب زيد ) ١(




 

 

١٠١ 

 الواجب عىل املكلف عرضهام عىل دليل "وقال عبد اجلبار يف املحكم واملتشابه
العـقـول وإذا وـجـب ذـلـك ـفـيهام محلـنـا ـمـايمكن إيـفـاء احلقيـقـة حقـهـا ـعـىل حقيقـتـة 

  )١("...ومااليمكن أن نوفيه حقه محلناه عىل جمازه املعروف
 أن ّ وـمـن ـقـدح يف املـجـاز وـهـم"رجـاين يـبـني  الـغـرض ـمـن املجـازفيقول واجل

ً فقد ختبط خبطا عظيام،يصفه بغري الصدق  ولو مل جيب البحث ، وهيرف بام الخيفى،ً
 وتضبط أقسامه إال للسالمة من ، حتى حتصل رضوبه،عن حقيقة املجاز والعناية به

كان من حق العاقل أن يتوفر عليه  واخلالص مما نحو هذه الشبهة، ل،مثل هذه املقالة
 فكيف وبطالب الدين حاجـة ماسـة إليـه مـن جهـات يطـول ،ويرصف العناية إليه

فيرسق دينهم مـن ، وللشيطان من جانب اجلهل به مداخل خفية يأتيهم منها،عدها
 )٢(" ويلقيهم يف الضاللة من حيث ظنوا أهنم هيتدون ،حيث اليشعرون

 ومن مـداخل الشـيطان ،حمي ديننا من الشبهاتفاجلرجاين يقرر أن باملجاز ن
إذا كان املجاز هبـذه !!  فيا هللا العجب،التي إذا دخلت عىل العبد رسق دينهم وضاع

 عنه وقد كان حريصا عىل أن يبلغ كل ماهو خري ^ فلامذا مل يبلغنا رسول اهللا،املثابه
ــه ــاىل،إلمـت ــه ـســبحانه وتـع ــد وصـــفه اهللا بقوـل |  {  ~  �  M :  وـق

 ¢  ¡  «  ª  ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  L 
ْ إنه مل يكن نبي قبيل إال كان حقـا عليـه أن " فيام صح عنه ^ وقد قال ]١٢٨: التوبة[ َ  ََ ْ ِْ ٌّ َِ َ ُ

ِيدل أمته عىل خري ما يعلمه هلم وينذ ْ َ َ ُُ ُ َ ْ َّ ََ ُ ْ َُ ِ ُ ُرهم رش ما يعلمه هلمَّ ْ ُُ َ ْ ََ ََّ")٣( . 
 فلـامذا تـرك هـذا البـاب )٤( حتى اخلراءةء أمته كل يش^وقد علم رسول اهللا 

 العظيم الذي به نحمي ديننا من الشبهات ؟
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 )       ٣٩٥ /١٦(  املغني له) ١(
  ) ٣٩١: ص( أرسار البالغة للجرجاين )  ٢(
 ) .١٨٤٤(قم بر)  ١٤٧٢ / ٣(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٣(
  ).٢٦٢(برقم   )  ٢٢٣/ ١( أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٤(




 

 

١٠٢ 

أقول الشك أن هذا قول باطل بل من أبطل الباطل إذ مل نورث من املجـاز إال 
 .تعطيل صفات اهللا ومعاين النصوص عن حقائقها التي جاءت هبا

املجاز عند أهل البدع بـاب عظـيم اليمكـن االسـتغناء ومن هنا نعلم أن باب 
 والغـرو أن ،عنه إذ به العصـمة مـن الوقـوع يف التشـبيه والرشك عـىل حـد زعمهـم

 فإنه ركن الدين ،جيلبوا بخيلهم ورجلهم إلثبات املجاز والرد عىل من أنكر وجوده
 .عندهم وأساسه املتني وهو األصل الذي ينطلقون منه يف فهم النصوص 

 يبني أن الغرض من املجـاز دفـع النصـوص التـي )١(اهو البيايض املاتريديوه
 ملا مل يمكن محل تلك "تستلزم األخذ بظاهرها الوقوع يف التجسيم والتشبيه فيقول 

النـصـوص ـعـىل معانيـهـا احلقيقـيـة ـمـن اـجلـوارح اجلـسـامنية والتحـيـز واالنفـعـاالت 
 األصل لعدم درك حقيقة الوصف بال  ومل جيز إبطال،النفسانية ملنع الرباهني القطعية

 .)٢("كيفية حتمل عىل املجاز
 . )٣("ً إنام قالوا باملجاز نفيا لوهم التجسيم والتشبيه ": وقال

وقد جلأ املعتزلة هلذا الباب حتى يتسع " :قال بعض الباحثني يف املجاز اللغوي
 وغريهم مـن ،أمامهم القول وحتى يفلتوا من تلك القيود التي ألزمهم هبا املجسمة

 ولقـد هـامجوا اللغـويني ،الطوائف وبخاصة حني عاجلوا التشبيه يف القرآن الكـريم
واملفرسين البسطاء الذين يلتزمون ظاهر اللفظ وراحوا ينزهون الذات اإلهلية عـن 

 وجنحـوا إىل الصـور الذهنيـة واخليـاالت املتضـمنة ليـربزوا ،كل مايناهلا من حسية
 . )٤(" وكان عدهتم يف ذلك املجاز اللغوي،الناسمعانيها البعيدة يف نفوس 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
هــ  أشهر كتبه ١٠٩٨، ولد يف استانبول وأخذ عن علامئها تويف سنة هو أمحد بن احلسن بن سنان الدين البيايض)  ١(

  ) .١٠٨/ ١( م إشارات املرام من عبارات اإلمام،انظر األعال
  ) .١٨٧:ص(  إشارات املرام من عبارات األمام ) ٢(
 ) .١٨٩: ص(املصدر السابق )  ٣(
  ) .٢٢٣: ص(إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة للدكتور منري سلطان )  ٤(




 

 

١٠٣ 

وقال السامرائي ملا تكلم عـن مـذهب أهـل املجـاز وأشـار إىل أن أغلـب أهـل 
الفرق واملذاهب ذهبوا إىل اشتامل اللغة عىل املجازعىل أن رجال هذا املذهب ليسوا 

  .... ،سواء يف اعتامد التأويل املجـازي فمـنهم املكثـر ومـنهم املعتـدل ومـنهم املقـل
وـلـيس ـسـبيل ـهـذه الـفـرق يف اـلـدعوة واـحـدا ـعـىل أن آراـهـم املتعلـقـة باالالهـيـات 
والنبوات واالمامة والقيامة واملعاد تضطرهم اىل األخذ بالتأويـل املجـازي فـذهبوا 
إىل أن لظواهر القرآن واحلديث بواطن جتري من الظواهر جمرى اللب وأرادوا هبـذا 

 . )١(ديثرصف الناس عن نصوص القرآن واحل
ـة ونـحـوهم   ـاملتكلمون ـمـن املعتزـل ـدة ـمـن ـكـل "ـف ـيص العقـي ـد ـحـاولوا ختـل  ـق

ماالبسها من سـوء فهـم وكـان مبـدأ التوحيـد عنـدهم منطلقـا أساسـيا ملبحـثهم يف 
 دفاعا عـن األلوهيـة مـن كـل مـايمكن أن يقـوم حوهلـا مـن فهـم يـؤدي إىل ،املجاز

ية أواألحاديث الرشيفة التي  وقد واجهوا كل النصوص القرآن،التجسيم أوالتشبيه
 .)٢("...تتعارض مع عقيدهتم

 هبذا يعلم أن غرضهم من املجاز والسبب الذي من أجله اخرتعـوا فكـرة ًإذاف
املجاز هو تعطيل معاين النصوص عن حقيقة معناها وتأويلها باسم املجاز بدعوى 

هلم وحتى تسـلم هلـم أصـو،أن األخذ بظاهر النصوص يسـتلزم التشـبيه والتجسـيم
 . التي أصلوها واعتقدوها 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢٣: ص(وانظر املجاز يف البالغة العربية له ) ١١٩ -١١٨(  تأثري الفكر الديني يف البالغة ) ١(
 ) .١٣٠: ص( البيان يف أسلوب القرآن الكريم للدكتورعبدالفتاح الشني ) ٢(




 

 

١٠٤ 








 املبحث الثالث
 حتقيق القول بأن صفات اهللا ليست من ااز












 

 

١٠٥ 




ً القـرآن موافقـا ألقـوال أهـل البـدع لقد كان موقف بعض من كتـب يف علـوم
 وذلك أهنم ملا مل يعتقدوا إثبـات حقـائق ،واألهواء من املعتزلة واألشاعرة ونحوهم

وقعوا ، واعتقدوا أن األخذ بظاهرهـا يسـتلزم التشـبيه والتجسـيم،بعض النصوص
 واـختـذوا ـبـاب املـجـاز ذريـعـة ـهلـم وحـجـة ،ـفـيام وقـعـوا فـيـه ـمـن التعطـيـل والتأوـيـل

 فكـل صـفة هللا ، ومن ذلك صـفات اهللا،ليه يف تسويغ آرائهم ومعتقداهتميستندون إ
 وقد ،عقائدهمختالف أصوهلم ومعتقداهتم قالوا إهنا من قبيل املجاز حتى تسلم هلم 

 .سبق نقل بعض كالمهم يف هذا 
 :وسيكون الكالم يف هذا املبحث  يف مطلبني

 ا وظاهرها وجوب فهم النصوص الرشعية عىل حقيقته:املطلب األول 
   ابطال  املجاز يف صفات اهللا وأسامئه:املطلب الثاين 




 

 

١٠٦ 




 
ولقد وقعت بعض املخالفات يف هذه املسألة يف بعض كتب علوم القـرآن كـام 

 .  ومناهل العرفان ،جاء يف االتقان
لرازي يف أن محل اللفظ عىل  ظـاهر الـنص  نقل كالم ا،فالسيوطي عفا اهللا عنه

 من السـلف واخللـف  ومل يتعقبـه بشـئ بـل ني وأن ذلك اختيار اإلئمة املحقق،حمال
 . أثنى عىل كالمه 

وقال اإلمام فخر الدين رصف اللفظ عن الراجح إىل املرجوح ال بد فيه "قال 
 املسـائل واألول ال يمكـن إعتبـاره يفيل، من دليـل منفصـل وهـو إمـا لفظـي أو عقـ

األصولية ألنه ال يكون قاطعا ألنه موقوف عىل إنتفاء االحتامالت العرشة املعروفة 
 ، بـه يف األصـولىوإنتفاؤها مظنون واملوقوف عىل املظنون مظنون والظني ال يكتف

 الظاهر حماال وأما إثبات املعنى  وأما العقيل فإنام يفيد رصف اللفظ من ظاهره لكون
طريق ذلك ترجيح جماز عـىل جمـاز وتأويـل عـىل تأويـل  ألن العقلاملراد فال يمكن ب

وذلك الرتجيح ال يمكن إال بالدليل اللفظي والدليل اللفظي يف الرتجيح ضـعيف 
ال يفيد إال الظن والظن ال يعول عليه يف املسـائل األصـولية القطعيـة فلهـذا اختـار 

طع عـىل أن محـل اللفـظ األئمة املحققون من السلف واخللف بعد إقامة الدليل القا
وحسبك هبذا الكـالم مـن   ،  انتهى"عىل ظاهره حمال ترك اخلوض يف تعيني التأويل

 . )١(اإلمام
والزرقاين عفـا اهللا عنـه يـرى أن األخـذ بظـاهر النصـوص يسـتلزم الوقـوع يف 

 ولذلك عطل صفات اهللا عن معانيها التي جـاءت هبـا وسـأنقل ،التشبيه والتجسيم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٣٥٢/ ٤( اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(




 

 

١٠٧ 

 .بعض كالمه 
أن اإلمـام مالكـا ريض   " وهو يعلق عىل أثر اإلمام مالك "ل عفا اهللا عنه يقو
 ]٥: طـهM  ]  \  [  Z     YL ]   عن االستواء يف قوله سـبحانهئلاهللا عنه س

فقال االستواء معلوم والكيف جمهول والسؤال عن هذا بدعة وأظنـك رجـل سـوء 
 يريد رمحة اهللا عليه أن االستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليـه ،أخرجوه عني

األوضاع اللغوية ولكن هذا الظاهر غري مراد قطعا ألنه يستلزم التشبيه املحال عـىل 
 .)١(" اهللا بالدليل القاطع

ـع ـمـن ـسـلف وخـلـف ـعـىل أن ـظـاهر  "وـقـال يف ـصـفة االـسـتواء  ـق اجلمـي يتـف
األدلـة  ألن عليه مع التمكن والتحيز مسـتحيلاالستواء عىل العرش وهو اجللوس 

القاطعة تنزه اهللا عن أن يشبه خلقه أو حيتاج إىل يشء منه سواء أكان مكانا حيل فيه أم 
غريه وكذلك اتفق السلف واخللف عىل أن هذا الظاهر غري مراد هللا قطعا ألنه تعاىل 

M3        2  1  L    نفى عن نفسه املامثلة خللقه وأثبت لنفسه الغنى عنهم فقال
 فلو أراد هذا الظـاهر لكـان  ]٢٦: لقامن[ M   Ä  Ã  Â   ÁL  وقال  ]١١: الشورى[

 .)٢("متناقضا 
 ويبني اعتقاده عليه، وزعمـه أن ،والعجيب هتكمه ممن يأخذ بظاهر النصوص

ـذهبا إلحــد ـام رأي ألصــحاب ،األخــذ بظواهرنصــوص الصــفات مل يكــن ـم  وإـن
 . الديانات السابقة كاليهودية والنرصانيه ونحوهم

 فخاضوا يف متشابه ،لقد أرسف بعض الناس يف هذا العرص، إرشاد وحتذير":  يقول
  وهلـم، وأتوا يف حديثهم عنها وتعليقهم عليها بام مل يـأذن بـه اهللا،الصفات بغري حق

 حتى باتت هذه ،فيها كلامت غامضة حتتمل التشبيه والتنزيه وحتتمل الكفر واإليامن
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ).٢٢٧/ ٢(  مناهل العرفان ) ١(
 ).٢٢٩ -٢٢٨/ ٢(مناهل العرفان )  ٢(




 

 

١٠٨ 

 ، ومن املؤسف أهنم يواجهون العامة وأشباههم هبذا،الكلامت نفسها من املتشاهبات
 وخييلـون إىل النـاس أهنـم ،ومن املحزن أهنم ينسبون ما يقولون إىل سـلفنا الصـالح

 وله مـن اجلهـات ،عاىل يشار إليه باإلشارة احلسية من ذلك قوهلم إن اهللا ت،سلفيون
ا بمعنى أنه ي ويقولون إنه استوى عىل عرشه بذاته استواء حقيق،الست جهة الفوق

 فيقولـون لـيس كاسـتقرارنا ولـيس ،استقر فوقه استقرارا حقيقيا غري أهنم يعودون
علـم إال  ولـيس هلـم مسـتند فـيام ن،عىل ما نعرف وهكذا يتناولون أمثـال هـذه اآليـة

 ولقـد ، ولقد جتىل لك مذهب السلف واخللف فال نطيل بإعادته،التشبث بالظواهر
علمت أن محل املتشـاهبات يف الصـفات عـىل ظواهرهـا مـع القـول بأهنـا باقيـة عـىل 

 وإنـام هـو رأي لـبعض أصـحاب األديـان ، ليس رأيا ألحد مـن املسـلمني،حقيقتها
 أمـا نحـن ،لة كاملشـبهة واملجسـمةاألخرى كاليهود والنصارى وأهل النحـل الضـا

املسلمني فالعمدة عندنا يف أمور العقائد هي األدلة القطعيـة التـي تـوافرت   معارش
ــا وال حمتاـجــا  ــا وال مرتكـب ــزا وال متجزـئ ــيس جـســام وال متحـي ــه تـعــاىل ـل ـعــىل أـن

 .إىل آخر كالمه  )١("....ألحد
 : هذا أقول يف التعليق عىل مانقلبعد

ـزل اهللا عزوجــل ـد أـن ـنيلـق ـه املـب ـوله ، كتاـب ـىل رـس ـني^ ـع ـريب مـب  ، بلســان ـع
 قـال ،وخاطبهم هبذا اللسان ليعقلوه ويفهمـوه عـىل مايقتضـيه هـذا اللسـان العـريب

M   s  r   q  p  on  m  l  k  j  i  h   g  f  تعــــــــــــــاىل  
  {   z  y  x  wv  u  tL ]ـــراهيم ـــبحانه .]٤: إـب   فجـعـــل اهللا ـس

وتعاىل احلكمة من إنزال القرآن باللسان العريب حصول اهلداية والبيان ملـا أنزلـه اهللا 
 ليهلك من هلك عن بينه ،سبحانه وتعاىل من أمره وهنيه فبذلك تقوم عليهم احلجة

 وأن حيمل ،القرآن هبذا اللسان العريبوحيى من حي عن بينه، وهذا يقتيض أن يفهم 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٢٣٠ -٢٢٩/ ٢(  مناهل العرفان ) ١(




 

 

 ولـومل ، واليرصف عن ذلك الظاهر إال بقرينـة بينـة،عىل ظاهره املفهوم من السياق
يفهم القرآن عىل حقيقته وظاهره مل حيصل بذلك مقصـود البيـان واهلـدى والرشـاد 

ه عن  واهللا سبحانه منز،ًوكان إنزاله الكتاب باللسان العريب عبثا الغاية منه والعلة
 .ذلك 

 والقرآن عىل ظـاهره ولـيس لنـا أن نزيلـه عـن " )١(يقول أبو احلسن األشعري
 .  )٢("ظاهره إال حلجة وإال فهو عىل ظاهره

حكم كالم اهللا تعاىل أن يكون عىل ظاهره وحقيقتـه وال  "وقال يف موضع آخر
 . )٣("خيرج الشىء عن ظاهره إىل املجاز إال بحجة

زترك الظاهر املفهوم من الكالم إىل بـاطن الداللـة  وغري جائ"وقال ابن جرير
 .)٤("عىل صحته

 وقد كانت الصحابة يتعلقون يف تفاصيل الرشع ")٥(وقال أبو املظفر السمعاين
 .)٦("بظواهر الكتاب والسنة
الجيوز العـدول عـن الظـاهرإال بـدليل مـانع منـه بإمجـاع " )٧(وقال ابن الوزير

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 بن اسامعيل أبـو حسـن األشـعري، أخـذ عـن أيب عـىل اجلبـائي شـيخ هو عىل بن إسامعيل بن اسحاق بن سامل)  ١(

املعتزلة ثم فارقه ورجع عن االعتزال، من مصنفاته اللمع يف الرد عىل أهل البـدع، واإلبانـة، رسـالة إىل أهـل 
وطبقات الشافعية البن أيب شـهبة ) ١٥/٨٥(ء هـ وقيل غري ذلك انظر سري أعالم النبال٣٢٤الثغر تويف سنة 

)١١٣/ ١. ( 
 ) .١٣٨: ص( كتاب اإلبانه ) ٢(
 ) .١٣٩: ص(االبانه )  ٣(
 ).١/٢٦١(التفسري)  ٤(
ل إىل مـذهب  حنيفـة  ثـم حتـو، السـمعاين، تفقـه عـىل مـذهب أيبهو منصور بن حممد بن عبـداجلبار التميمـي)  ٥(

الشافعي، مفتي خراسان، من مصنفاته، تفسري القرآن، والقواطع يف أصول الفقـه، اإلنتصـار بـاألثر يف الـرد 
 ) .١٥٣/ ١٢(والبداية والنهاية ) ١١٤/ ١٩(هـ انظر سري أعالم النبالء ٤٨٩املخالفني، تويف سنة 

  ) .٤١٠ /١(قواطع األدلة )  ٦(
 بن املفضل بن احلجاج القاسم اإلمام األصويل النحوي املحدث الفقيه بن املرتيضهو حممد بن ابراهيم بن عىل ) ٧(

= 

١٠٩ 




 

 

١١٠ 

 )١("املسلمني
اطبة عىل أن النصوص الرشعية عامة حتمل عىل حقيقتهـا   وقد أطبق  السلف ق

 .  وما يتبادرمنها  إىل الذهن من املعاين ،وظواهرها
ـهـذا الرـسـول األـمـى العرـبـى بـعـث بأفـصـح "  :ـقـال ـشـيخ االـسـالم رـمحـه اهللا

اللغات وأبني االلسنة والعبارات ثم االمة الـذين أخـذوا عنـه كـانوا أعمـق النـاس 
 فـال جيـوز أن يـتكلم هـو وهـؤالء بكـالم ، وأبيـنهم للسـنة، وأنصـحهم لألمـة،علام

مـا أن إ ،ال وقد نصب دليال يمنع مـن محلـه عـىل ظـاهرهإ ،يريدون به خالف ظاهره
: النمـل[ M    ,  +  *   )  (  '  &  %L   يكون عقليا ظـاهرا مثـل قولـه 

  وتيـت مـن جـنس مـا يؤتـاه مثلهـا وكـذلك أد يعلم بعقله أن املراد ن كل أحإ ف ]٢٣
Mb  a  ̀    _  L]ن اـخلــالق ال ـيــدخل يف ـهــذا أيعـلــم املـســتمع  ]٦٢: الزمــر

 أو سمعيا ظـاهرا مثـل الـدالالت يف الكتـاب والسـنة التـى ترصف بعـض ،العموم
 .الظواهر 

 سـواء كـان ،فـراد النـاسأال إ عىل دليل خفى ال يسـتنبطه وال جيوز أن حييلهم
 ،كثـرية عاده مراتأ و،ذا تكلم بالكالم الذى يفهم منه معنىإ ألنه ؛سمعيا أو عقليا

 وقـد أوجـب ،وخاطب به اخللق كلهم وفيهم الذكى والبليد والفقيـه وغـري الفقيـه
 ثم أوجب ،موجبهعليهم أن يتدبروا ذلك اخلطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا 

ألن هنـاك دلـيال خفيـا يسـتنبطه أفـراد ؛أن ال يعتقدوا هبذا اخلطاب شيئا من ظـاهره
 وكان نقيض البيان وضد ، يدل عىل أنه مل يرد ظاهره كان هذا تدليسا وتلبيسا،الناس

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
اليامين املعروف  بابن الوزير، مـن أعيـان الـيمن، تعلـم يف بصـنعاء وصـعدة ومكـة، صـنف كتـاب العواصـم  =

لزيدية، وتـرجيح أسـايب القـرآن عـىل اليونـان، وإيثـار والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم يف الرد عىل ا
والبـدر الطـالع ) ٢٧٢/ ٦(هــ انظـر الضـوء الالمـع للسـخاوي ٨٤٠احلق، وقواعد يف التفسري، تـويف سـنة 

)٢/١٩. ( 
 ) .١٧٥: ص(ترجيح أساليب القرآن عىل أساليب اليونان)  ١(




 

 

١١١ 

ذا كانـت داللـة إاهلدى وهو باأللغاز واالحاجى أشبه منـه باهلـدى والبيـان فكيـف 
قوى بدرجات كثرية من داللة ذلك الدليل اخلفى عىل أن أره ذلك اخلطاب عىل ظاه

 . )١("ذا كان ذلك اخلفى شبهة ليس هلا حقيقةإالظاهر غري مراد أم كيف 
 وهـو الـذي كـان ،والتحقيق الـذي ال شـك فيـه" : "وقال الشنقيطي رمحه اهللا

  وعامة علامء املسلمني أنه ال جيوز العدول عـن ظـاهر^عليه أصحاب رسول اهللا 
 حتـى يقـوم ، يف حال من األحوال بوجه من الوجوه^كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

 .)٢("دليل صحيح رشعي صارف عن الظاهر إىل املحتمل املرجوح
  وماضابطه ؟،إذا تبني هذا فام املقصود من إجراء النصوص عىل ظاهرها

ر يف يقال يف اجلواب عن هذا  إن  لفظ الظاهر لفظ فيه إمجال واشرتاك،فالظاه
 غـري الظـاهر بعـد ظهـور األهـواء ،فطر املسلمني قبل ظهور األهواء وتشتت اآلراء

 الـذى يليـق بجاللـة  هـو الظـاهر، فاملقصود من الظاهر يف عرف السلف، ،والفرق
 وصاحب الفطر ، وهو الذي يفهمه صاحب اللسان العريب الفصيح،سبحانه وتعاىل

 وأمجـع ،يه دالئل الكتاب والسـنةاقتضته النصوص وتطابق عل وهوالذي ،السليمة
،  هذا هو الذي جيب أن حتمل عليه النصوص ال الظاهر يف عرف عليه سلف األمة

   )٣(.املتأخرين الذي هو التمثيل والتشبيه أونفي املعنى 
 فإن ،ومن مجلة ما جيب أن حيمل عىل ظاهره وحقيقته صفات اهللا تبارك وتعاىل

 القرآن والسنة بام يف ذلك نصوص األسامء السلف يعتقدون أن الواجب يف نصوص
 مـع تنزيـه اهللا عـن ،والصفات إجراؤها عـىل ظاهرهـا الالئـق بـاهللا سـبحانه وتعـاىل

   .]١١: الشورى[ M   8  7  6     5   43        2  1L   مشاهبة اخللق 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٣٦٢ -٣٦١ / ٦(  جمموع الفتاوى ) ١(
  ) .٢٦٦ /٧(  أضواء البيان ) ٢(
 ).٣٨٠ -٣٧٩/ ١٣( و ) ١٧٦- ١٧٥ /٣٣ ( جمموع الفتاوىانظر )  ٣(




 

 

١١٢ 

اه نظـرهتم لظـواهر النصـوص الـواردة يف صـفات اهللا إىل وقد انقسم الناس جت
 :ثالثة أقسام
 اليليـق بـاهللا ًمعنى باطال جعلوا املعنى املتبادر من نصوص الصفات :القسم األول
 ومذهبهم باطل من عدة ة وأبقوا دال لتها عىل ذلك وهؤالء هم املشبه،وهو التشبيه

 :أوجه
ا عن املراد هبا فيكف يكون املراد هبا  أنه جناية عىل النصوص وتعطيل هل:األول

M     5   43        2  1   واهللا سبحانه نفى عـن نفسـه التشـبيه قـال تعـاىل،التشبيه
  8  7  6L ]١١: الشورى[.    

والصـفات فكيـف  أن العقل دل عىل مباينة اخلالق للمخلوق يف الذات :الثاين
 حيكم بداللة النصوص عىل التشابه بينهام؟

 خمـالف ملـا فهمـه ،أن هذا املفهـوم الـذي فهمـه املشـبه مـن النصـوص: الثالث
 .َالسلف منها فيكون باطال ً 

 ،جعلوا املعنى املتبادر من نصوص الصفات معنى باطال اليليـق بـاهللا :القسم الثاين
وهم ،وا مادلت عليه من املعنى الالئق باهللا  أنكر،وهوالتشبيه ثم إهنم من أجل ذلك

 :ومذهبهم باطل من وجوه أهل التعطيل
 أنه جناية عىل النصوص حيث جعلوهـا دالـة عـىل معنـى باطـل :الوجه األول

 .غريالئق باهللا والمراد له 
 واهللا خاطـب ، أنه رصف لكـالم اهللا وكـالم رسـوله عـن ظـاهره:الوجه الثاين

 ،يعقلوا الكالم ويفهموه عىل مايقتضيه هذا اللسان العريبالناس بلسان عريب مبني ل
 فوجب محل كالم اهللا ورسوله عىل ظاهره ، خاطبهم بأفصح لسان البرش^والنبي 

 غري أنه جيب أن يصان عن التكييف والتمثيل يف حـق ،املفهوم بذلك اللسان العريب
 .اهللا عزوجل 

ه إىل معنـى خيالفـه قـول أن رصف كالم اهللا ورسوله عن ظـاهر :الوجه الثالث




 

 

١١٣ 

ـاىل  ـه تـع ـرم لقوـل ـو ـحم ـم وـه M   Y   X  W    V   U   T  S  R ـعـىل اهللا بالعـل     Q  P
  m  l     k  j  i  h  g  f  e        d  c    b  a  ̀   _  ̂   ]       \  [  ZL 

M    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   : ولقولـه سـبحانه]٣٣: األعراف[
   Ò  Ñ  Ð           Ï  ÎL ]٣٦: اإلرساء[. 

فالصارف لكالم اهللا تعاىل ورسوله عن ظاهره إىل معنى خيالفه قد قفا مـاليس 
 :له به علم وقال عىل اهللا مااليعلم من وجهني

 .أنه زعم أنه ليس املراد بكالم اهللا تعاىل ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكالم   - أ
  .أنه زعم أن املراد به كذا ملعنى آخر اليدل عليه ظاهر الكالم -ب

 أنه رصف نصوص الصفات عن ظاهرهـا خمـالف ملـا كـان عليـه :الوجه الربع
احلق بال ريب فيام كان  ألن  وأصحابه وسلف األمة وأئمتها فيكون باطال^النبي 

  )١(. وأصحابه وسلف األمة وأئمتها^عليه النبي 
وهؤالء اعتقدو أن األخذ بظاهر القرآن يلزم منه التشـبيه والتجسـيم فجـرهم 

 .ه وصفاته ئوتعطيله  سبحانه عن أسام. ىل حتريف كالم اهللا عن مواضعه ذلك إ
حتقيق املقام يف الظاهر املتبادر السابق  "يقول الشيخ األمني الشنقيطي رمحه اهللا 

 .ًكاالستواء واليد مثال . إىل الفهم من آيات الصفات 
 أن الظـاهر  فزعموا، خلق ال حيىص كثرة من املتأخرينه أنه غلط فيً:اعلم أوال

هـو .  يف اآليـات القرآنيـة :املتبادر السابق إىل الفهم من معنى االسـتواء واليـد مـثال
؛ ألن ً جيـب علينـا أن نرصفـه عـن ظـاهره إمجاعـا:وقالوا. مشاهبة صفات احلوادث 

 وال خيفـى عـىل أدنـى ،من شبه اخلالق باملخلوق فهـو كـافر؛ ألن  كفرهاعتقاد ظاهر
 أن اهللا وصف نفسه يف كتابه بام ظاهره املتبادر منه ، القولعاقل أن حقيقة معنى هذا

 . السابق إىل الفهم الكفر باهللا والقول فيه بام ال يليق به جل وعال 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٧٩(القواعد املثىل  انظر) ١(




 

 

١١٤ 

: النحل[ M    <  ;  :  9  8  7     6   5L   الذي قيل له ^َّوالنبي 
ً حرفا واحدا من ذلكمل يبني  ]٤٤  ال ،^ عىل أنه ، مع إمجاع من يعتد به من العلامء،ً

 وأحـرى يف العقائـد وال سـيام مـا ،جيوز يف حقه تأخري البيان عن وقت احلاجـة إليـه
 ، حتى جـاء هـؤالء اجلهلـة مـن املتـأخرين،ظاهره املتبادر منه الكفر والضالل املبني

 ^َّ والنبـي ، ظاهره املتبادر منـه ال يليـقفزعموا أن اهللا أطلق عىل نفسه الوصف بام
 وكل هذا من تلقاء ،كتم أن ذلك الظاهر املتبادر كفر وضالل جيب رصف اللفظ عنه

̄   °   M   ،أنفسهم من غري اعـتامد عـىل كتـاب أو سـنة   ®  ¬   «L ]النـور :
 الضـالل ومـن أعظـم االفـرتاء عـىل اهللا جـل وال خيفى أن هذا القول مـن أكـرب ]١٦

 واحلق الذي ال يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف اهللا ،^ ورسوله ،وعال
 فظاهره املتبادر منه السابق إىل فهم من يف قلبه يشء ^ أو وصفه به رسوله ،به نفسه

  )١("هو التنزيه التام عن مشاهبة يشء من صفات احلوادث. من اإليامن 
والقول بأن العمـل بظـاهر الكتـاب والسـنة مـن أصـول "  موضع آخروقال يف

 وإنام يصدر عمن ال علم له ، ال يصدر ألبتة عن عامل بكتاب اهللا وسنة رسوله،الكفر
 ، والواقع يف نفس األمر،ً ألنه جلهله هبام يعتقد ظاهرمها كفراً،بالكتاب والسنة أصال

 . )٢( "ن اللمسأن ظاهرمها بعيد مما ظنه أشد من بعد الشمس م

 ،من جعلوا الظـاهر املتبـادر منهـا معنـى حقـا يليـق بـاهللا عزوجـل :والقسم الثالث
 . وقد أمجعوا عىل ذلك ، وهؤالء هم السلف،وأبقوا داللتها عىل ذلك

 أهـل السـنة جممعـون عـىل " يقـول رمحـه اهللا )٣(وقد نقل االمجاع ابن عبـد الـرب
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٣٠/ ٢( أضواء البيان) ١(
 ).٢٦٦ / ٧(أضواء)  ٢(
وحافظ املغرب، من مصنفاته التمهيد ملا  بن عبداهللا النمري، شيخ علامء األندلس، يوسف بن عمر بن عبدالرب)  ٣(

هــ انظـر الـديباج ٤٦٣يف املوطأ من املعاين واألسانيد، واإلستذكار، وجامع بيـان العلـم وفضـله، تـويف سـنة 
 ) .٣٥٧: ص(املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب لليعمري املالكي 




 

 

١١٥ 

 وااليامن هبا ومحلها عىل احلقيقة ال ،ن والسنةاالقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآ
 .ال أهنم ال يكيفون شيئا من ذلك وال حيدون فيه صفة حمصورة إ ،عىل املجاز

وال  ، فكلـهـم ينكروـهنـا،وأـمـا أـهـل الـبـدع اجلهمـيـة واملعتزـلـة كلـهـا واـخلـوارج
هبا قر أ وهم عند من ،قر هبا مشبهأ ويزعمون أن من ،حيملون شيئا منها عىل احلقيقة

 . )١("نافون للمعبود واحلق فيام قاله القائلون بام نطق به كتاب اهللا وسنة رسول اهللا
هـل السـنة أمجع املسلمون مـن أ و" رمحه اهللا)٢(مام أبو عمر الطلمنكيوقال اإل

ن ذلـك أ ،آن ونحو ذلك مـن القـر ]٤: احلديد[MB  A  @  ?  >  L   ن معنى أعىل 
  .ن اهللا فوق السموات بذاته مستو عىل عرشه كيف شاءأ و،علمه

 ]٥: طـهM  ]  \  [  Z     YL ] هل السنة يف قـول اهللا أيضا قال أوقال 
 .)٣( "ن االستواء من اهللا عىل عرشه املجيد عىل احلقيقة ال عىل املجازأ

ال جيوز رد هذه االخبار وال " يف كتاب  ابطال التأويل )٤(و يعىلوقال القايض أب
هنا صـفات اهللا ال تشـبه صـفات أ و،التشاغل بتأويلها والواجب محلها عىل ظاهرها

 لكن عىل ما روى عن االمام ، هبا من اخللق وال يعتقد التشبيه فيها سائر املوصوفني
 أن الصـحابة ومـن بعـدهم مـن ،لويدل عىل ابطـال التأويـ  ....أمحد وسائر األئمة 

 فلـو ، ومل يتعرضوا لتأويلها وال رصفوها عن ظاهرها،التابعني محلوها عىل ظاهرها

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٨٧ /٥ (جمموع الفتاوى وانظر) ١٤٥ / ٧(  التمهيد ) ١(
ً، كان سيفا جمردا و اإلمام املقريء املحقق احلافظ األثري، أبوعمر أمحد بن حممد بن عبداهللا األندليس املالكيه)  ٢( ً

ًعىل أهل األهواء والبدع، صنف كتبا كثرية يف السنة تـدل عـىل اتباعـه لألثـر، ومنهـا التفسـري، والوصـول إىل 
 ) .٣٩: ص(والديباج املذهب ) ٥٦٦/ ١٧(هـ انظر سري أعالم النبالء ٤٢٩رفة األصول، تويف سنة مع

  )  .١٨٦/ ١( بيان تلبيس اجلهمية )  ٣(
ًهب، صنف كثـريا مـن  أبو يعىل، كان عامل أهل زمانه، حنبيل املذهو حممد بن احلسني بن حممد بن خلف الفراء)  ٤(

هـ انظر طبقات ٤٥٨املصنفات، منها إبطال  التأويالت، وأخبار الصفات، والعدة يف أصول الفقه، تويف سنة 
 ) .١٩٣/ ٢(احلنابلة 




 

 

١١٦ 

 .)١("زالة التشبيه ورفع الشبهةإكان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه ملا فيه من 
 :وهذا هو الصحيح  ملاييل

 بـام جـاء فـيهام مـن أنه تطبيق تام ملا دل عليه الكتاب والسنة من وجوب األخـذ -١
 .أسامء اهللا وصفاته 

 ؛ والثاين باطل، أن يقال إن احلق إما أن يكون فيام قاله السلف أوفيام قاله غريهم- ٢
 ترصحيا ، يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعني تكلموا بالباطلألنه

 ،عتقادهأوظاهرا ومل يتكلموا مرة واحدة ال ترصحيا والظاهرا باحلق الذي جيب ا
 وإما عاملني به لكـن كتمـوه وكالمـا ،وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلني باحلق

 )٢(.باطل
 ،أن القرآن واحلديث سمعه الصحابة والتابعون وتابعوهم مـن القـرون الثالثـة -٣

 واملـؤمن ، وهو يتىل ليال هنـارا،ويف غريها من األعصاريف مجيع أمصار املسلمني
 ومل ينقل عن  أحد من السلف واألئمـة ،لصفاتيسلم أن ظاهر ذلك هي هذه ا

أنه أمر من يسمع القرآن واحلديث  بأن يرصف قلبه وفكره عن تدبرذلك وفهمه 
 وإنـام املـراد بعـض ، والأمره أن يعتقد أن هذا املعنى منـه لـيس بمـراد،وتصوره

 )٣(املعاين التي يعنيها املتأولون أو املراد معنى آخراليعرف مجلة وتفصيال
 لكان ،قال لوأراد اهللا ورسوله من كالمه  أن حيمل عىل خالف ظاهره وحقيقته ي-٤

 بـل ،ًهذا منافيا لقصد البيان واالرشاد، وكان أمرا له أن يفهم كالمه عىل غريمـراده
  )٤(.بنقيضه وكان تركه بدون ذلك اخلطاب خريله وأقرب إىل اهلدى 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )   .٧١/ ١ و٤٤ -٤٣/ ١( ابطال التأويالت )  ١(
 ) .٨٠: ص( انظر القواعد املثىل )  ٢(
 ).٣٥٥ / ١( انظر بيان تلبيس اجلهمية)  ٣(
  ).٣١٠ / ١( انظر الصواعق املرسلة )  ٤(




 

 

١١٧ 

M  t   وهدى ورمحة للمؤمنني  شفاء ملا يف الصدورهكتاب أنزل أن اهللا سبحانه -٥
  £  ¢    ¡  �  ~  }  |{  z   y  x  w  v  uL     ووـصـــفه بأـنـــه

M  s                 r     q  p  o  n ميرس، والتيسري يشمل ألفاظـه ومعانيـه قـال تعـاىل
  u   tL ]وأن ،فلوكان القرآن حيمـل عـىل خـالف حقيقتـه وظـاهره .]١٧: القمر 

  ، ومل يكن مـيرسا هلـم،يفهم من ألفاظه مااليدل عليه من املعاين مل يكن شفاء ورمحة
   )١(.عليهم وهو أشد التعسريبل كان معرسا 

وهبذا يعلم أن القول بأنه اليؤخذ بظاهر النصوص قول باطل مصادم لكتاب 
 .    وماأمجع عليه سلف األمة ^اهللا وسنة رسول اهللا 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .     ٣٦٢ -٣٦١ /٦(و جمموع الفتاوى ) ٤٦١ /٥( وانظر بيان تلبيس اجلهمية) ٣٣٠/ ١( انظر الصواعق املرسلة )  ١(




 

 

١١٨ 

 


 
ـام حتمــل عــىل ظاهرهــا  ـدم يف املســألة الســابقة أن النصــوص الرشعيــة إـن تـق

 ويف ـهـذا الفـصـل ، وعززـتـه بـكـالم الـسـلف،وبيـنـت األدـلـة ـعـىل ذـلـك، وحقيقتـهـا
 .سيكون احلديث عىل ابطال املجاز يف صفات اهللا 
 وصـفات اهللا بـاألخص كـام تقـدم ،فاملجاز كان سلام لتعطيل معاين النصوص

 . تفصيل ذلك يف نشأته   وأغراضه 
إن مما الشك فيـه أن اهللا سـبحانه إنـام خلـق اخلليقـة ليعبـد جـال وعـىل ويفـرد 

  .]٥٦: الذاريات[ M   I   H  G  F  E  D   CL   قال تعاىل ،بالعبادة
 ومن أعظم هذه األدلة ،ولقد أكثر سبحانه يف القرآن من أدلة استحقائه للعباده

 التي أكثر اهللا سبحانه وتعاىل من تقريرهـا ،والرباهني ذكر أسامئه وصفاته جل وعال
 .  فيعبده عىل بصرية وبينة ،ليزداد املؤمن معرفة بربه وخضوعا واستسالما له

 حتى أصبح عند الصحابة ،اءت النصوص املتكاثرة يف تقرير هذا البابوقد ج
 ومل خيتلفـوا يف  هـذا ، وقـد اختلفـوا يف كثـري مـن األحكـام،من املحكامت البينـات  

  فحرفـوا صـفات اهللا ، وهكذا من جاء من بعدهم حتـى جـاء أهـل األهـواء،الباب
 وـقـد ، ـجـل يف ـعـالهـبـدعوى أن األـخـذ بظاهرـهـا يـسـتلزم تـشـبيه املخـلـوق باـخلـالق

 وهذا الشك أنه خمالف ملا أمجـع عليـه ،سوغوا باطلهم بإثبات املجاز يف صفات اهللا
 .أهل السنة واجلامعة من اثبات صفات اهللا وأهنا عىل احلقيقة وليست عىل املجاز

 فـام الصـواب مـن القـول يف معـاين : لنا قائـل قال فإن"قال ابن جرير الطربي 
 وجـاء ببعضـها ،ء ببعضـها كتـاب اهللا عزوجـل ووحيـه وجـا،الصفات التي ذكرت

  ؟rرسول اهللا
 الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها عىل مـانعرف مـن جهـة :قيل




 

 

١١٩ 

M    43        2  1 :االثبات ونفي التشبيه كام نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال
  8  7  6     5L ]لـــه ســـمع ، اهللا ســـميع بصـــري:  فيقـــال]١١: الشـــورى 

 . )١("...وبرص
 كل صفة وصـف اهللا " وقال اإلمام حممد بن عىل الكرجي املعروف بالقصاب

 ولوكانـت صـفة جمـاز لتحـتم ، فليسـت صـفة جمـاز،هبا نفسـه أووصـفه هبـا رسـوله
رست بغـري السـابق إىل  ولـف،تأويلها، ولقيل معنى الـبرص كـذا ومعنـى السـمع كـذا

 علـم أهنـا غـري حممولـة عـىل ، فلام كان مذهب السـلف إقرارهـا بـال تأويـل،األفهام
 . )٢("املجاز، وإنام هي حق بني

 وقد اتفقت األئمة عىل أن الصفات التؤخذ إال "وقال أبونرص السجزي رمحه اهللا
لصفات أو إثباهتا  فقول املتكلمني يف نفي ا، وكذلك رشحها الجيوز إال بتوقيف،توقيفا

 والجيـوز أن يوصـف اهللا ،بمجرد العقل أو محلهـا عـىل تأويـل خمـالف للظـاهر ضـالل
 وذاك إذا ثبت احلديث ومل يبعد ،rسبحانه إال بام وصف به نفسه أو  وصفه به رسوله 

 فالجيـوز أن ، فأما ماعدا ذلك من الروايات املعلوله والطـرق الواهيـة،شبهة يف صحته
 .)٣("هللا سبحانه وال يف صفاته مايوجد فيها باتفاق العلامء لألثريعتقد يف ذات ا
 هي معقوله ، الواجب أن يعلم أن اهللا تعاىل إذا وصف نفسه بصفة" ًوقال أيضا

 ومل يبـني سـبحانه أهنـا ،همنعند العرب واخلطـاب ورد هبـا علـيهم بـام يتعـارفون بيـ
 فهـي عـىل مايعقلونـه ،رتفسري خيالف الظاهب rبخالف مايعقلونه والفرسها النبي

 .)٤("ويتعارفونه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )  .١٤٠:  ص( كتاب التبصري يف معامل الدين البن جريرالطربي )١(
 ) .٢١٤ -٢١٣ / ١٦ ( انظر سري أعالم النبالء، نقله يف ترمجة القصاب)  ٢(
 ).١٢٢ -١٢١: ص(   رسالة السجزي إىل أهل زبيد )٣(
 ) .١٥٢: ص(  املصدر السابق )  ٤(




 

 

١٢٠ 

 من محل اللفظ عىل ظاهره وعىل مقتىض اللغة ")١(وقال قوام السنة األصفهاين
محله عىل حقيقته، ومن تأوله عدل به عن احلقيقة إىل املجاز، والجيوزإضافة املجـاز 

 . )٢("إىل صفات اهللا تعاىل
ات الواردة كلها يف القرآن أهل السنة جممعون عىل االقرار بالصف"قال أبو عمر

ال أهنم ال يكيفون شيئا من إ ، ال عىل املجاز،والسنة وااليامن هبا ومحلها عىل احلقيقة
  .ذلك وال حيدون فيه صفة حمصورة

وأما أهل البدع اجلهمية واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم ينكروهنا وال حيملون 
مشبه وهـم عنـد مـن اقـر هبـا نـافون شيئا منها عىل احلقيقة ويزعمون أن من اقر هبا 

 . )٣("للمعبود واحلق فيام قاله القائلون بام نطق به كتاب اهللا وسنة رسول اهللا
 .والنصوص عن السلف يف هذا الباب أكثر من أن حترص

 إنـام نشـأ مـن املعتزلـة ،وهبذا يظهر أن  ادخال املجاز يف صفات اهللا قول مبتدع
 : ويدل لذلك عدة أوجه،ةواألشاعرة ونحوهم من الفرق الضال

 ماتقدم بيانه من أن هذا خمالف إلمجـاع أهـل السـنة يف أن صـفات اهللا :الوجه األول
 .عىل حقائقها الالئقة هبا 

ـاين ـه الـث ـة:الوـج ـاين النصــوص الرشعـي ـامء ، أن الواجــب يف  مـع ـاب األـس ـا ـب  ومنـه
ا واليعـدل  وما يظهر منهـ،والصفات  أن حتمل عىل احلقيقة اللغوية التي جاءت هبا

 وعـىل ،  وقد سبق يف املبحث السابق التفصيل يف هذه املسألة،عن الظاهر إال بدليل
 ،هذا فادعـاء املجـاز يف معـاين النصـوص الرشعيـة خمـالف للظـاهر مـن النصـوص

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 التيمـي ثـم الطلحـي هو اإلمام العالمة احلافظ أبو القاسـم إسـامعيل بـن حممـد بـن الفضـل بـن عـىل القـريش)  ١(

هـ ٥٣٥ودالئل النبوة تويف سنة ، مللقب بقوام السنة، صنف كتبا عديدة منها احلجة يف بيان املحجة األصبهاين ا
  ).٤/١٠٥( وشذرات الذهب البن العامد  ) ٢٠/٨٠(انظر سري أعالم النبالء 

  ) .٤٨٢ /١(احلجة يف بيان احلجة )  ٢(
  ).٨٧ /٥ (جمموع الفتاوى )١٤٥ / ٧(  التمهيد ) ٣(




 

 

١٢١ 

 . والجيوز ذلك إال بدليل والدليل عىل ذلك 
  رـمحـه اهللا أن النـصـوص الرشعـيـة حمموـلـة ـعـىل ـمـاهو)١(ولـقـد ـبـني اـبـن ـحـزم

 . موضوع يف اللغة ومعهود والخيرج عن هذا املعهود إال بنص أو إمجاع 
 وقوم ، فقوم أجازوه يف القرآن والسنة، اختلف الناس يف املجاز "قال  رمحه اهللا

 أن االسـم إذا تيقنـا بـدليل نـص أو :منعوا منه والذي نقول به وباهللا تعـاىل التوفيـق
 وجـب الوقـوف ،اللغـة إىل معنـى آخـرإمجاع أو طبيعة أنه منقول عن موضـوعه يف 

 فإن اهللا تعاىل هو الذي علم آدم األسامء كلها وله تعاىل أن يسمي مـا شـاء بـام ،عنده
 .شاء 

وأما ما دمنا ال نجد دليال عىل نقل االسم عن موضوعه يف اللغة فال حيل ملسلم 
M   l  k  j  i  h   g   اهللا تعــاىل قــال  ألن أن يقــول إنــه منقــول   f

  m  {   z   y  x  wv  u  t  s  r   q  p   onLـراهيم :  إـب
 فهـو عـىل موضـوعه يف اللغـة ^فكل خطاب خاطبنا اهللا تعاىل بـه أو رسـوله    ] ٤

نشهد بأن االسم قد نقله اهللا تعاىل ومعهوده فيها إال بنص أو إمجاع أو رضورة حس 
 عن موضوعه إىل معنـى آخـر فـإن وجـد ذلـك أخـذناه عـىل مـا نقـل ^ أو رسوله

 . )٢("إليه
 قـد جـاء عنـه مـا يبـني أن أسـامء اهللا وصـفاته هـي عـىل r أن النبـي :الوجه الثالـث

 وأفصـح النـاس يف ، وهو أعلم الناس بـاهللا عزوجـل،حقائقها الالئقة باهللا عزوجل
 : قالامعبري عنها وإيضاحها  فمن ذلك ما يف الصحيح عن ابن عمر ريض اهللا عنهالت

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ً األموي،  األنـدليس الظـاهري، كـان أديبـا شـاعرا، وكـان فظ أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزمهو احلا)  ١( ً

ًشافعيا ثم حتول ظاهريا، من مصنفاته املحىل، الفصل يف امللل والنحل، تويف سنة  هـ انظر طبقات احلفاظ ٤٥٦ً
 ) .٩١/ ١٢(والبداية والنهاية ) ٤٣٥:ص(

 ) .٤٣٧/ ٤(  اإلحكام البن حزم )  ٢(




 

 

١٢٢ 

 – يقـبض اجلبـار سـمواته وأرضـه بيـده "وهـوعىل املنـرب يقـول rرأيت رسول اهللا
 أـنـا اجلـبـارأين اجلـبـارون ؟ أـيـن :وـقـبض بـيـده فجـعـل يقبـضـها ويبـسـطها ـثـم يـقـول

ا إلثبات اليد وصفة القبض  يف القبض والبسط حتقيقr وفعل النبي)١("املتكربون؟
 .)٢(ًوالبسط التشبيها ومتثيال

̈  ©    M  ª   :ومن ذلك ماجاء عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أنـه قـرأ قولـه تعـاىل
  ±   °  ̄   ®  ¬  «L إىل قوله تعـاىل:   M   Å   Ä           Ã  Â    ÁL ]٥٨ : النسـاء[  

 " قـال أبـوهريرة، يضع إهبامه عىل أذنه والتي تليها عـىل عينـهr رأيت رسول :قال
 ." يقرؤها ويضع إصبعيهrرأيت رسول اهللا
 . )٣( "وهذا رد عىل اجلهمية" :داود وقال أبو

 ورفعا لتـوهم أن السـمع والـبرص ، ذلك حتقيقا هلذين الصفتنيrفعل النبي و
 )٤(.غري الصفتني املعلومتني

 إىل السامء يف حجة الوداع حني استشهد ربه rوأيضا مما يدل عىل ذلك إشارته 
 واألحاديث )٥(. حتقيقا إلثبات صفة العلو،تبارك وتعاىل عىل الصحابة أنه قد بلغهم

 .يف هذا كثرية 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 )  .٢٧٨٨( برقم ) ٢١٤٨/ ٤( أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم )  ١(
 ) .١٤٢٠/ ٤( انظر خمترص الصواعق )  ٢(
ميع بصري،  يعني أن اهللا س":قال املقرئ:وقال ابن يونس) ٤٧٢٨( برقم ) ٢٣٣/ ٤( أخرجه أبوداود يف السنة )  ٣(

وابـن خزيمـة يف ) ٣١٩ -٣١٧/ ١(  وأخرجه الدارمي يف الـنقض عـىل املـرييس "يعني أن هللا سمعا وبرصا 
) ٤٥٤/  ٣(طبعة الشهوان، والاللكائي يف رشح أصول االعتقاد ) ٤٧، ٤٦( برقم ) ٩٨ -٩٧ /١(التوحيد 

ـال " وـهـو اـسـناد ـصـحيح ـعـىل رشط مـسـلم يلزـمـه إخراـجـه"وـقـال ) ٦٨٨(ـبـرقم  اـبـن حـجـر يف الـفـتح  وـق
  ."...أخرجه أبوداود بسند قوي عىل رشط مسلم من رواية أيب يونس عن أيب هريرة"): ١٣/٣٧٣(

 ) .١٤٣ -١٤٢/ ١( وخمترص الصواعق ) ٤٦٢/ ١( انظر األسامء والصفات للبيهقي )  ٤(
خمترص الصواعق وانظر ) ١٢١٨( برقم ) ٨٩٠/ ٢(أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر ريض اهللا عنه )  ٥(

)١/١٠٦.( 




 

 

١٢٣ 

 لـذا ، أن الصحابة كانوا من أحرص الناس عىل فهـم القـرآن ومعانيـه:الوجه الرابع
 وكـان ،  وخاصة فيام يتعلق  بصـفات اهللا،  عام أشكل عليهمrكانوا يسألون النبي 

 فمن ذلك ملـا سـأله أبـورزين ، جييبهم بتقريرها ال باملجاز والتأويل الباطلrالنبي 
إليكم أزلني مشفقني فيظل يضحك  ينظر « r   عن صفة الضحك  ملا قال)١(العقييل

 أبـورزين يارسـول اهللا أويضـحك الـرب ؟ فقـال :  فقال، »يعلم أن فرجكم قريب
 .)٢("لن نعدم من رب يضحك خريا :فقال  »نعم«  ^رسول اهللا

 أن اثبات املجاز يف أسامء اهللا وصـفاته بـدعوى  أن اثبـات حقائقهـا :الوجه اخلامس
 يلزم منه أن تكون هـذه ألنه ؛ وذلك،يقتيض تشابه صفات اهللا باملخلوق قول باطل

 فـال يوصـف بشـئ مـن ،األلفاظ حقيقة يف املخلوق جمازا يف حق اخلالق جل وعال 
 والمريـدا ، والحيـا حقيقـة،ب العاملني موجـودا حقيقـةصفات الكامل فاليكون ر

 وهذا القول الزم لكل من ادعى املجاز يف شئ من أسـامء ، والقادرا حقيقة،حقيقة
 فإمـا أن ، والفرق بني صفة وصفة وفعل وفعـل،الرب وأفعاله لزوما الحميد له عنه
 حقيقـة وبـني  وأما التفريق بني البعض وجعله،يقول اجلميع جماز أو اجلميع حقيقة

 فـإن زعـم أن ماجعلـه جمـازا هـو مـايفهم مـن ، فتحكم باطـل،ًاالبعض وجعله جماز
 طوـلـب ، وماجعـلـه حقيقـة ـلـيس ـمـن خصـائص املخـلـوقني،خصـائص املخـلـوقني

    )٣(.ًبالتفريق بني النفي واإلثبات ولن  جيد إىل ذلك سبيال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
، ويقال لقيط بن صربة، أبو رزين العقييل، له صحبة،  ورجح احلافظ أنه لقيط بن عامر، ومـال ط بن عامرـلقي)  ١(

واالستيعاب يف ) ١٧٧/ ٧(واجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٢٤٨/ ٧(إليه البخاري، انظر التاريخ الكبري 
 ). ٦٨٦/ ٥(واإلصابة )  ١٣٤٠/ ٣(حاب البن عبدالرب معرفة األص

اجلامع واآلجري يف  ) ٥٥٤(برقم ) ٣٨٢/ ١(وابن أيب عاصم يف السنة ) ٤/١١(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )  ٢(
ـة ـلة الـصـحيحة ) ٢/١٠٥٧(الرشيـع ـه انـظـر السلـس ـد حـسـنة الـشـيخ األلـبـاين بمتابعاـت ـرقم ) ٧٣٢/ ٦(وـق ـب

)٢٨١٠.( 
 ).٧٤٨ -٧٤٧/ ٢( رص الصواعق انظر خمت)  ٣(




 

 

١٢٤ 

 أو ،ون تقسيام رشعيـا إما أن يك، أن تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز:الوجه السادس
 فأمـا الرشع فلـم يـرد ، واألقسام الثالثـة األول باطلـة، أواصطالحيا،لغويا أوعقليا
 ومل ينطق به أحد ، والأشار إليهr والدل عليه كتاب اهللا وسنة رسوله،هبذا التقسيم

 . والأحد من األئمة األربعة ، وال التابعني هلم بإحسانrمن صحابة رسول
رصح أحد من أهل اللغة بأن العرب قسمت لغاهتا إىل حقيقة وأما اللغة فلم ي

 .وجماز، والقال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا  جماز
 فإنه المدخل له يف دالالت اللفظ وختصيصه باملعنى املدلول عليه ،وأما العقل
ا أو مل يكـن تقسـيام رشعيـا أو لغويـ،فإذا علم أن هـذا التقسـيم ، ًاجماز حقيقة كان أو

 ولوكان جمـرد اصـطالح ومل ،عقليا فهو اصطالح حمض حدث بعد القرون املفضلة
 كمثـل ، وكان الفرق معقوال مل يعرتض عىل هذا التقسيم أحـد،يرتتب عليه مفاسد

 ولكـن ملـا كـان املصـطلح ،اصطالح النحاة عىل تسمية الفاعل واملفعول بـه ونحـوه
تقسيم غـري معقـول يف نفسـه  نفـي  وكان ال،قصد به نفي معاين النصوص وحتريفها

  )١(.وأنكر من أصله 
 : هلا ثالث اعتبارات،أن  األلفاظ املستعملة يف حق اخلالق واملخلوق :الوجه السابع
 أن تكون مقيدة باخلـالق كسـمع اهللا وبرصه ووجهـه ويديـه واسـتوائه :أحدها

 . ونزوله وعلمه وقدرته وحياته 
 . يد االنسان ووجهه ويديه واستوائه  ك،أن تكون مقيدة باملخلوق :الثاين
 إما أن ، فإثباتكم هلا حقيقة، أن جترد عن كال اإلضافتني وتوجد مطلقة:الثالث

 إذ الرابع هناك، فإن جعلتم جهة كوهنا ، أوالثالث، أو الثاين،يكون باالعتبار األول
ا  وإن جعلـتم جهـة كوهنـ، تقيدها باخلالق لـزم أن تكـون يف املخلـوق جمـازا،حقيقة

 كـام هـو مـذهب جهـم بـن ،حقيقة تقيدها باملخلوق لزم أن تكـون يف اخلـالق جمـازا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٧٠٠ -٦٩٢/ ٢(وخمترص الصواعق ) ٤٥٨ -٤٥١، ٤٠٧ / ٢٠( و ) ٨٨/ ٧ ( جمموع الفتاوىانظر )  ١(




 

 

١٢٥ 

 وإن جعلتم جهة كوهنا حقيقة القـدر املشـرتك لـزم أن تكـون حقيقـة يف ،)١(صفوان
اخلالق واملخلوق وهذا قول عامـة العقـالء وهـو الصـواب، فـإن فـرقتم بـني بعـض 

ئص اإلضـافات الختـرج خصـا؛ ألن  وقعتم يف التحكم والتنـاقض وذلـك،وبعض
 وبسـبب هـذا القـول وقـع ،اللفظ عن حقيقته وجتعله جمازا بإضافته إىل حمل احلقيقة

 فإنـه يسـتعمل مضـافا إىل اإلنسـان "لفـظ الـرأس"الغلظ يف هذا الباب مثال ذلـك 
 فإذا قيد بمضاف إليه تعني ومل يتناول ،والطائر والسمك واملاء والطريق ونحوذلك

  فاليقال إن رأس الطري جماز وذلك، وكان حقيقة فيه،ضاف إليهاغريه من األمور امل
ـرأس ، ألن  رأس اإلنـسـان،األـصـل يف اـلـرأسألن  ـظ اـلـرأس ـل الـعـرب مل تـضـع لـف

 ورأس ، بل يشمل كل ماكان أصال يف الشئ كام يقال رأس اإلسالم،اإلنسان وحده
  )٢(.الطريق ونحو ذلك

 أو وصفه هبـا رسـوله أو وصـفه هبـا وصف اهللا نفسه بصفة إذا "يقال:الوجه الثامن
 فرصفها عن ظاهرها الالئق ،املؤمنون الذين اتفق املسلمون عىل هدايتهم ودرايتهم

بجالل اهللا سبحانه وحقيقتها املفهومـة منهـا إىل بـاطن خيـالف الظـاهر وجمـاز ينـاىف 
 :احلقيقة البد فيه من أربعة أشياء

الكتاب والسـنة وكـالم  ألن  أن ذلك اللفظ مستعمل باملعنى املجازى:أحدها
 أو ،السلف جاء باللسان العربى وال جيوز أن يراد بيشء منـه خـالف لسـان العـرب

ال إ و، فالبد أن يكون ذلك املعنى املجازى مـا يـراد بـه اللفـظ،خالف األلسنة كلها
   .ن مل يكن له أصل يف اللغة وإفيمكن كل مبطل أن يفرس أى لفظ بأى معنى سنح له

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 أبو حمرز الراسبي موالهم السمرقندي، الكاتب املتكلم، أس الضاللة ورأس اجلهمية، كان م بن صفوانـاجله)  ١(

ًل، وكان منكرا للصفات، وينزه عنها الباري بزعمه، ويقول بخلق القرآن، وأن اهللا يف كل صاحب ذكاء وجدا
/ ٦(هـ انظر سري أعالم النبالء ١٢٨ إلنكاره أن اهللا كلم موسى سنة األمكنة، قيل إن أسلم بن أحوز قتل جهام

 ) .٢٩ -٢٦/ ١٠(والبداية والنهاية ) ٢٧ -٢٦
 ) ٧٤٩/ ٢(انظر خمترص الصواعق )  ٢(




 

 

١٢٦ 

ال إ و، يكون معه دليل يوجب رصف اللفـظ عـن حقيقتـه إىل جمـازهنأ :الثانى
 مل جيز محله عىل ، وىف معنى بطريق املجاز،ذا كان يستعمل يف معنى بطريق احلقيقةإف

ن ادعى وجوب رصفه عن إ ثم ،املجازى بغري دليل يوجب الرصف بامجاع العقالء
 وان ادعى ظهـور ،احلقيقة فالبد له من دليل قاطع عقىل أو سمعى يوجب الرصف

 .رصفه عن احلقيقة فالبد من دليل مرجح للحمل عىل املجاز
ال فـاذا إ و، أنه البد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عـن معـارض:الثالث 

ن كان هذا الدليل إ ثم ،تركها  قام دليل قرآنى أو ايامنى يبني أن احلقيقة مرادة امتنع
 .اهرا فالبد من الرتجيح نصا قاطعا مل يلتفت إىل نقيضه وان كان ظ

 ،ذا تكلـم بكـالم وأراد بـه خـالف ظـاهره وضـد حقيقتـهإ أن الرسول :الرابع
 سواء عينه أو مل يعينه ال سـيام ،فالبد أن يبني لألمة أنه مل يرد حقيقته وأنه أراد جمازه

 فانـه ،يف اخلطاب العلمى الذى أريد منهم فيه اإلعتقاد والعلم دون عمل اجلـوارح
تعاىل جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء ملا يف الصدور وأرسل سبحانه و

الرسل ليبني للناس ما نزل إليهم وليحكم بني الناس فيام اختلفوا فيه ولـئال يكـون 
 )١("للناس عىل اهللا حجة بعد الرسل

 وأن صـفات ، الوجوه وغريها يعلم بطالن القول باملجاز يف صفات اهللاهوهبذ
 . ىل حقيقتها التي جاءت هبا اهللا سبحانه ع

معنى ": حا معنى احلقيقة يف آيات الصفاتقال الشيخ األمني الشنقيطي موض
 ، أن الصـفات ختتلـف حقائقهـا بـاختالف موصـوفاهتا،احلقيقة يف آيـات الصـفات

فللخالق جل وعال صفات حقيقيـة تليـق بـه وللمخلـوق صـفات حقيقيـة تناسـبه 
 .له وكل من ذلك حقيقة يف حم،وتالئمة

ومعاين صفات اهللا جل وعال معروفة وكيفياهتا اليعلمها إال اهللا كام قال مالك 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٣٦١-٣٦٠ /٦ ( جمموع الفتاوى ) ١(
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 االستواء غـري جمهـول والكيـف غـري معقـول  والـدليل عـىل أن الكيـف :وأم سلمة
  .]١١٠: طه[ M  ¼  »      º   ¹    ̧L : غريمعقول قوله تعاىل

 حترير احلق يف مسألة آيات الصفات عىل وجه الإشكال فيه مبني عىل وحاصل
 :أمرين

اإليامن بكـل ماثبـت يف الكتـاب العزيـز والسـنة الصـحيحة عـىل وجـه  :األول
 .احلقيقة ال املجاز
ـة ـت هللا يف كـتـاب أوـسـنة :والثانـي ـي التـشـبيه والتمثـيـل ـعـن ـكـل وـصـف ثـب  نـف

 فهـو معطـل ^أثبتـه لـه رسـول اهللا  فمن نفى وصـفا أثبتـه اهللا لنفسـه أو ،صحيحة
ومعلوم أنه اليصف اهللا اعلم باهللا من اهللا واليصف اهللا بعد اهللا أعلم به من رسـول 

 .  إىل آخر كالمه رمحه اهللا )١( "... أأنتم أعلم أم اهللا ؟:^اهللا 
 

* * * 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 دار الكتب العلمية بريوت ) ١٠/٢٦١(  منع جواز املجاز يف املنزل للتعبد واالعجاز ضمن أضواء البيان ) ١(




 

 

١٢٨ 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث
 التأويل والتفويض يف كتب علوم القرآن
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 :املبحث األول
 لــــــــالتأوي
















 

 

١٣٠ 

 
   

ًمن أول يؤول تأويال  :لـ التأوي:)١(قال األزهري ِّ ُ َ وثالثيه آل يؤول،ّ َ أي رجـع ،ُ
ته، فكـأن التأويـل مجـع معـان مشـكلة بلفـظ لت الشيئ مجعتـه وأصـلحأو....وعاد 

َ أول اهللا عليك أمرك ُوقال بعض العرب ،واضح الإشكال فيه ْ َّ  . )٢("َ أي مجعه،َ
يقـال أول احلكـم إىل أهلـه أي      .....، أي رجع: آل يؤول "وقال ابن فارس 

ات  آل اللبن يؤول أوال وأووال خثر وكذلك النب:قال اخلليل  ...أرجعه ورده إليهم 
ور وحيري أي يرجع إىل تلك وآل جسم الرجل إذا نحف وهو من الباب ألنه حي  ...

واآللـة   ....مـرج الرعيـة إىل راعيهـا ألن واإليالـة السياسـة مـن هـذا البـاب، احلال
  ...احلالة

,  -  .   M  ومن هذا الباب تأويل الكالم وهو عاقبته وما يؤول إليه وذلك 
/  L]٣("يقول ما يؤول إليه يف وقت بعثهم ونشورهم  ]٥٣: األعراف(  

ـال  ـبـق ـل  ": الراـغ ُالتأوـي ِ ْ ـن األولَّ ـه،ـم ـل : أي الرـجـوع إىل األصــل ومـن  املوـئ
رادة منـه قـوال كـان أو  وذلك هو،للموضع الذي يرجع إليه ً رد اليشء إىل الغاية امل َ ـ ُْ َ ِّ ِ َ

ًفعال ْ ِ")٤( . 
َآل إليه يؤول أوهو من  ُ َُ َ ًوال ومآالِ ًَ ُ رجـع ومنـه قـوهلم:ْ َ َ الن يـؤول إىل كـرم :َ ٍ ف ُ ٌ ـ ُُ َ .

ٍوطبخت الدواء حتى آل املنان منه إىل من واحد ِ َِ َْ َِّ َ َ ََّ ُ َّ ارتـد:َآل عنه ،ْ َوآل امللـك رعيتـه   ،َ َّ ِ َ ُ ِ َ َ
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

ً، أبو منصور األزهري، اإلمام يف اللغة، وكان فقيها صاحلا هو حممد بن أمحد بن األزهر)  ١( غلب عليه علم اللغة، ً
هـ  انظر معجم األدباء ٣٧٠ًصنف فيه التهذيب، وصنف كتابا يف التفسري، ورشح األسامء احلسنى، تويف سنة 

 ) .١٤٤/ ١(وطبقات الشافعية البن أيب شهبة ) ١١٢/ ٥(
 ) .٣٢٩ /١٥(  هتذيب اللغة ) ٢(
 ).١٦٢ -١٥٩/ ١(  معجم مقاييس اللغة )  ٣(
 ). ٣١: ص( غب األصفهاين   املفردات للرا)  ٤(




 

 

١٣١ 

ِيؤول إياال بالكرس ً ُِ ُ َ ساسهم وأحسن رعايتهم:َ ِ َ ُ ًآل عىل القوم أوال وإياال   و  ،َ ً َ َِ ْ َْ ِ ًوإيالـة َ َ ِ
ُ ويل أمرهم :ِبكرسمها َ ْ ََ ِ َ.)١( 

ًوأول الَكالم تأويال ِ ْ َ َ َ َّ ُ وتأوله،َ ََّ َ َّ دبره وقدره وفرسه :َ َ ََ ََّ ُ َّ َ. 
َقال األعشى ْ)٢(:  

ِّعىل أهنا كانت تأول حبها  ُ ُُّ َ َ َ َّ َتأول ربعي السقاب فأصحبا          َ ْ ْ َُّ َِ ِّ ِّ ِ ِ ُ َ)٣( 
ُ حبهـا كـان  أن أي)٤("ي تفسـريه ومرجعـهأ: تأول حبهـا" قوله:قال أبو عبيدة

ِصغريا يف قلبه ْ َ ً فلم يزل يثبت حتى صار كبريا،ً ْ ّْ ُ َُ َ َ )٥(. 
ً التأويل تفسري مايؤول إليه الشئ وقد أولته وتأولته تأوال " )٦(وقال اجلوهري

واإليالـة السياسـة يقـال آل األمـري ... ،وآل الرجـل أهلـه الرجـل وعيالـه... بمعنى
 . )٧(" أي ساسها وأحسن رعايتها،أوال وإياالرعيته يؤوهلا 

.  رجع :آل اليشء يؤول أوال و مآال.  الرجوع : األول:أول )٨("قال ابن منظور
 التأول و التأويـل :الليث....  ارتددت:و ألت عن اليشء.  رجعه :وأول إليه اليشء

 . )٩(" تفسري الكالم الذي ختتلف معانيه وال يصح إال ببيان غري لفظه
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٣١/ ٢٨( انظر تاج العروس للزبيدي )  ١(
، وكان متعبدا فاضال،و شاعرا مفوها شهريا كوفيا، قتله أبو مصلح عبدالرمحن بن عبداهللا بن احلارث اهلمداين)  ٢(

 ) .١٨٥/ ٤(  أعالم النبالءاحلجاج سنة نيف وثامنني انظر ترمجته سري
 ) .٩: ص(  ديوان األعشى )  ٣(
 ) .٨٧/ ١(   جماز القرآن إليب عبيد) ٤(
 )٣٣/ ٢٨( (وتاج العروس )  ٣٤/ ١١( ولسان العرب البن منظور ) ١٦٢٧/ ٤(انظر الصحاح للجوهري )  ٥(
ً نرص الفارايب، إمام يف النحو واللغة والرصف، صنف الصحاح، وكتابا يف ، أبوسامعيل بن محاد اجلوهريإهو )  ٦(

 ) .٦٦: ص(والبلغة ) ٢٠٥/ ٢(هـ انظر معجم األدباء ٣٩٨العروض، وكتاب املقدمة يف النحو، تويف سنة 
  ) . ١٦٢٨-١٦٢٧/ ٤( الصحاح ) ٧(
 األنصاري األفريقي املرصي مجال الدين أبو الفضل، لغوي مشـهور حممد بن أكرم بن عيل بن أمحد بن منظور)  ٨(

 ).١٥/ ٦(هـ انظر ترمجته الدرر الكامنة ٧١١لسان العرب تويف سنة "صنف كتابه 
 ) .٣٣ -٣٢/ ١١(  لسان العرب )  ٩(




 

 

١٣٢ 

 :ظهر من عرض أقوال  أهل اللغة أن التأويل يطلق ويراد به أحد معنينيوي
 وقـد اسـتخدم ابـن جريـر الطـربي هـذا اللفـظ يف تفسـريه ، التفسري والبيـان:األول

 . أي تفسريه ، تأويل قوله تعاىل كذا"فيقول عند ذكر تفسري اآلية 
 .  العاقبة واملرجع واملصري:الثاين

 وأما معنى التأويل يف كالم العرب فإنـه "رمحه اهللا وقد قال ابن جرير الطربي 
 . )١("التفسري واملرجع واملصري

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )١٨٤/ ٣(  تفسري الطربي)  ١(
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   وسأسـتعرض بعـض اآليـات ،ورد لفظ التأويل يف القرآن يف مواضع عديدة

M   Ç  ل تعاىل التي جاءت فيها ومن ثم تستخلص منها معاين التأويل يف القرآن   قا
               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  ÜL ]٥٩: النساء[.  
يعني وأمحد موئال ومغبـة وأمجـل ^ وأحسن تأويال   "قال ابن جرير الطربي 

 .  )١( "عاقبة
 . )٢(" وأحسن عاقبة ومآال كام قاله السدي وغري واحد"وقال ابن كثري

M  8  7  6  5   4  3  ومن ذلك قوله تعـاىل   2  1  0/   .  -  ,
  =  <  ;  :  9L ]٥٣: األعراف[.  

 )٣(" يعنى وجزاؤه وثوابه"قال جماهد رمحه اهللا
 هل ينتظر ،يقول تعاىل ذكره هل ينظرون إال تأويله":  وقال ابن جرير الطربي 

 يقـول إال مـا ،أويلههؤالء املرشكون الذين يكذبون بآيات اهللا وجيحدون لقاءه إال ت
يتول إليه أمرهم مـن ورودهـم عـىل عـذاب اهللا وصـليهم جحيمـه وأشـباه هـذا ممـا 

 . )٤("أوعدهم اهللا به

M               Á   À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  "ومن اآليـات قولـه تعـاىل   ̧       ¶  µ

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).           ١٥١/ ٥( تفسري الطربي )  ١(
 ).٥١٩/ ١(  تفسري ابن كثري )  ٢(
 ) .٢٣٨/ ١(   تفسري جماهد )  ٣(
وزاد املسري البن ) ١٦٤/ ٢( وتفسري البغوي ) ١٤٩٤/ ٥( وتفسري ابن أيب حاتم ) ٢٠٣/ ٨(  تفسري الطربي ) ٤(

 ) .          ٤٠٧/ ٢(واملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية )  ٢١٠/ ٣(جوزي 




 

 

١٣٤ 

   Ë  Ê  É        È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂL ]٣٩: يونس[.  
وملا يأهتم تأويله يقول وملا يأهتم بعد بيان ما يئول إليه  "قال ابن جرير الطربي 

 .)١("ذلك الوعيد الذي توعدهم اهللا يف هذا القرآن
̀  M    X  W  V  Ub  a  "وقوله تعـاىل   _       ̂   ]     \  [  ZYL 

M   Ò  Ñ  Ð    وقوله تعاىل ]٧٨: الكهف[   Ï     Î  Í  Ì  ËL ]٨٢: الكهف[. 
ل إليـه عاقبـة أفعـايل التـي فعلتهـا فلـم و بـام يـؤ:قولي"قال ابن جرير الطربي 

 . )٢("تستطع عىل ترك املسألة عنها وعن النكريعىل فيها صربا
̀  M    a" عند قولـه تعـاىل"وقال ابن كثري   _       ̂   ]     \  [L " أي

̀  M   a"بتفسري   _       ̂   ] L)٣(. 
̧  M¹ وقال تعـاىل    ¶  µ  ́   ³   ²  ±   °  L]١٠١: يوسـف[ 

M  i  h  g  f  e  d  c  b  à وقوله تعـاىل      _     ̂    ]  \  [  Z
l  k   j  L]١٠٠: يوسف[.  

 .]٦: يوسف[ M   8  7  6  5  4       3  2L      :وقوله تعاىل
يقول ويعلمك ربك من علم ما يؤول إليـه أحاديـث   "قال ابن جرير الطربي

 . )٤("الناس عام يرونه يف منامهم وذلك تعبري الرؤيا

ــران  ــة عـم ــا آـي   M o  n  m  l  k  j  i    h   g  r   q  p   :وأـم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وذكر ابن عطية ) ٣٥٤/ ٢( وتفسري البغوي ) ٤٩٨/ ١( وانظر تفسري الواحدي  ) ١١٨/ ١١( الطربي تفسري ) ١(

وكذا ابن ) ١٢١/ ٣( يف اآلية قوالن أحدمها مايؤول إليه األمر، والثاين التفسري والبيان، انظر املحرر الوجيز
 . )٣٤٥ / ٨( وانظر تفسري القرطبي ) ٣٣ /٤(وزي انظر زاد املسري اجل

  ) .٣٠٣/ ٣( وفتح القدير ) ٢٩١ /١٥(  تفسري الطربي  )٢(
ـري ) ٣( وتفسـري الـسـمرقندي ) ٢٥١:ص(وانظـر تـنـوير املقبـاس مـن تفـسـري ابـن عـبـاس ) ٣/٩٩( تفسـري ابـن كـث

)٢/٣٥٧.( 
 ).٤٧٠/ ٢( وتفسري ابن كثري ) ٤١٠/ ٢( وانظر تفسري البغوي ) ١٥٣/ ١٢(  تفسري الطربي ) ٤(
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  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts
  ¼  »  º   ¹      ̧   ¶   µ́   ³  ²       ±  °  ̄   ®    ¬  «  ª   ©̈   §  ¦L 

  .]٧: آل عمران[
فقد اختلف العلامء يف املراد منها  بناء عىل اختالفهم يف معنى التأويل يف اآليـة 

 .هل هو حقيقة التأويل أو التفسري ولكن أظهر األقوال أن اآلية حمتملة للمعنيني 
التأويـل يطلـق ويـراد بـه يف القـرآن معنيـان  "ند هذه اآلية وقد قال ابن كثري ع

 M   c  bأحدمها التأويل بمعنى حقيقة اليشء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله تعاىل
l  k   j  i  h  g  f  e  d  L]١٠٠: يوسف[.  

-  .   /M 1  0  وقوله   ,  3  2 L أي حقيقة مـا أخـربوا بـه مـن أمـر 
حقـائق األمـور وكنههـا ال  ألن املعاد فإن أريد بالتأويل هـذا فـالوقف عـىل اجلاللـة

®    Mو مبتدأ  M     ¬  «  ªLيعلمه عىل اجللية إال اهللا عز وجل ويكون قوله
  ̄L عبري عن وأما إن أريد بالتأويل املعنى اآلخر وهو التفسري والبيان والت،  خربه

فإن أريـد بـه هـذا املعنـى ، أي بتفسـريه ]٣٦: يوسف[MÀ  ¿  L   اليشء كقوله
  ألهنم يعلمـون ويفهمـون مـا خوطبـوا بـه هبـذا  M    ¬  «  ªL  فالوقف عىل

األعتبار وإن مل حييطوا علام بحقائق األشياء عىل كنه ما هي عليه وعـىل هـذا فيكـون 
°  Mقوله   ̄   ®L    ١("حال منهم(. 

  :ا تقدم يعلم أن التأويل إنام جاء يف القرآن عىل معنينيومم
 حقيقة الشئ وعاقبته ومصريه  -١
  تفسريه وبيانه  -٢

 البـن rوأما ورود لفظ التأويل يف السنة فمـن ذلـك مـاورد مـن دعـاء النبـي 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٨٩/ ١( وأضواء البيان ) ٢٧٩/ ١( وانظر تفسري البغوي )   ٣٤٨/ ١( تفسري ابن كثري ) ١(




 

 

١٣٦ 

 . )١(»اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل«عباس ملا وضع يديه عىل كتفيه وقال 
 .التفسري والبيانومعنى التأويل هنا 

بينام « rومن ذلك ماجاء عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال قال رسول 
 ومنها مادون ، منها مايبلغ الثدي،أنا نائم رأيت الناس يعرضون عيل وعليهم قمص

 فـام أولـت ذلـك : قـالوا » وعرض عيل عمر بن اخلطاب وعليه قمـيص جيـره،ذلك
 )٢(»الدين« : ؟ قالrيارسول اهللا

ِبينا أنا نائم أتيـت بخـزائن  «: ^ اهللا قال رسولوعن أيب هريرة ريض اهللا عنه  ِ ِ َِ َ ُ َِ ُ ٌ َْ َ
ٍاألرض فوضع يف كفي سواران من ذهب َ َ َ َُ ِ َ ِ ِِّ َ َ فكربا عيل فأوحي إيل أن انفخهام فنفختهام َ َ َُّ ُُ ْ َ َْ َُ َْ َْ َ َ َ َُ

ِفذهبا فأولتهام الكذابني اللذين أنا بينهام صاحب صنعاء وصاحب الياممة ِ َِ َ ْ ْ َْ َ َْ َّ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ََ ْ َ ُُ ُِ َ َّ َِ َ َ َ َ«)٣(  
 .تعبري الرؤيا كام هو ظاهرصود من التأويل يف هذين احلديثني واملق

 :وبعد استعراض ألفاظ التأويل يف القرآن والسنة نجد أهنا الخترج عن معنيني
 فـإن كـان خـربا فتأويلـه وقـوع املخـرب بـه ، حقيقة الشئ ومايؤول إليه:املعنى األول

أـكـل واملـشـارب واللـبـاس فتأوـيـل الوـعـد والوعـيـد وـمـاأخرب اهللا ـبـه يف اجلـنـة ـمـن امل
 فتأويـل مـاأخرب اهللا بـه مـن صـفاته ، هو وقـوع نفـس املخـرب بـه وحقيقتـه،ونحوها

 .وأفعاله نفس ماعليه سبحانه وماهو موصوف به من الصفات العىل 
أما إن كان طلبا فتأويله نفـس األفعـال املـأمور هبـا أي امتثاهلـا كـام يف حـديث 

سـبحانك " : يقـول يف ركوعـه وسـجودهrعائشة ريض اهللا عنها كـان رسـول اهللا 
 . )٤(" اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن

 .    والبيان ، التفسري:املعنى الثاين
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 )  .٥٠: ص(تقدم خترخيه )  ١(
 )  .١٨٥٩/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٦٦٠٦( برقم ) ٢٥٧١/ ٦(متفق عليه أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(
 ).٤١١٦( برقم ) ١٥٩١/ ٤(  أخرجه البخاري ) ٣(
 ).٤٨٤(برقم ) ٣٥٠/ ١(ومسلم ) ٧٦١(برقم ) ٢٧٤/ ١(متفق عليه، أخرجه البخاري  )  ٤(




 

 

١٣٧ 




 
  حقيقة التأويل عند السلف ً:أوال

 والحييدون عن ،إنام يستندون يف أرائهم إىل الكتاب والسنةالشك أن السلف 
ذلك قيد أنملـة ولـذلك ملـا تكلمـوا عـن التأويـل مل خيرجـوا عـن إطالقـات القـرآن 

 . وقد سبق الكالم عليه ،والسنة للتأويل
 :فالتأويل عند السلف يطلق ويراد به أحد معنيني

 لسان كثري مـن السـلف  ومـن  وقد ورد هذا عىل، تفسري الكالم وبيان معناه:األول
 بني أظهرنا rورسول اهللا ...... "ذلك ماقاله جابر ريض اهللا عنهام يف حجة الوداع 

  )١(" وماعمل به من شئ عملنا به ،وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله
فعلمه صلوات اهللا وسالمه وسالمه عليه بتأويله هو علمه بتفسريه ومايـدل "
 .)٢(" وعمله به هو تأويل ماأمر به وهنى عنه ،عليه

 . )٣(" أنا ممن يعلم تأويله"ومنه ماقاله ابن عباس ريض اهللا عنه 
 أي تفسـريه )٤("مـون تأويلـه والراسخون يف العلـم يعل"وقال جماهد رمحه اهللا 

 .وبيانه
 وهـو إنـام ، وتأويل خمتلـف احلـديث،وقد ألف ابن قتبية  تأويل مشكل القرآن

 القـول يف تأويـل "عنى به تفسريه وبيانه وابن جرير الطربي يقول عند تفسري اآلية 
 . وقال أهل التأويل كذا ،قوله تعاىل

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 .  )١٢١٨(برقم ) ٨٨٧/ ٢ (rأخرجه مسلم يف صحيحة كتاب احلج، باب حجة النبي) ١(
 ) .١٨١/ ١( الصواعق املرسلة البن القيم ) ٢(
  ).١٨٣/ ٣( انظر تفسري الطربي )  ٣(
 .انظر املصدر السابق )  ٤(




 

 

١٣٨ 

 ، وقـد جـاء عـىل لسـان السـلف،ه حقيقة مايؤول إليه الشيئ وعاقبته ومصري:الثاين
 يكثر أن يقول يف ركوعـه r كان رسول اهللا "ومن ذلك قول عائشة ريض اهللا عنها 

 فالتأويل )١("يتأول القرآن،سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر يل"وسجوده 
 وذلك أن ،املقصود به يف هذا املوضع حقيقة ماأمر به ويكون ذلك  بامتثال ماأمر به

M  V  U      T  SR   Q  P  O    بحانه بـعـدما أـنـزل قوـلـه تـعـاىلاهللا ـسـ
   WL ]امتثل رسول اهللا  ]٣: النرص r ذلك فكان يقوله يف ركوعه وسجوده . 

    ]٥٣: األـعـراف[  M3  2  1  0/   .  -  ,L وـقـد ـقـال جماـهـد رـمحـه اهللا 
 . )٢("يعنى وجزاؤه وثوابه"

 قـال وأحسـن ]٥٩: النسـاء[ M     å  ä  ãLوقال السدي يف قولـه تعـاىل
 . )٣("عاقبة

التأويل ىف  وأما "وبني شيخ االسالم رمحه اهللا معنى التأويل عند السلف فقال
  :لفظ السلف فله معنيان

 فيـكـون ،لكـالم وبـيـان معـنـاه سـواء واـفـق ظـاهره أو خالـفـه تفـسـري ا:أحـدمها
وهـذا واهللا اعلـم هـو الـذى عنـاه ، التأويل والتفسري عند هؤالء متقاربـا أو مرتادفـا

 وحممد بن جرير الطربى يقول ىف تفسريه القول ىف ،جماهد أن العلامء يعلمون تأويله
نحـو ذلـك ومـراده تأويـل قولـه كـذا وكـذا واختلـف أهـل التأويـل ىف هـذه اآليـة و

  .التفسري
واملعنى الثانى ىف لفظ السلف وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا هو نفس 

ن كـان إن كان طلبا كان تأويلـه نفـس الفعـل املطلـوب وإن الكالم إاملراد بالكالم ف
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 .)٧٨٤ (برقم) ١/٢٨١(أخرجه البخاري )  ١(
 ) .٢٣٨/ ١(  تفسري جماهد )  ٢(
 ).١٥٢/ ٥( انظر تفسري الطربي )  ٣(




 

 

١٣٩ 

 . )١ ("خربا كان تأويله نفس الشىء املخرب به
 ، عام جاء يف الكتاب والسـنةوهبذا يتبني أن معنى التأويل عند السلف مل خيرج

 .ولغة العرب 
 : معنى التأويل عند املتأخرين :ًثانيا

 ، ال تدل عليه النصوص الرشعية،اصطلح املتأخرون عىل معنى للتأويل حمدث 
 ، ليحرفوا نصوص الكتاب والسـنة عـىل وفـق مايريـدون؛وال لغة العرب وابتدعوه

 .  بعض أقواهلم وسأذكر،وقد اشتهر عند املتكلمني واألصوليني
 ترجيح أحد املحتمالت بدون "يف معنى التأويل )٢( املاتريديريقول أبو منصو

 .  )٣("القطع
 نقل اللفظ عام اقتضاه ظاهره وعام وضع لـه "وقال ابن حزم يف معنى التأويل 

 )٤("يف اللغة إىل معنى آخر
يف دعـوى رد الظـاهر إىل مـا إليـه مآلـه " فقـال يف معنـى التأويـل يوأما اجلوين

  )٥("املؤول 
 التأويل عبـارة عـن احـتامل يعضـده دليـل يصـري بـه " يف معناه )٦(وقال الغزايل

 . )٧("أغلب عىل الظن من املعنى الذي يدل عليه الظاهر
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

) ١/١٧٧(وانظر الصواعق املرسلة) ٢٩٠-٢٨٨ /١٣( جمموع الفتاوى، رسالة االكليل يف املتشابه والتأويل )  ١(
بو منصور السمرقندي، احلنفي من علامء الكالم  له مصنفات كثرية منها ، أحممد بن حممد بن حممود، املاتريدي)  ٢( .

 )   .١٣٠/ ٢(هـ انظر اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ٣٣٠التوحيد، تأويالت القرآن تويف سنة 
 ).٢٢٦٢/ ٦( انظر اإلتقان للسيوطي )  ٣(
  ) .٤٣/ ١(  اإلحكام يف أصول األحكام )  ٤(
 ) .٣٣٦/ ١( الفقه للجويني  الربهان يف أصول )  ٥(
، صاحب التصانيف،  شافعي املذهب، صنف من املصـنفات األحيـاء، هو حممد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزايل)  ٦(

 ).٦/١٩٢(ى وطبقات الشافعية الكرب) ٣٢٢/ ١٩(هـ انظر سري أعالم النبالء ٥٠٥واملستصفى، تويف سنة 

 ) .١٩٦: ص(   املستصفى ) ٧(




 

 

١٤٠ 

 التأويل هو رصف اللفظ عن ظاهره لدليل يصري به املرجوح " )١(وقال الطويف
 .)٢("ًراجحا 

 ولكنهـا متفقـه يف أن التأويـل رصف ،رةوهذه التعاريف وإن تنوعت يف العبـا
 . اللفظ عن ظاهره إىل معنى آخر 

التأويـل يف عـرف "ولقد بني شيخ اإلسالم معنى التأويل عند املتأخرين فقال 
املتأخرين من املتفقهة واملتكلمة واملحدثة واملتصوفة ونحوهم هورصف اللفظ عـن 

 وهذا هو التأويل الذي يتكلمون املعنى الراجح إىل املعنى املرجوح لدليل يقرتن به،
 فإذا قال أحدهم هذا احلديث أو هذا الـنص ،عليه يف أصول الفقه ومسائل اخلالف

 . مؤول أو هو حممول عىل كذا 
وهـذا هـو التأويـل ....  والتأويـل حيتـاج إىل دليـل ،قال اآلخر هذا نوع تأويـل

 التأويـل أوذم  الذي يتنازعون فيه يف مسائل الصـفات إذا صـنف بعضـهم يف ابطـال
 وقـال اآلخـر بـل جيـب تأويلهـا، ، أو قال بعضهم آيات الصـفات ال تـؤول،التأويل

 ويـرتك عنـد املصـلحة أويصـلح  ،وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل عند املصـلحة
 . )٣("للعلامء دون غريهم إىل غري ذلك من املقاالت والتنازع

 وأمـا املعتزلـة "واجلهميـة فقـال وبني ابن القيم تعريف التأويـل عنـد املعتزلـة 
 رصف اللفظ عن ظـاهره ، فمرادهم بالتأويل،واجلهمية وغريهم من فرق املتكلمني

 ظاهره وهذا هو الشائع يف عرف املتـأخرين مـن أهـل فوحقيقته إىل جمازه وما خيال
 والتأويـل حيتـاج إىل ، وهلذا يقولـون التأويـل عـىل خـالف األصـل،األصول والفقه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 الرصرصي، ثم البغدادي احلنبيل، الفقيـه، األصـويل، صـنف هو سليامن بن عبدالقوي  بن عبدالكريم الطويف)  ١(

هـ انظـر ذيـل ٧١٧ي، تويف سنة ًكثريا من املصنفات منها، اإلكسري يف قواعد التفسري، ورشح مقامات احلرير
 ) .٢٦٤: ص(وطبقات املفرسين للداودي ) ٤/٤٠٤(طبقات احلنابلة البن رجب احلنبيل 

 )  .١/٥٥٨(  رشح خمترص الروضة )  ٢(
 ) .٩١:ص( وانظر التدمرية ) ٢٨٨/ ١٣ (جمموع الفتاوى ) ٣(




 

 

١٤١ 

 . )١("التأويل هو الذي صنف يف تسويغه وإبطاله من اجلانبني  وهذا ،دليل
بطـال داللـة إ وأن غرضـهم ،وهبذا يظهر ويتضح مراد املتـأخرين مـن التأويـل

 وتعطيل صفات اهللا ، وإخراجه عن ظاهره إىل معنى آخر ال يدل عليه النص،النص
 . ورشعه

 
* * * 

 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٧٨/ ١(  الصواعق املرسلة ) ١(




 

 

١٤٢ 




 
 : وأنه يطلق عىل معنينيrلقد تقدم ذكر التأويل يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

 التفسري والبيان  -١
 والعاقبة واملصري الذي يؤول إليه اليشء  -٢

ولقـد ـكـان موـقـف الـسـلف وأـهـل السـنة مواقـفـا ـملـا ـجـاء يف كـتـاب اهللا وـسـنة 
 .  يف معنى التأويل rرسوله

فهم قد ابتدعوا معنى للتأويل من تلقاء أما  املتأخرون من املتكلمني ونحوهم 
 ولـذا انـربى هلـم أهـل ،r ومل تكن هلم فيه بينة من كتاب اهللا وسنة رسوله ،أنفسهم

ثبتوا مـا جـاء يف النصـوص الرشعيـة عـىل أ و،السنة حمذرين من مقاصدهم بالتأويل
 .ماجاءت به من غري أن يتعرضوا هلا بالتأويل والتعطيل 

   .ئهوقفهم من صفات اهللا وأسامويتجىل هذا بوضوح يف م
يقول حممد بن اسحاق بن خزيمة  رمحه اهللا يف بيان موقف الصحابة والتابعني 

 نقلهـا اخللـف ، إن األخبار يف صفات اهللا موافقة لكتاب اهللا تعـاىل"من صفات اهللا 
 من لدن الصحابة والتـابعني إىل عرصنـا هـذا عـىل سـبيل ،عن السلف قرنا بعد قرن

 واملعرفة واإليامن به، والتسليم ملا أخرب اهللا تعـاىل يف تنزيلـه ونبيـه ، تعاىلالصفات هللا
 . )١(" عن كتابه مع اجتناب التأويل واجلحود وترك التمثيل والتكييفrالرسول

يشهدون هللا تعاىل ......  أصحاب احلديث"وقال أبو عثامن الصابوين رمحه اهللا
ويعرفون رهبم عزوجل بصفاته التي نطق  ، بالرسالة والنبوةrبالوحدانية وللرسول

 عـىل مـا وردت األخبـار الصـحاح بـه، rهبا وحيه وتنزيله أو شـهد لـه هبـا رسـوله

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٢٠(برقم ) ١٦:ص(وذم التأويل البن قدامة ) ١٠١/ ١(انظر احلجة يف بيان املحجة ) ١(




 

 

١٤٣ 

 ويثبتون له جل جالله مـا أثبتـه لنفسـه يف كتابـه وعـىل ،ونقلت العدول الثقات عنه
وال حيرفون الكالم ....  وال يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقهrلسان رسوله
وقـد أعـاذ اهللا تعـاىل أهـل السـنة مـن ... حتريف املعتزلة واجلهميـة.... عهعن مواض

 . )١("....التحريف والتشبيه والتكييف
ومذهب السلف رمحـة اهللا علـيهم اإليـامن بصـفات  "وقال ابن قدامة رمحه اهللا

اهللا تعاىل وأسامئه التي وصف هبا نفسه يف آياته وتنزيله أو عىل لسان رسوله من غري 
عليـهـا وال نـقـص منـهـا وال ـجتـاوز ـهلـا وال تفـسـري وال تأوـيـل ـهلـا ـبـام ـخيـالف زـيـادة 
 . )٢("..ظاهرها

 أن الصحابة ومن : ويدل عىل إبطال التأويل"ويقول القايض أبو يعىل رمحه اهللا 
 ومل يتعرضـوا لتأويلهـا وال رصفوهـا عـن ،بعدهم من التابعني محلوها عىل ظاهرهـا

 ملا فيه من إزالة التشبيه ورفـع الشـبهة ،لكانوا أسبق فلوكان التأويل سائغا ،ظاهرها
 . )٣("..بل قد روي عنهم مادل عىل إبطاله

 .وقد حكى ابن قدامة إمجاع الصحابة عىل إثبات الصفات من غري تأويل 
وأمـا اإلمجـاع فـإن الصـحابة ريض اهللا عـنهم أمجعـوا عـىل تـرك "قال رمحـه اهللا

ل عرص بعـدهم ومل ينقـل التأويـل إال عـن التأويل بام ذكرناه عنهم وكـذلك أهـل كـ
 . )٤("مبتدع أو منسوب إىل بدعة

 . وكذلك حكاه شيخ اإلسالم رمحه اهللا 
 فليس عن الصحابة اخـتالف ،ن مجيع ما يف القرآن من آيات الصفات إ":قال
 .يف تأويلها

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٦٢ -١٦١:ص(  عقيدة السلف وأصحاب احلديث ) ١(
 ) .١١: ص(ذم التأويل )  ٢(

  ).٧١/ ١( إبطال التأويالت ألخبار الصفات )  ٣(
 ).٤٠: ص(ذم التأويل )  ٤(




 

 

١٤٤ 

 ومـا رووه مـن احلـديث ووقفـت ،وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة
 فلـم ،ما شاء اهللا تعاىل من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسريمن ذلك عىل 

 أو ، هذه عن أحد من الصحابة أنه تـأول شـيئا مـن آيـات الصـفاتساعتيأجد إىل 
أحاديث الصفات بخالف مقتضـاها املفهـوم املعـروف بـل عـنهم مـن تقريـر ذلـك 

 إالني مـا ال حيصـيه ن ذلك مـن صـفات اهللا مـا خيـالف كـالم املتـأولأ وبيان ،وتثبيته
 . )١("اهللا

 وهبذا يعلم أن السلف نبذوا التأويل ،وأقوال السلف يف هذا أكثر من أن حترص
الذي هو التحريف، وأخذوا بظاهر النصوص الرشعية ومل يؤولوها، وقـد فصـلت 
القول يف أن النصوص إنام حتمل عىل ظاهرها التي جاءت هبـا وذكـرت األدلـة عـىل 

  )٢(بام يغني عن إعادتههذا وأقوال السلف 
 

* * * 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )٣٩٤/ ٦( جمموع الفتاوى ) ١(
 )   ١٥٧: ص(والرد عىل اجلهمية للدارمي ) ١٥٨/ ١(وانظر نقض عثامن عىل املرييس )  ٢(




 

 

١٤٥ 

 


 

لقد كان موقف الزركيش والسيوطي والزرقاين يف كتبهم يف علوم القـرآن مـن 
 وذلك أهنم سلطوا التأويل عىل النصوص ،ًالتأويل موافقا للمتأخرين من املتكلمني

 . الرشعية 
 ،حيـث  إهنـم سـلكوا  فيهـا طريقـة املـؤولني ،ًويظهر ذلـك جليـا يف الصـفات

ـك إىل الصــحابة ـابعني ونســبوا ذـل ـك- حاشــاهم- والـت ـات ظــاهر ؛ ألن   وذـل اثـب
 ،لـوازم باطلـة عـىل حـد زعمهـم النصوص وخاصة فيام يتعلق بصفات اهللا يسـتلزم

 بصـفات خلقـه إىل آخـر اللـوازم  الباطلـة التـي  اهللاومنها التجسيم وتشبيه صـفات
 أن هذا هو قول أهل البدع من اجلهيمة واملعتزلة واألشاعرة فإهنم  والشك،ذكروها

 . هبذه اللوازم الباطلة التي ذكروهاrحرفوا كتاب  اهللا وسنة رسوله
ات املتشاهبات الـواردة النوع السابع والثالثون يف حكم اآلي "يقول الزركيش 

 .يف الصفات
 :ث عىل ثالث فرقوقد اختلف الناس يف الوارد منها يف اآليات واألحادي

ؤول شيئا منها ي عىل ظاهرها وال ى بل جتر، أنه ال مدخل للتأويل فيها:أحدها
 وهم املشبهة 
 ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ، أن هلا تأويال:والثاين

 .وهو قول السلف  ونقول ال يعلمه إال اهللا 
 .به  أهنا مؤولة وأولوها عىل ما يليق :والثالث
 فنقل اإلمساك عن أم سـلمة أهنـا ، واألخريان منقوالن عن الصحابة،واألول باطل

سئلت عن االستواء فقالت االستواء معلـوم والكيـف جمهـول واإليـامن بـه واجـب 
 وكذلك سئل عنه مالك فأجاب بـام قالتـه أم سـلمة إال أنـه زاد ،والسؤال عنه بدعة

 عنقه وكذلك سئل سفيان الثوري فقال فيها أن من عاد إىل هذا السؤال عنه أرضب




 

 

١٤٦ 

M   ³  ²    ما أفهم مـن قولـه ]٥: طهM   ]  \  [  Z     YL ]   أفهم من قوله

  µ       ́L ]وسـئل األوزاعـي عـن تفسـري هـذه اآليـة فقـال]١١: فصلت   M   Y  Z  
  ]  \  [L وإين ألراك ضاال وسئل ابن راهويه عن االستواء أقائم ،كام قال 

 وال يمل القعود حتى يقوم وأنـت إىل ، فقال ال يمل القيام حتى يقعد؟ هو أم قاعد
   .هذا السؤال أحوج

 وعـىل هـذه الطريقـة مىض صـدر األمـة "قال الشيخ أبو عمـرو بـن الصـالحو
 الفقهاء وقادهتا وإليهـا دعـا أئمـة احلـديث وأعالمـه وال وإياها اختار أئمة وسادهتا

 .أحد من املتكلمني من أصحابنا يصدف عنها ويأباها 
  وأفصح الغزايل عنهم يف غـري موضـع بتهجـني مـا سـواها حتـى أجلـم آخـر يف 
  إجلامه  كل عامل أو عامي عام عداها قال وهو كتاب إجلـام العـوام عـن علـم الكـالم 

مطلقا آخر تصانيفه يف أصـول الـدين حـث فيـه عـىل مـذاهب  ايلآخر تصانيف الغز
 .السلف ومن تبعهم 

وممن نقل عنه التأويل عيل وابن مسعود وابن عباس وغـريهم وقـال الغـزايل "
  )١( إن اإلمـام أمحـد أول يف ثالثـة مواضـع" يف كتاب التفرقة بني اإلسالم والزندقـة 

 وأنكر ذلك عليه بعض املتأخرين 
 وقد حكى ابن اجلوزي عـن القـايض أيب يعـىل تأويـل أمحـد يف )زركيشأي ال(:قلت

«   ¼  M  قال وهل هو إال أمره بـدليل قولـه ]١٥٨: األنعام[ M  )  (  'L   قوله تعاىل
¾½ L)من األشعرية التأويل واختار ابن برهان وغريه  ]٣٣: النحل[  )٢.   
   ؟الفريقني أنه هل جيوز يف القرآن يشء ال يعلم معناه  ومنشأ اخلالف بني:قال

 وعندنا ، فلهذا منعوا التأويل واعتقدوا التنزيه عىل ما يعلمه اهللا،فعندهم جيوز
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 .وسيأيت نقل كالمه كامال ) ١٨٥ -١٨٤:ص( فيصل التفرقة بني االسالم والزندقة )  ١(
 ).٢٢٥/ ١( زاد املسري  )  ٢(




 

 

١٤٧ 

 .ال جيوز ذلك بل الراسخون يعلمونه 
خـالف املفهـوم مـن  وإنام محلهم عىل التأويل وجوب محل الكـالم عـىل :قلت

حقيقته لقيام األدلة عىل استحالة املتشابه واجلسمية يف حق البارئ تعـاىل واخلـوض 
 ."يف مثل هذه األمور خطره عظيم

 . )١("ونحن نجري يف هذا الباب عىل طريق املؤولني حاكني كالمهم "ثم قال
 .وذكر مجلة من الصفات ونقل التأويالت فيها 

 ذكر ماوقفت عليه من تأويل "الم السابق وقال والسيوطي ذكر نحوا من الك
 وذكر مجلة من الصفات ثم ذكر التأويالت "اآليات املذكورة عىل طريقة أهل السنة

  )٢(.فيها
 . ووقع يف تأويل الصفات ،والزرقاين كذلك نقل اخلالف السابق

 وأن مـذهب اخللـف هـو ،وقد قرر الزرقاين أن مذهب السلف هـو التفـويض
 . )٣("وما دام ميدان اللغة متسعا للتأويل وجب التأويل"علق بقوله التأويل ثم 

 .    كام سيأيت ،وقد أول معنى  نزول القرآن
ثم ننظـر أهـذا التأويـل ..... "وقرر الزرقاين ضابط التأويل قال يف ثنايا كالمه 
 ومقررات اإلسالم املقطوع ،سائغ أم غري سائغ أي تساعد عليه قوانني اللغة العربية

 فالـسـائغ نقبـلـه ،ـهبـا املعلوـمـة ـمـن اـلـدين ـبـالرضورة وـبـراهني العـقـل واملنـطـق أم ال
ـردد ونحارـبـه يف ـغـري  ونرـحـب ـبـه وإن ـخـالف رأيـنـا وـغـري الـسـائغ ـنـرده يف ـغـري ـت

 )٤("...هوادة
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٥١/ ٢( الربهان يف علوم القرآن )  ١(
 ).١٣٥٨/ ٤(  اإلتقان للسيوطي )  ٢(
 ) .٢٢٩ -٢٢٦/ ٢( مناهل العرفان )  ٣(
 ).٣٨ -٣٧/ ٢(  مناهل العرفان )  ٤(




 

 

١٤٨ 

 مسـوغات التأويـل وأنـه إذا أراد )١(والزرقاين قـرر فـيام نقلـه عـن حممـد عبـده
وإن أراد ... " يقـول ع جاحـد فـال بـأس عليـهلغرض كـدفع معانـد أو إقنـاالتأويل 

التأويل لغرض كدفع معانـد أو إقنـاع جاحـد فـال بـأس عليـه إذا سـلم برهانـه مـن 
التقلـيــد والتـشــويش وـهــذا ـهــو دأب مـشــاخينا كالـشــيخ األـشــعري والـشــيخ أيب 

  )٢("منصور
 :وسنقف وقفات مع كالمهم

 . الصفات خاصة  ابطال التأويل يف النصوص الرشعية عامة ويف بابً:أوال
 . ابطال دعواهم أن الصحابة واألئمة قالوا بالتأويل :ًثانيا

 
   ابطال التأويل يف النصوص الرشعية عامة ويف باب الصفات خاصةً:أوال

 وال شك ،تقدم الكالم عىل معاين التأويل يف الكتاب والسنة مع االستشهاد هلا
 أمـا ،الصحيح الذي ال غبـار عليـهأن التأويل الوارد يف الكتاب والسنة هو التأويل 

ـذا كاصــطالح  ـل الفاـسـد وـه ـاب والـسـنة ـهـو التأوـي ـق الكـت ـذي ال يواـف التأوـيـل اـل
 . فإهنم قد اخرتعوه لينفوا معاين النصوص ،املتأخرين ملعنى التأويل

 وباجلملـة فالتأويـل اـلـذي يوافـق مـا دلـت عليـه النـصـوص "قـال ابـن القـيم 
 والتأويـل الـذي خيـالف مـا دلـت ،ويل الصحيحوجاءت به السنة ويطابقها هو التأ

عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد وال فرق بـني اخلـرب واألمـر يف 
 . )٣(" وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو املقبول وما خالفه فهو املردود،ذلك
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 من آل الرتكامين، مفتـي الـديار املرصيـة، تعلـم باجلـامع األمحـدي بطنطـا ثـم هو حممد عبده بن حسن خري اهللا)  ١(
رسالة يف التوحيد، تويف باألزهر وتصوف وتفلسف وعمل يف التعليم، وكتب يف الصحف له تفسري القرآن، و

 ) .١٣١/ ٧(هـ انظر اإلعالم ١٣٢٣سنة 

 ).٤٠/ ٢(  مناهل العرفان )  ٢(
 ) .١٨٧/ ١( الصواعق املرسلة )  ٣(




 

 

١٤٩ 

اب اهللا  خمـالف ملـا يف كتـألنـه ؛ هذا التأويل الذي اصطلحوا عليه باطـل وذلـكًإذاف
ا ألهنـ ؛ وهـم إنـام أرادوا بـه نفـي معـاين النصـوص الرشعيـة وذلـكrوسنة رسوله

 فكان التأويل أحد املسالك التي سلكوها يف النصوص عامة ويف ،خالفت عقائدهم
 . لزعمهم أن ظاهرها التشبيه والتجسيم ،باب الصفات خاصة

يـل وجـوب محـل  وإنام محلهم عىل التأو"ولقد قرر الزركيش هذا الكالم بقوله
الكالم عىل خالف املفهوم من حقيقته لقيام األدلة عىل استحالة التشابه واجلسـمية 

 . )١("يف حق البارئ تعاىل واخلوض يف مثل هذه األمور خطره عظيم
 ويرى أن التأويل املنهـي عنـه هـو التأويـل اآلثـم  ،وكذلك يقرر ذلك الزرقاين

 .الناشئ عن الزيغ واتباع اهلوى 
 فليس ،تأويل القائم عىل حتكيم الرباهني القاطعة واتباع اهلداية الراشدةأما ال"

 ، وكيـف ينهانـا عنـه وقـد أمرنـا بـه ضـمنا،من هذا القبيل الذي حظـره اهللا وحرمـه
املحكامت هي أم الكتاب عىل مـا   بإجياب رد املتشاهبات إىل املحكامت إذ جعل هذه

 ^ وقد دعا به الرسول  ؟راشد حمرما ثم كيف يكون مثل هذا التأويل ال،سبق بيانه
البن عباس فقال يف احلديث املشهور اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل ويتلخص 

 وهو ما يكون به رد املتشـاهبات ،من هذا أن اهللا أرشدنا يف اآلية إىل نوع من التأويل
هوة ال  وهو ما كان ناشئا عـن اهلـوى والشـ، ثم هنانا عن نوع آخر منه،إىل املحكامت

عىل الربهان واحلجة قصدا إىل الضالل والفتنة ومها لونان خمتلفان ورضبان بعيدان 
 .بينهام برزخ ال يبغيان 

 أو املحال فقد ضل ، فمن مل يرصف لفظ املتشابه عن ظاهره املوهم للتشبيهًإذاو
  ومن فرس لفظ املتشابه تفسريا بعيدا عن احلجة والربهان قـائام،كالظاهرية واملشبهة

 وكل هؤالء يقـال فـيهم ،عىل الزيغ والبهتان فقد ضل أيضا كالباطنية واإلسامعيلية
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٥٢/ ٢(  الربهان يف علوم القرآن ) ١(




 

 

١٥٠ 

إهنم متبعون للمتشابه ابتغاء الفتنـة أمـا مـن يـؤول املتشـابه أي يرصفـه عـن ظـاهره 
 ولكن منعا هلا وتثبيتا للناس عىل املعروف من دينهم ،باحلجة القاطعة ال طلبا للفتنة
 فأولـئـك ـهـم اـهلـادون ،ب القائـمـة وأعالـمـه الواـضـحةوردا ـهلـم إىل حمـكـامت الكـتـا

 )١("املهديون حقا وعىل ذلك درج سلف األمة وخلفها وأئمتها وعلامؤها
 ،فالزرقاين هنا  يقرر أن األخذ بظـاهر النصـوص يسـتلزم التشـبيه والتجسـيم 

وهذه احلجة ليست بدعا مـن القـول وإنـام هـو تـرداد وتقليـد ملـا ذكـره  أهـل البـدع 
 . ا عليه جيال بعد جيل ووتواطؤ

 إذا ورد يف القرآن آيـات تقـتيض بظاهرهـا التشـبيه "يقول القايض عبد اجلبار 
  )٢("األلفاظ معرضة لالحتامل ودليل العقل بعيد عن االحتامل ، ألن وجب تأويلها

مجيع فرق اإلسالم مقرون بأنـه ال بـد مـن التأويـل يف بعـض والرازي يبني أن 
 أن " ثم بني تلك الوجوه من القرآن والسنة ثـم خلـص إىل رظواهر القرآن واألخبا

 قال املتكلمون ملا ثبت بالدليل ،املصري إىل التأويل أمر ال بد منه لكل عاقل وعند هذا
 وجـب علينـا أن نضـع هلـذه األلفـاظ ،أنه سبحانه وتعاىل منزه عن اجلهة واجلسـمية

ذلك سببا للطعـن فيهـا فهـذا حممال صحيحا لئال يصري  الواردة يف القرآن واألخبار
  .)٣("متام القول يف املقدمة

فالرازي يقرر هبذا أن األخذ بظواهر القرآن واألخبار يقتيض اثبـات اجلسـمية 
 . ا  إىل التأويل محاية جلناب الرشيعة من الطعن فيها ؤوواجلهة هللا وهلذا جلأ

 :وه كثـريةوبعد هذا يقال هلوالء إن ما زعتموه من هذا التأويل باطـل مـن وجـ
 :أظهرها

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢٣٧/ ٢(  مناهل العرفان )  ١(
 ) .١٣٨( وانظر غاية املرام ) ٢٠٠(  املحيط بالتكليف ) ٢(
 ) .٧٠ -٦٧:ص( التقديس  أساس)  ٣(




 

 

١٥١ 

 أن لفظ التأويل يف الكتاب والسـنة ويف كـالم السـلف الصـالح مـن الصـحابة ً:أوال
 وهو أي التأويل يف عرف املتأخرين حـادث ،والتابعني خيالف اصطالحكم للتأويل

 .  مل يستندوا فيه  إىل دليل ،بعد عرص السلف
له مستند وحجة وقد قرر ابن حزم أن من يتمسك بالتأويالت من الفرق ليس 

  )١(.يف تأويالته إال الكذب 
 أن املتكلمني أحدثوا هذا املعنى للتأويل لزعمهم أن األخذ بظاهر النصـوص :ًثانيا 

 ،  والشك أن هذا من أبطل الباطل، وهلذا نفوا صفات اهللا،يستلزم تشبيه اهللا بخلقه
لتنزيـه التـام  يقتيض اr نفسه وما وصفه به رسوله بهاهللا سبحانه فإن كل ما وصف

M   7  6     5   43        2  1   كام قال سبحانه وتعـاىل ، اخللقةعن مشاهب
  8L ]وعىل هذا درج سلف األمة عىل اإليامن بام وصف به نفسه وبام  ]١١: الشورى 

 ومل خيـالف يف ف وال تكييـف وال حتريل من غري متثيل وال تعطيrوصفه به رسوله
  .هذا إال أهل البدع 

 بـام اهللا يصـفون أهنـم السـلف ومذهب "اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 تكييـف غـري ومـن تعطيل وال حتريف غري من رسوله به وصفه وبام نفسه به وصف

 ،أحـاجي وال لغـز فيه ليس حق فهو ذلك من به اهللا وصف ما أن ونعلم ،متثيل وال
 ذلك مع سبحانه وهو ....بكالمه املتكلم مقصود يعرف حيث من يعرف معناه بل

   .)٢(" أفعاله يف وال وصفاته بأسامئه املذكورة املقدسة نفسه يف ال يشء كمثله ليس
 ،والنـزول واإلتيان االستواء من الصفات هذه" اهللا رمحه الذهبي اإلمام وقال  

 ،تأويل وال برد هلا يتعرضوا ومل ،السلف عن خللفا ونقلها النصوص هبا صحت قد
 اهللا وأن ،املخلـوقني نعـوت تشـبه ال أهنـا عـىل اتفـاقهم مع تأوهلا من عىل نكرواأ بل
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٩٠/ ٢(انظر الفصل يف امللل )  ١(

 ) .٢٦/ ٥ (جمموع الفتاوى )  ٢(




 

 

١٥٢ 

  .)١("يشء كمثله ليس
ـا ـة: ثالـث ـل يف النصــوص الرشعـي ـظ ،أن األخــذ بالتأوـي ـا ـعـن ـظـاهر اللـف  ـعـدول ـهب

 إنام حتمل عىل حقيقتها ،عية وقد اتفق سلف  األمة عىل أن النصوص الرش،وحقيقته
وقد فصلت القول يف . وظاهرها وال يعدل عن ذلك إال بدليل من الكتاب أو السنة 

  .هذه املسألة 
 يلـزم منـه أن يكـون الصـحابة والسـلف تكلمـوا ، أن القول بمذهب التأويـل:ًرابعا

حلق الذي  ومل يتكلموا مرة واحدة ال ترصحيا وال ظاهرا با،بالباطل ترصحيا أو ظاهرا
 :     جيب اعتقاده وهذا يستلزم أمرين

 .أن الصحابة والسلف مل يفهموا احلق الذي جيب اعتقاده  -١
 ، وكالـمهـا باـطـل،أهنـم علـمـوا احلـق وفهـمـوه ولـكـنهم كتمـوه ومل يبيـنـوه لألمـة -٢

  . )٢(وبطالن الالزم يدل عىل بطالن امللزوم
 وبلغهـا أصـحابه وأمـرهم  تال هذه اآليات وأخـرب باألخبـار^أن النبي " :ًخامسا

 وال جيوز تأخري البيـان عـن وقـت احلاجـة ، وال أخرب بتأويلها،بتبليغها و مل يفرسها
وألنـه عليـه السـالم ملـا  ؛ ومل جيـز لـه تـأخريه، بيانهلزمه فلو كان هلا تأويل ،باإلمجاع

ا فيه  لزمنا اتباعه يف ذلك ألمر اهللا تعاىل إيانا بإتباعه وأخربنا بأن لن،سكت عن ذلك
  ]٢١: األـحــزاب[ M  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL   أـســوة حـســنة ـقــال تـعــاىل 

وألنه عليه السالم عىل رصاط اهللا املستقيم فسالك سبيله سالك رصاط اهللا املستقيم 
ف والسـكوت عـام عنـه سـكت  فيجب علينـا اتباعـه والوقـوف حيـث وقـ،ال حمالة

M   L  K  J    فإنه سبيل اهللا الذي أمرنا اهللا باتباعـه فقـال تعـاىل  ،لنسلك سبيله
N  M L]وهنـى عـن اتبـاع مـا سـواه فقـال ]١٥٣: األنعام  M   R  Q  P

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٧٦/ ١١(  سري أعالم النبالء ) ١(
 ) .١٣٠:ص( وانظر إيثار احلق البن الوزير) ٨١:ص( انظر القواعد املثىل للشيخ ابن عثيمني )  ٢(
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V  U  T  S  L]١(" ]١٥٣: األنعام(   
 ^إما أن يكون علمه النبي "  أن هذا التأويل الذي اصطلحتم عليه ال خيلو:ًسادسا

   . أو مل يعلموه،وخلفاؤه الراشدون وعلامء أصحابه
 وهـل جيـوز أن يكـون قـد خبـأ  ؟فإن مل يعلموه فكيف جيوز أن يعلمـه غـريهم

   ؟عنهم علام وخبأ للمتكلمني لفضل عندهم
 وال وسع اهللا ،وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم

 وألن هذا التأويل ال خيلوا من أن يكون داخال يف عقـد ؛عىل من مل يسعه ما وسعهم
 أو ليس بداخل فمن ادعى أنه داخل يف عقد الدين ال ،الدين بحيث ال يكمل إال به

 .يكمل إال به 
: املائدة[ M   N  M  L  KL    صادقا يف قوله  هل كان اهللا تعاىل:فيقال له

 وألنه إن كان  ؟ قبل التأويل أو أنت الصادق يف أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت ]٣
 ، وال أصحابه وجب أن يكونـوا قـد أخلـوا^داخال يف عقد الدين ومل يقبله النبي 

 وألنه إن كان داخـال ؛ وال يقول هذا مسلم،ملتأول كامل ودين هذا ا،ودينهم ناقص
 أمته فقد خاهنم وكتم عنهم دينهم ومل يقبل أمر ربه ^يف عقد الدين ومل يبلغه النبي 

ـــه تعــــاىل  ـــه  ]٦٧: املائــــدة[MQ  P   O  N  M  L  K  J  I  L   يف قوـل  وقوـل
M  .  0  /L ]ومن شهد لـه بـالبالغ غـري صـادق ^ويكون النبي  ]٩٤: احلجر 

  )٢("وهذا كفر باهللا تعاىل ورسوله
 وذلك أهنم يستندون يف ،أن املتأولني لنصوص الكتاب والسنة يف أمر مريج :ًسابعا

 . كام بني ذلك شيخ اإلسالم ،تأويلهم إىل عقوهلم
املخالفون للكتاب والسنة وسلف األمة من املتأولني هلذا الباب "محه اهللا قال ر

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٠: ص( ذم التأويل البن قدامة املقديس ) ١(
 ) .٤١: ص( املصدر السابق )  ٢(




 

 

١٥٤ 

 وأنـه مضـطر فيهـا إىل ،ن مـن أنكـر الرؤيـة يـزعم أن العقـل حييلهـاإفـ ،يف أمر مريج
 ،ذلـك  ومن حييل أن هللا علام وقـدرة وأن يكـون كالمـه غـري خملـوق ونحـو،التأويل

 األجسـادل من ينكر حقيقـة حرش  فاضطر إىل التأويل ب،يقول أن العقل أحال ذلك
 وأنـه مضـطر إىل ، يف اجلنـة يـزعم أن العقـل أحـال ذلـكاحلقيقـيواألكل والرشب 

نـه أ و،حـال ذلـكأ ومن يزعم أن اهللا لـيس فـوق العـرش يـزعم أن العقـل ،التأويل
 أنـه لـيس لواحـد مـنهم ،مضطر إىل التأويل ويكفيك دليال عـىل فسـاد قـول هـؤالء

له العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعى قاعدة مستمرة فيام حيي
 اهللا فـريض  ؟ عقل يوزن الكتاب والسنةبأي شعرين العقل أحاله فيا ليت أاآلخر 

 أو كلام جاءنا رجل أجدل من رجل تركنـا مـا "عن اإلمام مالك بن أنس حيث قال
 .  )١("جاء به جربيل إىل حممد جلدل هؤالء
  غقيـق الفـرق بـني مايسـوغ تأويلـه ومـاال يسـوولذلك فهـم عـاجزون عـن حت

 فالعيـار عـىل ،أن كل طائفة تتـأول ماخيـالف نحلتهـا ومـذهبها"فحقيقة أمر هوالء 
 فـام ، هـو املـذهب الـذي ذهبـت إليـه والقواعـد التـي أصـلتها،لمايتأول وماال يتأو

 ملا أصلت وهلذا وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإال تأولوه ،وافقها أقروه  ومل يتأولوه
 أو تأولوه وملا ، ردوا كل ما جاء يف فضائلهم والثناء عليهم،الرافضة عداوة الصحابة

باألبصـار وال هـو فـوق  أصلت اجلهمية أن اهللا ال يتكلم وال يكلـم أحـدا وال يـرى
 .عرشه مبائن خللقه وال له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف ما أصلوه 

ه مل خيلق أفعال عباده ومل يقدرها عليهم أولوا صلت القدرية أن اهللا سبحانأوملا 
 وملا أصلت املعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النـار ،كل ما خالف أصوهلم

 وملـا أصـلت املرجئـة أن اإليـامن هـو ،مل خيرج منها أبدا أولوا كل ما خالف أصـوهلم
صلت الكالبية أن  وملا أ،املعرفة وأهنا ال تزيد وال تنقص أولوا كل ما خالف أصوهلم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 . )٢٨/ ٥ (جمموع الفتاوى ) ١(
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ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا ذلك حلول احلوادث أولوا   اهللا سبحانه ال يقوم به
   .كل ما خالف هذا األصل

وملا أصلت اجلربية أن قدرة العبد ال تأثري هلا يف الفعل بوجه مـن الوجـوه وأن 
الف حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات األشجار وأولوا كل ما جاء بخ

 .ذلك 
فهذا يف احلقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها حتى املقلدين يف الفروع أتباع 

 ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما ال ،األئمة الذين اعتقدوا املذهب
يتأول ما خالف املذهب أو وافقه ومن تأمـل مقـاالت الفـرق ومـذاهبها رأى ذلـك 

 )١( "عيانا
 .الن مذهب املؤولة وهبذا يتضح بط

  ابطال دعواهم نسبة التأويل إىل الصحابة واألئمة :ًثانيا
 القرآن من نسبتهم التأويل إىل الصحابة  علومتقدم نقل ما جاء يف بعض كتب

  .وأهل السنة
 ،نقل الزركيش عن الغزايل أن التأويل نقل عن عىل وابن مسعود وابـن عبـاس

  ونقل ذلك عن القايض أيب يعىل ، ثالثة مواضعوأن اإلمام أمحد نقل عنه التأويل يف
 .أما السيوطي فقرر أن التأويل قال به أهل السنة ونقل يشء من ذلك 

والزرقاين قرر إن اثبات معاين الصفات واألخذ بظاهر النصوص فيها مذهب 
 .الضالة الظاهرية ةاملشبه

 :وسيكون مناقشتهم يف أمور
 . وأهل السنة عموما  نسبتهم التأويل إىل الصحابةً:أوال
 . ابطال نسبة التأويل إىل عىل وابن مسعود وابن عباس واإلمام أمحد :ثانيا
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 ) ٢٣٠/ ١( الصواعق املرسلة ) ١(




 

 

  .نسبتهم التأويل إىل الصحابة وأهل السنة عموما ً:أوال
 مل يأتوا عليها بدليل ،أما نسبتهم التأويل إىل الصحابة وأهل السنة فهذه دعوى

 وقـد تقـدم بيـان مـذهب الصـحابة ،ًيربهن صدقها ولن يسـتطيعوا إىل ذلـك سـبيال
 والنصـوص عـنهم ،ًواألئمة مـن التأويـل ونقلـت بعضـا مـن أقـوال السـلف هنـاك

 .  وسأذكر بعضا منها ،متضافرة يف هذا الباب
اتفـق  " أنـه قـال )١(وقد روى ابن قدامة املقديس عن حممد بن احلسن الشـيباين

ن واألحاديـث التـي جـاء هبـا الفقهاء كلهم من الرشق إىل الغرب عىل اإليامن بالقرآ
 من غري تفسري وال وصـف وال ، يف صفة الرب عز وجل^الثقات عن رسول اهللا 

 ، وفـارق اجلامعـة^ فمن فرس شيئا من ذلك فقد خرج مما كـان عليـه النبـي ،تشبيه
 . )٢("فإهنم مل يصفوا ومل يفرسوا ولكن آمنوا بام يف الكتاب والسنة ثم سكتوا

 يروى فيه الذي الباب ه ألحاديثذكر رمحه اهللا بعد  )٣(موقال أبو عبيد بن سال
فـقـال ـهـذه أحادـيـث " وموـضـع الـقـدمني وـضـحك ربـنـا والـكـريسحـديث الرؤـيـة 

 وهـى عنـدنا حـق ال ،صحاح محلها أصحاب احلديث والفقهاء بعضهم عن بعـض
 ولكن إذا قيل كيف وضع قدمـه وكيـف ضـحك قلنـا ال يـفرس هـذا وال ،شك فيها

 . )٤("هسمعنا أحدا يفرس
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

، أبو عبداهللا الشيباين، صحب أبا حنيفة، وأخذ عنه الفقه، ثم عن أيب يوسف، نارش علم أيب د بن احلسنـهو حمم)  ١(
هـ  ١٨٧ا اجلامع الكبري، واجلامع الصغري، والسري الصغري والسري الكبري، تويف سنة حنيفة ومن كتبه التي أماله

وتاج الرتاجم يف طبقات احلنفية إليب الفداء ) ٤٢/ ٢(و) ٥٢٦/ ١(انظر طبقات احلنفية إليب الوفاء القريش 
 ) .٢٣٨:ص(بن قطلوبغا 

 ).١٥ -١٤:ص(ذم التأويل )  ٢(
 أبو عبيد الفقيه القايض األديب املشهور صاحب التصـانيف املشـهورة، ومنهـا هو القاسم بن سالم البغدادي)  ٣(

ومعرفة القراء ) ٣٥٤/ ٢٣(هـ انظر هتذيب الكامل للمزي ٢٢٤غريب احلديث والناسخ واملنسوخ تويف سنة 
 ). ١٧٠/ ١(الكبار للذهبي 

والاللـكـائي يف رشح ) ١١٦/ ٣( وابـن مـنـده يف التوحيـد )  ٤٠-٣٩:ص(أخرجـه الـدارقطني يف الـصـفات )  ٤(
= 

١٥٦ 
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ومذهب السلف رمحة اهللا عليهم  "وقد حكى ابن قدامة مذهب السلف فقال 
اإليامن بصفات اهللا تعاىل وأسامئه التي وصف هبا نفسه يف آياته وتنزيله أو عىل لسان 
رسوله من غري زيادة عليها وال نقص منها وال جتاوز هلا وال تفسري وال تأويل هلا بام 

بصفات املخلوقني وال سـامت املحـدثني بـل أمروهـا كـام خيالف ظاهرها وال تشبيه 
 . )١("جاءت وردوا علمها إىل قائلها ومعناها إىل املتكلم هبا

 يف رسالته القيمة وقد حكى إمجاع السلف عىل ترك التأويل ابن قدامة املقديس
 الصحابة ريض اهللا عنهم أمجعوا عىل ترك التأويل بام" يقول رمحه اهللا  ، "ذم التأويل"

 ومل ينقـل التأويـل إال عـن مبتـدع أو ، وكذلك أهل كـل عرص بعـدهم،ذكرناه عنهم
واإلمجاع حجة قاطعة فإن اهللا ال جيمع أمة حممد عليه السالم عىل ،منسوب إىل بدعة

ضاللة ومن بعدهم من األئمة قـد رصحـوا بـالنهي عـن التفسـري والتأويـل وأمـروا 
 .)٢("بإمرار هذه األخبار كام جاءت

 من أمكن ما ومطالعة التام البحث بعد أين يعلم واهللا"ل شيخ اإلسالم وقد قا
ًنصـا ال يدل منهم أحد كالم رأيت ما السلف كالم  الصـفات نفـي عـىل ًظـاهرا وال ّ

 . )٣( ...)اخلربية
وقد أمهل شيخ اإلسـالم املخـالفني لـه ثـالث سـنوات يف أن يظفـروا بتأويـل 

 .)٤(واحد عن السلف يؤيد مايقولون
 . واإلمام أمحد ، وابن عباس، إبطال نسبة التأويل إىل عيل وابن مسعود:ًاثاني

أما نسبتهم التأويل إىل عـىل وابـن مسـعود وابـن عبـاس ريض اهللا عـنهم فهـذا 
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

 ) .٥٢٦/ ٣( أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة  =
  ).١١:ص(ذم التأويل )  ١(
 ).٤٠: ص( )  ٢(
 ) .١٠٩/ ٥(املصدر السابق )  ٣(
 ) .١٥/ ٦ ( جمموع الفتاوى ) ٤(




 

 

١٥٨ 

باطل إذ مل يأت ببينة تدل عليه وقد علمنا أن الصحابة اتفقوا عـىل اثبـات الصـفات 
نه طالع التفاسـري املنقولـة عـن  وقد ذكر شيخ اإلسالم أ،فمن غري تأويل وال حتري

 حتى بلغ ما طالعه أكثر مـن مائـة تفسـري ومل جيـد عـن الصـحابة هالصحابة وما روو
 . )١(تأويل لصفة من الصفات  

 التأويل إىل ابن عباس ريض اهللا عنه ترجع إىل مانقـل عنـه  سبب نسبتهمولعل
ـه تعــاىل  يف تفســري ـم[ M    û     ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïL  قوـل : القـل

 هو األمر الشديد املفظع من " وقال" هو يوم حرب وشدة  "حيث قال عندها  ]٤٢
 . )٢("اهلول يوم القيامة

 )٣(وهذا األثر مل يثبت عن ابن عباس
M  ð  ï  نه قالإن هذه من الصفات فأوال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل عىل "
ò  ñL    سـاقه فمـع عـدم التعريـف   ومل يقـل عـن، مل يضـفها إىل اهللا،اإلثباتنكرة يف
نام التأويـل إ ، ومثل هذا ليس بتأويل،ال بدليل آخرإنه من الصفات أضافة ال يظهر باإل

 ولكن كثري من هـؤالء جيعلـون ،رصف اآلية عن مدلوهلا ومفهومها ومعناها املعروف
 . )٤("لوال له ثم يريدون رصفه عنه وجيعلون هذا تأويالاللفظ عىل ما ليس مد

ثم إن أهل السنة الذين أثبتوا الساق هللا تعاىل مل يأخذوا ذلك من ظاهر القـرآن 
 يقـول ^قـال سـمعت النبـي وإنام أثبتوه بحديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنـه 

َيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن و« ُ ٍُّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َُّ ُ ُ ََ ُ ٍمؤمنةْ َِ ْ ُ ويبقى كل مـن كـان يسـجد يف ُ ُُ ْ َ ُّ
ًالدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا َ ُِّ َِ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ ًَ ًَ َُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َْ َ َْ ً ِ ْ«)٥( . 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٣٩٤/ ٦ (جمموع الفتاوىانظر )  ١(
 ) .٣٨/ ٢٩(ريه أخرجه الطربي يف تفس)  ٢(

يوم يكشف عن " انظر يف ذلك كتاب املنهل الرقراق يف ختريج ماروي عن الصحابة والتابعني يف تفسري قوله تعاىل )٣(
 ) ٣٠: ص(لسليم اهلاليل " ساق

 ) .٢٥٢/ ١(وانظر الصواعق املرسلة ) ٣٩٤/ ٦ (جمموع الفتاوى)  ٤(
 ) .٤٦٣٥( برقم) ١٣٩٤/ ٤(عن ساق، أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب يوم يكشف )  ٥(




 

 

١٥٩ 

ام نقلـه الغـزايل عـن اإلمـام أمحـد  فيقـول أما نسـبة التأويـل إىل اإلمـام أمحـد فـي
ـسـمعت الثـقـات ـمـن أئـمـة احلنابـلـة يقوـلـون أـمحـد ـبـن حنـبـل رصح بتأوـيـل ثالـثـة "

 .)١(" احلجر األسود يمني اهللا يف األرض" r أحدها قوله:أحاديث
 rقوله: والثالث)٢("بع الرمحن قلب املؤمن بني أصبعني من أصا"  rقوله : والثاين

 . )٤( )٣(" إين ألجد نفس الرمحن من قبل اليمن"
 :اجلواب عىل  ماذكره الغزايل يف هذا النقل من عدة أوجه

نصوص املتواترة عن اإلمام أمحد التي تدل عىل إثباته أن هذا النقل خيالف ال:الوجه األول
 فهذا يكـون مـن ،r وأن أصله الذي  يعتمد عليه هو كتاب اهللا وسنة رسوله،الصفات

سمعت أبا عبـد :)٥(ما قاله حنبل بن إسحاق  ومن هذه النقول ،قبيل املحكم من أقواله
 . )٦("وال يوصف اهللا بيشء أكثر مما وصف به نفسه عزوجل"اهللا يقول 

¾  M   "ومن ذلك ما نقله القايض أبو يعىل عن اإلمام أمحد يف رواية أيب طالب 
  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿L ]ـــــــــرة «  ¼  M  ]٢١٠: البـق

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
مـن طريـق اسـحاق بـن برش الكـاهيل، عـن ابـن املنكـدر، عـن جـابر ) ٣٢٨/ ٦(أخرجه اخلطيب يف تـاريخ بغـداد  )١(

بكر بن  هذا حديث ال يصح واسحاق بن برش قد كذبه أبو") ٢/٥٧٥(وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية .مرفوعا
 وللحديث شواهد لكنها ال " هو يف عداد من يضع احلديث قال وأبو معرش ضعيفوغريه وقال الدارقطني أيب شيبة

 ).٢٧٧١(وضعيف اجلامع )  ٢٢٣( يف السلسلة  الضعيفة برقمختلو من مقال وقد ضعفه الشيخ األلباين
 ).٢٦٥٤(برقم ) ٢٠٤٥/ ٤(أخرجه بنحوه مسلم، يف كتاب القدر، )  ٢(
 رجاله رجال الصحيح غـري "وقال اهليثمي ) ١٠٩٩١(برقم) ٥٤١/ ٢(ه أخرجه اإلمام أمحد يف املسند بنحو)  ٣(

وللحديث شاهد من حديث سلمة بن نفيل وبه صححه األلباين يف ) ١٠/٥٦( جممع الزوائد "شبيب وهو ثقة
 ) .٣٣٦٧(الصحيحة

 ).١٣٥:ص(وقواعد العقائد ) ١٠٤-١/١٠٣( وانظر أحياء علوم الدين) ١٨٥-١٨٤:ص(  فيصل التفرقة ) ٤(
 بن هالل الشيباين، أبو عيل، األمام احلافظ املحدث الصـدوق، املصـنف، ابـن عـم حنبل بن إسحاق بن حنبل)  ٥(

هــ انظـر اجلـرح ٢٧٣اإلمام أمحد وتلميذه، له مسـائل كثـرية عـن اإلمـام أمحـد، ويتفـرد ويغـرب، تـويف سـنة 
 ).٦٠١ -٦٠٠/ ٢(وتذكرة احلفاظ ) ١٤٥ -١٤٣/ ١ ( وطبقات احلنابلة ) ٣٢٠/ ٣(والتعديل 

 )  .٦٨:ص(حلنبل بن اسحاق ) ذكر حمنة اإلمام أمحد ()  ٦(




 

 

١٦٠ 

  À  ¿  ¾  ½L ]إن اهللا ال يرى فقد كفر: فمن قال ]٢٢: الفجر ".  
نـه أل ؛ وظـاهر هـذا أن أمحـد أثبـت جمـيء ذاتـه"وعلق القايض عىل هذا النقل 

 وإنام احتج بذلك عـىل جـواز رؤيتـه إذا كـان اإلتيـان ،احتج بذلك عىل جواز رؤيته
 .)١("ًواملجيء مضافا إىل الذات

   : ومـن زعـم أن يـداه نعمتـاه كيـف يصـنع بقولـه"وقال اإلمام أمحد رمحـه اهللا 
Mµ  ́  L]٢(" مشدده ]٧٥: ص(. 

 ،ُوسئل اإلمام أمحد عن هذه األحاديث التي تروى أن اهللا تبـارك وتعـاىل يـرى
 وما أشبه ذلك فقال أبو عبد اهللا ريض اهللا ،وأنه ينزل إىل سامء الدنيا، وأنه يضع قدمه

 وال نـرد ، إذا كانـت بأسـانيد صـحاح،ها شيئا ونصدق هبا وال نرد من،نؤمن هبا:عنه
 وال يوصـف اهللا تعـاىل ، حـقr قوله ونعلم أن مـا جـاء بـه الرسـولrعىل الرسول

M   7  6     5   43        2  1  بأكثر مما وصف به نفسه بال حـد وال غايـة 
  8L ]ال نتعدى ذلـك، وال ، فنقول كام قال ونصفه كام وصف نفسه،]١١: الشورى 

 .)٣("...نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت
 وال ، أن هذه الرواية غري ثابتة عن اإلمام أمحد بل هـي  مكذوبـة عليـه:الوجه الثاين

 فإهنا مل تنقل باإلسناد عن أحد وال يعرف عن أحد من أصحابه ؛يصح أن تنسب إليه
 فهذه احلكاية كذب عـىل "نه يقول شيخ اإلسالم رمحه عن هذه الرواية نقل ذلك ع

 وهـذا ، وال يعرف أحد من أصحابة نقـل ذلـك عنـه،مل ينقلها أحد عنه بإسناد،أمحد
  )٤(" وال صدقه فيام قال ،ال علمه بام قال،احلنبيل الذي ذكر عنه أبو حامد جمهول

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٣٢/ ١( ابطال التأويالت )  ١(
 .عبدالعزير احلميدي. وانظر براءة األئمة األربعة من مسائل املتكلمني املبتدعة، د) ١٦٩/ ١(املصدر السابق )  ٢(
 .البن قدامة  ) ٣٩-٣٨:ص( كتب أهل الكالم حتريم النظر يف)  ٣(
 ) .٣٩٨/ ٥( جمموع الفتاوى )  ٤(




 

 

١٦١ 

 فـإن الناقـل ،نظـر يف حـال الناقـل مما يربهن عىل عدم صحة النقـل ال:الوجه الثالث
 وـلـيس ـلـه ـخـربة يف متيـيـز األحادـيـث الـصـحيحة ـمـن ،قلـيـل املعرـفـة بعـلـم اـحلـديث

، وقد شهد عـىل نفسـه )١( وهلذا كتبه مليئة باألحاديث املكذوبة املوضوعة ،السقيمة
 فكيـف يقبـل منـه مـا بـه )٢(" وبضاعتي يف علـم احلـديث مزجـاة"بذلك حيث قال 

 تواترة عن اإلمام أمحد واحلال هذه ؟ خالف النصوص امل
 ظـاهر وال ا فإن معناهـ، أن هذه األحاديث املذكورة ال حجة هلم فيها:الوجه الرابع

 .حتتاج إىل تأويل 
 هذا اللفظ ظاهر ملن تأمله "  احلجر األسود يمني اهللا يف األرض"فأما حديث 

 احلجـر " فقوله، وذلك بالنظر إىل سياق اجلملة ودالالت األلفاظ، فيه ودقق النظر
فإنـه مل يطلـق فيـقـول يمـني اهللا بـل قـيـده ، مجـلـة مقيدة"األسـود يمـني اهللا يف األرض

 .باالرض وحكم اللفظ املطلق خيالف  حكم اللفظ املقيد كام هو معروف 
 فشبه املصافح للحجر " وقبله فكأنام صافح اهللا وقبل يمينه ه فمن صافح"ثم قال 

 ، وـهـي رصحيـة يف التـشـبيه" فكـأنام " يـدل ـلـذلك  اسـتخدامه كلـمـة،بمـن يـصـافح اهللا
 وهذا رصيح يف أن املصافح للحجر مل يصـافح ،والتشبيه ليس هو املشبه به كام ال خيفى

 . ىل أن احلجر ليس من صفات اهللا  أول احلديث وآخره يدل عًإذا ف،يمني اهللا
  )٣(.وهبذا يزول اإلشكال الذي جعلهم يضطرون إىل تأويل النص 

فهذا احلديث عىل  " قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن "أما حديث 
 وال يلزم من كـون قلـوب العبـاد ، وقد أثبت أهل السنة األصابع هللا حقيقية،ظاهره

 أو أهنا يف جوفـه ، أن تكون األصابع متصلة بالقلب،نبني أصبعني من أصابع الرمح
أو مماس هلا فهذا السحاب قد أخرب اهللا أنه بني السامء واألرض فهل يلزم مـن ذلـك 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٥٣٧/ ٨( وانظر بيان تلبيس اجلهمية ) ١٤٩/ ٧ (درء التعارضانظر )  ١(
 ).١٦: ص( قانون التأويل )  ٢(
 ) .٢٣٩/ ٥ (درء التعارضوانظر  ) ٥٨١-٥٨٠، ٣٩٨-٦/٣٩٧( ، )٤٤/ ٣ (جمموع الفتاوىانظر )  ٣(




 

 

١٦٢ 

 .املامسة بينهام 
 القصيم بني الرياض واملدينة مع تباعـد مـا بيـنهام  وال يلـزم مـن ذلـك :ويقال

 ذلك مبارشته باليد فقلوب العبـاد  وال يقتيض، ويقال ألمر ما هذا بني يدي،املامسة
 . )١(كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن وال يلزم من ذلك املامسة وااللتصاق

  فهو عىل ظـاهره وال حيتـاج " أجد نفس الرمحن من قبل اليمن "وأما حديث 
  وذلـك أن الـنفس هنـا ، املـراد بـه هـو التنفـيس"نفس الـرمحن"إىل تأويل فإن قوله 

ِاسم وضع " ُ ّموضع املصدر احلقيقيٌ َ ً من نفس ينفس تنفيسا ونفسا،َ َ ً ِّ ََّ َ َّ فرج : كام يقال،ُ
ّاهلم عنه تفرجيا وفرجا فالتفريج مصدر حقيقي ٌ َُّ ً َ والفرج اسم وضع موضع املصدر،ً َ ُ ٌ َ َ، 

َ أجد تنفيس ربكم عنكم من جهة اليمن:كأنه قال ِّ َ َ َاهللا جـل وعـز نرصهـم هبـم ، ألن ُ
ِوأيدهم برجاهلم َّ")٢( . 

نـه لـيس للـيمن اختصـاص إاحلـديث فبقصـود  يبـني  امل "مـن الـيمن" وقوله 
 .  ولكن منها جاء الذين حيبهم وحيبونه،بصفات اهللا تعاىل حتى يظن ذلك

 ،ً وألني قلوبا، أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة"وقد جاء يف احلديث الصحيح 
 . )٣("اإليامن يامن، واحلكمة يامنية

 فبهم نفس الرمحن عن ، وفتحوا األمصار،وهوالء هم الذين قاتلوا أهل الردة
   )٤(.املؤمنني الكربات 

 وعليه فـزعمهم ،وهبذا يظهر أن هذه األحاديث ظاهرة بينة ال حتتاج إىل تأويل
 . أن اإلمام أمحد أول يف هذه األحاديث قول باطل 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٩٩:ص( وانظر القواعد املثىل ) ٤٥/ ٣ (جمموع الفتاوىانظر   )١(
وانظر النهاية يف غريب ) ٤٦٠/ ٥(وانظر معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ٩/ ١٣(هتذيب اللغة لألزهري)  ٢(

 ) .٥/٩٢(احلديث 
) ٤١٢٧(رقم ب) ١٥٩٤/ ٤(أخرجه البخاري يف صحيحة، كتاب املغازي، باب قدوم األشعريني وأهل اليمن )  ٣(

 ) .٥٢(برقم ) ١/٧٣( ومسلم يف صحيحة 
 ) .٣٩٨/ ٦ (جمموع الفتاوىو ) ٢٥٣-١/٢٥٢(انظر ابطال التأويالت )  ٤(




 

 

١٦٣ 

¾  ¿   M   يف قوله تعـاىل "وزي عن القايض أيب يعىل فقال اجلول ابن أما ق
  Ã  Â  Á     ÀL ]كان مجاعة من السلف يمسكون عن الكالم يف مثـل    ]٢١٠: البقرة

ل وقد بينه يف هذا وقد ذكر القايض أبو يعىل عن أمحد أنه قال املراد به قدرته وأمره قا
 . )١(" ]٣٣: النحل[M¾  ½  ¼   »  L قوله تعاىل 

الشك أن هذا النقل عن اإلمام أمحد خيالف األصل الذي عليه كـان رمحـه اهللا 
 كام هو معروف r عىل وفق ماجاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله،من اثبات صفات اهللا

 .     وسبق نقل يشء من هذا ،يف هذا األصل كثريه  والنقول عنه ،عنه
 :واجلواب عن هذا النقل من وجهني

 وحنبل له مفاريد معروفه خيالف هبا ، غلط يف نقل الرواية ًقال بعضهم أن حنبال .١
وـلـذلك خـطـأه أـبـو ،اجلمـهـور  ومل ينـقـل ـهـذا ـغـريه ـممـن نـقـل مناظرـتـه يف املحنة

 .)٣("حنبل الشك فيه هذا غلط من " بقوله)٢(اسحاق بن شاقال
  فـإهنم يقولـون يف قولـه تعـاىل، إنام قال ذلك ليلزم املنازعني له:وقال قوم منهم .٢

M  Ã   Â   ÁLفـأراد أن يلـزمهم بتفسـري جمـيء البقـرة وآل ، أي أمره وقدرتـه 
 فكأنه يقول إذا  ،عمران بمجيء ثواهبام عىل غرار تأويلهم إتيان اهللا بأمره وقدرته

يـلـزمكم أن ـتـفرسوا ـجمـيء البـقـرة وآل عـمـران  ـبـأمره وقدرـتـهفرسـتـم إتـيـان اهللا 
  )٤(.بمجيء ثواهبام وإال تناقضتم 

 .وهبذا يتضح بطالن مانسب إىل اإلمام أمحد من التأويل واهللا أعلم 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١/٢٢٥(زاد املسري )  ١(
حلنابلـة، أبـو اسـحاق، كـان رأسـا يف  البغـدادي البـزاز، شـيخ اإبراهيم بن أمحد بن عمر بن محدان بـن شـاقال)  ٢(

وسري ) ١٣٩ -١٢٨/ ٢(انظر طبقات احلنابلة . هـ ٣٦٩األصول والفروع، جليل القدر كثري الرواية تويف سنة
 ) .٢٩٢/ ١٦( أعالم النبالء  

 ) ٤٠٥/ ١٦( و) ٣٩٩/ ٥ (جمموع الفتاوىوانظر ) ١٣٢/ ١ابطال التأويالت)  ٣(
 )١/٥١٧(وانظرموقف املتكلمني للغصن) ٤٠٦ -٤٠٥/ ١٦(و ) ٤٠٠/ ٥ (جمموع الفتاوىانظر )  ٤(




 

 

١٦٤ 

 
 
 
 
 

 :املبحث الثاني
 :ضـــــــالتفوي









 




 

 

١٦٥ 





 .فوضت إليه األمر أي جعلته إليه  "قال الفراهيدي يف معنى التفويض 

وصـار .  أتكل عليـه أي،]٤٤: غافرM [         Z  Y  X  L] وقال اهللا جل وعز
ة الفـائض وال يفـرد كـام ال يفـرد الواحـد مـن الناس فوىض أي متفرقني وهو مجاعـ

 . )١("املتفرقني ويقال الوحش فوىض أي متفرقة مرتددة
 يـدل عـىل ، أصـل صـحيح،  الفـاء والـواو والضـاد"فـوض"وقال ابن فارس 

 فوض إليه ، ثم يفرع فريد إليه ما يشبهه من ذلك،اتكال يف األمر عىل آخر ورده عليه
 . ]٤٤: غافرM [         Z  Y  X  L] يف قصة من قال أمره إذا رده قال اهللا تعاىل 

أن كـال فـوض أمـره إىل  : بـاتوا فـوىض أي خمتلطـني ومعنـاه:ومن ذلك قوهلم
 :قال اآلخر

 وال حيسنون الرس إال تناديا               طعامهم فوىض فضا يف رحاهلم  
 . إذا مل خيالف أحدهم اآلخر ،ينهمويقال ماهلم فوىض ب

وتفاوض الرشيكان يف املال إذا اشرتكا ففوض كل أمره إىل صاحبه هذا راض 
  )٢(" بام صنع ذاك وذاك راض بام صنع هذا مما أجازته الرشيعة

 ويف حـديث ،، وجعلـه احلـاكم فيـه، ورده إليـه صريه إليـه:وفوض األمر إليه 
 وفوـضـت أـمـري " ـلـذي يقوـلـه عـنـد الـنـوم وفـيـه اـلـدعاء اrاـلـرباء ـملـا عـلـم النـبـي 

 .)٣("إليك
 و تفـاوض الرشيكـان ،وقوم فوىض بوزن سكرى أي متساوون ال رئيس هلـم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٦٥ -٦٤/ ٧(العني )  ١(
 ) .٤٦٠/ ٤(  معجم مقاييس اللغة )  ٢(
 ) .٢٧١٠(برقم ) ٢٠٨٢/ ٤(ومسلم ) ٢٤٤(برقم ) ٩٧/ ١( أخرجه البخاري )  ٣(




 

 

١٦٦ 

 أي جـاراه و ،فاوضـه يف أمـرهو ،  اشرتكا فيـه أمجـع وهـي رشكـة املفاوضـة،يف املال
تفـويض يف النكـاح التـزويج  و ال،تفاوض القوم يف األمر أي فاوض بعضهم بعضا

   )١(.بال مهر
ً من فوض يفوض تفويضـا إذا ،ويظهر من كالم أهل اللغة أن معنى التفويض

 كام يقال فوضت أمـر البيـع إليـك ، وأرجعه إليه يف احلكم فيه،رده إليه واتكل عليه
 . يافالن إذا اعتمدت عليك واتكلت عليه يف تنفيذه 

 
* * * 

 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ولسـان العـرب ) ٢٥١ /٨(واملحكـم  واملحـيط األعظـم أليب احلسـن املـريس ) ١٢/٥٦(انظر هتذيب اللغة )  ١(

 ) ٢١٥: ص( وخمتار الصحاح للرازي ) ٧/٢١٠(




 

 

١٦٧ 

 


 
 تفـويض ،إن من الركائز التي ارتكز عليها أهل البدع جتاه نظـرهتم للنصـوص

 ، مـع اعتقـاد أن ظاهرهـا غـري مـراد، ورد علمهـا إىل اهللا،معاين النصـوص الرشعيـة
وهوالء أصـحاب التجهيـل الـذين يقولـون إن نصـوص الصـفات ألفـاظ ال تعقـل 

 . اهللا ورسوله منها  ماأراد  ي وال ندر،معانيها
 . وال نفرسها بل نكل علمها إىل اهللا  

 بعدما ذكر أقسام الطوائف جتاه نظرهتم ،يقول ابن القيم يف وصف هذه الطائفة
 .للنصوص 

ـصـوص  ن: أصـناف التجهـيـل اـلـذين ـقـالوا:والـصـنف الثاـلـث"قـال رـمحـه اهللا 
 ولكن نقـرأ ، منهاrوال ندري ماأراد اهللا ورسولهالصفات ألفاظ التعقل معانيها، 

ـدنا بمنزلــة  ـأويال اليعلمــه إال اهللا وهــي عـن ًألفاظــا ال معــاين هلــا ونعلــم أن هلــا ـت ً  
M  "  !L ]١: مريم[ ، و  M  $  #  "  !L ]٢ – ١: الشـورى[،   M   !

  "L ]فلو ورد علينا منها مـا ورد مل نعتقـد فيـه متثـيال وال تشـبيها ومل ،]١: األعـراف ً ً
 .  )١("نعرف معناه وننكر عىل من تأوله ونكل علمه إىل اهللا 

 :يقول قائلهم
 )٢(وكل نص أوهم التشبيها                          أوله أو فوض ورم تنزهيا

ً زورا وهبتاهنا،لفوالعجيب أهنم ينسبونه إىل الس ً. 
 وأن مذهب السلف هو ، يف القديم واحلديث،وقد نقل هذا يف كثري من الكتب

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٢٢/ ٢( الصواعق املرسلة ) ١(
 ) .٢١٤:ص( جوهرة التوحيد مع رشحها حتفة املريد وهو إبراهيم اللقاين يف )  ٢(




 

 

١٦٨ 

تـي نسـبت  وإن من هذه الكتب ال، ويستدلون عىل ذلك بأقوال السلف)١(التفويض
 ،ما ذكره الزركيش والسـيوطي يف كتـب علـوم القـرآنإىل السلف مذهب التفويض 

 :يتوتبعهم عىل ذلك الزرقاين كام سيأ
 بعدما ذكر االختالف يف نصوص الصفات وموقف النـاس "يقول الزركيش 

والثاين أن هلا تأويال ولكنا نمسك عنـه مـع تنزيـه اعتقادنـا عـن  "منها قال رمحه اهللا 
 ثـم علـق عـىل القـولني "الشبه والتعطيل ونقول ال يعلمه إال اهللا وهو قـول السـلف

واألول باطل واألخريان  ": يض بقوله  وقول اإلمساك الذي هو التفو،قول التأويل
 أهنا سئلت عن االستواء فقالت سلمهمنقوالن عن الصحابة فنقل اإلمساك عن أم 

 )٢("...االستواء معلـوم والكيـف جمهـول واإليـامن بـه واجـب والسـؤال عنـه بدعـة
 .وسبق نقل هذا الكالم 

إليـامن ومجهور أهل السنة منهم السلف وأهل احلديث عىل ا"وقال السيوطي 
ـن  ـه ـع ـا ـل ـع تنزهيـن ـا ـم ـا إىل اهللا تعــاىل وال نفرسـه ـراد منـه ـا اـمل ـويض معناـه هبــا وتـف

  .")٣(حقيقتها
 وأن ، وذكـر أن التأويـل مـذهب اخللـف،ثم ذكر آثار السلف الدالة عىل ذلـك

  )٤(.إمام احلرمني قد رجع عنه إىل مذهب السلف
ا حكى اتفاقهم عـىل قال الزرقاين يف متشابه الصفات يف اختالف العلامء بعدم

 :ثالثة أمور
وأـمـا اخـتالف العـلـامء ـفـيام وراء ذـلـك فقـد وـقـع ـعـىل ثالـثـة "فقـال رـمحـه اهللا  

   :مذاهب
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 )١٥٨:ص(انظر كتاب مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات ألمحد القاضي  )١(
 ).٥١/ ٢(آن الربهان يف علوم القر)  ٢(
 ).١٠/ ٢(االتقان )  ٣(
 .املصدر السابق )  ٤(




 

 

١٦٩ 

 مــذهب الســلف ويســمى مــذهب املفوضــة بــكرس الــواو :املــذهب األول
وتشديدها وهو تفويض معاين هذه املتشاهبات إىل اهللا وحده بعـد تنزهيـه تعـاىل عـن 

 . ثم ذكر األدلة عيل ذلك )١(".. .ظواهرها املستحيلة
  : مذهبهم عىل أصلني،ولقد بنى أصحاب املذهب

 . أن هذه النصوص من املتشابه :األول
 وقـد ـسـبق تفـصـيل الـكـالم ـعـىل ،ً أن للمتـشـابه ـتـأويال اليعلـمـه إال اهللا:الثـاين

 ، وأهنا معلومة املعنى، وفصلت األدلة عىل أن صفات اهللا ليست من املتشابه،املتشابه
 .وذكرت آثار السلف الدالة عىل ذلك

 ًوقد أفردت مبحثا يف مسألة هل يف القرآن يشء  ال تعلم األمة معناه ؟  
 وهبـذا يظهـر ،وذكرت األدلة عىل أن كل ما يف القرآن جيـب أن يكـون معلومـا

  .بطالن مذهب املفوضة 
أما نسبتهم التفويض إىل السلف فالشك أن السـلف بعيـدون كـل البعـد عـن 

 وال ،الـسـلف يفوـضـون كيفـيـة ـصـفات اهللا؛ ألن    وذـلـك،ذهب أـهـل التـفـويضـمـ
 ، فهـي باعتبـار معلومـة املعنـى، إذ معاين الصفات معلومة املعنـى، معناهانيفوضو

 . واألدلة عىل هذا كثرية ،وباعتبار آخر جمهولة الكيف
    فيقرأون قوله تعـاىل،أما أهل التفويض فإهنم يفوضون العلم باملعنى والكيف

 M  ]  \  [  Z     YL ]٥: طــه[  وقولــه تعــاىل   M   Ã  Â  ÁL ]املائــدة :
 وقـد تـواتر النقـل عـن السـلف يف أن ، والما أريد بـه،وال يعرفون معنى ذلك، ]٦٤

 االسـتواء "ال اإلمـام مالـك رمحـه اهللا كام قـ،تفويضهم إنام هـو للكيـف ال للمعنـى
  ." وااليامن به واجب والسؤال عنه بدعة ، والكيف جمهول،معلوم

 والذي جرهم إىل الوقوع يف هذه النسبة الباطلة ،وهذا رصيح يف اثبات املعنى
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٢٣١ -٢٢٩/ ٢(و) ٢٢٦/ ٢(مناهل العرفان )  ١(




 

 

١٧٠ 

ظنهم أن طريقة السلف هي جمرد اإليامن بألفاظ القرآن واحلديث من غري فقه لذلك 
 M   1  0  /  .  -  ,  +L  "لـذين قـال اهللا فـيهم بمنزلة األميـني ا

بـخـالف طريـقـة اخلـلـف فإـهنـا تـقـوم ـعـىل اـسـتخراج مـعـاين النـصـوص  ]٧٨: البـقـرة[
 فهذا هو الذي أوقع اخلطأ ،املرصوفة عن حقائقها بأنواع املجازات وغرائب اللغات

  )١(. وقد كذبوا عىل السلف ،السلفيف نسبة التفويض إىل 
 : ومن أعظم هذه اللوازم الباطلة،وهذا القول يلزم منه لوازم باطلة

 وأخرب أنه جعله هـدى ،اهللا أنزل القرآن؛ ألن  القدح يف القرآن واألنبياء  وذلك-١
 ، وأن يبـني للنـاس مـانزل  إلـيهم، وأمر الرسول أن يبلغ البالغ املبني،ًوبيانا للناس

 ال يعلم ، ومع هذا فأرشف ما فيه وهو ما أخرب الرب عن صفاته، بتدبر القرآنوأمر
  )٢(.أحد معناه 

 وأهنم بمنزلـة ، جتهيل الصحابة والتابعني ومن تبعهم،ومن هذه اللوازم الباطلة -٢
  )٣(.األميني الذين ال يعلمون من الكتاب إال القراءة بدون الفهم والعقل 

 ، إذ الصحابة والتابعون قـد فرسوا مجيـع القـرآن،لباطلوال شك أن هذا من أبطل ا
 . وما أريد به  ،وكانوا يقولون إن العلامء يعلمون تفسريه

 عرضت املصحف عىل ابن عباس من فاحتته إىل خامتته أقفه عند "يقول جماهد 
  . )٤("عنها  كل آية وأسأله 

أـنـا أعـلـم ـفـيم  ـمـايف كـتـاب اهللا آـيـة إال و"ويـقـول اـبـن مـسـعود ريض اهللا عـنـه 
 ونحو ذلك من اآلثار عن السلف التي تدل عىل معرفـة السـلف بمعـاين )٥("أنزلت

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )١٠ -٩/ ٥(انظر جمموع الفتاوى )  ١(
 )٢٠٤/ ١ ( درء التعارضانظر )  ٢(
 )٢٠٤: ص(انظر احلموية )  ٣(
  ).٦٢: ص (تقدم خترجيه)  ٤(
 ).٦٢: ص(تقدم خترجيه )  ٥(




 

 

١٧١ 

 .  القرآن
 مقام : املقام الرابع": قال ابن القيم يف ذكره مقامات من يعارض الوحي بعقله

 ال نـدري معـاين هـذه األلفـاظ وينسـبون طـريقتهم إىل : الـذين يقولـون:الال أدريـة
¤  ¥  ¦   M ول املتأولون إهنا أسلم وحيتجون بقوله تعاىل وهي التي يق،السلف
¨  § L   ©  وعـىل قـول هـؤالء ...  ويقولون هذا هو الوقف التام عند مجهـور السـلف

 ،يكون األنبياء واملرسلون ال يعلمون معاين ما أنزل اهللا عليهم مـن هـذه النصـوص
 ثم هم ، يعقلون معناه بل يقرءون كالما ال، وال التابعون هلم بإحسان،وال أصحابه

 عـىل ظاهرهـا وتأويلهـا باطـل ثـم ى فـإهنم يقولـون جتـر،متناقضون أفحش تناقض
 فـإن اهللا سـبحانه أمـر بتـدبر ؛ وقول هؤالء باطـل،يقولون هلا تأويل اليعلمه إال اهللا

 وأخرب أنه بيـان وهـدى وشـفاء ملـا يف الصـدور، وحـاكم بـني ،كتابه وتفهمه وتعقله
 ومن أعظم االختالف اختالفهم يف باب الصـفات والقـدر ،ا فيهالناس فيام اختلفو

 واللفظ الذي ال يعلم ما أراد به املتكلم ال حيصل به حكم والهدى و ال ،واألفعال
 . )١("شفاء والبيان 

ـة ـعـىل أن ،وـقـد  فصــلت الـقـول يف املحـكـم واملتـشـابه ـة  الداـل  وأوردت األدـل
لسلف،   ولذلك لن أطيل يف ذكر األدلة صفات اهللا معلومة معناها مستشهدا بآثار ا

 .   عىل بطالن مذهبهم 
 :أما اجلواب عن أدلتهم

 ومن ذلك ،  عبارات بعض السلف،من األدلة التي يستدلون هبا عىل التفويض
  أمـا اسـتدالهلم بـام أثـر عـن اإلمـام : يقـال،ويف اجلواب عن ذلك، أثر اإلمام مالك

 وهـذا ،لك رصيح يف إثبات معاين الصـفات  أن قول اإلمام ما،مالك فاجلواب عنه
ظاهر يف إثبات املعنى وذلك ملا  األثر يسقط دعواهم من أصلها إذ كالمه واضح بني

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢٠١/ ١ ( درء التعارضوانظر ) ٣٠٧ -٣٠٤/ ١( الصواعق خمترص)  ١(




 

 

١٧٢ 

ـر ـهـو قاـعـدة أـهـل الـسـنة يف إثـبـات " واالـسـتواء معـلـوم "ـقـال   وأـصـبح ـهـذا األـث
 .   واثبات معانيها التي جاءت هبا،الصفات

   كـام نقـل " أمروهـا كـام جـاءت "هلم أما استدالهلم بام أثر عن السلف من قو
 .)١(ذلك السيوطي

وأن املقصــود هبــا إجراءهــا عــىل ظاهرهــا مــن غــري تعــرض لتأويلهــا عــن 
  :فاجلواب عنه من وجوه،ظاهرها

 .  مقصدهم منها الرد عىل املعطلة " أمروها كام جاءت "  أن قوهلم -١
 )٢(.  أرادوا هبا الرد عىل املمثلة" بال كيف "وقوهلم 

ّكان مراد القوم اللفظ املجرد من غري فهم ملعناه عىل ما يليق بجاللة ملا  نه لوأل و-٢
 وإنام حيتاج إىل نفي علـم ، ملا نفى علم الكيفية" أمروها كام جاءت بال كيف "قالوا 

ً إذا أثبت الصفات فإن مـن ينفـي الصـفات اخلربيـة أو الصـفات مطلقـا ال ،الكيفية
 )٣(.حيتاج أن يقول بال كيف 

 فإهنـا ، يقـتيض إبقـاء داللتهـا عـىل مـا هـي عليـه" أمروها كام جـاءت " وقوهلم -٣
 لكـان الواجـب أن يقـال ، فلو كانـت داللتهـا منتفيـة،ًجاءت ألفاظا دالة عىل معاين

أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن املفهوم منها غري مراد أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن اهللا 
  )٤(. وحينئذ فال تكون قد أمرت كام جاءت،يقةال يوصف بام دلت عليه حق
 فإنـه ،ومراد السلف بقوهلم بال كيف هو نفي للتأويل"قال ابن القيم رمحه اهللا 

 ،التكييف الذي يزعمه أهل التأويل فإهنم هم الـذين يثبتـون كيفيـة ختـالف احلقيقـة
ل الرب تعاىل  وتعطي، نفي احلقيقة وإثبات التكييف بالتأويل،فيقعون يف ثالثة حماذير

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).١٣٥٦ /٤(  انظر اإلتقان ) ١(
  ).٣٠٤: ص( انظر احلموية لشيخ االسالم  )  ٢(
  ).٣٠٩:ص(  انظر احلموية لشيخ االسالم ) ٣(
  ).٣١٠: ص(   احلموية لشيخ االسالم   انظر)٤(




 

 

١٧٣ 

   .عن صفته التي أثبتها لنفسه
 ويقـول ،وأما أهل اإلثبات فليس أحد منهم يكيـف مـا أثبتـه اهللا تعـاىل لنفسـه

 وإنـام ردوا عـىل أهـل ،كيفية كذا وكذا حتى يكون قول السلف بـال كيـف ردا عليـه
 .)١("التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل حتريف اللفظ وتعطيل معناه

  فمقصودهم  هبا،  "من غري تفسري"الهلم بام أثر عن السلف من لفظة أما استد
تفسري اجلهمية املعطلة الذين ابتدعوا تفسري الصفات بخالف ما كان عليه الصحابة 

ـات  ـابعون مــن اإلثـب ـاء ،.والـت ـن تلـق ـة ـم ـك أهنــم يفرسوهنــا بتفســريات باطـل  وذـل
  )٢(.يروهنا دالة عىل التشبيهليرصفوها عن عام جاءت به املعاين التي بزعمهم ،أنفسهم

 وذلـك أن صـفات اهللا معلومـة ،وقد يريدون هبذه العبارة نفي تفسري الكيفيـة
 ، وهـذا ممـا مل خيربنـا اهللا بـه،أما معرفة كنه صفات اهللا فال نحيط علـام بـذلك، املعنى

وهلذا نفوا السلف عن تفسري الكيفية والسؤال عنهـا ويـدل لـذلك مـا جـاء عـن أيب 
 وأن اهللا ، بعـد ذكـره ألحاديـث الصـفات كحـديث الرؤيـة"اسم بن سالم عبيد الق

 هذه أحاديث صحاح محلها أصحاب احلديث والفقهـاء "يضع قدمه يف جهنم قال 
 ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه ؟ ، وهي عندنا حق الشك فيها،بعضهم عن بعض

  .)٣(" ال نفرس هذا وال سمعنا أحدا يفرسه :وكيف يضحك؟ قلنا
 وقـد ، يعلم أن نسبة التفويض إىل السلف قول ليس لـه حـظ مـن النظـروهبذا

 . تقدم نقل نصوص عن السلف رصحية يف اثبات معاين الصفات 
* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )   ١٢٢:ص( اجتامع اجليوش اإلسالمية البن القيم )  ١(
  ) ٣٣٣:  ص(انظر احلموية   )  ٢(
 ) ٢/٨٩١(، وانظر موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )١٥٦: ص (تقدم خترجيه)  ٣(
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١٧٥ 

 




 :قسم علامء احلديث اخلرب باعتبار وصوله إلينا إىل قسمني
  وآحاد -٢ متواتر              -١

ما خـرب بـه القـوم الـذين يبلـغ  " يف تعريفه)١( قال اخلطيب البغدادي:رـواملتوات
ن أ و،لكذب منهم حمالن اتفاق اأ ،عددهم حدا يعلم عند مشاهدهتم بمستقر العادة

ن ما خربوا عنه أ و،التواطؤ منهم يف مقدار الوقت الذي انترش اخلرب عنهم فيه متعذر
ن أسباب القهر والغلبة واألمـور الداعيـة أال جيوز دخول اللبس والشبهة يف مثله و

 فمتى تواتر اخلرب عن قوم هـذه سـبيلهم قطـع عـىل صـدقة ،إىل الكذب منتفية عنهم
 . )٢("لعلم رضورةوجب وقوع اأو

اخلرب الذي ينقله من حيصل العلم بصدقه رضورة عن مثلهم مـن أولـه  :وقيل
 .)٣("إىل منتهاه 

 ويستويما نقله عدد ال يمكن مواطأهتم عىل الكذب عن مثلهم  بأنه "وعرف 
 .)٤(" ال مظنونحيسطرفاه والوسط وخيربون عن 

 . وال مشاحة يف هذه التعريفات 
 . )٥( أو ما مل جيمع رشوط التواتر، ما قرص عن صفة التواتر:ادـوأما اآلح

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ه أكثر من ستني ، احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي، أحد حفاظ احلديث، لهو أمحد بن عىل بن ثابت بن مهدي)  ١(

وطبقات ) ١٨/٢٧٠(انظر سري أعالم النبالء ) ٤٦٣، تويف سنة والفقيه واملتفقه، ومنها تاريخ بغداد، ًامصنف
 ) .١/٢٤٠(الشافعية 

 ).١٦: ص(الكفاية يف علم الرواية )  ٢(
 ) .٦٢٧/ ٢(، وانظر تقريب النووي مع تدريب الراوي )  ٢٦٧:ص(انظر علوم احلديث البن الصالح )  ٣(
 ).٣٧:ص( ، وانظر نزهة النظر البن حجر)  ١٣١/ ١( رشح النووي عىل صحيح مسلم )  ٤(
وانظر املنهل الـروي يف ) ١٣١/ ١( وانظر رشح النووي عىل مسلم ) ١٦: ص( انظر الكفاية يف علم الرواية )  ٥(

 ).٥٥: ص( وانظر نزهة النظر ) ٣٢: ص( خمترص علوم احلديث النبوي البن مجاعة 




 

 

١٧٦ 

 . فمنه املشهور والعزيز والغريب ،وهو عىل أنواع بالنظر لعدد طرقه
 فمنـه املقبـول ومنـه املـردود، كـام هـو مبسـوط يف ،وخرب اآلحاد ينقسـم إىل قسـمني

  .)١(موضعه يف كتب املصطلح
 

* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٥٥- ٤٩:  ص(انظر نزهة النظر   )١(




 

 

١٧٧ 

 



 يف كتابه مناهل العرفان أن خرب اآلحاد ال يؤخـذ بـه إذا عـارض يرى الزرقاين

 . واليؤخذ به يف أمور العقائد ،القاطع
أن ـخـرب اآلـحـاد إذا ـعـارض الـقـاطع ـسـقط ـعـن درـجـة  "يـقـول عـفـا اهللا عـنـه 

 . )١("االعتبار ورضب به عرض احلائط مهام تكن درجة إسناده من الصحة
 ومنها كثـري مـن ،تلك الروايات مليئة باإلرسائيليات"عد كالم سابق ويقول ب

 ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي ال جيوز ،اخلرافات التي يقوم الدليل عىل بطالهنا
 كالروايات التـي ،األخذ فيها بالظن وال برواية اآلحاد بل ال بد من دليل قاطع فيها

ـذكر ـعـىل أـهنـا  وأـهـوال القيا،تتـحـدث ـعـن أرشاط الـسـاعة ـة وأـحـوال اآلـخـرة ـت ـم
 . )٢(" يف اإلسالماعتقادات

والقول بأن أخبار اآلحاد ال حيتج هبـا يف العقائـد قـول املتكلمـني مـن املعتزلـة 
 . ونحوهم  املتأخرينواألشاعرة

 ـفـيام طريـقـه - يعـنـي ـخـرب اآلـحـاد– فأـمـا قبوـلـه "يـقـول عـبـد اجلـبـار املعـتـزيل 
 .)٣("االعتقادات فال
 فآحـاد ،وأما األحاديث التي يتمسكون هبا ... " يم احلرمني اجلوينويقول إما

 . )٤("....ًال تفيض إىل العلم ولو أرضبنا عن مجيعها لكان سائغا 
التمسك بخرب الواحد يف معرفة اهللا تعاىل فغري جائز يـدل  أما "ويقول الرازي 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
)٣٢٥/ ١( )  ١.  ( 
)٢١/ ٢()  ٢. ( 
  ).٧٦٩: ص(رشح األصول اخلمسة )  ٣(
 ) .١٦١:ص( اإلرشاد للجويني )  ٤(




 

 

١٧٨ 

 .  )١( ثم ذكر مخسة أوجه تؤيد هذه الدعوى "عليه وجوه
هة عنــد مــن يــرى عــدم االحتجــاج بخــرب اآلحــاد أنــه يفيــد وأصــل الشــب

 لـذلك منعـوا االسـتدالل بخـرب ،واملطلوب يف باب االعتقاد القطع ال الظـن،الظن
 . اآلحاد يف باب االعتقاد وجوزوه يف األحكام 

وقد أشار إىل هذه العلة الزرقاين كام تقدم يف النقل السابق وهو إنام حذا حـذو 
 .من سبقه

أن أخبـار  الوجـه األول ": ًبينا سبب ترك العمل بخرب اآلحاد م:ييقول الراز
اآلحاد مظنونة فلم جيز التمسك هبا يف معرفة اهللا تعاىل وصفاته وإنام قلنا إهنا مظنونة 

 . )٢("...وذلك ألنا أمجعنا عىل أن الرواة ليسوا معصومني
لبـاب فقالـت وهم ملا أدخلوا املنهج العقيل يف تقرير عقائـدهم ضـلوا يف هـذا ا

 املتواتر وإن كان قطعي السـند لكنـه غـري ....اجلهمية واملعطلة واملعتزلة والرافضة"
 وهلذا قدحوا يف داللة القرآن عىل ، فإن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني،قطعي الداللة

 وال حيتج هبا من جهة طريقها وال من جهـة ، قالوا واآلحاد ال تفيد العلم،الصفات
ا عىل القلوب معرفة الرب تعـاىل وأسـامئه وصـفاته وأفعالـه مـن جهـة  فسدو،متنها

 الناس عىل قضايا ومهية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقليـة وأحالوا ،الرسول
 وعزلوا ألجلها ،ومن العجب أهنم قدموها عىل نصوص الوحي.... وبراهني يقينية

العقول الصحيحة  فأقفرت قلوهبم من االهتداء بالنصوص ومل يظفروا ب،النصوص
 ولو حكمـوا نصـوص الـوحي لفـازوا ،املؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية
 . )٣("باملعقول الصحيح املوافق للفطرة السلمية

 فـإهنم يعرضـون النصـوص عـىل بـدعهم، ومـا ظنـوه ،وهذه سيام  أهل البـدع  
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٤٦:ص(وانظر معامل أصول الدين للرازي ) ١٢٧: ص( أساس التقديس )  ١(
 ).٢٨٥ /١(وانظر املحصول يف علم األصول ) ٢٧:ص( أساس التقديس )  ٢(
 ؟) ٤٩٨/ ٢(رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز )  ٣(




 

 

١٧٩ 

 وإمـا ،إما بتأويلـه وتفننوا يف رده ، وما خالفه ردوه، فام وافق عقوهلم قبلوهً،معقوال
ولـذلك فهـم خمتلفـون يف تقريـر .  وهكـذا ، وإما بالقول بأهنا أخبار آحاد،بتفويضه

 .عقائدهم مع احتاد مشارهبم ومسالكهم 
 وال يعارضـوه بمعقـول ،أما أهل السنة فإهنم ال يعدلون عن النص الصـحيح

     #  $    %  &  !  "     M   كام قال اهللا سبحانه يف وصـف املـؤمنني ،وال بقول فالن
0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  L]ولذلك فهم متفقـون ،]٣٦: األحزاب 

 ورس هذا متسكهم بام جـاء يف ،يف تقرير عقائدهم مع بعد ما بينهم يف الزمان واملكان
  .rوسنة رسولهكتاب اهللا 

 وعـدم ، والعمـل هبـا،وقد اتفق أهل السنة واجلامعة عىل األخذ بأخبار اآلحاد
 .   وقد نقل اإلمجاع غري واحد من أهل  العلم ،التفريق بني مسائل االعتقاد وغريها

 .وسيأيت نقل ذلك
 .   بإن خرب الواحد يفيد الظن بإطالق ال يسلم هلم :أما قوهلم

 ، أو بالقرائن،ً يف خرب اآلحاد هل هو يفيد العلم مطلقاوقد اختلف أهل العلم
 . )١(؟ .ًأو يفيد الظن مطلقا 

 وهـو مـذهب عامـة ،والذي يظهر من هذه األقـوال أنـه يفيـد العلـم بـالقرائن
 .)٣(   وقد اختار هذا القول مجع من أهل العلم)٢(الفقهاء وعامة املتكلمني

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
واملعتمد يف )   ١٥٤ -١٥٢: ص( ، وأصول البزدوي )٤١٨، ١/١٧٤(انظر  الفصول يف األصول للجصاص )  ١(

، )١١٢/ ١( واإلحكـام يف أصـول األحكـام البـن حـزم ) ٩٣ -٩٢/ ٢(أصول الفقه إليب احلسني البرصي 
واللمع يف أصول الفقه كالمها للشريازي،  والربهان يف أصـول الفقـه ) ٢٩٨: ص(فقه والتبرصة يف أصول ال

ـويني  ـمعاين )٣٩٢/ ١(للـج ـة يف األصــول للـس ـة ) ١/٣٣٣(، وقواطــع  األدـل ـن قداـم ـاظر الـب وروضــة الـن
 ) .        ٤٨/ ٢(، اإلحكام لآلمدي ) ١/٣٦٢(

 ).٢٥٧/ ٢٠ ( جمموع الفتاوىانظر )  ٢(
واآلمدي يف ) ٣٦٥/ ١(وابن قدامة يف الروضة ) ٤١٨/ ١( جلصاص يف الفصول يف األصول منهم الرازي ا)  ٣(

 ) . ٤٨/ ٢(اإلحكام 




 

 

١٨٠ 

 ورواه الثقات ^ صح عن رسول اهللا إن اخلرب إذا "يقول أبو املظفر السمعاين 
 فإنـه ، وتلقتـه األمـة بـالقبول^واألئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إىل رسول اهللا 

 هذا قول عامة أهل احلديث واملتقنـني مـن القـائمني ،يوجب العلم فيام سبيله العلم
وإنام هذا القول الذي يذكر أن خرب الواحد ال يفيـد العلـم بحـال والبـد ، عىل السنة

 وكـان ،من نقلـه بطريـق التـواتر لوقـوع العلـم بـه يشء اخرتعتـه القدريـة واملعتزلـة
 وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين مل يكن هلم يف العلم قدم ،قصدهم منه رد األخبار

 . )١("ثابت ومل يقفوا عىل مقصودهم من هذا القول
ـع "وـقـد نرص ـهـذا الـقـول ـشـيخ اإلـسـالم يـقـول   مجـهـور أـهـل العـلـم ـمـن مجـي

 أنـه ،ذا تلقته األمة بـالقبول تصـديقا لـه أو عمـال بـهإخرب الواحد  الطوائف عىل أن
صـحاب أبـى أ ذكـره املصـنفون يف أصـول الفقـه مـن الـذييوجب العلم وهذا هو 

 اتبعوا يف ذلـك طائفـة ،ال فرقة قليلة من املتأخرينإ وأمحد والشافعيحنيفة ومالك 
أهـل الكـالم أو أكثـرهم يوافقـون  ذلـك ولكـن كثـريا مـن أنكـرواهـل الكـالم أمن 

 .)٢("...شعريةالفقهاء وأهل احلديث والسلف عىل ذلك وهو قول أكثر األ
 فنداء ؛خرب الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن " رمحه اهللا)٣(وقال ابن رجب

 هبا ^صحايب يف الطرق واألسواق بحيث يسمعه املسلمون كلهم باملدينة ورسول اهللا 
 .)٤(" بهتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيام يقوله ويناديموجود ال ي

 .ولقد بني أهل العلم القرائن التي ترقي باحلديث إىل العلم 
الصحيح أن خرب الواحد قد  "يقول شيخ اإلسالم يف بيان بعض هذه القرائن 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٥-٣٤: ص( االنتصار ألصحاب احلديث )  ١(
 ) .١٣/٣٥١ ( جمموع الفتاوى)  ٢(
أبو الفرج زين الدين، حنبيل، من مصنفاته فتح البـاري، وجـامع ، هو عبدالرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي)  ٣(

 ) .١٠٨/ ٣(هـ انظر الدرر الكامنة ٧٩٥العلوم واحلكم، رشح علل الرتمذي، تويف سنة 

 ) .١٧٤/ ١( فتح الباري البن رجب )  ٤(




 

 

١٨١ 

  .حتفت به قرائن تفيد العلمايفيد العلم إذا 
 ،هل العلم باحلديثأتواتر اللفظ عند وعىل هذا فكثري من متون الصحيحني م

كثـر متـون الصـحيحني ممـا يعلـم علـامء أ وهلذا كان ،وإن مل يعرف غريهم أنه متواتر
 ، وتارة لتلقى األمة له بالقبول، قاله تارة لتواتره عندهمالنبياحلديث علام قطعيا أن 

 أبـى  بالقبول يوجب العلم عند مجهـور العلـامء مـن أصـحابىاملتلقوخرب الواحد 
 كاألسـفرائينى األشـعري وأمحد وهو قول أكثـر أصـحاب والشافعيحنيفة ومالك 

قـرتن بـه إمجـاع أهـل ا  لكن ملـا ، فإنه وإن كان يف نفسه ال يفيد إال الظن،بن فوركاو
 ، كان بمنزلة إمجاع أهل العلم بالفقه عىل حكم،العلم باحلديث عىل تلقيه بالتصديق

 فـإن ذلـك احلكـم يصـري قطعيـا ،اس أو خرب واحدمستندين يف ذلك إىل ظاهر أو قي
 فأهـل ،اإلمجـاع معصـوم ألن ؛بقطعـين كان بـدون اإلمجـاع لـيس إعند اجلمهور و

 كذلك أهل ،العلم باألحكام الرشعية ال جيمعون عىل حتليل حرام وال حتريم حالل
العلم باحلديث ال جيمعون عىل التصديق بكذب وال التكذيب بصدق وتارة يكـون 

حدهم لقرائن حتتف باألخبار توجب هلم العلم ومن علم ما علموه حصل له علم أ
 )١("من العلم ما حصل هلم

ُّاملحتف ُواخلرب "ويقول ابن حجر يف ذكر القرائن  َ ْ  :ٌأنواع بالقرائن  ُ
ْاحتفـت فإنـه التـواتر،  يبلـغ مل ممـا ،صـحيحيهام يف ِالشيخان أخرجه ما: منها - أ  بـه َّ

 :منها ُقرائن،
 .الشأن هذا يف لتهامجال -
 .غريمها عىل الصحيح متييز يف ُّوتقدمهام -
ْالعلم إفادة يف أقوى وحده ِّالتلقي وهذا بالقبول، لكتابيهام العلامء ِّوتلقي -  ِجمرد ِمن ِ

 :هذا ّأن إال التواتر عن القارصة الطرق ِكثرة
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٤١-٤٠/ ١٨ ( جمموع الفتاوى)  ١(




 

 

١٨٢ 

 . الكتابني يف مما ّاحلفاظ من ٌأحد ْينتقده مل بام ُّخيتص -١
ـع مل وـبـام -٢ ُالتـخـالف يـق ُ ـه ـبـني  ّ ـع ـممـا مدلولـي ـابني، يف وـق ـث الكـت ـرجيح؛ ال حـي  ـت

َاملتناقضان يفيد أن ِالستحالة  اآلخـر، عـىل ألحدمها ٍترجيح غري من بصدقهام َالعلم ِ
 . صحته تسليم عىل ٌحاصل فاإلمجاع ذلك عدا وما
   ....والعلل، لرواةا ضعف ِمن ٌساملة ٌمتباينة ٌطرق له كانت إذا املشهور   ومنها _ ب
ُاملسلسل :ومنها  _ج  َْ  الذي كاحلديث ًغريبا، ُيكون ال حيث املتقنني، ِاحلفاظ ِباألئمة َ

 عن غريه فيه ويشاركه  ،الشافعي عن غريه فيه ويشاركه ًمثال، ،حنبل بن ُأمحد يرويه
ِسامعه عند َالعلم يفيد فإنه ،أنس بن مالك ِجاللة ِجهة ِمن باالستدالل ِ ِتهروا َ  َّوأن ،ِ
ِاملوجبة ِالالئقة ِالصفات ِمن فيهم  وال غريهم، ِمن الكثري العدد مقام يقوم ما ِللقبول ِ

ْمن يتشكك  أنه ٍبخرب شافهه لو ًمثال، ًمالكا، ّأن الناس وأخبار بالعلم ٍممارسة أدنى له َ
َوبعد ،ًقوة ازداد الدرجة تلك يف هو َمن إليه انضاف فإذا فيه، ٌصادق ُ  عليه َشىُْخي ما َ

  )١("..السهو ِمن
 ومـن )٢(ًومسألة خرب اآلحاد وحجيته قد تكلم عنها أهل العلم قديام، وحديثا

ً فقـد عقـد فصـال يف إيـراد  ،أوائل من تكلم عنها اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف رسالته
 .األدلة يف تثبيت خرب الواحد

ً حديثا يدل عىل قبول  وأورد فيه عرشين،ًوقد عقد البخاري بابا يف خرب اآلحاد
 .خرب اآلحاد

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٦٣-٦٠: ص( نزهة النظر )  ١(
 بحديث اآلحاد يف العقيدة، واحلديث حجة بنفسه كالمها للشيخ األلباين،وأخبار اآلحاد ومنها، وجوب األخذ)  ٢(

يف احلديث النبوي للشيخ عبد اهللا اجلربين، حجية أحاديث اآلحاد يف األحكام والعقائد األمني احلاج حممـد، 
األخـذ بخـرب حممـد عويضـة، واألدلـة والشـواهد عـىل وجـوب .وحجية خرب اآلحاد يف األحكـام والعقائـد د

 .الواحد يف األحكام والعقائد سليم اهلاليل، وغريها 




 

 

١٨٣ 

  . )١(وقد عد الشاطبي رمحه اهللا من البدع احلقيقية انكار أخبار اآلحاد
 فإن الصحابة والسلف الصـالح مل يكـن أحـد مـنهم يـرد ،وقد صدق رمحه اهللا

األحاديث بحجة أهنا أخبار آحاد بل كان يشتد نكريهم عىل من يرد أو يعرتض عىل 
 . بأي اعرتاض والنصوص عنهم مستفيضة معروفة  rحديث رسول اهللا 

 ومل ،r كانوا جيزمون بام حيدث به أحدهم عن رسول "فاملقصود أن الصحابة 
 خربك خرب واحد ال يفيد العلم حتى يتواتر rيقل أحد منهم ملن حدثه عن رسول 

 ومل يكن أحد من الصحابة وال أهل اإلسالم بعدهم يشكون فيام خيرب به أبو بكر... 
 وال عمر وال عثامن وال  عـيل وال عبـد اهللا بـن rالصديق ريض اهللا عنه عن رسول 

 خـربك خـرب :ًومل يقل أحد مـنهم يومـا مـن الـدهر.. مسعود وأيب بن كعب  وأبو ذر
 ، أجل يف صدورهم من أن يقابل بذلكr وكان حديث رسول،واحد ال يفيد العلم

  )٢("ن أن يقولوا له مثل ذلكوكان املخرب هلم أجل يف أعينهم وأصدق عندهم م
 : كثرية أدلة أهل السنة عىل قبول أخبار اآلحاد

ــــه تعـــــاىل -١  M   Ä  Ã           Â  Á  À   قوـل   ¿   ¾½   ¼   »            º  ¹  ̧
   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë   Ê  É     È  Ç  Æ  ÅL ]ــــــة : التوـب

،  وقد أورد اإلمام البخاري يف صحيحه هذه اآلية حتت كتـاب أخبـار اآلحـاد]١٢٢
 M    m  l  k   j  iL " ويسمى الرجل طائفة لقوله تعاىل "وقال عندها

 .)٣(" فلوا اقتتل رجالن دخال يف معنى اآلية ]٩: احلجرات[
 والطائفة تطلق عىل الرجـل الواحـد،  ، أن اهللا عد واعترب إنذار الطائفة:وجه الداللة

فلو نفر رجل واحد من طائفة وتفقه يف الدين ورجع إىل قومه فبلغهم رسـالة رهبـم 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٧١/ ١(انظر االعتصام )  ١(
 ) .١٤٧٠ -١٤٦٩/ ٤(خمترص الصواعق )  ٢(
)٢٦٤٧/ ٦ ()  ٣. ( 




 

 

١٨٤ 

 )١(.كان عليهم أن يقبلوا خربه 
  .]٦: احلجرات[ M   /   6  5  4  3     2  1  0L   " قوله تعاىل-٢

 فدل عىل أن خـرب ، أن اهللا سبحانه علق قبول خرب الفاسق عىل التثبت:وجه الداللة
 )٢(.الواحد العدل يقبل خربه جزما بال تثبت 

*  +   ,   -  .               ( )!  "  #  $  %    &  ' M    ": قولـــه تعـــاىل-٣   
  1  0  /L ]٤٣: النحل[. 
 ، أن اهللا سبحانه أمر من مل يعلم أن يسأل أهل الذكر وهـم أهـل العلـم:وجه الداللة

ًل واحدا لكان كافيا  فلو سأ،وأطلق فلم يقيدهم بعدد ً.)٣(  
 ً فاألحاديث كثرية يف قبول الصحابة ألخبار اآلحاد وسأورد بعضا منهاأما من السنة

ول اهللاَِّ  -١ َعن زيد بن ثابت قال سـمعت رس ـَ ُ َ ٍ ِِ ْ َّنرض اهللا امـرأ سـمع منـا «:  يقـول^َ ِ ً َ ْ َ َّ َ
ُحديثا فحفظه حتى يبلغه َ ُ َ ََ ِّ ًُ َ ِ ٍ فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ِْ َِ َّ َ ُ َ َُّ ُْ ََ

ٍبفقيه ِ َ ِ«)٤(. 
فلام  " :وهذا احلديث قد احتج به اإلمام الشافعي وبني وجه الداللة فيه بقوله

 دل ، يؤدهيا واالمرء واحـد،أدائها امرأع مقالته وحفظها وندب رسول اهللا إىل استام
 ألنه إنام يـؤدي ؛عىل انه ال يأمر أن يؤدي عنه إال ما تقوم به احلجة عىل من أدى إليه

 .)٥("عنه حالل وحرام جيتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة يف دين ودنيا
ِعن عبد اهللاَِّ بن عمر قال بينا الناس بقباء يف صالة   -٢ َ َُ َ ْ ٍَ ِ َ َ َ ٍ الصبح إذ جاءهم آتُ ْ َُ َ ْ ُّْ ِ  فقـال ِ

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٥٣٨  -١٥٣٧/ ٤(وانظر خمترص الصواعق )  ٣٧٤/ ١( انظر احلجة يف بيان املحجة )  ١(
 ) .١٥٣٥/ ٤( وخمترص الصواعق ) ٢٨٨ -٢٨٤/ ١٣ (انظر صحيح البخاري مع الفتح) ٢(
 ) .١٥٣٩ -١٥٣٨/ ٤(انظر خمترص الصواعق )  ٣(
) ٢٦٥٧(بـرقم ) ٣٤/ ٥( والرتمذي يف جامعه بنحـوه ) ٣٦٦٠(برقم ) ٣٢٢/ ٣(أخرجه أبو داود يف سننه )  ٤(

 ) .٤٠٤(وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم 
 ) .١٥٤٩ -١٥٤٧/ ٤(وانظر خمترص الصواعق ) ٤٠٢: ص( الرسالة )  ٥(




 

 

١٨٥ 

َإن رسول اهللاَِّ  َُّ َ َقد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الَكعبـة فاسـتقبلوها ^ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ٌ ُ َ َ َّ َِ َِ َ ْْ ْ َ َْ ْ َ َْ ُ ُِ ِ
ْوكانت وجوههم إ ُ ُ ُ َُ ْ َ ِىل الشام فاستداروا إىل الَكعبةَ َ ْ ْ َُ َْ َ")١( . 

 وقـد ،وأهل قباء أهل سابقة من األنصار وفقـه" قال اإلمام الشافعي :وجه الداللة
ومل يكن هلم أن يدعوا فرض اهللا يف القبلة  ،كانوا عىل قبلة فرض اهللا عليهم استقباال

 ما أنزل اهللا عليه يف حتويل  ومل يسمعوا،إال بام تقوم عليهم احلجة ومل يلقوا رسول اهللا
 وال بخـرب   فيكونون مستقبلني بكتاب اهللا وسـنة نبيـه سـامعا مـن رسـول اهللا،القبلة

عامة وانتقلوا بخرب واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عـن فـرض كـان علـيهم 
مل يكونـوا ، وي انـه حـدث علـيهم مـن حتويـل القبلـةفرتكوه إىل ما أخربهم عن النبـ

ء اهللا بخـرب إال عـن علـم بـأن احلجـة تثبـت بمثلـه إذا كـان مـن أهـل ليفعلوه إن شـا
 .)٢("...الصدق

 فتقـوم احلجـة ،ً كان يرسل الرسل آحادا ليبلغوا هـذا الـدينrومنها أن النبي 
 وكان يفرق العامل إىل عشائرهم ،ولومل تقم احلجة ببالغهم ملا أرسلهمعىل من بلغه، 

ومـن  ، وعملوا هبا لعلمهم بحقيقة ذلـك،إليهويأمرهم بأوامر قبلوها منهم وانتهوا 
 )٤( ريض اهللا عنـهًيـاوبعـث عل ،)٣(ذلك  بعث معاذ بن جبل ريض اهللا عنـه إىل الـيمن

 .    )٥(والشواهد كثرية يف هذا
 وأما إمجاع أهل العلم فقد حكي اإلمجاع عىل ذلك 

يقول اإلمام الشافعي بعد إيراده مجلـة مـن األحاديـث الدالـة عـىل قبـول خـرب 
 .اآلحاد 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٦٨٢٤(برقم ) ٢٦٤٨/ ٦(أخرجه البخاري، باب ماجاء يف إجازة خرب الواحد، )  ١(
 ).١٥٣٥-١٥٣٤/ ٤( وخمترص الصواعق ) ٣٧٦/ ١(وانظر احلجة يف بيان املحجة ) ٤٠٧ -٤٠٦(الرسالة )  ٢(
 ) .١٩( برقم ) ٥١/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٤٠٩٠( برقم ) ١٥٨٠/ ٤(أخرجه البخاري )  ٣(
 ) .٢٤٠٦( برقم ) ١٨٧٢/ ٤( ومسلم يف صحيحه ) ٢٧٨٣(برقم ) ١٠٧٧/ ٣(أخرجه البخاري )  ٤(
 ) .١٥٣٩/ ٤( وخمترص الصواعق ) ١/٣٧٨( انظر احلجة يف بيان املحجة )  ٥(




 

 

١٨٦ 

ومل يـزل سـبيل سـلفنا والقـرون بعـدهم إىل مـن شـاهدنا هـذا "قال رمحـه اهللا  
 . "... حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدانوكذلك حكي لنا عمن ،السبيل

 .ثم ذكر أمثلة عىل قبول الصحابة والتابعني ألخبار اآلحاد 
ولو جاز ألحد من الناس أن يقـول يف علـم اخلاصـة أمحـع  "ثم قال بعد ذلك 

املسلمون قديام وحديثا عىل تثبيت خرب الواحد واالنتهاء إليه بأنه مل يعلم من فقهـاء 
 ولكن أقول مل أحفظ عن فقهاء املسلمني اختلفوا ،إال وقد ثبته جاز يلاملسلمني أحد 

 .)١("يف تثبيت خرب الواحد بام وصفت من أن ذلك موجودا عىل كلهم
وعىل العمل بخرب الواحد كان كافـة التـابعني ومـن  "يقول اخلطيب البغدادي 

ومل يبلغنـا عـن  املسـلمني إىل وقتنـا هـذا أمصاربعدهم من الفقهاء اخلالفني يف سائر 
 من ديـن مجـيعهم وجوبـه إذ لـو أنأحد منهم إنكار لذلك وال اعرتاض عليه فثبت 

 .  )٢("كان فيهم من كان ال يرى العمل به لنقل إلينا اخلرب عنه بمذهبه فيه
وأمجـع أهـل العلـم مـن أهـل الفقـه واألثـر يف مجيـع  "وقال ابن عبد الرب رمحه اهللا 

 ثبت ومل ينسخه إذا العمل به وإجياب ،خرب الواحد العدلاألمصار فيام علمت عىل قبول 
من لدن الصـحابة إىل يومنـا  ،هذا مجيع الفقهاء يف كل عرص   عىل،إمجاعغريه من أثر أو 

 . )٣("ال اخلوارج وطوائف من أهل البدع رشذمة ال تعد خالفاإهذا 
 ومل يكـن ،دث  فهـذا تفريـق باطـل وحمـوأما تفريقهم بني باب االعتقاد وبـني األحكـام

 وذلـك أن ، يف األخـذ هبـذه األخبـارًاالسلف يفرقـون بيـنهم بـل كـان مـنهجهم واحـد
 .  متى صحت ومل تستثن  أخبار اآلحادrالنصوص عامة بوجوب األخذ بسنة النبي 

بل كان الصحابة عىل العكس من هذا فإهنم كانوا يتثبتون من بعض أحاديـث 
بروايـة أيب سـعيد اخلـدري عـىل خـرب أيب األحكام كـام اسـتظهر عمـر ريض اهللا عنـه 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٥٧ -٤٥١:ص(الرسالة )  ١(
 ) .٣١: ص ( الكفاية يف علم الرواية)  ٢(
 ).٢/ ١( التمهيد )  ٣(




 

 

١٨٧ 

 بـل كـانوا ، ومل يعهد عن أحد منهم أن تثبتوا من أحاديث الصفات البتـة،)١(موسى
 )٢(.أعظم مبادرة إىل قبوهلا وتصديقها واجلزم بمقتضاها

 ونصوص العلامء جلية يف األخذ بأخبار اآلحاد حتى يف مسائل االعتقاد 
 : اثبات العمل بخرب اآلحاد  يف مسائل االعتقاد يف ،يقول ابن عبد الرب رمحه اهللا

 وجيعلهـا ، ويعادى ويـواىل علهـا،وكلهم يدين بخرب الواحد العدل يف االعتقادات"
 . )٣("رشعا ودينا يف معتقده عىل ذلك مجاعة أهل السنة 

 كله يف صفات اهللا وأسامئه إال ما جاء االعتقاد ليس يف  "وقال يف موضع آخر
 وما جاء ، أو أمجعت عليه األمة،^ أو صح عن رسول اهللا ، اهللامنصوصا يف كتاب

 . )٤("من أخبار اآلحاد يف ذلك كله أو نحوه يسلم له وال يناظر فيه
 مذهب أصحابنا أن أخبار اآلحاد املتلقاه بالقبول تصلح "وقال شيخ االسالم 
 . )٥("إلثبات أصول الديانات 

فريـق ـبـني مـسـائل االعتـقـاد ومـسـائل وقـال اـبـن الـقـيم يف بـيـان بطالـهنـم يف الت
 .األحكام 

ـق باـطـل بإـمجـاع األـمـة"ـقـال رـمحـه اهللا  فإـهنـا مل ـتـزل ـحتـتج ـهبـذه ، وـهـذا التفرـي
 والسـيام ،األحاديث يف اخلربيات العلميـات كـام حتـتج هبـا يف الطلبيـات العمليـات
عه  فرش،واألحكام العملية تتضمن اخلرب عن اهللا بأنه رشع كذا وأوجبه ورضيه دينا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ًوخالصتها أن أبا موسى األشعري ريض اهللا عنه، استأذن عىل عمر ثالثا فلم يؤذن له فرجع، فسأله عمر عـن )  ١(

واهللا لتقيمن : فقال عمر"ً إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع" قال rسبب رجوعه فذكر أن رسول 
ـي  ـأخربه أن النـب ـو ســعيد اخلــدري ـف ـام أـب ـة فـق ـه البيـن ـك، أخرجــه البخــاري rعلـي ـال ذـل ) ٢٣٠٥/ ٥( ـق

 ) .٢١٥٤(برقم ) ١٦٩٦/ ٣(ومسلم ) ٥٨٩١(برقم
 ) .١٤٧١/ ٤( انظر خمترص الصواعق )  ٢(
 ).٨/ ١( التمهيد )  ٣(
 ).٩٦/ ٢( جامع بيان العلم وفضله )  ٤(
 ).٢٢٣: ص( املسودة   )٥(




 

 

١٨٨ 

 ومل ـتـزل الـصـحابة والـتـابعون وـتـابعوهم وأـهـل ،وديـنـه راـجـع إىل أـسـامئه وـصـفاته
ـدر واألســامء  ـار يف مســائل الصــفات والـق احلــديث والســنة حيتجــون هبــذه األخـب

 ومل ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز االحتجاج هبا يف مسائل األحكـام ،واألحكام
 لف املفرقني بني البابني ؟  فأين س،دون اإلخبار عن اهللا وأسامئه وصفاته

نعم سـلفهم بعـض متـأخري املتكلمـني الـذين ال عنايـة هلـم بـام جـاء عـن اهللا 
 بل يصدون القلوب عن االهتداء يف هذا الباب بالكتاب والسنة ،ورسوله وأصحابه

 فهم الـذين يعـرف ،وأقوال الصحابة وحييلون عىل آراء املتكلمني وقواعد املتكلفني
 . )١(" األمرين عنهم التفريق بني

 اعلم أن التحقيق الذي ال جيوز العـدول عنـه "وقال الشيخ األمني الشنقيطي 
 r فام ثبت عن النبـي،أخبار اآلحاد الصحيحه كام تقبل يف الفروع تقبل يف األصول

بأسانيد صحيحه من صفات اهللا جيب إثباته واعتقاده عىل الوجـه الالئـق بكـامل اهللا 
   .]١١: الشورى[ M 2  1  8  7  6     5   43       L  وجالله عىل نحو

وهبذ تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكالم ومن تبعهم مـن أن  أخبـار اآلحـاد ال 
تقبل يف العقائد وال يثبت هبا يشء من صفات اهللا زاعمني أن أخبار اآلحاد ال تفيـد 

 ويكفـي مـن ظهـور ، وأن العقائد البد فيها مـن اليقـني باطـل ال يعـول عليـهاليقني
 بمـجـرد حتـكـيم rبطالـنـه أـنـه يـسـتلزم رد الرواـيـات الـصـحيحة الثابـتـة ـعـن النـبـي 

 . )٢("العقل
 وأنه ليس ثمة دليـل عـىل مـا ابتـدعوه وإنـام هـو ،وهبذا يظهر بطالن ما زعموه

 . حمض افرتاء عىل الرشع

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٥٧٠/ ٤(خمترص الصواعق )  ١(
 ) ١٢٥ - ١٢٤:ص(مذكرة أصول الفقه )  ٢(
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  . تعريف توحيد الربوبية واأللوهية:متهيد

 أصـل واحـد يـدل : الواو واحلاء والدال: وحد" قال ابن فارس: لغةدــوحيالت
ولقيـت ... ، إذا مل يكن فيهم مثله، من ذلك الوحدة وهو واحد قبيلته،عىل االنفراد

  )١(" املنفرد: والواحد،... ولقيته وحده،،القوم موحد موحد 
جل متوحد أي منفرد ال خيالط  ور، أي ال أحد معه يؤنسه:ويقال رجل وحيد

فـإذا هـذه ً وتقول رأيته وحـده أي منفـردا، ، والوحدة االنفراد،الناس وال جيالسهم
  )٢(.املادة تدور عىل االنفراد واالختصاص 

 إفراد اهللا سبحانه بام خيتص به من الربوبية واأللوهية :ًومعنى توحيد اهللا رشعا
 . )٣(واألسامء والصفات 
الـراء والبـاء يـدل عـىل " : يقـول ابـن فـارس معنـى الـرب: لغةةـمعنى الربوبي

  :أصول
ـام علـيـه:ـفـاألول ـفـالرب املاـلـك واـخلـالق والـصـاحب  ، إـصـالح اليشء والقـي

واهللا جـل ....،والرب املصلح لليشء يقال رب فالن ضيعته إذا قام عـىل إصـالحها
 .ثناؤه الرب ألنه مصلح أحوال خلقه 

يقال  ، لزوم اليشء واإلقامة عليه وهو مناسب لألصل األول:آلخرواألصل ا
وأرض مرب ال يزال هبا مطـر ولـذلك سـمي  ،أربت السحابة هبذه البلدة إذا دامت

  ...السحاب ربابا
 ومتـى أنعـم ، ضم اليشء لليشء وهو أيضا مناسـب ملـا قبلـه:واألصل الثالث

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٩١-٩٠/ ٦( معجم مقاييس اللغة )  ١(
) ٣/٤٨(لسان العرب ) ١٢٤/ ٥(وهتذيب اللغة لألزهري )  ٣/٢٨٠(انظر كتاب العني للخليل الفراهيدي )  ٢(

 ) .٢٩٦:ص(خمتار الصحاح للرازي 

 . ) ١١/ ١(والقول املفيد البن عثيمني ) ١/١٢٠(نظر تيسري العزيز احلميد لسليامن بن عبد اهللا ا) ٣(
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  )١("النظر كان الباب كله قياسا واحدا 
 ويكون الـرب ،  الرب املالك" :ت الرب يف اللغة ترجع إىل ثالثة هيواطالقا
  )٢(" ويكون الرب املصلح،السيد املطاع

 ، ومالكه،هو اإلقرار بأن اهللا تعاىل رب كل يشء" :د الربوبيةـأما تعريف توحي
إجابـة الـدعاء عنـد  املتفـرد ب، النـافع الضـار، ورازقـه وأنـه املحيـي املميـت،وخالقه

  )٣("االضطرار، الذي له األمر كله وبيده اخلري كله
اهلمزة والالم واهلاء أصل واحد وهو " قال ابن فارس "  لغةةـأما معنى األلوهي

 .)٤(" ويقال تأله الرجل إذا تعبد،فاإلله اهللا تعاىل وسمى بذلك ألنه معبود،  التعبد
ــةُ واأل،َواإلالـهــة"  ــة،َلوـه ُ واأللوهـي َُّ ِ ــرئ:ُ ــادة وـقــد ـق Mm  l  L   : العـب
َو يذرك وإالهتك " ]١٢٧: األعراف[ َ َ َ َ")٥( 

 .  مألوه أي معبود ألنه ؛ عىل فعال بمعنى مفعول، اهللا أصله إاله
 الـذي  سـبحانه املفـزعألنـه ؛ مأخوذ من أله يأله إىل كذا أي جلأ إليـه:وقيل اهللا

 .  ، وهو يرجع إىل املعنى السابق وهو املعبود )٦(يلجأ إليه يف كل أمر
 . واهللا أعلم ،كام ذكر ابن فارس. مادة هذا الباب ترجع إىل التعبد والعباده ًإذاف

  )٧(. هو إفراد اهللا بجميع أنواع العبادة :أما تعريف توحيد األلوهية رشعا
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٨١/ ٢(معجم مقاييس اللغة )  ١(

 ) .٣٩٩/ ١( ولسان العرب ) ١٢٨/ ١٥(هتذيب اللغة )  ٢(

 ) .١٢٠/ ١(تيسري العزيز احلميد )  ٣(

 ). ١٢٧/ ١(معجم مقاييس اللغة )  ٤(

 ).٣٥٨/ ٤( واملحيط األعظم أليب حسن عىل بن إسامعيل بن سيده املحكم )  ٥(

 ) .٢٢٣/ ٦(وهتذيب اللغة )  ٩:ص(خمتار الصحاح للرازي ) ٤٧٠ -٤٦٩/ ١٣(انظر لسان العرب )  ٦(

 ).١٢٤/ ١(وتيسري العزيز احلميد  ) ١/١٦(انظر القول املفيد البن عثيمني )  ٧(




 

 


 

 والتـي وقـع فيهـا الغلـط ، من املسائل التي ذكرت يف بعض كتب علوم القرآنإن
 أن الرشع ،ً فقـد ذكـر الزرقـاين نقـال عـن حممـد عبـده، أول واجب عـىل املكلـفمسألة

  . الوجود واجب صانع إثبات عىل الصحيحةوالعقل يرشد املتدين إىل إقامة الرباهني 
 النـاظر يـذهب أن والعقـل الرشع إليـه يرشـد الـذي واحلـق "قال عفا اهللا عنه 

 ثـم منـه إىل الوجـود واجـب صـانع إثبات عىل الصحيحة الرباهني إقامة إىل املتدين
 ثم يأخذ كل ماجاءت به النبوات بالتصديق والتسليم بدون فحص ،إثبات النبوات

 ثم يأخذ طريق التحقيق يف ،فيام تكنه األلفاظ إال فيام يتعلق باألعامل عىل قدر الطاقة
أسيس مجيـع عقائـده بـالرباهني الصـحيحة كـان مـا أدت إليـه مـا كـان لكـن بغايـة ت

  )١("التحري واالجتهاد
 ،وهذه املسألة هي التي تعرف عند املتكلمني مسألة أول واجـب عـىل املكلـف

 وحشـد احلجـج  والرباهـني  عليهـا وكـأن اثبـات ،ولقد تتابع املتكلمون يف تقريرها
 .وجود اهللا أمر مشكوك فيه 

 ، مـؤمنهم وكـافرهم،والشك أن هذا خمالف ملا هو مغروز يف الفطـر السـليمة
والنصوص من القرآن مستفيضة  يف بيـان حـال املرشكـني وإقـرارهم بـاهللا سـبحانه 

ًوتعاىل خالقا ومالكا ورازقا ً  . كام سيأيت بيان ذلك،ً
 متفرعة من مسـألة أخـرى وهـي ،وهذه املسألة أعني أول واجب عىل املكلف

  هل هي فطرية أم كسبية ؟ ، حصول املعرفة باهللاكيفية
 إىل كسـبية معرفـة )٢(ذهب مجهور املتكلمني من املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٤٠/ ٢( مناهل العرفان )  ١(

بة إىل أيب منصور املاتريدي، ومنهجهم يف التلقي هو العقـل، عـامتهم يثبتـون ثـامن صـفات هللا فقـط، ومـن نس)  ٢(
 . عقائدهم أهنم يرون أن اإليامن هو التصديق، ومذهبهم موافق يف كثري من أصوهلم لألشاعرة 
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  )١(. وأهنا ال حتصل إال بالنظر واالستدالل ،اهللا
 وأهنا ال حتتـاج إىل نظـر واسـتدالل ،وذهب أهل السنة إىل أهنا فطرية رضورية

 . )٢(إال ملن فسدت فطرته
ـة  ـه أـهـل الـسـنة ـمـن أن معرـفـة اهللا يف األصــل فطرـي ـب إلـي ـا ذـه والصــحيح ـم

 .ا يفسدها فتحتاج إىل نظر واكتساب ولكن قد يطرأ عليها م،رضورية
ً اإلقرار باخلالق وكامله يكون فطريا رضوريـا يف حـق مـن "قال شيخ االسالم  ً

 . )٣("ري الفطرة وقد حيتاج إىل األدلة عليه كثري من الناس عند تغ.. سلمت فطرته
 ، اإلقرار واالعرتاف باخلالق فطري رضوري يف نفوس النـاس"ًويقول أيضا 

وإن كان بعض الناس قد حيصل له ما يفسد فطرته حتى حيتاج إىل نظر حتصل له بـه 
 وـهـذا ـقـول مجـهـور الـنـاس وعلـيـه ـحـذاق النـظـار، أن املعرـفـة ـتـارة حتـصـل ،املعرـفـة

 . )٤(" وتارة بالنظر،بالرضورة
،  من أن معرفـة اهللا فطريـة:لنصوص مستفيضة عىل ما ذهب إليه أهل السنةوا

ـبحانه  ـه ـس ـاب قوـل M   @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  فـمـن الكـت
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  .]١٧٢: األعراف[
ـفـاهللا ـسـبحانه وتـعـاىل اـسـتخرج ذرـيـة بـنـي آدم ـمـن أـصـالهبم ليـشـهدهم ـعـىل 

   )٥(. فأقروا له بذلك واعرتفوا ، بأن اهللا رهبم ومالكهم وخالقهم،أنفسهم
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

 ) .١٤٠: ص(حلريب أمحد ا. وانظر املاتريدية دراسة وتقويم د) ٤٤، ٤: ص(انظر كتاب التوحيد للامتريدي  =
واإلرشـاد إىل )   ٣٣:ص( واإلنصـاف للبـاقالين ) ٤٦ -٣٩(انظر رشح األصول اخلمسة للقايض عبد اجلبار)  ١(

 ) .١٠ -٩:ص(وكتاب التوحيد للامتريدي  ) ٣: ص(قواطع األدلة يف أصول االعتقاد للجويني 
 ) .٥٣:ص(وإشارات  املرام من عبارات اإلمام للبيايض احلنفي 

 )  .٨٢١/ ٢(وشفاء العليل البن القيم ) ٤٤٩-٤٤٤/ ٨) ( ٣٥٤/ ٧ ( درء التعارضانظر  ) ٢(
 ) .٧٣/ ٦(جمموع الفتاوى )  ٣(
 ).٣٢٨/ ١٦(جمموع الفتاوى )  ٤(

-٤٨٢ /٨ (درء التعـارضو) ٣٠٣/ ١( ورشح الطحاويـة البـن أيب العـز ) ٢٦٢/ ٢(انظر تفسري ابن كثري)  ٥(
= 

١٩٤ 




 

 

١٩٥ 

̄°  M  وقوـلـه ـسـبحانه وتـعـاىل   ®  ¬    «  ª  ©  ̈ §       ¦  ¥  ¤
  ±  ¿  ¾  ½              ¼  »  º   ¹  ̧   ¶  µ́     ³  ²L]اـلــروم :
٣٠[.  

 وهـو متضـمن ملعرفـة ،)١(واملراد بالفطرة هنا االسالم وهو قول عامة السـلف
ً سبحانه وتعاىل واالعرتاف به ربا ومالكا اخلالق ً  . 

 فـأبواه هيودانـه أو ، ما من مولـود إال يولـد عـىل الفطـرة"  rومن السنة قوله 
 ثم " فيها من جدعاء  هل حتسون، كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاءينرصانه أو يمجسانه

̄°  ±    M"يقول أبـو هريـرة ريض اهللا عنـه راوي احلـديث    ®  ¬   «  ª  ©
  ¹  ̧   ¶  µ́     ³  ²L)٢(  

وهذا احلديث يدل عىل أن اهللا عزوجل فطـر بنـي آدم عـىل معرفـة اهللا سـبحانه 
 :واإلقرار به من وجوه كثرية

 وأهنـا االسـالم ،معنى الفطرة وقد تقدم ، بأنه يولد عىل الفطرةr ترصيح النبي -١
 . وأن اإلسالم هو معرفة اهللا واإلقرار به ،يف قول عامة السلف

ـأبواه هيوداـنـه أو ينرصاـنـه أو يمجـسـانه " r قوـلـه : ومنـهـا-٢   فـبـني فـيـه أـهنـم " ـف
   .يغريون الفطرة التي فطر الناس عليها 

ص فيه ثم جتدع بعـد  ومنها أنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد جمتمعة اخللق ال نق-٣
  )٣(. فعلم أن التغيري وارد عىل الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها،ذلك

وإين .... "فيام يرويه عن ربه عزوجل rومن األحاديث الدالة عىل ذلك قوله 
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

 .) ٨٤/ ١(ومعارج القبول ) ٤٨٧ =
وتفسري ابن كثري ) ٢٥/ ١٤(وتفسري القرطبي )  ٤٨٢/ ٣(وتفسري البغوي ) ٢١/٤٠( انظر تفسري الطربي )  ١(

ـوكاين ) ٢٦٢/ ٢(و) ٣/٣٣( ـري الـش ـرب ) ٢٢٤/ ٤(وتفـس ـد اـل ـن عـب ـد الـب ـر التمهـي درء و) ٧٢ /١٨(وانـظ
           .) ٨/٣٦٧ (التعارض

 )٢٦٥٨(برقم ) ٢٠٤٧/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ١٢٩٣(برقم ) ٤٥٦/ ١( أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(

 ) ٣٧٢ /٨ (درء التعارضانظر )  ٣(




 

 

١٩٦ 

 وحرمـت ،خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن ديـنهم
 . )١( " وأمرهتم أن يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطانا،عليهم ما أحللت هلم

وهبذا يتبني أن  معرفة اهللا أمر فطري ال حيتاج إىل التكلف يف البحث عىل أدلـة 
 .  ادة  وهلذا كانت دعوة الرسل مرتكزة عىل إفراد اهللا جل وعال بالعب،عليه

 خلصـوا إىل القـول بـأن أول واجـب عـىل ،واملتكلمون ملا قرروا نظرية املعرفـة
 والبـدع جيـر ،املكلف هو النظر أو القصـد إىل النظـر أو الشـك عـىل اخـتالف بيـنهم

 .ًبعضها بعضا
ـاقالين      ـول الـب ـاد النظــر يف " )٢(يـق ـع العـب  أول مــافرض اهللا عزوجــل عــىل مجـي

 .)٣("آياته
 أول ماجيب عىل العاقل البالغ باستكامل سن البلوغ أو احللم "ي ويقول اجلوين

 . )٤("... القصد إىل النظر الصحيح:رشعا
 وملا عليه سـلف هـذه األمـة rو هذا خمالف ملا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله

 واألدلة ،فإن أول ما أوجبه اهللا عىل املكلف هو توحيد اهللا عزوجل وإفراده بالعبادة
  :رية منهاعىل ذلك كث
 :من الكتاب

 أن اهللا سبحانه وتعاىل بعث الرسل لتحقيق هذا األمر وهو إخالص العبـادة لـه -١
 M   I   H  G  F  E  D   CL   " ـقـــال ـســـبحانه وتـعـــاىل ،ـجـــل وـعـــال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٨٦٥( برقم ) ٢١٩٧/ ٤(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(

شاعرة، من تصانيفه  ثم البغدادي، أبوبكر الباقالين، أحد أعالم األحممد بن الطيب بن حممد بن جعفر البرصي)  ٢(
سـري أعـالم النـبالء ) ٣٧٩/ ٥(هــ انظـر تـاريخ بغـداد ٤٠٣التمهيد، وإعجاز القرآن، والتبرصة، تويف سـنة 

)١٧/٥٧٢  .( 

 . )٣٣: ص( اإلنصاف ) ٣(

 .  )٣:ص( اإلرشاد ) ٤(




 

 

١٩٧ 

   .]٥٦: الذاريات[
M   F  E  D  M   L  K  J  I  H  G   وقــال ســبحانه وتعــاىل

  ON   bL ]٣٦: النـحـــل[   M   -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !
  0  /   .L ]٢٥: األنبياء[.  

 وإخـالص ،وكان كل رسـول يسـتفتح دعوتـه بـأمرهم بعبـادة اهللا جـل وعـال
 .العبادة  له

M   <  ;  :  9     8  7  6  5  يف نبي اهللا نوح عليه السالم قال تعاىل
   I  H  G  F  E  D     C  B   A  @   ?  >  =L ]وقــــال  ]٥٩: األعــــراف 

̧   M   يف نبي اهللا هـود عليـه السـالمتعاىل    ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °̄     ®  ¬  «  ª
  ¾   ½  ¼  »º     ¹L ]ـه الـسـالم 7 8 و ]٦٥: األـعـراف ـي اهللا ـصـالح علـي  :  يف نـب

M  ̧   ¶  µ́   ³  ²  ±  °   ̄   ®   ¬  «  ª©  ̈   §  ¦
    Ë  Ê    É  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹

   Ï  Î  Í  ÌL ]٧٣: األعراف[.  
ـه الـسـالم  وـقـال تـعـاىل  ـي اهللا ـشـعيب علـي M  G  FE  D  C  B يف نـب

  W  VU   T  S  R  Q  PO  N  M  L  K   J  I  H
   b  a  ̀   _  ̂   ]  \   [   Z  Y  X

  k   j  i  h  g  f  e  dcL ]٨٥: عرافاأل[.   
: العلـق[ M   P  O  N  M  L  KL    ومن األدلة عىل ذلك  قولـه سـبحانه وتعـاىل-٢
بل ،ً وهذه اآلية أيضا تدل عىل أنه ليس النظر أول واجب" يقول شيخ االسالم .]١

 حتى   ، مل يقل انظر واستدل r  MN  M  L  KLأول واجب ما أوجب اهللا عىل نبيه
 فكـان املبلغـون خمـاطبني هبـذه ،تعرف اخلالق، وكذلك هو أول مـابلغ هـذه السـورة

 .  )١(" ومل يؤمروا فيها بالنظر واالستدالل ،يشءاآلية قبل كل 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٣٢٨/ ١٦( جمموع الفتاوى )  ١(




 

 

١٩٨ 

  :ومن السنة
ُإنك تقدم عىل " r ما جاء يف حديث معاذ ريض اهللا عنه ملا بعثه إىل اليمن قال له-١ َ َْ َ َّ ِ

ُقوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللاَِّ ْ َ ََ َ ُ ُ َّ ْ ْ ِْ ِْ ََ َ َُ ٍْ ََ ٍ فلـيكن أول ":  ويف رواية)١(" ِ
 .  )٢("ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهللا تعاىل

و عبـادة اهللا جـل فهذا احلديث يفيد الـترصيح بـأول ماجيـب عـىل املكلـف وهـ
 .  وهو نص يف املوضوع ،وعال

ً مل يـدع أحـدا مـن اخللـق إىل النظـر r والنبـي "يقول شيخ اإلسـالم رمحـه اهللا 
 وبـذلك أمـر ، بل أول ما دعاهم إليه الشـهادتان، وال إىل جمرد إثبات الصانع،ًابتداء

 إجياب النظر  وال فيه،والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات.... أصحابه 
 إنه : وهذا موافق لقول من يقول، وإنام فيه األمر بالنظر لبعض الناس،عىل كل أحد

 .)٣("واجب عىل من مل حيصل له اإليامن إال به وهذا أصح األقوال 
 يف احلـديث املتفـق عـىل صـحته مـن حـديث ابـن عمـر ريض اهللا عنـه r وقوله -٢
 ويقيمـوا ،ه إال اهللا وأين رسـول اهللاأمرت أن أقاتـل النـاس حتـى يشـهدوا أن ال إلـ"

الصالة ويؤتوا الزكـاة  فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا منـي دمـاءهم وأمـواهلم إال بحـق 
 . )٤("االسالم  وحساهبم عىل اهللا 

  :وأما اإلمجاع
لف واألئمة متفقون عىل أن أول مايؤمر به العبـاد  إن الس"قال شيخ اإلسالم 

 .)٥("الشهادتان
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٩(برقم ) ٥١/ ١( م يف صحيحه ومسل)  ١٣٨٩(برقم ) ٥٢٩/ ٢( أخرجه البخاري يف صحيحه  )  ١(

 ) .٦٩٣٧(برقم ) ٢٦٨٥/ ٦( أخرجها البخاري )  ٢(

  ) .٨ -٦ / ٨ (درء التعارض)  ٣(

 ) .٢٢(برقم ) ٥٣/ ١(ومسلم ) ٢٥(برقم ) ١٧/ ١(أخرجه البخاري )  ٤(

  ) .١١/ ٨ ( درء التعارض)  ٥(




 

 

١٩٩ 

 ، والعلامء قاطبة  عىل أن كـل كـافر يـدعى إىل الشـهادتني،وقد اتفق أئمة الدين
ًسواء كان معطال أو مرشكا أو كتابيا ً  وال يصـري مسـلام ، وبذلك يصري الكافر مسلام،ً

 .بدون ذلك 
  )١( .rسولوهذا مما يعلم باالضطرار من دين الر

 أمجـع ":  حيث قال رمحه اهللا)٢(وممن حكى اإلمجاع عىل ذلك أبو بكر بن املنذر
 وأشهد ، أشهد أن ال إله إال اهللا:كل من أحفظ من أهل العلم عىل أن الكافر إذا قال

 وأبـرأ إىل اهللا مـن كـل ديـن ، وأن كل ما جـاء بـه حممـد حـق،أن حممد عبده ورسوله
 . )٣(" أنه مسلم ،بالغ صحيح يعقل وهو ،خيالف دين اإلسالم

 ال إلـه إال اهللا حممـد : أمجع املسـلمون عـىل أن الكـافر إذا قـال"وقال ابن القيم 
 .)٤( "رسول اهللا فقد دخل يف اإلسالم 

 وجـوب النظـر وكونـه أول - هـذا القـول يعنـى" السـمعاين ريقول أبـوا ملظفـ
 ولوأنك تدبرت مجيـع ،ين خمرتع مل يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الد-واجب

 ، وال عـن الصـحابةrًأقواهلم وكتبهم مل جتـد هـذا يف يشء منهـا منقـوال عـن النبـي 
 وهم صدر ،وكذلك من التابعني بعدهم وكيف جيوز أن خيفى عليهم أول الفرائض

  ؟  rاألمة والسفراء بيننا وبني رسول اهللا 
 حتى مل يبينوه ألحد ولئن جاز أن خيفى الفرض األول عىل الصحابة والتابعني

من هذه األمة مع شدة اهتاممهم بأمر الدين وكامل عنايتهم حتى اسـتخرجه هـؤالء 
 .بلطيف فطنتهم وزعمهم فلعله خفي عليهم فرائض أخر 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٧/ ٨ (درء التعارضانظر )  ١(

 الشافعي، الفقيه صاحب التصانيف، ومن تصانيفه اإلمجاع، براهيم بن املنذر النيسابوريهو أبو بكر حممد بن إ)  ٢(
 ) .٤٩٠/ ١٤( هـ  انظر سري أعالم النبالء ٣٠٩واملبسوط، تويف سنة 

  ) .١٧٥:ص(اإلمجاع البن املنذر )  ٣(

 .)  ٤٥٢/ ٣( مدراج السالكني )  ٤(




 

 

٢٠٠ 

ألنـا إنـام نبنـي أقوالنـا عـىل  ؛ولئن كان هذا جائزا فلقد ذهب الدين وانـدرس 
 ؟أقواهلم فإذا ذهب األصل فكيف يمكن البناء عليه 

نعوذ بـاهللا مـن قـول يـؤدي إىل هـذه املقالـة الفاحشـة القبيحـة التـي تـؤدي إىل 
 ^االنسالخ من الدين وتضليل األئمة املاضني هذا وقد تواترت األخبار أن النبي 

 .)١(" كان يدعو الكفار إىل اإلسالم والشهادتني
. يـده  إذ مل يقم عليه دليل من الكتاب والسنة يؤ،وهبذا يعلم بطالن هذا القول

 .واهللا أعلم 
 

* * * 
 
 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) ٦١:ص( االنتصار ألهل احلديث )  ١(




 

 

٢٠١ 




 

 ودعـت إليـه الرسـل علـيهم ،إن مما الشك فيه أن التوحيد الـذي بينـه القـرآن
 ، وهـو عبـادة اهللا ال رشيـك لـه، املتضمن توحيد الربوبية،السالم هو توحيد اإلهلية

اإلقرار بـاهللا واالعـرتاف بـه ن ؛ أل والرباءة منه وذلك ،ونبذ كل ما عبد من دون اهللا
 ،ًسبحانه ربا وخالقا مما فطر الناس عليه، وكان املرشكون من العرب يقرون بـذلك

 ، وأن الرازق هـو اهللا سـبحانه وتعـاىل وحـده،وأن خالق السموات واألرض واحد
 . وشاهده من القرآن كثري ،وأن النافع الضار هو اهللا سبحانه وتعاىل

{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤         ¥   M  اىل يـقــول اهللا ـســبحانه وتـعــ
  ¬  «  ª   ©̈   §   ¦L ]ـــــــوت ¿  M   Â  Á   À  7 8   و  ]٦١: العنكـب

Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì   Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  
Ö ×L ]٦٣: العنكبوت[.     

 عىل ما أنكروه مـن ،واهللا سبحانه قد حاج املرشكني بإقرارهم بتوحيد الربوبية
 كيف يرصف العبـادة إىل غـري اهللا ،توحيد األلوهية وأن املقر باهللا خالقا وربا ورازقا

 .ًمن األصنام واألشجار والصاحلني واحلال أن هذه املعبودات ال متلك شيئا  
 8 7  M  Ñ   Ð    Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã

   Û  Ú  Ù  Ø×    Ö  Õ   Ô   ÓÒL ]وقال سبحانه وتعـاىل  ]٣: فـاطر  M      D  C
  U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  KJ  I  H  G     F  E

  ed  c  b   a  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z  Y        X  W  V
   n  m      l  k  j  ih  g  fLفاهللا سـبحانه يبـني هلـم أنكـم إذا ]٦٠ – ٥٩[:  النمل 

 فيلزمكم أن تفردوه ،كنتم مقرين بأن سبحانه وتعاىل هو املنفرد بتحقيق هذه األشياء
 .       Mh  g  f L ولذلك ختم اآلية بقوله ،ًئا وال ترشكوا به شي،بالعبادة

ومن هنا يعلم أن توحيـد اإلهليـة هـو األصـل يف دعـوة الرسـل وهـو خالصـة 




 

 

٢٠٢ 

 .رسالتهم 
 إال أن  املتكلمـني ومـن نحـا نحـوهم قـد ؛وهذا األمـر مـع وضـوحه وجـالءه

  ولذلك أغفلـوا ، وجعلوا  توحيد الربوبية هو الغاية عندهم،خالفوا يف هذا األصل
 .هذا التوحيد 

 ، الباري تعاىل واحـد يف ذاتـه ال قسـيم لـه" يف توحيد اهللا )١(يقول الشهرستاين
 . )٢(" وواحد يف أفعاله ال رشيك له ،وواحد يف صفاته ال شبيه له

ـول اجلــويني  ـاري ســبحانه وتعــاىل واحــد"ويـق  والواحــد يف اصــطالح ، الـب
 متقـدس ،وتعاىل موجود فـردوالرب سبحانه .. ،األصوليني اليشء الذي ال ينقسم

 .)٣("..عن قبول التبعيض واالنقسام
 فعندما  أشار إىل أنـواع ،والسيوطي رمحه اهللا يف كتابه اإلتقان تبعهم عىل ذلك

 فثالثـة القـرآن علـوم وأما "  أغفل توحيد األلوهية ومل يتعرض له  يقول ،التوحيد 
 اخلـالق ومعرفـة ،وقـاتاملخل معرفـة فيـه يـدخل فالتوحيـد وأحكام وتذكري توحيد
 الظاهر وتصفية والنار واجلنة والوعيد الوعد منه والتذكري ،وأفعاله وصفاته بأسامئه
 . )٤(.." املنافع وتبيني كلها التكاليف منها واألحكام والباطن

 ـهـذا ـهـو توحـيـد األـسـامء "معرـفـة اـخلـالق بأـسـامئه وـصـفاته وأفعاـلـه"فقوـلـه 
 .والصفات والربوبية 
 أمـا توحيـد الطلـب ،عند أهل العلم توحيـد املعرفـة واإلثبـاتوهو ما يسمى 

 .والقصد فلم يرش إليه 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

ً، برع يف الفقه، وصنف كتبا كثرية، منها هناية اإلقدام يف هو حممد بن عبدالكريم بن أمحد أبو الفتح الشهرستاين)  ١(
) ١/٢١٢( طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح هـ  انظر٥٤٨علم الكالم، وكتاب امللل والنحل، تويف سنة 

 ) .٣٢٣/ ١(وطبقات الشافعية البن أيب شهبة 

   )   .٥٦: ص(هناية اإلقدام )  ٢(

 ) .٥٢: ص(اإلرشاد )  ٣(

 ).١٩١٩/ ٥( اإلتقان يف علوم القرآن )  ٤(




 

 

٢٠٣ 

 فـإن اهللا سـبحانه rوالشك أن هذا خمالف ملا جاء يف كتاب اهللا وسـنة رسـوله
 ويكون الدين ،وتعاىل ما بعث الرسل وال أنزل الكتب إال ليعبد وحده ال رشيك له

وقــال  ]٥٦: الــذاريات[ M H  G  F  E  D   C  I  L كلــه هللا قــال تعــاىل 
 M   ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D   ـســـــبحانه وتـعـــــاىل

bL ]٣٦: النحــــــــــــــــل[   M     ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !   .  -    
  0  /L ]ـــاء ¤  ¥  ¦  §  ¨©  M  7 8و ]٢٥: األنبـي   £    ¢  ¡

  ̄®     ¬   «  ª    Õ  L ]ـام :  ;  >  =  <    ?   M  7 8 و     ]١٥١   :األنـع
  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C   B  A  @

  Z  Y      X  W  V  U  T  SRL ]٦٤: آل عمران[. 
ول دعوة الرسـل أوهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو "

وآخرها وهو معنى قول ال إله إال اهللا فإن اإلله هو املـألوه املعبـود باملحبـة واخلشـية 
 العبـادة وألجـل ـهـذا التوحيـد خلقـت اخلليـقـة أـنـواع والتعظـيم ومجيـع واإلجـالل

 أهـللت الرسل وأنزلت الكتب وبه افرتق الناس إىل مؤمنني وكفار وسعداء وأرس
M   s  r   q  p  o  n  m  l   اجلنة وأشقياء أهل النـار قـال اهللا تعـاىل

  w  v  u  tL ]أول أمر يف القرآن فهذا ]٢١: البقرة . 
M     C  B   A  @   ?  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5 اىل وقــال تعــ

   I  H  G  F  E  DL ]ــراف ــد ]٥٩: األـع ــول بـع ــوة أول رـس ــذا دـع  فـه
  .)١("حدوث الرشك 

 .كثرية وقد تقدم ذكر طرف منها واآليات يف هذا املقام 
 وأول مـا يـدخل بـه يف اإلسـالم ،وهذا التوحيد هو أول واجب وآخر واجب

 .وآخر ما خيرج به من الدنيا 
 إنام كانت يف هذا النوع وهو الذي كفـر بـه ؛واخلصومة بني الرسل وبني أممهم 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )١٢٤/ ١(  العزيز احلميد ريتيس)  ١(
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  .]٥: ص[ M   M  L  K      J  IH       G     F  E  NL  املرشكون وكانوا يقولون 
 .ّوهو الذي كفرهم اهللا به وأباح دمائهم وأمواهلم ونسائهم ملا مل خيلصوا له العبادة 

ومعلوم أن "قال شيخ اإلسالم وهو يبني إن املرشكني يقرون بتوحيد الربوبية 
كوا اهللا  شار،حبار والرهبان واملسيح بن مريمنبياء واأل من اخللق مل يزعم أن األًاأحد

بـل وال زعـم أحـد مـن النـاس أن العـامل لـه صـانعان ض، يف خلق السـاموات واألر
 .متكافئان يف الصفات واألفعال 

 بل عامة املرشكني ، مساويا هللا يف مجيع صفاتهإهلا آدم بنيبل وال أثبت أحد من 
 سـواء ،ن الرشيـك مملـوك لـهأه بل عامتهم يقرون باهللا مقرون بأنه ليس رشيكه مثل

لبيك (كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنام كام كان مرشكوا العرب يقولون يف تلبيتهم 
 فأهل رسول اهللا بالتوحيـد وقـال )ال رشيكا هو لك متلكه وما ملكإال رشيك لك 

لـك ال ن احلمـد والنعمـة لـك واملإ ، لبيك ال رشيك لـك لبيـك،لبيك اللهم لبيك(
 .)رشيك لك 

وقد ذكر أرباب املقاالت ما مجعـوا مـن مقـاالت األولـني واآلخـرين يف امللـل 
والنحل واآلراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبـات رشيـك مشـارك لـه يف خلـق 

 وهبـذا وغـريه يعـرف مـا ،ثم قـال... مجيع املخلوقات وال مماثل له يف مجيع الصفات
يد فإن عامـة املتكلمـني الـذين يقـررون التوحيـد يف وقع من الغلط يف مسمى التوح

 واحـد يف ذاتـه :كتب الكالم والنظر غايتهم أن جيعلوا التوحيد ثالثة أنواع فيقولون
ويظنون ...  وواحد يف أفعاله ال رشيك له، وواحد يف صفاته ال شبيه له،ال قسيم له

 . )١("أن هذا هو التوحيد املطلوب 
 فهـو كـام ذكـر ،كلمني قد خىل من توحيـد األلوهيـةوهبذا يعرف أن توحيد املت

 وواحـد يف ، وواحد يف صفاته ال شـبيه لـه، ال قسيم له يف ذاته واحد،شيخ االسالم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )  .١٧٩ -١٧٦:ص(التدمرية )  ١(
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 )١(.أفعاله ال رشيك له 
  . )٢( بالقادر عىل االخرتاع  ،ومنشأ الغلط عندهم أهنم فرسوا اإلله

ليس اإللـه ،ستحق العبـادة الذي ي، فإن اإلله بمعنى املألوه املعبود،وهذا باطل
  )٣(.بمعنى القادر عىل اخللق

 ،ونتيجة هلذا االعتقاد فقد قدروا اخلرب املحذوف يف كلمة التوحيد ال إله إال اهللا
 . وقد ذكر ذلك الزركيش والسيوطي يف كتابيهام ،أي ال إله موجود إال اهللا بموجود 

 عليه متوقف غري عنىامل كان وإن التقدير الصناعة توجب وقد" :قال الزركيش
 .)٤("موجود أي حمذوف اخلرب إن اهللا إال إله ال يف كقوهلم

 : وهذا باطل من وجوه
ً وأيضا ال حيصل بذلك التقدير ،اآلهلة املعبودة من دون اهللا كثرية وموجودة ألن -١

  )٥(.املقصود من بيان أحقية ألوهية اهللا سبحانه وبطالن ما سواها
 مل يعقب عىل هذا القول ومل يرجح ولكنه يف موضع  يف هذا املوضعالزركيشو

 تكلـم عـن تقـدير اخلـرب يف  كلمـة التوحيـد يف مصـنف آخر ذكر القول املختار فقـد
  . : وذكر سبب االختيار بقوله،مستقل وذكر األقوال واختار تقديره بحق

  ...واملقصود نفـي مـا عـدا إلـه احلـق،ألن آهلة الباطل موجودة يف الوجود كالوثن "
 . )٦( "ولتكون الكلمة جامعة لثبوت ما يستحيل نفيه ونفي ما يستحيل ثبوته

 أن تقدير اخلرب بموجود يلزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو اهللا وهـذا -٢

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ـي للـقـايض عـبـداجلبار انـظـر)  ١( ـجمـرد مـقـاالت ) ٥٦: ص(وانـظـر هناـيـة اإلـقـدام للشهرـسـتاين   ) ٢٤١/ ٥( املغـن

 ) .٥٢:ص(واإلرشاد للجويني  ) ٤٩:ص(واالنصاف للباقالين ) ٥٥:ص(األشعري البن فورك  

 )  .١٠٠/ ١(وامللل والنحل للشهرستاين ) ١٢٣: ص(انظر أصول الدين للبغدادي )  ٢(

 ) .٣٨٦/ ٢(واقتضاء الرصاط املستقيم )  ٢٢٧ -٢٢٦/ ١ ( التعارضدرء انظر )  ٣(

 )  .١٦١١/ ٥( واإلتقان للسيوطي ) ٧٥/ ٣( الربهان يف علوم القرآن )  ٤(

 ) .٧٤/ ١(انظر تعليق سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز عىل رشح الطحاوية البن أيب العز )  ٥(

  ) .٧٥ -٧٤: ص(معنى ال إله إال اهللا للزركيش )  ٦(
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  . )٢( )١(هو مذهب أهل اإلحتاد
 قـال سـبحانه ، أن هذا خمالف للنصوص الرشعية املفرسة ملعنـى كلمـة التوحيـد-٣

(   *  +          ,  -   .  !M وتعاىل       (     '  &    %  $   #    "  L ]٦: احلج[. 
M  z  y  x  7 8 وقد أبطل اهللا سبحانه وتعاىل كل آهلة تعبد من دونه 

  ¤  £  ¢       ¡  �  ~  }  |  {   ª     ©   ̈   §   ¦  ¥L 
 .]٦٢: احلج[

M      V   U  T    S  R  Q  وقال سبحانه وتعاىل يف تفسري كلمة التوحيـد 
  ̀    _  ̂   ]  \  [  Z  Y   X      WL ]٢٧ – ٢٦: الزخرف[. 

 ومما يربهن ،فهذه النصوص مفرسة لكلمة التوحيد والشواهد عىل ذلك كثرية
 كـانوا يعلمـون أن املقصـود مـن هـذه rًعىل ذلك أيضا أن املرشكني يف زمـن النبـي 

 لذلك امتنعوا عن قوهلا وقالوا ملا قيل هلم ،وعالالكلمة هو إخالص العبادة له جل 
M   S  R  Q           P  O  N  M  L  K      J  IH       G     F  E   قولـوا ال إـلـه إال اهللا 

   \  [  Z  Y  X  WV  U  TL ]٦ – ٥: ص[. 
M  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d         c  b  ـعــــــــــنهم   7 8  

  s    r    q   pL ]٣٦ – ٣٥: الصافات[.  
 قـال ، ذكر نصوص العلامء يف معنى اإلله"ليامن بن عبد اهللا وقد قال الشيخ س

  .. ")٣(  اهللا ذو األلوهية والعبودية عىل خلقه أمجعني"ابن عباس ريض اهللا عنهام 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
االحتاد يف اصطالح القوم تصيري الذاتني واحدة، وهو حال الصويف الواصل، وقيل هـو شـهود وجـود واحـد )  ١(

مطلق من حيث إن مجيع األشياء موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة يف أنفسها،ال من حيث أن ملا سوى اهللا 
ًوجودا خاصا به، وهذه النظرية تقوم عىل أساس اعتقاد الصويف  الواصل باحتاد اإلنسان باهللا، فريى العبد ذاته ً

ًمتصال اتصاال تاما ال انفكاك منه، انظر معجم مصطلحات التصوف الفلسفي د  ً حممد العد لـوين اإلدرييس . ً
 ) .٩: ص(عبداملنعم احلفني . ومعجم مصطلحات الصوفية د) ١٢:ص(

 ) .٤١٦/ ٢(انظر معارج القبول )  ٢(

  ).٥٤/ ١(أخرجه الطربي )  ٣(




 

 

٢٠٧ 

فا ورجاء وتعظيام  العباد حبا وذال وخوه هو الذي يأهل اإلله  "وقال ابن القيم 
 . )١(" وطاعة له بمعنى مألوه وهو الذي تأهله القلوب أي حتبه وتذل له

وهـذا كثـري جـدا يف كـالم "ثم قال  الشيخ سليامن بعد أن حكى أقوال العلامء  
العلامء وهو إمجاع منهم أن اإلله هو املعبود خالفا ملا يعتقده عباد القبور وأشـباههم 

لق أو القادر عىل االخرتاع أو نحو هذه العبارات ويظنون أهنم يف معنى اإلله أنه اخلا
إذا قالوها هبذا املعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا مـن 
عبادة غري اهللا كدعاء األموات واالستغاثة هبم يف الكربات وسؤاهلم قضاء احلاجات 

رب األرض والسموات إىل غري ذلـك والنذر هلم يف امللامت وسؤاهلم الشفاعة عند 
من أنواع العبادات وما شـعروا أن إخـواهنم مـن كفـار العـرب يشـاركوهنم يف هـذا 

 ويعبدوـنـه ـبـأنواع ـمـن االـخـرتاع ويعرـفـون أن اهللا ـهـو اـخلـالق الـقـادر ـعـىل اإلـقـرار
ن أبا جهل وأبو هلب ومـن تـبعهام مـن اإلسـالم بحكـم عبـاد القبـور ْهَيْلَالعبادات ف

 أيضا إخواهنم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونرس إذ جعل هـؤالء ديـنهم نْهَيْول
 ^هو اإلسالم املربور ولو كان معناها ما زعمه هؤالء اجلهال مل يكن بني الرسول 

وبينهم نزاع بل كانوا يبادرون إىل إجابته ويلبون دعوته إذ يقول هلم قولوا ال إله إال 
ع إال اهللا فكانوا يقولون سـمعنا وأطعنـا قـال اهللا ال قادر عىل االخرتا  اهللا بمعنى أنه

ـــــاىل M Ç  Æ   Å  Ä  Ã   تـع   Â  L]٨٧: الزخــــــرف[   M   ©  ̈   §  ¦
  ±  °    ̄   ®   ¬  «  ªL ]٩: الزخـــــــرف[  M ª  ®      ¬  « 

  ́   ³  ²  ±  °  ̄L ]إىل غري ذلـك مـن اآليـات اآلية  ]٣١: يونس 
لكن القوم أهل اللسان العريب فعلموا أهنا هتدم عليهم دعاء األموات واألصنام من 

 لغـريه ألم الـرأس اإلهليـةاألساس وتكب بناء سؤال الشفاعة من غـري اهللا ورصف 
ــالوا  M �  ~   }  |  L     ]٣: الزمـــر[ M  f  e     d   c  b  a  ̀L   فـق

ـونس[  ملــن كــان أبــو ًفتبــا، ]٥: ص[ M  M  L  K      J  IH       G     F  E    L ، ]١٨: ـي
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ). ٢٦/ ٣(مدارج السالكني )  ١(




 

 

٢٠٨ 

M         c  b: جهل ورأس الكفر من قريش وغريهم أعلم منه ال إله إال اهللا قال تعاىل
  s    r    q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g    f  e  dL 

  )١(" ]٣٦ – ٣٥: الصافات[
 ،وقد نقل الزرقـاين كـالم الغـزايل يف تقسـيم التوحيـد إىل توحيـد عـوام اخللـق

 عـن أبعـد أحـدمها ،قرشان ولـه ،نفـيس جـوهر والتوحيد " قال،وتوحيد املتكلمني
 وأمهلـوا ،للـقرش احلراسة عةوبصن بالقرش االسم الناس فخصص ،اآلخر من اللب
 توحيدا يسمى وهذا اهللا إال إله ال بلسانك تقول أن هو األول فالقرش ،بالكلية اللب

 خيـالف الـذي املنافق من يصدر قد ولكنه النصارى به رصح الذي للتثليث مناقضا
 بـل القـول هـذا ملفهـوم وإنكـار خمالفة القلب يف يكون أال الثاين والقرش جهره رسه

ـتمل ـب ظــاهر يـش ـىل القـل ـاده ـع ـه والتصــديق اعتـق ـو ،ـب ـد وـه ـوام توحـي ـق ـع  ،اخلـل
 اللباب وهو والثالث ،املبتدعة تشويش عن القرش هذا حراس سبق كام واملتكلمون

 عبـادة يعبـده وأن الوسائط عن التفاته تقطع رؤية تعاىل اهللا من كلها األمور يرى أن
 . )٢("..غريه يعبد فال هبا يفرده

 وال شك أن هذا باطل ، قد وافق مذهب الصوفية يف التوحيدكالم الغزايل هذا
 :من وجوه

 أن هذه املراتب قـد خلـت مـن توحيـد األلوهيـة الـذي هـو خالصـة دعـوة -١
الرسل وأس رسالتهم حيث مل تذكر بني هذه املراتب وإنـام غايـة مـا فيـه توحيـد 

إلسـالم وال  وهبذا التوحيد اليدخل الرجل يف ا،الربوبية الذي يقر به املرشكون
فإنه مشرتك بني مجيع الفرق عىل اختالف .  به اجلنة لينجو به من النار وال يدخ

 .نحلهم 
 فأدنى مراتب التوحيد عند الغزايل   ، وهو يشري بكالمه إىل مراتب توحيد الربوبية

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٨٢ -١٧٨/ ١( تيسري العزيز احلميد )  ١(

  ).٣٨/ ٢(مناهل العرفان )  ٢(




 

 

٢٠٩ 

 .توحيد العوام  التلفظ بكلمة التوحيد ال إله إال اهللا 
ة اخلاصـة عنـده هـو الفنـاء يف توحيـد وأعىل مراتب التوحيد وهو توحيد خاصـ

  )١(.الربوبية عن وجود السوي 
 .ًوذكر الغزايل نحوا من هذا الكالم يف موضع آخر 

 للتوحيد أربع مراتب وينقسم إىل لب ، وإىل لب اللب وإىل قرش وإىل ": حيث قال 
 ... قرش القرش

وقلبه )  ال إله إال اهللا(هي أن يقول اإلنسان بلسانه   :   فالرتبة األوىل من التوحيد 
 . غافل عنه أو منكر له كتوحيد املنافقني 

 .أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كام صدق به عموم املسلمني وهو اعتقاد العوام: والثانية
أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور احلق وهو مقام املقربني : والثالثة 

 . هتا صادرة عن الواحد القهاروذلك بأن يرى أشياء كثرية ولكن يراها عىل كثر
أن ال يرى يف الوجود إال واحدا وهي مشاهدة الصديقني وتسمية : والرابعة 

الصوفية الفناء يف التوحيد ؛ألنه من حيث ال يرى إال واحدا ، فال يرى نفسه أيضا، 
وإذا مل ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه يف توحيده بمعنى أنه 

 )٢("ن رؤية نفسه واخللقفنى ع
 يف بيان أن ماذكره الغـزايل هـو توحيـد الصـوفية قـال رمحـه قال شيخ اإلسالم

هل التصوف واملنتسبني إىل املعرفة والتحقيق والتوحيد أوكذلك طوائف من   ":اهللا
 وأن يشـهد أن اهللا رب كـل ، هـو شـهود هـذا التوحيـد،غاية ما عندهم من التوحيد

  وجـوده وبمشـهوده  عـنجـودهوبم غاب العارف إذا   سياميشء ومليكه وخالقه ال
 بحيث يفنى من ، ودخل يف فناء توحيد الربوبية، وبمعروفه عن معرفته،عن شهوده

 ومعلوم أن هذا ، ال غاية وراءهاالتيمل يكن ويبقى من مل يزل فهذا عندهم هو الغاية 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٦٣ -٢٥٧: ص(أمحد احلريب : انظر أصول الدين عند أيب حامد الغزايل، رسالة دكتوراة، إعداد)  ١(

 ).٧٤، ١/٣٤(و) ٤/٢٤٥(إحياء علوم الدين  )٢(




 

 

٢١٠ 

جـرد هـذا التوحيـد هو حتقيق ما أقر به املرشكون من التوحيد وال يصـري الرجـل بم
   .مسلام فضال عن أن يكون وليا هللا أو من سادات األولياء

وطائفة من أهل التصوف واملعرفة يقررون هذا التوحيد مـع إثبـات الصـفات 
 . )١("فيفنون يف توحيد الربوبية مع اثبات اخلالق للعامل املباين ملخلوقاته

صـديق هبـا توحيـد عـوام  أن تسمية قول الشهادة مع االعرتاف بمعناهـا والت-٢
اخللق باطل بل هذا هـو توحيـد الرسـل علـيهم الصـالة والسـالم الـذي يقـوم عـىل 
التلفظ بكلمة التوحيد مع العمل بمقتضاها بإفراد اهللا بالعبادة والـرباءة مـن الرشك 

 .وأهله 
 أن تقسيمه التوحيد إىل قرش ولب تقسيم ليس عليـه دليـل مـن كتـاب اهللا وسـنة -٣    

وذلك أن توحيـد عزوجـل ال يقـال فيـه إن منـه مـاهو قشـور، وذلـك أن اهللا  rرسوله
عزوجل ما خلق اخلليقة وال بعـث الرسـل إال إلقامـة توحيـد اهللا عزوجـل يف األرض 

 بل ما ادعاه من تسمية قول ال إله إال اهللا قرش خيالف ماجاء ،ويوحد جل وعال بالعبادة
طة بالتلفظ بكلمة التوحيد فال يدخل النصوص الرشعية وذلك أن أحكام اإلسالم منو

الرجل يف اإلسالم حتى ينطق هبا وال ينجوا الرجل من النار إال بالتلفظ هبا وال يعصم 
دمه وماله إال بالتلفظ هبا وقد تواترت النصوص ببيان ذلك وقد سبق طائفة منها ومنها 

 . وقد سبق كالم العلامء يف ذلك ".... من كان آخر كالمه من الدنيا "
أما ما قاله الغزايل يف تسمية املتكلمني حراس العقيدة فهذا باطل بل مـا أفسـد 

  وذلك،العقيدة إال املتكلمون ونصوص السلف يف التحذير من الكالم وأهله كثرية
 إذ جعلوها ،منهجهم قائم عىل دراسة العقائد بالطرق العقلية واملناهج الفلسفيةألن 

هـي ال ف ، أمـا الكتـاب والسـنة ،لداللة عندهم وهي قطعية ا،مصدر التلقي عندهم
 وهـذه طـريقتهم كيـف جيعلـون ، وقوم هـذا وصـفهم،تفيد اليقني عندهم  بل الظن

 . للعقيدة ًاحراس
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).١٠٢ -١٠١/ ٣(فتاوى جمموع ال)  ١(




 

 

٢١١ 

يقول ابن عبـدالرب ل الكالم من أهل األهواء والبدع، ولقد أمجع السلف عىل عد أه
ل الكالم أهل بدع وزيغ  أمجع أهل الفقه واآلثار من مجيع األمصار أن أه"رمحه اهللا 

 ، وإنـام العلـامء أهـل األثـر والتفقـه فيـه،وال يعدون عند اجلميع يف طبقـات الفقهـاء
 . )١("ويتفاضلون فيه باإلتقان وامليز والفهم 

اهللا حممـد بـن أمحـد بـن اسـحاق بـن خـويز منـداد  عبـدونقل ابن عبدالرب قول 
ن كتابه يف اخلالف قال مالـك  قال يف كتاب اإلجارات م، بسنده)٢( املرصي املالكي

ال جتوز اإلجارات يف يشء من كتب األهواء والبـدع والتنجـيم وذكـر كتبـا ثـم قـال 
وكتب أهل األهواء والبدع عند أصحابنا هـي كتـب أصـحاب الكـالم مـن املعتزلـة 

 اجلن  موعزايوغريهم وتفسخ اإلجارة يف ذلك قال وكذلك كتب القضاء بالنجوم 
  .وما أشبه ذلك

ال جتـوز شـهادة أهـل البـدع " يف كتاب الشهادات يف تأويل قـول مالـك وقال
 هم أهل الكالم فكـل : قال أهل األهواء عند مالك وسائر أصحابنا"وأهل األهواء

متكلم فهو من أهل األهواء والبدع أشعريا كان أو غري أشعري وال تقبل له شـهادة 
 . )٣("تيب منهاتليها اسيف اإلسالم أبدأ وهيجر ويؤدب عىل بدعته فإن متادى ع

 لو أوىص لعلامء بلده : وذكر األصحاب يف الفتاوى"يقول ابن أيب العز احلنفي  
اليدخل املتكلمون ولو أوىص إنسان أن يوقف من كتبه ماهو من كتب العلم فأفتى 

 )٤("السلف أن يباع ما فيها من كتب الكالم
مجاع منهم عـىل ذلـك، م وأهله وهو إولقد تتابعت كلامت السلف يف ذم الكال

 وجيلسـوا عـىل ، حكمـي يف أهـل الكـالم أن يرضبـوا باجلريـد"قال اإلمام الشافعي 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٩٤٢ /٢(جامع بيان العلم وفضله )  ١(

، فقيه أصويل،  له  كتـاب كبـري يف  اخلـالف، وكتـاب يف أصـول هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن خويز املالكي)  ٢(
 ) .٢٨٠/ ٨(ومعجم املؤلفني ) ٢٦٨:ص(املذهب  هـ انظر الديباج ٣٩٠الفقه تويف يف حدود سنة 

  ).٩٤٣ -٩٤٢/ ٢(جامع بيان العلم وفضله )  ٣(

 ) .١٨/ ١(رشح العقيدة الطحاوية )  ٤(




 

 

٢١٢ 

 هذا جزاء من ترك الكتـاب : وينادى عليهم،اإلبل ويطاف هبم يف العشائر والقبائل
 ."والسنة وأقبل عىل الكالم

ر مـن  لو علم الناس مـا يف الكـالم يف األهـواء لفـروا منـه كـام يفـ"ًوقال أيضا 
 .)١("األسد 

 إين اطلعت من أهل الكـالم عـىل يشء مـا ظننتـه قـط وألن يبـتىل "ًوقال أيضا 
 .)٢("املرء بكل ماهنى اهللا عنه ما عدا الرشك خري له من أن يبتىل من الكالم 

ً وال تكـاد تـرى أحـدا نظـر يف ،ً ال يفلح صاحب كالم أبدا"وقال اإلمام أمحد 
 . )٣("الكالم إال ويف قلبه دغل 

 .)٤(" أهل الكالم زنادقة "وقال رمحه اهللا 
 .)٥(" ال جتالسوا أهل الكالم وإن ذبوا عن السنة :ًوقال أيضا

 .ونصوص السلف يف هذا الباب كثرية 
 وقـد ،ومما يدل عىل فساد طريقة املتكلمني حريهتم واضطراهبم فـيام هـم عليـه

قـة السـلف الصـالح شهدوا عىل أنفسهم بذلك وهذا اضطرهم إىل الرجوع إىل طري
أضطجع عىل فرايش وأضع امللحفة عىل وجهي وأقابل " )٦(قال ابن واصل احلموي

 . )٧("بني أدلة هؤالء وأدلة هؤالء حتى يطلع الفجر ومل يرتجح عندي يشء
 :وقال الرازي

 وغاية سعي العاملني ضالل             الـــــعقة إقدام العقول ـــــــهناي
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٩٤١/ ٢( رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )  ١(

 ) .٩٣٩/ ٢( رواه ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله )  ٢(

 ) .٩٤٢/ ٢(الرب يف جامع بيان العلم وفضله رواه ابن عبد)  ٣(

 ) .١٠٢:  ص( وتلبيس إبليس  ) ١٧٢/ ١( قوت القلوب أليب طالب املكي )  ٤(

 ) .٣٣٤/ ١( طبقات احلنابلة إليب يعىل )  ٥(

 هو حممد بن سامل بن نرص اهللا بن سامل بن واصل القايض مجال الدين احلموي، صنف تصانيف كثرية منها خمترص )٦(
 ) .١٥٩ - ٢/١٩٤(هـ انظر طبقات الشافعية إليب بكر بن شهبة ٧٩٦ربعني يف أصول الدين تويف سنة األ

  ).١٦٥/ ١ (درء التعارض)  ٧(




 

 

٢١٣ 

 ا أذى ووبال ـــوحاصل دنيان           جسومنا  وأرواحنا يف وحشة من
 سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا             ومل نستفد من بحثنا طول عمرنا     

لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فام رأيتها تشفي عليال " :ثم قال
M   Z     Y   وال تروي غليال ورأيت أقرب الطرق طريقـة القـرآن أقـرأ يف اإلثبـات 

  ]  \  [L ]ـه ـاطر[ M   »  º  ¹  ̧L    ]٥: ـط ـي  ]١٠: ـف ـرأ يف النـف   وأـق
M   43        2  1   8  L ]١١: الـشـورى[    M   ̧   ¼  »       º   ¹    L ]ـه   ]١١٠: ـط

 ."ثم قال ومن جرب مثل جتربتي عرف مثل معرفتي 
يا أصحابنا ال تشتغلوا بالكالم فلو عرفت أن "وكذلك قال أبو املعايل اجلويني 

   .الكالم يبلغ يب إىل ما بلغ ما اشتغلت به
لقـد خضـت البحـر اخلضـم وخليـت أهـل اإلسـالم وعلـومهم " :وقال عنـد موتـه

ودخلت يف الذي هنوين عنه واآلن فإن مل يتداركني ريب برمحته فالويل البن اجلويني 
 . )١("وها أنا ذا أموت عىل عقيدة أمي أو قال عىل عقيدة عجائز نيسابور

  آخـر هـي الذي  يقول عن املتكلمني إهنم حراس العقيدة ينتالغزايل رمحه اهللاو
أمره إىل الوقف واحلرية يف املسائل الكالمية ثم اعرض عن تلك الطرق وأقبـل عـىل 

 .)٢( فامت والبخاري عىل صدره r حاديث الرسول أ
 واسـتعاض عـنهام rوهذا جزاء كل من أعرض عن كتـاب اهللا وسـنة رسـوله

ره إىل   يـؤول أمـ،بعلم الكالم املـذموم أو أراد أن جيمـع بينـه وبـني الكتـاب والسـنة
 .احلرية والضالل والشك 

 . ما ادعاه الغزايل باطل وقد تقدم وجه بطالنه واهللا أعلم ًإذاف
* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٢٤٥ -١/٢٤٣(انظر رشح العقيدة الطحاوية )  ١(

 ) .٢٤٣/ ١(انظر رشح العقيدة الطحاوية )  ٢(




 

 

٢١٤ 

 
  
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 :املسائل املتعلقة بتوحيد األمساء والصفات













 
 
 
 
 




 

 

٢١٥ 

 
 
 
 
 
 
 

 :املبحث األول
 :موقفهم من الصفات الذاتية
















 

 

٢١٦ 





لقد خالف الزركيش والسيوطي فيام نقاله يف تفسري صفة النفس هللا أهل السنة 

ـزركيش  ـال اـل ـث ـق ـه "حـي ـاىل وقوـل ـدة[ M   wv  u  t  s   r  q      p  o  n   L تـع : ملاـئ
 . كالنفس مسترت ألنه بالنفس له تشبيها )١(بالغي هاهنا النفس قيل ]١١٦

 اهللا حيـذركم وقيـل ،عقوبتـه أي ]٢٨: ل عمـران[M Ç  Æ  Å  L   :قوله
 . )٢(" إياه

  M u  t  s   r  q      p  o  n تعـاىل قولـه يف النفس ذلك من "وقال السيوطي 
    wv      L كالنفس مسترت ألنه الغيب به مرادا ةاملشاكل سبيل عىل خرج بأنه ،هووجه. 

 . إياه :وقيلأي عقوبته  M 8  7    6L وقوله
 استعمل وقد زائد معنى دون الوجود حقيقة عن عبارة النفس :السهييل وقال

  .وتعاىل سبحانه عنه للتعبري فصلحت النفيس واليشء النفاسة لفظة من
 الـذات عن هبا عرب النفس أن :منها بتأويالت العلامء أوهلا : )٣(اللبان ابن وقال

 حمال للظرفية املفيدة بفي إليها الفعل تعدي ولكن اللغة يف سائغا كان وإن وهذا قال
 . تعاىل عليه

 حسن وهذا ،قال ورسك غيبك يف ما أعلم وال أي بالغيب :بعضهم أوهلا وقد
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 .صحيف، والصواب، الغيب، يدل لذلك سياق الكالم  وهو ت" الغيث "يف نسخة حممد أبو الفضل إبراهيم )  ١(

  ).٥٤/ ٢( الربهان يف علوم القرآن )  ٢(

ً شمس الدين ابن اللبان، املرصي، عارفا بالفقه والعربية، وكان صـوفيا، قـال هو حممد بن أمحد بن عبد املؤمن)  ٣( ً
ت عىل طريق اإلحتادية، فقام عليه الفقهاء وحرض إىل جملس القايض وادعي عليه  ضبطت عليه كلام"ابن حجر

ًله كتاب عىل لسان الصوفية، وفيه إشارات أهل الوحدة وهو يف غايـة احلـالوة لفظـا ويف ": ، وقال عنه"عنده
طبقـات هــ انظـر ٧٤٩ ومن مصنفاته خمترص الروضة، ومتشابه القرآن واحلديث، تويف سـنة "املعنى سم ناقع

 ) .٦١ -٦٠/ ٥(الدرر الكامنة ) ٥٢/ ٣(وطبقات الشافعية إلبن أيب شهبة ) ٩٤/ ٩(الشافعية الكربى 




 

 

٢١٧ 

 . )١("M      x  {  z  yLاآلية آخر يف لقوله
د جـاء إثباهتـا يف الكتـاب وهذا باطل وذلك أن صـفة الـنفس هللا جـل وعـال قـ

 .والسنة
فأول ما نبدأ بـه مـن ذكـر صـفات خالقنـا  " رمحه اهللا )٢(قال اإلمام ابن خزيمة

جل وعال يف كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز أن 
r :  M   5  4  3   2 اهللا جل ذكـره لنبيـه حممـديكون عدما ال نفس له قال

?  >  =  <               ;  :9  8  7  6  L]فأعلمنا ربنـا أن ]٥٤: ألنعام 
اب مـن بعـده له نفسا كتب عليها الرمحة أي لريحم هبا من عمل سوءا بجهالة ثـم تـ

M                  I  H  G      F   E  D  C  B  A   عىل ما دل سياق هذه اآليـة وهـو قولـه 
  N  M  L  K  JL ]٥٤: ألنعام[. 

ـى  ـه موـس ـره لكليـم ـال اهللا جــل ذـك M    ̀  f   e  d  c  b  a   وـق
  h    gL ]فثبت اهللا أن لـه نفسـا اصـطنع هلـا كليمـه موسـى عليـه  ]٤١ – ٤٠: طـه 

ـال ـجـل وـعـال ـران[ M   =  <  ;  :  98  7    6L الـسـالم وـق : آل عـم
 فثبت اهللا أيضا يف هذه اآلية أن له نفسا وقال روح اهللا عيسى بـن مـريم خماطبـا  ]٣٠

ـــــه  ـــــدة[ M   |  {  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  nL   رـب   ]١١٦: املاـئ
 .ًريم يعلم أن ملعبوده نفسافروح اهللا عيسى بن م

يف إثبات النفس هللا عز وجـل عـىل مثـل  باب ذكر البيان من خرب النبي ثم قال 
ـوت  ـاجد والبـي ـب واملـس ـدفتني مســطور ويف املحارـي ـني اـل ـذي ـب ـل اـل ـة التنزـي موافـق

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٣٦١/ ٤(اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(
ًبديعـة، كـان بصـريا ، الشـافعي، صـاحب التصـانيف الهو أبو بكر حممد بن اسـحاق بـن خزيمـة النيسـابوري)  ٢(

) ٣٦٥/ ١٤(هـ انظر سري أعـالم النـبالء ٣١١بالرجال، من مصنفاته  كتاب التوحيد، والصحيح، تويف سنة
 ) .١٠٩/ ٣(وطبقات الشافعية الكربى 




 

 

٢١٨ 

   )١(. ثم أورد بعض األحاديث الدالة عىل ذلك ،والسكك مقروء
ً لـيس املـراد هبـا ذاتـا منفكـة عـن ،صـفاتهوالنفس هنا يـراد هبـا ذاتـه املتصـفة ب

 . وال املراد هبا صفة للذات ،الصفات
وقد ظن بعض الناس أهنا من باب الصفات كام قال ذلك القايض أبو يعـىل إذ 
ـبرص  ـل بقـيـة الـصـفات ـكـالعلم والـسـمع واـل جعلـهـا ـمـن ـصـفات اـلـذات مثلـهـا مـث

 .ونحوها
 اعلم أن الكالم "فة النفس  بعد أن أورد األحاديث يف اثبات ص"قال رمحه اهللا

 :يف هذا اخلرب يف فصول
ًنثبت نفسا هـي صـفة زائـدة عـىل ... ً أن اهللا تعاىل يوصف بأن له نفسا :أحدها

 وغلط قول من يقـول بـأن املـراد بـالنفس الـذات "ً كام أثبت له حياة ونفسا ،الذات
 .)٢(املتصفة بالصفات

ويـراد " : اإلسالم رمحـه اهللا قـال واملراد بنفس اليشء ذاته وعينه كام بني شيخ 
M      p  o  n  بنفس اليشء ذاته وعينه كام يقال رأيت زيدا نفسه وعينه وقد قال تعـاىل

  wv  u  t  s   r  q   L ]ــدة ــال]١١٦: املاـئ M ?  >  =  <        ;  L  وـق
 . M 8  7    6L   9 وقال تعاىل ]٥٤: األنعام[

ربع كلامت ألقد قلت بعدك " قال ألم املؤمنني r نه أ :وىف احلديث الصحيح
 سبحان اهللا ، سبحان اهللا زنة عرشه، سبحان اهللا عدد خلقه،لو وزن بام قلتيه لوزنتهن

فهذه املواضع املراد فيها بلفظ الـنفس   .....)٣(" سبحان اهللا مداد كلامته،رضا نفسه
 هي ذاته املتصفة بصفاته ليس املراد هبا ذاتا منفكـة  التيعند مجهور العلامء اهللا نفسه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٣ -١٢/ ١(كتاب التوحيد )  ١(

 ) .٤٤٦ -٤٤٢/ ٢(ابطال التأويالت )  ٢(

 .)٢٧٢٦(برقم ) ٤/٢٠٩٠(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٣(




 

 

٢١٩ 

 ـبـاب عـن الـصـفات وال اـملـراد ـهبـا صـفة لـلـذات وطائـفـة ـمـن النـاس جيعلوـهنـا ـمـن
 . )١(" هنا الذات املجردة عن الصفات وكال القولني خطأأالصفات كام يظن طائفة 

 حجته إدخال املتقدمني هلا يف ،ومن جعل صفة النفس صفة هللا زائدة عىل ذاته
 وإنام قصدهم الـرد عـىل مـن ، ولكن مقصود املتقدمني مل يكن كذلك،ذكر الصفات

 .  ظاهر النصوص   وزعمهم أن ذلك هو،ينكر ذلك من اجلهمية
  )٢(.ولقد رصح أئمة السنة بأن املراد بالنفس هو الذات 

 ، ـقـد رصح أئـمـة الـسـنة ـبـأن اـملـراد ـبـالنفس ـهـو اـلـذات"ـقـال ـشـيخ االـسـالم 
... وكالمهم كله عىل ذلك كام يف كالم اإلمام أمحد فيام خرجه من الرد عىل اجلهمية 

ـال  ـام أـمحـد(ـق ـى ) اإلـم ـاىل ملوـس ـال اهللا تـع ـه[ rM    h    g  fLوـق      ]٤١:ـط
ــــال  ــــام[M8  7    6L  M ?  >  =  <        ;  L وـق   ]٥٤: األنـع

M  wv  u  t  s   r  q      p  o  n   L ]ــــدة ــــال ]١١٦: املاـئ ــــم ـق M   p  o  n    ـث
q L ]١٨٥: آل عمران[. 

فقد عرف من عقل عن اهللا أنه ال يعنى نفسه مـع األنفـس التـي تـذوق املـوت 
 ]٦٢: الزمـر[  M     ,  +  *L  وقد ذكر اهللا عز وجل كل نفس فكذلك إذا قال 

ال يعنى نفسه وال علمه وال كالمه مع األشياء املخلوقة ففي هـذا داللـة وبيـان ملـن 
 . )٣(" عزوجلعقل عن اهللا

 وهذا من كالمه يبني أن مسمى لفظ النفس عنده هـي "ثم قال شيخ االسالم 
: الزمـر[M b  a  ̀  L  ذات اهللا تعاىل أخرب أهنا ال تدخل يف عموم قوله تعـاىل  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وانظر رشح كتـاب )  ٣٠٨/ ١٠ (درء التعارضوانظر )  ١٩٦/ ١٤(و) ٢٩٣ -٢٩٢ / ٩(جمموع الفتاوى )  ١(

 ) .١/٢٤٥(التوحيد من صحيح البخاري لعبد اهللا الغنيامن 

  ) .٤٢٧/ ٧(انظر بيان تلبيس اجلهمية )  ٢(

 )  .٢٣٥ -٢٣٤: ص(الرد عىل الزنادقة واجلهمية )  ٣(




 

 

٢٢٠ 

 مـع ]١٨٥: آل عمـران[M q  p  o  n  L  كام مل يدخل يف عموم قولـه تعـاىل ]٦٢
 ليس املراد " ومعلوم أن قوله تعاىل كل نفس ،ًإخبار أن له نفسا كام تاله من اآليات

M       p  o  n فعلم أن قولـه تعـاىل، بل املراد به هو نفسه،به صفة من صفات اإلنسان
qL ١(" بل هو الرب نفسه ،  ونظائر ذلك ليس هو صفة للرب( . 

وأطال شيخ االسالم يف بيان أن املتقدمني مل جيعلوها صفة للـذات ونقـل عـن 
 . اإلمام أمحد يف مواضع كثرية ما يثبت ذلك 

 " يف ثنايا كالمه يف رده عـن اجلهميـة" قوله  رمحه اهللا)٢(ونقل عن اإلمام الدارمي
 وإذا ، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات،فنفس اهللا هو اهللا والنفس جتمع الصفات كلها

 وأهنم ، فهذا ونحوه يبني مرادهم" ثم علق عىل ذلك بقوله"نفيت الصفات كان اليشء 
 . )٣("لم هبا  وقيام الع،قصدوا رد ما أنكرته اجلهمية من ذكر مسمى النفس هللا

وقد بني شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن طائفة من املنتسـبني إىل السـنة ذهـب إىل أن 
 وقد ذهب طائفة من املنتسبني إىل السنة من "النفس صفة من الصفات قال رمحه اهللا 

أهل احلديث وغريهم، وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي وأمحـد وغريمهـا، إىل أن 
لصـواب أهنـا ليسـت صـفة، بـل نفـس اهللا هـي ذاتـه النفس صفة مـن الصـفات، وا

 .)٤("سبحانه، املوصوف بصفاته سبحانه
، وفضيلة الشيخ )٥(وفرس النفس بمعنى الذات فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٤٣١ -٤٢٧/ ٧(ية بيان تلبيس اجلهم)  ١(

 حمدث هراه سمع أبـا الـيامن اهلـراين، ،هو اإلمام احلافظ احلجة أبو سعيد عثامن بن سعيد بن خالد السجستاين)  ٢(
نـه وسعيد بن أيب مريم، وطبقتهم وأخذ هذا الشأن عن ابن املديني وأمحد وإسحاق وأكثر الرتحال، حـدث ع

  ).٢/٦٢١( هـ، انظر تذكرة احلفاظ ٢٨٠أبو عمرو أمحد بن حممد احلريي وحممد بن يوسف اهلرري تويف سنة 

 ) .٧/٤٤٧(املصدر السابق )  ٣(

 )٣٠٨/ ١٠(درء التعارض  )٤(
 ).٢٨/٣٩٥(جمموع الفتاوى  )٥(




 

 

٢٢١ 

إطالق :  قال»إين حرمت الظلم عىل نفيس«حممد بن عثيمني إذ قال يف رشح حديث 
: اد بنفسه ذاته عز وجل، كـام قـال تعـاىل واملر»عىل نفيس«: النفس عىل الذات لقوله

[Ç  Æ  Å Z  ـنفس ـصـفة كـسـائر الـصـفات، كالـسـمع والعـلـم ـيس اـل وـل
 .)١(والقدرة، فالنفس تعني الذات

  :وهذا التفسري ملعنى النفس هو الصحيح ألمور
 :سياق النصوص التي جاءت يف إثبات النفس هللا تؤيد ذلك

ـا  ]٥٤: نـعـاماأل[M  ?  >  =  <        ;  Lفقوـلـه تـعـاىل -١ ـفـاهللا ـسـبحانه ـمل
 . وال عىل صفة من صفاته ،كتبها عىل نفسه دل عىل أنه  ال يكتبها عىل غريه

  فاهللا سبحانه هو الذي خيـاف وحيـذر  M 8  7    6L قوله تعاىل -٢
 ومعـلـوم أن اهللا ،ـهـا ال خملوقاـتـه وال ـصـفاته كاحلـيـاة ونحو،ويرـجـى ويتـقـى ويعـبـد

 . ونحو ذلك ، وبقاءه،سبحانه الحيذر عباده حياته

 ليس املـراد بـه صـفة مـن ،   فاملراد به هو نفسه M q      p  o  nL وقوله تعاىل -٣
 . نفسه وذاته وعينه ، إذ علمه ال يقوم إال به،صفاته

M    h    gوقوله تعاىل -٤   fLكاحليـاة ،  إنام اصطنعه لذاته ال لصفة لـه 
  ."البقاء كام مل يصطنعه ليشء من خلقه و
 إنام ،وصفات اهللا ال يكون هلا رضا" )٢(" سبحان اهللا رضاء نفسه " rوقوله  -٥

  . )٣("الرضا له نفسه هو الذي يرىض ويسخط
 

* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٢٦٨: ص(رشح األربعني النووية ) ١(
 .)٢١٨: ص(تقدم خترجيه )  ٢(

  ) .٤٥٩/ ٧( األوجه يف بيان تلبيس اجلهمية انظر هذه)  ٣(




 

 

٢٢٢ 




 

إن مـن الـصـفات الـتـي وـقـع التأوـيـل عليـهـا يف كـتـب عـلـوم الـقـرآن الـتـي ـهـي 
ي صفة العلو هللا جل وعال وهذه الصفة قد تواترت الدالئل الرشعية موضوع دراست

والعقليـة والفطريـة عـىل إثباهتـا ومـع ذلـك كـان ألهـل البـدع موقـف خيـالف ـهـذه 
 .الدالئل

 ومـن ذلـك صـفة الفوقيـة يف "قال السيوطي عفا اهللا عنه يف املحكم واملتشابه 
M    Ø×  Ö     Õ  "قوله تعاىل   ÔL ]١٨: األنعـام[  M   §  ¦  ¥  ¤L ]النحـل :

 . )١( "واملراد هبا العلو من غري جهة" .]٥٠
 اـلـعرص ـهـذا يف الـنـاس بـعـض أرسف لـقـد:  وـحتـذير إرـشـاد "وـقـال الزرـقـاين 

 مل بـام عليهـا وتعليقهم عنها ديثهمح يف وأتوا حق بغري الصفات متشابه يف فخاضوا
 واإليـامن الكفر وحتتمل والتنزيه التشبيه حتتمل غامضة كلامت فيها وهلم اهللا به يأذن
 العامـة يواجهون أهنم املؤسف ومن املتشاهبات من نفسها الكلامت هذه باتت حتى

 إىل نوخييلو الصالح سلفنا إىل يقولون ما ينسبون أهنم املحزن ومن ،هبذا وأشباههم
 من وله ،احلسية باإلشارة إليه يشار تعاىل اهللا إن قوهلم ذلك من ،سلفيون أهنم الناس
 ،حقيقـا اسـتواء بذاتـه عرشه عىل استوى إنه ويقولون ،الفوق جهة الست اجلهات
 كاستقرارنا ليس فيقولون ،يعودون أهنم غري حقيقيا استقرارا فوقه استقر أنه بمعنى
 إال نعلم فيام مستند هلم وليس اآلية هذه أمثال يتناولون وهكذا نعرف ما عىل وليس
   .بالظواهر التشبث

 محل أن علمت ولقد ،بإعادته نطيل فال واخللف السلف مذهب لك جتىل ولقد
 رأيـا لـيس ،حقيقتها عىل باقية بأهنا القول مع ظواهرها عىل الصفات يف املتشاهبات

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٣٦٧/ ٤(اإلتقان )  ١(




 

 

٢٢٣ 

ـبعض رأي ـهـو وإـنـام املـسـلمني ـمـن ألـحـد ـان أـصـحاب ـل ـاليهود األـخـرى األدـي  ـك
املسـلمني ،    معـارش نحـن أمـا، واملجسـمة كاملشـبهة الضالة النحل وأهل والنصارى

 . )١("فالعمدة عندنا يف أمور العقائد هي األدلة القطعية 
 ،ً وأيضا أنكر السؤال عن اهللا،وهذا منه رصيح بإنكار صفة العلو هللا جل وعال

 .إىل غري ذلك ،ويدعي أن كلامت السلف حمتملة للكفر
قد ثبت بالفطرة  التي اتفق عليها أهل "وال شك أن اإلقرار بعلو اهللا عزوجل 

 ، وما نطقت به كتب اهللا،الفطرة السليمة وبالنقول املتواترة عن املرسلني من األخبار
 . )٢("وما اتفق عليه املؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع
صعوبة بمكان وذلـك أن أدلتهـا وحرص األدلة واستيفاؤها عىل علو اهللا من ال

كثـرية يـصـعب حرصهـا واستقـصـاؤها وقـد ذـكـر شـيخ االـسـالم عـن بـعـض أـكـابر 
 يف القرآن ألف دليل أو أزيد تدل عىل أن اهللا تعاىل عال "أصحاب الشافعي أنه قال 

 . )٣( " وقال غريه فيه ثالثامئه دليل تدل عىل ذلك، وأنه فوق عباده،عىل اخللق
ـ ـام اـل ـال اإلـم ـد ـق ـألة "ذهبي رمحــه اهللا وـق ـذه املـس ـراد نصــوص ـه ـا أـعـد إـي  أـن

 :ًلالحتجاج عيا ثم قال أما سمعت قول القائل
    )٤(  وليس يصح يف األذهان يشء                  إذا احتاج النهار إىل دليل 

 
 :أدلة أهل السنة عىل اثبات صفة العلو

    :)٥( فمنها   ولقد تنوعت النصوص يف إثبات علو اهللا عىل خلقه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٨ -٣٧/ ١(وانظر ) ٢٣٠-٢٢٩/ ٢(مناهل العرفان )  ١(

  ).٤٥٤/ ٢(بيان تلبيس اجلهمية )  ٢(

 ) .٤/١٢٧٩( والصواعق املرسلة ) ١٢١/ ٥(جمموع الفتاوى )  ٣(

 ) .١٠٢: ص( خمترص العلو )  ٤(
 ) .٣٩٧/ ١(ونونية ابن القيم برشح بن عيسى ) ٣٨٠/ ٢(عقيدة الطحاوية انظر رشح ال)  ٥(
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   الترصيح بالفوقية مقرونـا بـأداة مـن املعينـة للفوقيـة بالـذات كقولـه تعـاىل:أحدها
M   §  ¦  ¥  ¤L ]٥٠: النحل[.    

  .]١٨: األنعام[ M     Ø×  Ö     Õ  ÔL   ذكرها جمردة عن األداة كقوله تعاىل :الثاين
ـث ـالعروج :الثاـل ـترصيح ـب ـه اـل ̧  M   ¹    نـحـوإلـي   ¶  µL ]ـارج  ]٤: املـع
 .)١("يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم" r وقوله 
 . ]١٠: فاطر[ M  »  º  ¹  ̧L   الترصيح بالصعود إليه كقوله تعاىل:الرابع

M i  h  g  f  L   ليـه كقولـه تعـاىلإ الترصيح برفعـه بعـض املخلوقـات :اخلامس
       .]٥٥ : آل عمران[ M   :   9  8  7L    وقوله]١٥٨: النساء[

 الترصيح بالعلو املطلق والدال عىل مجيع مراتب العلو ذاتا وقـدرا ورشفـا :السادس
: سـبأ[ M   :   9  8  7L     ]٢٥٥: البقـرة[ M  Ð  Ï   Î  ÍL : كقوله تعـاىل

٢٣[.  M   â  á  à     ßL ]٥١: الشورى[.  
M       I    H  G  F  E  D  الترصيح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعـاىل:السابع

  JL ]١: الزمر[  M  <      ;  :  9  8  7  6L ]٢: غافر[. M   %  $  #
  '  &L ]٢: فصلت[.        

 بأهنا عنده وأن بعضها أقـرب اليـه ، الترصيح باختصاص بعض املخلوقات:الثامن
M    t  s  r  q    ]٢٠٦: األـعــراف[ M    È  Ç  Æ  ÅL   ـمــن بـعــض كقوـلــه 

  x  w  vuL ]وبني من عنده من مالئكته ،ففرق بني من له عموما  ]١٩: األنبياء 
  .ًوعبيده خصوصا
 يف الكتاب الذي كتبه الرب تعـاىل عـىل نفسـه أنـه عنـده فـوق ^وقول النبي 

 . )٢(لعرشا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٦٣٢(برقم ) ٤٣٩/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٥٣٠(برقم ) ٢٠٣/ ١(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(

 .)٢٧٥١(برقم ) ٤/٢١٠٨(، ومسلم يف صحيحه )٧١١٤(برقم ) ١/٢٧٤٠(أخرجه البخاري )  ٢(




 

 

٢٢٥ 

 الترصيح بأنه تعاىل يف السامء وهذا عند املفرسين من أهـل السـنة عـىل أحـد :التاسع
 وإما أن يراد بالسامء العلو ال خيتلفون يف ذلك ،ما أن تكون يف بمعنى عىل إ:وجهني

   .عىل غريه وال جيوز احلمل
 أعـىل  خمتصـا بـالعرش الـذي هـو"عـىل" الترصيح باالستواء مقرونـا بـأداة :العارش

 . الدالة عىل الرتتيب واملهلة "ثم"املخلوقات مصاحبا يف األكثر ألداة 
إن اهللا يسـتحيي مـن " ^ الترصيح برفع األيدي إىل اهللا تعاىل كقولـه :احلادي عرش

 .  )١(" يديه أن يردمها صفراإليهعبده إذا رفع 
 الترصيح بنزوله كـل ليلـة إىل سـامء الـدنيا والنـزول املعقـول عنـد مجيـع :الثاين عرش

   .األمم إنام يكون من علو إىل سفل
  ليه من هو أعلم بربه وبام جيب لهإليه حسا إىل العلو كام أشار إ اإلشارة :الثالث عرش

 تمـع ألحـد مثلـه يفويمتنع عليه من مجيع البرش ملا كان باملجمع األعظـم الـذي مل جي
 إذ رفـع أـصـبعه إىل ، عـىل الـبالغمملـا استشـهد هـ اليـوم األعظـم يف املكـان األعظـم

 فكأنا نشاهد تلك األصبع الكريمة وهـي مرفوعـة إىل اهللا وذلـك اللسـان ،)٢(السامء
 ونشـهد أنـه بلـغ الـبالغ املبـني ،ليه اللهـم اشـهدإصبعه أالكريم وهو يقول ملن رفع 

 أمر ونصـح أمتـه غايـة النصـيحة فـال حيتـاج مـع بيانـه وتبليغـه وأدى رسالة ربه كام
 .وكشفه وإيضاحه إىل تنطع املتنطعني وحذلقة املتحذلقني واحلمد هللا رب العاملني 

 الترصيح بلفظ األين كقول أعلم اخللق به وأنصحهم ألمته وأفصحهم :الرابع عرش
 . يف غري موضع "اهللاأين "بيانا عن املعنى الصحيح بلفظ ال يوهم باطال بوجه 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وقال هذا حديث حسن غريب، وأخرجه بنحوه اإلمام ) ٣٥٥٦(برقم ) ٥٥٦/ ٥(أخرجه الرتمذي يف جامعه ) ١(

وقال له شاهد ) ١٨٣١(برقم ) ٦٧٥/ ١(واحلاكم يف املستدرك ) ٢٣٧٦٥(برقم ) ٤٣٨/ ٥(أمحد يف مسنده 
/ ٢(ريض اهللا عنـه، وصـححه األلبـاين يف صـحيح الرتغيـب والرتهيـب  صحيح من حديث أنس بن مالـك

٢٧٨ .( 

  .)١٢٢: ص (خترجيهتقدم )  ٢(




 

 

٢٢٦ 

  . ملن قال إن ربه يف السامء باإليامن^ شهادته :اخلامس عرش
 إخباره تعاىل عن فرعـون أنـه رام الصـعود إىل السـامء ليطلـع إىل إلـه :السادس عرش

̀  M  a موسى فيكذبه فيام أخربه من أنه سبحانه فوق السموات فقـال    _  ̂
  m  l  k  j  i  h   g   f  e  d  c  bn  L

  فمن نفى العلو من اجلهمية فهو فرعوين ومن أثبتـه فهـو موسـوي ]٣٧ – ٣٦: غـافر[
 .حممدي 

 أنه تردد بني موسـى عليـه السـالم وبـني ربـه ليلـة املعـراج ^ إخباره :السابع عرش
  )١(. فيصعد إىل ربه ثم يعود إىل موسى عدة مراربسبب ختفيف الصالة

هـل اجلنـة لـه تعـاىل مـن الكتـاب والسـنة أ النصوص الدالة عىل رؤيـة :الثامن عرش
 أهنم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فال ^وإخبار النبي 

   )٢( .يرونه إال من فوقهم
 خيلو كتاب مـن كتـبهم إال وذكرهـا وهذه املسألة قد تكلم عنها أهل السنة وال

 )٣(وحشد األدلة عىل ذلك 
  :أما اإلمجاع عىل ذلك

 وقد اتفقت الكلمة من املسلمني والكافرين أن اهللا يف "فقال الدارمي رمحه اهللا
 حتـى الصـبيان الـذين مل يبلغـوا ،السامء وحدوه بذلك إال املرييس الضال وأصحابه

بي يشء يرفع يديه إىل ربـه يـدعوه يف السـامء  إذا حزب الص،احلنث قد عرفوه بذلك
 . )٤("..دون ما سواها 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٦٢(برقم ) ١٤٥/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٣٦٧٤(برقم ) ١٤١٠/ ٣(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(

 .)١٨٣(برقم ) ١/١٦٣(، ومسلم )٦٢٠٤(برقم ) ٥/٢٤٠٣(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(

)  ٢٥٤/ ١(حيد البـن خزيمـة وانظر كتاب التو) ٤٠: ص(انظر عىل سبيل املثال  الرد عىل اجلهمية للدارمي )  ٣(
 . وخمترص العلو للذهبي ) ٨٣/ ٢(واحلجة يف بيان املحجة ) ١٠٨١/ ٣(وانظر كتاب الرشيعة لآلجري 

  ).٢٢٨/ ١(نقض الدارمي عىل املرييس )  ٤(




 

 

٢٢٧ 

ً فإن اخللق مجيعـا بطبـاعهم وقلـوهبم السـليمة يرفعـون أيـدهيم إىل :أما داللة الفطرة
  )١(.السامء عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوهبم عند الترضع إىل اهللا تعاىل 

ً وأمجـع اخللـق مجيعـا أهنـم إذا "ل وقد بني اإلمجاع عىل ذلك ابـن أيب شـيبة فقـا
 فلوكـان اهللا عزوجـل يف األرض السـفىل مـا ،ًدعوا اهللا مجيعا رفعوا أيدهيم إىل السامء

 .)٢("كانوا يرفعون أيدهيم إىل السامء وهو معهم عىل األرض 
 إمـا أن ، ثم خلق العـامل فـال خيلـو، أن اهللا سبحانه كان واليشء معه:أما داللة العقل

ً وإما أن يكون خلقه خارجا عـن ذاتـه ،يف ذاته وانفصل عنه وهذا حماليكون خلقه 
ً وهذا حمال باالتفاق وذلك ملا يلزم من أن يكون حمال للقاذورات تعاىل ،ثم دخل فيه

ً وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه ومل حيل فيه فهذا هو احلق ،اهللا أن حيل يف خلقه
          )٣(.الذي ال جيوز غريه 

 فإن تفسري الفوقيـة بـالعلو ،ه فام ذكر يف كتاب السيوطي والزرقاين باطلوعلي
من غري جهة كام ذكره السيوطي مقصوده واهللا أعلم إثبات علو القهر والغلبـة دون 

 واهللا منـزه عـن أن ، ملا يلزم من إثبات علو املكان إثبات اجلهة هللا،علو املكان وذلك
 ـكـام يف ـكـالم ،م لعـلـو اهللا العـلـو اـلـذايتـهـذه أـصـل الـشـبهة يف نـفـيه،ـحتـده اجلـهـات 

 . السيوطي 
وكام نقل  الزرقاين عن حممد عبده يف معنى نـزول القـرآن وأن الـوحي مـن اهللا 

ًللنبي تنزيال لبيان علو مرتبة الربوبية ال أن هناك نزول حسيا ثم قال    شعري وليت"ً
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٣٩٠/ ٢( انظر رشح العقيدة الطحاوية )  ١(

وكتاب التوحيد البن خزيمة ) ٤٤:ص( دارمي وانظر الرد عىل اجلهمية لل ) ٥١: ص(العرش البن أيب شيبة )  ٢(
واالنتصـار يف اـلـرد عـىل املعتزـلـة األرشار ) ١١٦: ص(وكتـاب اإلباـنـة إليب احلسـن األـشـعري  ) ٢٤٦/ ١(

  ) .٢٥٩/ ٥(وجمموع الفتاوى  )   ٦١٦/ ٢(للعمراين 

) ٣/ ٧ (ء التعارضدرو) ١٥٢/ ٥(وجمموع الفتاوى ) ٣٠١-٣٠٠:ص(انظر الرد عىل اجلهمية لإلمام أمحد )  ٣(
 ) .٣٩٠- ٣٨٩/ ٢( ورشح العقيدة الطحاوية 




 

 

٢٢٨ 

 العلـو غـري يشء ذلـك عـدب بقي وهل منه نريد فامذا الربوبية مرتبة بعلو نؤوله مل إذا
 . )١("والتحيز اجلهة يستلزم الذي احليس
 وكونه سبحانه وتعاىل ، شبهتهم أن إثبات علو اهللا يلزم منه إثبات اجلهة هللاًإذاف

ًفـإذا كـان متحيـزا كـان جسـام،يف جهة معناه أنـه متحيز  وهـذا يبطـل الـدليل الـذي ،ً
لو حتى يسلم هلـم دلـيلهم فهم نفوا صفة الع،استدلوا به عىل وجود الرب عزوجل

وهذه الشبهة قد رددهـا املتكلمـون ممـن ينفـي ، الذي استدلوا به عىل حدوث العامل 
 .)٢(علو اهللا العلو الذايت ومل تكن جديدة 

 .بطالن هذا الدليل سيأيت بيان و
 ونحـو ..لفـظ التحيـز واجلهـة" فيقـال " يستلزم اجلهة هللا والتحيـز"أما قوهلم 

 وال قاهلـا أحـد ،يس هلا أصل يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللاذلك ألفاظ جمملة ل
 القـول فـإطالقثباتا وحينئـذ إيف حق اهللا تعاىل ال نفيا وال  ،من سلف األمة وأئمتها

 وال عليـه دليـل ،هـل السـنة واجلامعـة بـال ريـبأ ليس مـن مـذهب إثباهتابنفيها أو 
ن إفـ ...اخلائضون يف ذلك الم  من الطرفني مما ابتدعه أهل الكاإلطالق بل ،رشعي

ن أ أنـه يف جـوف املخلوقـات أو ، املراد بكونه متحيزا وجسـام وىف جهـة،قال املثبت
املخلوقات حتوزه أو أنه يامثلها أو جيوز عليه ما جيوز عليها ونحو ذلـك فهـذا باطـل 

 . وال يف جهة وال جسام ،ومباينته للعامل ال يقتىض أن يكون عىل هذا التقدير متحيزا
ن ما كان فـوق العـامل فهـو يف جهـة وهـو متحيـز وهـو جسـم إ لذلك النايفن قال إو

   .وذلك حمال
 كـان نفـى فـإذا وملـزوم الباطـل باطـل ، أنـه مبـاين للعـامل باطـلي لـه نفـ:قيل

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٢/٢٣٤( مناهل العرفان )  ١(

: ص(وغايـة املـرام لآلمـدي  ) ٧٤: ص(واالقتصاد يف االعتقاد للغـزايل  ) ٣٩:ص( انظر اإلرشاد للجويني )  ٢(
١٨١ -١٨٠. ( 




 

 

٢٢٩ 

 واألدلة املـذكورة عـىل ،مسميات هذه األلفاظ ملزوما لنفى املباينة كان نفيها باطال
 .اطلة نفى مسامها هبذا االعتبار ب

 بـل هـذه األمـور ، نفى مباينته للعـامل وعلـوه عـىل خلقـه باطـل:ويقول املثبت
 .)١("مستلزمة لتكذيب الرسول فام أثبته لربه وأخرب به عنه

ـاين  لإلـشـارة إىل اهللا اإلـشـارة احلـسـية فـهـذا ـمـن أعـجـب وأـمـا اـسـتنكار الزرـق
 !! العجب

 عـىل م  استشهد هوذلك يف حجة الوداع ملاrأيستنكر من يشء فعله الرسول 
 وهو من أعظـم )٢( ويرفع أصبعه إىل السامء ،البالغ فيقولون نعم فيقول اللهم اشهد

 . ًالناس تنزهيا للرب عزوجل عام ال يليق 
  )٣( ويف ذلك إقرار إلشارهتا ،ًوأيضا سأل اجلارية أين اهللا

 .)٤( وممن قال هبذا الرازي ،والعجب ينقيض إذا علم أنه تلقفه من أهل الكالم
 : يف اخلرب مسألتان،وقد قال اإلمام الذهبي بعد أن أورد حديث اجلارية

  أين اهللا ؟ : رشعية قول املسلم:إحدامها
ـانيهام  ـفـإنام ينـكـر ـعـىل ، فـمـن أنـكـر ـهـاتني املـسـألتني، يف الـسـامء: ـقـول املـسـؤول:وـث
 . )٥(" rاملصطفى

اهللا تكذيب لقول  أين ^ويف قول رسول اهللا "وقال اإلمام الدارمي رمحه اهللا 
شيئا ال خيلو منه مكان يستحيل  ألن "أين"  بـمن يقول هو يف كل مكان ال يوصف 

أن يقال أين هو وال يقال أين إال ملن هو يف مكان خيلو منه مكان ولو كان األمر عىل 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ).٢٦٤/ ٥(و) ٣٠٦-٣٠٥/ ٥(جمموع الفتاوى )  ١(

  .)١٢٢: ص( تقدم خترجيه)  ٢(

  .)٥٣٧(برقم ) ١/٣٨١(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٣(

  ).١٥: ص(انظر أساس التقديس )  ٤(

  ).٨١:ص(خمترص العلو للذهبي )  ٥(




 

 

٢٣٠ 

 قوهلا وعلمها ولكنها علمت بـه ^ما يدعي هؤالء الزائغة ألنكر عليها رسول اهللا 
 وشـهد هلـا بـاإليامن بـذلك ولـو كـان يف األرض كـام هـو يف ^ فصدقها رسول اهللا

 . )١("السامء مل يتم إيامهنا حتى تعرفه يف األرض كام عرفته يف السامء
 أـنـه ال ـجيـوز اإلـشـارة إىل اهللا :وزـعـم ـهـؤالء "وـقـال أـبـو القاـسـم األـصـبهاين 
هم ويف مـنع .... فـإن ذلـك يوجـب التحديـد،سبحانه بالرؤوس واألصابع إىل فوق

ـمجـاهري  ألن ؛اإلشـارة إىل اهللا ـسـبحانه ـمـن جهـة الـفـوق ـخـالف مـنهم لـسـائر املـلـل
 وسائر امللل قد وقع منهم اإلمجاع عىل اإلشارة إىل اهللا جل ثناؤه من جهـة ،املسلمني

ومل يسـتجز أحـد  فاتفاقهم بـأمجعهم عـىل ذلـك حجـة .  والسؤال ،الفوق يف الدعاء
 . )٢("من سائر اجلهات سوى جهة الفوق وال ،اإلشارة إليه من جهة األسفل

 ومـن " بعـد أن أورد حـديث اجلاريـة )٣(وما أعظم ما قاله عبد الغني املقديس
 أيـن اهللا :ً وأضل سبيال ممن يقول إنه ال جيوز أن يقال،ً وأسخف عقالً،أجهل جهال

 . )٤("ترصيح صاحب الرشيعة بقوله أين اهللا) بعد(
يف الدعاء وغري الدعاء باليد واألصبع ونحوها وهبذا يعلم أن اإلشارة إىل فوق 

 واتفق عليه املسلمون وغري rمن اإلشارات احلسية قد تواترت به السنن عن النبي 
   )٥(.املسلمني 

 :أما اجلواب عام أورده الزرقاين من شبهات

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٧: ص( الرد عىل اجلهمية للدارمي )  ١(

 ).١١٧ -١١٦/ ٢(احلجة يف بيان املحجة )  ٢(

 بن رسور املقديس اجلامعـييل ثـم الدمشـقي أبـو حممـد، مـن هو اإلمام احلافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن عيل)  ٣(
هــ انظـر ٦٠٠تصانيفه،اإلقتصاد يف اإلعتقاد، واجلامع الصغري، والرتغيب يف الدعاء واحلث عليه، تويف سنة 

 ) .١/ ٣(ذيل طبقات احلنابلة 

  .)٨٩: ص(االقتصاد يف االعتقاد )  ٤(

 ) .٤٩٧/ ٤(انظر بيان تلبيس اجلهمية )  ٥(




 

 

٢٣١ 

 وال فوقا ليس وأنه له جهة ال اهللا بأن القول إن :يقولون :الشبهة األوىل ودفعها
 اهللا بأن قول هو أو موجود غري اهللا أن يستلزم ،ذلك غري إىل شامال وال يمينا وال حتتا
 إال بـه يوسـم ال أمـر مجلـة املتقـابالت  هبذه صافتاال من التجرد فإن، موجود غري

 .الوجود برشف يترشف مل ومن املعدوم
  :بأمور الشبهة هذه وندفع

 ،فاسـد الشـاهد عىل ئبالغا وقياس ،الشاهد عىل للغائب قياس هذا أن :أوهلا
 يكون أن وجوب يف كحكمهم حكمه يكون حتى خلقه يشبه ليس تعاىل اهللا أن ذلك
 هـو بـام املـادة عـن املجـرد يقاس وكيف ،موجودا دام ما الست اجلهات من جهة له

 املادي إن ،خالقه عىل اخللق أحكام جريان يف وخلقه لقااخل يستوي كيف ثم مادي
 تلـك مـن جهـة لـه تكـون وأن املتقـابالت هـذه من ءبيش يتصف أن جيب الذي هو

 أيـة لـه تكـون أن يمكن وال كلها الصفات هذه عنه فرتتفع املادي عني أما ،اجلهات
 أحـد لـه يكـون أن بـد ال اإلنسـان أن ذلـك ونظـري ،مجيعهـا اجلهـات هـذه من جهة

 إنه قالي فال ألبتة منها بواحد يتصف فال احلجر أما عامل وإما جاهل :فإما، الوصفني
 ألن حمالـة ال عليـه ممتنعان مها بل عنه مرتفعان واجلهل العلم بل عامل إنه وال جاهل
 أيـا هلا املحل قابلية بانتفاء كلها املتقابالت تنتفي وهكذا لكليهام قابليته تأبى طبيعته
 أن مـثال فيمتنـع هلـا قـابال لـيس الـذي املحـل هـذا كـان وأيـا املتقـابالت هذه كانت

 خرسـاء أو متكلمـة بأهنـا األرض توصـف وأن صـامء أوه سمعي بأهنا الدار توصف
 . )١("جرا وهلم أيم أو متزوجة بأهنا السامء توصف وأن

وهذا الكالم باطل وذلك أنه يف مقابل النص وذلك أن النصوص الرشعية والفطرة 
والعقل قد تواترت بإثبات صفة العلو هللا عزوجل وعليه فال يلتفت إىل اللوازم التي 

Mº  واألقيسة التي اخرتعتموها،التزمتموها   ¹  ̧   ¶  µ  L]١٤٠: البقرة[.  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٣٢ -٢٣١/ ٢(مناهل العرفان )  ١(




 

 

٢٣٢ 

 له تكون أن يمكن وال كلها الصفات هذه عنه فرتتفع املادي عني  أما"أما قوله
 غري  فيلزم من كالمه تشبيه اهللا باجلامدات التي هي"مجيعها اجلهات هذه من جهة أية

 وهذا يقتيض نفي مجيع الصفات عن اهللا وذلك هبذه  احلجـة  وهـذا ،قابلة للصفات
 .من أبطل الباطل  

 ونزه نفسه سبحانه من ،وذلك أن اهللا سبحانه قد وصف نفسه سبحانه بالعلم
 ووصف نفسه باحلياة وال خيفى أن هذه األوصاف هلا ما ،النسيان والضاللة وهكذا
ً  نفسـه سـميعا بصـريايقابلها و قـد  سـمى اهللا  M   Æ  Å   Ä           Ã  Â    ÁL  قـال تعـاىلً

ً وقد سمى بعض خلقـه سـميعا بصـريا قـال تعـاىل]٥٨: النسـاء[ ً     M   ½  ¼  »     º

  Ä  Ã   Â  Á   À  ¿  ¾L ]ـان ـك ]٢: اإلنـس ـات تـل ـن إثـب ـزم ـم ـال يـل  ـف
 بل أسامء اهللا إذا أضيفت إليـه خمتصـة بـه ،املسميات االشرتاك بني اخلالق واملخلوق

  )١(. وكذلك أسامء  املخلوق وصفاته ،سبحانه ال يرشكه فيها غريه
 والسامء والفرش لعرشا خيلق أن قبل اهللا كان أين هلؤالء نقول ثانيا "أما قوله 

 فـإن ،سـت جهـات هنـاك تكون أن وقبل ،واملكان الزمان خيلق أن وقبل ،واألرض
 مـا عـىل اآلن وهو به نحن نقول بام اعرتفتم قد نقول مكان وال جهة له يكن مل قالوا
 داء مـن تداووا فقد هبقدم قديم العامل أن زعموا وإن مكان وال له جهة ال كان عليه
 العـامل حـدوث إثبات إىل هبم ننتقل أن ووجب بالنار لرمضاءا  من واستجاروا بداء
 . )٢("والتوفيق اهلداية ويل هو واهللا

 فصفة ،يقال يف اجلواب عن هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل قد وصف نفسه بالعلو
ً أزال وأبدا، فهو سبحانه وتعاىل متصف هبذه الصفة،العلو له تعاىل صفة ذاتيه  فاهللا ،ً

 كـام دلـت عـىل ذلـك النصـوص ،بل أن خيلق املخلوقات وبعد أن خيلقهـايف العلو ق
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٢٢- ٢١:ص( انظر التدمرية )  ١(

  ) .٢٣٢/ ٢( مناهل العرفان )  ٢(




 

 

٢٣٣ 

 . وقد تقدم ذلك ،الرشعية
 ،حقيقتها عىل النصوص بظواهر تأخذون كنتم إذا هلؤالء نقول :ثالثا "أما قوله

M   C  B    قوله مع  ]١٦: امللك[ M   G  F  E  DL    تعاىل قوله بمثل تفعلون فامذا
G  F  E  D  L]حقيقة األرض يف أم حقيقة السامء يف إنه أتقولون  ]٣: األنعام 

 . حقيقة معا فيهام أم
   ؟فوق جهة له تكون فكيف حقيقة وحدها األرض يف كان وإذا
   ؟حتت جهة له يقال وال وقف جهة له يقال فلامذا حقيقة معا فيهام كان وإذا
 فام نسبية أمور اجلهات أن يعلمون أال ثم  ؟ حتت إليه يشار وال فوق إليه يشار وملاذا
 . )١("يذهبون فأين غرينا إىل بالنسبة حتتا يكون إلينا بالنسبة فوق هو

 ال يامري ،أقول إن النصوص الرشعية واضحة الداللة عىل علو اهللا عىل خلقه
،  كـام سـبق ذلـك، وقد أمجع عىل ذلك سلف األمة،.ال صاحب هوى فيها وجيادل إ

 .أما اجلواب عن إيراده 
ـه تـعـاىل  ـمـن أدـلـة  عـلـو اهللا عزوـجـل ـعـىل M   G  F  E  DL فيـقـال إن قوـل

 .خلقه
 فهـذه اآليـة ممـا يتمسـك بـه  M G  F  E  D  C  B  L "أما قوله تعـاىل 

فة العلـو حتـى تسـتقيم هلـم أهل البدع وحيتجـون بمثـل هـذه اآليـات عـىل نفـي صـ
 .)٢(أصوهلم التي ابتدعوها 

 . وهي بحمد اهللا واضحة الداللة وقد بني ذلك أهل السنة 
 وقـد ذكـر ،فهذا اإلمام أمحد يورد بعض اآليات التي يتمسك هبا  أهـل البـدع

 . وبني معناها  MG  F  E  D  C  B L رمحه اهللا قوله 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٢٣٢/ ٢( مناهل العرفان )  ١(

  ) .١٠٥: ص(انظر أقاويل الثقات يف تأويل األسامء والصفات ملرعي الكرمي )  ٢(




 

 

٢٣٤ 

ــى "فـقــال رـمحــه اهللا ــه معـن M   J  I  HG  F  E  D  C  B    تـعــاىل قوـل
  O  N  M  L  KL ]ْمن إله هو :يقول ]٣: األنعـام ْمن وإله السموات يف َ  يف َ

 علمـه مـن خيلـو ال العـرش دون بـام علمـه أحـاط وقـد العرش، عىل وهو األرض،
 .)١("مكان دون مكان يف تعاىل اهللاّ علم يكون وال مكان،

 رمحه اهللا بني أن أهل البدع يلبسون هبذه اآليـة عـىل مـن ال )٢(واإلمام اآلجري
 . علم عندهم فيحتجون هبذه اآلية وليس يف اآلية داللة 

M  E  D  C  B   بقولـهومما يلبسون به عىل من ال علم معه احتجوا "قال 
G  FL  وبقوـلــه   M     z  y  x  w  v}       |  {     L]وـهــذا ]٨٤: الزخــرف 

M   ¡  �  ~  }   |  {  z   ـكـام ـقـال اهللا تـعـاىل ،كـلـه إـنـام يطلـبـون ـبـه الفتـنـة
¢  L]ـم ـمـن أـهـل احلــق  ]٧: آل عـمـران ـد أـهـل العـل M  F  E  D  C  B وعـن

  O  N  M  L  K   J  I  HGL  فهو كام قال أهل العلـم ممـا جـاءت بـه 
 يعلم ما ترسون وما ، وعلمه حميط بجميع خلقه، إن اهللا عز وجل عىل عرشه:السنن
  .   يعلم اجلهر من القول ويعلم ما تكتمون،تعلنون

    .Mv}       |  {       z  y  x  w   L  وقوله عز وجل
ـه ـجـل ذـكـره إـلـه ـمـن يف الـسـاموات:فمعـنـاه ـه ـمـن يف األرض، أـن ـه يعـبـد يف ، وإـل  إـل

    .)٣(" هكذا فرسه العلامء، وإله يعبد يف األرض،الساموات
اختلف مفرسو هذه اآليـة عـىل " :وقد بني ابن كثري رمحه اهللا معنى اآلية بقوله

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٩٣ -٢٩٢:ص(د عىل الزنادقة واجلهمية الر)  ١(

 مصنف كتاب الرشيعة سمع من جعفـر اإلمام املحدث القدوة أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا البغدادي)  ٢(
ًالفريايب وروى عنه أبو نعيم احلافظ وخلق وكان عاملا عامال صاحب سـنة تـويف  هــ، انظـر تـذكرة ٣٦٠ سـنة ً

 .) ٢/٢٤٣(وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ) ٣/٩٣٦(احلفاظ للذهبي 

 جممـوع الفتـاوىوانظـر ) ١٣٧/ ٣(وانظـر كتـاب اإلبانـة البـن بطـة ) ١١٠٤ -٣/١١٠٣(  كتاب الرشيعة ) ٣(
 ) .١٣٠٠/ ٤( والصواعق املرسلة ) ٢/٤٠٤(




 

 

٢٣٥ 

ىل إنكار قول اجلهميـة األول القـائلني تعـاىل عـن قـوهلم علـوا  بعد اتفاقهم ع،أقوال
 . حيث محلوا اآلية عىل ذلك ،كبريا بأنه يف كل مكان

ـده  ـه املــدعو اهللا يف الســموات ويف األرض أي يعـب ـن األقــوال أـن فاألصــح ـم
 ويسـمونه اهللا ويدعونـه ،ويوحده ويقر له باإلهلية من يف السموات ومن يف األرض

  من كفر من اجلن واإلنس وهذه اآلية عىل هـذا القـول كقولـه تعـاىلرغبا ورهبا إال
M}       |  {       z  y  x  w  v L   ـمــن يف أي ـهــو إـلــه ـمــن يف الـســامء وإـلــه

 .)١("خربا أو حاال    MK   J  I L وعىل هذا فيكون قوله، األرض
 بالـشـام املـلـك ـعـىل ـلـدل والـعـراق بالـشـام يمـلـك ـفـالنونـظـري ـهـذا أن يـقـال 

 وإنـام هـو ، أو فـالن أمـري يف خرسـان وأمـري يف سـمرقند،.فـيهام ذاته أن ال العراقو
  فكيـف العـايل فـوق األشـياء الخيفـى عليـه ،موضع واحد وهو خيفى عليه ماوراءه

 . )٢(يشء
 األرض يف لـيس أنه األمة، سائر وبني وبينكم بيننا خالف ال"ًوأيضا يقال إنه 

 عليـه، املجمـع الصـحيح املعنـى عـىل اآليـات هـذه محـل فوجـب بذاته، السامء دون
 أهـل مـن معبـود إلـه األرض ويف السـامء، أهـل مـن معبـود إلـه السامء يف أنه وذلك

 .  )٣("بالتفسري العلم أهل قال وكذا األرض،
 وهـي بحمـد اهللا ،وعليه فاآلية ليس فيها داللة عـىل نفـي علـو اهللا عـىل خلقـه

 مؤيدة وشاهده لآليات الدالـة عـىل ي وه،واضحة الداللة ال لبس فيها وال إشكال
 .علو اهللا 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وتفسـري السـمعاين ) ١٠٥:ص(تنوير املقباس يف تفسري ابن عبـاس اجلامع وانظر ) ١٢٤/ ٢(تفسري ابن كثري)  ١(

 ) .٩٩/ ٢(وتفسري الشوكاين  ) ٣٩١/ ٢(وتفسري البيضاوي )  ٨٤/ ٢(وتفسري البغوي ) ٢/٨٧(

 ) .٤٠٤:ص(وانظر احلموية ) ٣٤٣/  ٢(انظر األسامء والصفات للبيهقي )  ٢(
 ) .٨١:  ص(اجتامع اجليوش اإلسالمية )  ٣(




 

 

٢٣٦ 

 ألن"أما قول  حممد عبـده أن العراقـي كفـر مثبـت اجلهـة وتأييـده لـه وتعليلـه 
 سمعت فإن هذا غري يتأتى وال واجلسمية التحيز يعتقد أن إال يمكنه ال اجلهة معتقد
  .)١("له معنى ال وكالمهم متناقض قول فهو ذلك سوى منهم

  وقد  كفر أهل السنة من ينكر صفة العلو هللا عز،بيس احلق بالباطلفهذا من تل
 من قال ال أعرف ريب يف "وجل كام نقل ذلك عن اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا إذ قال 
 وال أدري العـرش يف ،السامء أم يف األرض فقد كفر وكذا من قال إنـه عـىل العـرش

 .  قد كذب اهللا ورسوله  وذلك أن من ينكر صفة العلو"السامء أم يف األرض
 قـد : ال أعـرف ريب يف السـامء أم يف األرض ؟ فقـال:سئل أبو حنيفة عمن قال

 وعرشه فوق سـبع سـاموات فـإن " M  \  [  Z     Y   L  "اهللا يقول  ألن كفر
ـال ـول،ـق ـرش ولـكـن يـق ـه ـعـىل الـع ـامء أم يف األرض ؟ : إـن ـرش يف الـس  ال أدري الـع
 . )٢(" فمن أنكر أنه يف السامء فقد كفر ، السامء أنكر أنه يفألنههو كافر :قال

 من املعلوم بالرضورة حتى فرعون ،علو اهللا عىل خلقه؛ ألن وهذا منه رمحه اهللا 
\  [      M   :مع كفـره وعتـوه عـىل اهللا فقـد علـم أنـه عزوجـل يف السـامء قـال تعـاىل

  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  ̀   _  ̂
n  m  L]ففي هذه اآلية بيان بني وداللة ظاهرة أن موسى " ]٣٧ – ٣٦: غافر

كان يدعو فرعون إىل معرفة اهللا بأنه يف السامء فمن أجل ذلك أمر ببناء الرصح ورام 
 . )٣("االطالع إليه

* * *

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢٣٤/ ٢( العرفان مناهل)  ١(
  ).٣٨٧/ ٢(وانظر رشح العقيدة الطحاوية ) ١٣٥: ص(الفقه األكرب )  ٢(

  )٤٥ -٤٤:ص( الرد عىل اجلهمية للدارمي )  ٣(




 

 

٢٣٧ 

 


 

لقد كان موقف الـزركيش والسـيوطي والزرقـاين فـيام كتبـوه يف علـوم القـرآن 
 ملا عليه أهل السنة واجلامعة فهـم قـد أولـوا صـفة اليـد هللا عزوجـل ومل ًا خمالفًاموقف

 .يثبتوها كام أثبتتها النصوص الرشعية ويتضح ذلك بنقل أقواهلم 
ألصل كاملصدر عبارة عن صفة ملوصوف اليد يف ا"نقل الزركيش عن السهييل

M   D  C  بصـار يف قولـه ولذلك مدح سـبحانه وتعـاىل باأليـدي مقرونـة مـع األ
  F  EL ]املدح إنام يتعلق بالصفات ال ؛ ألن ومل يمدحهم باجلوارح  .]٤٥: ص

 ."باجلواهر 
M  ³  إن اليـدين يف قولـه تعـاىل وإذا ثبت هذا فصـح قـول األشـعري "ثم  قال 

µ  ́  L]صفة ورد هبا الرشع ]٧٥: ص" . 
 وليسـت اليـد يف النصـوص عـىل ،فهو هبذا يري أن اليـد صـفة ورد هبـا الرشع

ظاهرها التي جاءت هبا وإنام صفة جاء هبا الرشع غري معلومة املعنـى  ويؤيـد ذلـك 
 .قوله بعد ذلك 

 ،قيل وكيف خوطبوا بـام ال يعلمـون إذ اليـد بمعنـى الصـفة ال يعرفونـهفإن  "
 وال ، وال خـاف عـىل نفسـه تـوهم التشـبيه،ولذلك مل يسأل أحد مـنهم عـن معناهـا

  .احتاج إىل رشح وتنبيه
وكذلك الكفار لو كان ال يعقل عندهم إال يف اجلارحة لتعلقـوا هبـا يف دعـوى 

 ثـم ،ولقالوا زعمـت أن اهللا لـيس كمثلـه يشء ، واحتجوا هبا عىل الرسول،التناقض
   .خترب أن له يدا

وملا مل ينقل ذلك عن مؤمن وال كافر علم أن األمر عندهم كان جليا ال خفاء به 
 ،ألهنا صفة سميت اجلارحة هبا جمازا ثم اسـتمر املجـاز  فيهـا حتـى نسـيت احلقيقـة

لـوح مـن معنـى  والـذي ي،ورب جماز كثري استعمل حتى نيس أصله وتركت صـفته




 

 

٢٣٨ 

هذه الصفة أهنا قريبة مـن معنـى القـدرة إال أهنـا أخـص والقـدرة أعـم كاملحبـة مـع 
 . )١("اإلرادة واملشيئة فاليد أخص من معنى القدرة ولذا كان فيها ترشيف الزم

 كرمـه عـن كنايـة ]٦٤: املائـدة[ M   Ã  Â  ÁL  قال الزركيش يف قوله تعـاىل 
 . )٢("واجلود السخاء يف ابلغ ليكون اآلية أول يف أفردت نإو اليد وثنى

 .)٣("والسيوطي كذلك أول اليد بمعنى القدرة 
 .والزرقاين ال يثبت لليد حقيقة 

: الفـتح[M *  )  (  '  L   تعـاىل قولـه يف تقولـون مـاذا هلؤالء نقول "يقول 
́  M µ قولـه مع اليد بإفراد ]١٠   ³ L قولـه ومـع بتثنيتهـا M     Ä  Ã  ÂL 

 فأخربونا حقيقة ظواهرها عىل النصوص ونملتع كنتم فإذا ،بجمعها ]٤٧: الذاريات[
 أيد له أما ،ةالثاني اآلية عىل بناء اثنتان يدان له أم ،األوىل اآلية عىل بناء واحدة يد أله
 . )٤("الثالثة اآلية عىل بناء اثنتني من أكثر

 وخمالفـة ملـا أمجـع عليـه أهـل ، أقواهلم السابقة خمالفة للنصـوص الرشعيـةًإذاف
السنة قاطبة من إثبات صفة اليد هللا عزوجل عـىل ماجـاءت بـه النصـوص مـن غـري 

  .ل وال تعطيف وال حتريلتكييف وال متثي
 :ً وسأورد بعضا منهاواألدلة عىل هذا كثرية

 :األدلة من الكتاب
̧  M  ¼  »               º  ¹  قوـلـــه تـعـــاىل   ¶µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬

  ½L ]٧٥: ص[.  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٥٦/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(

 ) .١٩٢/ ٢(و) ١٩١/ ٢(املصدر السابق )  ٢(

 ) .١٣٦٣/ ٤(اإلتقان )  ٣(

 ).٢٣٢/ ٢( مناهل العرفان )  ٤(




 

 

٢٣٩ 

̧  M  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹   وقولـــه تعـــاىل   ¶  µ  ́  Ä  Ã  Â
Æ       Å  L]٦٤: املائدة[.  

ـــــاىل ـــــه تـع M   Ã   Â  Á   "وقوـل   À  ¿  ¾  ½
Ä  L]٦٧: الزمر[. 

 البخـاري مجلـة مـن األحاديـث الدالـة عـىل  فكثرية وقد أورد" وأما من السنة
 وأوردهـا يف بـاب قـول ،إثبات صفة اليد هللا عزوجل يف صحيحه يف كتاب التوحيد

́  Mµ اهللا تعاىل    ³ Lة يـ إشارة منه رمحه اهللا عىل أن املراد من اآلية اليد احلقيق
هللا  وأن الواجـب إثباهتـا كـام أثبتـه اrهللا عزوجل كام جاءت يف أحاديـث املصـطفي 

  .rلنفسه وأثبتها له رسوله
َّعن أنس أن النبـي : ومما أورد من هذه األحاديث حديث الشفاعة الطويل وفيه َ ٍ ََ^ 

َجيمع اهللا املؤمنني يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا حتى يرحينا «: قال َ َ َ َ ََ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َِّ ْ َُ ْ َ ُْ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ
َمن مكاننا هذا ِ َ َ فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك اهللا بيده وأسجد لك َ َ َ َُ َ َ َْ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ َ ُ َُ ََ َْ

َمالئكته وعلمك أسام ْ َ ََ َ َّ َ َ ُ َ َ ِ َء كل يشء اشفع لنا إىل ربنا حتى يرحينا من مكاننا هذاَ َ َِ ٍَ َ ُ ََ ِ ِّ ْ َ ْ ْ َ َ..« )١(. 
َ أن رسول اهللاَِّ ومنها مارواه  أبو هريرة ريض اهللا عنه َُّ َ َيد اهللاَِّ مألى ال" : قال^َ َ ْ َ َُ 

َيغيـضـها نفـقـة ـسـحاء اللـيـل والنـهـار ْ َ ََ ََّ َ ََّ َّ ٌ َُ َ َ ُ َ وـقـال أرأـيـتم ـمـا أنـفـق مـنـذ خـلـق الـسـاموات ،ِ ََ َ ْ ُُ ُ ْ ْ ََ ْ َ َ َ
ُواألرض فإنه مل يغض ما يف يده وقال وكان عرشه عـىل املـاء وبيـده األخـرى امليـزان  َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ َ ْ َ َ ُْ َِ َ ُ َ َُ ْ َ

ُخيفض ويرفع ََ ْ َ ُ ِ ْ َ")٢( . 
ِ  أن هيوديا جاء إىل النبي  بن مسعود عبد اهللاَِّومنها  رواه  ُ َ َّ َّ فقـال يـا حممـد إن ^َ ِ

ٍاهللاََّ يمسك الساموات عىل إصبع  َُ ْ ُِ ِ َ عىل إصبع واجلبال عىل إصبع والشـجر واألرضينيْ َ َ َ ْ َ َ َ َّْ ٍ ٍِ َِ ِْ
َعىل إصبع واخلالئق عىل إصبع ثم يقول أنا امللك فضحك رسول ا ُ ٍ ٍِ َِ َ َْ ُ َ ِْ َّ َ ْ َ َ َ ِْ ْ حتى بدت ^هللاَِّ َِ َ َ

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٦٩٧٥(برقم ) ٢٦٩٥/ ٦(كتاب التوحيد من صحيح البخاري )  ١(

 ).٦٩٧٦(برقم ) ٢٦٩٧/ ٦( املصدر السابق )  ٢(




 

 

َنواجذه ثم قرأ  َ ََّ ُ ُُ َِ َ   M    ¼  »  º  ¹  ̧L ]َفضـحك  ]٦٧: الزمـر ِ َ َ r تعجبـا وتصـديقا ً ِ ْ َ ً ُّ ََ َ
 .)١("له

 .فهذه النصوص رصحية يف إثبات اليد هللا عزوجل 
 .وقد اتفق أهل السنة عىل هذا

 وله يد ووجه ونفس كـام ذكـره اهللا " يف صفات اهللا "ه اهللا رمحةيقول أبو حنيف
 .)٢("تعاىل يف القرآن 

 وأن لـه ، أمجعوا عىل أنـه عزوجـل يسـمع ويـرى"ويقول أبو احلسن األشعري
ً وأن األرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسـموات مطويـات ،تعاىل يدين مبسوطتني

 . )٣("بيمينه
 كـام أعلمنـا اخلـالق ، هللا جل وعال يـدان:ل نحن نقو"وقال اإلمام ابن خزيمة 

 . )٤(" rالباريء يف حمكم تنزيله وعىل لسان نبيه املصطفى 
ـال اآلـجـري ـده كـفـرت "وـق ـق آدم بـي ـر أن اهللا خـل ـذي ينـك ـي اـل ـال للجهـم  يـق

 . )٥(".. ورددت السنة وخالفت األمة،بالقرآن
 وبذلك ،ين أهل السنة متفقون عىل أن هللا سبحانه يد"وقال أبو نرص السجزي 
 . )٦("ورد النص يف الكتاب واألثر

 لـيس هلـم ألنـه ؛ وذلـك)٧(وكالم السلف يف هذا كثري وهم متفقـون عـىل هـذا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٦٩٧٨(برقم ) ٢٦٩٧/ ٦( املصدر السابق )  ١(

 ). ٢٧: ص(الفقه األكرب )  ٢(

 ) .٢٢٦ -٢٢٥: ص(رسالة إىل أهل الثغر إليب احلسن األشعري )  ٣(

 ) . ١٩٣/ ١(كتاب التوحيد )  ٤(

 ) .١١٧٨/ ٣(الرشيعة )  ٥(

 ).١٧٣: ص( رسالة السجزي إىل أهل زبيد )  ٦(

ورشح اعتقـاد أهـل السـنة )  ٢١/ ٣(وكتـاب التوحيـد البـن منـده) ٢٩٥/ ٣(انظر كتاب اإلبانة البن بطـة )  ٧(
ـة لاللكــائي ـان املحجــة إليب القاســم ) ٤٥٧/ ٣(واجلامـع ـاب) ٣١٠/ ٢(و) ٢٠١/ ١(واحلجــة يف بـي  وكـت

= 

٢٤٠ 




 

 

٢٤١ 

 بخالف أهـل البـدع فمصـدرهم rمصدر يعولون عليه إال كتاب اهللا وسنة رسوله
 . فنسأل اهللا أن يعصمنا من البدع وأهلها ، وما يمليه عليهم شيوخهم،عقوهلم

الزركيش من أن معنى اليد صفة ورد هبا الرشع وأهنا صـفة أخـص أما ماذكره 
 فهـذا ، وكذلك ما قاله السيوطي من أن اليد مؤولة بمعنى القدرة،من معنى القدرة

 فـإهنم  يـفرسون ،قول أهل الكالم من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة املتأخرين منهم
 .اليد بعدة تفاسري كالقدرة والقوة والنعمة 

 وذلك ظاهر يف اللغة ، بمعنى القوةا إن اليدين هاهن"ايض عبد اجلباريقول الق
  .)١("يقال مايل عىل هذا األمر يد أي قوة 

   )٢(.أما املتقدمون فإهنم يثبتون هذه الصفة 
ذهب بعض أئمتنا إىل أن اليدين والعينني والوجه " ييقول إمام احلرمني اجلوين

  .)٣("..ح عندنا محل اليدين عىل القدرةوالذي يص ... ،صفات ثابتة للرب تعاىل
 :)٤(وال شك يف بطالن هذه التأويالت وذلك من وجوه

أن تفسـريهم ملعنـى الـيـد بالقـدرة أو النعمـة ـخـالف احلقيقـة وظـاهر اللـفـظ  .١
وذلك أن األصل يف إطالق اليد هي اليد احلقيقيـة إال بقرينـة ترصف اللفـظ 

 .عن حقيقته 
االستعامل وتنوع ذلك وترصيف اسـتعامله يمنـع أن اطراد لفظة اليد يف كافة  .٢

 ويثبت كوهنا حقيقة يف حقـه تعـاىل فقولـه تعـاىل ،اليد املعروفة تفسريها بغري

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
 ) .١٧٤/ ٤(وجمموع الفتاوى ) ١١٢: ص(االقتصاد يف االعتقاد للمقديس  =

 ) .٢٢٨:ص(رشح األصول اخلمسة )  ١(

ـن فــورك )  ٢( ـاقالين ) ٢٢٤: ص(انظــر مشــكل احلــديث الـب واالعتقــاد للبيهقــي ) ٢٩٥: ص(و التمهيــد للـب
 ) .١٨٣:ص(

 ).١٣٩:ص(املرام لآلمدي وغاية ) ٩٩:ص(وانظر أساس التقديس للرازي ) ١٥٥:ص(اإلرشاد )  ٣(

 ).٩٤٦/ ٣(انظر خمترص الصواعق )  ٤(




 

 

٢٤٢ 

Mµ  ́   ³ Lوقوله تعاىل  " M   Ã  Â  ÁL وقوله تعاىل    M  ½
Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾ L فـلـو كاـنـت الـيـد   
 كـام جـاء يف احلـديث ،بمعنى القدرة أو النعمـة مل يسـتعمل منـه لفـظ اليمـني

 )١(" املقسطون عند اهللا عىل منابر من نور عن يمني الرمحن وكلتا يديه يمني"
 .فال يقال هذا يف النعمة والقدرة 

M   Â  Á  معنى قوله تعاىل زعمت اجلهمية املعطلة أن"قال ابن خزيمة رمحه اهللا     
  ÃL أي نعمتاه وهذا تبديل ال تأويل  . 

...  أن نعم اهللا كثرية ال حيصيها إال اخلالق الباريء:والدليل عىل نقض دعواهم هذه
́    Mوهللا يدان ال أكثر مـنهام كـام قـال إلبلـيس عليـه لعـائن اهللا   ³  ²  ±  °  ̄

¶µL   ًن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدال فأعلمنا عزوجل أنه خلق آدم بيديه فم
  .لكالم اهللا

M   Ã   Â  Á وـقـــــال عزوـجـــــل   À  ¿  ¾  ½
ÄL   ًأفال يعقل أهل اإليامن أن األرض مجيعا ال تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم
 . )٢(" وال أن السموات مطويات بالنعمة األخرى،القيامة
يصـري املجمـوع أن اقرتان لفـظ الطـي والقـبض والبسـط واإلمسـاك باليـد " .٣

 فإهنا إذا أريدت ، هذا يف الفعل وهذا يف الصفة بخالف اليد املجازية،حقيقة
 وأنا حتت " له عندي يد "ً فيقال مثال "مل يقرتن هبا ما يدل عىل اليد احلقيقية 

 . ونحوها "يده 
وإنام أويت هؤالء من جهة ظنهم أهنم رأوا اليد تطلق عىل النعمـة والقـدرة يف "   
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٨٢٧(برقم ) ١٤٥٨/ ٣(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(

) ١٨٣: ص( واالعتقـاد للبيهقـي ) ٣١٦/ ٣(وانظـر كتـاب اإلبانـة البـن بطـة ) ١٩٨/ ١( كتاب التوحيـد )  ٢(
  ).١١٨:ص ( واالقتصاد يف االعتقاد للمقديس 




 

 

٢٤٣ 

واضع فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فومهوا وأومهوا فهـب أن بعض امل
  ." لوال يد لك مل أجزك هبا"هذا يصلح يف قوله 

M ]  \  [    Z  Y  X  W  V         U  T  L   "أفيـصــــــــلح يف قوـلــــــــه
 ؟ ]٤٨: العنكبوت[

 إن اهللا مل يبارش بيده أو مل خيلق بيده إال "قول عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنه ويف 
 أفيصـح يف عقـل " وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، خلق آدم بيده،ًثالثا

 . )٢)(١(؟  "ًق بقدرته أو بنعمته إال ثالثا مل خيل:أونقل أوفطرة أن يقال
أن تفسري اليد بالنعمة أو القدرة يبطل ختصيص آدم عليه السالم بأنه خلـق بيـده . ٤

ي مزيـة أعزوجل وذلك أن مجيع املخلوقات حتى إبليس خملوق بقدرته سـبحانه فـ
́  M  ¶µآلدم عىل إبليس يف قوله   ³  ²  ±  °  ̄L )٣(.  
أورده الزرقـاين وهـو أن اليـد جـاءت يف النصـوص مفـردة أما اجلواب عن ما 

 . بل له سبحانه يدان اثنتان كام ثبت ذلك يف الكتاب والسنة "ًومجعا ومثناه فيقال 
́  M ¶µقوله سـبحانه وتعـاىل "فمن الكتاب    ³  ²  ±  °  ̄L  واملقـام 

ًد تعظـيام  حتى يزدا، لذكره سبحانه، فلوكان اهللا خلقه بأكثر من يدين،مقام ترشيف
ِاليشء يزداد تعظيام بازدياد الصفة التي هبا خلق ؛ ألن ًوترشيفا ُ. 

 أن اهللا ـسـبحانه رد ـعـىل : وـجـه الدالـلـةM   Ã  Â  ÁL وقوـلـه ـسـبحانه وتـعـاىل
 فكـذهبم اهللا بأنـه لـه سـبحانه يـدان ،اليهود الـذي وصـفوا يـد اهللا بـاإلفراد مغلولـة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وأخرجـه السـيوطي يف الـدر املنثـور عـن كعـب ) ٤٣/ ٣(اين يف تفسـريه عـن قتـادة عـن كعـب أخرجه الصنع) ١(

 أخربت أن ربكم عزوجل مل يمس بيده إال ثالثة "وورد من طرق أخرى عن حكيم بن جابر قال ) ٧/٢٠٧(
وصـححه األلبـاين يف ) ١٢٥: ص( والـذهبي يف العلـو) ٢٨/ ٧(  أخرجه ابـن أيب شـيبة يف مصـنفه"..أشياء
 ) .١٣٠ -١٢٩: ص(ترصه خم

 ) .٩٥٠-٩٤٩/ ٣(خمترص الصواعق )  ٢(

 ) .١٨٣: ص( واالعتقاد للبيهقي   ) ١٣١: ص(انظر كتاب اإلبانة إليب احلسن األشعري )  ٣(




 

 

٢٤٤ 

 وكلـام كثـرت وسـيلة العطـاء كثـر ،لـنعم واملقام هنا مقام يقتيض كثـرة ا،مبسوطتان
  )١(.، فلوكان هللا سبحانه أكثر من يدين لذكرمها اهللا سبحانه وتعاىل .العطاء 

 قـال رسـول :قـالوأما من السنة ماروي عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنه  
ِإن املقسطني عند اهللاَِّ عىل منابر من نور عن يمـني« ^اهللاَِّ  ِ ِ ِ َِ َ ٍَ ُ ِ َ َ ْ َ ْ ُْ َّ َ الـرمحن عـز وجـل وكلتـا ِ ْ ِ َ

ُيديه يمني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا ُ ََّ ْ َ ُ ْ َْ ْ َ َ ْ َِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ«)٢(  
 .وأمجع السلف عىل أن هللا يدين اثنتني وقد سبق نقل أقواهلم 

 فاليد جاءت يف النصوص ،أما اجلمع بني النصوص التي جاءت فيها ذكر اليد
ـه تـعـاىل ـاىل M *  )  (  ' L مـفـردة كقوـل ـه تـع ـاه كقوـل ́    M وـجـاءت مثـن   ³  

µLوجاءت جمموعة كقولـه تعـاىل     M   (  '  &  %  $  #  "  !L ]يـس :
 واملفـرد إذا ، أن اليـد جـاءت مفـردة مضـافة:فيقال اجلمع بني اإلفـراد والتثنيـة ]٧١

وعليـه فيكـون . فتكون يف اآلية تعم كل ما ثبت هللا من يد ،أضيف فإنه يفيد العموم
  .يقة العدداملراد جنس اليد ال حق

 :فمن وجهني:وأما اجلمع بني التثنية واجلمع
أنه ال يراد باجلمع يف اآلية حقيقة معناه وهـو الثالثـة فـام فـوق بـل املـراد بـه .  ١

 وعليـه فيكـون ، ومـا أشـبه ذلـك"وقلنا" ونحن " إنا :التعظيم كام قال اهللا تعاىل
 .ن اثنتني  املراد تعظيم هذه اليد وليس املراد أن هللا تعاىل أكثر م

 ال تدل " أيدينا"أو يقال إن أقل اجلمع اثنان كام ذهب إليه بعض العلامء فقوله. ٢
  وال "بـل يـداه مبسـوطتان"يف قولـه "عىل أكثر من اثنتني فتكون مطابقة للتثنية 

   )٣(.حيصل بذلك تعارض 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٠٠/ ١(انظر رشح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني )  ١(

 ).١٨٢٧(برقم ) ١٤٥٨/ ٣(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٢(

 ) ٣٠٣-٣٠١/ ١(ح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني انظر رش)  ٣(




 

 

٢٤٥ 

M   Ã  Â أما ما ذكره مـن أن اليـد جـاءت جمموعـة ثـم اسـتدل بقولـه تعـاىل
ÄLبـل املـراد القـوة ، وذلك أنه ليست املراد من اآليـة اليـد احلقيقيـة، غلط فهذا 

 وليس املراد صفة اهللا وهلذا مـا أضـافها اهللا ، قوي: أهنا مصدر آد يئيد بمعنى،وذلك
 األيد يف لغة العرب ال اليـد :والقوة إنام تسمى . بقوله بأيدينا بل قال بأيد ،إىل نفسه

  .)١(هللاكام ذكر ذلك ابن خزيمة رمحه ا
M  Ã  Â  قوله تعاىل يف هذه اآليـة الكريمـة: قال الشيخ األمني الشنقيطي

     ÄL ،قوله ألن ليس من آيات الصفات املعروفة هبذا االسمM  Ä  L  ليس مجـع
وإنام األيد القوة، فوزن قولـه هنـا بأيـد فعـل، ووزن األيـدي أفعـل، فـاهلمزة يف : يد

ٍبأيد يف مكان الفاء والي: قوله َ ولو كان قوله . اء يف مكان العني، والدال يف مكان الالمِ
 فتكون اهلمزة زائدة والياء يف مكان الفاء، ،ً مجع يد لكان وزنه أفعالM  Ä  L :تعاىل

 . ًوالدال يف مكان العني والياء املحذوفة لكونه منقوصا هي الالم 
 قولـه تعـاىل  واآلد يف لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي، ومنـه ،واأليد

M§  ¦   ¥  L]أي قويناه به، فمن ظن أهنا مجـع يـد يف هـذه اآليـة  ]٨٧: البقرة
  )٣(. وقد اتفق املفرسون عىل هذا )٢(" والسامء بنيناها بقوة:  واملعنى،ًفقد غلط فاحشا

 
* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )١٩٨/ ١(انظر كتاب التوحيد )  ١(

 )   ٤٤٢/ ٧(أضواء البيان )  ٢(

وتفسـري ) ٨ -٧/ ٢٧(وتفسري الطربي ) ٣٣١٣/ ١٠(وتفسري ابن أيب حاتم ) ٦٢١/ ٢( تفسري جماهد انظر)  ٣(
 ) ٢٣٨/ ٤( وتفسري ابن كثري) ٢٣٤ /٤(البغوي 




 

 

٢٤٦ 

 


 
 . يف كتب علوم القرآن  صفة الوجه ومن الصفات التي أولت 

 اسم إطالق: الرابع " يف النوع الثالث واألربعني "يقول الزركيش عفا اهللا عنه
   ذاتـه: أي ]٨٨: القصـص[M j  i  h  g    f  L  : تعـاىل كقولـه، الكل عىل اجلزء

M  V  U   TL ]١(" ]٢٧: الرمحن(   
M   k  j  i  h  : تعاىل قوله يف املفرسين أكثر عن الواحدي حكى"وقال 

l  L]قـد والوجـه: قـال ويرى يعلم اهللا فثم: واملعنى ،صلة الوجه أن ]١١٥ : البقرة 
: اإلنسان[ M   V  U   TL   M   <   ;  :  9L :كقوله كثريا اهللا اسم مع صلة ورد
٩[  Mj  i  h  g    f L. 

M  Ð  Ï  Î : تعـاىل قولـه يف كـام الذات به املراد أن عىل محله واألشبه: قلت
  Ò  ÑL ]٢("الزيادة وىدع من أوىل وهو ]١١٢: البقرة(    

  .بالذات مؤول وهو الوجه ذلك ومن: وقال السيوطي
 M   <   ;  :  9L ]٥٢: األنعـام[M Ì     Ë  L   قولـه يف اللبـان ابـن وقال

 M  >      =    <  ;    :   9L  ]٣("..النية إخالص املراد ]٢٠: الليل(    
وهذا بال ريب خمالف ملا عليه أهل السنة واجلامعة يف إثبات هذه الصفة هللا جل 

لسنة وما أمجع  وقد دل عىل ذلك النصوص من الكتاب وا،وعال بام يليق به سبحانه
 .عليه السلف الصالح

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٦٤/ ٢(ربهان يف علوم القرآن ال)  ١(

 ) .١٧٢/ ٢(املصدر السابق )  ٢(

  ) .٢٢٩/ ٢( وانظر مناهل العرفان ) ١٥١٠، ١٣٦٢/ ٤(اإلتقان يف علوم القرآن )  ٣(




 

 

٢٤٧ 

 :فمن الكتاب
 .]٢٧: الرمحن[ M   Z  Y  X  W  V  U   TL   قوله تعاىل -١

 Mj  i  h  g    f L   وقوله تعاىل -٢     
 .واآليات يف هذا كثرية  M   <   ;  :  9L " وقوله تعاىل- ٣     

   :وأما من السنة
ُملـا نزلـت هـذه اآليـة  : قـال"فيدل لذلك ما رواه جابر ريض اهللا عنـه ْ َ َََّ ْ َ َ  M   x  w

    ¡  �   ~  }  |  {  z  yL  ]قال النبي ]٦٥: األنعام  r :»َأعـوذ بوجهـك ِ َْ َ ُِ ُ«  
َأعـوذ بوجهـك« r فقال النبي    M ¥  ¤  £  ¢ Lفقال  ِ َْ َ ُِ     M   ̈ §  ¦Lقـال »ُ

ُهذا أيرس«: r فقال النبي  َ ْ َ«)١( . 
َقام فينـا رسـول اهللاَِّ  :مارواه أبو موسى األشعري ريض اهللا عنه قالومن ذلك  ِ

ٍ بخمس كلامت ^ َ ِْ َ ِ َ َإن اهللاََّ عـز وجـل ال ينـام وال ينبغـي لـه أن ينـام ": فقالِ َ َ ُ ََ ْ َْ ََّ ِ َ َ ُ خيفـض ِ ِ ْ َ
َالقسط وي َْ َ ِ ِرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمـل الليـل ْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َّ َُ َ َ َ َ ُ ُ ُِ َِ ََّ َّ َ َ

َحجابه النور ويف رواية أيب بكر النار لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه  َ ُ ْ َ َّ ُّْ َ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َُ َ ُ َ َُ َ َ َ ٍ ِ
ِبرصه من خلقه ِ ْ َ ُ َُ َ")٢( . 

 : ... الـذي رواه لنـا عـامر بـن يـارس ريض اهللا عـنهامrء النبـي ومن ذلك دعـا
َأسألك لذة النظر إىل وجهـك والشـوق إىل لقائـكو" َ َِ َِ َ َ ُْ َ ْ ََّ ِ ِ َ َّ َ َّ َ ٍ يف غـري رضاء مرضة وال فتنـة ْ ِ ٍ َِ ْ َّ َُّ َْ َ ِ َ

ٍمضلة َِّ َ اللهم زينا بزينة اإليامن واجعلنا هداة مهتدينُ ُ َ ْ َِ َِ ً َ َ َ َّ َْ ُ ِّْ ِ َ ِ ْ ِ ِ")٣(  . 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

) ٢٦٩٤/ ٦ (" كل يشء هالك إال وجهـه"أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل)  ١(
 ) .٦٩٧١(برقم 

 ) .١٧٩(برقم ) ١٦١/ ١(جه مسلم يف صحيحه أخر)  ٢(

) ١٢٢٨(بـرقم ) ٣٨٧/ ١( والنسـائي يف سـننه ) ١٨٣٥١(بـرقم ) ٢٦٤/ ٤(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )  ٣(
وقـال صـحيح اإلسـناد ومل خيرجـاه، وصـححه األلبـاين يف ) ١٩٢٣(برقم ) ٧٠٥/ ١(واحلاكم يف املستدرك 

 ) .١٠١ :ص(تعليقه عىل رشح العقيدة الطحاوية 




 

 

 :وأما إمجاع السلف
 :باب قـول اهللا تعـاىل،فالبخاري رمحه اهللا بوب يف صحيحه يف  كتابـه التوحيـد

Mj  i  h  g    f L١(ً ثم ساق حديثا يدل عىل ذلك(  . 
لامؤنـا مجيعـا يف مجيـع األقطـار أن نحـن نقـول وع "وقال ابن خزيمـة رمحـه اهللا

 ،ملعبودنا عز وجل وجهـا كـام أعلمنـا اهللا يف حمكـم تنزيلـه فـذاوه بـاجلالل واإلكـرام
 إن لوجـه ربنـا عـز وجـل مـن النـور : ونقـول، ونفى عنـه اهلـالك،وحكم له بالبقاء

ألحرقت سبحات وجهه كل يشء أدركه برصه  والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه
 .)٢("بصار أهل الدنيا ال يراه برش ما دام يف الدنيا الفانيةحمجوب عن أ

  :باب قـول اهللا جـل وعـز يف كتابه الرد عىل اجلهمية  )٣(وبوب اإلمام ابن منده
M   p  o  n     m    l  kj  i  h  g    fL ]ـــال . ]٨٨: القصــــص ـــز وـق  اهللا ـع

 .M  X  W  V  U   T   YL   وجل
 ثم ساق األحاديـث .)٤(" مما يدل عىل حقيقة ذلك^وذكر ما ثبت عن النبي 

 .الدالة عىل ذلك
 : ومن صفات اهللا عزوجل التي وصف هبا نفسه قوله"وقال يف كتابه التوحيد

 Mj  i  h  g    f L  وقال   M   X  W  V  U   T   YL  وكان النبيr 
 . )٥("عيذ بوجه اهللا من النار والفتن كلها ويسأل بهيست

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
)٢٦٩٤/ ٦( )  ١. ( 

  )  .٢٥/ ١(وانظر منه ) ٥٣/ ١(كتاب التوحيد البن خزيمة )  ٢(

، صـاحب التصـانيف هو اإلمام  احلافظ حمدث العرص، أبو عبداهللا حممد بن اسحاق بن حممد بن حيى بن مندة)  ٣(
هــ انـظـر تـذكرة احلـفـاظ ٣٩٥اريخ، والناسـخ واملنـسـوخ، واإليـامن، ـتـويف سـنة ومنهـا كتـاب التوحـيـد، والتـ

 ) .٣٣٦/ ١١(والبداية والنهاية ) ٣/١٠٣١(

 )   .٥٠:ص () ٤(

) ١/٢١٥(واحلجـة يف بيـان املحجـة ) ٤٥٧/ ٣(وانظر رشح أصول اعتقاد  أهل السنة لاللكائي ) ٣٦/ ٣()  ٥(
= 

٢٤٨ 




 

 

٢٤٩ 

 فهذا ،أما ما ذكر يف كتب علوم القرآن من تفسري الوجه املضاف إىل اهللا بالذات
ن أ فعنـدهم "هو قول أهل الكالم من املعتزلة وبعض األشاعرة وخاصة املتأخرين 

جه هللا بل  ال تدل عىل إثبات صفة الوM  X  W  V  U   T   YL  "قوله تعاىل
  )١(.املراد به ذات اهللا

 . من وجوه :والشك يف بطالن ما ذهبوا إليه
 وقد تقدم ذكر يشء ، خمالفته  للنصوص الرشعية وما أمجع عليه سلف األمة-١

 .من ذلك
ـه تعــاىل -٢ ـات صــفة M  X  W  V  U   T   YL   أن قوـل  رصحيــة يف إثـب

 "ذي اجلـالل "ذات الـرب لقـال  أنه لو كان املراد مـن الوجـه  ،الوجه هللا وذلك
 . باخلفض 

وزعـم بعـض جهلـة اجلهميـة أن اهللا عـز "يقول ابن خزيمة يف بيان هذا الوجه
M   Y   X  W  V  وجل إنام وصف يف هذه اآلية نفسه التي أضاف إليها اجلالل بقوله 

   \  [   ZL ]ـرمحن وزعمــت أن الــرب هــو ذو اجلــالل واإلكــرام ال   ]٧٨: اـل
  .الوجه

 ألن  هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة العـرب، أقول وباهللا توفيقي:قال أبو بكر
فذكر الوجـه مضـموما يف هـذا  M  X  W  V  U   T   YL  :اهللا عز وجل قال

  . مرفوعا وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه املوضع
مـردودا إىل ذكـر الـرب يف هـذا املوضـوع    M   X  W  YLولو كـان قولـه

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
 ) .١٧٤/ ٤(  و جمموع الفتاوى ) ٩٨-٩٦:ص(واالقتصاد يف االعتقاد للمقديس  =

ومـقــاالت )٢٦٦-٢٦٥:ص(والـعــدل والتوحـيــد للـمــرييس ) ٢٢٧: ص(انـظــر رشح األـصــول اخلمـســة )  ١(
وغايـة املـرام لآلمـدي ) ١٥٧: ص(دار إحياء الرتاث العـريب واإلرشـاد للجـويني ) ١٨٩:ص(اإلسالميني  

 ) .١٤٠:ص(




 

 

٢٥٠ 

 كام كان البـاء خمفوضـا يف ذكـر الـرب ، اجلالل واإلكرام خمفوضاذيلكانت القراءة 
  . جل وعال 

فلام كان اجلالل  M    \  [   Z  Y   X  W  VL أمل تسمع قوله تبارك وتعاىل
 .قوله ربك  ذكر يف الذي  الباء ذيواإلكرام يف هذه اآلية صفة للرب خفض 

 وملا كان الوجه يف تلك اآلية مرفوعة التي كانـت صـفة الوجـه مرفوعـة فقـال
M  X  W YL      هو مفهوم يف خطاب الذيفتفهموا يا ذوى احلجا هذا البيان 

 داللة أن وجه اهللا صـفة ،العرب ال تغالطوا فترتكوا سواء السبيل ويف هاتني اآليتني
 وجه اهللا هو اهللا وال أن وجهه غريه كام زعمت صفات الذات ال أن ،من صفات اهللا 
 اـجلـالل ذيويبقـى وـجـه ربـك "وجـه اهللا ـلـو كـان اهللا لـقـرئ  ألن املعطلـة اجلهمـيـة

 . )١("واإلكرام
واملضاف إىل . ًأن الوجه حيث ورد فإنام ورد مضافا إىل الذات يف مجيع موارده " -٣

فهـذه إضـافة ترشيـف .... ، أعيان قائمـة بنفسـها كبيـت اهللا وناقـة اهللا:الرب نوعان
 . وختصيص وهي إضافة مملوك إىل مالكه 

فهذه إذا وردت مضافة ....  صفات ال تقوم بنفسها كعلم اهللا وحياته وقدرته:الثاين
 إذا عـرف ذلـك فوجهـه الكـريم وسـمعه ،إليه فهي إضافة صـفة إىل املوصـوف هبـا

 . )٢("لقوبرصه إذا أضيف إليه وجب أن يكون إضافة وصف ال إضافة خ
 وغايـة ،أنه ال يعرف يف لغة من لغات األمم وجـه اليشء بمعنـى ذاتـه ونفسـه" -٤

...  ووجـه الثـوب " وجـه احلـائط" هو كقولـه:ماشبه به املعطل وجه الرب أن قال
 ، بل هذا مبطل لقولك، ليس الوجه يف ذلك بمعنى الذات:فيقال هلذا املعطل املشبه

قابل لدبره ومن هـذا وجـه الكعبـة ودبرهـا فهـو فإن وجه احلائط أحد جانبيه فهو م
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٩٩٥/ ٣(وخمترص الصواعق ) ١٨٣: ص(بيهقي وانظر اإلعتقاد لل) ٦٤ -٦٢/ ١(كتاب التوحيد )  ١(

 ).١٠٠٩/ ٣(خمترص الصواعق )  ٢(




 

 

٢٥١ 

 فلام كان املضاف إليه بناء كان وجهه مـن ، ولكنه بحسب املضاف إليه،وجه حقيقة
 . )١("..جنسه 

 وعـىل اللغـة rأن دعوى املعطل أن الوجه صلة كذب عىل اهللا وعـىل رسـوله " -٥
 .)٢("ا فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادهت

 الوجه مـن الصـفات الذاتيـة التـي تثبـت هللا عـىل مـا يليـق وهبذا يعلم أن صفة
 .بجالله وعظمته سبحانه وتعاىل 

 
* * *

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )٩٩٦/ ٣(املصدر السابق )  ١(

 ) ٩٩٤/ ٣( املصدر السابق )  ٢(




 

 

٢٥٢ 

 


 
 .ومن الصفات التي أولت صفة العينني هللا عزوجل 

 عرب ثم به قامت ملن ومصدر صفة فهي األصل يف العني وأما"يقول الزركيش 
>  =    <   M  : قولـه يف للبـارئ فإضافتها وحينئذ: الق بالعني اليشء حقيقة عن

  ?L ]الرؤيـة معنـى يف صـفة ألنـه ؛النـاس أكثـر تـوهم كام جماز ال حقيقة ]٣٩: طه 
 فـال والتجسـيم الكفـر يـوهم يشء وكل هبا العضو تسمية يف املجاز وإنام ،واإلدراك
 )١("جمازا وال حقيقة ال نهسبحا البارئ إىل يضاف

 قـال بـل ، اإلدراك أو بـالبرص مؤولـة وهـي العني ذلك ومن"وقال السيوطي 
 يف املجـاز وإنـام جمـاز أهنـا النـاس بعض لتوهم خالفا ، ذلك يف حقيقة إهنا ،بعضهم
 . هبا العضو تسمية

 ينظر سبحانه هبا التي املبرصة آلياته اسم تعاىل إليه العني نسبة اللبان ابن وقال
M   Ú  Ù   تعـاىل قـال إليه ينظرون وهبا للمؤمنني   Ø  ×L ]نسـب ]١٣: النمـل 
@   M   وقـال إليه املنسوبة بالعني املرادة ألهنا  ؛حتقيقا املجاز سبيل عىل لآليات البرص

L   K  J  IH   G  F  ED  C  B  A  L]ـــام ـــال ]١٠٤: األنـع ـــه ـق    فقوـل
MÕ   Ô  Ó        Ò  Ñ  L]إليـك هبـا وننظـر ،إلينا هبا تنظر بآياتنا أي ]٤٨: الطور 
 يف رصحيـا ربـه حلكـم الصرب هبا علل كونه اآليات هنا باألعني املراد أن ويؤيد ،قال
 وقوله قال ]٢٤ – ٢٣: اإلنسان[ M   à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×L   قوله
̀  M   بدليل بآياتنا أي ]١٤: القمرM   \  [L ]   نوح سفينة يف      _  ̂   ]       a 

d  c  b  L]٤١: هود[ وقال   M  ?  >    =  <L ]حكـم عىل أي ]٣٩: طه 
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 ) .٥٧/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(




 

 

٢٥٣ 

: القصـص[ M      :  9  8  7  6  5  43  2L  أمـك إىل أوحيتهـا التـي آيتي
    )١(" وحفظه تعاىل كالءته اآليات يف املراد غريه وقال ]٧

 وما أمجع عليـه سـلف األمـة rوهذا خمالف ملا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله
  واألدلة عىل هذا،من إثبات صفة العينني هللا جل وعال عىل ما يليق بجالله وعظمته

ـه تـعـاىل:ـمـن الكـتـاب ـه تـعـاىل " M  \  [L  "  قوـل  M       Ú  Ù  ØL   وقوـل
 . " ]٣٧: هود[

   .]٣٩: طه[ M  ?  >    =  <  ;  :  9   8L   :وقوله تعاىل
MÕ   :وقوله تعاىل   Ô  Ó       Ò   Ñ  L  . 

 باب ذكر إثبات العني هللا عزوجل عىل ما ثبتـه اهللا "بن خزيمة رمحه اهللا يقول ا
 ثم أورد اآليات " rاخلالق الباري لنفسه يف حمكم تنزيله وعىل لسان نبيه املصطفى 

 فواجب عىل كـل مـؤمن أن يثبـت خلالقـه وبارئـه مـا ثبـت اخلـالق "السابقة ثم قال 
 . )٢("..الباري لنفسه من العني 

   :لسنةوأما من ا
َ قال ذكر الدجال عند النبـي  بن عمر ريض اهللا عنهعن عبد اهللاَِّ َّْ ِ ُِ َُّ إن «:  فقـال^َ

َال خيفى عليكم إن اهللاََّ ليس بأعوراهللا  ْ َْ ْ ََ ِ َّ ِ ُ َ َ ْ َ َّ وأشار بيده إىل عينه وإنَ ِ َ َ َِ ِ ْ َ َ ُ املسيح الدجال أعور َ َ ْ َّ ََ َ َّ ِ َْ
ٌالعني اليمنى كأن عينه عنبة طافية ٌ ْ َْ ْ ْ ُ ِْ َِ َ ُ َ ََ َ َ ََّ َ ِ«)٣(. 

قـول اهللا تعـاىل "وقد أورد البخاري هـذا احلـديث يف كتـاب التوحيـد يف بـاب 
M  >    =  <   L هللاوفيه إشارة إىل أن املقصود من اآليـة هـو إثبـات صـفة العـني  

 .حديث الدجال جل وعال كام جاء يف 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٣٦٣ -١٣٦٢/ ٤(اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(

 ) .١٠٦/ ١(كتاب التوحيد البن خزيمة )  ٢(

 ).٦٩٧٢(برقم ) ٢٦٩٥/ ٦(أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد   )٣(




 

 

٢٥٤ 

 r باب ذكر إثبات العني هللا جل وعال ببيان النبـي "وقال ابن خزيمة رمحه اهللا
M   ;  :  9  8  7     6   5   "ًالذي جعله اهللا مبينا عنه عزوجـل يف قولـه 

   <L ]فبـني النبـي " ]٤٤: النحل rفكـان بيانـه موافقـا لبيـان حمكـم ،ني أن هللا عينـ ً
 . )١(" مقروء يف املحاريب والكتاتيب ،التنزيل الذي هو مسطور بني الدفتني

بيـان أنـه   "ن اهللا ليس بـأعورإ" ^قول رسول اهللا "يقول الدارمي رمحه اهللا 
والعـور عنـد النـاس ضـد الـبرص واألعـور "...)٢("بصري ذو عينني خـالف األعـور

  .)٣(" بالعيننيعندهم ضد البصري
 وال يقـال ، أن األعور هو مـن ذهبـت إحـدى عينيـه،وقد قال ذلك أهل اللغة

  )٤(.ذلك إال ملن له عينني
 رصيح يف أنه ليس املراد إثبات عني " إن ربكم ليس بأعور" r قول النبيًإذاف

 وهـل يفهـم مـن قـول الـداعي اللهـم "واحدة فإن ذلـك عـور ظـاهر تعـاىل اهللا عنـه
 وقلـب )٥( إال ذهـن أقلـف، أهنـا عـني واحـدة لـيس إال"نك التي ال تناماحرسنا بعي

 . )٦("أغلف
 . وممن نص عىل إثبات العينني هللا جل وعال ابن خزيمة رمحه اهللا 

 وحتـت األرض ، يـبرص هبـام مـا حتـت الثـرى، نقول لربنا اخلالق عينان"يقول 
 إىل آخـر )٧("... وكبـري وما يف الساموات العىل ومـابينهام مـن صـغري،السابعة السفىل

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١١٠/ ١(كتاب التوحيد )  ١(

 ) .٣٢٧/ ١( نقض عثامن بن سعيد الدارمي عىل املرييس )  ٢(

 ) .٣٠٥/ ١(املصدر السابق )  ٣(

 ) .٦١٢/ ٤(ولسان العرب ) ١٨٤/ ٤(انظر معجم مقاييس اللغة )  ٤(

ًإذا مل يع خريا كأنه مغشى مغطى ال يدخله وعظ، : قلب أقلف: بني القلف، وهو الذي مل خيتن، ويقال: فـاألقل)  ٥(
 ) .٥٢٠: ص(وأساس البالغة للزخمرشي ) ١٣٥/ ٩(قلف، انظر هتذيب اللغة : وقلوب غلف

 ).٦٧ -٦٦/ ١(خمترص الصواعق )  ٦(

 ) .١١٤/ ١(كتاب التوحيد البن خزيمة )  ٧(




 

 

٢٥٥ 

 .كالمه 
 والعينـني ، بـاب الكـالم يف الوجـه"وكذلك األشعري فقد بوب ذلـك بقولـه

 . ثم ذكر األدلة عىل ذلك)١("والبرص واليدين
 قـد اسـتدل السـلف عـىل إثبـات العينـني لـه تعـاىل بقولـه "وقد قال ابن القيم 

M  \  [L شعري يف كتبه كلها وممن رصح بذلك إثباتا واستدالال أبو احلسن األ
 وأن له عينني بال كيف كام قال "فقال يف املقاالت واإلبانة واملوجز وهذا لفظه فيها 

 M  \  [L  فـهـذا األـشـعري وـغـريه مل يفهـمـوا ـمـن األـعـني أعيـنـا كـثـرية وال ـمـن
 . )٢("األيدي أيديا كثرية عىل شق

عل هـذا عـىل  اف: وهذا كقولك،وذكر العني مفردة ال يدل عىل أهنا عني واحده
 .)٣( ال يريد بذلك أن له عينا واحدة ،عيني

 . )٤(أما تأويلهم العني بالبرص أو اإلدراك فهذا قول تابعوا فيه األشاعرة 
مجـع  وملـا أ،وهذا الشك يف بطالنه إذ هـو خمـالف لظـاهر النصـوص الرشعيـة

 .السلف عليه وقد سبق بيان ذلك
 املراد هبا آياته املبرصة فهذا يرده ظاهر وكذا تفسري ابن اللبان بأن نسبة العني هللا
 . ومل يضفها إىل آياته ،اللفظ وذلك أن اهللا أضاف العني له سبحانه

 .أما ما يذكره املفرسون من تفسري ملعاين اآليات التـي تـذكر فيهـا صـفة العـني
 . )٥(" بمرأي مني "M  >    =  <   L  يف تفسري قوله تعاىل "كقوهلم 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )١٢٠: ص( إليب احلسن األشعري اإلبانة )  ١(

 ) ٦٩ -٦٨/ ١(خمترص الصواعق )  ٢(

 ) ٦٤/ ١( انظر خمترص الصواعق )  ٣(

ـدادي )  ٤( ـدين للبـغ ـر أصــول اـل ـرازي  ) ١٥٥: ص(واإلرـشـاد للـجـويني )١١٠: ص(انـظ ـديس لـل وأـسـاس التـق
 .) ٩٦ -٩٥:ص(

 ) ٤٤/ ٤(ابن عطية وتفسري ) ٢١٧/ ٣(وتفسري البغوي ) ١٦٣/ ٦(انظر تفسري الطربي )  ٥(




 

 

٢٥٦ 

 فـإن ،يات فإن هذا اليستلزم انكار صـفة العـني هللا عزوجـلوهكذا يف بقية اآل
 وهي تدل عىل هذه املعـاين وتـدل عـىل إثبـات صـفة ،هذه املعاين صحيحة يف نفسها

 فالسلف يفرسوها بالالزم مـع إثبـات أصـل الصـفة بخـالف أهـل البـدع ،العني هللا
 )١(.آليات فإهنم يفرسوهنا بالالزم مع نفي أصل الصفة وهذا الشك خمالف لظاهر ا

وهبذا يتبني أن اهللا عزوجل موصوف بأن له عينيني تليق بجاللـه وعظمتـه كـام 
 .دلت عىل ذلك ظاهر النصوص الرشعية 

 
* * * 
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ورشح كتاب التوحيد من صـحيح البخـاري للغنـيامن ) ٣١٤/ ١(انظر رشح العقيدة الواسطية البن عثيمني )  ١(

)١/٢٧٨ ( 




 

 

٢٥٧ 

 
 
 
 

 :املبحث الثاني
 :موقفهم من الصفات الفعلية

















 

 

٢٥٨ 




 يقـول ، صفة استواء اهللا عىل العرش،من الصفات التي خاضوا فيها بغري حق
ـزركيش ــات املتشــاات     اـل ــواردة يف الصــفات قــال   بعــد ذكــره االخــتالف يف اآلي : ال

فمــن : وحنـن جنــري يف هــذا البــاب علــى طريـق املــؤولني ، حــاكني كالمهــم ، مث قــال   "
 بمعنـى اسـتوى أن عبـاس ابـن عـن والكلبـي مقاتـل فحكى االستواء صفة " ذلـك 
 املعتزلة وعن بالتجسيم يشعر االستقرار فإن ،تأويل إىل حيتاج ،صح إن وهذا استقر
  :بوجهني دور وقهر استوىل بمعنى

 يف فائدة فأي وأهلهام والنار واجلنة الكونني عىل مستول تعاىل اهللا بأن :أحدمها
 !العرش ختصيص
 قالـه ذلـك عـن منزه تعاىل واهللا ،وغلبة قهر بعد يكون إنام االستيالء أن :الثاين

   .)١(األعرايب ابن
 عديصـ حتـى تعـاىل منـه هبوطا يوجب بأنه ورد ،صعد بمعنى: عبيد أبو وقال

 فعـال عـال فجعـل ]٥: طهM   ]  \  [  Z     YL ]  : وقيل اهللا عن منفي وهو
 :بوجهني ورد تفسريه يف الرضير إسامعيل األستاذ حكاه حرفا ال

 واحلجـاز والعـراق الشـام أهـل ومصـاحف ،فعـال الصـفة جعـل أنه :أحدمها
 بعضـهم ولعـال كقوله ألف بالالم لكتبوها فعال كان وول حرف هنا عىل بأن قاطعة
  .بعض عىل

: قولـه عند الكالم تم: وقيل القراء من أحد يرفعه ومل العرش رفع أنه :والثاين
 M  ]  \  [  Z     YL بقوـلــه ابـتــدأ ثــم :  M   d   c  b  a  ̀   _  ̂L 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 اللغـوي النحـوي، قـال عنـه ، اهلاشـمي، مـوالهم الكـويف،هو حممد بن زياد أبو عبداهللا الشهري بابن األعرايب)  ١(
هـ وقيل غري ذلك انظر ٢٣٠ تويف سنة" له مصنفات أدبية وتاريخ القبائل، وكان صاحب سنة واتباع "الذهبي

 ) .١٠/٦٨٧(وسري أعالم النبالء ) ٢٨٢/ ٥(تاريخ بغداد 




 

 

٢٥٩ 

  . ومرادها نظمها عن اآلية يزيل كيكر وهذا ]٦: طه[
 إن املعـاين أهـل مـن ومجاعـة واألشعري الفراء قاله ما والصواب األستاذ قال
 اسـتواء فسـامه خلقـه إىل وعمـد ،العـرش خلـق عـىل أقبـل M    \   L:قولـه معنى
̧       M : كقوله   ¶  µ       ́   ³  ²L ]السامء خلق إىل وعمد قصد أي ]١١: فصلت، 
 قـال تشـبيه وال تعطيـل فيـه لـيس العلـامء عنـد مريض القول وهذا: قال هاهنا فكذا

ـى هـنـا ـعـىل: األـشـعري  ]١٠٢: البـقـرة[M '  &  %  L  : تـعـاىل ـقـال ـكـام يف بمعـن
 . )١("...استواء سامه فعال العرش يف اهللا أحدث ومعناه

 . )٢(الزركيش السابق ونقل السيوطي كالم 
M  [  Z     Y : سـبحانه قولـه عـىل املـذاهب هذه ولنطبق "وقال الزرقاين 

  \Lالعرش عىل االستواء ظاهر أن عىل وخلف سلف من اجلميع يتفق  فنقول 
 عـن اهللا تنـزه القاطعة األدلة ألن ؛مستحيل والتحيز التمكن مع عليه اجللوس وهو
 اتفق وكذلك ، غريه أم فيه حيل مكانا أكان سواء منه يشء إىل حيتاج أو خلقه يشبه أن

 نفسـه عـن نفـى تعـاىل ألنـه قطعـا هللا مـراد غري الظاهر هذا أن عىل واخللف السلف
M  4   3  2  : وقال يشء كمثله ليس فقال عنهم الغنى لنفسه وأثبت خللقه املامثلة

  5L ]متناقضا لكان الظاهر هذا أراد فلو ]٦: املمتحنة.  
 تعيـني يفوضـوا أن السـلفيون فـرأى تقـدم ما بعد واخللف السلف اختلف ثم
 دليـل وال ،بـه يليـق بـام وأعلـم ،نفسـه إىل نسـبه بـام أعلـم هو اهللا إىل االستواء معنى

 . التعيني هذا عىل عندهم
 ال ـبـام عـبـاده هللا خياـطـب أن لبـعـد ا ـكـل يبـعـد ألـنـه ؛يؤوـلـوا أن اخلـلـف ورأى
 هذا يف افرتقوا أهنم بيد ،التأويل وجب للتأويل متسعا اللغة ميدان دام وما يفهمون

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٥٤-٥٢/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(

 ).١٣٥٨/ ٤( انظر اإلتقان )  ٢(




 

 

٢٦٠ 

  :فرقتني :التأويل
 أنه إثبات اآلية من املراد إن ويقولون تعيني غري من يؤولون :األشاعرة فطائفة

 .االستواء صفة تسمى التعيني عىل نعلمها ال سمعية بصفة متصف تعاىل
 االـسـتيالء هـو هنـا باالـسـتواء املـراد إن فيقولـون يعيـنـون :املتـأخرين وطائفـة

 ومنـه قـول الشـاعر املعنـى هلـذا تتسـع اللغـة ألن تكلـف وال معاناة غري من والقهر
 :العريب

 قد استوى برش عىل العراق                  من غري سيف ودم مهراق
 الرمحن استوىل :الكريمأي استوىل وقهر، أو دبر وحكم فكذلك يكون معنى النص 

 . )١(".. ودبره بمشيئته، وحكم العامل بقدرته،عىل عرش العامل
 وما أمجع عليه سلف rوهذا التأويل خمالف ملا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله

األمة من إثبات استواء الرب عىل العـرش اسـتواء يليـق بجاللـه وعظمتـه سـبحانه 
  .]١١: الشورى[ M  6     5   43        2  1  8  7 L  وتعاىل 

أن اهللا سبحانه وتعاىل أثبت استواءه عىل العرش يف القـرآن : واألدلة عىل ذلك
ـبحانه ـال ـس ـبعة مواضــع ـق M    ]  \  [  Z  Y  X   "يف ـس   W  V    U

  b  a  ̀   _  ̂L ]٥٤: األعراف[. 

M    J   I  H  G  F   "وقال سبحانه وتعـاىل   E  D  C  B   A    @
M  L  K  L]٤: السجدة[.  

َعن أيب هريرة عن النبي و َ َْ ْملا قىض اهللا اخللق كتب كتابا عنده غلبـت «:  قال^ُ َ ْ َ َ ََ ُ ً ََ ْ ََ ِ ِ َ َْ َََّ
ِأو قال سبقت رمحتي غضبي فهو عنده فوق العرش ْ َ ََ ْ ُ َ َْ َ ََ ََ ْ ِْ ُِ ِ َ َ َ ْ« )٢( . 

 .وقد أمجع عىل ذلك سلف األمة 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٢٢٩ -٢٢٨/ ٢( رفان مناهل الع)  ١(

 ).٢٧٥١(برقم ) ٢١٠٨/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٧١١٤(برقم ) ٢٧٤٥/ ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه  )  ٢(




 

 

 كنا والتابعون متوافرون نقـول إن اهللا " رمحه اهللا )١(يقول أبو عمرو األوزاعي 
 . )٢(" ونؤمن بام وردت به السنة من صفات اهللا عزوجل،تعاىل ذكره فوق العرش

 ورأيـت عليهـا ،ها القول يف السنة التي أنا علي"وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 ، اإلقـرار بشـهادة أن ال إال اهللا، ومالك وغريمهـا،الذين رأيتهم مثل سفيان الثوري

 . )٣("... وأن اهللا عىل عرشه يف سامئهrًوأن حممدا رسول اهللا 
 إمجـاع " الرمحن عىل العرش استوى" قال اهللا تعاىل"وقال إسحاق بن راهوية 

 .)٤( " كل يشء يف أسفل األرض السابعةأهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم
 .وقد حكى الدرامي اتفاق كلمة املسلمني عىل إثبات صفة اإلستواء هللا 

 وقد اتفقت الكلمة من  املسلمني أن اهللا تعاىل فوق عرشه فوق "يقول رمحه اهللا
 . )٥("سامواته

ه فقال رمحني من الصحابة والتابعني عىل ذلك، وقد نقل ابن بطة اتفاق املسلم
وأمجع املسلمون من الصحابة والتابعني ومجيع أهل العلـم مـن املـؤمنني أن اهللا "اهللا 

 وعلـمـه ـحمـيط بجمـيـع ، ـبـائن ـمـن خلـقـه،تـبـارك وتـعـاىل ـعـىل عرـشـه ـفـوق ـسـامواته
 . )٦("خلقه

 أن أهـل السـنة )٧(وقد حكـى أبـو عبـد اهللا األنـدليس املشـهور بـابن أيب زمنـني
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

هـ ١٥٧ الدمشقي، عامل أهل دمشق صاحب سنة وإتباع تويف سنة هو عبد الرمحن بن عمرو بن حممد األوزاعي)  ١(
 .    )٧/١٠٧(والسري ) ٤٨٨/ ٧(ظر ترمجته يف طبقات ابن سعد ان

 ) .١٣٦: ص( العلو للذهبي )  ٣٠٤/ ٢(األسامء والصفات للبيهقي )  ٢(

 ) .١٢٤ -١٢٣: ص( وإثبات صفة العلو للمقديس ) ١٦٥: ص(العلو للذهبي )  ٣(

 ) .١٧٩: ص( العلو للذهبي )  ٤(

 ) .٣٤٠/ ١( رييس نقض عثامن بن سعيد الدارمي عىل امل)  ٥(

 ) .١٣٦/ ٣( كتاب اإلبانة البن بطة )  ٦(

 األلبريي، كان من كبـار املحـدثني والعلـامء و هو اإلمام أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن عيسى املري األندليس)  ٧(
 ألفهـا منتخـب األحكـام، واختصـار املدونـة، وأدب اإلسـالم، ًمتفننا يف العلم واآلداب ، من تصـانيفه التـي

= 

٢٦١ 




 

 

 أن اهللا عزوجل خلق : ومن قول أهل السنة"يقول يثبتون استواء الرب عىل العرش 
 ثم استوى عليه كيف شاء كام ،العرش واختصه بالعلو واالرتفاع فوق مجيع ما خلق

 . )١("أخرب عن نفسه 
 باب ذكر استواء خالقنا العيل األعىل الفعـال ملـا يشـاء "وقد بوب ابن خزيمة 

 ثـم ذكـر "..اهللا جـل وعـالًعىل عرشه فكان فوقه وفوق كـل يشء عاليـا كـام خربنـا 
 .األدلة عىل ذلك 

 فنحن نؤمن بخرب اهللا جل وعال أن خالقنا مستو عىل عرشـه النبـدل "ثم قال 
نه استوىل عىل إ كام قالت اجلهمية املعطلة ،ً وال نقول قوال غري الذي قيل لنا،كالم اهللا

وا أن يقولـوا ً فبدلوا قوال غري الذي قيل هلم كفعل اليهود ملـا أمـر،عرشه ال استوى
  .)٢(" كذلك اجلهمية ، حنطة خمالفني ألمر اهللا جل وعال:حطة فقالوا

 ، ونصوص السلف يف إثبات استواء اهللا عىل العـرش كثـرية يصـعب حرصهـا
وقد توسع  ،وقد ألفت مؤلفات مستقلة يف هذا الباب ككتاب العرش البن أيب شيبة

 ،ىل إثبات استواء اهللا عىل عرشه عذكر األدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلفيف 
  . ونحوهاوكتاب العرش لإلمام الذهبي

أـمـا ـتـأويلهم االـسـتواء باالـسـتيالء فـهـذا ـهـو ـقـول أـهـل الـكـالم ـمـن املعتزـلـة 
 .)٣(واألشاعرة

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
ـويف ســنة  = ـنة، ـت ـبالء ٣٩٩وأصــول الـس ـالم الـن ـري أـع ــ انظــر ـس ـذهب للاملكــي ) ١٨٨/ ١٧(ـه ـديباج اـمل واـل

 ).٢٦٩:ص(

 ) .٨٨: ص(أصول السنة )  ١(

ة البن أيب عاصم والسن) ٤٠: ص(وانظر الرد عىل اجلهمية للدارمي ) ٢٣١/ ١( كتاب التوحيد البن خزيمة )  ٢(
وعقيدة السلف ) ١٨٥/ ٣(وكتاب التوحيد البن منده ) ١٠٨١/ ٣(وكتاب الرشيعة لآلجري ) ٣٩٢/ ١(

واحلجة يف ) ٤٢٩/ ٢(ورشح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي ) ١٧٥: ص(وأصحاب احلديث للصابوين 
 ) .       ٨٠:ص( قديس واالقتصاد يف اإلعتقاد للم) ٨١/ ٢(بيان املحجة إليب القاسم األصفهاين 

واملخـترص يف أصـول الـدين ) ٢٢٦: ص(ورشح األصـول اخلمسـة  ) ٢١١:ص(انظر مقـاالت اإلسـالميني )  ٣(
= 

٢٦٢ 




 

 

٢٦٣ 

 :وهو باطل من وجوه
أن هذا التفسري مل يفرسه أحد مـن السـلف مـن سـائر املسـلمني مـن الصـحابة " -١

 بـل أول مـن قـال ذلـك ،ه أحـد يف الكتـب الصـحيحة عـنهم فإنه مل يفرس،والتابعني
 . )١("بعض اجلهمية واملعتزلة

 ، مطلـق ومقيـد: أن لفظ استوى يف كـالم العـرب التـي هبـا نـزل القـرآن نوعـان-٢
: القصص[ M   $  #  "  !L   :فاملطلق ما مل يوصل معناه بحرف مثل قوله تعاىل

 : وأما املقيد فثالثة أرضب، كام يقال استوى الطعام، ومعناه  كمل وتم]١٤

́              M  µ   " مقيد بإيل كقوله:       أحدها     ³    ²L  " واستوى فالن إىل السطح وإىل  
 .  وهذا بمعنى العلو واالرتفاع بإمجاع السلف ،      الغرفة
ـاين ـد :      والـث ـه"بـعـىل" مقـي ـه" ]١٣: الزـخـرف[ M    =  <  ;L   : كقوـل  :  وقوـل

MÈ  Ç  Æ  L]٤٤: هود[. 
 .ًوهذا أيضا بمعنى العلو واالرتفاع واالعتدال بإمجاع أهل اللغة 

  استوى املاء : املقرون بواو مع التي تعدي الفعل إىل املفعول معه نحو:والثالث
  )٢(. واخلشبة بمعنى ساواها    
 أن هذا اللفظ قـد اطـرد يف القـرآن والسـنة كلهـا جـاءت هبـذا اللفـظ دون لفـظ -٣

 .االستيالء 
 فإذا جاء موضـع ،ولو كان معناه استوىل لكان استعامله يف أكثر موارده كذلك

وهبـذا يتبـني ،ه املألوف املعهودألنأو موضعان بلفظ استوى  محل عىل معنى استوىل 

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
وأسـاس ) ٤٠: ص( ضمن رسـائل العـدل والتوحيـد، واإلرشـاد للجـويني ) ٣٣٣: ص(للقايض عبداجلبار =

 ) .١٤١: ص( وغاية املرام لآلمدي ) ١١٩: ص( التقديس 

 ). ١٤٤/ ٥(فتاوى جمموع ال)  ١(

 ) .٨٨٩ -٨٨٨/ ٣( انظر خمترص الصواعق ) ٢(




 

 

٢٦٤ 

ه مل يطـرد اسـتعامله يف مجيـع ألنـ ،ن تفسريهم استوى بمعنى استوىل يف غاية الفسادأ
 . )١(املوارده 

 أن االستيالء سواء كان بمعنى القدرة أوالقهر أو نحو ذلك عام يف املخلوقـات -٤
 فيقـال اسـتوى عـىل السـامء وعـىل ، فيضاف إىل السامء واألرض ونحوها،كالربوبية

 وعليـه ، وعىل ابن آدم وعىل اجلبل وعـىل الشـمس والقمـر،اهلواء والبحار واألرض
  . )٢(فأي معنى لتخصيصه بالعرش
 قلنا فهل من " من يفرس االستواء بمعنى االستيالء شيقول الدرامي وهو يناق
 ، حتى خص العرش من بني األمكنة باالستواء عليـه،مكان مل يستول عليه ومل يعله

ًفأي معنى إذا خلصوص العـرش إذ كـان !! ه ؟وكرر ذكره يف مواضع كثرية من كتاب
 . )٣("عندكم مستويا عىل مجيع األشياء كاستوائه عىل العرش تبارك وتعاىل؟

 ،أن أهل اللغة ملا سمعوا ذلك أنكروه غاية اإلنكار ومل جيعلوه من لغة العـرب" -٥
 ال " هل يصح أن يكون استوى بمعنى استوىل ؟ فقـال :قال ابن األعرايب وقد سئل

 .)٤( " هذا وهو من أكابر أئمة اللغة"تعرف العرب ذلك 
 وذلـك ،هـااهوأما استدالل الزرقاين بالبيت السابق فهذا من أبطل احلجـج وأ

 إنـه بيـت : وقـد أنكـره أئمـة اللغـة وقـالوا،أنه مل يثبت بنقل صحيح أنه شـعر عـريب
حيتج بـه إال  وال يف دواوينها، ومن املعلوم أن احلديث ال،مصنوع ال يعرف يف اللغة

  . )٥(إذا علم صحته فكيف ببيت من الشعر ال يعرف إسناده 
 ،وقد كان أهل البدع حريصني  أن جيدوا يف لغة العـرب مـا يشـهد ملـا يقولـون

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٨٩٢/ ٣( انظر املصدر السابق )  ١(

 ) .٩٢٠/ ٣(وخمترص الصواعق ) ١٤٥/ ٥(انظر جمموع الفتاوى )  ٢(

 ) .٤١: ص(الرد عىل اجلهمية للدرامي )  ٣(

 ) .            ٨٩٠/ ٣(خمترص الصواعق )  ٤(

 ) .٩١٢/ ٣( وخمترص الصواعق ) ١٤٦/ ٥ (انظر جمموع الفتاوى)  ٥(




 

 

٢٦٥ 

 قـال أراد ابـن أيب دؤاد أن أطلـب يف "يدل لذلك ما نقله ابن بطة عن ابن األعـرايب 
 بمعنـى اسـتوىل فقلـت " M  \  [  Z     Y   L بعض لغات العرب ومعانيهـا 

  )١( ."واهللا ما يكون هذا وال أصيبه "
فسبحان اهللا كيف يستدلون عـىل عقائـدهم ببيـت حمـرف ومصـنوع ويرتكـون 

 . رصيح الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه األمة
 أن ـهـذا البـيـت اـلـذي اـسـتدلوا ـبـه جمـهـول مل يقـلـه ـشـاعر )٢(وـقـد ـبـني اخلـطـايب

   )٣(معروف يصح اإلحتجاج به
 هو ظنهم أن القول بذلك يستلزم مشاهبة ،وشبهتم يف حتريف اإلستواء حقيقة

ُ فـيظن أنـه إذا وصـف اهللا ، كام أشار إىل ذلك الزرقـاين يف كالمـه السـابق،املخلوقني
 فيتخيل أنه ،باالستواء عىل العرش كان كاستواء اإلنسان عىل ظهور الفلك واألنعام

ًا إليه كحاجة املستوي عـىل الفلـك واألنعـام إذا كان مستويا عىل العرش كان حمتاج
 الدابـة خلـر املسـتوي تفلوكان انخرقت  السفينة لسـقط املسـتوي عليهـا ولـو عثـر

 . عليها
والشك أن هذا باطل وذلك أن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـد أضـاف اإلسـتواء إىل 

 -خلقه ً كام أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته فلو قدر  فرضا أنه مثل ،نفسه الكريمة
ً أمـا إذا كـان هـو لـيس ممـاثال ، لكان استواؤه مثل استواء خلقه-تعاىل اهللا عن ذلك

 علم أنه استواء يليـق بجاللـه ، وأنه سبحانه الغني عن خلقه واخلالق لعرشه،خللقه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).١٦٧-١٦٦/ ٣(اإلبانة البن بطة )  ١(

 الشافعي ، اإلمـام املحـدث الفقيـه األديـب، صـاحب أبو سليامن محد بن حممد بن ابراهيم بن خطاب البستي)  ٢(
هــ انظـر يتيمـة الـدهر يف ٣٨٨السنن، وغريب احلديث، تـويف سـنةالتصانيف، ومنها رشح البخاري، ومعامل 

 ) .٤٠٤: ص( وطبقات احلفاظ ) ٢٥١/ ٣(ومعجم األدباء ) ٣٨٣/ ٤(حماسن أهل العرص للثعالبي 

 )  .٨٩٠/ ٣(نقله عنه ابن القيم يف خمترص الصواعق )  ٣(




 

 

٢٦٦ 

  )١(.وعظمته وكربيائه سبحانه وتعاىل 
 يف أما ما حكاه الزركيش عن قول األشعري أن االستواء هـو فعـل أحدثـه اهللا

العرش فهـذا باطـل تـرده النصـوص الرشعيـة وقـد ذكـر شـيخ اإلسـالم ذلـك عـن 
 . )٢( قول ابن كالب"األشعري قال 

 ومعنـى ذلـك أنـه ،إن اإلسـتواء فعـل يفعلـه الـرب يف العـرش... واألشـعري
ـل  ـه نفســه فـع ـوم ـب ـري أن يـق ـن ـغ ـه ـم ـا فيصــري مســتويا علـي ًحيــدث يف العــرش قرـب ً

 .)٣("اختياري
 . هذا أصلهم الذي اعتقدوه وهو منع حلول احلوادث والذي جرهم إىل

وهبذا يعلم أن استواء اهللا سبحانه وتعاىل عىل عرشه ثابـت هللا كـام أثبتـه لنفسـه 
 .   وهو سبحانه أعلم بنفسه وبام يليق به rوكام أثبته له رسوله

 
* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٨٣ -٨١: ص(انظر التدمرية )  ١(

 صـاحب التصـانيف يف الـرد عـىل املعتزلـة وربـام  بن سعيد بن كـالب القطـانابن كالب هو أبو حممد عبد اهللا)  ٢(
  ).    ١٧٤ / ١١(  جير اخلصم إىل نفسه ببيانه وبالغته، انظر سري أعالم النبالء ألنهوافقهم وكان يلقب كالبا 

  ) .٥/٤٣٦(جمموع الفتاوى )  ٣(




 

 

٢٦٧ 

 


 

 عنه أن ظاهر نزول الرب غري مراد يف احلديث ثـم يؤيـد يرى الزرقاين عفا اهللا
 ينزل كان وإذا ،واملغارب املشارق باختالف البالد يف  خمتلف أن الليل" :بقوله ذلك
 حقيقـة عرشه عىل يستوي فمتى ،األخري ليلهم ثلث يف حقيقيا نزوال أفق كل ألهل
 مـن ختلـو ال األرض أن مـع ،تقولـون كام حقيقة السامء يف يكون ومتى ،تقولون كام

 ال مسـطور ثابـت هـو كـام السـاعات مـن سـاعة يف وال األوقات من وقت يف الليل
 . ثم ينقل كالم الغزايل يف تقرير ذلك "مأفون جهول إال فيه يامرى

 بظواهر للمتشبث نقول "ونصه، الغزايل اإلسالم حجة قاله ما هلؤالء نقول "فيقول 
 فائـدة فـأي ،نداءه أسمعنا فام نداءه ليسمعنا دنياال السامء من نزوله كان إن ،األلفاظ

 ،العليا السامء عىل أو العرش عىل وهو كذلك ينادينا أن يمكنه كان ولقد  ؟نزوله يف
 وهـل ،ظـاهره غـري آخـر يشء به املراد وأن ،مراد غري النزول ظاهر يكون أن بد فال
 املغـرب إىل فتقـدم املغـرب يف شـخص إسـامع بـاملرشق وهـو يريـد مـن مثل إال هذا

 األقـدام نقلـه فيكـون نـداءه يسـمع ال أنه يعلم وهو يناديه وأخذ معدودة بخطوات
 يف هـذا مثـل يسـتقر وكيـف فيه فائدة ال رصفا عبثا املغرب نحو وسعيه باطال عمال
 .)١(" عاقل قلب

 أي ،أن يدل العقـل علـيهام ... "ويرى الزركيش أن جميء اهللا جميء أمره يقول 
 أو ، أو عذابـه،أي أمره ]٢٢: الفجر[ M   ¼  »L  تعيني كقوله تعاىل عىل احلذف وال

، ألن ً والسـتحالة جمـيء البـاري عقـال، أصـل احلـذفالعقل دل عىل؛ ألن مالئكته
 ونقلـه )٢(".. ودل العقل عىل التعيني وهو األمر ونحوه،املجيء من سامت احلدوث

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٣٣ -٢/٢٣٢( عرفان مناهل ال)  ١(

  ) .٥٤/ ٢(وانظر  )  ٧٥، ٧١/ ٣( الربهان يف علوم القرآن )  ٢(




 

 

٢٦٨ 

  .)٢( وكذا الزرقاين )١(.السيوطي عنه 
 فإن صـفة النـزول واإلتيـان واملجـيء ،نهج أهل السنة واجلامعةوهذا خمالف مل

من الصفات الفعلية التي جاءت هبا النصوص الرشعية واآلثار الرشعية وأمجع عىل 
 .ذلك سلف األمة 

فمام يعترب به من كتاب اهللا عزوجل يف النزول وحيتج به عىل مـن أنكـره قولـه "
M Æ   "تعاىل   Å  Ä  Ã  Â   Á      À  ¿  ¾  È      Ç  L ]٢١٠: البقرة[.  
 إذا نزل اهللا ، وهذا يوم القيامة ]٢٢: الفجر[ M   À  ¿  ¾  ½  ¼  »L   :وقوله

ـاد ـه ،ـلـيحكم ـبـني العـب M   U  T  \  [  Z           Y   X  W  V   وـهـو قوـل
  f  e     d   c   b  a  ̀ _  ̂   ]L ]فالذي يقـدر  ]٢٦ – ٢٥: الفرقـان 

 قادر أن ينزل كل ليلة ،عىل النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بني عباده
 .  )٣("من سامء إىل سامء

 األخبار وصحت بأن اهللا ينزل كل ليلة إىل السامء ت ففد تواتر:وأما من السنة
 .)٤(وقد رصح أهل العلم بأن أحاديث النزول بلغت حد التواتر، الدنيا

 يف نزول الرب تبارك r سياق ما روي عن النبي)٥("وقد قال اإلمام الاللكائي
َعن أيب هريرة ريض  ثم رسدها )٦("ً عرشون نفساr رواه عن النبي "ىل ثم قال وتعا َ َْ ُ
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٣٦٧، و ٤/١٣٠٥(وانظر)  ١٦٠٩ -١٦٠٨/ ٥( انظر اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(

 ).٢٢٩/ ٢(انظر مناهل العرفان )  ٢(

 ).٢٩١/ ٣(ه وانظر كتاب التوحيد البن مند) ٧٤: ص(الرد عىل اجلهمية للدارمي )  ٣(

وشيخ اإلسالم يف رشح حديث النزول ) ١٠٠: ص(وممن رصح بذلك، عبد الغني املقديس يف االقتصاد يف االعتقاد )  ٤(
 ) .١١٠: ص(واحلافظ الذهبي انظر خمترص العلو ) ١١٠٠/ ٣( وابن القيم كام يف خمترص الصواعق ) ٣٢٣: ص(

 الطـربي الـرازي احلـافظ الفقيـه الشـافعي صـنف كتـاب ن منصورهو اإلمام أبو القاسم هبة اهللا بن احلسني ب)  ٥(
وطبقـات الشـافعية ) ٣/١٠٨٣(هـ، انظـر تـذكرة احلفـاظ ٤١٨ تويف سنة "رشح أصول اعتقاد أهل السنة "

  .) ٤/٢٠٧(الكربى للسبكي 

)٤٨١/ ٣ () ٦. ( 




 

 

٢٦٩ 

َاهللا عنه أن رسول اهللاَِّ  َُّ َ ُّينزل ربنا تبارك وتعـاىل كـل ليلـة إىل السـامء الـد" : قال^َ ُ َ َ َ ِْ ٍَ َّ ْ َ َ ََ َ َّ َ َ َ َ َُّ ُ َنيا ِ ْ
ُحني يبقى ثلث الليل اآلخر ْ َِ ْ ِ َّ ُ ُ ُ َ ُ يقول من يدعوين فأستجيب له من يسألني فأعطيـهْ ْ َ َُ ْ َ ْ َِ ُِ َ ََ َُ ِ َِ  مـن ْ

َيستغفرين فأغفر له ُ ْ َِ ِْ َ َ ِ ْ َ")١( . 
 القـول يف السـنة "وقد أمجع عىل ذلك السلف الصالح يقول اإلمام الشـافعي 

 ، ومالـك وغريمهـا، ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان الثـوري،التي أنا عليها
 سـامئه  وأن اهللا عىل عرشـه يفrً وأن حممدا رسول اهللا ،اإلقرار بشهادة أن ال إال اهللا

 . )٢("يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إىل السامء الدنيا كيف شاء
 فهـذه األحاديـث قـد "رمي بعـد أن سـاق أحاديـث النـزول اوقال اإلمام الـد

 وعىل تصديقها ،جاءت كلها وأكثر منها يف نزول الرب تبارك وتعاىل يف هذه املواطن
 وال يمتنع ،ال ينكرها منهم أحد ،واإليامن هبا أدركنا أهل الفقه والبرص من مشاخينا

 بـرد وتشـمروا r حتى ظهرت هذه  العصابة فعارضت آثار رسول اهللا،من روايتها
  )٣("...لدفعها بجد

 باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها "وبوب اإلمام ابن خزيمة 
ا كـل  يف نزول الرب جل وعـال إىل سـامء الـدني، rعلامء العراق واحلجاز عن النبي 

 مستيقن بام يف هذه األخبـار مـن ذكـر ، مصدق بقلبه، نشهد شهادة مقر بلسانه،ليلة
نبينا املصطفى مل يصف لنا كيفيـة نـزول ؛ ألن نزول الرب من غري أن نصف الكيفية

 وأعلمنا أنه ينزل واهللا جل وعال مل يرتك وال نبيه عليه السالم ،خالقنا إىل سامء الدنيا
  )٤("..يه احلاجة من أمر دينهمبيان ما باملسلمني إل

 قد أكمل هذا الدين ومل يـرتك rوقد صدق رمحه اهللا فإن اهللا سبحانه ورسوله
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٧٥٨(برقم ) ٥٢١/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ١٠٩٤(برقم ) ٣٨٤/ ١(ه أخرجه البخاري يف صحيح)  ١(

 ) .١٢٤ -١٢٣: ص( وإثبات صفة العلو للمقديس ) ١٦٥: ص(العلو للذهبي )  ٢(

 ) .٩٣: ص( الرد عىل اجلهمية للدارمي )  ٣(

 ) ٢٨٩/ ١(كتاب التوحيد البن خزيمة )  ٤(




 

 

٢٧٠ 

 .ًوال رشا إال وحذر األمة منه ،ًخريا إال ودل األمة عليه
 باب اإليامن والتصديق بأن اهللا عزوجل ينزل إىل السامء "وقال اإلمام اآلجري

 وال يسع املسلم العاقل أن يقول كيـف ،ن هبذا واجب اإليام"الدنيا كل ليلة ثم قال 
 ينزل ؟  

؛  وأما أهل احلق فيقولون اإليامن بـه واجـب بـال كيـف،ال يرد هذا إال املعتزلة
 ، أن اهللا ينـزل إىل السـامء الـدنيا كـل ليلـةrاألخبار قد صـحت عـن رسـول اهللاألن 
 ،حكام مـن احلـالل واحلـرام نقلوا إلينا هذه األخبار هم الذين نقلوا إلينا األنوالذي

 كـذلك ،وعلم الصالة والزكاة والصيام واحلج واجلهاد فكام قبل العلامء عنهم ذلك
ِّ وقـالوا مـن ردهـا فهـو ضـال خبيـث حيذرونـه وحيـذرون ،قبلـوا مـنهم هـذه السـنن ْ

 .)١("منه
 ذكر اآليات املتلوه والسنة املأثورة بالسند الصحيحة يف "وقال اإلمام ابن منده 
M      Ç  Æ ول قال اهللا عزوجل النز   Å  Ä  Ã   Â   Á     À  ¿  ¾   L " ثم أورد 

  )٢(.أحاديث النزول
 ويثبـت أـصـحاب احلـديث ـنـزول الـرب ـسـبحانه )٣("وقـال اإلمـام الـصـابوين
 وال ، وال متثيـل، من غري تشبيه له بنزول املخلـوقني،وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا

وكذلك يثبتون ما أنزله اهللا عز اسمه يف  ... ،rبته رسول اهللا بل يثبتون ما أث،تكييف
¾  ¿  M  Á     À  " املذكورين يف قولـه عزوجـل ، من ذكر املجيء واإلتيان،كتابه

  È      Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL " وقولــه عــز اســمه "  M  ½  ¼  »
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 )١١٢٦ -١١٢٤/ ٣( كتاب الرشيعة لآلجري )  ١(
 )٢٩١/ ٣(تاب التوحيد البن منده ك)  ٢(

 بن ابراهيم شيخ اإلسالم أبـو عـثامن الصـابوين النيسـابوري، سامعيل بن عبدالرمحن بن أمحد بن اسامعيلإهو )  ٣(
هـ انظر سري أعالم ٤٤٩ تويف سنة " السنة كان من أئمة أهل األثر، له مصنف يف"الفقيه املفرس قال عنه الذهبي

 ) .٢٧١/ ٤(وطبقات الشافعية الكربى ) ٤٠/ ١٨(النبالء 




 

 

٢٧١ 

  À  ¿  ¾L ")١( . 
 وأمجعـوا عـىل "ل  حيث قا"وممن رصح بحكاية اإلمجاع أبو احلسن األشعري 

وأنه عزوجل ينزل إىل السـامء الـدنيا كـام روي عـن ...أنه عزوجل جييء يوم القيامة 
 . )٢(" rالنبي

أما ما ذكره الزرقاين بأن ظاهر نزول الرب غري مراد فهذا هو قول أهل الكالم 
 وقد تقدم التفصيل بأن ظاهر ،الذي يعتقدون أن ظاهر نصوص الصفات غري مراد

 .األمر الذي تعبدنا اهللا به وفصلت األدلة يف ذلك النصوص هو 
وأهل الكالم ملا اعتقدوا أن ظاهر النزول غري مراد أولوا  النصوص بأن املراد هبا 

  : وهذا باطل من وجوه،)٤( أو الرمحة)٣(نزول املالئكة
 قد تـواترت هبـا النصـوص عـن ،أن نزول الرب تبارك وتعاىل إىل سامء الدنيا .١

 فيكـف تسـتحال ،دل عىل أنه كان يبلغه يف كل موطن وجممع وهذا يrالنبي
 ويعيدها ويبدهيا مرة ،ً يتكلم هبا دائامr وهو،حقيقته وتبطل بتأويالت عليلة

  )٥(.  وال يقرن باللفظ ما يدل عىل غري احلقيقة كنحو ما فرسوها هبا ،بعد مرة
 ال توقـع أن أعلم اخللق باهللا وأنصحهم لألمة وأقدرهم عـىل العبـارة التـي" .٢

 ومل ،ً قد رصح بـالنزول مضـافا إىل الـرب سـبحانه يف مجيـع األحاديـث،ًلبسا
 فلو كانت إرادة احلقيقـة ، بل يؤكدها،يذكر يف موضع واحد ما ينفي احلقيقة

 . )٦("أو نصحه أو بيانه  لزم القدح يف علمه،باطلة وهي منتفية

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٩٢ -١٩١: ص( عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين )  ١(

 ) .٢٢٩ -٢٢٧( رسالته إىل أهل الثغر )  ٢(

 ) .١٦١:ص(واإلرشاد للجويني ) ٤٧٢: ص(انظر مشكل احلديث )  ٣(

 ).٨٨: ص(وأساس التقديس ) ١٤٢:ص(وغاية املرام لآلمدي ) ٤٧٢: ص(صدر السابق انظر امل)  ٤(

 ) .١١٠٩ -١١٠٨/ ٣(انظر  خمترص الصواعق )  ٥(

 ).١١١٣/ ٣( خمترص الصواعق )  ٦(




 

 

٢٧٢ 

 اجلهمية ترد هـذه " :قال ابن بطة  رمحه اهللا وهو يناقش من يؤول صفة النزول
 رد عـىل رسـول ، ويف تكذيبها هلذه األحاديث،األحاديث وجتحدها وتكذب الرواة

فـإذا قامـت عـىل ...  فقـد رد عـىل اهللاr ومـن رد عـىل رسـول اهللا، ومعاندة لهrاهللا
 ومل يقدر عـىل جحـدها قـال احلـديث ، وعلم صحة هذه األحاديث،اجلهمي احلجة

 إنـام قـال : ينزل أمره قلنا" ينزل ربنا يف كل ليلة" r وإنام معنى قول النبي،صحيح
 إن : ولو أراد أمره لقال ينزل أمر ربنا فيقول" وينزل ربنا" ينزل اهللا عزوجلrالنبي

 ،كل نازل زائل؛ ألن  ولو كان ينزل لزال، واهللا ال يزول، فقد قلنا إنه يزول؛قلنا ينزل
ب العـاملني ؟ فقـد رصتـم هبـذه  أو لستم تزعمون أنكم تنفـون التشـبيه عـن ر:فقلنا

 إلنكم إن جحدتم اآلثار وكذبتم باحلـديث ؛ وأشد اخلالف،املقالة إىل أقبح التشبيه
 . وكذبتم خربه ، قولهrرددتم عىل رسول اهللا

 وزعمـتم أنـه ال يقـدر أن ، فقـد شـبهتموه بخلقـه؛وإن قلتم ال ينزل إال بزوال
لكـن  .ن بمكـان خـال منـه مكـان ينزل إال بزواله عىل وصف املخلوق الـذي إذا كـا

 ينـزل " فنقول كـام قـال ، ونقبل ما جاء به فإنا بذلك أمرنا وإليه ندبناrنصدق نبينا
 ال نصـف نزولـه وال نحـده ، بل ينزل كيف شاء؛ وال نقول إنه يزول"ربنا عزوجل 

 . )١( ".. إن نزوله زواله:وال نقول
ة بنفسها وإما أن تكون صفة قائمة يف أن الرمحة التي تثبتها إما أن تكون عينا قائم. ٣

وقد نزلت إىل السامء الدنيا  مل يمكن هلا أن تقول ،ًغريها فإن كانت عينا قائمة بنفسها
 من يدعوين فأستجيب له؟

وإن كانت صفة قائمة يف غريها ال تقوم بنفسها فهي صفة من الصـفات وال بـد هلـا 
 )٢(.من حمل وال يمكن للصفة أن تقول هذا الكالم 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٤٠-٢٣٩/ ٣(اإلبانة البن بطة )  ١(

 ).١٢٣٤/ ٣(وانظر خمترص الصواعق ) ٣٧٣ -٥/٣٧٢(انظر جمموع الفتاوى )  ٢(




 

 

٢٧٣ 

أمر اهللا ورمحته ينزل يف كل  "ما قاله اإلمام الدارمي رمحه اهللا يف رده عىل املرييس . ٤
 حيد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل ^ فام بال النبي ،ساعة ووقت وأوان

 يقدر األمر والرمحة ،شطره أو األسحار أفبأمره ورمحته يدعو العباد إىل االستغفار أو
 هـل مـن  ؟ لـه  هل من داع فأجيب هـل مـن مسـتغفر فـأغفر،فيقوالأن يتكلام دونه 
 وما بال رمحته وأمره ينزالن من عنده شطر الليل ثـم ال يمكثـان ... ؟سائل فأعطي

 . )١("إال إىل طلوع الفجر
 وتعاىل ، أمره ورمحته ال يزاالن ينزالن أبدا يف الليل والنهار"وقال ابن عبد الرب
 يف أي وقت شاء وخيتص برمحتـه ،اد أمرا قال له كن فيكونامللك اجلبار الذي إذا أر

 .)٢("من يشاء متى شاء ال إله إال هو الكبري املتعال
ًوأيضا نزول املالئكة ليس خمصوصا هبـذا الوقـت بـل إهنـا ال تـزال تنـزل بالليـل . ٥ ً

M    l  k    j  i  h   كام قـال تعـاىل إىل األرض والنهار   g  f  e   d  cL 
  .]٦٤: مريم[M Ü         Û    Ú  Ù  Ø  L  وقال تعاىل  ]٢ :النحل[

َعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللاَِّ  َُّ َ َ ََ َ ْ ِيتعـاقبون فـيكم مالئ":  قال^ُ َِ َ ْ َُ َ ُ ََ ٌكـة َ َ
ِبالليل ومالئكة بالنهار وجيتمعون يف صالة العرص وصـالة الفجـر ِ ِْ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ٌ َِّ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َ َّْ ِ َ َ َ ْ ثـم يعـِْ َ َّ َرج الـذين ُ ُِ َّ ُ

ْباتوا فيكم فيسأهلم وهو أعلم بكم فيقـول كيـف تـركتم عبـادي فيقولـون تركنـاهم  َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ ََ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ُ ُ ََ َِ ِ َِ ُ ُِ َ ُُ َ
َوهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون َُّ َُّ ُ َ ُ َ َ ُ َُ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ")٤( )٣( . 

  : فهذا باطل)٥(أما تفسريهم جميء الرب  بمجيء أمره أو آياته 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢١٤/ ١( نقض عثامن الدارمي عىل املرييس )  ١(

 ) .١٢٣٥/ ٣(وخمترص الصواعق ) ١٤٣/ ٧(التمهيد البن عبد الرب )  ٢(

 ) .٦٣٢(برقم ) ٤٣٩/ ١( ومسلم يف صحيحه ) ٦٩٩٢(برقم ) ٢٧٠٢/ ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٣(

 ) .٣٧٠/ ٥(انظر جمموع الفتاوى )  ٤(

 ).٨٥ -٨٤: ص(وأساس التقديس ) ١٦٠: ص(واإلرشاد للجويني ) ٢٢٩:ص(انظر رشح األصول اخلمسة )  ٥(




 

 

٢٧٤ 

 .  ومقيد ، مطلق: واإلتيان من اهللا سبحانه عىل نوعنيأن املجيء .١
   :فأما املقيد فيتعلق بام قيد  كمجيء رمحته أو عذابه ونحو ذلك  كام يف قوله تعاىل

 M  #  "  !L ]وقولــــه تعــــاىل ]٥٢: األعــــراف "   M   Á  À  ¿L 
¾  ¿  M   ¼  »L  M  Ã  Â  Á     À  كقوله تعاىل: وأما املطلق، ]٧١: املؤمنون[

        Ç  Æ   Å  ÄL ـق  فـهـذا ال يـكـون إال ـجمـيء اـلـرب ـسـبحانه وتـعـاىل ـعـىل ـمـا يلـي
  )١(.بجالله وعظمته 

 أن اهللا سبحانه وتعاىل قد فـرق يف كتابـه بـني إتيـان ،أن مما يبطل دعواهم تلك.٢     
 وقد سـاقها يف سـياق واحـد قـال ، وإتيان بعض آيات الرب، وإتيان الرب،ملالئكةا

: األنعــام[M .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !  L   "تعــاىل
  )٢(.ً القسامن واحدا  يمتنع أن يكون، ومع هذا التقسيم، فقسم ونوع،]١٥٨

 ،أما استدالل الزرقاين يف أن ظاهر النزول غري مراد بمسـألة اخـتالف املطـالع
وهـي مـا تعـرف بمسـالة هـل خيلـو منـه .وأنه متى يستوي عىل عرشـه بعـد النـزول 

 العرش أوال ؟ 
ثارهـا أهـل أ إن هـذه مـن املسـائل املبتدعـة التـي :ويف  اجلواب عن ذلك يقال

 والـذي دعـاهم إىل طـرح مثـل هـذه ،ا حقيقة نزول الرب عزوجـلالبدع حتى ينفو
 . قياس نزول املخلوق عىل اخلالق جل وعال ،الشبهات

 كام ،والصواب فيها قول مجهور السلف إنه سبحانه ينزل وال خيلو منه العرش
 يـا أبـا إسـامعيل : قيـل لـه،نقل ذلك اخلالل يف كتاب السـنة أن محـاد بـن زيـد سـئل

 يتحـول مـن مكـان إىل مكـان ؟ " ينـزل ربنـا إىل السـامء الـدنيا"ء احلديث الذي جـا
 . فسكت محاد بن زيد ثم قال هو يف مكانه يقرب من خلقه كيف شاء 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١١١٩/ ٣(انظر خمترص الصواعق )  ١(

 )٨٥٧/ ٣(وخمترص الصواعق ) ٩٦: ص(انظر الرد عىل اجلهمية  للدارمي )  ٢(




 

 

٢٧٥ 

 " قال دخلت عىل عبد اهللا بن طاهر فقال)١(وكذلك ما قاله اسحاق بن راهوية 
 أن اهللا  ترون: أي يشء أصلح اهللا األمري ؟ قال:هنا قلتوماهذه األحاديث التي ترو
 أينـزل : نعم رواهـا الثقـات الـذين يـرون األحكـام قـال:ينزل إىل السامء الدنيا قلت

 يقدر أن ينزل من غري أن خيلـو العـرش منـه ؟ قـال نعـم : فقلت:ويدع عرشه ؟ قال
 .)٢("! ومل تتكلم يف هذا؟:قلت

 فهـذا إنـام يصـح إذا جعـل نزولـه ، إن الليل خيتلف بـاختالف املطـالع:وقوهلم
 وهؤالء اجلهال ملا اعتقدوا أن نزولـه يلـزم منـه أن ،نه وتعاىل كنزول األجسامسبحا

 .يصري حتت السموات وفوق السامء الدنيا وحتت العرش   نفوا حقيقة النزول 
وأما قول املعرتض إن الليـل خيتلـف بـاختالف البلـدان ": سالم قال شيخ اإل

 اجلواب عن هذا كـاجلواب :فيقال له والفصول يف التقدم والتأخر والطول والقرص
   ؟عن قولك هل خيلو منه العرش أو ال خيلو منه

ذا جاز أنه ينزل وال خيلو منه العرش فتقدم النزول وتأخره وطولـه إوذلك أنه 
 . )٣("وقرصه كذلك بناء عىل أن هذا نزول ال يقاس بنزول اخللق 

 وهـذا ،الد البباختالف من قال إن ثلث الليل خيتلف ..."وقال شيخ اإلسالم
 وهـذا ،قد احتج به طائفة وجعلوا هذا دليال عىل ما يتـأولون عليـه حـديث النـزول

نزول أجسام الناس من السطح إىل   جعل نزوله من جنسإذا يصح إنام ذكروه الذي
 وهو يشبه قول من قال خيلو العرش منه بحيـث يصـري بعـض املخلوقـات ،األرض

ا كان ممتنعا ملا ذكروه من أنه ال يزال حتـت فإذا قدر النزول هكذ ،فوقه وبعضها حتته

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ًعروف بابن راهويه كان أحـد أئمـة املسـلمني وعلـام مـن أعـالم  أبو يعقوب املهو إسحاق بن إبراهيم بن خملد)  ١(

 ) . ٦/٣٤٥( هـ، انظر تاريخ بغداد ٢٣٨الدين تويف سنة 

 ) .٣٧٦/ ٥( جمموع الفتاوى –نقل ذلك شيخ اإلسالم يف رشح حديث النزول )  ٢(

 ).٤١٨/ ٥(جمموع الفتاوى )  ٣(




 

 

٢٧٦ 

 . )١("... أو مجيعهااألوقاتالعرش يف غالب 
 ال يكون مـن جـنس نـزول الذيوأما النزول ": وقال شيخ اإلسالم يف موضع آخر

 ويكـون قـدره ، فهذا ال يمتنـع أن يكـون يف وقـت واحـد خللـق كثـري،أجسام العباد
ب إىل خلق من عباده دون بعض فيقرب إىل  بل ال يمتنع أن يقر،لبعض الناس أكثر

 . )٢("... مل يدعهالذي دعاه دون هذا الذيهذا 
وهبذا يعلم أن نزول اهللا سبحانه وتعاىل وجميئه قد ثبتت هبا النصوص الرشعية 
وقد اعتقد أهل السنة ذلك من غري تشبيه له بنزول املخلوقني ومـن غـري تأويـل وال 

 .تكييف 
 

* * *

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٦٨ -٤٦٧/ ٥(جمموع الفتاوى  )  ١(

 ).٤٧٨/ ٥(تاوى جمموع الف)  ٢(




 

 

٢٧٧ 

 


 

¼   ½  ¾  ¿   M   يرى السيوطي أن قرب اهللا الوارد يف قوله تعاىل   »
À  L]١( "أي بالعلم ]١٨٦: البقرة( . 

 وهي من ،وهذا خيالف ما جاء عن السلف من إثبات صفة القرب هللا عزوجل
بتها أهل السنة هللا عزوجل من غـري تكييـف وال الصفات الفعلية االختيارية التي أث

 فهـو سـبحانه وتعـاىل قريـب مـن ، ودل عىل إثباهتا الكتاب والسـنة واإلمجـاع،متثيل
 .عباده حقيقة كام يليق بجالله وعظمته وهو سبحانه مستو عىل عرشه بائن من خلقه

 :من الكتابواألدلة عىل ذلك 
ـــه تعــــاىل ¼   ½  ¾  ¿  M  Ã  Â  ÁÀ   قوـل   »Æ  Å  Ä   L

M   Ü    Û  Ú  Ù    Ø  ×Ö  Õ  Ô   وقوـلــه ـســبحانه وتـعــاىل ]١٨٦: البقــرة[   ÓL 
  .]٦١: هود[

   :ومن السنة
يقول اهللا تعاىل أنـا عنـد ظـن « :^ قال النبي :لعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قا

 وإن ذكرين يف مأل ، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس، وأنا معه إذا ذكرين،عبدي يب
رب إيل ذراعا  وإن تق، وإن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا،ذكرته يف مأل خري منهم

 . )٢(»تقربت إليه باعا وإن أتاين يميش أتيته هرولة
َأهيـا النـاس أربعـوا عـىل " ..rوعن أيب موسى األشـعري ريض اهللا عنـه قـال ُّ َ

ًأنفسكم إنكـم لـيس تـدعون أصـم وال غائبـا َ ُِ َِ َّ ْ َْ ََ ْ َ ُ َّ ُ ِْ ً إنكـم تـدعون سـميعا قريبـاُ ً ُِ َ ِ َ َْ ْ َ ُ َّ ِوالـذي ..ِ َّ َ
ْتدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلة أحدكم َ ْ َُ ُ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َُ ِ َ ََ ْ َ ")٣( . 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٣٦٦/ ٤(انظر اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(

 ) .٢٦٧٥(برقم ) ٢٠٦١/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٦٩٧٠(برقم ) ٢٦٩٤/ ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(

 ) .٢٧٠٤(برقم ) ٢٠٧٧ -٢٠٧٦/ ٤(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٣(




 

 

٢٧٨ 

 .وقد أمجع عىل ذلك سلف األمة 
 ورأيت عليهـا ، القول يف السنة التي أنا عليها"يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
 ، اإلقـرار بشـهادة أن ال إال اهللا، ومالك وغريمهـا،الذين رأيتهم مثل سفيان الثوري

ـدا رســول اهللا  ـف rًوأن حمـم ـه كـي ـن خلـق ـرب ـم  وأن اهللا عــىل عرشــه يف ســامئه يـق
 . )١("...شاء

 القـول يف السـنة التـي رأيـت عليهـا ")٢(وقال احلافظ زكريا بن حيـى السـاجي
 أن اهللا تعاىل عىل عرشـه يف سـامئه يقـرب مـن ،أصحابنا أهل احلديث الذين لقيناهم

 .)٣("خلقه كيف شاء
ً بعد حكايته مجلة من ،وممن نقل اإلمجاع عىل ذلك شيخ اإلسالم يف الواسطية 

 . الصفات التي أمجع عليها سلف األمة 
 كام مجع بني ذلك ، جميب،وقد دخل يف ذلك اإليامن بأنه قريب من خلقه"قال 
ـه ¼   ½ M : يف قوـل   »À  ¿  ¾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Lوقولــه r 

 فـإنكم ال ؛ أربعـوا عـىل أنفسـكم، أهيـا النـاس"للصحابة ملا رفعوا أصواهتم بالذكر 
 ومـا " إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم مـن عنـق راحلتـه؛ًتدعون أصم وال غائبا

 فإنـه ، ال ينـايف مـا ذكـر مـن علـوه وفوقيتـه،ذكر يف الكتاب والسنة من قربه ومعيته
 .)٤(" وهو عىل يف دنوه قريب يف علوه ،حانه ليس كمثله يشء يف مجيع نعوتهسب

 كقربه من ، مقيد خمصوص بنوع من اخللق،وقربه سبحانه الوارد يف النصوص
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٢٤ -١٢٣: ص( وإثبات صفة العلو للمقديس ) ١٦٥: ص(العلو للذهبي )  ١(

 البرصي احلافظ، كان ثقة يعرف احلديث والفقه، صنف هو أبو حيى بن زكريا بن حيى بن عبد الرمحن الساجي) ٢(
هـ  انظر ترمجته طبقات الشافعية إليب بكر ٣٠٧مصنفات منها كتاب العلل، وكتاب اختالف الفقهاء تويف سنة

 .       )١٩٧/ ١٤(وانظر سري أعالم النبالء ) ٩٥ -٩٤/ ١( بن شهبة 

 ) .٢٠٥: ص(العلو للذهبي )  ٣(

 ) .١٤٣/ ٣ (جمموع الفتاوى)  ٤(




 

 

٢٧٩ 

 ومل ـيـأت يف الكـتـاب والـسـنة وـكـالم ،عابدـيـه وداعـيـه ال مطـلـق ـعـام جلمـيـع اخلـلـق
ً أن القرب يكون عاما وخاصا ،السلف ً . 

 ليس يف كتاب اهللا ال سنة رسول "يخ اإلسالم رمحه اهللا قال وقد ذكر ذلك  ش
 وال بإحسـانوال قاله أحد من السلف ال من الصحابة وال مـن التـابعني هلـم  rاهللا

 وال الشـيوخ املقتـدى هبـم مـن شـيوخ ، املسـلمنيأئمـة وأمثاهلم من ،األئمة األربعة
 ،من كل يشء أصـالاملعرفة والتصوف وليس يف القرآن وصف الرب تعاىل بالقرب 

¼   ½  ¾  ¿  M  : كقوله تعاىل، يف القرآن خاص ال عامالذيبل قربه    »
Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ L ١("فهو سبحانه قريب ممن دعاه( . 

القرب إنام ورد يف ؛ ألن  تفسري قرب اهللا الوارد يف اآلية بالعلم خطأ وذلكًإذاف
ًالنصوص خاصا ومل يرد عاما لكل املخلوقات كام جا ءت املعية  ثم هو يف اآلية مقيد ً

 .بالدعاء 
 دنوه نفسـه وتقربـه مـن "قال شيخ اإلسالم يف إثبات حقيقة قرب الرب قال  

 ، وجميئه يوم القيامة، فهذا يثبته من يثبت قيام األفعال االختيارية بنفسه،بعض عباده
ورين  وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة اإلسالم املشه،ونزوله واستواءه عىل العرش

وأول من أنكر هذا يف اإلسالم اجلهمية .  والنقل عنهم بذلك متواتر،وأهل احلديث
 )٢("..ومن وافقهم من املعتزلة

 فهـذا تنفيـه ، يقوم به بفعلـه القـائم بنفسـه،وأما قرب الرب قربا "ًوقال أيضا 
 وأمـا السـلف وأئمـة احلـديث ،الكالبية ومن يمنـع قيـام األفعـال االختياريـة بذاتـه

 . )٣(" الكالمأهلسنة فال يمنعون ذلك وكذلك كثري من وال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٢٥١/ ٣(وانظر خمترص الصواعق ) ٤٩٣/ ٥ (جمموع الفتاوى)  ١(

 ).٣١٨: ص(رشح حديث النزول )  ٢(

 ).٣٧٧: ص( املصدر السابق )  ٣(




 

 

٢٨٠ 

ولو أراد من صفة القرب جمرد إحاطته وعلمه باخلالئق مل خيص ذلك يف إجابة 
 . الداعيني  وقرب العابدين 

 ظنهم أن إثبـات حقيقـة القـرب ،وأصل الشبهة عندهم يف نفي حقيقة القرب
ـة اإلنـسـان ـنس حرـك ـه ـمـن ـج ـزم أن يـكـون قرـب ـالإ ،يـل ـة انرصف ـعـن ذا ـم  إىل جـه

 فعلـوه ، وأن خيلو منه العرش، وهذا باطل فإن قربه عزوجل الينايف علوه،األخرى
 .)١( فهو سبحانه قريب يف علوه عال يف قربه،سبحانه وتعاىل من لوازم ذاته

*  +  ,        -  .  M  وأما ما ذكره السيوطي من أن املقصـود  مـن قولـه تعـاىل 
  0  /L ]ـذا ـقـول ـضـعيف  ]١٦: ق ـأت يف الكـتـاب والـسـنة ،العـلـم فـه ـه مل ـي  فإـن

 واملقصـود مـن ، حتى حيتاجوا أن يقولوا بـالعلم،وصفه بقرب عام من كل موجود
   )٢(. اآلية املالئكة وهو املعروف عن املفرسين  املتقدمني 

 ال جيـوز أن M  *  0  /  .  -        ,  + L " قوله تعاىل"قال شيخ اإلسالم 
 إنـه أقـرب إليـه مـن : فإن من كان باليشء أعلم من غريه ال يقال،يراد به جمرد العلم

 ثم إنه سبحانه وتعـاىل عـامل بـام يرس مـن ،غريه ملجرد علمه به وال ملجرد قدرته عليه
عنى أنه أقرب  فال معنى لتخصيص حبل الوريد بم، وعامل بأعامله،القول وما جيهر به

 .....إىل العبد منه 
!  "  #   M   "ومما يدل عىل أن القرب ليس املراد به العلم أنه قال تعـاىل

        7    6  5  4          3   2  1  0  /  .   -        ,  +  *  )(  '  &  %  $
  9   8L ]ثم قال ،فأخرب أنه يعلم ما توسوس به نفسه ]١٧ – ١٦: ق  M        ,  +  *

  0  /  .  -Lشيئني فال جيعـل أحـدمها  وجعلهام، وأثبت القرب، فأثبت العلم 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

ـر امل)  ١( ـر انـظ ـابق، وانـظ ـاوىصــدر الـس ـوع الفـت ـزول ) ١٣٣/ ٥ (جمـم ـديث الـن وخمــترص ) ٣٠٤: ص(ورشح ـح
 ) .١٢٥٦/ ٣(الصواعق      

 ) .٣٥٥: ص(انظر رشح حديث النزول )  ٢(




 

 

٢٨١ 

 M  5  4          3   2  1  =  <  ;  :  9   8        7    6   وقيد القرب بقولـههو اآلخر، 
  B  A  @   ?    >L ]١( " ]١٨ – ١٧: ق( . 

وقد بني ابن كثري أن تفسريهم القرب يف اآلية بالعلم فرار مما يلزم مـن وصـفه 
يعني مالئكته تعـاىل   "... قال رمحه اهللا يف اآلية ونحن أقرب إليه ،اإلحتادباحللول و

 فـإنام فـر لـئال يلـزم ،أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده إليـه ومـن تأولـه عـىل العلـم
 ومها منفيان باإلمجاع تعاىل اهللا وتقدس ولكن اللفظ ال يقتضيه فإنه ،حلول أو احتاد

ـه مــن حبــل ا ـد وإنــام قــالمل يقــل وأنــا أقــرب إلـي *  +  ,        -  .  /   M لورـي
0L")٢(. 

 
* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وانظــر خمــترص الصــواعق )  ٢٥/ ٦( وبيــان تلبــيس اجلهميــة) ٣٧٠ -٣٦٩: ص(رشح حــديث النــزول )  ١(

)٣/١٢٤٩   . (  

  ) .٢٢٤/ ٤(تفسري ابن كثري )  ٢(




 

 

٢٨٢ 

 



 

 .]٥٤: املائدة[ M   y    xL   قوله يف احلب صفة ذلك ومن " :قال  السيوطي
 M  C  E   DL ]قوله يف الغضب وصفة ]٣١: آل عمـران   M    w  v  uL 

M   â   قولـه يف الرضـا وصـفة ]٦: الفتح[   á  àL ]يف العجـب وصـفة ]١١٩: املائـدة 
ــه ــاء بـضــم ١٢:  الصـــافاتM   j  iL   قوـل ــه الـت ̄  °   M   وقوـل   ®  ¬
±L ]يسـتحيل صفة كل :العلامء قال وقد، كثرية آيات يف الرمحة وصفة ]٥: الرعد 

 .بالزمها تفرس تعاىل اهللا عىل حقيقتها
ـام ـقـال ـع :اـلـدين فـخـر اإلـم ـراض مجـي ـي النفـسـانية األـع  والـفـرح الرـمحـة أعـن
ـاء والغضــب والرسور ـر واحلـي ـتهزاء واملـك ـا ،واالـس ـل ـهل ـا أواـئ ـات وـهل ـهمث  ،غاـي  اـل
 ،عليه املغضوب إىل الرضر إيصال إرادة وغايته ،القلب دم غليان أوله فإن ،الغضب
 عـىل بـل ،القلـب دم غليـان هـو الـذي أولـه عىل حيمل ال اهللا حق يف الغضب فلفظ

 يف حيـصـل انكـسـار وـهـو أول ـلـه احلـيـاء وـكـذلك ،اإلرضار إرادة ـهـو اـلـذي غرـضـه
 ال الفعل ترك عىل حيمل اهللا حق يف ءاحليا فلفظ الفعل ترك وهو ،غرض وله ،النفس
  .)١(" وتعظيمه اليشء إنكار اهللا من العجبو  ... "النفس انكسار عىل

 والغضـب الرمحـة لفـظ اسـتعمل واالختصـار التخفيف وألجل "َوقال أيضا 
 لـو ألنه ؛حقيقة هبا يوصف ال أنه مع ،تعاىل اهللا أوصاف يف واملقت واحلب والرضا
 ،واملاقت املحب معاملة يعامله يقال كأن ،الكالم لطال حلقيقةا بألفاظ ذلك عن عرب

 ،البليغ التشبيه عىل وابتنائه ،واختصاره خلفته احلقيقة من أفضل هذا مثل يف فاملجاز

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٣٧٠ -١٣٦٨/ ٤(اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(




 

 

٢٨٣ 

 معاملـة عاملونـا فلـام من أحسن  ]٥٥: الزخرف[ M   z   y  xL   قوله فإن
 .)١("املغضب يأتيه بام إلينا أتوا لامف أو ،املغضب

 فإن أهـل السـنة يثبتـون هـذه الصـفات الفعليـة هللا عزوجـل ،وما ذكروه باطل
ويعتقدون أهنا عىل حقيقتهـا وظاهرهـا الالئـق بـاهللا عزوجـل مـن غـري حتريـف وال 

 .    واألدلة عىل ثبوت هذه الصفات كثرية ،تعطيل وال تكييف وال متثيل
  :ة  صفة املحبً:أوال

 ]١٩٥: البـقــرة[ M   ¡  �    ~  }    |  {zL    قولــه تـعــاىل:فمــن الكـتــاب
ــــاىل ــــه تـع ̈    ©   M   "وقوـل       §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~

ªL ]٤: الصـــف[ وقولـــه تعـــاىل"   M   r  q          p  o  nL ]١٢٥: النســـاء[ ،
 .واخللة أعىل أنواع املحبة 

َعـن أيب هريـرة عـن النبـي  :ومن السـنة َ َْ َ إذا أحـب اهللا العبـد نـادى " : قـال^ُ َّ ََ َ
ِجربيل أن اهللاََّ حيب فالنا فأح َِ َ ًُ َ ُّ ُْ َ ِ ُبهِ َّ فيحبه جربيل فينـادي جربيـل يف أهـل السـامء إن اهللاََّ َّ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ُِ ْ ْ ْ ُ َُّ ِ ُِ ُِ َِ َ َ

ُحيب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السامء ثم يوضع له ا ْ ُ ُّ ُ ُّ َُّ ًُ َّ َّ ُُ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ِلقبول يف أهل األرضُ ْ َُ ُ َ ْ")٢(.  
ُ بعـث رجال عـىل رسيـة وكـان يقـرأ ^ النبـي عائشة ريض اهللا عنها أن عن و َ َ َْ ً ََ َّ ـ ُ َ ٍَ ِ

ُألصحابه يف صالته فيختم ب ِ ِ ِْ َ َ َْ ِ ٌ قل هو اهللا أحدـَ َ ِّ فلام رجعوا ذكروا ذلك للنبي َ ُ َِ َّ ِ َ َ ُ  فقال ^َ
َسلوه ألي يشء يصنع ذلك فسألوه فقال ألهنا صفة الرمحن وأنـا أحـب أن أقـرأ هبـا  َ َ َُ َّ َ َْ ْ ُ َ ُ َ ُُّ ُ ُ ْ َ ِّ ُِ ِ ِِ َ َْ َ ََ ٍَ

ُ أخربوه أن اهللاََّ حيبه^فقال النبي  ُّ ُِ ُ َّ َ َُ ِ ْ ")٣( . 
  : صفة الغضب:ًثانيا

ـاب ـن الكـت ـاىل:ـم ـه تـع M   h  g  f   e  d  c   " قوـل

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٩٠٤/ ٥( اإلتقان )  ١(
 ) .٥٦٩٣(برقم  ) ٢٢٤٦/ ٥(أخرجه البخاري يف صحيحه  )  ٢(

 ) .٨١٣(برقم ) ٥٥٧/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٦٩٤٠(برقم ) ٢٦٨٦/ ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه  )  ٣(




 

 

٢٨٤ 

  s  r  q     p  o  n  m  l   k  j  iL ]٩٣: النـســـــــــــــاء [ .  
M  {  z   y   xL ]وقوله تعـاىل، ]٥٥: الزخرف" M   ¹    ̧   ¶

  ¾  ½   ¼  »  ºL ]٢٨: حممد[. 
 

   :ومن السنة
ملا قىض اهللا اخللق كتب ": r قال رسول اهللا  :قالعن أيب هريرة ريض اهللا عنه 

 . )١(" تي غلبت غضبييف كتابه فهو عنده فوق العرش إن رمح
 ليلـة ـمـن الـفـراش ^ فقـدت رـسـول اهللا  :عـن أيب هرـيـرة عـن عائـشـة قاـلـت

 : فالتمسته فوقعت يدي عىل بطن قدميه وهو يف املسجد ومها منصوبتان وهو يقـول
 وأعـوذ بـك منـك ال ك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتـك أعوذ برضا إيناللهم

 .)٢(" أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك
 

 : صفة الرضا:ثالثا
ــاب ــن الكـت ــاىل:ـم ــه تـع  M    8    7  6   5  4  32  1  0  /  .L   " قوـل

ـة[ ـاىل  ]٨: البيـن ـه تـع M   g  f  e  "وقوـل   d  c   b  a  ̀   _  ̂L 
  .]١٨: الفتح[

 .  " وأعوذ برضاك من سخطك" rومن السنة قوله 
إن اهللا يـرىض لكـم " rول اهللا   قـال رسـ: قـال ريض اهللا عنـهأيب هريـرةوعن 

 وأن تعتصـموا ، فريىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا بـه شـيئا،ثالثا ويكره لكم ثالثا
 . )٣("بحبل اهللا مجيعا وال تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 )٢٧٥١(برقم ) ٢١٠٨/ ٤(ومسلم يف صحيحه )  ٣٠٢٢(برقم ) ١١٦٦/ ٣( أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(

 ) ٤٨٦(برقم ) ٣٥٢/ ١(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٢(

 ) .١٧١٥(برقم ) ١٣٤٠/ ٣(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٣(




 

 

٢٨٥ 

 : صفة العجب:ًرابعا
عـىل قـراءة  .]١٢: الصافات[ M   l  k   j  iL   " قوله تعاىل:ن الكتابفم

 .  )١(الضم 
 :ومن السنة 

عجب اهللا من قوم يـدخلون «:   قال^عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي  
 . )٢(»اجلنة يف السالسل

 : صفة الرمحة:ًخامسا
 :نفسه بالرمحة يف آيات كثرية منها  وقد وصف اهللا :من الكتاب

ــه تعـــاىل  .]٣ – ٢: الفاحتـــة[ M   -  ,  +   *  )  (  '  &L   "قوـل
́   M   "وقولــه تعــاىل   ³  ²  ±  °   ̄   ®L ]وقولــه ، ]٥٦: األعــراف

 .]١٥٦: األعراف[M 8           7  6   5  L   "تعاىل
   :ومن السنة

  سـبي فـإذا امـرأة مـن ^عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قدم عـىل النبـي  
بي قد حتلب ثـدهيا تسـقي إذا وجـدت صـبيا يف السـبي أخذتـه فألصـقته ببطنهـا الس

 قلنـا ال وهـي  »؟أترون هذه طارحة ولدها يف النـار «: ^وأرضعته فقال لنا النبي  
 . )٣(»هللا أرحم بعباده من هذه بولدها«: تقدر عىل أن ال تطرحه فقال

ِعن جريـ ُال يـرحم اهللا مـن ال يـرحم «: r قـال رسـول اهللاَِّ :ِر بـن عبـد اهللاَِّ قـالَ ْ َ ُ ْ ََ ََ َ
 . )٤(»الناس

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وانظر احلجة ) ٥٤٧: ص(وهي قراءة محزة والكسائي انظر كتاب السبعة يف القراءات إليب بكر أمحد البغدادي )  ١(

  ) .٣٠٢-٣٠١: ص( القراءات السبع إليب عبد اهللا احلسني بن خالويه يف

 ) .٢٨٤٨(برقم ) ١٠٩٦/ ٣(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(

 ).٢٧٥٤(برقم ) ٢١٠٩/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٥٦٥٣(برقم ) ٢٢٣٥/ ٥(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٣(

 ).٦٩٤١(برقم ) ٦/٢٦٨٦(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٤(




 

 

٢٨٦ 

 .وقد أمجع السلف الصالح عىل إثبات هذه الصفات هللا عزوجل 
ن الصـفات رمي رمحه اهللا يسوق اآليـات الدالـة عـىل إثبـات مجلـة مـافهذا الد
فهـذا  "ثـم يقـول .  والعجـب ونحوهـا، والرضـا، والغضـب، احلـب،الفعلية ومنها

الناطق من كتاب اهللا يستغنى فيه بظاهر التنزيل عن التفسري وتعرفه العامة واخلاصة 
 . )١( "غري هؤالء امللحدين يف آيات اهللا الذين غالطوا فيها الضعفاء

 بـأن اهللا عزوجـل يغضـب ويـرىض  بـاب اإليـامن"وقد بوب اإلمام ابـن بطـة  
 ويرد نص التنزيل وصحيح ،واجلهمي يدفع هذه الصفات"ثم قال ، "وحيب ويكره 

 وإنـام يريـد ، وال حيـب وال يكـره، وال يـرىض، ويزعم أن اهللا تعاىل ال يغضب،السنة
 وأخزاه وباعده ، واهللا قد أكذب اجلهمي، وإنكار جحد املوصوف هبا،دفع الصفات
  )٢(. ثم ذكر اآليات واألحاديث الدالة عىل هذا " وأقصاه،يةمن طريق اهلدا

 وذكر األدلة من الكتاب والسنة التـي "وبوب رمحه اهللا باب اإليامن بالتعجب
  )٣(. تدل عىل هذه الصفة 

 فقـد بـني قـول أهـل السـنة ،وممن حكى اإلمجاع عىل ذلك أبو عثامن الصابوين
 ووردت بـه ،ت التـي نـزل هبـا القـرآن وكذلك يقولون يف مجيع الصفا" :حيث قال

من غـري ...  والبغض، واحلب،والرىض والسخط.... األخبار الصحاح من السمع 
 بـل ينتهـون فيهـا إىل مـا قالـه اهللا ،تشبيه ليشء من ذلك بصفات املربوبني املخلوقني

  )٤(" ..rتعاىل وقاله رسول
ويـبغض مـن عصـاه  ، ذكر ما يدل عىل أن اهللا حيب من أطاعه"وقال ابن منده 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٨٦٦/ ٢(نقض عثامن بن سعيد الدارمي )  ١(

 ) .١٢٧/ ٣(اإلبانة البن بطة )  ٢(

 ) .١٣١/ ٣(املصدر السابق )  ٣(

 ) .١٦٥:  ص(عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين )  ٤(




 

 

٢٨٧ 

  )١( ثم ذكر األدلة عىل ذلك "من عباده 
 ثـم ذكـر األدلـة عـىل "بيـان آخـر يـدل عـىل مـا يـريض اهللا وحيبـه "ًوقال أيضا 

 .)٢(ذلك
ثم ذكر األدلة عـىل " بيان آخر يدل عىل الرمحة والغضب من اهللا لعبده "وقال 

 .)٣(ذلك 
 .)٤( ذكرها  ثم" ذكر األخبار املأثورة يف التعجب "ًوقال أيضا 

 …ونثبت له الصفة من غري حتديد وال تشبيه"وقال اإلمام عبد الغني املقديس
 وصح عن رسوله بنقـل العـدل عـن العـدل مثـل ،وكل ما قاله اهللا عزوجل يف كتابه

 وسـائر مـا صـح عـن اهللا ، والرضا، والكره، والسخط،والعجب والبغض…املحبة
 واستوحشــت منهــا نفــوس  وإن نبــت عنهــا أســامع بعــض اجلــاهلني،ورســوله
 .)٥("املعطلني

 من الصفات الفعلية التي ال يوصف هبـا اهللا ،وأما صفة املكر واالستهزاء فهام
- M   " قال تعاىل،ًعزوجل وصفا مطلقا   ,   +  L]وقال ، ]٥٤: آل عمران

¼  ½  ¾   M  وقوـلـه تـعـاىل ، ]٣٠: األنـفـال[Mm   l  k  L  تـعـاىل    »   º
  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿L ]١٥ – ١٤: البقرة[. 

 وجه اجلزاء واملقابلة ملن فعل ذلك عىل  عىلفهذه الصفات ال تطلق عىل اهللا إال
 ومل يطلقهـا ، أن اهللا سـبحانه وتعـاىل إنـام أطلقهـا عـىل نفسـه،لك وذ،غري وجه احلق

 إن ، فلذا ال تطلق عىل اهللا إال مقيدة فال يقال،كغريها من الصفات وإنام كانت مقيدة
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٢٠٤/ ٣(كتاب التوحيد البن منده )  ١(

 ) .٢١٨/ ٣(كتاب التوحيد )  ٢(

 ) .٢٣٩/ ٣(املصدر السابق )  ٣(

 ) .٢٥٤/ ٣( املصدر السابق  ) ٤(

 ).١٢٣ -١١٨: ص(عتقاد القتصاد يف االا)  ٥(




 

 

٢٨٨ 

 ، بـل تقيـد بـام قيـدها اهللا عزوجـل فيقـال يمكـر بمـن يمكـر بـه،اهللا يمكر ويستهزئ
 إن مـن ، فـال يقـال،سـامء لـه وهكـذا  وال يشـتق منهـا أ،ويستهزئ بمن يستهزئ بـه

 . أسامئه املاكر واملستهزئ 
  وعدها من قبيـل املجـاز  فقـال،ولقد نفى الزركيش هذه الصفة عن اهللا وأوهلا

 بلفـظ االنتقـام فخرج ،اللفظ عىل اللفظ محلM-  ,  +  L  وكذلك"
 .)١("يمكر ال اهللا ألن الذنب

 الصفات يذم هبا كثريا فيقال  أن هذه،وأصل الشبهة عندهم يف تأويل هذه الصفة هو
 وال ـشـك أن ، ويف املقاـبـل يـمـدح املتـصـف بأـضـدادها،ـفـالن ـصـاحب مـكـر وكـيـد

 بل ،  وليست حممودة بإطالق،التحقيق يف هذه الصفات أهنا ليست مذمومة بإطالق
 وتكون مذمومة يف ،الصواب فيها التفصيل فتكون حممودة يف مقابل الظلم والكذب

 .مقابل العدل واحلق 
 واالسـتهزاء والكيـد واخلـداع املكـر صـفات عـن تعاىل اهللا رمحه القيم ابن قال
 وخـداع مكر صاحب فالن فيقال ،ًكثريا هبا يذم املعاين هذه أن ريب ال: (-ونحوها
 الذي هو وهذا ،أضدادها بخالف املدح سبيل عىل تطلق تكاد وال ،واستهزاء وكيد
  .وذم ٍعيب كل عن سويتقد يتعاىل من حق يف ًجمازا جعلها من غر

 إىل يرجـع منهـا فاملـذموم ،ومـذموم حممـود إىل تنقسـم معانيها أن :والصواب
 وهذا ،ًمجيعا هلام أو والظلم للكذب ًمتضمنا لكونه إنام ،منها يذم فام ،والكذب الظلم
 املـعـاين يف األلـفـاظ هـذه اـسـتعامل غاـلـب كـان فـلـام…ألهـلـه تعـاىل اهللا ذـمـه اـلـذي هـو

 ،ًجمـازا كـان الـذم لغـري أطلقـت فـإذا حقيقتها، هو ذلك أن غالطونال ظن ،املذمومة
 ًمتضـمنا منهـا كـان فـام ،ومـذموم حممود إىل منقسمة وأهنا ،الظن هذا خالف واحلق

 فهـو القبـيح عـىل وجمـازاة وعـدل بحـق منهـا كان وما ،مذموم فهو والظلم للكذب
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 )  .١٣٦٩/ ٤(وانظر اإلتقان يف علوم القرآن ) ١٧٥/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(




 

 

٢٨٩ 

 خيدعـه أن لـه ازياملجـ من ُحسن وظلم بباطل خادع إذا املخادع فإن ،حممود حسن
 بالكيـد نفسه يصف مل تعاىل اهللا إن :فنقول ذلك عرف إذا-قال أن إىل- ٍوعدل ٍبحق
 -قال أن إىل- احلسنى أسامئه يف داخل ذلك وال ،ًمطلقا واالستهزاء واخلداع واملكر

 فعـل ملـن اجلـزاء وجـه عـىل إال واخلداع واملكر بالكيد نفسه يصف مل سبحانه اهللا أن
ِعلـم وقد ،حق بغري ذلك  مـن فكيـف ،املخلـوق مـن حسـنة ذلـك عـىل املجـازاة أن ُ
 .)١("؟ سبحانه اخلالق

وأمـا ": وقد ناقش ابن جرير الطربي من ينكر هذه الصفات هللا فقال رمحه اهللا
إنـام هـو عـىل وجـه اجلـواب  M    À  ¿  ¾Lالذين زعموا أن قول اهللا تعاىل ذكره

 خديعة فنافون عىل اهللا عز وجل ما قد أثبته وأنه مل يكن من اهللا استهزاء وال مكر وال
 .اهللا عز وجل لنفسه وأوجبه هلا 

وسواء قال قائل مل يكن من اهللا جـل ذكـره اسـتهزاء وال مكـر وال خديعـة وال 
 أو قال مل خيسف اهللا بمن أخرب أنه ،سخرية بمن أخرب أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به
 .رقه منهم خسف به من األمم ومل يغرق من أخرب أنه أغ

 ،ويقال لقائل ذلك إن اهللا جل ثناؤه أخربنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنـا مل نـرهم
 فصدقنا اهللا تعاىل ذكره ، وعن آخرين أنه أغرقهم،وأخرب عن آخرين أنه خسف هبم

فيام أخربنا به من ذلك ومل نفرق بني يشء منه فام برهانك عىل تفريقك ما فرقت بينه 
ف بمن أخرب أنه أغرق وخسف به ومل يمكر به أخرب أنه بزعمك أنه قد أغرق وخس

قد مكر به ثم نعكس القول عليـه يف ذلـك فلـن يقـول يف أحـدمها شـيئا إال ألـزم يف 
ث ولعب وذلك عن اهللا عز وجل فإن جلأ إىل أن يقول إن االستهزاء عب، اآلخر مثله

 .منفي
أفلست تقـول قيل له إن كان األمر عندك عىل ما وصفت من معنى االستهزاء 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١١١/ ٧ (جمموع الفتاوىوانظر )  ٧٤٦ -٧٣٩/ ٢( خمترص الصواعق )  ١(




 

 

٢٩٠ 

 وال هـزء وإن مل يكن من اهللا عندك ،اهللا يستهزئ هبم وسخر اهللا منهم ومكر اهللا هبم
 قيـل لـه : وإن قال بـىل، كذب بالقرآن وخرج عن ملة اإلسالم،فإن قال ال، سخرية

أفتقول مـن الوجـه الـذي قلـت اهللا يسـتهزئ هبـم وسـخر اهللا مـنهم يلعـب اهللا هبـم 
 وصف اهللا بام قد أمجـع املسـلمون ، فإن قال نعم، عبثويعبث وال لعب من اهللا وال

عىل نفيه عنه وعىل ختطئة واصفه به وأضاف إليه ما قد قامت احلجة من العقول عىل 
 .ضالل مضيفه إليه 

وإن قال ال أقول يلعب اهللا به وال يعبث وقد أقول يستهزئ هبم ويسخر منهم 
ومـن ، سخرية واملكـر واخلديعـةواهلزء والقيل فقد فرقت بني معنى اللعب والعبث 

الوجه الذي جاز قيل هذا ومل جيز قيل هذا افرتق معنيامها فعلم أن لكل واحد منهام 
 . )١("...معنى غري معنى اآلخر

 .ويتبني هبذا أن السلف أمجعوا عىل إثبات هذه الصفات هللا عزوجل 
الصـفات  فيقال هذه " إن كل صفة تستحيل عىل اهللا تفرس بالزمها"أما قوهلم 

̧   r،  Mال تستحيل عىل اهللا وإال ملا وصف اهللا نفسه هبا ووصفه هبا رسوله   ¶   µ
º  ¹  L]إن نـفـي حقـائق ـهـذه الـصـفات يـلـزم مـنـه نـفـي :َويـقـال أيـضـا ]١٤٠: البقـرة 

 . فإن احلقيقة ال توجد منفكة عن لوازمها ،لوازمها
 ، إرادة اإلحسـان إذا انتفت حقيقة الرمحـة انتفـى الزمهـا وهـو"قال ابن القيم

 هـي أمـور مسـتلزمة للعقوبـة فـإذا انتفـت ،وكذلك لفظ اللعنـة والغضـب واملقـت
 فـإن ثبـوت الزم احلقيقـة مـع انتفائهـا ممتنـع ،حقائق تلـك الصـفات انتفـى الزمهـا
 .)٢( "فاحلقيقة ال توجد منفكة عن لوازمها

أن  و، عن الصـفات السـابقة إن هـذه الصـفات هلـا أوائـل وغايـات:أما قوهلم
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).١٣٤/ ١( تفسري الطربي )  ١(

 ) .٨٧٩/ ٣( واعق خمترص الص)  ٢(




 

 

٢٩١ 

 .  وأن أول  الغضب هو غليان دم القلـب لطلـب االنتقـام ،الذي يثبت منها غاياهتا
 حيمـل ال اهللا حـق يف الغضب فلفظ ،عليه املغضوب إىل الرضر إيصال إرادة وغايته
 وهكذا ،اإلرضار إرادة هو الذي غرضه عىل بل ،القلب دم غليان هو الذي أوله عىل

 . بقية الصفات 
 . هو نفي للصفة،ه الصفات باإلرادةفيقال إن تفسري هذ

 : قـول القائـل" فيقال ، إن الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام:أما قوهلم
 بل الغضب قد ؛ليس بصحيح يف حقنا " الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام"

  .أصال  قبل وجوده فال يكون هناك انتقام املنايفيكون لدفع 
 جمرد الغضب هو غليان دم أن ليس ،نه الغضب فغليان دم القلب يقار:وأيضا

  .نه هوأ ال ؛ و الوجل  يقارن صفرة الوجه،احلياء يقارن محرة الوجه  أنالقلب كام 
ن استشعرت القدرة فاض الـدم إىل إ في قام هبا دفع املؤذإذاالنفس  ألن وهذا

ن استشعرت العجز عاد الدم إىل داخل فاصـفر الوجـه إخارج فكان منه الغضب و
 .كام يصيب احلزين 

 يكون غضب اهللا تعاىل مثل أنمل يلزم ، هذا هو حقيقة غضبناأنوأيضا فلو قدر 
 فلـيس هـو ممـاثال لنـا ال لـذاتنا وال ، حقيقة ذات اهللا ليست مثل ذاتنـاأنغضبنا كام 

 .)١("ألرواحنا وصفاته كذاته 
 بطالن هذا  وبني،رمي رمحه اهللا   تفسري أهل البدع هلذه الصفاتاوقد بني  الد

فقالوا نقر هبا كلها ألهنا مذكورة يف القرآن ال  "التفسري قال عنهم يف هذه الصفات  
 وال ،يمكن دفعها غري أنا ال نقول حيب ويرىض ويغضب ويسـخط ويكـره يف نفسـه

هذه الصفات من ذاته عىل اختالف معانيها ولكن تفسري حبـه ورضـاه بـزعمهم مـا 
مة واخلصب والدعة وغضبه وسخطه بزعمهم مـا يصيب الناس من العافية والسال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١١٩/ ٦ (جمموع الفتاوى)  ١(




 

 

٢٩٢ 

يقعون فيه من الـبالء واهللكـة والضـيق والشـدة فـإنام آيـة غضـبه ورضـاه وسـخطه 
عندهم ما يتقلب فيه الناس من هذه احلاالت وما أشـبهها ال أن اهللا حيـب ويـبغض 

نـا  مـا رأي، هلؤالء امللحدين يف آيات اهللا تعـاىل املكـذبني بصـفات اهللا:فيقال ،ويرىض
 ففـي ،دعوى أبطل وال أبعد من صحيح لغات العرب والعجـم مـن دعـواكم هـذه

دعواكم إذا كان أولياء اهللا املؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه يف ضيق وشـدة 
وعـوز مـن املأـكـل واملرشب ويف خـوف وبـالء ـكـانوا يف دعـواكم يف سـخط ـمـن اهللا 

مـن وعافيـة واتسـعت عليـه  وإذا كان الكافر يف خصب ودعـة وأ،وغضب وعقاب
دنياه من مأكل احلرام ورشب اخلمور كانوا يف رىض من اهللا ويف حمبة ما رأينا تـأويال 

 . )١("أبعد من احلق من تأويلكم هذا
ـوهبذا يعلم أن أهل السنة  يصفون اهللا بأنه  سبحانه وتعاىل حيب وحيب ُ َُ  ومـن ،ِ

ول مـن عـرف يف اإلسـالم أنـه وأ" ،أسامئه الودود فإنه الذي يود من شاء من خلقه
 . )٣( )٢("وشيخه اجلهد بن درهم،   وحيب اجلهم بن صفوان،أنكر أن اهللا حيب

فـإن " ، وغضبه سبحانه ال نقص فيه بوجه من الوجـوه،وهو سبحانه يغضب
 . )٤(" صفة كامل، من القادر عىل عقوبته،الغضب عىل من يستحق الغضب عليه

  وال يقـال إن املقصـود مـن صـفة  ،لقهوهو سبحانه يرىض عىل من شاء من خ
 ، فـإن هـذا نفـي للصـفة، ومن صفة الغضب إرادة االنتقـام،الرىض إرادة اإلحسان

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٨٦٦/ ٢(نقض عثامن الدارمي عىل برش املرييس )  ١(

 مؤدب مروان، وهو آخر خلفاء بني أمية، وكان ينسب إليه فيقال مروان اجلعدي، أصـله مـن د بن درهمـاجلع)  ٢(
سكن دمشق، أول من ابتدع بأن اهللا ما اختذ إبراهيم خلـيال وال كلـم خراسان ويقال إنه من موايل بني مروان 

هــ ١٢٤موسى، وأن ذلك ال جيوز عىل اهللا وهو أول من قال بخلق القرآن وكان آخر أمـره إىل الصـلب سـنة 
 ) .٣٥٠/ ٩(والبداية والنهاية ) ٤٣٣/ ٥(انظر سري أعالم النبالء 

ومداج السالكني ) ٤٠٥: ص(والتحفة العراقية ) ٦٦/ ١٠ (تاوىجمموع الفوانظر ) ٣٩٢/ ٥(منهاج السنة )  ٣(
)٣/١٩. ( 

 ) .٩٢/ ٤ ( درء التعارض)  ٤(




 

 

٢٩٣ 

وهو خالف ما قرره أهل السنة من أن اهللا سبحانه وتعاىل يأمر بام حيبه ويرضـاه وإن 
 وينهى عام يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب عـىل فاعلـه ،كان ال يريده وال يشاؤه

 )١(.ان قد شاءه وأراده وإن ك
 فهـو الـذي يـرحم العبـاد ،وهو سبحانه وتعاىل موصوف بأنه الرمحن الـرحيم

 بل هي ، وال يقال كام يقوله أهل البدع إهنا مؤوله بإرادة اإلحسان،بمشيئته وقدرته
 فإنه يلزم ، والرمحة ال تنفك عن إرادة اإلحسان ،رمحة حقيقة هللا عىل ما يليق بجالله

 .إرادة اإلحسان إىل املرحوم من الرمحة 
  )٢(.فإذا انتفت حقيقة الرمحة انتفى الزمها وهو إرادة اإلحسان  واهللا أعلم 

 
* * *

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢/٦٨٥(رشح العقيدة الطحاوية  انظر) ١(

 ) .٨٧٩/ ٣(انظر خمترص الصواعق )  ٢(




 

 

٢٩٤ 




 

ـالفـصـل يف الـظـاهر واـملـؤول  "ـقـال اـلـزركيش يف معرـفـة تفـسـريه وتأويـلـه    مـث
ـؤول ـه اـمل ـد[ M H  G    F    E  D  CB  A  @  ?  >  L   تعــاىل قوـل ـه  ]٤: احلدـي  فاـن
 احلفظ عىل إما ومحله ذلك عن رصفه فتعني بالذات القرب عىل املعية محل يستحيل
 .)١(" والرؤية والعلم القدرة عىل أو والرعاية

M   Ô  Ó  Ò  Ñ   ،]٢٠: يــونس[ M   Ö  Õ        L   وأمــا نحــو "قــال الســيوطي
ÕL ]١٢٨: النحـــل[،  M  CB  A  @  ?  >   L   M   1  0   /  .  -L ]ــعراء : الـش
 .)٢(" فاملراد به العلم واحلفظ واملعونة جمازا  ]٦٢

 فتفرس بـالعلم ،حقيقية وال يقال إهنا  جمازصفة املعية هللا ثابتة له سبحانه وهي 
 ظـنهم أن ظاهرهـا ، والسبب الذي جعلهم يقولـون إهنـا مـن قبيـل املجـاز،واحلفظ

 إذ املعيـة يف اللغـة إذا ، وهذا ال يدل عليه ظـاهر اللفـظ،يقتيض االختالط واملامزجة
  )٣(. وال يلزم منها املخالطة واملامسة ،أطلقت تفيد مطلق املصاحبة واملقارنة

 :فإذا قيدت بمعنى من املعـاين دلـت عـىل املقارنـة يف ذلـك املعنـى فإنـه يقـال"
 وإن ؛ ويقال هذا  املتاع معـي ملجامعتـه لـك،مازلنا نسري والقمر معنا أو النجم معنا

 . )٤(" وهو فوق عرشه حقيقة ، فاهللا مع خلقه حقيقة،كان فوق رأسك
  :وهي يف كتاب اهللا عىل نوعني

!  "  #  $   M   :مقتضاها العلـم واإلحاطـة كقولـه تعـاىل و:معية عامة -١
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٣٠/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(

  ).١٤٨٩، ١٣٧٠/ ٤(وانظر ) ١١٩٣/ ٤(اإلتقان يف علوم القرآن )  ٢(

ـاييس اللـغـة )  ٣( ـر معـجـم مـق ـب )  ٢٧٤/ ٥(انـظ ـردات للراـغ ـات ) ٤٧٠: ص(واملـف ـة إليب الربـك وأرسار العربـي
 ).١٧٢:ص(األنباري 

 ) .١٠٣/ ٥(جمموع الفتاوى )  ٤(




 

 

٢٩٥ 

  9    8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,   +    *  )  (  '  &  %
B  A  @  ?  >  =<   ;   :  L]وقوـلــه تـعــاىل]٤: احلديــد  : M   '  &  %  $   #  "  !

      9  8    7  6    5  4   3      2  1  0  /    .  -  ,+  *  )  (
  Q   P  O     N  ML  K  J     I     H  G  FE  D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :

  S  RL ]واملعية يف اآلية ،فاملعية يف اآلية األوىل عامة جلميع اخللق ]٧: املجادلة 
 .ة عامة لكل متناجيني الثاني

M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   : مقتضاها الـنرصة والتأييـد كقولـه تعـاىل:ومعية خاصة -٢
   Ù  Ø  ×  ÖL ]وقوـلـه تـعـاىل ملوـسـى ]١٢٨: النـحـل"   M  ³  ²

  ¶   µ  ́L ]ــــه تعـــــاىل ]٤٦: طـــــه M ¬  «  ª  ©  ̈  L   "وقوـل
 )١(  ]٤٠:التوبة[

 : من وجوه: زعمهم أن ظاهر آيات املعية االختالط باخللق واملامسة باطلًإذاف
أن القول بأن اهللا عزوجل ذاته نفسها خمتلطة باملخلوقات هو قول طوائف من  -١

 وهـذا ، ويقولـون إنـه يف كـل مكـان،كرون أنه فـوق العـرشاجلهمية الذين ين
  )٢(.خمالف إلمجاع السلف 

 وأنه مستو عىل ،أن اهللا عزوجل قد بني يف القرآن غاية البيان أنه فوق العرش" -٢
 وأنـه رفـع ، وتنـزل مـن عنـده، وأن املالئكة تعرج إليـه، بائن من خلقه،عرشه

ىل سائر ما دلت عليه النصوص من  وأنه يصعد الكلم الطيب إليه إ،املسيح إليه
 وهـذه نصـوص حمكمـة فيجـب رد املتشـابه ،مباينته خللقه وعلوه عـىل عرشـه

 فقوهلم هذا خمالف لعلو اهللا تعاىل الذي ثبت بالكتاب والسنة والعقل )٣("إليها

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٢٤٧ -١٢٤٦ /٣(وانظر خمترص الصواعق ) ٣٧٣ -٣٧٢/ ٨(انظر منهاج السنة )  ١(

 ) .١٢٤١/ ٣(وانظر خمترص الصواعق ) ١٦/ ٦(انظر بيان تلبيس اجلهمية )  ٢(

 ).١٢٤٣/ ٣(خمترص الصواعق )  ٣(




 

 

 .والفطرة وإمجاع السلف 
وهو أن اهللا عزوجل هو اخلالق عزوجل هلذه املخلوقات كام بني ذلك يف كتابه  -٣

 وقـد بـني أن األرض ،سبحانه مالك السموات واألرض وما بينهام وخـالقهام
 وأن كرسيه وسع السموات ، وأنه يطوي السموات بيمينه،قبضته يوم القيامة

 إىل غري ذلك من النصـوص الدالـة عـىل أن مجيـع هـذه املشـهودات ،واألرض
 ليس هو عني وهذه النصوص رصحية يف أن الرب تعاىل. خملوقة هللا مملوكة هللا 

 وـهـو سـبحانه ـلـيس ،هـذه املخلوقـات وال ـصـفة مـن ـصـفاهتا وال جـزء منهـا
  )١(. تعاىل وتقدس من أن حيل يف خلقه ،بداخل فيها بل مباين هلا

  يف لغة العرب تـدل عـىل املصـاحبة واملوافقـة "مع "ما سبق بيانه يف أن لفظ    -٤
ً فضال ،وجه من الوجوهواالقرتان وال تدل عىل االمتزاج واالختالط باخللق ب

 واملتتبع آليات املعية يف القـرآن جيـد ،أن يكون ذلك هو حقيقة اللفظ وظاهره
ًذلك واضحا جليا !  "  #$   M   " وأصـحابهr يقـول تعـاىل يف شـأن حممـد،ً

+  *       )  (  '  &  %  L]ـتح ـه تعــاىل]٢٩: الـف M   V  U   : وقوـل
X  W  L]١٤: داحلدي[ "وقوله تعاىل    M   r  q  p  oL ]٤٣: البقـرة[ " 

@   M   : وقولــه تعــاىل" ]٦٤: األعــراف[ M   |  {  z   L   :وقولــه تعــاىل
 E  D  C  B  A  L ]٢٤٩: البقرة[ . 

ونحو ذلك من اآليات فهل معنى هذه اآليات التي وصف اهللا بأن املخلوق مع 
 ً أو خمتلطا وممتزجا به ؟،ً أن يكون األول حاال يف الثاين،املخلوق

 فـأن ال تـدل ،ًطاًفإذا كانت معية املخلوق مع املخلوق التقتيض امتزاجا واختال
  )٢(.عىل ذلك مع اخلالق من باب أوىل 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٢٤٣ / ٣(وخمترص الصواعق  )  ١٩ -١٨/ ٦(انظر بيان تلبيس اجلهمية )  ١(

وخمـترص ) ١٠٣/ ٥(والفتاوى ) ٢٣ -٢١/ ٦(وبيان تلبيس اجلهمية ) ٣٧٧ -٣٧٥/ ٨(انظر منهاج السنة )  ٢(
= 

٢٩٦ 




 

 

٢٩٧ 

أن القرآن قد جعل املعية خاصة أكثر مما جعلها عامة ولو كان املراد اختالط " -٥
  )١("باملخلوقات لكانت عامة ال تقبل التخصيص ذاته

وهم ملا اعتقدوا أن ظاهرها اختالطه باخللق وحلوله فيهم أوجبوا تأويل اآلية 
 .ً وجعلوا ذلك  أصال هلم يف تأويل سائر الصفات ،هرهاورصفها عن ظا

 ،والقرآن يدل عىل اختصاص املعية تارة وعمومها أخرى "قال شيخ اإلسالم
ويف هذا أيضا رد عىل من يدعى أن ظـاهر  ،فعلم أنه ليس املراد بلفظ املعية اختالطه

ال يقـيس  وجيعل ذلك أصـ،القرآن هو احللول لكن يتعني تأويله عىل خالف ظاهره
  )٢("عليه ما يتأوله من النصوص

  ً أوحلـوالًا وال تقـتيض اختالطـ،وهبذا يتضح أن صفة املعيـة هللا عـىل حقيقتهـا
 .حتى يقال إهنا رصفت عن ظاهرها 

 وإنـك لتجـد يف الصـغري مـن "وقد ذكر ابن بطة برهان ذلك من احلـس فقـال
 فاهللا بعظمته وقدرته عىل ،ل وبينه وبينه حائ،خلق اهللا، إنه لريى اليشء وليس هو فيه

 فينظر إليـه النـاظر ، أال ترى أنه يأخذ الرجل القدح بيده وفيه الرشاب،خلقه أعظم
 واهللا عىل عرشه وهـو حمـيط بخلقـه بعلمـه فـيهم ورؤيتـه إيـاهم ،فيعلم ما يف القدح

 . )٣("وقدرته عليهم
* * * 

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
  .)١٢٤٦ -١٢٤٤/ ٣(الصواعق  =

 ) .٣٧٧/ ٨(منهاج السنة )  ١(

 ) .٣٧٥/ ٨(املصدر السابق )  ٢(

 ) .١٤٧/ ٣(اإلبانة البطة )  ٣(




 

 

٢٩٨ 

 


 
 األعـراض مجيع الدين فخر اإلمام قال " فقال نقل السيوطي عن الرازي نقال

 هلـا واالسـتهزاء واملكـر واحليـاء والغضـب والرسور والفـرح الرمحة أعني النفسانية
 ولـه الـنفس يف حيصـل انكسـار وهـو أول لـه احليـاء وكـذلك ...غايـات وهلـا أوائل
 ارانكس عىل ال الفعل ترك عىل حيمل اهللا حق يف احلياء فلفظ الفعل ترك وهو غرض
 .)١(".. ...النفس

، التـي جـاء يف الكتـاب والسـنة إثباهتـا وصفة احليـاء هللا مـن الصـفات اخلربيـة
M T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   "والـــدليل قولـــه تعـــاىل   J  I  L

 .]٥٣: األحزاب[M «   ª  ©®  ¬    L      "وقوله تعاىل ]٢٦: البقرة[
وأمـا .... "ً ما رواه أبو واقد الليثي ريض اهللا عنه مرفوعـا "والدليل من السنة 

 . )٢("  فاستحيا اهللا منه،اآلخر فاستحيا
ٌإن اهللاََّ ـحـي ـكـريم " : ـقـال^ ـعـن النـبـي  عـنـه ريض اهللاـسـلامن الـفـاريسـعـن  ِ َ َّ ِ

ِيستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردمها صفرا خائبتني ْ ً َ ُ َ ْ َ َّ ََ َ ََ َّ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ َ")٣(. 
 وذلك أنه سبحانه ليس كمثله ،ة احلياء له سبحانه ال تشابه صفة املخلوقوصف

 فكذلك صفاته ال ، فكام أن ذاته ال تشابه ذات املخلوقني،يشء وهو السميع البصري
وحياؤه تعاىل وصـف " ل هذه الصفة هلذه الشبه، ؤو وال ت،تشابه صفات املخلوقني

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .  ١٣٧٠ -١٣٦٨/ ٤(اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(

 ).٢١٧٦(برقم ) ١١٠/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٦٦(برقم ) ٦٤/ ١(أخرجه البخاري )  ٢(

وقال هذا حديث حسن غريب، وأخرجه اإلمام أمحـد ) ٣٥٥٦(برقم ) ٥٥٦/ ٥(أخرجه الرتمذي يف جامعه )  ٣(
وقـال هـذا إسـناد ) ١٨٣٠(بـرقم ) ٦٧٥/ ١(واحلاكم يف مستدركه ) ٢٣٧٦٥(برقم ) ٤٣٨/ ٥(يف مسنده 

ـب ) ٩٧: ص(وـصـححه الـشـيخ األلـبـاين يف ـخمـترص العـلـو . ـصـحيح ـعـىل رشط الـشـيخني  وـصـحيح الرتغـي
 ). ٢٧٨/ ٢(والرتهيب 




 

 

٢٩٩ 

وانكسار يعرتي الشخص عند خوف  ليس كحياء املخلوقني الذي هو تغري ،يليق به
 ، وكامل جوده وكرمـه، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رمحته،ما يعاب أو يذم

 ، وأضـعفه لديـه، فالعبد جياهر باملعصية مع أنه أفقر يشء إليه،وعظيم عفوه وحلمه
 ، ولكن الرب سبحانه مع كامل غناه ومتام قدرته عليـه،ويستعني بنعمه عىل معصيته

 ثـم بعـد ، فيسرته بام هييؤه لـه مـن أسـباب السـرت،ن هتك سرته وفضيحتهيستحي م
 ،ويستحي ممن يدعوه ويمد إليـه يديـه أن يردمهـا خـاليتني... ذلك يعفو عنه ويغفر 

ً حيب أهل احلياء والسرت من عباده فمن سرت مسلام سرت :وهو من أجل أنه حيي ستري
 )١("..بالفسوق واإلعالن بالفاحشة ويكره املجاهرة ،اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة

 

 )٢(:وقال ابن القيم يف نونيته
 د التجاهر منه بالعصيان ــــوهو احليي فليس يفضح عبده                    عن

 ه ستـــره                    فهو الستري وصاحب الغفرانـــــــــــلكنه يلقي علي
 

* * *

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٨١ -٨٠/ ٢(ن عيسى  رشح النونية الب)  ١(

 ).٢٢٧/ ٢(نونية ابن القيم مع رشح ابن عيسى )  ٢(




 

 

٣٠٠ 

 


 
 رؤية ،ئل التي ذكرت يف كتب علوم القرآن التي هي موضوع دراستيمن املسا

ً هلذه املسألة ضمنا ملا يرد من اآليات الدالـة ، وكان عرض الزركيش والسيوطي،اهللا
 ونقلوا عن ، وردوا عىل املعتزلة النافني هلا، وقد أثبتوا رؤية املؤمنني لرهبم،عىل ذلك

  . وردوا قوله هذا،الزخمرشي قوله يف لن إهنا لتأبيد النفي
 ]٧٧: آل عمران[ M    Ò   Ñ  ÐL  : تعاىل قوله يف الزخمرشي قال"قال الزركيش 

 تريـد فـالن إىل ينظـر ال فـالن: تقول عليهم والسخط هبم االستهانة عن جماز إنه يف
 مـن ألن ؛الكنايـة النظـر عليـه جيوز فيمن وأصله: قال إليه وإحسانه به اعتداده نفي
 االعتـداء عـن عبارة صار حتى كثر ثم ،عينيه نظر وأعاره إليه التفت باإلنسان اعتد

ـم يـكـن مل وإن واإلحـسـان ـى ـجمـردا النـظـر علـيـه ـجيـوز ال ـفـيمن ـجـاء ـثـم نـظـر ـث  ملعـن
 عـىل منـه بناء وهذا "انتهى النظر عليه جيوز فيمن عنه كناية وقع عام جمازا اإلحسان
  .)١(" الرؤية نفي يف الفاسد مذهبه

ي يف النوع األربعون يف معرفة األدوات التي حيتاج إليهـا املـفرس وقال السيوط
.  /   M  وادـعـى اـلـزخمرشي أيـضـا أـهنـا لتأيـيـد النـفـي كقوـلـه "    "ـلـن"يف ـحـرف 

0L ]٧٣: احلج[   M  Í  ÌL ]وقـال ابـن مالـك ومحلـه عـىل ذلـك   ،]٢٤: البقرة
̄  M اعتقاده يف    ®L ]أن اهللا ال يرى ]١٤٣: األعراف . 
M  2  1  0  بأهنا لـو كانـت للتأبيـد مل يقيـد منفيهـا بـاليوم يف :غريهورد 
   4  3L ]ومل يصح التوقيت يف  ]٢٦: مريم    M   U  T   S  R  Q  P  O  N

  VL ]ــد يف ولـكــان ذـكــر األ ]٩١: ـطــه  تـكــرارا ]٩٥: البـقــرة[ M  5  4  3L  ـب
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٢٣٦/ ٤(و) ٢٤٤/ ٣(و) ٢٥٩،و ١٩٢/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(




 

 

٣٠١ 

 . ونحوه من خارج  M  0  /  .L  واألصل عدمه واستفادة التأبيد يف 
 .ووافقه عىل إفادة التأبيد ابن عطية 

̄  M وقال يف قوله    ®L  لو بقينا عىل هذا النفي لتضمن أن موسى ال يراه أبدا
 .)١( "..اآلخرة لكن ثبت يف احلديث املتواتر أن أهل اجلنة يرونهوال يف 

 أن بعض أهل السـنة يـؤول أحاديـث ،وقد نقل السيوطي يف املحكم واملتشابه
 املذهب الرؤية حديث عىل الكالم يف الرتمذي قال" :الرؤية عىل ما يليق بجالله قال

 وابـن املبـارك وابـن كومالـ الثـوري سـفيان مثـل األئمة من العلم أهل عند هذا يف
 وال هبـا ونـؤمن جـاءت كـام األحاديـث هذه نروي قالوا أهنم وغريهم ووكيع عيينة
 ."نتوهم وال نفرس وال كيف يقال

 وهـذا تعـاىل بجاللـه يليـق ما عىل نؤوهلا أننا عىل السنة أهل من طائفة وذهبت
 .)٢("اخللف مذهب

شـاعرة بأهنـا رؤيـة يف غـري أما الزرقاين فقد أقر بالرؤية ولكنها عىل مذهب األ
الزخمرشي مل يذكر عىل إحاطة الرؤيـة عقـال دلـيال  "جهة يقول  ملا تعقب الزخمرشي

 ، وهـذا نعارضـه باملثـل فنـقـول،وال شـبه دليـل سـوى أنـه يكـون املرـئـي ال يف جهـة
يـلـزمكم اـسـتبعاد أن يـكـون املوـجـود ال يف جـهـة إذ االتـبـاع لـلـوهم ببـعـدمها مجيـعـا 

 .)٣("يبطل هذا الوهم وجييزمها معاواالنقياد للعقل 
رؤية املؤمنني لرهبم من أرشف املسـائل وأجلهـا، وهـي الغايـة التـي شـمر هلـا 

 وألجل ذلك فقد اتفق السلف عىل ثبوت رؤية ، وتنافس فيها املتنافسون،املشمرون
 وأمجـع ،املؤمنني رهبم يف اآلخرة وقد تواترت عىل ذلك األدلة مـن الكتـاب والسـنة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٦٩٦/ ٥(وانظر ) ١١٧٣ -١١٧٢/ ٤(اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(

 ) .١٣٥٦/ ٤(املصدر السابق )  ٢(

 ).٦٢/ ٢(مناهل العرفان )  ٣(




 

 

٣٠٢ 

 .سلف األمةعىل ذلك 
 :واألدلة عىل ذلك من الكتاب

   .]٢٣ – ٢٢: القيامة[ M   0        /  .      -   ,    +    *  )L   " قوله تعاىل-١
هـو  أن اهللا عزوجل أضـاف  هـذه اآليـة النظـر إىل الوجـه الـذي :وجه الداللة

 ومل يكـن ثمـة قرينـة ترصف حقيقـة ، الرصحية يف نظر العني"إىل" وعداه بأداة ،حمله
  )١(.  فهذا يدل عىل أن املراد منها حقيقة النظر إىل الرب عزوجل ،النظر إىل غريه

والزيادة  فاحلسنى اجلنة ]٢٦: يونس[M %  $  #  "  !  L   " قوله تعاىل-٢
عـن  والصـحابة مـن بعـده، rهي النظر إىل وجهه الكريم فرسها بذلك رسـول اهللا

ٍصهيب ْ َ َإذا دخل أهـل اجلنـة اجلنـة قـال يقـول اهللا «:  قال^ عن النبي  ريض اهللا عنهُ َُّ ََّْ َِْ ْ َ
ْتبارك وتعـاىل تريـدون شـيئا أزيـدكم َُ ُ ُ ُ َ َِ َ َ ِ َ َ َ َ فيقولـون أمل تبـيض وجوهنـا أمل تـدخلنا اجلنـة ََ ْ ُ َُّ َ ْ ُ َ َُْ ِ ْ َْ ََ ََ ُ ُ َْ ِّ ََ َ

ِوتنجينا من النار ِقال فيكشف احلجاب فام أعطوا شـيئا أحـب إلـيهم مـن النظـر إىل  َّ َ َُّ ْ ْ َِ َ َُ ِ َّ َ ْ َ َ ِ ِْ ُ ْ َ
ْرهبم عز ِّ َ ثم تال هذه اآلية  » وجلَِ ْ َ َُ َ َّ M %  $  #  "    L)٢(. 

 .  ]١٥: املطففني[ M   Z  Y    X  W  V       U   TL   قوله تعاىل -٣
 ـلـو مل ـيـر املؤمـنـون رـهبـم ـيـوم القياـمـة مل يـعـري اهللا الكـفـار "ـقـال اإلـمـام ماـلـك

 . )٣(" كال إهنم عن رهبم يومئذ ملحجوبون" :جاب فقالباحل
ً وملـا حجـب قومـا بالسـخط دل عـىل أن قومـا يروـنـه "وقـال اإلمـام الشـافعي ً

 ملـا عبـده يف ، أما واهللا لو مل يـوقن حممـد بـن إدريـس أنـه يـرى ربـه يف املعـاد،بالرضا
 .)٤("الدنيا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

ورشح العقيـدة الطحاويـة ) ٢٩٢: ص(وحادي األرواح إىل بـالد األفـراح ) ٤٨٩/ ٦ (جمموع الفتاوىانظر )  ١(
)١/٢٠٩.( 

 ) .١٨١(برقم ) ١٦٣/ ١(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٢(

 ).٥١٨/ ٣(أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة )  ٣(

 ).٥٦٠/ ٣(لسنة أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل ا)  ٤(




 

 

٣٠٣ 

  ة عنهم الدالة عىل الرؤي وأصحابه ريض اهللاr فاألحاديث عن النبي :وأما من السنة
َعن أيب هريرة قال فمن ذلك :متواترة َ َْ ول اهللاَِّ هـل نـرى ربنـا يـوم :ُ َ قال أناس يـا رس َّ ٌَ َ ـ ُ ََ ََ ُ

ِالقيامة فقال َِ َ ٌهل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب«: ْ َ َ َُ َ ْ ُِّ َّ َ َ َالوا ال يا رسول اهللاَِّ  ق »؟ُ َُ َ
ٌهل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب« :قال َ ُ ُ ََ ْ َ َُّ ِ ْ ُْ َ َ َ َ ِْ َ ول اهللاَِّ  »؟َ َ قالوا ال يـا رس ـَ ُ َ
َفإنكم ترونه يوم القيام« :قال َ َ ِْ ْ ُ َْ ُ ََّ ِ َة كذلكَ ِ َِ َ..« )١( . 

ِعن جريرو ِ َ قال كنا عند النبي  ريض اهللا عنهَ ْ َ فنظر إىل القمر ليلة يعني البدر ^ِ َ َْ َ ْ َ ْْ ً َ َ َ ْ َ َِ ِ َ
َإنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر ال تضا«: فقال ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َْ َّ ُْ ُ ََّ ِمون يف رؤيتهِ ِ َ ُ ُّْ ْ فإن استطعتم أن َ َْ ْ ُْ َْ َ ِ َ

ُال تغلبوا عىل صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا َ َ ُ ََ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ِْ ُ ِ َّ ِ ُْ ٍ َ ُ َ...«)٢(. 
ُـــعـن أيب ـسـعيد اخلو ْ ٍ ِ ِدري ريض اهللا عـنـه أن أناـسـا يف زـمـن النـبـي َ َ ًَ َ ُْ ََّ ِّ  ـقـالوا ـيـا ^ِ

ِرسول اهللاَِّ هل نرى ربنا يوم القيامة َِ َ َ ُ ََ َّْ ََ ِنعـم هـل تضـارون يف رؤيـة  « :^ قـال النبـي ؟َ َ ُ ُّْ َ َ ُ
ٌالشمس بالظهرية ضوء ليس فيها سحاب َ َْ ٌْ َ َِّ َ ِ َّ ِ ْوهل تضارون يف رؤ« :َ قالوا ال قال »؟ِ ُ َُّ َ ُ ْ َ ِيـة َ َ
ٌالقمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب َ ْ ََ ْ ٌَ َ ِ ْ ْ َ َ َ َ َما تضـارون يف «: ^َ قالوا ال قال النبي  »؟ِْ ُ َ ُ

َرؤية اهللاَِّ عز وجل يوم القيامة إال كام تضارون يف رؤية أحدمها َ ُ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ُ ْ« )٣( . 
ٍجنتان من فضـة « : قال^ عن النبي أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه عن و َِّ ِ َ َّ َ

َآنيتهام وما فيهام وجنتان من ذهب آنيتهام وما فيهام َ َ َِ ِِ ِ ِ ُِ ُُ َ َّ َُ ٍَ َ َ ََ ُ وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل ِ َ ُْ ْ ْ َ َ َ َ ِْ َ ْ
ٍرهبم إال رداء الكربياء عىل وجهه يف جنة عدن ْ ََّ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ِّ َْ ُ ِ ِ..«)٤( . 

 واألحاديـث يف "وقد أمجع عىل ذلك سلف األمة يقول اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا
 ال خيتـلـف فيـهـا أـهـل ، أن أـهـل اجلـنـة ـيـرون رـهبـمrلعـلـم ـعـن النـبـي أـيـدي أـهـل ا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٨٣(برقم ) ١٦٣/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٦٢٠٤(برقم ) ٢٤٠٣/ ٥(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(

 ).٦٣٣(برقم ) ٤٣٩/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٥٢٩(برقم ) ٢٠٣/ ١( أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(

 ).١٨٣(برقم ) ١٦٧/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٤٣٠٥(برقم ) ١٦٧١/ ٤(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٣(

 ) .١٨٠(برقم ) ١٦٣/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٤٥٩٧(برقم ) ١٣٥٥/ ٤(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٤(




 

 

٣٠٤ 

  )١("العلم
 فهذه األحاديـث " بعد سياقه جلملة من أحاديث الرؤية يوقال اإلمام الدارم

 عىل تصديقها واإليامن هبـا أدركنـا أهـل الفقـه ،كلها وأكثر منها قد رويت يف الرؤية
ً وحـديثا يرووهنـا ويؤمنـون هبـا وال ً ومل يـزل املسـلمون قـديام،والبرص مـن مشـاخينا

 .)٢(" ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إىل الضالل ، وال يستنكروهنا،ينكروهنا
 يف رؤية اهللا جل وعـال يف وقد ذكر ابن خزيمة أن العلامء مل يقع بينهم اختالف

  ومن بعـدهم، والتابعني، أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات"قال رمحه اهللاآلخرة، 
 أن : ومل يرتـابوا، ومل يشـكوا، من أهـل عرصنـا مل خيتلفـوا؛إىل من شاهدنا من العلامء

 . )٣("..ًمجيع املؤمنني يرون خالقهم يوم القيامة عيانا 
وقد أعلمت قبل أن العلامء مل خيتلفـوا أن مجيـع املـؤمنني  "وقال يف موضع آخر

 ،ملؤمنني خالقهم  يوم املعـاد ومن أنكر رؤية ا،يرون خالقهم  يف اآلخرة ال يف الدنيا
فليسوا بمؤمنني عند املؤمنني بل هم أسـوأ حـاال يف الـدنيا عنـد العلـامء مـن اليهـود 

 كام قال ابن املبارك نحن نحكي كالم اليهود والنصـارى وال ،والنصارى واملجوس
 . )٤(" نقدر أن نحكي كالم اجلهمية

 .)٥(اإلمجاع وقد تتابع أهل العلم من أهل السنة عىل حكاية هذا 
أما أهل البدع فقد كان هلم موقف من رؤية اهللا فقد أنكرهـا املعتزلـة وأولوهـا 

 . تردها النصوص الرصحية املتنوعة يف إثباهتا)٦(بتأويالت باطلة
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٢٦٢: ص(الرد عىل الزنادقة واجلهمية لإلمام أمحد )  ١(

 ).١٢٢: ص(الرد عىل اجلهمية للدرامي )  ٢(

 ) .٥٤٨/ ٢(كتاب التوحيد البن خزيمة )  ٣(
 ) .٥٨٧/ ٢(ق املصدر الساب)  ٤(

وكتاب اإلبانـة البـن ) ٩٨٠/ ٢(وكتاب الرشيعة لآلجري ) ٢٣٧: ص(انظر رسالة األشعري إىل أهل الثغر )  ٥(
 ) ٧٠، ٤٨/ ٣(بطة  

 ) ٢٦٠: ص(وانظر العدل والتوحيد للريس ) ٢٧٠:ص(انظر رشح األصول اخلمسة )  ٦(




 

 

٣٠٥ 

ولكنهم قـالوا يـرى ، وردوا عىل املعتزلة يف إنكارها ،أما األشاعرة فقد أثبتوها
 لرجع إىل قوهلم يف ، لو أثبتوا مطلق الرؤية   وأصل الشبهة عندهم أهنم)١(ال يف جهة

حتـى يسـلم هلـم .  لذا قيدوا هذه الرؤية بأهنا من غـري جهـة ،نفي العلو هللا بالبطالن
 . قوهلم السابق

 وسأشـري إىل يشء مـن هـذه :وقد ناقش قوهلم شيخ اإلسالم وبني بطالن قـوهلم
 :الوجوه

 أمر قـد ثبتـت هبـا ،ن الرائي يكون اهللا بجهة م ألن أن كون  رؤية اهللا مستلزمة -١
 وقوهلم هـذا انفـردوا ،عىل هذا،النصوص الرشعية وقد أمجع  السلف واألئمة

  )٢(.به عن سائر طوائف األمة وقد اعرتف بذلك الرازي 
ً ولـيس ذلـك تشـبيها ، شـبه هلـم رؤيـة اهللا برؤيـة الشـمس والقمـرrأن النبي  -٢

ذا كانت رؤية اهللا كرؤية الشمس  فإ، وإنام تشبيه الرؤية بالرؤية،للمرئي باملرئي
 وإال لـو مل يكـن كـذلك ،والقمر دل عىل أنه يرى سبحانه يف جهـة مـن الرائـي

  )٣(.ألخربهم برؤية مطلقة 
هل تضارون « و)٤(  »هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب «  r أن قوله -٣

م  فشبه رؤيته برؤية أظهر املرئيـات إذا مل يكـن ثـ»يف القمر ليس دوهنا سحاب
 إنه يرى يف غري : ومن يقول،حجاب منفصل عن الرائي حيول بينه وبني املرئي

 إذ احلجاب ،جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبني العباد حجاب منفصل عنهم
 . )٥("ال يكون إال جلسم وملا يكون يف جهة 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
الغنية ) ٢٠١:ص(إشارات املرام ) ٢١٢: ص(ين واألربعني يف أصول الد) ٩١: ص(انظر اإلقتصاد للغزايل )  ١(

 )  ٣٠٠ -٢٩٩: ص(املواقف لإلجيي ) ١٤٢: ص(يف أصول الدين إليب سعيد عبد الرمحن النيسابوري 

 ) ٤٤٤، ٤/٤٣٠(وانظر بيان تلبيس اجلهمية ) ١٦/٨٤ (جمموع الفتاوى) ١٨٩: ص(انظر حمصل أفكار املتقدمني )  ٢(
 ) ٤٣٣/ ٤ (انظر بيان تلبيس اجلهمية)  ٣(

  ).٣٠٣: ص (تقدم خترجيه)  ٤(

 ) .٤٣٤/ ٤(املصدر السابق )  ٥(




 

 

٣٠٦ 

 ، فهذا يدل عىل أنه يرى من جهة، يف رؤية اهللا، نفي الضري والضيمrأن النبي -٤
 إنام يكون للرؤية التـي تكـون يف جهـة مـن الرائـي ،الضري والضيمن  ألوذلك

فهذا قد يلحقه فيه ضيم وضري،  أما رؤية ما ال جهة لـه ال يتصـور فيهـا ضـري 
 .)١(. وال ضيم حتى ينفى

 بخالف املعتزلة ، متناقضون،أن األشاعرة يف إثباهتم لرؤية اهللا ونفيهم لعلو اهللا -٥
 ونفـيهم ،إثباهتم للرؤية يقتيض إثبـاهتم للعلـون  أل وذلك،الذي نفوا األمرين

 )٢( وقد اعرتف بعض حمققـي األشـاعرة كـالرازي،للعلو يقتيض نفيهم للرؤية
 فجره ذلك إىل تأويل الرؤية فقال املقصـود هبـا زيـادة انكشـاف بخلـق ،بذلك

 وهذا جيعل اخلالف بينهم ، فهم فرسوها بنوع من العلم،مزيد من اإلدراك هلم
 )٣(.عتزلة النافني لرؤية اهللا لفظيا وبني امل

وبناء عىل قوهلم  ألزمهم املعتزلة بالزم ال حميد هلم عنه وهو نفي الرؤية عن اهللا 
 .)٤(وذلك لنفيهم اجلهة واملقابلة والعلو

وقد بني أبو نرص السجزي رمحه اهللا أن قـول األشـعرية موافـق لقـول املعتزلـة 
 .موافقون للمعتزلة يف كثري من مسائل األصولًوقد عقد فصال يف بيان أن األشعرية 

 ال جتـوز رؤيـة اهللا تعـاىل : فـإن املعتزلـة قالـت: وأما موافقتهم للمعتزلة"فقال
 .باألبصار وأنه ليس بمرئي 

 فأظهر خالفهم وهو ، هو مرئي وال يرى باألبصار عن مقابلة:وقال األشعري
 .)٥("موافق هلم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٣٤/ ٤(بيان تلبيس اجلهمية )  ١(

 ).١٨٩: ص(انظر حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين ) ٢(

 ) .٢٥٠/ ١ (درء التعارضو) ٤١/ ٦(و) ٨٥/ ١٦ (جمموع الفتاوىانظر )  ٣(

 ) .٢٢٨: ص( انظر رشح األصول اخلمسة )  ٤(

 ) .١٣٧: ص( رسالة السجزي يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت ) ٥(




 

 

٣٠٧ 

 عن الرؤية تكون أن العقل يف جيز مل باألبصار يرى إنه قال إذا فهو " ً أيضاقالو
 وصـارت املعتزلـة، قـول إىل عـاد ،الـبرص ختـص ال الرؤيـة إن قـال وإن ،مقابلة غري

 لـوال: قـال أنـه ممتـأخر هيـ بعض عن حكي وقد ،الرضوري العلم معنى يف الرؤية
 .)١("غري ال العلم هي الرؤية إن لقلت شيوخنا خمالفة من احلياء

 أن : وأما الـدليل عـىل إبطـال قـول األشـعرية فهـو)٢(" العمراينوقال حييى بن
 وهـو ،الرشع ورد بثبوت الرؤية هللا تعاىل باألبصار فحمل ذلك عىل الرؤية املعهودة

 وال يقـتيض ذلـك " كام تـرون القمـر ليلـة البـدر" rما كان عن مقابلة بدليل قوله 
ًحتديدا وال جتسيام هللا ًيدا وال جتسيام  كام ال يقتيض العلم به حتد،ً ً. 

 رجـعـوا إىل ـقـول املعتزـلـة يف نـفـي ، إن الرؤـيـة ال ـختـتص باألبـصـار:وإن ـقـالوا
ً وأن املراد بالرؤية العلم به علـام رضوريـا وقـد حكـي عـن بعـض متـأخري ،الرؤية ً

 . )٣(" لوال احلياء من خمالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية العلم ال غري:األشعرية أنه قال
 وأمجع عليه  ،ؤية املؤمنني لرهبم مما ثبتت به النصوص الرشعيةوهبذا يعلم أن ر
 وأنـه ال صـحة ملـا نقلـه السـيوطي أن بعـض أهـل السـنة  أول ،أهل السنة واجلامعـة

 .  وقد سبق نقل كالمهم ، ومل يؤوهلا إال األشاعرة،الرؤية
 

* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١١٩: ص(رسالة السجزي إىل أهل زبيد   )  ١(

ً أبو احلسني، كان شيخ الشـافعية يف الـيمن، وكـان إمامـا زاهداى بن أيب اخلري بن سامل العمراينيهو حي)  ٢( ،سـلفي ً
العقيدة صنف كثريا من التصانيف منها، االنتصار، البيان وهو من الكتب الكبار يف املـذهب الشـافعي تـويف 

وطبقات الشافعية ) ١٨٢ -١٧٤: ص(هـ انظر ترمجته يف طبقات فقهاء اليمن البن سمرة اجلعدي ٥٥٨سنة
 ) .٣٢٧/ ١(وطبقات الشافعية البن قايض شهبة ) ٣٣٦/ ٧(للسبكي 

 ) .٦٤٧/ ٢(نتصار يف الرد عىل املعتزلة القدرية األرشار اال)  ٣(




 

 

٣٠٨ 

 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث
 .املسائل العقدية املتعلقة بالقرآن 












 
 
 
 
 
 




 

 

٣٠٩ 

 
 
 
 
 
 

 :املبحث األول
 :موقفهم من القرآن










  




 

 

٣١٠ 

 
 ،ً موافقـا لطريقـة األشـاعرة، مـن القـرآن السيوطي والزرقـاينكان موقفلقد 

 هذا  ما نقله السيوطي يف ،اهللا وأنه قديمحيث وصفوا القرآن بأنه معنى قائم بذات 
 .اإلتقان عن بعض العلامء ومل يعقب بيشء 

!   M : يف قوله تعاىل)١( بعد مانقل عن البيهقي"وإليك نص كالمه قال رمحه اهللا
  &  %  $  #  "L ]أي أسمعناه امللك وأفهمناه إياه ]١: القدر . 

 وهـذا املعنـى مطـرد يف مجيـع ألفـاظ اإلنـزال " قولـه )٢(ثم نقـل عـن أيب شـامة
 وأنـه ،املضافة إىل القرآن أو إىل يشء منه حيتاج إليه أهل السنة املعتقدون قدم القرآن

 . )٣("صفة قائمة بذات اهللا تعاىل
وكذلك الزرقاين رمحه اهللا تعاىل يف كتابه مناهل العرفان فقـد أطـال الكـالم يف 

عريف القرآن وذكر أن القرآن كالم اهللا قـد يطلـق ويـراد بـه الكـالم الـنفيس وهـذا ت
صـوليني  وهـذا إطـالق األ، وقد يطلق ويـراد بـه الكـالم اللفظـي،إطالق املتكلمني

 .والفقهاء وعلامء العربية
 وأن اهللا كـالم القـرآن أن معلـوم" قـال رمحـه اهللا ،ًوسأنقل نصوصا من كالمـه

 يراد قد كالم له اإلنسان أن أيضا ومعلوم ريب ذلك يف ما البرش كالم غري اهللا كالم
 ،بـه املـتكلم أي باملصـدر احلاصـل املعنـى به يراد وقد التكلم أي املصدري املعنى به

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ً، كان فقيها حمدثا أصوليا، له من املصنفات دالئل النبوة، هو أمحد بن احلسني بن عيل بن عبداهللا أبوبكر البيهقي)  ١( ً ً

وطبقـات ) ٢٣٣: ص(هـ انظر طبقـات الفقهـاء للشـريازي ٤٥٨تويف سنة وشعب اإليامن ، والسنن الكبري، 
 ) .٨/ ٤(الشافعية الكربى 

 ثم الدمشقي الشافعي املقرئ النحوي األصويل أبو شامة عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن املقديس)  ٢(
ً بأيب شامة صنف رشحا للشاطبية، ولـه كتـاب الروضـتني يف أخبـار الـدولتني النوريـة والصـالحية، املعروف

وطبقات الشافعية الكـربى ) ٦٧٤/ ٢(هـ انظر معرفة القراء الكبار للذهبي ٦٦٥واملرشد الوجيز، تويف سنة 
 ) .٣١٨/ ٥(وشذرات الذهب للعكربي )  ١٦٥/ ٨(

 ).٢٩٣ -٢٩٢/ ١(وانظر اإلتقان للسيوطي ) ٣٥: ص( بالكتاب العزيز املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق)  ٣(




 

 

٣١١ 

 .ونفيس لفظي املعنيني هذين من وكل
 ومـا للسـانه اإلنسـان حتريـك هـو ،املصدري باملعنى اللفظي البرشي فالكالم

 . املخارج من روفاحل إخراج يف يساعده
 هي التي املنطوقة الكلامت تلك هو باملصدر احلاصل باملعنى اللفظي والكالم

 . توضيح إىل حيتاج ال ظاهر هذين وكال احليس الصوت يف كيفية
 بقوـتـه نفـسـه يف اإلنـسـان حتـضـري فـهـو املـصـدري ـبـاملعنى اـلـنفيس الـكـالم أـمـا
 يف يرتبهـا متخيلة بكلامت فيتكلم ارحاجلو إىل تربز مل التي للكلامت الباطنة املتكلمة
 .اللفظية كلامته طبق كانت حيس بصوت هبا تلفظ إذا بحيث الذهن

 واأللفـاظ النفسية الكلامت تلك هو باملصدر احلاصل باملعنى النفيس والكالم
 ثم ذكر بعـض األدلـة عـىل اخلارجي الرتتب عليه منطبقا ذهنيا ترتبا املرتتبة الذهنية
 الكـالم بـه ويراد يطلق قد األعىل املثل وهللا اهللا كالم القرآن كذلكم: ثم قال .. ذلك

 إىل أخر كالمه وسنقف عند كالمه )١("...اللفظي الكالم به ويراد طلقي وقد النفيس
 .ا يف مناقشة أقواهلم إن شاء اهللاهذ

  -:وسيكون الكالم حول هذا املبحث يف عدة مطالب
  الكالم  منهج أهل السنة يف صفة:املطلب األول
  منهج أهل السنة يف القرآن :املطلب الثاين
  مناقشة أقوال املخالفني والرد عليهم :املطلب الثالث
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 ) ١٧/ ١(مناهل العرفان )  ١(




 

 

 


  :و مسألتان:وفيه متهيد
 . أدلة أهل السنة عىل إثبات صفة الكالم هللا :املسألة األوىل
 . كالم اهللا متعلق بمشيئته واختياره   إثبات أن:املسألة الثانية

 أهنم يصفون اهللا بام ، إن من أصول أهل السنة واجلامعة يف أسامء اهللا وصفاته-:متهيد
 من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف rوصفه به نفسه وبام وصفه به رسوله

 نفـي  يف هـذا البـاب مـعrوال متثيل ويؤمنون بام جاء يف كتاب اهللا ويف سنة رسـوله
 . مماثلته للمخلوق 
 ، ]١١: الـشـــورى[ M   8  7  6     5   43        2  1L   :ـقـــال تـعـــاىل

  .]٦٥: مريم[ M   .  -    ,   +  *L   :وقال تعاىل
  :موصوف بصفات الكامل الدالة عىل اجلامل واجلالل قـال تعـاىلواهللا سبحانه 

 M   N  ML   K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A      @  ?  >   =
  P        OL ]و سـبحانه منـزه عـن صـفات أي الوصف األعـىل وهـ ]٢٧: الروم
 .)١(النقص والعيب

 ال ينبغي ألحـد أن ينطـق يف ذات اهللا بيشء ": وقال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا
 .)٢("بل يصفه بام وصف به نفسه

 كنا والتابعون متـوافرون "قال  :وروى البيهقي بإسناد صحيح عن األوزاعي
 . )٣("ت به السنة من الصفات ونؤمن بام ورد،نقول أن اهللا تعاىل ذكره فوق عرشه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
واحلجة يف بيان املحجة أليب ) ٦٠: ص(وأصول السنة البن أيب زمنني ) ٧/ ٣(انظر كتاب التوحيد البن منده )  ١(

 ).٣/ ٣ (جمموع الفتاوى و) ١٩٤/ ٢(القاسم األصبهاين 
 ) .٤٢٧/ ٢(لعقيدة الطحاوية انظر رشح ا)  ٢(
وقال الذهبي هذا إسناد صـحيح، ) ١/١٨٢(وتذكرة احلفاظ للذهبي ) ٣٠٤/ ٢(األسامء والصفات للبيهقي ) ٣(

= 

٣١٢ 




 

 

ونقل اتفـاق الفقهـاء عـىل هـذا األصـل حممـد بـن احلسـن صـاحب اإلمـام أيب 
 اتفق الفقهاء من املرشق إىل املغرب عىل اإليامن بالقرآن واألحاديث ": حنيفة بقوله

 يف صفة الـرب عزوجـل مـن غـري تفسـري وال rالتي جاء هبا الثقات عن رسول اهللا
 rًن فرس اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليـه النبـي  فم، وال تشبيه،وصف

 فإهنم مل يصفوا ومل يـفرسوا ولكـن آمنـوا بـام يف الكتـاب والسـنة ثـم ،وفارق اجلامعة
 .)١(" قد وصفه بصفة اليشءألنهسكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق اجلامعة 

 اجلهميـة  أراد بـه تفسـري" مـن غـري تفسـري"وبني شيخ اإلسـالم مـراده بقولـه
املعطلة الذين ابتدعوا تفسري الصفات بخالف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 

 .)٢(اإلثبات 
 ال يوصف اهللا تبارك اهللا وتعاىل بأكثر مما وصف به "وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا

 . )٣("نفسه وال يتعدى القرآن واحلديث 
: ـصـفات اهللا تـعـاىلوـقـال اإلـمـام الرتـمـذي بـعـد ـسـياقه ـلـبعض األحادـيـث يف 

واملذهب يف هذا عند أهل العلم من األئمة مثل سفيان الثـوري ومالـك بـن أنـس "
وابن املبارك وابن عيينة ووكيع وغريهم أهنم رووا هذه األشياء ثم قالوا تروى هذه 

 وال يقال كيف وهذا الذي اختـاره أهـل احلـديث أن يـرووا ، ونؤمن هبا،األحاديث
 وال يقال كيـف؟ وهـذا ، وال تفرس، وال تتوهم، ويؤمن هبا،هذه األشياء كام جاءت

 .)٤("أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه 
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 ) .٤٠٦/ ١٣(وجود اسناده ابن حجر يف الفتح ) ٢٦٢/ ٦ (درء التعارضوصحح اسناده ابن تيمية يف  =
وانظـر ) ١٤: ص(وابن قدامة يف ذم التأويـل ) ٧٤٠(رقم ب) ٤٨٠/ ٣(أخرجه الاللكائي يف أصول اإلعتقاد )  ١(

 ).١٣٨: ص(واجتامع اجليوش اإلسالمية البن القيم ) ٤/ ٤  (جمموع الفتاوى
 ).٣٣٣: ص(الفتوى احلموية )  ٢(
 ) .٢٦/ ٥ (جمموع الفتاوى و) ٢٢: ص(انظر ذم التأويل البن قدامة )  ٣(
ي يف أبواب صفة اجلنة، باب ما جاء يف خلود أهل اجلنة وأهل النار ًقال هذا معقبا عىل حديث أيب سعيد اخلدر)  ٤(

= 

٣١٣ 




 

 

 فإن قال لنا قائل فام الصواب من القـول يف " : وقال اإلمام ابن جرير الطربي
 وجاء ببعضها كتاب اهللا عزوجل ووحيه وجاء ببعضها ،معاين الصفات التي ذكرت

 ؟rرسول اهللا
الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها عىل ما نعرف مـن جهـة  :قيل

M   43        2  1 اإلثبات ونفي التشبيه كام نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال 
 . )١(".... له سمع وبرص، فيقال اهللا سميع بصري"5     6  7  8  

امة واليمن  فنحن ومجيع علامئنا من أهل احلجاز وهت" :وقال اإلمام ابن خزيمة
 ، مذهبنا أنا نثبت هللا ما أثبته اهللا لنفسـه نقـر بـذلك بألسـنتنا،والعراق والشام ومرص
 عـز ، من غري أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من املخلـوقني،ونصدق ذلك بقلوبنا

ًربنا أن يشبه املخلوقني وجل ربنا عن مقالة املعطلني وعز أن يكـون عـدما كـام قالـه 
 تعـاىل اهللا عـام يقـول اجلهميـون الـذين ينكـرون ،ال صـفة لـه عـدممـا؛ ألن املبطلون

 .)٢(" rصفات خالقنا الذي وصف هبا نفسه يف حمكم تنزيله وعىل لسان نبيه حممد
 وطريـقـة ـسـلف األمـة وأئمتـهـا أـهنـم يـصـفون اهللا ـبـام " :وقـال ـشـيخ اإلـسـالم

ييف وال  من غري حتريف وال تعطيل وال تكr وبام وصفه به رسوله،وصف به نفسه
 . )٣(" وتنزيه بال تعطيل، إثبات بال متثيل،متثيل

وكالم السلف يف هذا األصل العظيم كثـري يصـعب استقصـاؤه ولـوال خشـية 
 )٤(.اإلطالة لنقلت كثريا من كالمهم 

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
 ) .٧/٣١٧(انظر حتفة األحوذي ) ٢٥٥٧(برقم  =
 ) .١٤٠: ص(التبصري يف معامل الدين  )  ١(
 ) .٢٦/ ١(كتاب التوحيد )  ٢(

 ) .٣/٣ (جمموع الفتاوى و) ٥٢٣/ ٢(منهاج السنة )  ٣(
ورسـالة )  ١٦١: ص(واعتقاد السلف وأصحاب احلديث للصـابوين ) ٣/٧(انظر كتاب التوحيد البن منده )  ٤(

واحلجة يف بيان املحجـة ) ٤٨٠/ ٣(ورشح اعتقاد أهل السنة لاللكائي ) ١٢١: ص(السجزي إىل أهل زبيد 
= 

٣١٤ 




 

 

٣١٥ 

  أدلة أهل السنة عىل إثبات صفة الكالم :املسألة األوىل
أقـدم بمقـدمتني يف غايـة وقبل أن أذكر معتقد أهل السنة يف صـفة الكـالم وأدلـتهم 

  -:األمهية
 . يف بيان حقيقة الكالم واملتكلم يف لغة العرب :املقدمة األوىل
 . األقوال يف مسمى الكالم واملتكلم :املقدمة الثانية

 
 : يف بيان حقيقة الكالم واملتكلم يف لغة العرب: املقدمة األوىلً:أوال
  -:حقيقة الكالم يف اللغة) ١

َلمَك  وتفريعاهتا ،بت فمعناه الداللة عىل القوة والشدة يف ترصيفاهتا حيث تقل:َ
 وقلـب هـذه املـادة ،ّ بمعنى جـرح وكلـم بمعنـى حتـدث"كلم"ًيف لغة العرب فمثال 

ُوكمل" فيه قوة "ولكم" ، فيه قوة "ملك"  فيه قوة بحيث إن اليشء إذا تم وكمـل "َ
ذه املادة اشتقاقها تدل عىل  فه،ً إذا كان ناقصا غري كامل،كان حينئذ أقوى وأشد منه

 )١(.القوة والشدة وال تدل عىل خفاء ولني وال رخاوة 
 )٢(.ًوهذا يدل عىل أن حديث النفس ال يسمى يف اللغة كالما 

 واجلمـع كلـوم وتقـول ، قـال الليـث الكلـم اجلـراح" كلـم ": وقال األزهري
ابة من األرض ا هلم د أخرجن" وأنا كامل وهو مكلوم قال تعاىل،كلمته وأنا أكلمه كلام

 وتقـع عـىل لفظـة ،والكلمة تقع عىل احلرف الواحد من حـروف اهلجـاء، "تكلمهم 
 . )٣("واحدة مؤلفة من مجاعة حروف هلا معنى 
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 ) .٤٦٦/ ١٢ (جمموع الفتاوى و) ٣٢٦/ ٣(واإلبانة البن بطة ) ١٨٨/ ١(لألصفهاين  =
واملحـيط يف اللغـة إليب ) ٣٧٨/ ٥( وانظـر العـني للخليـل الفراهيـدي )١٣/ ١(انظر اخلصائص البن جني )  ١(

 ) .٢٧٣/ ٦(القاسم إسامعيل بن عباد 
 ) .٢٧٣/ ١(انظر رشح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ )  ٢(
 )١٤٧/ ١٠(هتذيب اللغة )  ٣(




 

 

الكالم يف أصـل اللغـة عبـارة عـن أصـوات متتابعـة ملعنـى "ويف املصباح املنري 
 .)١( "مفهوم

 ، يدل عىل نطق مفهم:حدمها أ: الكاف والالم وامليم أصالن" وقال ابن فارس
 .واألخر يدل عىل جراح 

 وهو كليمي إذا كلمك أو كلمته ثم ،ً الكالم نقول كلمته أكلمه تكليام:فاألول
 .)٢("يتوسعون فيسمون اللفظة الواحدة املفهمة كلمه

 وهو من قامـت بـه صـفة الكـالم ، اسم فاعل من التكلم-:حقيقة املتكلم) ٢ :ًثانيا
 وال يصح وصفه ،ً فالكالم صفة إذا قامت بموصوف سمي متكلامًفبها صار متكلام

ًبذلك إال مع قدرته عليه إذ لومل يكن قادرا عىل الكالم لسمي أخرسا  فإن األخرس ؛ً
 وال يقال عن ساكت إنه متكلم ولو ،ًهو الذي ال يقدر عىل الكالم إما خلقة أو عيبا

  )٣(.قامت بقلبه املعاين واألفكار 
 :األقوال يف مسمى الكالم واملتكلم-:نيةواملقدمة الثا

 : األقوال يف مسمى الكالم أربعة أقوال-ً:أوال
 وأما املعنى فليس جزء مسـامه ، ومسامه هو اللفظ، هو اسم ملجرد احلروف: قيل-١

 لذلك قالوا يف كالم اهللا إنه خملوق منفصل ، وهذا قول املعتزلة،بل هو مدلول مسامه
األلفاظ واحلروف وهـذه ال جيـوز أن تقـوم بـاهللا فجعلوهـا الكالم هو ، ألن عن اهللا

  )٤(.خملوقة منفصلة 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٥٣٩/ ٢(للفيومي )  ١(
 ) .١٣١/ ٥(معجم مقاييس اللغة )  ٢(
جمموع وانظر ) ١٧٤: ص(اجلهمية واملشبهة لإلمام عبد اهللا بن قتيبة ضمن كتاب عقائد السلف انظر الرد عىل )  ٣(

والعقيدة السلفية ) ٢٤/ ٢(ورشح الكوكب املنري البن النجار ) ٢٩٦/ ١(والتسعينية ) ٣١٢/ ١٢  (الفتاوى
 ).٦٣: ص(للجديع 

: ص( األدلة يف أصول اإلعتقاد للجويني وكتاب اإلرشاد إىل قواطع ) ٥٢٨: ص( انظر رشح األصول اخلمسة)  ٤(
= 

٣١٦ 




 

 

٣١٧ 

 وإطـالق الكـالم عـىل اللفـظ ، فمسامه هـو املعنـى، هو اسم ملجرد املعنى: وقيل-٢
 الـذين يقولـون إن ، وهذا قول الكالبيـة واألشـعرية، دال عليهألنهواحلروف جماز؛ 

 قالوا يف كالم اهللا إنه معنى قائم ،لقوهلم هذا و،الكالم هو املعنى املدلول عليه باللفظ
 بل ، ليس بحروف وال أصوات ثم قالوا عن القرآن املتلو إنه ليس كالم اهللا،بالنفس

الكـالم عنـدهم هـو املعنـى فقـط أمـا إطـالق  ألن هو حكاية أو عبارة عن كـالم اهللا
 . )١(اللفظ عليه جماز

 ،ملعنـى بطريـق االشـرتاك اللفظـي إن الكالم يطلق عىل كل من اللفـظ وا: وقيل-٣
، جلـأوا إليـه كمخـرج مـن التنـاقض الـذي )٢(وهذا قول بعض متـأخري األشـعرية 

 ويالحظ أن التعبري باملشرتك اللفظي ال يقتيض أن يكون بينهام تقارب ،)٣(وقعوا فيه
  )٤( .املبتاعيف املعنى بل مها بمنزلة املشرتي الذي يطلق عىل الكوكب وعىل 

 كام يتنـاول لفـظ اإلنسـان للـروح ،ًن الكالم يتناول اللفظ واملعنى مجيعا إ: وقيل-٤
 ولذلك قالوا يف كالم اهللا تعاىل ،ًوالبدن مجيعا وهذا قول السلف والفقهاء واجلمهور

  )٥(.من القرآن وغريه إنه شامل للفظ واملعنى 
  "حقيقة املتكلم"أو "من املتكلم " أهم األقوال يف -:ًثانيا
 فعلـه يف غـريه وهـذا قـول ،ً ولـو كـان منفصـال عنـه،تكلم من فعل الكالمن املإ -١
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

والتسـعينية ) ٥٣٣/ ٦(وجممـوع الفتـاوى ) ١٠٤/ ١(واإلسـتقامة ) ٢/٣٢٩ (درء التعـارضانظر  ) ١٠٢ =
 )  . ٦٩/ ١(وانظر تيسري التحرير ألمري بادشاه ) ١/٢٩٨(

 ).٣٢٠: ص(اية اإلقدام وهن ) ١٠٢: ص(  انظر كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول اإلعتقاد للجويني )  ١(
 ).٩٩: ص(انظر كتاب الغنية يف أصول الدين أليب سعيد عبد الرمحن النيسابوري ) ١٧٤:ص(       وكتاب األربعني للرازي 

 ) .١٢٥٤/ ٣(وانظر موقف ابن تيمية من األشاعرة )   ١٠٨: ص(كاجلويني انظر اإلرشاد )  ٢(
 .لسابق واملصدر ا) ٥٣٥/ ٦ (جمموع الفتاوىانظر )  ٣(
ــاوى و) ١٠٤/ ١(واإلـســتقامة ) ٣٢٩/ ٢ (درء التـعــارضانـظــر ـهــذه األـقــوال ) ٤( ) ٥٣٣/ ٦ (جمـمــوع الفـت

 ) .١٢٤٥/ ٣(وموقف ابن تيمية من األشاعرة ) ٢/٤٣٦(والتسعينية) ١٢/٦٧(و
 ) .٣٥/ ٢(انظر املصادر السابقة، ورشح الكوكب املنري )  ٥(




 

 

٣١٨ 

 ،املعتزلة واجلهمية وهؤالء يقولون صفة فعل منفصل عن املوصـوف ال صـفة ذات
 .ولذلك أنكروا صفة الكالم الثابتة هللا وقالوا إن كالم اهللا خملوق 

بمشـيئته وقدرتـه  هو من قام به الكالم ولو مل يكن بفعلـه وال هـو -:ن املتكلمإ -٢
 فهم يقولون هو صفة ذات الزمة للموصـوف ال ، واألشعرية ،وهذا قول الكالبية

  )١(.تتعلق بمشيئته وال قدرته ولذلك قالوا يف كالم اهللا إنه املعنى النفيس القائم باهللا 
 وقدر عليـه فهـو مـن تكلـم بفعلـه ، إن املتكلم من مجع الوصفني فقام به الكالم-٣

  )٢(.م به الكالم وهذا قول السلف فهم يقولون صفة ذات وصفة وفعل وقا،ومشيئته
 .  أدلة أهل السنة عىل إثبات صفة الكالم -:املسألة األوىل

 فهـو ،اتفق أهل السنة عىل أن اهللا سبحانه وتعاىل يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شـاء
 أزلية  وصفة الكالم، فكالمه بحرف وصوت يسمع،سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته

 وأن القـرآن كالمـه سـبحانه غـري ، حادثة اآلحاد أي أن أحاد الكالم يتجـدد،النوع
 )٣(. كام دل عىل الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ،خملوق

  -: وأن كالمه بحرف وصوت،وسأذكر بعض األدلة عىل إثبات صفة الكالم
 

  -:األدلة من الكتاب والسنةً:أوال
ث التي فيها نسـبة القـول إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل ما جاء من اآليات واألحادي -١

ــرية  ــذه كـث ــاىل، وـه ــه تـع !  "  #  $  %  &  '  )   M   "كقوـل
)  L]ـرة M Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  L   " وكقولــه تعــاىل" ]٣٠: البـق

 .]١٢٢: النساء[ M   8  7  6  5  4  3L  وقوله تعاىل ، ]١١٩: املائدة[
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٠٣: ص(انظر كتاب الغنية )  ١(
 ) .٢٩٨/ ١(والتسعينية ) ٣٧٦/ ٢(ومنهاج السنة ) ٢٢١/ ١٠ (درء التعارضانظر )  ٢(
ـرد ـعـىل اجلهمـيـة لـلـدارمي )  ٣( ـاوى و) ١٥٥: ص(انـظـر اـل ) ٥٢٧/ ٦(و) ٤١/ ١٢(و) ٥٣٢/ ٥ (جمـمـوع الفـت

 )  .١٣١٤/ ٤(وخمترص الصواعق 




 

 

٣١٩ 

 هل تدرون ماذا قال ": يف حديث زيد بن خالد اجلهنيrومن األحاديث قوله 
ــمربـكــم ؟ ــوله أعـل ــالوا اهللا ورـس ــافر ، ـق ــؤمن يب ـك ــادي ـم ــال أصـــبح ـمــن عـب  ـق
 .)١("..بالكوكب

 ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلـث ":  rوقوله 
هـذه األدلـة تـدل عـىل أن اهللا  ف)٢("...، يقول من يدعوين فأستجيب لـهالليل اآلخر

  )٣(.سبحانه وتعاىل هو املتكلم وهو القائل سبحانه وتعاىل 
ً من األدلة أيضا ما ورد يف القرآن والسنة من ذكر مناداته ومناجاته خللقه سبحانه -٢

، ]١٠: الشـعراء[ M   t  s     r    q  p  o  n  m  lL   "وتعاىل منها قوله تعـاىل
وقوـلــه ، ]٦٥: القـصــص[ M   x  w   v  u  t   s  rL  : وقوـلــه تـعــاىل

  .]٢٢: األعراف[ M  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  ØL  : تعاىل
يـا عبـادي إين حرمـت الظلـم عـىل نـفيس ":  فيام يرويه عن ربهr قوله :ومن السنة

 . )٤(" ًوجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا
 حيرش اهللا " يقـولrًوأيضا ما جاء يف حديث عبد اهللا بن أنيس سمعت النبـي 

ـام يـسـمعه ـمـن ـقـرب ـادهيم بـصـوت يـسـمعه ـمـن بـعـد ـك ـاد فيـن ـك،العـب ـا املـل ـا ، أـن  أـن
  .)٥("الديان

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٧١(برقم ) ١/٨٣(ومسلم يف صحيحه ) ٩٩١(برقم ) ٣٥١/ ١(أخرجه البخاري يف صحيحه  )  ١(
 ) .١٠٩٤(برقم ) ١/٣٨٤(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(
وخمـترص الصـواعق ) ٤٨١/ ١(واألسـامء والصـفات للبيهقـي ) ١٥٥: ص(انظر الرد عىل اجلهمية للـدرامي )  ٣(

)٤/١٣١٤ .( 
 ).٢٥٧٧(برقم ) ١٩٩٤/ ٤(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٤(
واحلاكم ) ٤٩/ ٢(والبخاري يف خلق أفعال العباد ) ١٦٠٨٥(برقم ) ٤٩٥/ ٣(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )  ٥(

وصححه الذهبي ووافقه الذهبي، وقد صحح احلديث ابن القـيم وأجـاب عـن كـل ) ٤٧٥/ ٢(يف املستدرك
 ) .٣/١٢٨٤( العلل التي قيلت فيه انظر خمترص الصواعق 




 

 

٣٢٠ 

ًوالنداء باتفاق أهل اللغة ال يكون إال صوتا مسموعا  والصوت ال يكـون إال ،ً
  )١(.ف منظومة  والكالم ال يكون إال حرو،ًكالما

 ويف هـذا دليـل عـىل أن "ًقال اإلمام البخاري مقررا إثبات كالم اهللا عزوجـل 
 ،صوت اهللا يسمع من بعد كام يسمع من قرب، ألن صوت اهللا ال يشبه صوت اخللق
 . )٢(" فإذا تنادى املالئكة مل يصعقوا ،وأن املالئكة يصعقون من صوته

 وضـده مـن ،تكلم مـن أوصـاف الكـامل أن الوصـف بـال، ومن األدلة عىل ذلك-٣
¤  ¥   M   "قــال تعــاىلأوصــاف الــنقص،      £   ¢   ¡  �  ~  }  |  {

  µ  ́   ³  ²   ±°   ̄    ®  ¬  «    ª  ©    ̈   §¦L]األـعــراف :
١٤٨[.   

.  /  M   9  8  7  6  5   4  3    2  1  0   "وـقـال تـعـاىل ـعـن العـجـل 
  :L ]ومن كان ، ونفي التكليم نقص، فعلم من هذا أن نفي رجع القول" ]٨٩: طه 

  )٣(.كذلك فإنه ال يستحق أن يعبد ويؤله 
 وأنـه سـبحانه يكلـم ،ما جاء يف القرآن والسـنة مـن إثبـات الكـالم هللا عزوجـل -٤

 .)٤(أنبياءه وخلقه 
¢  £  ¤   ¥   M   :ومن ذلـك تكلـيم اهللا ملوسـى قـال تعـاىل   ¡  �L 

 وقــال .]١٦٤: النســاء[ M   M  L   K  J  IL   " وقولــه" ]١٤٣: األعــراف[
 وقـال " ]١٤٤: األعـراف[ M    (  '  &  %  $  #  "  !L   :تعاىل
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٢٧٢: ص(وانظر خمتار الصحاح ) ١٦٦: ص(ورسالة السجزي إىل أهل زبيد ) ٤٠/ ١٢(انظر جمموع الفتاوى )  ١(
 ).٢٤٠/ ٢(خلق أفعال العباد )  ٢(
 ) .١٧٥/ ١(ورشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز ) ١٥٧: ص(انظر الرد عىل اجلهمية للدارمي )  ٣(
وكتـاب الرشيعـة ) ٣٣٣/ ١(وكتـاب التوحيـد البـن خزيمـة ) ١٥٥: ص(انظر الرد عىل اجلهميـة للـدارمي )  ٤(

وـخمـترص ) ٥٣١/ ٦ (جممـوع الفـتـاوى و) ٤٨٥/ ١(واألـسـامء والصـفات للبيهـقـي ) ١١٠٧/ ٣(جـري لآل
 ) .٤/١٣١٨(الصواعق 




 

 

وقوـلـــه  ]٢٥٣: البقـــرة[M,       +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  L   :تـعـــاىل
M   Á   :تـعـاىل   À   ¿   ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧L ]ـة ـال  ]٦: التوـب وـق
¿  M   Á  À   :تعـــاىل   ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³

  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL ]٧٥: البقرة[.  
ـي: وـمـن الـسـنة ـمـاروى ـجـابر ريض اهللا عـنـه ـقـال  يـعـرض نفـسـه r ـكـان النـب

ً فإن قريشـا قـد منعـوين أن أبلـغ كـالم ، أال رجل حيملني إىل قومه"باملوقف فيقول 
 . )١("ريب

ما منكم من أحد إال " : قالrوحديث عدي بن حاتم ريض اهللا عنه عن النبي
 . )٢("سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترمجان

 لوالد جابر بن عبد اهللا بن حرام األنصاري ريض اهللا عنه ومن ذلك تكليم اهللا
 لقيني رسول : ًملا قتل شهيدا يف أحد بال واسطة وال حجاب قال جابر ريض اهللا عنه

 قتل يوم ، استشهد أيب:ً فقال يل يا جابر مايل أراك منكرسا ؟ قلت يا رسول اهللاrاهللا
ًأحد وترك عياال ودينا قال أفال أبرشك بام لقي  اهللا به أباك ؟ قال قلت بىل يا رسـول ً

 :ً وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال،ما كلم اهللا أحد قط إال من وراء حجاب"اهللا قال 
 قال الرب عزوجل إنـه ،ًيا عبدي متن عىل أعطك قال يا رب حتييني فأقتل فيك ثانيا

M   f  e  d   " قـال وأنزلـت هـذه اآليـة،"ها ال يرجعـونقد سبق مني أهنم إلي
  r  q  p  o  n  m  lk  j  i    h  gL ]٣( ]١٦٩: آل عمران(. 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وقال حديث غريب صحيح، واإلمام أمحـد يف مسـنده       ) ٢٩٢٥(برقم ) ١٨٤/ ٥(أخرجه الرتمذي يف جامعه )  ١(

 ) .١٩٤٧(وصححه األلباين يف السلسلة برقم ) ١٥٢٢٩(برقم ) ٣٩٠/ ٣(
 ).١٠١٦(برقم ) ٧٠٣/ ٢(ومسلم يف صحيحه ) ٧٠٧٤(برقم ) ٢٧٢٩/ ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(
) ٦٨/ ١(وقال هذا حديث حسن غريب، وابن ماجة ) ٣٠١٠(برقم ) ٢٣٠/ ٥(أخرجه الرتمذي يف جامعه )  ٣(

وقـال ) ٢٢٤/ ٣ (، واحلاكم يف املسـتدرك)١٤٩٢٤(برقم ) ٣/٣٦١(واإلمام أمحد يف مسنده ) ١٩٠(برقم 
وصـححه األلبـاين يف صـحيح الرتغيـب ) ٤١٣/ ١(حديث صحيح ومل خيرجاه، وابـن أيب عاصـم يف السـنة 

= 

٣٢١ 




 

 

٣٢٢ 

 . )١(" ً ائتوا موسى عبدا كلمه اهللا": يف حديث الشفاعةr وقول النبي
 :أما ما جاء عن السلف يف هذا الباب فكثري جدا

ً فاهللا املتكلم أوال و آخرا"يقول اإلمام أبو سعيد الدارمي   ، مل يزل لـه الكـالم،ً
 ، إذ ال يبقى متكلم غريه فيقول ملن امللك اليوم،إذ ال متكلم غريه وال يزال له الكالم

 األرض فال ينكر كالم اهللا عزوجل إال من يريد إبطال ما أنـزل  أين ملوك،أنا امللك
 . )٢(" وكيف يعجز عن الكالم من علم العباد الكالم وأنطق األنام ،اهللا عزوجل

ً أخربين عىل بن عيسى أن حنبال حدثهم قال سمعت أبا "وقال أبو بكر اخلالل 
 وكـذب بـالقرآن ورد ،من زعم أن اهللا مل يكلم موسى فقد كفـر بـاهللا: عبد اهللا يقول
 . فإن تاب وإال رضبت عنقه ، يستتاب من هذه املقالة، أمرهrعىل رسول اهللا

 قلـت أليب " M   M  L   K  J  IL "قال وسمعت أبا عبد اهللا قـال 
 فمـن يـقيض بـني اخلالئـق إال اهللا عزوجـل ،عبد اهللا يكلم عبده يوم القيامة قال نعم

 ولـيس لـه عـدل وال ، يزل اهللا يأمر بام شـاء وحيكـم اهللا متكلم مل،يكلم عبده ويسأله
 .)٣("مثل كيف شاء وأنى شاء

 ثـم زعـم أن ، أما بعد فإنه من ادعى أنه مسلم"وقال اإلمام اآلجري رمحه اهللا 
 رد القرآن وحجد ألنه قيل ، يستتاب فإن تاب وإال قتل،اهللا مل يكلم موسى فقد كفر

 . )٤("غ عن احلق وخالف مجيع علامء املسلمني وزا،السنة
 وديـن u اعلموا رمحكم اهللا أنه من زعم أنه عىل ملة إبـراهيم"وقال ابن بطة

 ثم جحد أن اهللا كلم موسى فقد أبطل فـيام ، وأنه من أهل رشيعة اإلسالمuحممد
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

 ) .١٣٣/ ٢(والرتهيب  =

 ) .١٩٣(برقم ) ١/١٨٠(ومسلم يف صحيحه ) ٤٢٠٦(برقم ) ٤/١٦٢٤(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(
 ) .١٥٥: ص(الرد عىل اجلهمية )  ٢(
 ) .٣٨ -٣٧/ ٢ (درء التعارضونقله عنه ) ١٧/ ٦(السنة للخالل )  ٣(
 ) .١١٠٧/ ٣(كتاب الرشيعة )  ٤(




 

 

٣٢٣ 

 وكـذب ،نه من املسلمني ورد عىل اهللا قولهإ وكذب يف قوله ،ادعاه من دين اإلسالم
 .)١(" ورد الكتاب والسنة وإمجاع األمة uالم إىل حممد بام جاء به جربيل عليه الس

 اتفـق سـلف األمـة "وأختم بنقل كالم شـيخ اإلسـالم حيـث يقـول رمحـه اهللا
 . )٢(" وأن كالمه غري خملوق،وأئمتها عىل أن اهللا تعاىل متكلم بكالم قائم به

 
  إثبات أن كالم اهللا متعلق بمشيئته واختياره :املسألة الثانية
 وـصـف اهللا ،ألـصـول اإلعتقادـيـة الـتـي أـمجـع عليـهـا الـسـلف الـصـالحإن ـمـن ا

 فهو سبحانه ال ،سبحانه وتعاىل بأنه يتكلم وكالمه سبحانه متعلق بمشيئته واختياره
 وهذا قول أهل السنة قاطبـة يف كـل الصـفات ،ًيزال متكلام إذا شاء متى شاء بام شاء

 والـبغض والرمحـة والنـزول  والرضا والغضب واحلب،االختيارية كالكالم والنداء
  )٣(.وغري ذلك من صفاته سبحانه وتعاىل التي تقوم بمشيئته واختياره 

وقد خالف أهل البدع يف إثبات هذه الصفات االختيارية كام سيأيت تقريره إن 
 .شاء اهللا ومناقشتهم يف ذلك 

وحيسن يف هذا املقام ذكر تقسيم الصفات من حيث تعلقها بذات اهللا ومشيئته 
 -:فأقول

  -:إن صفات الباري تنقسم هبذا االعتبار إىل قسمني
 وهـي التـي مل يـزل ، وهي التي ال تنفك عنه بحال من األحوال-:صفات ذاتية -١

 . والقدرة والعلو والرمحة ونحوها ،ًوال يزال سبحانه وتعاىل متصفا هبا كالغنى
باألفعال (يعرب عنها وهي التي تتعلق بمشيئته وإرادته واختياره و:صفات فعلية -٢

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٣٠١/ ٣(كتاب اإلبانة البن بطة )  ١(
 ) .٥٣٢/ ٥ (جمموع الفتاوى)  ٢(
) ١٢/٣٧٢(و جمموع الفتاوى ) ٣/١٢٩(وكتاب التوحيد البن منده ) ١٥٥: ص(انظر الرد عىل اجلهمية للدارمي )  ٣(

 ) .١٥٩: ص(ورشح اهلراس عىل الواسطية ) ١٧٧: ص(والعقيدة السلفية للجديع ) ٥/ ٢ (درء التعارضو




 

 

٣٢٤ 

 )١(. والغضب ، واملحبة والرضا،كالنزول واإلتيان) االختيارية
ًومعنى تعلقها بمشيئته واختيـاره أنـه تعـاىل ال يـزال مـتكلام إذا شـاء وال يـزال 

ًرحيام إذا شاء وال يزال خالقا إذا شاء وهكذا  فالصفة ثابتة له يف األزل وهي متعلقة ،ً
 وإن شاء ، وإن شاء خلق وإن شاء مل خيلق،ن شاء مل يتكلم فإن شاء تكلم وإ،بمشيئته

  )٢(.غضب وإن شاء ريض 
  -:والصفات الفعلية قسامن

ً منها ما يكون دائام صفة فعلية كمثل صفة الغضب والرضـا فإهنـا متعلقـة بمـن -١
 .يغضب عليه ويرىض عنه 

صفة ذاتية  وأصله صفة ذات فتكون ال، ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيار-٢
  )٣( .الفعل وفعلية باعتبار آحاد ،باعتبار أصل الصفة

اهللا  ألن  فكالمه سبحانه وتعـاىل مـن أوصـافه الذاتيـة،مثال ذلك صفة الكالم
 سـبحانه ألنـه وكالمه سبحانه من أوصافه الفعلية ،ًعزوجل مل يزل وال يزال متكلام

  )٤(.يتكلم متى شاء بام شاء مع من شاء 
 وذلك أن أهـل البـدع ،النوع واآلحاد أصل مهم عند أهل السنةوالتفريق بني 

 أو بني أصـل ،إنام ضلوا وانحرفوا يف صفة الكالم لعدم تفريقهم بني النوع واآلحاد
 وباعتبار آحاد الصفة ، فباعتبار أصل الصفة ونوعها صفة ذات،الصفة وعني الصفة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
والتنبيـهـات الـسـنية لعـبـد العزـيـز الرـشـيد ) ٤١: ص(انـظـر التنبيـهـات اللطيـفـة ـعـىل الواـسـطية الـبـن ـسـعدي )  ١(

 ) .٢٠٤: ص(حممد اجلامي .والصفات اإلهلية د) ٢٣:ص(
 ) .١٧٥: ص(انظر العقيدة السلفية للجديع )  ٢(
 ) .١١٩٠/ ٢(انظر رشح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ )  ٣(
،       )١٣٤/ ١(ولوامـع األنـوار للسـفاريني ) ٦٥٠: ص(وخمترص الصـواعق ) ٥٤/ ١٢ (جمموع الفتاوىانظر )  ٤(

  ) .٧٥: ص(والتنبيهات اللطيفة 




 

 

٣٢٥ 

  )١(.وعينها صفة فعل 
 طائفـة ادعـت قـدم أعيـان الكـالم إمـا "ن  يف مسألة القرآ"قال شيخ اإلسالم

 حتـى ، أو األصـوات واحلـروف املعينـة،املعنى الواحد املعني   وإما احلروف املعينـة
 ، وإنام يتجدد السـامع فقـط،ًمل يزل اهللا متصفا به،ًقالوا إن ما سمعه موسى كان قديام

̧  M  º  ¹ :وقالوا إنه مل يناده يف ذلك الوقت كام دل عليه القرآن حيـث يقـول 
   ¼   »L ]ولكن جتدد سامع موسى لذلك ،ًبل مازال مناديا له يف األزل ]١١: طه 

ً بل نوع الكالم حادث بعد أن مل يكن إما حادثا يف غريه فيكون :وطائفة قالت، النداء
ًخملوقا وإما يف نفسه فيكون حادثا أو حمدثا غري خملوق ً ً.  

ًثم قال والسلف واألئمة قالوا مل يزل اهللا متكلام إذا شاء فالفرق بني دوام النوع 
 ودوام اليشء املعني وقدمه يكشـف احلجـاب عـن الصـواب يف هـذا البـاب ،وقدمه

 . )٢("الذي اضطرب فيه أولوا األلباب
 ومن اهتدى يف هذا الباب إىل الفرق بني النـوع "وقال رمحه اهللا يف موضع آخر

ـالوا ـه فـصـل اخلـطـأ ـمـن الـصـواب يف مـسـألة األفـع  ومـسـألة الـكـالم ،لـعـني تـبـني ـل
 . )٣("واخلطاب

  -:واألدلة عىل أن كالمه سبحانه وتعاىل متعلق بمشيئته واختياره كثرية
  -:األدلة من القرآن

M t   s    r  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g   : قوله تعـاىل-١    fL 
ـاىل، ]٨: النـمـل[ ـه تـع <  ?  @  M   G        F  E  D       C  B  A   :وقوـل

  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  HL ]قوـلـه تـعـاىلو ، ]٣٠: القـصـص:   
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٥٤/ ١٢ (جمموع الفتاوى و) ١٤٠/ ٢(انظر الصفدية )  ١(
 ) .٤٥/ ١٢ (جمموع الفتاوىوانظر ) ١٤٠ -١٣٩/ ٢(دية الصف)  ٢(
 ) .٦٥/ ١(الصفدية )  ٣(




 

 

٣٢٦ 

 M   Ð  Ï  Î  Í  Ì  '   &  %  $  #  "   !L ]ــه ، ]١٦ – ١٥: النازـعــات وقوـل
   .M   ¼   »  º  ¹  ̧L  :تعاىل

 وملا ،ومل يناد قبل ذلك ويف هذا دليل عىل أنه حينئذ نودي "قال شيخ اإلسالم 
 . )١("فيها من معنى الظرف 

M   E   :وقوله تعـاىل،  M  x  w   v  u  t   s  rL  : وقوله تعاىل-٢
  M  L           K    J  I  H  G  FL ]٦٢: القصص[.  

 فدل عىل أن النداء يقع يف ذلك احلـني ،اء بظرف حمدود أنه وقت الند"وجه الداللة 
 . )٢(" وجعل الظرف للنداء ال يسمع النداء إال فيه ،دون غريه من الظروف

 .]٨٢: يس[ M    Æ  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L  : وقوله تعاىل-٣
 وهذا من أظهر األدلة عىل ،ً أن اهللا جعل كالمه معلقا بإرادته ومشيئته"وجه الداللة 

  )٣(.تعلق كالمه تعاىل بمشيئته 
M   w  v   :وقولـــه تعـــاىل، M  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �L  : قولـــه تعـــاىل-٤

  z    y  xL ]ففي هذه اآليات توقيت كالمـه سـبحانه وتعـاىل ]٣٤: البقرة 
 فهذا يدل عىل أن آحاد الكالم يتجدد وأنه سبحانه وتعاىل يـتكلم متـى ،بوقت معني

  )٤(.شاء بام شاء كيف شاء 
M   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   " وقوله تعاىل-٥   ÉL ]قال ابـن " ]٣٠: ق 

M   Ð  Ï  وـحمـال أن يـقـول ـسـبحانه ـجلـنهم " ـعـن ـهـذه اآلـيـة "الـقـيم    Î  Í  Ì  
ÑL٥(" قبل خلقها ووجودها(  
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٢٤٧/ ١(ومعارج القبول ) ٤/١٣١٨(خمترص الصواعق ) ١٣١/ ١٢ (جمموع الفتاوى)  ١(
 ) .٢٤٧/ ١(ومعارج القبول ) ٤/١٣١٨(وخمترص الصواعق ) ٢٢٢/ ٦(و) ١٣١/ ١٢ (جمموع الفتاوى ) ٢(
 ) .١٣١٨/ ٤(وخمترص الصواعق ) ٨٧/ ٢ (درء التعارضو) ٢٢٥/ ٦ (تاوىجمموع الفانظر )  ٣(
 ) .٢٤٧/ ١(ومعارج القبول ) ٤/١٣١٨(انظر خمترص الصواعق )  ٤(
 ) .٤/١٣٢٠(خمترص الصواعق )  ٥(




 

 

٣٢٧ 

  -: األدلة من السنة:ًثانيا
 " أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟" ملا صىل هبم صالة الصبح باحلديبية :r قوله-١

 . )١("..بادي مؤمن يب وكافر قال أصبح من ع" : قال،قالوا اهللا ورسوله أعلم
ً إذا قىض اهللا األمـر يف السـامء رضبـت املالئكـة بأجنحتهـا خضـعانا " :r وقوله-٢

مـاذا قـال ربكـم ؟ قـالوا :  فإذا فزع عن قلوهبم قـالوا، كالسلسلة عىل  صفوانلقوله
 . )٢(" قال احلق وهو العيل الكبري، قال احلق:لذي قالل

 إذا تكلـم اهللا بـالوحي سـمع أهـل السـامء كجـر "وأرصح منه اللفـظ اآلخـر 
 . )٣( احلديث"..السلسلة عىل الصفا

 ففـي ،ىل يف هـذه األحاديـث مقيـد بوقـت أن كـالم اهللا سـبحانه وتعـا:وجه الداللة
 فهذا يدل عىل أن ، واحلديثان اآلخران مقيدان بالظرف،احلديث األول  مقيد بالليلة

 . اهللا كالمه سبحانه وتعاىل يقع يف ذلك الوقت املحدد دون غريه 
 ومنـه حـديث ، ومن األدلة عىل ذلك ما جاء من تكليم اهللا عزوجل ألهل اجلنة-٣

 إن اهللا تبـارك وتعـاىل يقـول ألهـل " r قـال رسـول اهللا: قـالtري أيب سعيد اخلد
 فيقـول هـل رضـيتم ؟ فيقولـون ، فيقولون لبيك ربنا وسـعديك: يا أهل اجلنة:اجلنة

 أال أعطيكم أفضل : فيقول،من خلقك ًا وقد أعطيتنا مامل تعط أحد،ومالنا ال نرىض
من ذلك ؟ قالوا يارب أي يشء أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضـواين فـال 

 . )٤("ًأسخط عليكم بعده أبدا 
 .ً وأيضا من األدلة ما جاء من تكليم اهللا عزوجل ألهل النار -٤

يقـول اهللا تبـارك وتعـاىل « : قـالr عـن النبـيtومنه حديث أنس بن مالـك 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 .)٣١٩: ص(تقدم خترجيه )  ١(
 ) .٤٤٢٤(برقم ) ١٧٣٦/ ٤(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(
 ).١٢٩٣(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحه  برقم ) ٤٧٣٨(برقم ) ٢٣٥/ ٤(أخرجه أبو داود )  ٣(
 ).٢٨٢٩(برقم ) ٢١٧٦/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٦١٨٣(برقم ) ٢٣٩٨/ ٥(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٤(




 

 

٣٢٨ 

 ،ً لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا هبا ؟ فيقول نعم:ًن أهل النار عذاباألهو
 : أحسبه قال- أن ال ترشك: قد أردت منك أهون من هذا وأنت يف صلب آدم:فيقول

  )١(. »أدخلك النار، فأبيت إال الرشكوال 
 وإنام يقع يوم القيامة فهذا من أوضـح ،فهذه األحاديث مل يقع التكليم هبا بعد

  )٢(.األدلة والرباهني عىل أن اهللا سبحانه وتعاىل يتكلم بمشيئته واختياره 
 ، اهللا عزوجل يكلم عبده يوم القيامة ؟ قـال نعـم:وسئل اإلمام أمحد بن حنبل

 اهللا مـتكلم مل يـزل اهللا ، يكلم عبده ويسـأله،قيض بني اخلالئق إال اهللا عزوجلفمن ي
 .)٣(" وأنى شاء،يأمر بام يشاء وحيكم وليس له عدل وال مثل كيف شاء
 وكذلك تكلم كيف شـاء مـن "وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف الرد عىل اجلهمية
  . "غري أن يقول بجوف وال فم وال شفتني وال لسان

نه كان وال يتكلم حتى إًإن اهللا مل يزل متكلام إذا شاء وال نقول "ل بعد ذلك وقا
 .)٤("خلق الكالم

ومما جيـب اإليـامن بـه " يف كتابه يف  أصول الدين)٥(بن حامداوقال أبو عبد اهللا 
ً وأن كالمه قديم وأنه مل يزل متكلام يف كل أوقاته موصوفا ،والتصديق أن اهللا متكلم

 .)٦("يم غري حمدث كالعلم والقدرةبذلك وكالمه قد
 وال خالف عن أيب عبد اهللا أن اهللا كان متكلام ً قبل أن خيلق اخللق وقبل "وقال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢٨٠٥(برقم ) ٢١٦٠/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٦١٨٩(برقم ) ٢٣٩٩/ ٥(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(
 ) .١١٦: ص(والعقيدة السلفية للجديع ) ٤/١٣٢٢(صواعق انظر خمترص ال)  ٢(
 ).٣٧/ ٢ (درء التعارضسأله حنبل بن اسحاق انظر )  ٣(
 ). ٢٧٦ - ٢٦٩: ص( الرد عىل الزنادقة و اجلهمية)  ٤(
 إمـام احلنبليـة يف زمانـه "دي، قـال عنـه أبـو يعـىل أبـو عبـداهللا البغـداهو  احلسن بن حامد بن عـيل بـن مـروان)  ٥(

هــ انظـر طبقـات ٤٠٣ من مصنفاته، رشح اخلرقي، ورشح أصـول الـدين، تـويف سـنة "ومدرسهم ومفتيهم 
 ).٣٤٩ ١١٨(والبداية والنهاية ) ١٧١/ ٢(احلنابلة 

 ).٢/٧٥ (درء التعارض انظر )  ٦(




 

 

٣٢٩ 

 وإذا شـاء أنـزل ، وكـام شـاء،ًكل الكائنات وأن اهللا كان فيام مل يزل متكلام كيـف شـاء
 . )١(" وإذا شاء مل ينزله،كالمه

 .إىل آخر كالمه رمحه اهللا
 ،إن القرآن كالم اهللا ووحيـه" : خزيمة رمحه اهللا الذي أقول بهوقال اإلمام ابن
 وعن وحيه وتنزيله خملـوق أو ،ً ومن قال إن القرآن أو شيئا منه،وتنزيله غري خملوق

 إن أفعال اهللا خملوقة أو :يقول إن اهللا ال يتكلم بعدما كان تكلم به يف األزل أو يقول
 أو اسام من ، صفات الذات،ن صفات اهللاًيقول إن القرآن حمدث أو يقول إن شيئا م

 .)٢("أسامء اهللا خملوق  فهو عندي جهمي يستتاب فإن تاب وإال رضبت عنقه
 أن :زعم بعض جهلة هؤالء الذين نبغوا يف سـنيننا هـذه"ًوقال أيضا رمحه اهللا 

 إن اهللا أـخـرب يف ـنـص الكـتـاب يف ،اهللا ال يـكـرر الـكـالم ـفـال ـهـم يفهـمـون كـتـاب اهللا
 وأنه أمر املالئكة بالسجود، فكرر هذا الذكر يف غـري موضـع، ،ه خلق آدممواضع أن

 وكرر ذكر عيسى ابن مريم يف مواضع ومحد ،وكرر كالمه ملويس مرة بعد مرة أخرى
±  M   ² "نفـســه يف مواـضــع   °  ̄    ®  ¬  «L ]و  " ]١: الكـهــف M  "  !

  $  #  &  %L ]١: األنعام[    M  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L 
  ]١٣: الـرمحن[ M  ~  }  |  {  z " وكرر زيـادة عـىل ثالثـني كـرة  ]١: سبأ[

 . )٣(" ًومل أتوهم أن مسلام يتوهم أن اهللا ال يتكلم بيشء مرتني
 ملا اعتنق بعض تالمذته وهذا الكالم من ابن خزيمة قاله يف قصته مع الكالبية

ً ولقد ذكر شيخ اإلسـالم هـذه احلادثـة نقـال عـن احلـاكم يف تـاريخ مذهب الكالبية
ذه القصة يف مناقب أمحد بن حنبل ومما  وأشار أبو إسامعيل األنصاري إىل ه،نيسابور

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢/٧٦ (درء التعارضنقله عنه شيخ اإلسالم،  انظر )  ١(
 ) .١٤/٣٧٩(وانظر سري أعالم النبالء ) ٢/٧٩ (درء التعارضو) ٦/١٧٠ (جمموع الفتاوىانظر )  ٢(
 ) .١٤/٣٨٠(و انظر سري أعالم النبالء ) ٨٠ - ٢/٧٩ (درء التعارضو) ٦/١٧١ (جمموع الفتاوىانظر )  ٣(




 

 

٣٣٠ 

ً فيكون كالمه حادثـا ثـم ، ال يتكلم بعد ما تكلم":وجاءت طائفة فقالت"قاله فيها 
فطار لتلك الفتنة ذلك اإلمام "،"بن خزيمة من هؤالءاقال بعد ذكره ملوقف أيب بكر 

  ويصنف يف ردها كأنه منذر جـيش حتـى دون يف،أبو بكر فلم يزل يصيح بتشوهيها
 ،قش يف املحاريـب أن اهللا مـتكلمن و، ولقن يف الكتاتيب، ومتكن يف الرسائر،الدفاتر

 اهللا ذلك اإلمام وأولئك النفر الغر عن نرصة ى فجز، وإن شاء سكت،إن شاء تكلم
 .)١(" ًدينه وتوقري نبيه خريا

فأمـا اهللا " ،يف كتابه املسمى باإلبانة يف مسـألة القـرآن  وقال أبو نرص السجزي
 يسمع من يشاء من ،ً وال يزال متكلام بام شاء من الكالم، فإنه متكلم فيام مل يزلاىلتع

 ، ويكلم من شاء  بتكليمه بام يعرفه وال جيهلـه،خلقه ماشاء من كالمه إذا شاء ذلك
  )٢( "ًوهو سبحانه حي عليم متكلم ال يشبه شيئا وال يشبهه يشء

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٧٨ - ٢/٧٧ (درء التعارضو) ٦/١٧٨ (جمموع الفتاوىانظر )  ١(
حممد باكريم با عبد اهللا عند حتقيقه لكتاب أيب نرص الرد عىل من / هذا يف عداد املفقود كام أشار إىل ذلك دكتابه )  ٢(

 ). ٢/٨٨(درء التعارضولكن اقتبس هذا الكالم شيخ اإلسالم انظر ) ٣٩:ص(أنكر احلرف والصوت 




 

 

 


 

ًاتفق أهل السنة قاطبة من الصحابة والتابعني وتـابع التـابعني ونحـوهم سـلفا 
 منه بدأ وإليه يعود فهو املتكلم بـالقرآن ، غري خملوق اهللاًوخلفا ً عىل أن القرآن  كالم

 ليس كـالم اهللا ،والتوراة واإلنجيل عىل احلقيقة والقرآن وهو كالم اهللا لفظه ومعناه
   )١(. املعاين دون احلروف احلروف دون املعاين وال 
 :واألدلة عىل ذلك كثرية

 - : من الكتابً:أوال
ـايل-١ ـه تـع ̀  M  a   : قوـل   _  ̂    ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U

   p  o  n  ml  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b
q L] واالحتجاج هبذه اآلية من وجهني ]٥٤: األعراف :  
 ومهـا صـفتان مـن صـفاته أضـافها إىل ، أن اهللا تعايل فرق بني اخللق واألمـر-أ
 يف آيـة أخـري أن  وقد أخربنـا اهللا، وأما األمر فقوله وكالمه، أما اخللق ففعله،نفسه

يعنـي  ]٥٢: الشـورى[M &  %  $   #  "  !  L    :قـال تعـايلره، القرآن مـن أمـ
 يف  واألمر غري خملوق ويدل لذلك قولـه تعـاىل،، فجعله من األمر)٢( القرآن الكريم

ــة الســـابقة  ــلم أن  Ml  k  j  i  h L   mاآلـي ــوهم مـس ــل يـت  فـه
  )٣(  ؟هسخرات بخلقالشمس والقمر والنجوم م

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
والرشيعـة لآلجـري ) ١/٤٠٤( وكتاب التوحيد البـن خزيمـة ) ١٨٤: ص(انظر الرد عىل احلهمية للدرامي )  ١(

والرد عىل من يقول القرآن خملوق ألمحد بن سـليامن ) ١/٥٤٩(ونقض عثامن بن سعيد الدرامي ) ١/٤٨٩(
وانظر السنة ) ٤٧: ص(حكاية املناظرة يف القرآن أليب حممد عبد اهللا املقديس )  ٦٩: ص(و) ٣٢: ص(النجاد 

 ) .  ١٢/٣٧ (لفتاوىجمموع اوانظر ) ١/١٣٢(لعبد اهللا بن اإلمام أمحد 
 .) ٤/١٢٣(وتفسري ابن كثري ) ٢٥/٢٦(انظر تفسري الطربي )  ٢(

وانظر كتاب اإلبانة البن بطة ) ٢/٦٢(وخلق أفعال العباد) ٣٩١ -١/٣٩٠(انظر كتاب التوحيد البن خزيمة)  ٣(
و العقيدة ) ٣/١٢٩(وكتاب التوحيد البن منده ) ١/١٣٩(وكتاب السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد ) ١/٢٢٢(

= 

٣٣١ 




 

 

٣٣٢ 

ومن السنة قول النبي عليه الصالة والسـالم جلويريـة ريض اهللا عنهـا ملـا رآهـا 
 ثـالث ،قـال لقـد قلـت بعـدك أربـع كلـامت"جالسة يف املسجد وأطالت اجللـوس 

 عدد خلقه ورضا ، سبحان اهللا وبحمده لو وزنت بام قلت منذ اليوم لوزنتهن،مرات
 .  )١( "نفسه وزنة عرشه ومداد كلامته

  .)٢(   ولو كانت كلامته من خلقه ملا فرق بينهام،ففرق بني خلق اهللا وبني كلامته" 
¼    ½  ¾     ¿  M  Â  Á  À  أن اخللق إنام يكون باألمر كام قال تعـايل   ) ب(

   Ä  Ã   Æ  Å            L ]وقولــه تعــايل،]٨٢: يــس  M  &  %  $  #  "  !
' L]٢٥: الروم[.   

ً كـان خملوقـا  فلـو، وكالمه الـذي بـه يكـون اخللـق، هو أمر"كن":فقوله تعايل
 . الحتاج خلقه إىل أمر واألمر إىل أمر إىل ماال هناية وهذا تسلسل باطل 

   مجـع مـن السـلف عـىل أن Mq   p  o  n  Lحتج هبـذه اآليـة أعنـي اوقد 
ًالقرآن غري خملوق منهم عىل سبيل املثال سفيان بن عيينة واإلمام أمحد احتجاجا عىل 

 .املعتزلة 
 . ففرق بني اخللق واألمر Mq   p  o  n  Lل اهللا  قا:قال رمحه اهللا قلت

  . )٣(وكذا البخاري رمحه اهللا و غريهم
ـه تعــاىل-٢ MÁ  قوـل   À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧L    ]ـة : التوـب
  M |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r    وقولـــــه تعـــــاىل ]٦

  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈    §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  }
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

 ) .١٢٢: ص(السلفية لعبد اهللا اجلديع  =
 ) .٢٧٢٦(برقم ) ٢٠٩٠/ ٤(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(

 ) .٢/٥٧٤(و التسعينية )  ٥/١٣٨(وكتاب السنة للخالل ) ١/٣٩٦(انظر كتاب التوحيد البن خزيمة )  ٢(

) ١/٣٩١(التوحيد البن خزيمـة وكتاب ) ٢/٦٣(وخلق أفعال العباد ) ٥/١٣٨(انظر كتاب السنة للخالل ) ٣(
 ) .١٩٢: ص(واالعتقاد للبيهقي 




 

 

٣٣٣ 

  ±   °L ]ففي اآليات السابقة أضـاف اهللا سـبحانه وتعـاىل ]١٥٨: األعراف 
 . )١( فدل هذا عىل أن القرآن كالم اهللا غري خملوق"كالم  اهللا "لكالم إىل نفسه فقال ا
M    N  M  L  K    : وقوله تعـايل-٣   J  I  H  GL ]١:  الـرمحن- 
 اإلنسـان الـذي هـو  وبني، فلام مجع يف الذكر بني القرآن الذي هو كالمه وصفته ]٣

 فلـو كـان القـرآن ، واإلنسـان بـالتخليق، خـص القـرآن بـالتعليم،خلقه ومصـنوعه
  )٢( .ًخملوقا كاإلنسان لقال خلق القرآن واإلنسان 

M  B    A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8   7  6  5  4  3  2  :وقــال تعــاىل
  CL ]وقال تعاىل، ]١٢٠: البقرة :  M   _  ̂   ]  \  [Z  Y  X  W

  k  j  i  h  g  f  e  d  c     b  a  ̀L ]٣٧: الرعد[. 
 عىل اجلهمية ً علام وهلذا احتج اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىلفسمى اهللا تعاىل القرآن

  )٤( يف مسألة القرآن هبذه اآلية )٣(فيام كتبه للمتوكل
 ومن األدلة أن اهللا سبحانه توعد بسقر ملن قال عن القرآن أنـه قـول الـبرش قـال -٤

M   Ò  Ñ : تـعـــــــاىل   Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
    Ö  Õ  Ô  Ó   ã  â  á   à  ß  Þ        Ý      Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×  $       #    "     !

  ;   :  9  8       7      6  5  4       3  2  1  0     /  .  -    ,       +  *  )  (      '        &  %
  H       G  F  E          D  C     B  A  @  ?       >   =      <L ]٢٦ – ١١: املدثر[.    

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
) ١/٢١٦(واإلبانـة البـن بطـة ) ١/٤٨٩(وكتـاب الرشيعـة لآلجـري ) ٦/٥٥(انظر كتاب السنة للخـالل )  ١(

  ).١/٤٢٧( ورشح الواسطية البن عثيمني  ) ١٢/١٧١( و جمموع الفتاوى ) ٤٢: ص(وكتاب احليدة للكناين 
 ) .١٩٢: ص(عتقاد للبيهقي انظر كتاب اال)  ٢(
املتوكل عىل اهللا اخلليفة أبو جعفر بن املعتصم باهللا حممد بن الرشيد هارون بن املهدي استخلف فـأظهر السـنة )  ٣(

هـ، انظـر سـري ٢٤٧وتكلم عنها يف جملسه، وكتب إىل اآلفاق برفع املحنة، وبسط السنة ونرص أهلها قتل سنة 
 ) .٣٥٠: ص( اخللفاء للسيوطي وتاريخ) ١٢/٣٠(أعالم النبالء 

العقيدة السلفية للجديع ) ١٩٢: ص(وكتاب اإلعتقاد للبيهقي ) ١٠٧ -٦/١٠٦(انظر كتاب السنة للخالل )  ٤(
       .)٢٨: ص(




 

 

 وأنزله ً، منه بدأ بال كيفية قوال،إن القرآن كالم اهللا" : رمحه اهللا)١(قال الطحاوي
ً وصـدقه املؤمنـون عـىل ذلـك حقـا، وأيقنـوا أنـه كـالم اهللا تعـاىل ،ًعىل رسوله وحيـا

 ، فمن سمعه فزعم أنه كالم البرش فقـد كفـر، ككالم الربية ليس بمخلوق،باحلقيقة
فلـام أوعـد اهللا بسـقر  MH      G  FL وقد ذمه اهللا وعابه وأوعد بسقر حيث قـال 

 )٢( ."علمنا وأيقنا أنه قول خالق البرش"  M E          D  C     B  A  @L :ملن قال
: اـملـدثر[  MB  A  @ E          D  C     L  " وقوـلـه تـعـاىل " رـمحـه اهللا   وـقـال اـلـدارمي

وقول هؤالء اجلهمية هـو خملـوق، واحـد ال فـرق بيـنهام فبـئس التـابع وبـئس ، ]٢٥
ـاىل ـال تـع ـوع ـق M   È  Ç  Æ : املتـب   Å  ÄL ]ـدثر ـاىل  ...      ]١١: اـمل ـه تـع إىل قوـل

MH      G  FL ]ولكنه )٣(يعني أنه ليس بقول البرش كام ادعى الوليد  ]٢٦: املدثر ،
  )٤(.قول اهللا عز وجل 

  : األدلة من السنة:ًثانيا
ض ما رواه جابر ريض اهللا عنه قال كان رسـول اهللا عليـه الصـالة والسـالم يعـر-١

ً فإن قريشا قد منعوين ،نفسه عىل الناس يف املوقف فيقول أال رجل حيملني إىل قومه
 .  )٥("أن أبلغ كالم ريب

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 األزدي هو اإلمام العالمة احلافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أمحد بن حممد بـن سـالمة: الطحاوي)  ١(

احلجري املرصي الطحاوي احلنفي سمع من هارون بن سعيد األييل ويونس بن عبد األعىل وروى عنه أمحـد 
وانظر طبقات ) ٣/٨٠٨(هـ انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ للذهبي ٣٢١بن القاسم اخلشاب وخلق تويف سنة 

 ). ١/١٠٢(احلنفية أليب حممد الوفاة 
 ) .١٩٤: ص(واالعتقاد للبيهقي ) ١/١٧٢(طحاوية انظر رشح ال)  ٢(
   ) . ٤/٤٤٣(وتفسري ابن كثري  ) ٢٩/١٥٧(انظر تفسري ابن جرير الطربي )  ٣(

 جمـمـوع الفـتـاوى و ) ١٩٤:ص(واالعتـقـاد للبيهـقـي  ) ١٨٤:ص(انـظـر كـتـاب اـلـرد ـعـىل اجلهمـيـة لـلـدارمي )  ٤(
  ) .١/٢٥٨ (درء التعارض، وانظر )١٢/٢٥٩(

والرتمذي يف ) ٤/٢٣٤(باب يف القرآن انظر سنن أيب داود ) ٤٧٣٤(ه أبو داوود يف كتاب السنة برقم أخرج )  ٥(
) ٥/١٨٤(وقال هذا حـديث غريـب صـحيح انظـر الرتمـذي ) ٢٩٢٥( فضائل القرآن برقم "جامعه كتاب 

= 

٣٣٤ 




 

 

٣٣٥ 

 .)١( فهذا نص رصيح عىل أن القرآن كالم اهللا غري خملوق،يعني القرآن
 مـن " يقـول ^بنت حكيم السلمية قالت سـمعت رسـول اهللا وحديث خولة -٢

  أعوذ بكلـامت اهللا التامـات مـن رش مـا خلـق مل يرضه يشء حتـى :ًنزل منزال ثم قال
 . )٢("يرحتل من منزله ذلك 

 أنه لو كانت كلامت اهللا خملوقة ملا أمر العبد أن يستعيذ هبا إذ االستعاذة :وجه الداللة
 )٣(. وقد احتج اإلمام أمحد هبذا احلديث عىل أن القرآن غري خملوق،باملخلوق ال جتوز

إن أول :  – ^ – قـال رسـول اهللا :حديث عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه قال-٣
ـق اهللا القـلـم فجرى يف تـلـك الـسـاعة ـبـام ـهـو ـكـائن إىل ـيـوم ، فـقـال ـلـه اكـتـبـمـا خـل

وهذا احلديث قد احتج به اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا عـىل مـن يقـول بخلـق  )٤("القيامة
 . )٥( " أول ما خلق اهللا القلم، قول ابن عباس حجة عليهم" قال رمحه اهللا ،نالقرآ

 )٦(.وكالم اهللا قبل أن خيلق القلم 
 إن أول مـا خلـق اهللا " وقد احتج أمحـد بحـديث ابـن عبـاس " وقال اآلجري

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
يف الصحيحة وصححه األلباين ) ٢٠١(برقم  )  ٧٣/ ١(وابن ماجه يف كتاب السنة باب فيام أنكرت اجلهمية  =

)٤/٥٩٤(  .  

جممـوع  و ) ١٠٣/ ٦( والسنة للخالل) ٢٣٠/ ١ ( وانظر اإلبانة البن بطة) ٢/٤٧(انظر خلق أفعال العباد )  ١(
      ) .١٢/١٧٢ ( الفتاوى

   .)٢٧٠٨(برقم ) ٤/٢٠٨٠  ( صحيحهأخرجه مسلم يف)  ٢(

، وكتـاب التوحيـد البـن خزيمـة )٦/٨٦(وكتـاب السـنة للخـالل ) ٢/٢٣٢(انظر كتاب خلق أفعال العباد )  ٣(
 ) . ١٢/٣١٣ (جمموع الفتاوى ، و)٣/١٣٥(وكتاب التوحيد البن منده ) ٤٠٢ -١/٤٠١(

وقال هذا ) ٣٣١٩(برقم ) ٥/٤٢٤( والرتمذي)  ٤٧٠٠( برقم  يف كتاب السنة،)٤/٢٢٥(أخرجه أبو داود)  ٤(
 .) ٤١( برقم  وصححه األلباين يف ظالل اجلنة  "حديث حسن غريب

) ٢/٢٣٩(ويف األسـامء والصـفات ) ٩/٣(والبيهقي يف السنن الكـربى ) ٢٩/١٩(رواه الطرباين يف تفسريه )  ٥(
وقال هذا حديث صحيح عىل رشط الشـيخني ومل خيرجـاه ووافقـه الـذهبي ) ٢/٥٤٠(واحلاكم يف املستدرك 

 ) .١٣٣(برقم ) ١/٢٠٧(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 ) . ٦/٣٨( للخالل كتاب السنة ) ٦(




 

 

٣٣٦ 

 كأنه يقول قد كان ،ل القرآن خملوق وذكر أنه حجة قوية عىل من يقو"القلم احلديث 
 دل عىل أنه كالمـه ،الكالم قبل خلق القلم وإذا كان أول ما خلق اهللا من يشء القلم

 )١( وألنه قبل خلق األشياء،ليس بمخلوق
 وسأورد بعض النقـول عـنهم ، فقد حكاه غري واحد من السلف:وأما اإلمجاع 

  :فمن ذلك
 أدركت أصحاب النبـي عليـه الصـالة " اهللا  رمحه" )٢(  ما قاله عمرو بن دينار

 والقرآن ، وما سواه خملوق،والسالم فمن دوهنم منذ سبعني سنة يقولون اهللا اخلالق
 )٣( ."كالم اهللا منه خرج إليه يعود

 وقـد أدرك عمـرو بـن دينـار أجلـة ،وقال اسحاق بـن راهويـه بعـد هـذا األثـر
األنصار مثل جابر بن عبد اهللا  و، واملهاجرين،من البدريني،^أصحاب رسول اهللا 

 وعبـد ، وعبد اهللا بن عبـاس، وعبد اهللا بن عمر،ريض اهللا عنهام وأيب سعيد اخلدري
 .)٤(  وعىل هذا مىض صدر هذه األمة،اهللا بن الزبري وأجلة التابعني

حيـنام سـأهلام عبـد )٦(  وأبـو حـاتم)٥(ًوحكى اإلمجاع أيضا اإلمامان أبـو زرعـة 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) . ١/٢٤٤( لألصبهاين واحلجة يف بيان املحجة، )٦/٣٨(، والسنة للخالل )١/٥١٠( الرشيعة )  ١(
 أبو حممد األثرم اإلمام الكبري احلافظ اجلمحي، أحد األعالم وشيخ احلرم وكان من أوعيـة هو عمرو بن دينار املكي)  ٢(

 ) .٢٢/٥ (للمزي، وانظر هتذيب الكامل )٥/٣٠٠(هـ، انظر سري أعالم النبالء ١٢٦جتهاد تويف سنة العلم واال

، وابن جرير الطـربي يف رصيـح )١٨٩:والدارمي يف الرد عىل اجلهمية ص) ٦/٢٦(أخرجه اخلالل يف السنة )  ٣(
، )٢/٢٦٠(السنة واجلامعة ، والاللكائي يف رشح اعتقاد أهل )٢/٧(، وابن بطة يف اإلبانة ) ١٩: ص(السنة 
  ) .١٢/٤١٩ (جمموع الفتاوىوانظر 

  ) .١/٥٩٨(انظر األسامء والصفات للبيهقي )  ٤(

 الضـعفاء " مـوالهم، حمـدث حـافظ مـن أئمـة السـلف مـن مصـنفاته هو عبيـد اهللا بـن عبـد الكـريم القـريش)  ٥(
 ) . ٢/٥٥٧(، وتذكرة احلفاظ )١٣/٦٥( هـ، انظر سري أعالم النبالء ٢٦٤ تويف سنة "واملرتوكون 

 أبو حاتم الرازي حمدث فقيـه مـن أئمـة السـلف وأعالمهـم تـويف سـنة هو حممد بن إدريس بن املنذر احلنظيل )  ٦(
 ) . ٢/٥٦٧(رة احلفاظ ، وتذك)١٦/٩٢(انظر سري أعالم النبالء  هـ ٢٧٧




 

 

٣٣٧ 

 سـألت أيب وأبـا زرعـة رمحهـام اهللا تعـاىل عـن :حيـث يقـول )١( الرمحن بن أيب حـاتم
مذهب أهل السنة يف أصول الدين ومـا أدركـا عليـه العلـامء يف مجيـع األمصـار ومـا 

ً أدركنـا العلـامء يف مجيـع األمصـار حجـازا وعراقـا ًومرصا :يعتقدان من ذلك فقـاال
ًوشاما ويمنا  وينقص والقرآن كالم  فكان من مذاهبهم أن اإليامن قول وعمل يزيد،ً

 . )٢( "اهللا غري خملوق بجميع جهاته 
 رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة "يف كتابه  وقد ساق اإلمام الاللكائي 

 القـرآن كـالم اهللا غـري "ًالقول بذلك عن مخس مائـة ومخسـني نفسـا كلهـم يقولـون 
  )٣(" ومن قال خملوق فهو كافر ،خملوق

ًالء مخس مائة ومخسون نفسا أو أكثر من التابعني وأتباع  وهؤ"ثم قال رمحه اهللا 
 عىل اخـتالف األعصـار وميض ،التابعني واألئمة املرضيني سوى الصحابة اخلريين

 وـفـيهم نـحـو ـمـن ماـئـة إـمـام ـممـن أـخـذ الـنـاس بـقـوهلم وـتـدينوا ،الـسـنني واألـعـوام
 )٤( .ة ً ولو اشتغلت بنقل قول املحدثني لبلغت أسامؤهم ألوفا كثري،بمذاهبهم

  " الكافية الشافية "وما أحسن ما قاله ابن القيم يف نونيته 
  :قال رمحه اهللا

 . ولقد تقلد كفرهم مخسون يف                     عرش من العلامء يف البلدان 
 . )٥( والاللكائي اإلمام حكاه عن                     هم بل حكاه قبله الطرباين

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 أحد األئمـة يف احلـديث حـافظ بـن هو عبد الرمحن بن حممد بن إدريس أبو حممد بن أيب حاتم احلنظيل الرازي)  ١(

 ) . ١/١١١(هـ انظر طبقات الشافعية أليب شهبة ٣٢٧حافظ تويف سنة 

وانظـر اثبـات صـفة العلـو البـن قدامـة ) ١/١٩٨(انظر رشح أصول اإلعتقاد أهل السنة واجلامعة لاللكائي )  ٢(
 ) . ١٨٨: ص(والعلو للذهبي  ) ٦/٢٥٧ (درء التعارض، و)١٢٥:  ص (املقديس

)٢/٣٤٤ () ٣ (. 
 ) ٢/٣٤٤( رشح أصول اعتقاد أهل السنة ) ٤(
 ) ٧٦:  ص()  ٥(




 

 

٣٣٨ 

 بعد أن قرر أن القـرآن كـالم اهللا غـري – رمحه اهللا –اري وقال أبو عبد اهللا البخ
 ومل يذكر عن أحد من املهاجرين واألنصار والتابعني هلـم بإحسـان مـا "خملوق قال 

 كام قال اهللا ،ً قرنا بعد قرن– ^ –وصفنا وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي 
ـاىل ـرة[ M  A  @  ?    >  =  <  ;  :L : تـع ـال  ، ]١٤٣: البـق وـق
 .)٢)(١("أنتم شهداء اهللا يف أرضه" – ^ –النبي 
 

* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) ٩٤٩(برقم ) ٦٥٥/ ٢(ومسلم يف صحيحه )  ١٣٠١(برقم ) ٤٦٠/ ١(صحيحه أخرجه البخاري يف  )١(
 ) ١١٣/ ٢(خلق أفعال العباد )  ٢(




 

 

٣٣٩ 

 


 
ً جاء  موافقـا ،لقرآن يف علوم ا،لقد تقدم القول بأن كتاب السيوطي والزرقاين

 .ملذهب األشاعرة يف هذه املسألة 
 وسأنقل بعض أقواهلم يف هذا الباب 

 يف اإلتـقـان يف الـقـول بـقـدم   ـقـول أيب ـشـامة_ عـفـا اهللا عـنـه _نـقـل الـسـيوطي 
 .  ومل يعلق بيشء )١(القرآن

!  "  #  $  %   M  " بعد مانقـل عـن البيهقـي يف قولـه تعـاىل"قال رمحه اهللا
  &L ]أي أسمعناه امللك وأفهمناه إياه" ]١: لقدرا ". 

 وهذا املعنى مطرد يف مجيع ألفاظ اإلنزال املضـافة "ثم نقل عن أيب شامة قوله 
 وأنـه صـفة ،إىل القرآن أو إىل يشء منه حيتاج إليه أهل السنة املعتقـدون قـدم القـرآن

 . )٢("عاىلقائمة بذات اهللا ت
ً مسـتخدما ،أما الزرقاين عفا اهللا عنه فقد مأل كتابه بأقوال األشـاعرة وأدلـتهم

 لـريى ،رضب األمثلة حتى إن الناظر فيه والقارئ غري املميز والبصري بأقوام القـوم
 . هذا الكالم هو احلق وهو الذي جيب أن يعتقد 

   : قال رمحه اهللا تعاىل،وسأنقل بعض كالمه
القرآن كالم اهللا وأن كـالم اهللا غـري كـالم الـبرش مـا يف ذلـك ريـب معلوم أن "

ومعلوم أيضا أن اإلنسان له كالم قد يراد به املعنى املصدري أي التكلم وقد يراد به 
....... املعنى احلاصل باملصدر أي املتكلم به وكل من هذين املعنيني لفظي ونـفيس 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) . ٢٩٢/ ١( وانظر اإلتقان  ) ٣٥: ص( انظر املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز أليب شامة )  ١(
 ).٢٩٣ -٢٩٢/ ١(انظر اإلتقان للسيوطي و) ٣٥: ص(املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز )  ٢(




 

 

٣٤٠ 

 ، قد يطلق ويراد به الكالم الـنفيس، األعىلكذلكم القرآن كالم اهللا وهللا املثلثم قال  
 . )١("...يطلق ويراد به الكالم اللفظي وقد

 . تؤيد ما ذهب إليه يرى أهناإىل آخر كالمه وأورد املصنف أدلة
 وكـالم اهللا قـديم ،ثم ذكر املصنف تعريف القرآن عند املتكلمني وأنه كالم اهللا

 .غري خملوق 
مني حني يطلقونه عىل الكالم النفيس يالحظـون ثم إن املتكل  "يقول رمحه اهللا 

   :نأمري
  . أن القرآن علم أي كالم ممتاز عن كل ما عداه من الكالم اإلهلي:أحدمها
ـانيهام ـه ـكـالم اهللا وـكـالم اهللا ـقـديم ـغـري خمـلـوق فيـجـب تنزـهـه ـعـن اـحلـوادث :ـث  أـن

 . وأعراض احلوادث
من أول ،لكلامت احلكميـةوقالوا إنه الصفة القديمـة املتعلقـة بـا"ويقول أيضا 

وهـذه الكلـامت أزليـة جمـردة عـن احلـروف اللفظيـة  ،الفاحتة إىل آخر سـورة النـاس
والذهنية والروحية وهي مرتتبة غري متعاقبة كالصـورة تنطبـع يف املـرآة مرتتبـة غـري 

  .متعاقبة
 ألهنـا ليسـت ألفاظـا حقيقيـة مصـورة ؛ إهنـا حكميـة:وقالوا يف تعـريفهم هـذا

 .ف واألصوات بصورة احلرو
  . إهنا أزلية ليثبتوا هلا معنى القدم:وقالوا

إهنا جمردة عن احلروف اللفظية والذهنية والروحيـة لينفـوا عنهـا أهنـا  :وقالوا 
  .خملوقة

 ،التعاقب يستلزم الزمان والزمان حـادث ألن ؛وكذلك قالوا إهنا غري متعاقبة
ـب رضورة أن القــرآن حقيقــة مرتتبــة ـوا هلــا الرتـت ـازة بكــامل ترتبهــا وأثبـت  بــل ممـت

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 .  )١٨ – ١٧ / ١(  مناهل العرفان ) ١(




 

 

٣٤١ 

 .وانسجامها
 ـسـهل علـيـك أن ،إذا عرـفـت ـهـذا اإلـطـالق األول عـنـد املتكلـمـني  "ـثـم ـقـال 

 وهو أنه تلك الكلامت احلكمية األزلية املرتتبة ،تعرف إطالقهم الثاين للقرآن الكريم
وهو تعريف للقرآن ،يف غري تعاقب املجردة عن احلروف اللفظية والذهنية والروحية

   .م اهللا بام يشبه املعنى احلاصل باملصدر لكالم البرش النفيسكال
 لكـن يشـاركهم فيـه ،وهناك إطالق ثالـث للقـرآن يقـول بـه املتكلمـون أيضـا

 مـن ^ أنه هو اللفـظ املنـزل عـىل النبـي :األصوليون والفقهاء وعلامء العربية ذلك
 فهـو ،ا بعـد قليـلأول الفاحتة إىل آخر سورة الناس املمتاز بخصائصه التي سنذكره
ويطلـق القـرآن  .مظاهر وصور لتلك الكلامت احلكمية األزلية التي أرشنا إليها آنفا

 عىل النقوش املرقومة بني دفتي املصحف باعتبار أن النقوش دالة عىل :إطالقا رابعا
 . )١("الصفة القديمة والكلامت الغيبية واللفظ املنزل وهذا إطالق رشعي عام

 :هلم يف كالم اهللا خالصة أقواًإذاف
 .أن كالم اهللا هو املعنى القائم بالنفس  -١
 هوأنه قديم أزيل قائم بذات اهللا فهو غري متعلق بمشيئة اهللا واختيار -٢
 . أن القرآن عبارة أو حكاية عن كالم اهللا وليس كالم اهللا  -٣

  .هذه أبرز املسائل التي حواه كالمهم 
 .ىل هذه املسائل واملذهب األشعري قام مذهبهم يف كالم اهللا ع

 وذلـك بعـد حكايتـه ،يقول ابن القيم وهو يبني معتقد األشـعري يف كـالم اهللا
 .ملذاهب الفرق يف كالم اهللا 

 واحد معنى أنه وافقه ومن األشعري مذهب اخلامس املذهب" :قال رمحه اهللا
 وال ،ينقسم وال ،صوت وال بحرف ليس ،وهو صفة قديمة أزلية الرب بذات قائم
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٢٠ -١٩ /  ١(  مناهل العرفان ) ١(




 

 

٣٤٢ 

ـه وال ضأبـعـا ـلـه ـي وـعـني ،األـمـر ـعـني وـهـو ،أـجـزاء ـل  وـعـني ،اـخلـرب وـعـني ،النـه
 وكونه والزبور القرآن و اإلنجيل عني و التوراة عني وهو ،واحد الكل ،االستخبار 

 ال فإنـه ؛لـه أنـواع ال الواحـد املعنـى لـذلك صـفات اسـتخبارا و خربا و هنيا و أمرا
 ،لذاته ال عنه للعبارات تقسيم نجيالإ و توراة و قرآنا كونه و ،جزء ال و بنوع ينقسم

 ،تـوراة كـان بالعربانيـة عنه عرب إذا و ،قرآنا كان بالعربية املعنى ذلك عن عرب إذا بل
 . واحد املعنى و إنجيال كان بالرسيانية عنه عرب وإن

 املخلوقـات مـن خلـق هـي و ،حكايـة يسـميها ال و عنـه عبـارة األلفاظ وهذه
 سـمع املعنـى ذلـك عنده و اهللا من سمع ال و العريب لكالما هبذا اهللا يتكلم مل وعنده
 . )١("حقيقة اهللا من

وبني شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن قول األشاعرة يف كالم اهللا جـزء مـن مـذهبهم 
 ،يف الصفات االختيارية القائمة باهللا فإهنم ال يثبتون قيام الصفات االختياريـة بـاهللا

 ومقالة القـول بقـدم كـالم ،فعلية القائمة باهللاوأول من ابتدع مقالة نفي الصفات ال
 وأنه كالم اهللا وأنه معنى واحد ليس بحرف وال صوت ابن كـالب وتبعـه عـىل ،اهللا

 : فإن الناس قبل ابن كالب كانوا يف الصفات عىل قولني،ذلك األشاعرة
ـع الـصـفات •  ـكـالعلم واحلـيـاة والـقـدرة ،ـقـول أـهـل الـسـنة اـلـذين يثبـتـون مجـي

الم والوـجـه والـيـدين والـعـني واملـجـيء والـنـزول واالـسـتواء واإلرادة والـكـ
 دون أن يفرـقـوا ـبـني ـصـفات اـلـذات وـصـفات ،والغـضـب واملحـبـة وغريـهـا

 .الفعل املتعلقة بمشيئته وقدرته 
 ومل ،وقول اجلهمية واملعتزلة الـذين ينفـون مجيـع هـذه الصـفات دون تفريـق •
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

وانظر رسالة  ) ٥٨٤:ص( وانظر مقاالت اإلسالميني إليب احلسن األشعري ) ١٣١٠/ ٤(  خمترص الصواعق )  ١(
 ) ١٨ – ١٧:ص( ة يف القـرآن البـن قداـمـة وانظـر حكايـة املنـاظر ) ٨٥ -٨٠: ص( السـجزي ألهـل زبيـد 

ورشح العقيدة الطحاوية  ) ٤٣٢ / ٢( والتسعينية البن تيمية  ) ١٦٥ و ٥٠- ٤٩ / ١٢( وجمموع الفتاوى 
  ).      ١٧٣ / ١( البن أيب العز




 

 

٣٤٣ 

هللا الصفات املعنوية يكن هناك قول ثالث غريمها حتى جاء ابن كالب فأثبت 
 ونفي ما يتعلق بمشـيئته ،والذاتية كالعلم واإلرادة والكالم والوجه واليدين

وإرادته مما يقوم بذاته من الصفات اإلختياريـه وتبعـه عـىل ذلـك األشـعري 
 .ومجهور األشاعرة 

 :  وكذلك كانوا يف كالم اهللا عىل قولني
 خلقـه يف غـريه ،اهللا خملـوققول املعتزلة واجلهمية الـذين يقولـون أن كـالم  •

 .ولذلك قالوا بخلق القرآن 
 ،قول أهل السنة الذين يثبتون صفة الكالم وأن اهللا يتكلم إذا شاء متى شـاء •

وأنه كلم موسى ويكلم عباده يوم القيامة وأن القرآن كالم اهللا غـري خملـوق 
 بناء عىل ،وهذا شامل حلروفه ومعانيه وأن نوع الكالم قديم وجنسه حادث

 .أن اهللا يتكلم بمشيئته وإرادته 
 ،ومل يكن هناك قول ثالث حتى جاء ابن كالب فابتدع القول بإن كالم اهللا قديم

  )١(.وأنه معنى واحد وأنه ال يتعلق بمشيئة اهللا وإرادته 
 نشـأة قـول األشـاعرة يف كـالم اهللا  يف رسـالته العظيمـة أبو نرص السجزي بنيو

 . احلرف والصوت  الرد عىل من أنكر"املوسومة 
 عـىل اخللـق بـني خـالف يكـن مل أنه ـ وإياكم اهللا أرشدنا ـ اعلموا"قال رمحه اهللا 

 )٢(والقـالنيس كـالب ابن فيه ظهر الذي الوقت إىل الزمان أول من نحلهم اختالف
 بـل معهـم وهم املعتزلة عىل بالرد يتظاهرون الذين وأقراهنم واألشعري والصاحلي
 ـتـأليف ذا ًوـصـوتا ًحرـفـا إال يـكـون ال الـكـالم أن يف ـبـاطنال يف ـمـنهمً ـحـاال أـخـس

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).١٢٦١ / ٣( انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة للمحمود )  ١(
 مـن معـارصي أيب احلسـن ال مـن  عبد الـرمحن بـن خالـد القـالنيس الـرازيالقالنيس هو أبو العباس أمحد بن)  ٢(

  ).     ٣٩٨: ص( تالمذته انظر تبيني املفرتي البن عساكر 




 

 

٣٤٤ 

  .اللغات به اختلفت وإن واتساق
 حروف الكالم :وقالوا العقليات يف تكلموا الذين األوائل املعنى هذا عن وعرب
  .مقطعة وأصوات متسقة

 وعمرو زيد :مثل فاالسم ملعنى جاء وحرف وفعل اسم الكالم :العرب وقالت
 هـل :مثـل ملعنـى جيـئ الـذي واحلرف وقعد وقام وذهب جاء :لمث والفعل وحامد
  .ذلك شاكل وما وبل

 كـالب ابـن نبـغ فلام ًوصوتا ًحرفا الكالم كون عىل العقالء بني منعقد فاإلمجاع
 أصـول خيـربون ال وهـم العقـل جمـرد طريق من املعتزلة عىل الرد وحاولوا وأرضابه
 أهنا منهم ًزعام ذلك يف الوارد باألخبار حيتجون وال ،عليه السلف كان ما وال السنة
 الكالم أن عىل حاصل االتفاق أن املعتزلة وألزمتهم علام توجب ال وهي آحاد أخبار
 بحركـة إال الشـاهد يف يوجـد ال وذلـك والتأليف التعاقب ويدخله وصوت حرف

 أن جيـوز ال املثابـة هبـذه كان وما وأبعاض أجزاء ذا يكون أن من له بد وال وسكون
 واالفـرتاق بـاالجتامع توصـف ال سـبحانه اهللا ذات ألن اهللا ذات صفات من يكون
  .الذات حكم الذاتية الصفة وحكمة والسكون واحلركة والبعض والكل

 أحدثـه لـه خلـق سـبحانه اهللا إىل املضـاف الكـالم أن اجلملـة هبـذه فعلـم :قالوا
 . اهللا وفعل اهللا وخلق ،اهللا عبد:تقول كام نفسه إىل وأضافه

 بالسـنن معـرفتهم لقلـة اإللـزام هـذا عنـد الـنفس وأرضابـه كالب بابن فضاق
 وركبـوا املعتزلـة قالتـه مـا فـالتزموا العقل جمرد إىل العنان وتسليمهم قبوهلا وتركهم
 :للمعتزلـة وقـالوا والكـافر املسلم الكافة بني املنعقد اإلمجاع وخرقوا العيان مكابرة
 حكاية لكونه املجاز عىل ًكالما ذلك يسمى وإنام الكالم بحقيقة ليس ذكرمتوه الذي
  .املتكلم بذات قائم معنى :الكالم وحقيقة عنه عبارة أو

 هـذا عـىل دخولـه علـم عـام احرتز من ومنهم ،القدر هذا عىل اقترص من فمنهم
 من خرجوا ثم ،الكالم من املانعة واآلفات واخلرس السكوت ينايف ما فيه فزاد احلد




 

 

٣٤٥ 

 فيـه اللغـة وإثبـات جتسـيم سـبحانه اهللا كـالم يف والصوت احلرف اتإثب أن إىل هذا
 ......تشبيه

 مـتكلم األخـرس :قـالوا أن إىل مقـالتهم يف علـيهم يـدخل ممـا الضـيق فأجلأهم
ـذلك ـاكت وـك ـائم الـس ـم والـن ـوم والـسـكوت اـخلـرس حــال يف وـهل ـالم والـن ـم ـك  ـه
 لـيس النطـق نمـ املانعـة واآلفـات والسكوت اخلرس بأن أفصحوا ثم به متكلمون
  .عليه رد غري من ظاهرها يف قائلها فضيحة تبني مقالة وهذه الكالم بأضداد
 بـل ينـاظر مل قبلـه وسـمعي عقـيل كل وخمالفة الكافة إمجاع خرق منه علم ومن
 ينبغـي مـن مع بالكالم )١(حمنا املسلمني أمر يف ينظر من عدم ملا ولكن ويقمع جيانب

  .)٢("باملجانني يلحق أن
ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أن مذهب األشاعرة يف كالم اهللا مبني عىل مسألة وقرر 

 .انكار قيام األفعال االختيارية بالرب 
وهـذا املـذهب مبنـي عـىل مسـألة "  :قال رمحه اهللا بعد عرضه ملذهب األشاعرة

 ويـسـموهنا مـسـألة حـلـول ،انـكـار قـيـام األفـعـال واألـمـور االختيارـيـة ـبـالرب تـعـاىل
 .)٣("وحقيقتها انكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته احلوادث 

وبعد العرض املوجز ملنشأ وأصل قول األشاعرة يف كالم اهللا نعود ملناقشتهم يف 
 .املسائل التي ذكروها 
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 املـيم واحلـاء والنـون "ته، قال ابن فـارس بمنزلة خربته واخترب: أي ابتلينا وامتحنا يقال حمنته وامتحنته: اـحمن)  ١(

 ) ٣٠٢/ ٥(  انظر معجم مقاييس اللغة "كلامت ثالث عىل غري قياس، األوىل املحن االختبار وحمنه وامتحنه 
 ) . ٤٠١/ ١٣( ولسان العرب 

  ) .٨٤-٨٠: ص(  رسالة السجزي ) ٢(
 . )١٣١٢/ ٤(   خمترص الصواعق )٣(




 

 

٣٤٦ 

   "إنه املعنى القائم بالنفس دون احلروف واأللفاظ"قوهلم عن كالم اهللا :املسألة األوىل
قـول حيـث أثبتـوا صـفة الكـالم هللا بإمجـال خالفـا وقد قـال األشـاعرة هبـذا ال

 ، فقـالوا إن هـذه الصـفة ثابتـة قائمـة بـاهللا،للمعتزلة واجلهميـة وغـريهم مـن النفـاة
 وسموا هذا املعنـى ، الزم له أزال وأبدا،ولكنهم فرسوها بأهنا معنى يقوم بذات اهللا

  .بالكالم النفيس 
 حقيقة الكالم يف لغة العرب، فهمحتري  هوومنشأ اخلطأ عند الفرق يف كالم اهللا
 ، فمسـامه هـو املعنـى، إنه اسم ملجـرد املعنـى:فاألشاعرة والكالبية قالوا عن الكالم

  . دال عليه؛وأما إطالق الكالم عىل اللفظ فهذا من باب املجاز ألنه
ومـن هـنـا وـقـع الغـلـط فـقـالوا ـعـن كـالم اهللا إـنـه املعـنـى الـقـائم ـبـالنفس ـلـيس 

 .بحروف وال أصوات 
 وأما ،وأما املعتزلة فقالوا عن الكالم إنه اسم ملجرد احلروف ومسامه هو اللفظ

املعنى فليس جزء مسامه بل هو مدلول مسـامه لـذلك قـالوا يف كـالم اهللا إنـه خملـوق 
 .منفصل عن اهللا 

 لذا ،وأما أهل السنة واجلامعة فقالوا عن الكالم إنه يتناول اللفظ واملعنى مجيعا
 وقـد تقـدم ، كالم اهللا من القرآن وغريه فقالوا إنـه اللفـظ واملعنـىصح اعتقادهم يف

 .)١(بيان ذلك بأبسط من هذا
قرر أن املعتزلة قد ختبطوا يف حقيقة الكالم وأنه احلروف املنتظمة ثم  واجلويني

 وأنـه القـول القـائم  األشـاعرةتعقب كالمهم بالنقض ثم بـني حقيقـة الكـالم عنـد
 . بالنفس 
 قال لنا قائل ما حد الكالم عندكم ؟  فإن "ثم قال 

  :ثم قال، من أئمتنا من يمتنع من حتديد الكالم:قلنا
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  ) .٣١٦: ص( انظر )  ١(




 

 

٣٤٧ 

 وإن رمنـا تفصـيال فهـو القـول ، أن نقول الكالم هـو القـول القـائم بـالنفس:األوىل
 . )١("القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من اإلشارات 

 :وكالمهم باطل من وجوه
حقيقة الكالم يف لغة العرب تتضمن اللفظ واملعنى مجيعا كام يتنـاول لفـظ أن -١

   )٢(.اإلنسان للروح والبدن مجيعا 
وسبق وأن بينت حقيقة الكالم يف لغة العرب ونقلت عن بعض أهل اللغة فمـن 

 إن الكاف والالم واملـيم أصـالن أحـدمها يـدل عـىل نطـق "ذلك ما قاله ابن فارس 
 . )٣("مفهم 

 " مفهـم "وقوله كالم ملفوظ به وإال ملا سمي نطقا،  يدل عىل "نطق "  فقوله
 . يدل عىل أن هذا الكالم له معنى مفهوم

 إن الكـالم يف أصـل اللغـة عبـارة عـن أصـوات "وكام سبق يف املصـباح املنـري 
 .)٤("متتابعة ملعنى مفهوم 

 يـؤثر يف ألنه" )٥(وأيضا واشتقاق لفظة الكالم تدل عىل القوة والشدة والتأثري
 وهذا يدل عىل أن كالم النفس ال يسمى يف اللغة )٦("ذهن السامع فائدة مل تكن عنده

 .ًكالما
 إنـام  املطلـق هذه النقول التي نقلتها عن بعض أهل اللغة تؤيـد أن الكـالمًإذاف

وال يـدل عـىل يشمل اللفظ واملعنى ليس اللفظ دون املعنـى وال املعنـى دون اللفـظ 
 .قرينةأحدمها إال ب
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  ) .١٠٢: ص( كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول اإلعتقاد للجويني  ) ١(
  ).٦٧ / ١٢( انظر جمموع الفتاوى )  ٢(
 ).٣١٦:    ص( تقدم ذلك يف )  ٣(
ص(تقدم ذلك يف )  ٤( ً    :٣١٦.(  
  ).١٣ / ١(  انظر اخلصائص البن جني )  ٥(
  ) .٣٤١ / ٢(   اإلتقان للسيوطي )  ٦(




 

 

٣٤٨ 

وهبذا يعلم أن قول الزرقـاين عفـا اهللا عنـه أن الكـالم يطلـق ويـراد بـه الكـالم 
 وليس له حظ من ، ويطلق ويراد به الكالم اللفظي ال أساس له من الصحة،النفيس

 . النظر إذ األصل يف إطالق الكالم يراد به اللفظ واملعنى مجيعا إال إذا قيد 
سـنة وكـالم السـلف واألئمـة ويف مجيـع األمـم  أن حقيقة الكالم يف الكتـاب وال-٢

 .يتناول اللفظ واملعنى مجيعا 
وعامة ما يوجد يف الكتاب والسنة وكالم السلف واألئمة  "قال شيخ اإلسالم 

بل وسائر األمم عرهبم وعجمهم من لفظ الكالم والقول وهذا كالم فالن أو كالم 
لشموله هلام ليس حقيقة يف اللفظ  ،نه عند إطالقه يتناول اللفظ واملعنى مجيعاإفالن ف

فقط كام يقوله قوم وال يف املعنى فقط كام يقوله قوم وال مشرتك بينهام كام يقوله قوم 
 . )١("وال مشرتك يف كالم اآلدميني وحقيقة يف املعنى يف كالم اهللا كام يقوله قوم

فمن ذلك ،  وسنة رسوله عليه الصالة والسالمواألدلة عىل ذلك كثرية من كتاب اهللا
ـاىل ـه تـع ـاطر[M ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧  L    : قوـل   7 8 و ، ]١٠: ـف

 M>  =  <  ;  :  9  8  L]١٥٢: األنعام[. 
ز إلمتـي عـام حـدثت بـه  إن اهللا جتاو": ومن السنة قوله عليه الصالة والسالم

 ، بني حـديث الـنفس وبـني الكـالم^ ففرق النبي )٢(" أنفسها مامل تعمل أو تتكلم
ويؤيد هذا فهم الراوي قتـادة رمحـه ، فعفي عن حديث النفس ومل يعف عن الكالم 

 ."إذا طلق يف نفسه فليس بيشء "ث  حلدياهللا حيث قال بعد هذا ا
 : وإنا ملؤاخـذون بـام نـتكلم بـه ؟ فقـال" ^ومن السنة أيضا قول معاذ للنبي 

وـهـل يـكـب الـنـاس يف النـار ـعـىل مـنـاخرهم إال حـصـائد ! ثكلتـك أـمـك ـيـا معـاذ "
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  ).٤٥٦ / ١٢( الفتاوى  جمموع ) ١(
من حديث أيب هريرة ريض  ) ١٢٧( برقم ) ١١٦ / ١( ومسلم ) ٤٩٦٨( برقم ) ٥/٢٠٢٠(أخرجه البخاري)  ٢(

 .اهللا عنه




 

 

٣٤٩ 

  )١(" ألسنتهم
 .فبني أن الكالم إنام يكون باللسان 

 حبيبتـان إىل ، خفيفتـان عـىل اللسـان،كلمتـان ثقيلتـان يف امليـزان" :^وقوله 
 .)٣)(٢(" الرمحن، سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم

ال ريـب أن الـنفس الـذي هـو القلـب يوصـف "وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 
 وإن كـان القـول والنطـق عنـد اإلطـالق ،بالنطق والقول كام يوصف بذلك اللسان

 وهلذا كان من جعل النطق والقـول هـو ملـا يف اللسـان فقـط ،يتناول جمموع األمرين
 ومـن جعـل اللفـظ مشـرتكا بيـنهام فقـد مجـع ، يف القلـب فقـطبمنزلة مـن جعلـه ملـا

 ومن مل يسلك هذا املسلك اهنالت عليـه احلجـج ملـا نفـاه مـن "ثم قال ....البعيدين 
 فإن داللة األدلة الرشعية واللغويـة والعرفيـة عـىل شـمول االسـم هلـام وعـىل ،احلق

 )٤("تسمية أحدمها باآلخر أكثر من أن حترص
قال بعد ما  :ًذه املسألة وذكر أن الكالم حقيقة يف األمرين معاوابن القيم قرر ه

 وقالـت طائفـة بـل الكـالم حقيقـة يف "ذكـر اخـتالف الطوائـف يف مسـمى الكـالم 
 ، فداللتـه علـيهام بطريـق املطابقـة، فكل منهام جزء مسامه،األمرين عىل سبيل اجلمع

ول أكثـر العقـالء فـإنام  وهذا ق،وداللته عىل كل واحد منهام بمفرده بطريق التضمن
استحق االسم للفظه ومعناه كام أن اإلنسان إنام استحق اسم اإلنسان جلسمه ونفسه 

 . )٥("فمجموعهام هو اإلنسان 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

وصححه الشيخ  ) ١٣١٤/ ٢( وابن ماجه  ) ١١/ ٥( والرتمذي  ) ٢٣١ /٥( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )  ١(
  ).٤١٣  ( برقم ) ١٣٨ / ٢( األلباين يف اإلرواء 

  ).٢٦٩٤( برقم  ) ٢٠٧٢ / ٤(  ومسلم  ) ٦٣٠٤( برقم  ) ٢٤٥٩ / ٦( أخرجه البخاري )  ٢(
  ).١٣٢ / ٧( و  ) ٤٥٦ / ١٢( انظر جمموع الفتاوى )  ٣(
  ) .٨٢-٨٠: ص( وانظر الرد عىل من أنكر احلرف والصوت للسجزي  ) ٦٧٥ / ٢(  التسعينية )  ٤(
 )  ١٣٩٩/ ٤(  خمترص الصواعق )  ٥(




 

 

٣٥٠ 

يكن يف مسمى الكالم  نـزاع مل " أن هذا القول خمالف إلمجاع السلف وذلك أنه -٣
 وال مـن أـهـل  ال مـن أهـل الـسـنة، وـتـابعيهمبإحسـانبـني الصـحابة والـتـابعني هلـم 

 أنه جعل مسمى الكالم املعنى فقـط هـو عبـد اإلسالم بل أول من عرف يف ،البدعة
اهللا بن سعيد بن كالب وهو متأخر يف زمن حمنة أمحد بن حنبل وقد أنكر ذلك عليـه 

 آدم بني هو أظهر صفات الذي - علامء السنة وعلامء البدعة فيمتنع أن يكون الكالم
̈  ~  � M  : كــام قــال تعــاىل   §    ¦   ¥  ¤   £   ¢  ¡  L ]ـذاريات   ]٢٣: اـل

مل يعرفه أحد من الصحابة والتابعني وتابعيهم حتى  -ولفظه ال حتىص وجوهه كثرة 
 . )١(" جاء من قال فيه قوال مل يسبقه إليه أحد من املسلمني وال غريهم

 اهللا أرشـدنا ــ  اعلمـوا"زي رمحه اهللا حيكي اإلمجـاع عـىل ذلـك فيقـول والسج
 الوقت إىل الزمان أول من نحلهم اختالف عىل اخللق بني خالف يكن مل أنه ـ وإياكم
 إال يـكـون ال الكـالم أن يف .......واألشـعري  .......  كـالب ابـن فيـه ظهـر الـذي
  .للغاتا به اختلفت وإن واتساق تأليف ذا ًوصوتا ًحرفا

 كـالب ابن نبغ فلام ًوصوتا ًحرفا الكالم كون عىل العقالء بني منعقد فاإلمجاع
 أصـول خيـربون ال وهـم العقـل جمـرد طريق من املعتزلة عىل الرد وحاولوا وأرضابه
خرقوا اإلمجـاع املنعقـد عليـه بـني الكافـة املسـلم  ....عليه السلف كان ما وال السنة

 . )٢("والكافر
 بني أن الناس مل خيتلفوا يف القرآن حتى جاء األشعري فادعى )٣(وابن اجلوزي

 مل خيتلف الناس يف غـري ذلـك إىل أن نشـأ عـىل بـن إسـامعيل "قال رمحه اهللا ، دعواه 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) ١٣٤ /٧(  جمموع الفتاوى ) ١(
  )٨٢ – ٨٠: ص(  رسالة السجزي إىل أهل زبيد )  ٢(
 عيل بـن حممـد بـن عـىل القـريش التميمـي الفقيـه احلنـبيل ابن اجلوزي هو أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن)  ٣(

 ) ٣٦٥ / ٢١(  هــ انظـر سـري أعـالم النـبالء ٥٩٧يف فنون عديدة منها زاد املسري تويف سـنة الواعظ، صنف 
  ).٣/١٤٠(وفيات األعيان 




 

 

٣٥١ 

 فادعى أن الكالم صفة قائمـة بـالنفس ،األشعري فقال مرة بقول املعتزلة ثم عن له
 . )١("فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا خملوق 

  هذا اإلمجاع القائم من أهل السنة ما شهد به كبار األشاعرة وهو الرازيويؤيد

 إن املعنى الذي يقول به أصحابنا فهو غري "قال ن هذا القول مل يسبقهم إليه أحد، أب
 .)٢ (" بل مل يقل به أحد إال أصحابنا ،جممع عليه

اسوت فإهنم  أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلني بالالهوت والن-٤
 وإنـام الـنظم ،يقولون كالم اهللا هو املعنـى القـائم بـذات اهللا الـذي ال يمكـن سـامعه

 فإفـهـام املعـنـى الـقـديم ـبـالنظم املخـلـوق يـشـبه امـتـزاج الالـهـوت ،املـسـموع خمـلـوق
 . )٣(بالناسوت الذي قالته النصارى يف عيسى عليه السالم

ـنفيس   -٥ ـى الـكـالم اـل  ومل ـحيـدوه ،اـلـذين يقوـلـون ـبـهأن األـشـاعرة مل يتـصـورا معـن
 .بتعريف وضابط يميزه عن غريه 

 أثبتموه مل تثبتوا ما هو بـل الذي   النفساينالكالم القديم  "قال شيخ اإلسالم 
 فمـن مل يتصـور مـا يثبتـه كيـف جيـوز أن ،وال تصورمتوه واثبات اليشء فرع تصوره

 يف هـذه املسـألة ال امهاوإمبن كالب رأس هذه الطائفة ا وهلذا كان أبو سعيد ؟يثبته
ـل يقــول ـل ـب ـذكر يف بياهنــا يشء يعـق ـاقض الســكوت واخلــرس،ـي ـى يـن  ، هــو معـن

 فالسـاكت هـو السـاكت عـن ، تصـور الكـالمإذا يتصوران إناموالسكوت واخلرس 
 حصلت له آفة يف حمل النطق متنعه عن الذي أو ، واألخرس هو العاجز عنه،الكالم
األخـرس حتـى يعـرف الكـالم وال يعـرف  وحينئذ فـال يعـرف السـاكت و،الكالم

ـالوه ومل  ـا ـق ـم مل يتصــوروا ـم ـني أـهن ـرف الســاكت واألخــرس فتـب ـى يـع الـكـالم حـت

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٩٧: ص( صيد اخلاطر )  ١(
 ) .١٧٤: ص( حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين للرازي )  ٢(

  ) .٢٠٠ / ١( ة ورشح العقيدة الطحاوي ) ٨٦٣ / ٣( انظر التسعينية لشيخ اإلسالم )  ٣(




 

 

٣٥٢ 

 .)١("يثبتوه
 وأن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـد ،أن املسلمني أمجعوا عـىل أن القـرآن معجـز للخلـق-٦

 فـدل عـىل أن هـذا ، فعجـزوا عـن ذلـك،حتداهم عن أن يـأتوا بمثلـه أو بسـورة منـه
 املوجـود بـني ،حدى به واملعجز هو هذا القرآن الذي هو كـالم اهللا لفظـه ومعنـاهاملت

دفتي املصحف ال املعنى النفيس وذلك أنه ال يتصور وال يعلم ما هو فكيف يتحدى 
ـاىل  ـه وتـع ـذلك قوـل ـدل ـل ـه ؟ وـي -  .  /  M   5  4  3  2  1  0  ـب    ,

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L ]٨٨: اإلرساء[.      
 موضوع اللغة إشارة إىل  وهذا يف"عند هذه اآلية  يقول أبو القاسم األصبهاين

 ومل جيـز أن ،فلو كان كالم اهللا معنى قائام يف نفسه مل يصح اإلشارة إليهيشء حارض، 
 . )٢("فيه تكليف ماال يطاق وال جيوز ذلك  ألن نهم باإلتيان بمثلهيمتح

 فأشـار إىل يشء حـارض وحتـداهم "عنـد هـذه اآليـة  وقال ابن قدامـة املقـديس
  )٣( وال جيوز التحدي بام ال يعلم وال يدرك ما هو ؟،باإلتيان بمثله

رآن معجـز  أمجعوا عىل أن القـ"وابن قدامة حكى اإلمجاع يف هذه املسألة فقال 
 وإنـام يتعـلـق ذـلـك ـهبـذا ، عـجـزوا ـعـن اإلتـيـان بـعرش ـسـور أو ـسـورة مثـلـه،للخلـق
 .)٤("القرآن

 ومـن أعظـم هـذه اللـوازم ، أن القول هبذا القول يلزم منه لـوازم سـيئة وفاسـدة-٧
 بـل ،الباطلة القول بخلق القرآن مع أهنم كانوا من أشد الناس فرارا من هذا القـول

 وقد التزموا هبذا الـالزم وقـرروه ،ىل املعتزلة القول هبذا القولإهنم كانوا يشنعون ع
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٣٦٧: ص( وانظر العقيدة السلفية لعبد اهللا اجلديع  ) ٢٩٦ / ٦(  جمموع الفتاوى ) ١(
  ) .٢/٢٠٣( ورشح الطحاوية  ) ٢١٣ /٢( احلجة يف بيان املحجة  )  ٢(
اء والفصـل يف األهـو ) ١١٧:ص( وانظر رسالة السجزي ألهـل زبيـد ) ٢٦: ص(  حكاية املناظرة يف القرآن ) ٣(

  ) .٤٨/ ٢( وامللل والنحل البن حزم 
  ) ٣٢: ص(  املصدر السابق )  ٤(




 

 

٣٥٣ 

 واملعتزلـة ، بيد أهنم يقولون بخلـق اللفـظ دون املعنـى)١(واعرتف به أئمة األشاعرة
 فتأمـل هـذه األخـوة التـي بـني هـوالء وبـني هـوالء "يقولون بخلق اللفظ واملعنى 

وا عـىل املعتزلـة يف التعطيـل  وأهنـم زاد،املعتزلة الذين اتفـق السـلف عـىل تكفـريهم
 ،فاملعتزلة قالوا هذا الكالم العريب وهو القرآن حقيقة ال عبـارة عنـه وهـو كـالم اهللا

 وـمـن هـنـا اـسـتخف كـثـري ـمـن أتـبـاعهم باملـصـحف وـجـوزوا دوـسـه ،وأـنـه  خمـلـوق
 . )٢(" ألنه بزعمهم ليس فيه إال اجللد والورق ؛باألرجل

 :أما اجلواب عن أدلتهم
 قال بعد ما قـرر أن ، أن األصل يف إطالق الكالم الكالم النفيسيرى الزرقاين

    ومـن الكـالم الـبرشي الـنفيس بنوعيـه قولـه تعـاىل "الكالم البرشي لفظي ونـفيس 
MÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  L]ومنــه ، ]٧٧: يوســف

ـيـف اـلـذي رواه الـطـرباين ـعـن أم ـسـلمة ريض اهللا عنـهـا أـهنـا ـسـمعت اـحلـديث الرش
إين ألحـدث نـفيس بـاليشء لـو تكلمـت بـه " وقد سأله رجـل فقـال ^رسول اهللا 

 ال يلقــى ذلــك الكــالم إال "ألحبطــت أجــري ؟ فقــال عليــه الصــالة والســالم 
  .)٣("مؤمن

 سمى ذلـك اليشء الـذي حتـدثت بـه الـنفس ^ن النبي ثم يقول فأنت ترى أ
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) ٢٩٤: ص( انظر املواقف يف علم الكالم لإلجيي )  ١(
  ) ١٣٨٢/ ٤(  خمترص الصواعق ) ٢(
( وبنحـوه يف األوسـط  ) ٢٢٢/ ١( هذا احلديث ال يثبـت مـن جهـة اسـناده، فقـد رواه الطـرباين يف الصـغري )  ٣(

 مل يروه عن أبان بن تغلب إال سيف بن عمرية، واليـروى عـن أم سـلمة إال هبـذا " وقال الطرباين  )٣/٣٧١
 يف اسناده سيف بن عمـرية قـال األزدي يتكلمـون فيـه " ) ٣٤/ ١( اإلسناد، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

 ) ٣٥/ ٢( ء واملرتوكني وذكره ابن اجلوزي يف الضعفا ) ٢٩٩ /٨( وذكره ابن حبان يف الثقات وقال يغرب "
وفال سيف بن عمرية الكويف يروي عن التـابعني ثـم نقـل كـالم األزدي، وكـذا  الـذهبي أورده يف املغنـي يف 

صدوق له أوهام،  ) ٢٦٢: ص(واكتفى بنقل قول األزدي وقال ابن حجر يف التقريب  ) ٢٩٢ /١(الضعفاء 
  ) .         ١٨٧ / ١( خالد السبت / رفان دراسة وتقويم د وللمزيد يف دراسة اسناد احلديث انظر كتاب مناهل الع




 

 

٣٥٤ 

 وهذا اإلطالق ،كالما مع أنه كلامت ذهنية مل ينطق هبا الرجل خمافة أن حيبط هبا أجره
 . )١("ا األصل وال صارف عنها ألهن حيمل عىل احلقيقة ^من الرسول 

ـاين    ـاين أود أن أـشـري إىل أن ـكـالم الزرـق ـب ـعـن اـسـتدالل الزرـق وقـبـل أن أجـي
سابق يف كالم اهللا وتقسيم  الكالم إىل لفظـي ونـفيس واألدلـة التـي اسـتدل هبـا إىل ال

 برمته مع )٢( من كالم شهاب الدين األلويسى هذا الكالم مستق،آخر كالمه السابق
 . )٣(" روح املعاين " من كتابه ،تغيري يف بعض األلفاظ وتوضيح

¿M   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  Â  Á  À  أـمـا اـجلـواب ـعـن قوـلـه تـعـاىل 
Ä   Ã  L]ولكن قـد ، فقالوا هذه اآلية دليل اثبات الكالم النفيس]٧٧: يوسف 
 ما وجه استدالهم هبذه اآلية عىل اثبات الكالم النفيس ؟ : يقول قائل

 اسـتدل بعضـهم "جييب عن هذه األلويس رمحه اهللا إذ يقـول عنـد هـذه اآليـة 
 فهذا وجه استدالهم )٤("ً بدال من أرس" قال"باآلية عىل اثبات الكالم النفيس بجعل

 .باآلية حيث أثبت القول ملا يف نفسه 
  :وال داللة من هذه اآلية عىل الكالم النفيس بوجه من الوجوه وذلك ملا يأيت

 ظاهر اآلية أن يوسف عليه السالم قال ذلك يف نفسه ومل يبدها هلم كام هو  -١
 . وحينئذ فال حجة هلم فيه وهذا قول مجهور املفرسين 

ـري رـمحـه اهللا ـن كـث ـاىل"يـقـول اـب ـه تـع M ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  L   : قوـل
M   Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á    يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله تعـاىل]٧٧: يوسـف[

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )١٨ / ١(  مناهل العرفان )  ١(
ة  بن حممود العالمة أبو الثناء األلويس البغدادي مفتي احلنفيشهاب الدين أيب الفضل السيد حممود بن عبد اهللا)  ٢(

هـ انظر هداية العارفني يف أسامء املؤلفني وأثار املصـنفني إلسـامعيل ١٢٧٠من تصانيفه روح املعاين تويف سنة 
  ).٤١٨ / ٦( البغدادي 

)١٠ / ١ ( ) ٣.(  
  ).٣٣ / ١٣( روح املعاين )  ٤(




 

 

٣٥٥ 

  É       È  ÇL ]١("أي تذكرون قال هذا يف نفسه ومل يبدها هلم   ]٧٧: يوسف(. 
 ، وداللـة اللفـظ املقيـد بـالنفس، أن قول يوسف عليه السـالم مقيـد بـالنفس-٢    

ل يف  عىل أن األص، وعىل هذا ال يصح االستدالل باآلية،خالف داللة اللفظ املطلق
 .الكالم هو الكالم النفيس 

  :أما استدالهلم بحديث أم سلمة ريض اهللا عنها فال حجة هلم فيه ملا ييل
 .  احلديث ضعيف ال تقوم به حجة وقد تقدم الكالم عليهً:أوال
 وإمجـاع املسـلمني ^ أن هذا احلديث خمالف ومناقض لكتاب اهللا وسـنة رسـوله ً:ثانيا

  فال يدخل ، علق األحكام عىل األلفاظ ال عىل ما يف النفسوذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل
 وال يقع الطالق حتى يتلفظ بلفظ الطالق ،الرجل يف دين اإلسالم حتى ينطق بالشهادة

:  ;  >  =  <     M  : وشاهد ذلك من القرآن قوله تعـاىل،وال حيصل العتق حتى يتلفظ به
  B  A  @  ? L ]وإنا ملؤاخذون " يف حديث معاذ ريض اهللا عنه ^ مع قوله ]١٨: ق 

ثكلتك أمك يا معـاذ وهـل يكـب النـاس يف النـار إال " فقال ،بام نتكلم به يا رسول اهللا
 ويدل لـذلك قولـه ، فجعل املؤاخذه هنا عىل ما يتلفظ ويتكلم به)٢("حصائد ألسنتهم 

 .)٣(" الناسة ال يصلح فيها يشء من كالمإن هذه الصال" :^
واتفق العلامء عىل أن املصيل إذا تكلم يف الصالة عامدا لغري مصـلحتها بطلـت 

 .صالته
واتفقوا كلهم عىل أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب ال يبطل 

 فعلم بذلك أن الكالم النفيس وما يدور يف خلـد ، يبطلها التكلم بذلكالصالة وإنام
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

وتفسـري  ) ٤٤١ /٢( وتفسـري البغـوي  ) ٣٨ /١٣( وانظـر تفسـري الطـربي  ) ٤٨٧ / ٢(  تفسري ابـن كثـري )  ١(
  ) .        ٦٢ /٣( وفتح القدير للشوكاين  ) ٣٣ /١٣( وتفسري روح املعاين لاللويس  ) ٢٣٩ /٩(القرطبي 

 .)٣٤٨: ص(تقدم خترجيه )  ٢(
  ).٥٣٧( برقم ) ٣٨١/ ١( أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٣(




 

 

٣٥٦ 

 .اإلنسان ليس بكالم وإال لبطلت به الصالة 
 وداللـة ، أن الكـالم يف احلـديث مقيـد بـالكالم الـنفيس بداللـة اسـم اإلشـارة:ًثالثا

 )١(.الكالم املقيد بالنفس خالف داللة املطلق 
زلية جمردة عن احلـروف اللفظيـة والذهنيـة  وهذه الكلامت أ"أما قول الزرقاين

 ...والروحية 
ا ليست ألفاظا حقيقية مصورة ألهن إهنا حكمية "إىل أن قال وقالوا يف تعريفهم هذا 

 . فقوله هذا قد تابع فيه األشاعرة "إىل آخر كالمه ...)٢(بصورة احلروف واألصوات
 تعـاىل ال يتصـف  وجيـب أن يعلـم أن اهللا"يقول البـاقالين وهـو مـن حمققـيهم 

 . )٣("كالمه القديم باحلروف واألصوات واليشء من صفات اخللق 
والكالم عنـد أهـل احلـق معنـى يقـوم بـالنفس "ويقول اجلويني إمام احلرمني 

 . )٤("ليس بحرف وال صوت
 وأنه متكلم آمر ناه واعد متوعد بكالم أزيل قديم قائم بذاتـه ال "وقال الغزايل 
س بصوت بحدث من انسـالل هـواء أو اصـطكاك أجـرام وال يشبه كالم اخللق فلي

 . )٥("بحرف يتقطع بإطباق شفة أو حتريك لسان
وقوهلم هذا خمالف ملـا أمجـع عليـه سـلف األمـة وأئمتهـا مـن وصـفه سـبحانه 
 ،بالكالم وأن كالمه بحـرف وصـوت ونصـوص الكتـاب والسـنة متظـافرة يف هـذا

 وال يعرف هذا القول إال بعد ،ا وصوتاوإمجاع العقالء منعقد عىل كون الكالم حرف
 .ظهور ابن كالب وأرضابه كام تقدم بيان ذلك من كالم السجزي رمحه اهللا 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٣٥ / ١٥ ( جمموع الفتاوىانظر )  ١(
  ) .١٩/ ١(  مناهل العرفان )  ٢(
  ).١٤٩: ص(  اإلنصاف  )٣(
  ) .١٢٧: ص(  كتاب اإلرشاد ) ٤(
  ) .٥٩ -٥٨: ص(  قواعد العقائد )  ٥(




 

 

٣٥٧ 

 واألدلة عىل أن اهللا سبحانه متكلم بحرف وصوت  
 والنداء باتفاق أهل اللغة ال يكون ، ما تقدم من اآليات التي جاءت بلفظ النداء-١

 . )١(إال بصوت
 يف ، وبني تكليمـه ملوسـى علـيهم السـالم، إحيائه إىل سائر النبيني أن اهللا فرق بني-٢

)  (  *  +,   -  .  /   M  قولـه تعـاىل       '  &       %    $   #     "  !
  :   98  7  6  5  4  3   2  1  0

  J  I  HG  F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <  ;
  M  L   KL ]ـاىل ]١٦٣: النـسـاء ـه تـع ـذلك قوـل ـدل ـل M  Î   Í    Ì  Ë  Ê :  ـي

    ß  ÞÝ  Ü   Û   Ú   Ù   Ø  ×   Ö   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð  Ï à 
   â  áL ]حيث فرق سـبحانه بـني اإلحيـاء والتكلـيم مـن وراء  ]٥١: الشورى

 فلو كان تكليمه ملوسى إهلاما أهلمه موسى من غري أن يسمع صوتا مل يكن ،حجاب
 فعلم مـن هـذا أن كالمـه سـبحانه إنـام هـو بحـرف وصـوت ،فرق بني النوعنيثمة 

 .)٢(مسموع باألذان
 بني ف وال خال،أن النصوص الرشعية بينت أن القرآن هو هذه السور واآليات-٣

 وقد افتتح اهللا تعاىل كثريا من سور ،العقالء كلهم مسلمهم وكافرهم يف أهنا حروف
ــ ــال تـع ــاحلروف املقطـعــة ـق  M   ,  +   *  )(  '&   %  $  #  "  !L  اىل الـقــرآن ـب

 . ]٢-١: الشعراء[ M  '  &  %  $  #  "  !L : وقال تعاىل، ] ٢ - ١: البقرة[
، آن جاء يف السنة وأقوال الصحابة وإمجاع األمةوإطالق لفظ احلرف عىل القر

 أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك فاحتـة الكتـاب وخـواتيم سـورة ": ^قال 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  جممـوع الفتـاوى و) ١٦٦: ص( والـرد عـىل مـن أنكـر احلـرف والصـوت ) ٢٧٢:ص(انظر خمتـار الصـحاح )  ١(
  ) . ١٦٣: ص ( عوالعقيدة السلفية لعبد اهللا اجلدي) ٦/٥٣٠(

جممـوع  ،  و) ٤٠: ص( وحكاية املناظرة البـن قدامـه ) ١٦١: ص( أنكر احلرف والصوتانظر الرد عىل من   )٢(
  ) .١٦١: ص( والعقيدة السلفية للجديع )  ٥٣٢-٥٣١/ ٦ (الفتاوى




 

 

٣٥٨ 

 . )١("  لن تقرأ بحرف منهام إال أعطيتهالبقرة
 اتفق أهل األمصار من أهل احلجاز والشـام "بن قدامة اإلمجاع فقال وحكى ا

 )٢("والعراق عىل عدد حروف القرآن فعدها كل أهل مرص وقالوا عددها كذا وكذا 
 .)٣(.وهذا يدل أن كالم اهللا إنام يكون بحرف

 أن اإلمجاع منعقد بني اخللق كلهم عىل أن الكالم ال يكون إال بحـرف وصـوت -٤
أن أحدا خالف يف هذا حتى نبغ ابن كالب فابتدع هذا القول مـن تلقـاء وال يعرف 

 . نفسه 
 القـرآن إن يقل مل ًأحدا إن خصومنا فقول": يقول أبو نرص السجزي رمحه اهللا

 وإذا ،بـذلك قـائلني كـانوا كلهـم السـلف بل ،وزور كذب وصوت حرف اهللا كالم
 ـصـار ذـلـك يف بـيـنهم توقـعـ خمالـفـة ـغـري ـمـن الـصـحابة وـقـول املـسـند فـيـه أوردـنـا
 . )٤("كاإلمجاع

 والصـحابة ^ النبـيواستفاضت اآلثار عن  ": وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا
 ، نـادى موسـى،والتابعني ومن بعدهم من أئمة السـنة أنـه سـبحانه ينـادى بصـوت

 ومل ينقل عن أحد مـن ، بصوتبالوحي ويتكلم ،وينادى عباده يوم القيامة بصوت
 وال أنـه أنكـر أن يـتكلم اهللا ،هللا يتكلم بال صـوت أو بـال حـرفالسلف أنه قال إن ا
 .)٥(" بصوت أو بحرف

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 .من حديث ابن عباس ريض اهللا عنه  ) ٨٠٦(برقم  ) ٥٥٤ /١(  أخرجه مسلم  يف صحيحه )١(
  ) .٤٠: ص(  حكاية املناظرة )  ٢(
 حرف لينفي األلف واملـيم " أمل "والرد عىل من يقول ) ١٥٤: ص( الرد عىل من أنكر احلرف والصوت انظر )  ٣(

  ) .٣٦:  ص(وحكاية املناظرة  ) ٧٧-٦٩( عن كالم اهللا البن مندة 
 ).١٦٩: ص(   الرد عىل من أنكر احلرف والصوت) ٤(
  ) .٣٠٥-٣٠٤/ ١٢ ( جمموع الفتاوى )  ٥(




 

 

٣٥٩ 

 بل قد ثبت ،ن اهللا ال يتكلم بصوتإوليس يف األئمة والسلف من قال  ":وقال
 وجـاء ذلـك يف آثـار ، أن اهللا يـتكلم بصـوت،عـن غـري واحـد مـن السـلف واألئمـة

 فيهـا ذكـر التـيذكرون اآلثـار مشهورة عن السلف واألئمة وكان السلف واألئمة ي
 .)١(" وال ينكرها منهم أحد ،تكلم اهللا بالصوت

 .ىل من يقول إن كالم اهللا بال صوتوقد أنكر اإلمام أمحد ع
 ،  إن اهللا ال يـتكلم بصـوت:إن ههنا من يقول: قلت إليب:قال عبد اهللا بن أمحد

  )٢("  إنام يدورون عىل التعطيل، يابني  هوالء جهمية زنادقة" :فقال
ــه أزيل ـقــائم                    :املـســألة الثانـيــة ــدم وأـن ــذي ـهــو ـكــالم اهللا بالـق وـصــفهم الـقــرآن اـل

 بذات اهللا
وقد نقل السيوطي هذا القول عن أيب شامة بعد إيراده كالم البيهقـي يف قولـه 

 ....أسمعناه  امللك وأفهمناه إياه   أي  ]١ :القدر[ M   &  %  $  #  "  !L    تعاىل
أو  القرآن ذا املعنى مطرد يف مجيع ألفاظ اإلنزال املضافة إىل وه"قال أبو شامة  

إىل يشء منه حيتاج إليه أهل السنة املعتقدون قدم القرآن وأنه صفة قائمـة بـذات اهللا 
 .)٣("تعاىل 

 تعريـف املتكلمـني للقـرآن ، ن  أوردوكذلك الزرقاين  قرر هـذه املسـألة بعـد أ
 :ثم إن املتكلمني حني يطلقونه عىل الكالم النفيس يالحظون أمرين" :قال

 . أن القرآن علم أي كالم ممتاز عن كل ما عداه من الكالم اإلهلي :أحدمها
ـانيهام ـه ـكـالم اهللا وـكـالم اهللا ـقـديم ـغـري خمـلـوق فيـجـب تنزـهـه ـعـن اـحلـوادث  :ـث أـن

 .وأعراض احلوادث
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٥٢٧ / ٦ ( جمموع الفتاوى )  ١(
  ) .٣٦٨ / ١٢ ( جمموع الفتاوىنقل هذا النص شيخ اإلسالم يف )  ٢(
  ).  ٣٥: ص( واملرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز إليب شامة    ) ٢٩٣ /١(  اإلتقان يف علوم القرآن ) ٣(




 

 

٣٦٠ 

 تعريف املتكلمني لكالم اهللا باملعنى األول الشـبيه بـاملعنى املصـدري  يف:وقال
مـن أول الفاحتـة إىل آخـر .  إنه الصفة القديمة املتعلقة بالكلامت احلكمية "البرشي 

 ."سورة الناس
وقالوا إهنا أزليـة ليثبتـوا هلـا معنـى :ثم قال.....وهذه الكلامت أزلية ": ثم قال

 . )١("القدم
 أي أن كـالم اهللا غـري متعلـق بمشـيئة اهللا ،بأزليـة الكـالم وقدمـهومعنى قوهلم 

 ؛واختياره فهو سبحانه ال يتكلم متى شاء  بام شاء  تعاىل اهللا عـن قـوهلم علـوا كبـريا
 . حذو القذة بالقذة ) األشاعرة ( وهم يف قوهلم هذا حمتذون بقول أسالفهم 

ق جلملـة احلـوادث وإنـام كـالم اهللا تعـاىل أزيل قـديم سـاب " )٢(يقول ابن فـورك
راد من خلقه عىل ما أراد يف األوقات واألزمنـة ال أن عـرب كالمـه أأسمع وأفهم ملن 

   ")٣(يتعلق وجوده بمدة وزمان
 تعـاىل مـتكلام الباريذهب أهل احلق من اإلسالميني إىل كون ويقول اآلمدي 

 . )٤("صواتأ وال  احدى الذات ليس بحروفنفساين  أزيل بكالم قديم 
ومذهبهم يف كالم اهللا مبني عىل نفيهم لقيـام الصـفات االختياريـة بـاهللا وهـذا 

 فـإهنم يعتقـدون اتصـاف اهللا سـبحانه ،خالف ما أمجـع عليـه سـلف األمـة وأئمتهـا
وتعاىل بالصفات االختيارية كالكالم والرضا والغضـب واحلـب والرمحـة والنـزول 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٩ / ١( مناهل العرفان يف علوم القرآن )  ١(
هاين تـويف سـنة  املتكلم األصويل األديـب النحـوي الـواعظ األصـب بن احلسن بن فوركستاذ أبو بكر حممدألا  ) ٢(

وفيـات األعيـان البـن خلكـان ) ١/١٣٦(هـ انظر ترمجته يف  طبقات الشافعية الفقهـاء البـن الصـالح ٤٠٦
)٤/٢٧٢   .  (                         

  ) .٢٩٠: ص( مشكل احلديث )  ٣(
  ) .٨٨: ص(  غاية املرام  ) ٤(




 

 

٣٦١ 

  كـام دلـت ، بمشيئته واختيـارهواإلتيان واملجيء وغري ذلك من الصفات التي تقوم
  عىل ذلك النصوص من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم  كقوله تعـاىل 

 M  ½  ¼   »   º      ¹  ̧   ¶     µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®
   ¿  ¾L ]١١: األعراف[.    

 للمالئكة بالسجود إنام وقع بعد خلقه آلدم عليه السالم وتصويره ومل هللافأمر 
ـه تعــاىل  ـأمرهم يف األزل وكــذلك قوـل }   | M  ـي   z   y    x   w   v}  �  ~  

  §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡L ]بعـد أن خلقـه مـن ) كـن( فإنام قـال لـه ]٥٩: آل عمران
ـــه تعــــاىل يف اإلرادة  ـــراب ال يف األزل وقوـل ¼    ½  ¾     ¿  M               Ä  Ã  Â  Á  À  ـت

 Å        Æ L ]ــس ــاىل]٨٢: ـي ــه تـع M       É  È  Ç  Æ  Å  وقوـل   Ä   Ã  Â  Á
  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ]ـاىل  . ]١٦ :اإلرساء ـه تـع ̈  ©   M    ª  وقوـل   

  ̄   ®  ¬  «   L ]٢٧: الفتح[. 
جوازم الفعل املضـارع ونواصـبه "يقول شيخ اإلسالم رمحه عند هذه اآليات 

 ظرف ملا يستقبل مـن الزمـان "إذا" وكذلك  "أن" و "إن" "ختلصه لالستقبال مثل
 ونحو ذلك يقتيض حصول إرادة مستقبلة ومشيئة "إن شاء اهللا" و"إذا أراد"فقوله  
 .)١("مستقبلة

M  x  يات التي تدل عىل إثبات الصفات االختيارية هللا قولـه تعـاىل ومن اآل
  ~  }  |  {  z   yL ]فانتقام اهللا منهم إنام   ]٥٥: الزخرف

 .وقع جزاء لغضب اهللا عليهم ومل يقع قبل ذلك 
M   ¾  ½   ¼  »  º  وقولــــه تعــــاىل    ¹    ̧   ¶  ¿

  Á  À L  ]ــد ــخطوا اهللا ]٢٨:حمـم ــد أن أـس ــان بـع ــام ـك ــم إـن ــاط أعامـهل  ،  فإحـب
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 .حتقيق حممد رشاد سامل ) ١٤/ ٢(   جامع الرسائل )  ١(




 

 

٣٦٢ 

واآليات ضب اهللا عليهم مل يكن يف األزل،  فدل ذلك عىل أن  غ،لكراهيتهم رضوانه
ً أن حترص فإذا  مل يبق لصاحب املربهنة عىل اتصاف اهللا بالصفات االختيارية أكثر من

 ! ! حجة بعد هذا لوكانو ا يعقلون  ،حجة
 ،ًواألشاعرة نفوا قيام الصفات االختيارية  باهللا بناء عىل نفي حلول احلـوادث

 وهذا أصل مشرتك بني مجيـع الطوائـف وإن ،وأن ما حلت به احلوادث فهو حادث
 .كانوا خيتلفون يف تطبيقه 

مـا قامـت بـه  الصـفات ؛ ألن في مجيع الصفات عن اهللا قالوا جيب ن:فاملعتزلة
، فهـم يعتـربون الصـفات .وما قامت به األعراض فهو حادث، قامت به األعراض
 لـذلك ، لو قامت باهللا تعاىل للزم قيام االعـراض واحلـوادث بـه،ًأعراضا وحوادث

 .أنكروا مجيع الصفات عن اهللا 
 وهـي الزمـة لـذات ،صفات السبع فقالوا بإثبات ال:وأما الكالبية واألشعرية

ًاهللا أزال وأبدا  وقالوا ال نسميها أعراضا  . صفات اهللا عندنا باقية ، ألن ً
ً طردا ، لذلك قالوا  بوجوب نفيها،أما  الصفات االختيارية فسموها حوادث

 .)١(لدليلهم  
كـالم اهللا سـبحانه  ألن  وذلـك،ًفإذا وصـفهم كـالم اهللا بالقـدم بـإطالق باطـل

 أي أن اهللا سـبحانه ، وباعتبار آحاده متجدد،  باعتبار أصل الصفة صفة ذاتيةوتعاىل
 وقد سبق التفصيل يف هـذه املسـألة وذكـر ،وتعاىل يتكلم كيف شاء بام شاء متى شاء

 .األدلة وأقوال السلف فيها 
 وقال أهل احلديث والسنة إنه مل يزل سـبحانه "يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ـن تيميــة مــن األشــاعرة   ) ٦٤٨: ص( وخمــترص الصــواعق  ) ٤ / ٢(  انظــر جــامع الرســائل )  ١( وموقــف اـب

القادر عطا صويف    عبد . واألصول التي بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات د ) ٩٨٤ / ٣(و) ٣/١٠٥٣(
  ) .          ١٧٧( والعقيدة السلفية لعبد اهللا اجلديع )  ٦/ ٢(و) ٣٦٦/ ١(




 

 

٣٦٣ 

 شاء ويتكلم بمشيئته ومل تتجدد له هذه الصفة بل كونه متكلام بمشيئته هو متكلام إذا
من لوازم ذاته املقدسة وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته وكالمه وليس متحدا هبم 

 .)١("وال حاال فيهم 
 وأول ،أما وصفهم القرآن بالقدم فهذا قول مل يقله أحد من سلف هـذه األمـة

 .كالب من شهر عنه هذا القول ابن 
 و إنـام ،مل يقل أحد من السلف إن القرآن قـديم"يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا 

قالوا هو كالم اهللا غري خملوق و قالوا مل يزل اهللا متكلام إذا شـاء و متـى شـاء و كيـف 
 وال قـال إن اهللا مل ، األزل نادى موسىيف و ال قال أحد منهم إن اهللا ،شاء و كام شاء

 ، يا آدم يا نوح يا موسى يا إبليس و نحو ذلك مما أخرب أنه قـال وال يزال يقول،يزل
 ، أنه إذا كان غري خملوق فالبد أن يكون قـدياماعتقدوا السلف اتبعولكن طائفة ممن 

 و هـؤالء ينكـرون أن يكـون اهللا يـتكلم بمشـيئته و ،إذ ليس عنـدهم إال هـذا و هـذا
ؤمنني إذا أطـاعوه أو يفـرح قدرته أو يغضب عىل الكفار إذا عصوه أو يرىض عن امل

بتوبة التائبني إذا تابوا أو يكون نادى موسى حني أتى الشجرة و نحـو ذلـك ممـا دل 
 .....   الكتاب والسنة عليه

وأتباع السلف يقولون إن كالم اهللا قديم أي مل يزل متكلام إذا شـاء ال يقولـون 
 أن اعتقـدواهـؤالء ن نفس الكلمة املعينة قديمة كندائه ملوسى و نحـو ذلـك لكـن إ

 اختلفـوا ثـم ،القرآن و سائر كالم اهللا قديم العني وإن اهللا ال يتكلم بمشيئته و قدرته
 .حد هو مجيع معانى التوراة و اإلنجيل و القـرآنوافمنهم من قال القديم هو معنى 

 بل القرآن القديم هو حروف أو حـروف و أصـوات و هـي قديمـة :ومنهم من قال
 . و جودهايف ذاهتا و ماهيتها ال يفالرب أزال و أبدا و هي متعاقبة أزلية قائمة بذات 

واملقصود أن هذين القولني ال يقدر أحد أن ينقل واحدا منهام عن أحد من السلف  
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٤/١٣٩٥(  خمترص الصواعق  )  ١(




 

 

٣٦٤ 

أعني الصحابة و التـابعني هلـم بإحسـان و سـائر أئمـة املسـلمني املشـهورين بـالعلم 
د بـن حنبـل و ال زمـن الشـافعي  زمن أمحيفوالدين الذين هلم ىف األمة لسان صدق 

اهللا  أول من أحدث هذا األصل هو أبو حممد عبـد، وال زمن أيب حنيفة و ال قبلهمو
  .")١(بن سعيد بن كالب

 حتى ،ومنشأ الغلط عند أهل البدع  أهنم مل يفرقوا بني  نوع الكالم وبني آحاده
 .قدم ذلك قالوا إنه نادى موسى يف األزل وينادي األنبياء يف األزل كام ت

 فيقولون إن نوع الكالم قديم أي مل يزل اهللا سـبحانه ،أما السلف ففرقوا بينهام
  )٢(.ًمتكلام إذا شاء وأما آحاده فمتجددة 

 فإذا قيـل ،والسلف قالوا مل يزل اهللا تعاىل متكلام إذا شاء "يقول شيخ اإلسالم 
لام وال كالمه خملـوق وال كالم اهللا قديم بمعنى أنه مل يرص متكلام بعد أن مل يكن متك

 .معنى واحد قديم قائم بذاته بل مل يزل متكلام إذا شاء فهذا كالم صحيح 
 وكـانوا يقولـون القـرآن ،ومل يقل أحد من السلف إن نفس الكالم املعني قديام

 ومل يقل أحد منهم إن القرآن قديم وال ،كالم اهللا منزل غري خملوق منه بدا وإليه يعود
ـحـروف الـقـرآن أو حروـفـه  نإه معـنـى واـحـد ـقـائم بذاـتـه وال ـقـالوا ن كالـمـإـقـالوا 

وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات اهللا وإن كان جنس احلروف مل يزل اهللا متكلام هبـا 
 .)٣("إذا شاء 

وكالم اهللا غري خملـوق عنـد سـلف األمـة وأئمتهـا وهـو "وقال يف موضع آخر 
 وأمـا ،كلام إذا شـاء فهـو قـديم النـوعأيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم  مل يزل مت

̧  M نفس النداء الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ ناداه بـه كـام قـال تعـاىل

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٨٥/ ١٧(  جمموع الفتاوى ) ١(
  ) .٣٧٠ /١٢( وانظر جمموع الفتاوى  ) ١٦٠ / ٢ ( ةانظر الصفدي)  ٢(
  ) .٥٦٧ / ١٢(  جمموع الفتاوى )  ٣(




 

 

٣٦٥ 

   ¼   »  º  ¹L ]١١: طه[.       
 .)١("وكذلك نظائره فكان السلف يفرقون بني نوع الكالم وبني الكلمة املعينة 

 التقرير نعلم أن ما ذكر يف كتب علوم القرآن من اطالق لفظ القدم عـىل وهبذا
 .القرآن أو عىل كالم اهللا قول باطل خمالف للرشع والعقل 

 وصف القرآن بأنه مظاهر وصور لكالم اهللا سبحانه وتعاىل :املسألة الثالثة
تكلمني وهذا القول ذكره الزرقاين يف كتابه مناهل العرفان بعد ذكره لتعريف امل

وهناك إطالق ثالث للقرآن يقول به املتكلمون أيضـا لكـن يشـاركهم  "للقرآن قال 
 من ^فيه األصوليون والفقهاء وعلامء العربية ذلك أنه هو اللفظ املنزل عىل النبي 
 أول الفاحتة إىل آخر سورة الناس املمتاز بخصائصه التي سنذكرها بعد قليل 

 كمية األزلية التي أرشنا إليها آنفا فهو مظاهر وصور لتلك الكلامت احل
ويطلق القرآن إطالقا رابعا عىل النقـوش املرقومـة بـني دفتـي املصـحف باعتبـار أن 
النقوش دالة عىل الصـفة القديمـة والكلـامت الغيبيـة واللفـظ املنـزل وهـذا إطـالق 

 .)٢("رشعي عام 
صـالة وهذا الكالم عجيب من املؤلف حيث وصف املنزل عىل النبـي عليـه ال

والسالم بأنه مظاهر وصـور لكـالم اهللا إذا فهـو عبـارة أو حكايـة عـن كـالم اهللا كـام 
ـه األشــاعرة ـني ،يقوـل ـذي ـب ـريب اـل ـرآن الـع ـذا الـق ـذا يبطــل أن يكــون ـه ـوهلم ـه  وـق

كالم اهللا حقيقة إذ كالم اهللا عنـدهم هـو املعنـى القـائم يف نفـس البـاري أزال ،أيدينا
 .  وأبدا

وأما هذا القرآن املنزل إىل األرض  ليس هو كالم اهللا وإنام هو عبارة عن كـالم 
ن كام بني ذلك كثري مـن فهم هبذا القول قد وافقوا املعتزلة يف القول بخلق القرآ، اهللا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) . ١٦٠  / ٢( والصفديه  ) ٥٤ / ١٢(  و  ) ٥٧٧ / ١٢(  جمموع الفتاوى  )  ١(
)١٤ / ١ ( )  ٢. (  




 

 

٣٦٦ 

منهم أبو نرص السجزي حيث عقد فصـال يف اثبـات موافقـة األشـعرية أهل العلم، 
 واآلي السـور :املعتزلـة قالت"قال رمحه اهللا  :للمعتزلة يف كثري من مسائل األصول

  .معجز قرآن وهي ،خملوقة
 اهللا بكـالم ليسـت واآلي والسـور سـبحانه اهللا كـالم القـرآن :األشعري وقال
    .خملوقة وهي ،عنه عبارة هي وإنام سبحانه

 . )١("سبحانه اهللا كالم وال قرآن ليست بأهنا عليهم وزاد ،بخلقها القول يف فوافقهم 
ــأثبتوا أن       ــىن ، فـ ظ واملعـ ــ ــوا بـــني اللفـ ــالم أن األشـــاعرة فرقـ ــيخ االسـ وقـــد بـــني شـ

والتزم هـؤالء أن حـروف   " حروف القرآن خملوقة فقال رمحه اهللا يف حكايته ملذهبهم    
القرآن خملوقة ، وإن مل يكن عندهم الـذي هـو كـالم اهللا خملوقـاً ، وفرقـوا بـني كتـاب           

احلروف وهو خملوق ، وكالم اهللا هو معناهـا غـري   اهللا وكالمه ، فقالوا كتاب اهللا هو     
خملوق ، وهؤالء واألولون متفقون على خلق القرآن الذي قال األولـون إنـه خملـوق ،        
ت يف اهلــواء ؟ أو يف نفــس          ــ ــؤالء أيــن خلقــت هــذه احلــروف ؟ هــل خلق واختلــف ه

  )٢("جربائيل ؟ أو أن جربائيل هو الذي أحدثها أو حممد
 وبعض متأخرهيم رصح بأن اهللا خلق تلك " اهللا بقوله وكذلك ابن القيم رمحه

 وخلق العبارة الدالة عليها يف لسانه فعاد القـرآن إىل عبـارة ،املعاين يف قلب الرسول
خملوقة دالة عـىل معنـى خملـوق يف قلـب الرسـول ويعجـب هـذا القائـل مـن نصـب 

 .اخلالف بينهم وبني املعتزلة 
  .م بالنفس فهو من جنس العلم واإلرادة ما نثبته نحن يف املعنى القائ:وقال

يه كالمـا وهـم أنـا نحـن نسـم: غايـة مـا يف البـاب،واملعتزلة ال تنازعنا يف ذلك
وأما هذا النظم العريب الذي هو حروف وكلامت وسور وآيات يسمونه علام وإرادة، 

فنحن وهم متفقون عىل أنه خملوق لكن هم يسمونه قرآنا ونحن نقول هو عبارة عن 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .١٣٨:ص( رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت )  ١(
 )٣٥/ ١٢(جمموع الفتاوى  )٢(




 

 

٣٦٧ 

 .رآن أو حكاية عنه الق
 األخوة التي بـني هـؤالء وبـني املعتزلـة الـذين اتفـق هفتأمل هذ:قال ابن القيم

السلف عىل تكفريهم وأهنم زادوا عىل املعتزلة يف التعطيل فاملعتزلة قالوا هذا الكالم 
  .)١("العريب وهو القرآن حقيقة ال عبارة عنه وهو كالم اهللا

 يرصح ـهبـذا فيـقـول )٢(ا فـهـذا  الـبـاجوريـبـل األـشـاعرة أنفـسـهم مـقـرون ـهبـذ
 أن القـرآن بمعنـى الكـالم الـنفيس لـيس – يريـد األشـعرية –مذهب أهـل السـنة "

 . )٣(" وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو خملوق ،بمخلوق 
 ،وهم بقوهلم هذا جعلوا القرآن نصفني نصف من كالم اهللا وهو املعنى النفيس

 .ظ ليس من كالم اهللا بل هو خملوقفوالنصف اآلخر وهو الل
ومن هنا استخف كثري من أتباعهم باملصحف وجوزوا دوسه باألرجل ألنه "

  )٤("بزعمهم ليس فيه إال اجللد والورق
وهذا مل يكن معروفا عند األولني بل كـانوا يعظمونـه وحيرتمونـه ألجـل كونـه 

 متـأخروهم وبعـض فجـاء ،عبارة عن الكالم النفيس فتعظيمه لداللته عـىل العظـيم
 ملا رأوا أن جمـرد كونـه دلـيال عـىل كـالم اهللا ال يوجـب ،أتباعهم فأعرضوا عن ذلك

 )٥(.االحرتام 
فسبحان اهللا كيف فعلت البدعة بأصـحاهبا األفاعيـل إذ جـرهتم مـن بدعـة إىل 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٣٨١/ ٤( خمترص الصواعق  )  ١(
 أشعري شافعي، شيخ اجلامع األزهر مـن مصـنفاته حتفـة املريـد  عـىل  أمحد الباجوريهو إبراهيم بن حممد بن)  ٢(

ومعجـم املـؤلفني  ) ٦١ /١( انظـر األعـالم ) ١٢٧٧( جوهرة التوحيد حاشـية عـىل أم الرباهـني تـويف سـنة 
)١/٨٤.( 

 ) .٢٢٣: ص(حتفة املريد )  ٣(
  ) .١٣٨٢/ ٤: ص( لصواعق  خمترص ا) ٤(
ـد )  ٥( وخمــترص الصــواعق  ) ٤٢٥ /٨( وجممــوع الفتــاوى  ) ٢٠١:ص( انظــر رســالة الســجزي إىل أهــل زبـي

  ) . ١٢٩٨ / ٣( وموقف ابن تيمية من األشاعرة  ) ٤٣٩:ص( والعقيدة السلفية اجلديع  )   ٤/١٣٨٢(




 

 

 .كفر والعياذ باهللا  
يف ثم تكثـر ،فالبـدع تكـون يف أوهلـا شـربا"وهذا يؤيد ما قالـه شـيخ اإلسـالم 

 .)١("األتباع حتى تصري أذراعا وأمياال وفراسخ 
وقوهلم هذا باطل خمالف ملا أمجع سلف األمة وأئمتها يف القرآن وأنه كـالم اهللا 
تكلم به حقيقة حروفه ومعانيه ليس كالم اهللا احلروف دون املعاين وال املعـاين دون 

   :ومما يؤيد هذا.احلروف 
ه يف مواضـع عديـدة والتحـدي إنـام يقـع عـىل أن اهللا حتدى اخللق أن يأتوا بمثل .١

اإلتيان بمثل هذا الكتـاب وال يقـول عاقـل أن التحـدي منصـب عـىل اإلتيـان 
-  .  /  M  3  2  1  0  :يمـثـل ـمـا يف نـفـس الـبـاري ـقـال تـعـاىل    ,

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4L ]٨٨: اإلرساء[ ،
ـــال تعــــاىل ̧  M   À ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹     :وـق   ¶  µ  ́   ³

  È  Ç                Æ  Å   Ä   Ã  Â  ÁL ]ـمـــايف اـلـــنفس ال  ألن  ]٢٣:البقـــرة
 )٢(يدرى ما هو، وال يسمى سورا فكيف يطلب منهم أن  يأتوا بمثله؟

×   M  Ù  Ø  أن اهللا سبحانه أخرب بتنزيله وشهد بإنزاله عىل رسوله فقال تعـاىل  .٢
  Ý   Ü  Û  ÚL ]7 8و، ]٢٣: اإلنـسـان  M   1    0  /    .  -  ,

   5  4  3  2L] وقـــال تـعـــاىل  ]١٠٦ :اإلرساء:   M   c   b  a  ̀   _
  i   hg  f  ed     o  n  m  l  kjL ]١٦٦ :النســاء[  ،

 هـو هـذا القـرآن العـريب لفظـه ومعنـاه  دون مـايف  ^واملنزل عـىل رسـول اهللا 
  )٣(.النفس 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٤٢٥ /٨( جمموع الفتاوى )  ١(
  ) .٢٦:ص( وحكاية املناظرة البن قدامة  ) ٣١: ص( ان القرآن البن قدامة املقديس انظر الربهان يف بي)  ٢(
: ص( عـيل الشـهراين .ومنهج ابن قدامة يف تقريـر عقيـدة السـلف د) ٣٤: ص( انظر الربهان يف بيان القرآن  )  ٣(

= 

٣٦٨ 




 

 

٣٦٩ 

أن اهللا أمر بقراءته واالستامع له واإلنصات إليه وأخرب أنـه يسـمع ويـتىل فقـال  .٣
M   ÅÄ  Ã  Â  Á   :تـعــــاىل   À   ¿   ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧

 Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  L ]ــــــــــة ©  M   «  ª      7 8و  ]٦  :التوـب
  ²  ±  °  ̄   ®   ¬L ]٢٠٤: األعراف[. 
يف الـنفس ال يمكـن أن يوصـف مـا ، ألن وهذه الصفات من صفات  الوجود

 )١(.هبذه الصفات 
خـريكم مـن " ^ومما يؤيد ذلك من سنة النبي عليـه الصـالة والسـالم قولـه 

 . )٢(" تعلم القرآن وعلمه
ــالقرآن إىل أرض ^ أن رســـول اهللا "واحلـــديث اآلخـــر  ــى أن يســـافر ـب  ـهن

 . )٣("العدو
 ما أراد بالقرآن ^ النبي  أن تدل عىلا فهذه األخبار وما شاهبه"قال ابن قدامة 

سوى هذا الكتاب املنزل عليه الذي يعرفه املسلمون قرآنا ومل يرد به مـا تقـول هـذه 
 . )٤("نه معنى يف نفس الباري إالطائفة 

ومن األدلة عىل ذلـك مـا أمجعـت عليـه األمـة مـن أصـحاب رسـول اهللا عليـه  .٤
الصالة والسالم والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم الـدين يف هـذا القـرآن 

 . وأنه كالم اهللا الذي نزل به جربيل عىل حممد عليه الصالة والسالم 
 أن القـرآن ال خـالف بـني املسـلمني أمجـع يف"قال أبو نرص السجزي رمحه اهللا 

وهو ذو ،كالم اهللا عزوجل وأنه الكتاب املنزل بلسان عريب مبني الذي له أول وآخر
ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ

= ٤٧٤ .( 

  ) .٤٧٥:  ص(  ومنهج ابن قدامة   )  ٣٥ -٣٤: ص( انظر الربهان يف بيان القرآن )  ١(
 )  .٤٧٣٩(برقم  ) ١٩١٩/ ٤( أخرجه البخاري  كتاب فضائل القرآن، باب خريكم  من تعلم القرآن وعلمه )  ٢(
 ).٢٨٢٨(برقم ) ٣/١٠٩٠(أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد، باب كراهية السفر باملصاحف إىل أرض العدو )  ٣(
 .    )٤٣: ص(   الربهان يف بيان القران )٤(




 

 

٣٧٠ 

 . )١("وأنه يشء ينقري ويتأتى أداؤه وتالوته ،أجزاء وأبعاض
ويشهد أهل احلديث ويعتقدون أن "رمحه اهللا    وقال اإلمام أبو عثامن الصابوين

 خملـوق ومـن قـال بخلقـه واعتقـده فهـو القرآن كالم اهللا وكتابه ووحيه وتنزيله غري
كافر عنـدهم والقـرآن الـذي هـو كـالم اهللا ووحيـه هـو الـذي نـزل بـه جربيـل عـىل 

وهو الذي بلغه الرسول أمته .... قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشريا ونذيرا ^الرسول 
وهو الذي حتفظه الصدور وتتلوه األلسنة ويكتب يف املصـاحف كـيفام ترصف ....  

 وحيث تيل ويف أي موضع قريء وكتب يف ،اريء ولفظ الفظ وحفظ حافظبقراءة ق
 كلـه كـالم اهللا جـل جاللـه غـري ،مصاحف أهل اإلسالم وألواح صـبياهنم وغريهـا

  )٢(". فمن زعم أنه خملوق فهو كافر باهللا العظيم ،خملوق
ومل يـزل السـلف الصـالح مـن الصـحابة ريض اهللا "وقال ابن قدامـة رمحـه اهللا 

 ويعتقدون أنه كالم اهللا ويتقربون إىل اهللا ،ألئمة بعدهم يعظمون هذا القرآنعنهم وا
  )٣(".بقراءته ويقولون إنه غري خملوق ومن قال إنه خملوق فهو كافر 

أن قوهلم  يف القرآن إنام بنوه عىل أن الكالم عندهم هـو املعنـى القـائم بـالنفس  .٥
ا األسـاس الـذي بنـوه عـىل وأنه قديم أزيل ال يتعلق بمشـيئة اهللا وقدرتـه وهـذ

 .  كام سبق وأن بينته وفصلته )٤( باطلممذهبه
 

* * * 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وحكاية املنـاظرة يف   ) ٤٧:ص( وانظر الربهان يف بيان القرآن  ) ١٠٥: ص( لسجزي إىل أهل زبيد    رسالة ا) ١(

  ) .   ٢٣٥ / ١٢(  وجمموع الفتاوى  ) ٣٢: ص( القرآن 
 ). ١٦٦ -١٦٥:ص(  عقيدة السلف وأصحاب احلديث )  ٢(
  ) ٤٦: ص(  حكاية املناظرة )  ٣(
    )٣٧٦/ ١٢٠( انظر جمموع الفتاوى )  ٤(




 

 

٣٧١ 

 


 

ً من نزول القرآن خمالفا ملـنهج  الزركيش والسيوطي والزرقاينكان موقف لقد 
فتـارة فرسوه بمعنـى إظهـار هنم مل يثبتـوا حقيقـة نـزول القـرآن،  أ،أهل السنة وذلك

 . وسأورد أقواهلم بنصها ثم أعقب عليها، وتارة فرسوه باإلعالم،القرآن
 يف واختلفوا :منزل اهللا كالم أن عىل السنة أهل اتفق أنه اعلم"يقول الزركيش  

 يف وهـو جربيـل كالمه أفهم اهللا إن :وقيل ،القرآن إظهار :معناه فقيل اإلنزال معنى
 يف هيـبط وهـو األرض يف أداه جربيـل ثـم قراءتـه وعلمه املكان من عال وهو السامء
 مـن انخلع سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول أن أحدمها :طريقان له والتنزيل، املكان
 إىل انخلـع امللـك أن :والثـاين. جربيـل من وأخذه املالئكة صورة إىل البرشية صورة
 . احلالني أصعب واألول منه الرسول يأخذ حتى البرشية

 اهللا صىل النبي عىل املنزل يف أقوال ثالثة يةحكا يالسمرقند عن بعضهم ونقل
 :هو ما سلم و عليه

 ونزل املحفوظ اللوح من القرآن حفظ جربيل وأن ،واملعنى اللفظ أنه :أحدها
 ....به

 وأنه خاصة باملعاين سلم و عليه اهللا صىل النبي عىل جربيل نزل إنام أنه :والثاين
 بقولـه متسـكوا وإنـام العـرب بلغـة عنها وعرب املعاين تلك علم سلم و عليه اهللا صىل
 .]١٩٣: الشعراء[ M   l  k     j     i  hL   تعاىل

 هبذه عرب وأنه ،املعنى عليه ألقى إنام سلم و عليه اهللا صىل جربيل أن :والثالث
 بعـد كـذلك بـه أنـزل أنـه ثـم ربيةبالع يقرءونه السامء أهل وأن العرب بلغة األلفاظ
 . )١(" ذلك
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .١٦٤ / ١(  الربهان يف علوم القرآن )  ١(




 

 

٣٧٢ 

وأما السيوطي فقد نقل كالم الزركيش السابق وزاد بعض النقول ومنها مانقله 
 تلقفـا تعـاىل اهللا من امللك يتلقفه أن النبي عىل القرآن نزول لعل  "عن الطيبي قوله 

وما نقلـه . "عليه ويلقيه الرسول إىل به فينزل املحفوظ اللوح من حيفظه أو روحانيا
 مـن اليشء حتريك وبمعنى ،اإليواء بمعنى :لغة اإلنزال "عن القطب الرازي بقوله 

 ،جمـازي معنـى يف فيـه مسـتعمل فهو ،الكالم يف يتحققان ال وكالمها أسفل إىل علو
 واحلـروف الكلـامت يوجـد أن فإنزالـه تعـاىل اهللا بـذات قـائم معنى القرآن قال فمن
 ،األلفـاظ هـو القـرآن قـال ومـن املحفـوظ اللوح يف ثبتهاوي ،املعنى ذلك عىل الدالة
 املعنيني عن منقوال لكونه مناسب املعنى وهذا ،املحفوظ اللوح يف إثباته جمرد فإنزاله

  .اللغويني
 اللـوح يف اإلثبـات بعـد الـدنيا السـامء يف إثباتـه بإنزالـه املراد يكون أن ويمكن

 يتلقفهـا أن الرسل عىل الكتب بإنزال دواملرا ،الثاين للمعنى مناسب وهذا املحفوظ
ـن املـلـك ـا اهللا ـم ـا تلقـف ـا أو روحـي ـن حيفظـه ـوح ـم ـوظ الـل ـزل املحـف ـا ويـن ـا ـهب  فيلقيـه
 . انتهى )١("عليهم

تعامالته وأول معنـاه إىل وكذلك الزرقـاين أطـال يف تعريـف النـزول وذكـر اسـ
 الكتـاب يف نهـام ترصف وما القرآن نزول بامدة التعبري جاء"قال رمحه اهللا اإلعالم، 
ـه وـمـن والـسـنة ـه أمثلـت !  "  #  $%  &   M  " اإلرساء ـسـورة يف ـسـبحانه قوـل

   +  *  )  (  'L ]وقوله  ]١٠٥: اإلرساءr " سبعة عىل أنزل القرآن هذا إن 
 يف النـزول لكـن ، سـيأيت كـام بـالتواتر فيـه قيـل بل مشهور حديث وهو )٢("أحرف
 األمـري نـزل قـوهلم ومنه، به واألوي مكان يف احللول به ويراد ،يطلق اللغة استعامل
 . املدينة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٢٨٩ / ١(   اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(
 ).٤٧٠٦( برقم  ) ١٩٠٩ /٤( أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف )  ٢(
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 ومنه، به وإيواءه مكان يف الغري إحالل معناه يكون اإلنزال وهو منه واملتعدي
M   2    9  8   7  6    ذكرهجل قوله   5    4  3 L ]٢٩: املؤمنون[.       

 نحـو سـفل إىل علو من اليشء انحدار عىل اللغة يف آخر إطالقا النزول ويطلق
  .اجلبل من فالن نزل

  لـه سـبحانهقو ومنه سفل إىل علو من اليشء حتريك معناه يكون منه واملتعدي
M  ½  ¼  »  º      ¹  ̧ ¶       µ  ́   ³   ²  ±  °L ]٦٣: احلــــــــج[  
 نـزول يف وال للقرآن اهللا إنزال يف ،هنا إرادته يليق ال املعنيني هذين كال أن ريب وال

 . واجلسمية املكانية من عنينيامل هذين يلزم ملا اهللا من القرآن
 سـواء ،سـفل إىل علـو مـن ينحـدر أو مكـان يف حيل  حتى جسام ليس والقرآن

 تلـك نفـس بـه أردنـا أم ،األزليـة الغيبيـة بـالكلامت املتعلقة القديمة الصفة به أردنا
 وهو ،ومتعلقها القديمة الصفة تنزه من علمت ملا املعجز اللفظ به أردنا أم ،الكلامت
 األلـفـاظ أن ـمـن تعرـفـه وـملـا ،اـحلـوادث وأـعـراض اـحلـوادث ـعـن الغيبـيـة تالكـلـام
   .يقولون كام هبا النطق بمجرد تنقيض سيالة أعراض
 املعنى وليكن ،فسيح وميدانه واسع بابه واملجاز ،التجوز إىل بحاجة فنحن ًإذا
   .إطالقاته مجيع يف اإلعالم هو القرآن إلنزال املجازي
 ـبـه اإلـعـالم ،فإنزاـلـه متعلقـهـا أو ،القديـمـة الـصـفة لقرآنـبـا اـملـراد أن ـعـىل أـمـا
 العزة بيت ويف ،املحفوظ اللوح يف إلنزاله بالنسبة النقوش من عليه يدل ما بواسطة

  قلب عىل إلنزاله بالنسبة احلقيقية األلفاظ من عليه يدل ما وبواسطة الدنيا السامء من
 يشء إنـزال ألن ؛اللزوم هي املجازي واملعنى احلقيقي املعنى بني والعالقة ،r النبي 
 من إعالم ويستلزم عاقال كان إن به اليشء ذلك إليه أنزل من إعالم يستلزم يشء إىل

   .مرسل فاملجاز ًإذاو مطلقا به اخللق من عليه يطلع
 ولكن ،أيضا به اإلعالم إنزاله فمعنى ،املعجز اللفظ بالقرآن املراد أن عىل وأما
 وإثبات ،النبي قلب عىل إلنزاله بالنسبة هو فإثباته ،داله إثبات أو هو إثباته بوساطة
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 مرسـل واملجاز كذلك اللزوم والعالقة العزة وبيت املحفوظ اللوح إىل بالنسبة داله
 بأن ،األصلية الترصحيية االستعارة قبيل من التجوز هذا يكون أن ويمكن ، كسابقه
 طريف من كل يف أن بجامع ،سفل إىل علو من اليشء بإنزال لعبده السيد إعالم يشبه

 وجـه يف والسـفل العلـو كان وإن ،أسفل جانب إىل أعىل جانب من صدورا التشبيه
 . املشبه إىل بالنسبة ومعنويا به املشبه إىل بالنسبة حسيا الشبه

 جيـري أحـدمها يف التجوز من جيري فام اإلنزال مطاوع النزول بأن خبري وأنت
 . والتنزل التنزيل يف ذلك مثل وقل. اآلخر يف نظريه

 هـو معهـا التقـى أو منهـا ترصف ومـا اإلنـزال بـامدة التعبري اختيار وجه وكأن
 هـذا صـاحب علـو مـن املادة هذه إليه تشري ما إىل نظرا الكتاب ذلك برشف التنويه
M   S  R   الزخـرف سـورة فاحتـة يف تعـاىل قال كام كبريا علوا املنزل الكتاب

 Y   X  W  V  U  T  [  Z L ]٣ – ٢: الزخرف[.  
 وذلك باملقام واألوفق األقرب هو رأيت ما عىل باإلعالم اإلنزال تأويل إن ثم

 :ثالثة وجوه من
 فتأويـل كـالم القرآن أن ريب وال وإفهام داللة تعلق الكالم تعلق أن :أحدها

   .حتققه من ومفهوم تعلقه من معلوم هو ما إىل رجوع عالمباإل إنزاله
 النبـي قلـب ويف الدنيا سامء ويف اللوح يف القرآن ثبوت من املقصود أن :ثانيها

 هـذا مـن عليـه الـبرش داللة اهللا شاء بام والسفيل العلوي العاملني يف اخللق إعالم هو
 . احلق

 إطالقاته من إطالق بأي القرآن مع ينسجم باإلعالم اإلنزال تفسري أن :ثالثها
 .)١("تنزالته من تنزل أي وعىل

وتفسريهم هذا ملعنى النزول مصادم ملا جاء به رصيح الكتاب والسنة وما عليه 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٣٧ /١(  مناهل العرفان )  ١(
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 بـل ، وال يعلم يف اللغة وال يف الرشع معنى النزول بمثل ما قـالوه،سلف هذه األمة
هم إىل هـذا حتكـيمهم  والـذي قـاد،هذا حمض افـرتاء عـىل الرشع وعـىل لغـة العـرب

 وتقديمهم هلا عىل ما جاء به اهللا ورسوله وما أمجع عليه سـلف هـذه األمـة ،عقوهلم
  $  %  &  '  )  (  *  +  ,    M وهم هبذا قد شاهبوا املرشكني الذين إذا قيل هلم  

  8  7     6  5  4  3  2     1  0  /.   -L ]ـــــــــرة ، ]١٧٠: البـق
 .وسأبني معنى النزول يف اللغة والرشع 

 . أصله من االنحطاط واهلبوط من علو إىل سفل "معناه يف اللغة 
 تـدل عـىل ،النـون والـزاء والـالم كلمـة صـحيحة "يقول ابن فارس رمحـه اهللا 

 والنازلـة ،ونزل املطر من السـامء نـزوال، عن دابته نزوال ونزل،هبوط يشء ووقوعه
 . )١("الدهر تنزل الشديدة من شدائد

 ،النزول يف األصل هو انحطاط مـن علـو"وقال الراغب األصفهاين رمحه اهللا  
 . )٢( " وأنزله غريه،قال نزل عن دابته ونزل يف مكان كذا حط رحله فيه

    كام قال تعاىل   ًمية ما يعد للضيف نزاللكن لو قال قائل جاء يف لغة العرب تس
 M  »  º   ¹  ̧   ¶          µ  ́   ³   ²   ±  °L ]ـــــف ـــــال ، ]١٠٧: الكـه وـق

ـاىل  وجــاء أيضــا تســمية املكــان املعــد ]٣٢: فصــلت[ M    K  J    I  H  GL  :تـع
وجاء تسمية املواضع التي ينزل هبا املسافرون منازل فام العالقـة بـني ، للضيف نزل 

 هذه األشياء وبني معنى النزول ؟ 
العـادة أن الضـيف  ألن  الضـيافة سـميت نـزال"يقال يف اجلـواب عـن هـذا إن

ونزل ، فيه فسميت نزال ألجل نزوله يكون راكبا فينزل يف مكان يؤتى إليه بضيافته 
ـي ـفـالن ـضـيف وـهلـذا ـقـال ـنـوح علـيـه الـسـالم    M    7  6 ببـن   5    4  3  2  1

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  )  .٤١٧ /  ٥(   مقاييس اللغة )  ١(
  ) .١٤٥ /١٣( وانظر هتذيب اللغة لألزهري  )  ٤٨٨:  ص(   مفردات ألفاظ القرآن ) ٢(
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  9  8L ]وسميت املواضع التي ينـزل ، ًألنه كان راكبا يف السفينة  ]٢٩: املؤمنون
 .)١("ًل ألهنم يكونون ركبانا فينزلون واملشاة  تبعا للركبان هبا املسافرون مناز

؛ ألن   وذلك، هو معناه يف اللغة وهو اهلبوط من علو إىل سفل:ًأما معناه رشعا
  وهو الذي أمجع )٢( وهذا املعنى هو ظاهر مادل الرشع عليه،القرآن نزل بلغة العرب

 واألدلـة عـىل نـزول القـرآن ،السلف عليه وهو القول بنزول القرآن الكريم حقيقـة
 يف أربعة وأربعني ، مرة ً وقد ورد لفظ النزول يف القرآن مخسا وتسعني ومائتي،كثرية

M   l  k     j     i  h  g  f  e  d  c  :، فمن ذلك قوله تعـاىل)٣(.ًترصيفا 
  r  q  p  o   n  mL ]قال تعـاىل. ]١٩٤ – ١٩٢: الشعراء :  M   ̄    ®  ¬  «

   ¹  ̧¶  µ  ́      ³   ²  ±  °L ]قـال تعـاىل.  ]١:الكهف : M   '  &      %  $  #
 0  /  .  -   ,   +  *  )  (L ]٢: األعراف[.   

فقد رصح اهللا سبحانه يف هذه اآليات بأن القرآن منزل عىل حممد عليه الصالة 
 . والسالم 

ومن أعظم األدلة عىل هذا أن اهللا سبحانه قد شهد بنزول القرآن عـىل رسـوله 
"     M  ًدا وقد أشهد عىل ذلك أيضا مالئكتـه املكـرمني قـال سـبحانه  وكفى باهللا شهي

  1  0  /  .  -   ,+  *  )  (    '  &       %    $   #
  =  <  ;  :   98  7  6  5  4  3   2L 

M  i   hg  f  ed  c   b  a  ثم قال بعـدها  ]١٦٣: النسـاء[   ̀   _
  o  n  m  l  kjL ]١٦٦: النساء[. 
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  ) ٢٥٣ /١٢(   جمموع الفتاوى البن تيمية ) ١(
 ) ٣/١١٠٠( انظر خمترص الصواعق )  ٢(
 .) ٣: ص(حممد الشايع . انظر كتاب نزول القرآن والعناية به يف عهد النبي عليه الصالة والسالم د)  ٣(




 

 

٣٧٧ 

   )١(:ولفظ النزول يف كتاب اهللا جاء عىل ثالثة أنواع 
   M   l  k  كـام قـال تعـاىل  وهـذا مل يـرد إال يف القـرآن ، بأنه منه نزول مقيد-١

  y  x   w  v  u   ts  r  q  p   o  n  mL ]وقــال ، ]١١٤: األنعــام
M   Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   :تعـــــــــــــــاىل

 Î  Í   Ï L ]ــاىل  ]١٠٢: النـحــل ــال تـع M   :  9  8  7  6  وـق
  <      ;L ]ـاىل ]٢ـغـافر ـال تـع ـة[ M  )      (        '  &  %   $  #L  :، وـق  ]٢: اجلاثـي

:  تسمية املفعول باسم املصدر وهو كثري وهلذا قال السـلف،والتنزيل بمعنى املنزل"
قال أمحد وغريه وإليه يعود أي هو املتكلم .  منه بدأ ،القرآن كالم اهللا ليس بمخلوق

  .)٢("به
 ونـزول املطـر ، ونزول العـذاب،ل نزول املالئكة وهذا يشم، نزول مقيد بالسامء-٢

 فإذا قيد بيشء معني تقيد ، والسامء اسم جنس لكل ما عال،من السحاب وغري ذلك
£  ¤  ¥   M  ومنـه نـزول املطـر مـن السـامء قـال تعـاىل  .به    ¢   ¡   �  ~

©  ̈   §  ¦  L]فقوـلـه ـمـن الـسـامء مطـلـق أي يف العـلـو ـثـم بيـنـه  ]١٧: الرـعـد  
̈          ©  M  ¬  «  ª سبحانه يف موضع آخـر قـال تعـاىل   §   ¦  ¥L ]الواقعـة :

M  c  اىلومن ذلك نزول املالئكة بالوحي قال تع .  أي أنه منزل من السحاب ]٦٩
l  k    j  i  h   g  f  e   dL     ]وـمــن ـنــزول الـعــذاب ـمــن  .]٢: النـحــل

ـــاىل  ـــه تـع ـــامء قوـل  M   I  H     G  F  E   D  C  B   A  @  ?L  الـس
  .]٥٩: البقرة[
M   k   ومن هذا إنزال السكينة  وقـال تعـاىل ، نزول مطلق ال خيتص بنوع معني-٣
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  ) .   ٣/١١٠٥( وانظر خمترص الصواعق  ) ٢٢١ / ١٥، ٢٤٧،  )١١٨ / ١٢( انظر جمموع الفتاوى   )١(
  ) .٢٤٨ /١٢(  جمموع الفتاوى ) ٢(




 

 

٣٧٨ 

  q  p  o  n   m  lL ]وقــــال تعــــاىل     ]٢٦:الفــــتح:     M   >    =  <

  B   A  @  ?L ]ومن ذلك إنزال امليزان قال تعـاىل  ]٤: الفتح  M   &  %
  (      'L]قـال تعـاىل وإنزال احلديد ]٢٥: احلديد   M   0      /  .  -

3   .]٢٥: احلديد[)  1  2  
 وذلك أن معنى النزول ظاهر فيه كام بـني ،وهذا النوع ال خيرج عن األقسام السابقة

 ألنه ؛وجعل بعضهم نزول احلديد بمعنى اخللق"ذلك شيخ اإلسالم رمحه اهللا بقوله 
 واملعـادن إنـام ،نام خيلـق يف املعـادنإن احلديد إ ف،أخرجه من املعادن وعلمهم صنعته

 يف اجلبال لينتفع به بنو آدم وقـال التينزله اهللا من معادنه  فاحلديد ي،تكون يف اجلبال
   .]٦: الزمر[ M .  -      ,  +   *  )L تعاىل

 لكوهنـا ، ومـنهم مـن قـال خلـق، فمنهم من قـال جعـل، أيضاأشكلوهذا مما  
 وقـال ، أصـله مـن السـامء وهـو املـاء ينـزلالـذين به يكون النبـات إختلق من املاء ف

 فان األنعام ؛قطرب جعلناه نزال وال حاجة إىل إخراج اللفظ عن معناه املعروف لغة
 ويقـال للرجـل قـد ، ومن أصالب آبائها تأتى بطون أمهاهتا،تنزل من بطون أمهاهتا

 وهو عىل جنـب إنزالهعليه الغسل مع أن الرجل غالب ب وجوإذا أنزل  ،أنزل املاء
 مع قيامهـا عـىل إنزاهلا غالب التي فكيف باألنعام ،ما باالحتالمإ و،ا وقت اجلامعمإ

 . اإلناثرجليها وارتفاعها عىل ظهور 
ومما يبني هذا أنه مل يستعمل النـزول فـيام خلـق مـن السـفليات فلـم يقـل أنـزل 
النبات وال أنزل املرعى وإنام استعمل فـيام خيلـق يف حمـل عـال وأنزلـه اهللا مـن ذلـك 

 .) ١("املحل كاحلديد واألنعام 
وهبذا يتبني أنه ليس يف القرآن وال يف السنة لفظ نزول إال وفيـه معنـى النـزول 
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  ) .٢٥٤ /  ١٢( جمموع الفتاوى )  ١(




 

 

٣٧٩ 

املعروف وهذا هو الالئق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب وال تعرف العرب نزوال إال 
  )١(.هبذا املعنى ولو أريد غري هذا لكان خطابا بغري لغتها 

 وهم ،علوم القرآن من تأويل النزول باطل باللغة والرشع ما ذكر يف كتب ًإذاف
 فمـن "هبذا قد وافقوا اجلهمية واألشـاعرة كـام حكـى شـيخ اإلسـالم عـنهم بقولـه 

-  .  /      M  1  0  "اجلهميـة مـن يقـول أنـزل بمعنـى خلـق كقولـه تـعـاىل 
  3  2L ]أو يقول خلقه يف مكان عال ثم أنزله من ذلك املكـان]٢٥: احلديد ، 

ومن الكالبية من يقول نزوله بمعنى اإلعالم به وإفهامه للملك أو نزول امللـك بـام 
 . )٢("فهمه

وجيب أن يعلم أن كالم اهللا تعـاىل منـزل  "يقول الباقالين مقررا معنى النزول  
 .)٣(" حركة وانتقال نزول إعالم وإفهام ال نزول^عىل قلب النبي 

وأصل الشبهة عنـدهم يف تأويـل معنـى النـزول أن إثبـات معنـى النـزول عـىل 
، وذلك ملا يلزم منها )٤( يستلزم إثبات صفة العلو وهم ينكرون هذه الصفة،حقيقته

 .كام يقول ذلك الزرقاين  بعد ما نقل اطالقات النزول  .من املكانية
 إىل علـو مـن اليشء انحـدار عـىل اللغـة يف آخـر إطالقـا النزول ويطلق"  :قال

 إىل علـو من اليشء حتريك معناه يكون منه واملتعدي اجلبل من فالن نزل نحو سفل
�   ¡  ¢  M   ومنه قوله سبحانه .سفل    ~L ]١٧ :دالرع[ . 

 يف وال ،للقـرآن اهللا الإنز يف هنا إرادته يليق ال املعنيني هذين كال أن ريب وال
 لـيس والقـرآن . واجلسـمية املكانيـة مـن املعنيـني هذين يلزم ملا اهللا من القرآن نزول
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  ).٢٥٧ / ١٢( انظر املصدر السابق )  ١(
  ) .٢٤٦ / ١٢(  املصدر السابق  ) ٢(
  ) .١٤٦: ص( ه  اإلنصاف فيام جيب اعتقاد) ٣(
  ) .٢٦  /   ٨(  انظر جمموع الفتاوى  )  ٤(




 

 

٣٨٠ 

 القديمة الصفة به أردنا سواء ،سفل إىل علو من ينحدر أو ،مكان يف حيل حتى جسام
 ظاللفـ به أردنا أم ،الكلامت تلك نفس به أردنا أم ،األزلية الغيبية بالكلامت املتعلقة
 عـن الغيبيـة الكلـامت وهـو ،ومتعلقهـا القديمـة الصـفة تنـزه مـن علمـت ملا املعجز

 ـتـنقيض سـيالة أعـراض األلفـاظ أن مـن تعرـفـه وملـا احلـوادث وأعـراض احلـوادث
    .)١(" يقولون كام هبا النطق بمجرد

 النصوص التـي جـاءت بلفـظ التنزيـل فيقـول بعـد لوحياول الزرقاين أن يتأو
ـنحن ًإذا "الكــالم الســابق   ـه واملجــاز ،التجــوز إىل بحاجــة ـف ـه واســع باـب  وميداـن

 . إطالقاته مجيع يف اإلعالم هو القرآن إلنزال املجازي املعنى وليكن،فسيح
 ـبـه اإلـعـالم فإنزاـلـه ،متعلقـهـا أو ،القديـمـة الـصـفة ـبـالقرآن اـملـراد أن ـعـىل أـمـا
 العزة بيت ويف ،وظاملحف اللوح يف إلنزاله بالنسبة النقوش من عليه يدل ما بواسطة

 عـىل إلنزالـه بالنسـبة احلقيقيـة األلفاظ من عليه يدل ما وبواسطة ،الدنيا السامء من
 إنـزال ألن ؛اللـزوم هـي املجـازي واملعنـى احلقيقي املعنى بني والعالقة ،النبي قلب
 ويسـتلزم ،عـاقال كـان إن بـه اليشء ذلـك إليـه أنزل من إعالم يستلزم يشء إىل يشء
 املـراد أن عـىل وأمـا، مرسـل فاملجـاز ًإذاو ،مطلقا به اخللق من عليه لعيط من إعالم
 أو هـو إثباتـه بوسـاطة ولكن ،أيضا به اإلعالم إنزاله فمعنى ،املعجز اللفظ بالقرآن
 اللوح إىل بالنسبة داله وإثبات ،النبي قلب عىل إلنزاله بالنسبة هو فإثباته ،داله إثبات

 . كسابقه مرسل واملجاز كذلك للزوما والعالقة العزة وبيت املحفوظ
 بـأن ،األصـلية الترصحييـة االسـتعارة قبيـل مـن التجوز هذا يكون أن ويمكن

 طريف من كل يف أن بجامع ،سفل إىل علو من اليشء بإنزال لعبده السيد إعالم يشبه
 وجـه يف والسـفل العلو كان وإن ،أسفلب جان إىل  أعىلًا من جانب صدور التشبيه
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  ) . ٣٧ /١(  مناهل العرفان )  ١(




 

 

٣٨١ 

 .)١("املشبه إىل بالنسبة ومعنويا به املشبه إىل بالنسبة حسيا الشبه
 ، إنام هو علو معنوي وليس حسيا،وهنا املؤلف يرصح بأن علو اهللا عىل خلقه

  أن ،وهذا يؤيد ما تقدم ذكره من أن  منشأ الشبهة عندهم يف إثبات النزول احلقيقي
 ،اهللا عن قوهلم علوا كبرياالنزول إنام يكون من علو واهللا عندهم ليس يف العلو تعاىل 

 . بل  صفة العلو ثابتة هللا 
ولقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع السلف عىل إثبات صفة العلو 

 ، وهذه املسألة أظهر من أن توضح،هللا كام دلت عليها أيضا العقول والفطر السليمة
الوضـوح والعجيب من املؤلف إنكاره هلذه الصفة وقد بلغـت أدلتهـا مـن الكثـرة و

 يف القرآن ألف دليل أو أزيد "مبلغا عظيام،حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي 
 . )٢(" وأنه فوق عباده ،تدل عىل أن اهللا تعاىل يف عال عىل اخللق

 : ثم أورد قول القائل،واحلافظ الذهبي يعد إيراد النصوص يف هذه املسألة عيا
 )٣(         إذا احتاج النهار إىل دليل      وليس يصح يف األذهان يشء             

ـريا ـا كـب ـم اهتامـم ـا أـهـل العـل ـد أولوـه ـا ،ولعـظـم ـهـذه املـسـألة فـق  فـصـنفوا فيـه
 . وال خيلوا كتاب من كتب العقيدة من احلديث عن هذه املسألة ،املصنفات

ولقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا أن من أدلة علو اهللا عـىل خلقـه الـترصيح بتنزيـل 
 :)٤(قال يف النونية ،الكتاب منه

 ل للقرآن  ـــ      هذا وسادسها وسابعها النزو                  ل كذلك التنزي
  ق  والربهانــــا   بأن    كتابه                    تنزيله   باحلــــــ      واهللا  أخربن

 ان ــ      أيكون تنزيال وليس كالم من                  فوق العباد أذاك ذوإمك
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 ) .٢٣٤/ ٢(و ) ٣٨ / ١(   مناهل العرفان )  ١(
  ).١٢١ /  ٥( نقل ذلك شيخ االسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )  ٢(
  ).١٠٢:  ص(  انظر خمترص العلو  )  ٣(
  ) .٤١٢  /  ١(  رشح ابن عيسى انظر النونية ب)  ٤(
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  والرمحن ليس مباين األكوان        الرمحن   نـــــــأيكون تنزيال م  
 .وقد تقدم التفصيل يف صفة العلو وأدلتها وإمجاع أهل العلم 

 : وذلك من عدة وجوه، ما ادعاه الزرقاين من تأويل النزول باإلعالم باطلًإذاف
 ال يعـرف يف كتـاب وال ، وأن املقصود بـه اإلعـالم، أن ما ذكره من جماز النزول-١

 .سنة وال لغة وال رشع  وال عرف وال استعامل 
 إلخـراج اللفـظ ، وال مسوغا، مل يكن موجبا، أنه لو عرف استعامل ذلك بقرينة-٢

 )١(.عن حقيقته حيث ال قرينة 
 ولكـن هـذا تفسـري مـن ال ، أن تفسري النزول بمعنى اإلعالم ال يعرف يف اللغـة-٣

 وتقـدم نقـل بعـض ،)٢( إال الكـالم الـنفيس الـذي ال يسـمعيثبت هللا عزوجل كالما
 . )٣( أقوال أهل اللغة يف هذا الشأن

 ليس يف القرآن وال يف السـنة لفـظ نـزول إال وفيـه معنـى "قال شيخ اإلسالم 
 وهذا هو الالئق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب وال تعـرف العـرب ،النزول املعروف

 .)٤( "نزوال إال هبذا املعنى 
والتنزيل واإلنزال حقيقة جميء اليشء أو اإلتيان به مـن علـو "وقال ابن القيم 

 .  )٥(" ًهذا هو املفهوم  منه لغة ورشعا  .إىل سفل 
 باملصدر الذي يفيد وقوع الفعل حقيقة ًا أن النزول ورد يف القرآن الكريم مؤكد-٤

 . )٦(ال جمازا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ).٣/١١٠١(   خمترص الصواعق )  ١(

  ).٥٩٧ /١( انظر القرآن الكريم ومنزلته بني السلف وخمالفيهم ملحمد هشام طاهري )  ٢(
  ) .٤٨٨: ص(واملفردات للراغب األصفهاين  ) ٤١٧ / ٥( انظر مقاييس اللغة البن فارس )  ٣(

  ) .٢٥٧ /١٢( جمموع الفتاوى )  ٤(

  ). ٣/١١٠٠(  خمترص الصواعق )  ٥(
 ).٥٩٩( /والقرآن الكريم ومنزلته بني السلف وخمالفيهم ) ١١١:ص( انظر تأويل مشكل القرآن البن قتيبة )  ٦(




 

 

٣٨٣ 

ــال ســـبحانه وتعـــاىل   M   1    0  /    .  -  ,   5  4  3  2L  ـق
  .]٢٣: اإلنسان[ M   Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×L   وقال تعاىل ]١٠٦: اإلرساء[
 وهـو املكانيـة واجلسـمية  أما ما ادعاه الزرقاين مـن الزم إثبـات حقيقـة النـزول-٥ 

التي مل تبن عـىل تقـوى مـن اهللا ،فيقال أترتك النصوص الرصحية بمثل هذه الرتهات
 فكيـف ،ومل يعرفها السلف الصالح مـن الصـحابة ومـن تـبعهم بإحسـان،ورضوان

 ؟ .تطوى عنهم وتكشف ملن جاء بعدهم 
أن يكون الكـالم  وذلك أنه ال يلزم ، يقال هلم ال يلزم من نزول القرآن اجلسمية-٦

 واألعـراض تقـوم ،ً ثـم إن الكـالم عـرض ولـيس ذاتـا،ًاملنقول جسـام وذاتـا بنفسـه
 ^ وسمعه جربيـل ونقلـه إىل حممـد ، ال بنفسها فكالم اهللا عزوجل قائم به،بذواهتا

  )١(.وال يلزم من ذلك مفارقة صفة الرب عن ذاته 
ـاين للـنـزول واـسـتناده إىل أن اهللا ـجيـ-٧ ـزه ـعـن اـحلـوادث  أـمـا تأوـيـل الزرـق ب أن يـن

 وهذه املسألة أعني مسألة حلول احلوادث من األصول العقلية ،وأعراض احلوادث
 تـأولوا صـفات اهللا ، ونتيجة ذلـك،عند األشاعرة والتي عارضوا هبا مدلول السمع
 ، وأخـذه عـنهم مجهـور األشـاعرة،وهذا الدليل هـو املسـلك املشـهور عنـد املعتزلـة

 ، ال يعرف صدق الرسول حتى يعـرف إثبـات الصـانع:الواوخالصة الدليل أهنم ق
 وال يعلم حدوث العامل إال بام ،وال يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العامل

 بأهنـا ال ختلـو مـن ، ثـم اسـتدلوا عـىل حـدوث األجسـام،به يعلم حدوث األجسام
ت عن  لذلك نفت املعتزلة مجيع الصفا،احلوادث ومامل خيل من احلوادث فهو حادث

ما قامت بـه الصـفات قامـت بـه األعـراض ومـا قامـت بـه األعـراض فهـو  ألن اهللا
 .حادث

 ألهنـا حـوادث ؛أما الكالبيـة واألشـاعرة فنفـوا الصـفات االختياريـة عـن اهللا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

   )٥٩٩ / ١( انظر القرآن الكريم ومنزلته بني السلف وخمالفيهم )  ١(




 

 

٣٨٤ 

  )١(.فيجب نفيها
 : منها  من وجوه كثريةوهذا  املسلك باطل

 وهذا بخالف ، الناس  ال يفهمها كثري من، أن هذا الدليل طويل كثري املقدمات-١
 نجـد ، ولصعوبة  مسلكهم هذا وعرس تصوره،الدليل الرشعي فهو قليل املقدمات

 فبيـنهم مـن ،أن أصحاب هـذه الطـرق مل يتفقـوا عـىل مقدمـة واحـدة مـن مقـدماهتا
  )٢(. وهذا الشك كاف يف إبطاله ، والتنازع اليشء الكثري،االختالف

 وال أصحابه مـن بعـده وال ^إليه رسول اهللا  أنه دليل مبتدع يف دين اهللا مل يدع -٢
 فلو كانت معرفة ، وإنام حدث بعد املائة األوىل وانقراض عهد التابعني،أئمة السلف

 للـزم أهنـم كـانوا غـري عـارفني بـاهللا وال ،الرب عزوجل واإليـامن بـه موقوفـة عليـه
 . وهذا من أعظم الكفر باتفاق املسلمني ،مؤمنني به

ً األنبياء واملرسـلني مل يـأمروا أحـدا " إبطال هذا الدليل يقول شيخ اإلسالم يف
 وإن ،ً فلو كانت املعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكـان واجبـا،بسلوك هذا السبيل

ً ولو كان واجبا أو مستحبا لرشع،ًكانت مستحبة كان مستحبا  ولـو ،r رسول اهللا هً
  )٣("ًكان مرشوعا لنقلته الصحابة 
 فليت شعري متى نقل عن رسول "يقول الغزايل ذا، وقد اعرتف أصحاهبم هب

 الـدليل عـىل ،ً أو عن الصحابة رضوان اهللا عليهم أهنم قالوا ملن جاءهم مسلامrاهللا
 . )٤(" وماال خيلو عن احلوادث حادث ، أنه ال خيلو عن األعراض:أن العامل حادث

ىل الفعل وكل هذا  أنه يلزم عليه لوازم فاسدة من نفي صفات اهللا ونفي قدرته ع-٣ 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٣٠٣ ٣٠٢ /١( تعارض العقل والنقل ودرأ  ) ٩٨٤ /٣( انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة )  ١(
 ) .٢٠٨/ ٢(انظر األصول التي بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات  )  ٢(

 ) .٥٠/ ٦ (جمموع الفتاوى)  ٣(

 ) .٨٩: ص(فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة )  ٤(




 

 

 . )١(خالف املعقول الصحيح وخالف الكتاب والسنة
 كالم الزرقاين السابق ال يعدو أن يكون تكرار وتقليـد ألقـوال األشـاعرة ًإذاف

 .دون حترير ونظر
وأن معنـاه أن اهللا ، أما ما نقله الزركيش والسيوطي يف تفسريهم ملعنى النـزول 

 ثـم جربيـل ، وعلمه قراءتـه،هو عال عن املكان و،أهلم كالمه جربيل وهو يف السامء
 أو حيفظه ، أو أن معنى النزول أن يتلقفه امللك من اهللا تلقفا روحانيا،أداه يف األرض

  )٢(.من اللوح املحفوظ فينزل به إىل الرسول ويلقيه عليه 
وأيضا ماحكاه الزركيش عـن السـمرقندي يف املنـزل عـىل النبـي عليـه الصـالة 

  :والسالم ماهو
  ....أحدها أنه اللفظ واملعنى وأن جربيل حفظ القرآن من اللوح املحفوظ ونزل به"

 املعـاين علـم تلـك ^ خاصة وأنـه باملعاين ^ النبي أنه إنام نزل جربيل عىل والثاين
 .)نزل به الروح األمني عىل قلبك( :وعرب عنها بلغة العرب وإنام متسكوا بقوله تعاىل

 ألقى عليه املعنى وأنه عرب هبذه األلفاظ بلغة العرب وأن  إنام^والثالث أن جربيل 
 وذلـك أن ،فباطـل )٣("أهل السامء يقرءونه بالعربية ثم أنه أنزل به كذلك بعد ذلـك
 وهـذا خمـالف ملـا أمجـع ،هذه األقوال تنفي سامع جربيل عليه السالم القرآن مـن اهللا

معنـى وسـمعه جربيـل منـه  من أن القرآن نـزل مـن اهللا لفظـا و،عليه سلفنا الصالح
 فيه ^ من جربيل وليس جلربيل عليه السالم وال ملحمد ^سبحانه وسمعه حممد 

  )٤(.إال التبليغ واألداء
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

وموقـف ابـن تيميـة مـن )  ٥٤٥-٥٤١ / ٥( وجمموع الفتـاوى  ) ٩٧ / ١( انظر درأ تعارض العقل والنقل )  ١(
 ) .٢٧٣ -٢/٢٠٧(واألصول التي بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات  ) ٩٩١ /٣( األشاعرة 

  ) .٢٩٢- ٢٨٩ /١(  وانظر اإلتقان يف علوم القرآن  ) ١٦٤ / ١( انظر الربهان يف علوم القرآن )  ٢(
  )٢٩٢ / ١(  السيوطي يف اإلتقان ونقله كذلك ) ١٦٤ /    ١( انظر الربهان يف علوم القرآن )  ٣(
)     ١٩٥ /١(ورشح العقيـدة الطحاويـة  ) ١٣٩ – ١١٧ / ١٢ )  ( ٥٤٤ -٥٣٠ / ٦( انظر جمموع الفتـاوى )  ٤(

= 

٣٨٥ 




 

 

٣٨٦ 

 :واألدلة عىل هذا كثرية منها 
̧     (قولـــه تـعـــاىل -١   ¶  µ   ́   ³  ²±  °  ̄    ®   ¬  «   

     É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹
Ê     Ï  Î  Í  Ì  Ë    &  %  $  #  "  !

  2  1   0  /  .  -  ,  +  *     )  ('L ]النحــــــل :
وأنه أنزله روح القدس من اهللا ، ففي هذه اآلية بيان ملعنى نزول القرآن  .]١٠٣ – ٩٨

  )١(.ومقتىض هذا أنه سمعه من اهللا ومل يؤلفه 
ــــاىل -٢ ــــه تـع ̀  M  k   ji  h  g  f    e  d  c  b   a   قوـل

  y  x  w  v   u   ts  r  q  p    o  n  m  l ]١١٤: األنعام[.  
M   p  o   قوـلـــــه تـعـــــاىل -٣   n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c

  r  qL ]١٩٤ – ١٩٢: الشعراء[. 
 وتبطـل مـن ،فهذه اآليات تبطل أن يكون جربيل أخـذه مـن اللـوح املحفـوظ

 فإن هذا القرآن العـريب ، ونحو هذه األقوال،يقول إنام أهلمه جربيل فعرب عن القرآن
   )٢(.البد له من متكلم تكلم به أوال قبل أن يصل إلينا 

 :ن السنةوأما م
ـاىل  ـه تـع ـاب قوـل ـام البخــاري يف ـب ـا رواه اإلـم ـك ـم ـن ذـل   M        hg  f فـم

  kj  i   L " ثم أورد مجلة من األحاديث  . 
 يا فالن إذا " ^ حديث الرباء بن عازب ريض اهللا عنه قال رسول اهللا :ومنها

ـت إىل فراـشـك فـقـل ـفيس إلـيـك:أوـي ـك، اللـهـم أـسـلمت ـن ـي إلـي ـت وجـه  ، ووجـه

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
  ) .٤/١٣٩٦( وخمترص الصواعق  ) ٢٧٧ / ١( وتوضيح املقاصد البن عيسى  =
  ).١١٧ / ١٢( انظر جمموع الفتاوى )  ١(
  ) .١٢٠ / ١٢ (انظر جمموع الفتاوى )  ٢(




 

 

٣٨٧ 

 ال ملجأ وال منجـا ، رغبة ورهبة إليك،ي إليك وأجلأت ظهري إليكوفوضت أمر
 . )١( احلديث"... آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ،منك إال إليك

: وعن عبد اهللا بن أوىف ريض اهللا عنه قال رسول اهللا عليه وسلم يوم األحزاب
 .)٢("  رسيع احلساب اهزم األحزاب وزلزهلم،اللهم منزل الكتاب"

 باب من صـفة "،)٣(وأورد اإلمام أبوبكر بن خزيمة رمحه اهللا يف كتابه التوحيد
 " ^ حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قـال رسـول اهللا "تكلم اهللا بالوحي

ـالوحي ســمع أهــل الســامء صلصــلة  ـم اهللا ـب ـىل الصــفاإذا تكـل  ،كجــر السلســلة ـع
 فإذا أتاهم جربيـل فـزع عـن ،فيصعقون فال يزالون كذلك حتى يأتيهم جربيل:قال

 احلـق :قـال فينـادون.يقـول احلـق :قلوهبم فيقولون يا جربيل ماذا قـال ربـك ؟ قـال
 . فهذا احلديث رصيح يف أن جربيل يسمع الوحي من اهللا سبحانه وتعاىل   )٤("احلق

  :اعوالدليل من اإلمج
 مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء األمصار أن " )٥(سفرايينيإليقول أبوحامد ا

 والقرآن محله جربيـل عليـه ، ومن قال خملوق فهو كافر،القرآن كالم اهللا غري خملوق
 .)٦("^السالم مسموعا من اهللا تعاىل والصحابة سمعوه من رسول اهللا 

 كـالم اهللا تعـاىل ـمـدرك "اهللا  األصـفهاين رمحـه موقـال قـوام السـنة أبـو القاسـ  
 فالـذي ، وتـارة يسـمع مـن التـايل، فتارة يسمع من اهللا تعـاىل،مسموع بحاسة األذن

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٧٠٥٠(برقم ) ٢٧٢٢/ ٦()  ١(
 ) .٧٠٥١( برقم ) ٢٧٢٢/ ٦(أخرجه البخاري )  ٢(
  ).٣١٥/  ١(  انظر )  ٣(
  .)٣٢٧: ص (تقدم خترجيه)  ٤(
خ الشافعية بالعراق، من مصنفاته كتاب يف  بن أيب طاهر اإلسفراييني، شيهو أمحد بن حممد بن أمحد أبو حامد)  ٥(

وطبقـات الشـافعية البـن أيب شـهبة ) ١٣١: ص(هـ انظـر طبقـات الفقهـاء للشـريازي ٤٠٦أصول الفقه ت 
)١/١٧٢. ( 

  ) .                 ٢٧٧ / ١( ونقله  ابن عيسى  يف توضيح املقاصد  يف رشج نونية ابن القيم  )  ٦(




 

 

٣٨٨ 

 .  )١("يسمعه من اهللا تعاىل من يتوىل خطابه بنفسه بال واسطة وال ترمجان 
الـذي ) أي القرآن ( ومذهب علامء السنة وفقهائهم أنه "وقال يف موضع أخر 

 وحتدى به النبي عليه ^ وأدى جربيل إىل النبي ،ه جربيل من اهللاتكلم اهللا به وسمع
وأدى النبي زوجل داللة عىل صدق نبوته ومعجزة،  وجعله اهللا ع،الصالة والسالم

 إىل الصحابة عليهم حسب ما سمعه من جربيل عليه السالم ونقله السـلف إىل ^
 . )٢("اخللف قرنا بعد قرن 

 أنـا ،ص أمحد عىل ما جـاء بـه الكتـاب والسـنةن"وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 
 سمعه جربيل من اهللا وبلغه إىل ،نقرأ القرآن بأصواتنا والقرآن كالم اهللا لفظه ومعناه

 . )٣(" وسمعه حممد منه وبلغه حممد إىل اخللق^حممد 
 وسـمعه ، والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم اهللا بـه"وقال يف موطن أخر 

 .)٤(" وأنذر به األمم، وبلغه حممد إىل الناس،عه حممد من جربيلجربيل من اهللا وسم

 واملنقول عن السلف اتفاقهم عىل "وقال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه اهللا 
، ^ وبلغـه جربيـل إىل حممـد ، تلقاه جربيل عـن اهللا،أن القرآن كالم اهللا غري خملوق

 . )٥(" إىل أمته ^وبلغه 
عليه أهل السنة واجلامعة أن اهللا تكلـم بـالقرآن فسـمعه وهبذا يتبني أن مما أمجع 

  .^جربيل منه سبحانه وبلغه إىل حممد 
أما األشاعرة فقد اضطربت أقواهلم  يف كيفية إحياء اهللا  القـرآن إىل جربيـل كـام 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٢٨٤ /  ١ (  احلجة يف بيان املحجة ) ١(
  ) .٤٠٠ / ١(  احلجة يف بيان املحجة ) ٢(
  ).١٩٥ / ١( وانظر رشح العقيدة الطحاوية  ) ٩٨ / ١٢(  جمموع الفتاوى ) ٣(
  ) .١٢٧ و ٢٩٨ /١٢( و  ) ٥٥٤ /١٢( و  ) ٧٥ / ١٢(   جمموع الفتاوى ) ٤(
  ) .٥٦٥ / ١٣(  فتح الباري )  ٥(




 

 

٣٨٩ 

 . نقل ذلك يف بعض كتب علوم القرآن 
قادهم يف  وذلك أن اعت،وسبب هذا االضطراب يعود إىل عقيدهتم يف كالم اهللا

 ، وأنكروا أن يكون كالم اهللا بحرف وصـوت،كالم اهللا أنه املعنى القائم يف نفس اهللا
 . )١(ًا ليس مسموعًإذافهو 

 إنـه أخـذه مـن اللـوح : قـال بعضـهم . )٢(ولذلك تنوعـت أقـواهلم واختلفـت
 إن اهللا :وبعضـهم يقـولن اهللا أهلمه إياه وهـو يف السـامء،   إ: وقال بعضهم،املحفوظ

 ومـنهم مـن ،^ق القرآن فيكون مكتوبا يف اللوح املحفوظ ثم ينزل به إىل النبي خيل
 . )٣( ^ إن اهللا خيلق القرآن يف اهلواء فيسمعه جربيل فيبلغه إىل النبي :يقول

وهـذه هـي مقالـة ،وأقواهلم هذه مبنية عىل أصل فاسد هو القول بخلق القرآن
 . اجلهمية 

 ^علم أن كالم اهللا تعاىل منـزل عـىل قلـب النبـي  وجيب أن ي"يقول الباقالين       
M  c   :والدليل عىل ذلك قولـه تعـاىل. نزول إعالم وإفهام ال نزول حركة وانتقال 

  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d
  vL ]١٩٥ – ١٩٢: الشعراء[.  

 ، ومـنـزول علـيـه، ومـنـزل، مـنـزل:ـهـا هـنـا أربـعـة أـشـياء هـنـا فيـجـب أن تعتـقـد
 وقولـه ]٩: احلجـر[ M       j  i  h  gL    :فاملنزل هـو اهللا تعـاىل لقولـه. ومنزول به 

 واملنزل عىل الوجه الـذي بينـاه مـن كونـه ]٤٤: النحل[ M5  7     6   L  :تعاىل
نزول إعالم وإفهام ال نـزول حركـة وانتقـال كـالم اهللا تعـاىل القـديم األزيل القـديم 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٥٠: ص(  عبد هللا القرين . دانظر املعرفة يف اإلسالم )  ١(
  ).٦٥٤:ص( وانظر خمترص الصواعق  ) ١٢٠ / ١٢( انظر جمموع الفتاوى )  ٢(
 ) ١١١:ص( غاية املرام لآلمدي ) ١٣٥: ص(وانظر اإلرشاد للجويني  ) ١٢٠ / ١٢( انظر جمموع الفتاوى )  ٣(

 ).١٧٦:  ص(ورشح اجلوهرة للباجوري 




 

 

٣٩٠ 

 لقوـلـه ،^واملـنـزل علـيـه قلـب النـبـي    M f  e  d  cL  : لقوـلـه تعـاىل،بذاتـه
 ، واملنزول به هو اللغة العربية التي تال هبا جربيلM  q  p  o  n  mL :تعاىل

  والنـازل عـىل M  v  u     t  sL : لقولـه تعـاىل،ونحن نتلوا هبا إىل يوم القيامـة
  :يدل عىل هذا قوله تعاىل.  قول جربيل عليه السالم ،احلقيقة املنتقل من قطر إىل قطر

 M  ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2  G  F  E  DC  B    A  @  ?            >  =  <    
  U    T       S  R  Q  P   O  N  M  LK  J      I   HL ]ــــــه ]٤٣ – ٣٨: احلاـقــــــة  وقوـل

ــــــــاىل ̀  M    i   h  g  f  e  d    c     b  a  :تـع    _    ̂    ]  \  [  Z
  }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n  m             l  k  j
³  ²  ±  °   ̄          ®  ¬   «  ª  ©  ̈     §   ¦    ¥      ¤  £  ¢   ¡  �  ~  

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́
ÈL ]وهذا إخبار من اهللا تعاىل بأن النظم العريب الذي هو قراءة ]٢٩ – ١٥: التكوير 

 . )١(" كاهن كالم اهللا تعاىل قول جربيل ال قول شاعر وال قول
هنا يفرق بني نزول كالم اهللا الذي هو املعنـى القـديم األزيل القـائم والباقالين 

 .                                        بذاته فيفرس ذلك بإنه نزول إعالم وإفهام ال نزول حركة وانتقال
الكـالم عنـده هـو املعنـى ؛ ألن  وليس كـالم اهللا، أما النازل حقيقة فهو قول جربيل

 وهـذا ممـا يؤكـد مـا سـبق ذكـره مـن أن سـبب ،ظ فهو لفظ جربيـل أما اللف،النفيس
 . اضطراهبم إنام بسبب إنكارهم أن يكون كالم اهللا بصوت 

وهبذا يظهر التالزم بني إثبات صفة الكالم هللا تعاىل وأنه بصوت مسموع وبني 
 .  كيفية وحي اهللا جلربيل بالقرآن ونزوله به

 فـلـذلك مل تـضـطرب ،وت مـسـموعفأـهـل الـسـنة يؤمـنـون بـكـالم اهللا وأـنـه بـصـ
 فينـزل بـه إىل النبـي ،أقواهلم بل آمنوا  بأن اهللا يتكلم بالقرآن فيسمعه جربيل من اهللا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٤٦: ص(  اإلنصاف للباقالين ) ١(




 

 

٣٩١ 

ً نزوال حقيقيا،^  وسنة رسـوله  بل رصحوا بام نطق به كتاب اهللا، ومل يؤولوا ذلك،ً
 .وهذا بخالف أهل البدع فإهنم عىل النقيض من هذا ، ^

إبراهيم رمحه اهللا عن ما وقع يف كتاب السيوطي من ولقد سئل الشيخ حممد بن 
 هـل :^أن جربيل عليه السالم أخذ القرآن من اللوح املحفوظ وجاء به إىل حممـد 

 هذا من قول أهل السنة واجلامعة أو هو من أقوال أهل البدع ؟
 ،علـيهم وراجـت ،اجلهلـة مـن كثـري هبـا اغـرت  املقالة  هذه "فأجاب رمحه اهللا 

 يعتمـد ممـن لـيس مؤلفاتـه وكثـرة اطالعه وسعة باعه طول مع اهللا محهر والسيوطي
 القول وهو فاسد، َأصل عىل مبنية  املقالة  وهذه. العظيمة األصول هذه مثل يف عليه
 املقالـة وهـذه. نحـوهم نحـى ومن واملعتزلة  اجلهميةمقالة هي وهذه القرآن، بخلق

 الكفـر مـن املقالـة هـذه ويلـزم حقيقـة، ًمتكلام اهللا يكون َأن انكار ،حقيقتها اخلاطئة
 بآـهلـة وتـشـبيهه ،ـبـاخلرس تـعـاىل اهللا ووـصـف ،الرـسـالة وإنـكـار والزندـقـة واإلـحلـاد
 َأهـل يعرفـه مـا الكفريـة املحـاذير مـن ذلـك وغـري ،تنطق ال التي األصنام املرشكني
 َشـاء إذا ًمـتكلام يزل مل تعاىل اهللا َأن قاطبة واجلامعة السنة َأهل عليه الذي نإف ،العلم
 تعـاىل، اهللا من الكريم القرآن سمع السالم عليه جربيل وأن َشاء، وكيف َشاء ومتى
 .^ حممد إىل وبلغه

 َوأخـذ املحفـوظ، اللـوح يف خلقـه: يقـول مـن مـنهم القـرآن بخلق والقائلون
: يقول من ومنهم. ^ حممد إىل به َوجاء املحفوظ، اللوح من املخلوق ذلك جربيل
 . )١(".َأقواهلم من ذلك غري إىل حممد، يف خلقه  :يقول من ومنهم .جربيل يف خلقه

 . نقل كالم شيخ االسالم رمحه اهللا ثم،ثم ذكر األدلة عىل كالم اهللا ونزول القرآن
 القول بأن جربيل عليه السالم أخذ القرآن مـن غـري اهللا سـواء كـان مـن اللـوح ًإذاف

 :"بالتلقي الروحاين باطل من وجوه املحفوظ أو 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٢١٤ /١(  فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ) ١(




 

 

٣٩٢ 

 أن قوهلم هذا مبني عىل اعتقادهم يف كالم اهللا حيث جعلوا كالم اهللا هـو املعنـى -١
 وسبق الرد عىل هذا الكالم وبيان بطالنـه ،القائم بالنفس وليس بحرف وال صوت

 .وما بني عىل باطل فهو باطل 
 أن النـصـوص دـلـت ـعـىل أن جربـيـل يـسـمع اـلـوحي ـمـن اهللا تـعـاىل حقيـقـة دون -٢

.  من مجلة الوحي ومن هذه النصوص حديث عبـد اهللا بـن مسـعودواسطة والقرآن
 .الذي سبق ذكره

 أن النزول مل يرد مقيدا يف النصوص بأنـه منـه سـبحانه إال يف حـق القـرآن قـال -٣ 
M   Ç  Æ      :تعاىل   Å  Ä  Ã  ÂL ]آن فـدل عـىل أن نـزول القـر ]١٠٢: النحل

 .)١(، وأن جربيل سمعه من اهللا عزوجلًا حقيقيًمنه سبحانه نزوال
ن القـرآن إهذه اآلية أيضا تبطل قول من يقـول   "قال شيخ االسالم رمحه اهللا 

 ، أما يف جربيل أو حممد أو جسـم آخـر غريمهـا، ليس منزال من اهللا بل خملوقالعريب
 ليس هـو كـالم العريبن القرآن  أ،كام يقول ذلك الكالبية واألشعرية الذين يقولون

 ثـم ، خلق ليدل عىل ذلك املعنىالعريب والقرآن ، وإنام كالمه املعنى القائم بذاته،اهللا
 جربيـل فعـرب عنـه أهلمـه أو ، يكـون خلـق يف بعـض األجسـام اهلـواء أو غـريهأن إما

ن  جربيـل مـأخـذه أو يكون ،العريب أو أهلمه حممد فعرب عنه بالقرآن ،العريببالقرآن 
ن إ ف، تقدمت هي تفريع عىل هذا القولالتي فهذه األقوال ،اللوح املحفوظ أو غريه

 . )٢("  ال بد له من متكلم تكلم به أوال قبل أن يصل إليناالعريبهذا القرآن 
، ^ربيـل أو حممـد  أن القول بذلك يستلزم أن يكون القرآن العريب هو لفـظ ج-٤

ري وتقدم نقل قول الباقالين حيث رصح وهذا هو الذي استقر عليه املذهب األشع

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 . )٣٩٦:  ص( وآراء ابن حجر اهليتمي ملحمد الشايع  ) ٢٤٨ و١١٨/ ١٢( انظر جمموع الفتاوى )  ١(

  ) .١٢٠ /١٢( جمموع الفتاوى )  ٢(




 

 

٣٩٣ 

 .بأن اللفظ لفظ جربيل 
 ويـسـتلزم ، يـسـتلزم أن يـكـون اـلـوحي كـلـه إهلاـمـا، أن انـكـار تكـلـم اهللا ـبـالوحي-٥

 فإن الوحي قـد ،وهذا بال شك باطل،املساواة بني تكليم اهللا ملوسى وإحيائه إىل غريه
  )١(. ةيكون كالما وقد يكون إهلاما إما بواسطة أو بغري واسط

وهلذا ألزم احلافظ ابن حجـر مـن أنكـر أن يكـون كـالم اهللا بصـوت أن يكـون غايـة 
 .)٢(مايثبتونه هللا تعاىل جمرد إهلام

 أن القول بأن جربيل أخذ القرآن من اللوح املحفوظ أوبـالتلقف الروحـاين ومل -٦
   :يسمعه من اهللا  يلزم منه لوازم باطلة

 وذلك أن بني إرسائيل ،^ أرفع درجة من حممد  يلزم منه أن يكون بنو إرسائيل-أ
 بيـنام حممـد ،قد أخذوا كالم اهللا من الكتاب الذي كتبه سبحانه ملوسى عليه السـالم

  )٣(. وجربيل من الكتاب، أخذه من جربيل^

 ويلزم ملن قال إن اهللا ألقـى إىل جربيـل املعـاين وإن جربيـل عـرب عنهـا بـالكالم -ب
  :مه إهلاما وهذا اإلهلام يكون آلحاد املؤمنني كام قال تعاىلالعريب أن يكون جربيل أهل

 M  ¡       �  ~  }  |      {  z  yL ]وقولــــــه تعــــــاىل  ]١١١: املائــــــدة  
M3  2   1     0     /  .  L]وقـد أوحـى إىل سـائر النبيـني فيكـون ]٧: القصص 

هذا الوحي الذي يكون آلحاد األنبياء واملؤمنني أعـىل مـن أخـذ حممـد القـرآن عـن 
  )٤(.جربيل

وما أمجل ما قاله ابن القيم يف نونيته حيث خلص األقوال السـابقة وذكـر قـول 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٥٨( واملعرفة يف اإلسالم للقرين  ) ٥٤٠ /٦( انظر جمموع الفتاوى )  ١(
 ) .٥٥٩/ ١٣(  فتح الباري    )٢(
 ).١٢٧ /  ١٢( انظر جمموع الفتاوى )  ٣(
  ).١٢٨ / ١٢(  انظر جمموع الفتاوى )  ٤(




 

 

٣٩٤ 

 أهل احلق 
  :)١(قال رمحه اهللا،  من الفرقوذلك بعدما تكلم عن صفة الكالم وذكر من خالف

 انــــالدي نـم يسمع ومل لوقملخـ         به الرسول جاء الذي إن
 رآنــالق نـع رياـتعب اهـــــأنش   دـــحمم لــفقي مـــبينه واخللف

  انـــاملن عن اهــــــأنش ربيلـج  إنام  وقالوا وــــأب واآلخرون
 أنــالش الرفيع للوحا من نقل   هــنإ ى وقالتأخر وتكايست
 انـــحدث ذا هــــفي خلقا أنشأه    قد اللوح ورب مبدؤه فاللوح

 انـعين هــل نــــــم يا كتبهم يف    ترى فانظر هلم مقاالت ىهذ
 نــالرمح نـــــــع بلغه جربيل    اـنمإ قالوا قـــــاحل أهل لكن

  انـربهبال املصدوق للصادق     هـرب نــــــم له مسموعا لقاهأ
وهبذا  يتبني أن القـول الصـحيح الـذي عليـه  أهـل السـنة واجلامعـة قاطبـة أن 
القرآن كالم اهللا نزل من عند اهللا لفظا ومعنى  وتكلم اهللا به فسمعه جربيل وبلغه إىل 

  .^حممد 
وال ينا يف ذلك ما جـاء عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عنـه وغـريه مـن السـلف يف 

 أنه أنزلـه إىل بيـت العـزة يف ]١: القدر[ M "  !  &  %  $  # L  تفسري قوله تعاىل 
 وال ينايف أنه مكتوب ،السامء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجام مفرقا بحسب احلوادث

M   Ä  Ã  Â  كام قـال تعـاىل ، يف اللوح املحفوظ قبل نزوله      Á  ÀL ]٢١ : الـربوج[ ،
 M   -  ,        +  *  )  (  '       &  %  $   #  "     !L   : وقـــال تعـــاىل

ـــة[ ̀   M  :وقــــال تعــــاىل. ]٧٩ – ٧٧: الواقـع   _  ̂   ]  \  c  b    aL 
فإن كونه مكتوبا يف اللـوح املحفـوظ ويف صـحف مطهـرة ال ينـايف أن  .]٤: الزخرف[

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٢٦٥ / ١(  الكافية الشافية برشح ابن عيسى )  ١(




 

 

٣٩٥ 

كونه يف اللوح املحفوظ فإن اللوح فيه  ألن يكون جربيل نزل به من عند اهللا وذلك 
من مجلة ذلك القرآن الذي سينزله اهللا كل ما هو كائن وما سيكون إىل يوم القيامة و

 ونزوله مجلة إىل سامء الدنيا فهو بمثابة نقـل جـزء ممـا يف اللـوح وهـو ،^عىل حممد 
مجلة القرآن، وعىل هذا يكون القرآن موجودا يف اللوح املحفوظ حينام جرى القلـم 

نـزل ثم ،ثم جـرى نقلـه إىل سـامء الـدنيا مجلـة يف ليلـة القـدر،بام هوكائن وماسيكون
 وكلام أراد اهللا إنزال يشء منه تكلم سبحانه بـام أراد أن ينزلـه ،منجام يف عرشين سنة

واهللا . فيسمعه جربيل عليه السالم عن اهللا تعاىل وال منافاة بني تلك احلاالت الثالث
  .)١(أعلم

ويؤيد أن جربيل تلقفه من اهللا سـامعا "والسيوطي بعدما ذكر األقوال السابقة قال   
.ر حديث النواس بن سمعان ريض اهللا عنه السابق، وكأنه مال إىل هذا القولثم ذك
  

ولقد رأى الزرقاين أن أمثل األقوال يف كيفية أخذ جربيل للقرآن أنه أخذه من 
إذا تكلـم اهللا " ثم استدل بحـديث النـواس بـن سـمعان  ريض اهللا عنـه )٢(اهللا سامعا
 .واهللا أعلم )٣( "بالوحي 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وانظـر رشح األربعـني النوويـة  ) ٢١٣ /٩( وانظر تتمـة أضـواء البيـان   ) ١٢٦ /١٢(انظر جمموع الفتاوى )  ١(

  ).٢٤٩: ص( يخ ابن عثيمني للش
  ) .٤٢/ ١(  انظر مناهل العرفان )  ٢(
 إذا أراد اهللا أن يـوحي بـاألمر تكلـم "مل أجده هبذا اللفظ من حديث النواس بن سمعان وروي عنه بلفظ آخر)  ٣(

 حاتم وابن أيب ) ١٠٩ / ٢٢( وابن جرير يف تفسريه  ) ٥١٥رقم ( رواه ابن أيب عاصم يف السنة . "...بالوحي 
والبيهقـي يف األسـامء  ) ٢٧٩رقـم  ( وابن خزيمـة يف التوحيـد  ) ٦٩٨ / ٦( وابن مردوية كام يف الدر املنثور 

  ) .٥١١ / ١( والصفات 
والوليد بن مسلم كثري تدليس ) ٢٩/٤٧٦( ويف اسناده نعيم بن محاد قال النسائي ضعيف انظر هتذيب الكامل 

 انظر " ال أصل له"ونقل أبو زرعة النرصي عن دحيم قوله عن احلديث)  ٥٨٤: ص(التسوية    انظر التقريب 
  ) .١٠/٦٠٢(السري 
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 :املبحث الثالث
 موقفهم من إعجاز القرآن












 




 

 

٣٩٧ 

 
 وتكـمـن عظـم ـهـذه ،ة إعـجـاز القـرآنإن مـن املـسـائل العظيمـة واملهـمـة مسـأل

 ولـذلك اهـتم هبـا ،r وصـدق رسـالة نبينـا حممـد ،املسألة يف صلتها  بدالئل النبـوة
  ،العلامء وأولوها العناية الفائقة وصنفوا فيها املصنفات

 :وسيكون املبحث يف عدة مطالب
  ضابط املعجزة :املطلب األول
  القرآن معجزة هذه األمة :املطلب الثاين

  قدر املعجز من القرآن :طلب الثالثامل
   وجوه إعجاز القرآن:املطلب الرابع

 وفيه متهيد تعريف املعجزة لغة  
 وضـعف ، أعجز اليشء يعجزه إذا فاته– هي اسم فاعل من اإلعجاز زةـاملعج

عـجـزت ـعـن إدراـكـه وطلـبـه  يـقـال أعـجـزين ـفـالن إذا ـفـاتني و،ـعـن طلـبـه وإدراـكـه
العني واجليم والـزاء أصـالن صـحيحان يـدل  "عجز"قال ابن فارس ق به، واللحو

 . واالخر عىل مؤخر اليشء ،أحدمها عىل الضعف
 . فهو عاجز أي ضعيف ، عجز عن اليشء يعجز عجزا:فاألول
أيـه ويقولـون املـرء  ألنـه يضـعف ر؛ إن العجز نقيض احلزم فمن هذا:وقوهلم
ولـن يعجـر اهللا  ،ا عجزت عن طلبه وإدراكـهويقال أعجزين فالن إذ، يعجز ال حمالة
M  È  Ç  Æ   Å  Ä  :ويف القـرآن،  ال يعجز اهللا تعاىل عنه متـى شـاءتعاىل يشء أي

  Ì  Ë  Ê  ÉL ]ــــال تعـــــاىل، ]١٢: اجلـــــن ̧  M  º    ¹  :وـق   ¶  µL 
  :وقال تعـاىل . ويقال فالن عاجز فالنا إذا ذهب فلم يوصل إليه  ...]٢٢: العنكبـوت[

 M  ¼  »   º  ¹L ]١(" ]٣٨: سبأ(  
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 )٤/٢٣٢(معجم مقاييس اللغة )  ١(




 

 

٣٩٨ 

ً ويقـال أعجـزت فالنـا إذا لقيتـه ، عجـز األمـر يعجـزه،والعجز نقـيض احلـزم
ملعجزة بفتح اجلـيم وكرسهـا مفعلـة مـن العجـز عـدم  وا،والعجز الضعف، ًعاجزا 
 .القدرة 

 ومنه سميت العجوز )١(" كل يشء بقدر حتى العجز والكيس" ويف احلديث
 )٢(.واملعجزة واحدة معجزات األنبياء  . ًعجوزا لعجزها يف كثري من األمور 

خر عن اليشء وحصوله عنـد عجـز األمـر أي التأ "العجزواخلالصة أن أصل 
مؤخره كام ذكر يف الدبر وصار يف التعارف اسام للقصور عن فعل اليشء وهـو ضـد 

 . )٣("القدرة
 هو زوال القدرة عن اإلتيان باليشء من ":ًوقيل يف تعريف اإلعجاز اصطالحا

 . )٤("عمل أو رأي أو تدبري
 

* * * 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) ٢٦٥٥(برقم ) ٢٠٤٥/ ٤(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(

 ) ١٧٤: ص(وخمتار الصحاح للرازي ) ٣٧٠ -٣٦٩/ ٥(انظر لسان العرب )  ٢(

 ) ٣٢٢:ص(مفردات غريب القرآن )  ٣(

 ) ٦٥/ ١( بصائر ذوي التمييز للفريوز آبادي )  ٤(




 

 

٣٩٩ 

 


 
 سـامل مـن ، مقـرون بالتحـدي، السـيوطي أن املعجـزة أمـر خـارق للعـادةيرى
 .)١("املعارضة 

 يعجـز أمـر هي" تكلم الزرقاين عن املعجزة وعرفها بقوله "وكذلك الزرقاين 
 عـن خـارج ،للعـادة خارق أمر هي أو ،بمثله اإلتيان عن وجمتمعني متفرقني ،البرش
 إياهـا دعـواه عنـد النبـوة مـدعي يـد عـىل تعـاىل اهللا خيلقه ،املعروفة األسباب حدود
 . صدقه عىل شاهدا

 إن وقـال عباده إىل ورسوله خلقه إىل اهللا مبعوث أنه وادعى ما إنسان قام فإذا
 خيرج وأن ،يدي عىل عاداته من عادة أرسلني الذي اهللا يغري أن أدعيه فيام صدقي آية

 ،العجاب األمر هبذا اهللا وسيأتيكم قال ثم ،وجوده يف العامة سننه من سنة عن اآلن
 .)٢("زرافات أحتداكم وإين قادرون وعليه نابغون فيه أنكم ترون باب من

 حتـى ذكـروا هلـا رشوطـا )٣(وهذا الضابط  ذكـره مجهـور املتكلمـني ونحـوهم 
 . أوصلها بعضهم إىل ستة وبعضهم أوصلها إىل سبعة

حـدي مـع عـدم أمـر خـارق للعـادة مقـرون بالت :املعجـزة" )٤(يقول التفتازاين
 .)٥(" املعارضة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٨٧٣/ ٥(اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(

 ) .٦٣/ ١(مناهل العرفان )  ٢(

وأصول الدين للبغـدادي  ) ٥٦٩: ص(ورشح األصول اخلمسة ) ١٩٧/ ١٥(انظر املغني للقايض عبداجلبار )  ٣(
 ) .٣٣٤ -٣٣٣:ص(  املراموغاية) ٣١٥-٣٠٧: ص(واإلرشاد للجويني ) ١٧٠:ص(

ً، الشافعي، صنف كثريا من املصنفات منها رشح تلخيص املفتاح ورشح العقائد، سعد احلق مسعود بن عمر التفتازاين)  ٤(
 ). ٣٠١: ص(ودي وطبقات املفرسين للدا) ١١٢/ ٦(هـ انظر الدرر الكامنة ٧٩٢ورشح مقاصد الكالم، تويف سنة 

 ) .١٧٦/ ٢(رشح املقاصد يف علم الكالم )  ٥(




 

 

٤٠٠ 

وقد ذكر هـذا الضـابط املعتزلـة حيـث اشـرتطوا يف املعجـزة أن تكـون خارقـة 
 فهم ظنوا أن جمرد كـون ، فعندهم  كل ما خرج عن األمر املعتاد فإنه معجزة،للعادة

 . بأن قرصوا خرق العادة لألنبياء فقط ؛وقرروا ذلك،ًالفعل خارقا للعادة هو اآلية
 إن الـعـادة ال ـختـرق إال عـنـد إرـسـال الرـسـل وال "عـبـد اجلـبـاريـقـول الـقـايض 

 . )١("خرقها لغري هذا الوجه يكون بمنزلة العبث ألن تنخرق لغري هذا الوجه
 وكرامـات ،وبناء عىل هذا فقد كذبوا بـام يـذكر مـن خـوارق السـحر والكهـان

 .)٢(األولياء 
ًخارقـا للعـادة هـو ظنوا أن جمرد كون الفعل ..  واملعتزلة"يقول شيخ اإلسالم
 إنكار :ً والتزموا طردا هلذا، فال جيوز ظهور خارق إال لنبي،اآلية عىل صدق الرسول

وأنكـروا كرامـات ... وأنكـروا الكهانـة...أن يكون للسحر تأثري خارج عن العـادة 
 . )٣("األولياء 

 ًإذا ف،أما األشاعرة فقالوا املعجزة األمر اخلارق للعادة إذا اقرتن بدعوى النبوة
 وأن كل ما خرق لنبي من العادات جيوز أن خيرق ،ًخرق العادة عندهم جائز مطلقا

 ولكـن الفـرق اقـرتان دعـوى النبـوة وهـو ،لغريه مـن الصـاحلني بـل ومـن السـحرة
 .)٤(التحدي 

 :ويقال ملن جعل املعجزة األمر اخلارق للعادة
 مل يـأت بـه ،دة أن وصف آيات الرسل وبرهان صـدقهم بأنـه أمـر خـارق للعـاً:أوال

 وذلك أن هذا الوصف وصف جممـل  ، وسلف هذه األمةrكتاب اهللا وسنة رسوله
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٨٩ /١٥(املغني يف أبواب العدل والتوحيد )  ١(

 ) .١٣٠ -١٢٩/ ١(انظر كتاب النبوات )  ٢(

 ).٤٨٤/ ١(كتاب النبوات )  ٣(

 للبغـدادي  وأصـول الـدين ) ٤٦: ص(انظر كتاب البيـان عـن الفـرق بـني املعجـزات والكرامـات للبـاقالين )  ٤(
 ) .٣١٥-٣٠٧: ص(واإلرشاد للجويني ) ١٨٥ – ١٧٥:ص(




 

 

٤٠١ 

 فإن نفس النبوة معتادة لألنبياء خارقة للعادة بالنسبة "ال ينضبط وهو عديم التأثري 
 فام خيرب اهللا النبي من الغيـب مـن اخلـرب املعصـوم هـو ممـا خيـتص هبـم )١("إىل غريهم

 وكذلك آية النبي ال بد أن تكون خارقة ،ً عن كونه معتاداً فضال،وليس هو لغريهم
  )٢(. بمعنى أهنا ليست معتادة لآلدميني ،للعادة
 فإن أردتم به أنه ال يوجد له ،ً أن يقال هلم ماذا تريدون من كونه خارقا للعادة:ًثانيا

عـض  بل قد تكون ب، فإن آيات األنبياء بعضها نظري بعض؛نظري يف العامل فهذا باطل
 .اآليات كإحياء املوتى آية لغري واحد من األنبياء 

 ، والناقـة، كـالقرآن والعصـا، أن آيات بعض األنبياء ال نظري هلا،وإن أردتم به
 .فهذا إن قيل يف بعض اآليات مل يلزم ذلك يف سائر اآليات 
 بحيـث لـيس فـيهم مـن ؛وإن أردتم أهنا خارقة لعادة أولئك املخاطبني بالنبوة

 ، فإن أكثر الناس ال يقدرون عىل الكهانة والسحر؛ ذلك فهذا ليس بحجةيقدر عىل
وكذلك من برز يف فن من الفنون فإنه يوصف بإنه يقدر عىل ما اليقدر عليه أحد يف 

ً فكتاب سيبويه مثال ممـا اليقـدر عـىل مثلـه عامـة ؛ً وليس هذا دليال عىل النبوة،زمنه
 .ًا باألنبياء بل موجود لغريهم  ليس خمتصألنه ؛ وليس بمعجز وذلك،اخللق
 وهذا خيتلف بحسـب عـادة النـاس ، مأخوذ من العود،ًا كون اليشء معتادًإذاف

 فهـذا يؤكـد مـا سـبق ، خـارق لعـادهتم،فام خرج عن عادهتم يف لباسـهم وطعـامهم
 وهلـذا مل يصـف اهللا آيـات األنبيـاء ،تقريره من أن هـذا الوصـف وصـف ال ينضـبط

ً ولكن إذا قيل من رشط املعجزة أن تكون خارقة للعادة ،عادةبمجرد كوهنا خارقة لل
  )٣(.بمعنى أهنا ال تكون معتادة للناس فهذا ظاهر معروف لكل أحد 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٦٣/ ١(النبوات )  ١(

 ) .٤٩٦/ ٦(واجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية ) ١٦٤ -١٦٣/ ١( انظر كتاب النبوات ) ٢(

 ). ١٧٣ -١٧٠/ ١( انظر كتاب النبوات )  ٣(




 

 

٤٠٢ 

 :ً أن جمرد كون املعجزة خارقة للعادة ليس كافيا لوجهني:ًثالثا
ط  لـيس بوصـف مضـبو، وغري معتاد أمر نسـبي إضـايفًاأن كون اليشء معتاد" -١

ً ومعروفا ،ً وجمربا،ً مثل كونه مألوفا؛ بل يعتاد هوالء مامل يعتد هوالءية، تتميز به اآل
 .لك من الصفات اإلضافيةونحو ذ

 فقد ، أن جمرد ذلك مشرتك بني األنبياء وغريهم وإذا خص ذلك بعدم املعارضة-٢
ًيأيت الرجل بام اليقدر احلارضون عىل معارضـته ويكـون معتـادا لغـريهم كالكهانـة 

ـه مل خيــتص والســحر و ـة ليشء لكوـن ـيس بآـي قــد يــأيت بــام ال يمكــن معارضــته وـل
 . )١(".باألنبياء

 أهنم جعلـوا هـذا الوصـف ، للعادةًا خارقًاوسبب الغلط عند من جعل املعجزة أمر
 وبني ،هو الوصف املعترب وفرق بني أن يقال إن املعجزة البد أن تكون خارقة للعادة

 وأما الثاين جعله ،ً فإن األول جعله رشطا هلا،ؤثرًأن يقال كونه  خارقا للعادة هو امل
ًموجبا ال رشطا ً.  

ً أو أن كونه حيا ،ٍّوهذا كام يقال إن العلم والبيان والقرآن ال يكون إال من حي
ًيوجب أن يكون عاملا قارئا  )٢(. ففرق بني العبارتني ،ً

 . مـن املعارضـةما ذكروه يف تعريف املعجزة وأهنا تكون مقرونة بالتحـدي سـاملةأما 
فهذا كام سبق هو قول األشاعرة وذلك أهنم جعلوا جنس آيات األنبياء مـن جـنس 

 ولكن آيات األنبياء اقرتن هبا دعوى النبـوة وسـلمت ،السحر والكهانة والكرامات
ـمـن املعارـضـة عـنـد ـحتـدي الرـسـول باملـثـل وـهبـذا فارـقـت ـجـنس الـسـحر والكهاـنـة 

 :وهذا باطل من وجوه)٣(ونحوها  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ). ١٧٤ -١٧٣/ ١(املصدر السابق )  ١(

 ).٢١٥/ ١(ر املصدر السابق انظ)  ٢(

 .واملصادر السابقة ) ٤٨٥/ ١(انظر كتاب النبوات )  ٣(




 

 

٤٠٣ 

 أن املعجزة يف ، أن حقيقة قوهلم يف جعلهم املعجزة اخلارق مع التحدي:ولاأل
ً سواء كان املعجز يف نفسه خارقا أو ،احلقيقة ليس إال منع الناس من املعارضة باملثل

 بـل السـتدالل ،ً فهي عنـدهم مل تـدل لكوهنـا يف نفسـها وجنسـها دلـيال،غري خارق
  )١(.ً صارت دليال ،املدعي للنبوة
 وال ، إن املعجز ليس بمعجز جلنسـه ونفسـه"حوا هبذا يقول الباقالينوقد رص

 .)٢(" واالحتجاج، ومنها التحدي،ًحلدوثها وإنام يصري معجزا للوجوه التي ذكرناها
 وإنـام لتعلقـهـا بـدعوى النـبـي ، فـإن املعـجـزة ال تـدل بعينـهـا"ويقـول اـجلـويني

 .)٣("الرسالة
 يقـال بـأن املعجـزات مل تتميـز بوصـف ، أنه بناء عـىل قـوهلم وطـريقتهم:الثاين
 وهـذا ، وهذا حقيقة قوهلم وقد رصحـوا بـه، وإنام امتازت بدعوى النبوة،ختتص به

  :الشك يف بطالنه إذ يلزم عليه لوازم باطلة منها
 وهذا فاسـد ،أنه يلزم عليه تسوية آيات األنبياء يف احلد واحلقيقة لسحر السحرة-١

  .معلوم باالضطرار من دين الرسل
 أن هذا من أعظم القدح يف األنبياء إذا كانت آيـاهتم مـن جـنس سـحر السـحرة -٢

 .)٤(.وكهانة الكهان 
 أنه قد " مما يبني ضعف هذا الضابط الذي التزموه يف تعريف املعجزة :الثالث 

 ومل ، وأتـوا بخـارق مـن جـنس الكهـان والسـحرة،ادعى مجاعة من الكذابني النبـوة
 فبطل قوهلم أن الكذاب إذا ؛ وكانوا كذابني،كان والزمانيعارضهم أحد يف ذلك امل

 لـه ض أو يقي، فالبد أن يمنعه اهللا ذلك اخلارق،أتى بمثل خوارق السحرة والكهان
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٤٨٦ -٤٨٥، ٢٤٢/ ١(انظر املصدر السابق )  ١(

 )  .٤٨:ص(البيان عن الفرق بني املعجزات والكرامات )  ٢(

 ) .    ٣١٩: ص(اإلرشاد ) ٣(

 . )٢٣٠ -٢٢٩/ ١(انظر كتاب النبوات )  ٤(




 

 

٤٠٤ 

 الـذي ادعـى النبـوة )٣( وهذا كاألسود العنيس)٢( كام يقوله الباقالين)١("من يعارضه
 .  واستوىل عىل اليمن rباليمن يف حياة النبي 

 وال حتديـه ،أن آيـات األنبيـاء لـيس مـن رشطهـا اسـتدالل النبـي هبـا" :الرابع
 وهـذا ، وإن خلـت عـن هـذين القيـدين، بـل هـي دليـل عـىل نبوتـه،باإلتيان بمثلها

 وإن كان هو مل يعلم بام أخربوا ، فإنه دليل عىل صدقهrكإخبار من تقدم بنبوة حممد
 . )٤(".به

 ، ال يشرتط فيه استدالل أحـد بـه،ه أن الدليل الدال عىل املدلول علي:اخلامس
 ، فهو دليل وإن مل يسـتدل أحـد بـه،ًفكل ما كان النظر الصحيح فيه موصال إىل علم

فاآليات أدلة وبراهني بنفسها تدل عـىل املـدلول عليـه سـواء اسـتدل بـه النبـي أو مل 
 )٥(.يستدل به 

 .ط يف الذي ذكروه يف ضابط املعجزةوهبذا يتبني ضعف هذا الضاب
 

* * * 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٩٦/ ١(النبوات )  ١(

 ).٩٥ -٩٤: ص(انظر البيان للباقالين )  ٢(

ً، ذو اخلامر، ويلقب باألسود كان كاهنا مشعبذا، فتنبـأ بـاليمن،  واسـتوىل هو عبهلة بن كعب بن غوث العنيس)  ٣( ً
انظـر البدايـة . صـحابه بمقتلـه  أr  فقتلـه املسـلمون، وبرش رسـول rعىل بالده، وكان ذلك يف حياة النبـي 

  )  ٣١٠ -٣٠٦/ ٦(والنهاية 

 ).٤٩٨/ ١(النبوات )  ٤(

 ) .٥٠٠/ ١(انظر املصدر السابق )  ٥(




 

 

٤٠٥ 




 
إن مما الشك فيه أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل القرآن دستور هذه األمة وجعله 

 بل هي باقيـة مسـتمرة إىل ، التي ال تنقرض بانقراض عرص النبوة،معجزهتا الكربى
 . فإن أجلها حمدود ، بخالف معجزات األنبياء السابقني،قيام الساعة
 وهو " فقال عن إعجاز القرآن" أشار الزركيش إىل هذا  يف معرفة إعجازهوقد
 وهـو يوجـب ، معجزهتا الباقيـة القـرآنrنبوة النبي ، ألن  عظيم القدر،علم جليل

ـة اإلعجــاز ـتامم بمعرـف ـال، االـه M   9  8  7  6  5  4  32  : تعــاىل ـق
   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :L ]وـقـــــــال ]١: إبـــــــراهيم 

ــــبحانه ¿   M   Á  À  : ـس   ¾   ½  ¼  »  º   ¹  ̧L ]ــــة  ]٦: التوـب
 وهـي إال جـةح تكـون وال سـامعه عىل أمره يقف مل عليه حجة إياه سامعه أن فلوال

M   �  ~  }  |  {  zy  x  w   v  u  t  s  : تعـــاىل وقـــال معجـــزة
®  ¬   «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  L]ــــوت : العنكـب

 معجزات مقام قائم ،الداللة يف كاف وأنه ،آياته من آية لكتابا أن فأخرب، ]٥١ – ٥٠
 الفصـحاء أفصـح وكـانوا إلـيهم ^ بـه جـاء وملـا ،األنبيـاء مـن سـواه وآيات ،غريه

 ،يقـدروا فلـم السـنني طول وأمهلهم ،بمثله يأتوا أن عىل حتداهم ،اخلطباء ومصاقع
 أو قتـال يف الغلبـة ونازعـه فيه عجزه ليظهر أمر إىل دعاه إذا فالنا فالن حتدى :يقال
  .وحدك يل ابرز أي كّياَدُح أنا ومنه ،غريه كالم

 عز اهللا فأنزل افرتاه قالوا حني بالقرآن قاطبة العرب حتدى ^ النبي أن واعلم
 عن عجزوا امفل ]١٣: هـود[ M   )  (    '  &  %  $#   "   !L  : عليه وجل
̈      © M  : تعـاىل قـال القرآن تشاكل سور بعرش اإلتيان   §L ]ثـم ]٣٨: يـونس 
ـذا ـكـرر ـال ـه ¿   M  : فـق   ¾    ½   ¼    »  º  ¹  ̧   ¶  µ   ́   ³L ]ـرة : البـق




 

 

٤٠٦ 

 ؛السابقتان اآليتان األول القول وحيقق ،مثله برش من :وقيل ،مثله كالم من أي ]٢٣
  : قـال والبلغـاء فـيهم اخلطبـاء كثرة عىل القرآن تشبه بسورة يأتوا أن عن عجزوا فلام

M     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,
  ?  >  =  <L ]بمثلـه يـأتوا مل وأهنـم به حتداهم أنه ثبت فقد. ]٨٨: اإلرساء  

ـه لعـجـزهم ـو ألـهنـم ؛عـن ـدروا ـل ـوا ذـلـك ـعـىل ـق ـا ،لفعـل ـاد إىل ـعـدلوا وـمل ـارة العـن  ـت
 طريأـسـا: قـالوا وـتـارة شـعر: قـالوا وـتـارة سـحر: قـالوا فـتـارة ،أخـرى واالسـتهزاء

 .)١(" واالنقطاع التحري من ذلك كل األولني
 .)٢(" ال خالف بني العقالء أن كتاب اهللا معجز "وقال

والسـيوطي رمحـه اهللا ذكـر أن معجـزة هـذه األمـة باقيـة مسـتمرة وعلـل ذلـك 
هذه الرشيعة ملا كانت باقية عىل صفحات الدهر إىل يوم القيامة خصت  ألن "بقوله

 .)٣("ية لرياها ذوو البصائرباملعجزات العقلية الباق
، وإنام  ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن عليه البرش" rوبني معنى قوله

َّكان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل  .)٤("ً فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا،ً
 فلـم ،أعصارهم بانقراض انقرضت األنبياء معجزات أن ناهمع إن قيل "فقال
 يف العادة وخرقه ،القيامة يوم إىل مستمرة القرآن ومعجزة حرضها من إال يشاهدها
 يشء فيـه ويظهـر إال األعصار من عرص يمر فال باملغيبات وإخباره وبالغته أسلوبه

 .دعواه صحة عىل يدل سيكون أنه به أخرب مما
 باألبصـار تشـاهد حسـية كانـت املاضـية الواضحة املعجزات أن املعنى :وقيل

 يتبعـه مـن فيكـون بالبصـرية تشـاهد القـرآن ومعجـزة موسـى وعصـا صـالح كناقة
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٦٠-٥٩/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(

 ) .٦١/ ٢(املصدر السابق )  ٢(

 ) .١٨٧٣/ ٥(اإلتقان )  ٣(

 ) .١٥٢(برقم ) ١٣٤/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٤٦٩٦(برقم ) ١٩٠٥/ ٤(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٤(




 

 

٤٠٧ 

 والـذي مشـاهده بـانقراض ينقـرض الـرأس بعـني يشـاهد الـذي ألن ؛أكثر ألجلها
 . )١( "مستمرا األول بعد جاء من كل يشاهده باق العقل بعني يشاهد

 القرآن معجزة هـذه ذكره الزركيش والسيوطي والزرقاين يف أنوالشك أن ما 
واألدلـة عـىل ذلـك أن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـد حتـدى العـرب أهـل األمة هو احلق، 

 وقـص ،الفصاحة والبالغة يف أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عن اإلتيـان بمثلـه
 :اهللا علينا ذلك وكان هذا التحدي  عىل مراحل

-  .  /  M   0  اهللا أن يأتوا بقرآن مثله قـال تعـاىل   حتداهمً:أوال    ,
  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1L]اإلرساء :

M  3  2  1    0  /   .-  ,  +   8         7  6  5  4  وقـــال تعـــاىل .]٨٨
  9L ]فاهللا سبحانه يف هـذه اآليـات نـوه برشف القـرآن العظـيم ]٣٤ – ٣٣: الطور ، 

عاونوا  ولو ت، وأخرب أهنم ال يأتون بمثله،فتحدى به اجلن واإلنس عىل أن يأتوا بمثله
 إذ عجزوا عىل اإلتيان بمثله  مع ، مل يقدروا عليه ووقع ما أخرب اهللا؛كلهم عىل ذلك

 )٢(.توفر الدواعي عندهم عىل معارضته فهم أهل الفصاحة والبالغة
 وذلك ملا زعموا أن هذا القرآن ، ثم حتداهم اهللا بأن يأتوا بعرش سور مثله:ًثانيا

ـي ـن النـب ـرتاء ـم ـال تعــاىلrحمــض اـف !   "   #$  %  &  '    )  (   M   " ـق
  8  7  6  5   4  3                2  1  0  /  .  -  ,  +   *

  F  E  D  C  BA   @         ?    >  =  <   ;  :  9L ]١٤ – ١٣: دهو[. 
 ، وأنه ال يستطيع الـبرش اإلتيـان بمثلـه، بني تعاىل إعجاز القرآن"قال ابن كثري

ـكـالم اـلـرب ال يـشـبهه ـكـالم ؛ ألن وال ـبـعرش ـسـور ـمـن مثـلـه وال بـسـورة ـمـن مثـلـه
 تعـاىل ، وذاتـه ال يشـبهها يشء،حـدثات كام أن صفاته ال تشبه صفات امل،املخلوقني

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٦٣/ ٢(وانظر مناهل العرفان )  ١٨٧٤/ ٥(اإلتقان )  ١(

 ) .٩٣٧/ ٢(وتفسري ابن سعدي ) ٦٣/ ٣(انظر تفسري ابن كثري )  ٢(




 

 

٤٠٨ 

 .  ال إله إال هو وال رب سواه ،وتقدس وتنزه
 فإن مل يـأتوا بمعارضـة مـادعومتوهم : أي  M    7 6  5Lثم قال تعاىل

 . )١(" فاعلموا أهنم عاجزون عن ذلك،إليه
 وذلـك ملـا عجـزوا عـن اإلتيـان ، ثم حتداهم اهللا أن يأتوا بسورة من مثلـه:ًثالثا

̧  M   ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  سور مثلـه قـال تعـاىل بعرش    ¶  µ  ́   ³
  È  Ç                 Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á   À     Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

   ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  ÑL ]٢٤- ٢٣:البقرة[. 
̧  M  º  ¹ خياطب اهللا يف هـذه اآليـة املرشكـني   فقـال هلـم    ¶  µ  ́   ³

   »Lأي إن كنتم يف شك مما نزل عىل رسولنا حممد rوادعيتم أنه ، من هذا القرآن 
استعينوا عىل ذلك بمن شئتم مـن دون اهللا  و، فأتوا بسورة من مثله،من عند غري اهللا

 )٢(.فإنكم لن تستطيعوا إىل ذلك سبيال
M  n  m  l      k  j   "ًوقال تعاىل متحديا هلم أيضا يف اإلتيان بسورة من مثله

  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o
  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©      ̈   §  ¦  ¥¤  £  ¢   ́   ³             L 

 .]٣٨ – ٣٧: يونس[
ا أـحـد ـمـن بلـغـاء الـنـاس وـكـل ـهـذه التـحـديات الـتـي ـحتـداهم ـهبـا مل يتـصـد ـهلـ

 وهذا مما يدل عىل صدق رسالته صلوات اهللا وسالمه ،rوفصحائهم يف عهد النبي 
 )٣(. وأن هذا القرآن ليس من عنده ،عليه

  .rًوإعجاز القرآن مستمر وليس خمتصا بزمن النبي 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٤٤٠/ ٢(تفسري ابن كثري )  ١(
 ) .٦٠/ ١(انظر تفسري ابن كثري )  ٢(

   .)٨٦/ ١(أحكام القرآن البن عثيمني  وانظر) ١/٤٢٧(اجلواب الصحيح  انظر)  ٣(
  




 

 

٤٠٩ 

 واآلية بـذلك باقيـة إىل ، إن إعجاز القرآن باق إىل يوم القيامة"يقول ابن حزم
 نـص قـول اهللا ألنه ، وهذا هو احلق الذي ال حيل القول بغريه،قيامة كام كانتيوم ال

,   -  .  /  M   8  7   6  5  4  3  2  1  0 "عزوجل يقول تعاىل
  ?  >  =  <     ;  :  9L ]٨٨: اإلرساء[.  

ً فصح يقينا أن ذلك ، بلفظ االستقبال،فهذا نص جيل عىل أهنم ال يأتون بمثله
 ال ألنه ، ومن ادعى بأن املراد بذلك املايض فقد كذب،ً ويف املستأنف أبدا،عىل األبد

جيوز أن حتال اللغة فينقل لفظ املسـتقبل إىل معنـى مـايض إال بـنص آخـر جـيل وارد 
 وال سـبيل إىل أحـد هـذه ، أورضورة، أن املراد به غري ظـاهره أو إمجاع متيقن،بذلك
 .)١("الوجوه

ًكونه آية باقية ال تعدم " أن من وجوه إعجاز القرآن )٢(وقد عد القايض عياض   ً
 M   n  m   l  k      j  i  h  gL  : فقـال،ما بقيت الدنيا مع تكفل اهللا بحفظه

M   q  p :و قــــال، ]٩: احلجــــر[   o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cL 
ـا ]٤٢: فصــلت[ ـاء انقضــت بانقضــاء أوقاـهت ـائر معجــزات األنبـي ـق إال ،و ـس ـم يـب  فـل

  .)٣("خربها
 ما من األنبياء نبـي إال "  rعىل أن القرآن معجزة هذه األمة قولهومن األدلة 

َّ، وإنام كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيلأعطي ما مثله آمن عليه البرش  فأرجو أن ،ً
 . )٤("ًأكون أكثرهم تابعا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٤٩-٤٨/ ٢(الفصل يف امللل واألهواء والنحل )  ١(

 بن عمرون بن عيـاض اليحصـبي، اإلمـام، كـان إمـام وقتـه يف احلـديث القايض عياض بن موسى بن عياض)  ٢(
ًوعلومه عاملا بالتفسري، فقيها أصوليا،  ً من مصنفاته إكامل املعلم برشح صحيح مسلم، وكتاب الشفا، وترتيب ً

 ) .١٦٨: ص(و الديباج املذهب )٤٧٠: ص(هـ انظر طبقات احلفاظ ٥٤٤املدارك، تويف سنة 

 ) .٢٧٥/ ١(كتاب الشفا )  ٣(

 ) .١٥٢(برقم ) ١٣٤/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٤٦٩٦(برقم ) ١٩٠٥/ ٤(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٤(




 

 

٤١٠ 

 فيه اختلف ... فاحلديث احلديث معاين أما "ا احلديثقال النووي يف معنى هذ
 :أقوال عىل

 األنبيـاء من قبله كان ملن مثله كان ما املعجزات من أعطى نبي كل أن :حدهاأ
 ،مثلـه أحـد يعط مل الذي القرآن فهي الظاهرة العظيمة معجزيت وأما، البرش به فآمن
 انقرضـت األنبيـاء معجـزات نأ" ًوذكر قوال آخر وهـو، ًتابعا أكثرهم أنا قال فلهذا

 صـىل نبينـا ومعجـزة ،بحرضهتـم حرضها من إال يشاهدها ومل أعصارهم بانقراض
 وبالغتـه أسـلوبه يف العـادة خرق مع القيامة يوم إىل املستمر القرآن سلم و عليه اهللا

 جمتمعـني مثلـه مـن بسـورة يـأتوا أن عـن واإلنـس اجلـن وعجـز ،باملغيبات وإخباره
 أفصـح وهـم يقـدروا فلـم ،بمعارضـته اعتنـائهم مـع ،األعصـار يعمج يف أومتفرقني
 . )١("املعروفة إعجازه وجوه من ذلك غري مع القرون

 وهذا القرآن حجـة ،معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته "وقال ابن كثري
 هو ،وال يشبع منه العلامء  وال خيلق عن كثرة الرد،باقية عىل اآلباد ال تنقيض عجائبه

 ومن ابتغى اهلدى من غريه أضله ، من تركه من جبار قصمه اهللا، ليس باهلزلالفصل
 . )٢("اهللا

 معجـزيت أن أي ،إىل اهللا أوحـاه وحيـا أوتيتـه الـذي كان وإنام "وقال ابن حجر
 اإلعجـاز مـن عليـه اشـتمل ملا القرآن وهو ،عيل أنزل الذي الوحي هبا حتديت التي

 مـن أويت ما املعجزات من يؤت مل أنه وال يهف معجزاته حرص املراد وليس ،الواضح
 أعطى نبي كل ألن ؛غريه دون هبا اختص التي العظمى املعجزة أنه املراد بل ،تقدمه
 تقع نبي كل معجزة وكانت ،قومه هبا ىحتد ،غريه بعينها يعطها مل به خاصة معجزة
 عـىل ابالعصـ موسـى فجـاءه ،فرعون عند فاشيا السحر كان كام ،قومه حلال مناسبة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٨٨/ ٢(رشح صحيح مسلم  ) ١(

 ) .٥١٦/ ٢(تفسري ابن كثري )  ٢(




 

 

٤١١ 

   .لغريه بعينه ذلك يقع ومل ،صنعوا ما تلقفت لكنها ،السحرة يصنع ما صورة
 واحلكامء األطباء  لكون ،واألبرص األكمه وإبراء املوتى عيسى أحياء وكذلك

 قـدرهتم تصـل مل بام عملهم جنس من فأتاهم ،الظهور غاية يف الزمان ذلك يف كانوا
 مـن الغاية يف سلم و عليه اهللا صىل النبي فيهم بعث الذين العرب كان ملا وهلذا ،إليه

   .ذلك عىل يقدروا فلم ،مثله بسورة يأتوا أن حتداهم الذي بالقرآن جاءهم ،البالغة
 مـن غـريه بخـالف ،حقيقـة وال صـورة ال مثل له ليس القرآن أن املراد :وقيل
   .مثل عن ختلو ال فإهنا ،املعجزات
 صورة قبله كان ملن ،مثله كان ما عجزاتامل من أعطى نبي كل أن املراد :وقيل

 أكـون أن فـأرجو" ،بقولـه أردفـه فلهذا ،مثله قبله أحد يؤت مل والقرآن ،حقيقة أو
 . "تابعا أكثرهم

 يشاهدها فلم أعصارهم بانقراض انقرضت األنبياء معجزات أن املراد :وقيل
 أسـلوبه يف ادةللع وخرقه ،القيامة يوم إىل مستمرة القرآن ومعجزه  حرضها من إال

 أخـرب مما يشء فيه ويظهر إال األعصار من عرص يمر فال باملغيبات وأخباره وبالغته
 الـذي يف وتكميلـه املحـتمالت أقـوى وهـذا ،دعواه صحة عىل يدل ،سيكون أنه به

   .بعده
 صالح كناقة باألبصار تشاهد حسية كانت املاضية املعجزات أن املعنى :وقيل

 ألن ؛أكثر ألجلها يتبعه من فيكون ،بالبصرية تشاهد قرآنال ومعجزة ،موسى وعصا
 العقـل بعـني يشـاهد والـذي ،مشـاهده بانقراض ينقرض الرأس بعني يشاهد الذي
  .ًمستمرا األول بعد جاء من كل يشاهده باق

 بعضه ينايف ال حمصلها فإن واحد كالم يف كلها األقوال هذه نظم ويمكن :قلت
 .)١("بعضا
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٣/ ٢٠(وانظر عمدة القاري ) ٧-٦/ ٩(فتح الباري )  ١(




 

 

٤١٢ 

 وهذا ال ينكـره أحـد "عىل ذلك كام نقل ذلك ابن حزم بقولهوأمجع املسلمون 
 .)١("مؤمن وال كافر وأمجع املسلمون عىل ذلك

 ويعلم ذلك من وجوه ،وهبذا يعلم أن القرآن آية وبرهان لرسولنا وهلذه األمة
 .ًمجلة وتفصيال 
ً فإنه قـد علمـت اخلاصـة والعامـة مـن عامـة األمـم علـام متـواترا أن ؛أما مجلة  ً

 وهـذا ظـاهر يف القـرآن إذ فيـه ، وتواترت بـذلك األخبـار،رآن هو آية هذه األمةالق
 )٢(.حتدي األمم باملعارضة

 لـيس مـن ، فيقال نفس نظـم القـرآن وأسـلوبه عجيـب بـديع:وأما التفصيل"
 فإنـه لـيس مـن ، ومل يأت أحد بنظري هذا األسلوب،جنس أساليب الكالم املعروفة
 وال نظمـه نظـم يشء مـن كـالم ،طابـة وال الرسـائلجنس الشعر وال الزجز وال اخل

  )٣(" عرهبم وعجمهم؛الناس
 .  وهذا مما يربهن عىل أنه من كالم رب األرباب

 
* * * 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٤٨/ ٢(الفصل يف امللل واألهواء والنحل )  ١(

 ) .٥/٤٢٢(انظر اجلواب الصحيح )  ٢(

 ).٤٣٣/ ٥(املصدر السابق )  ٣(




 

 

٤١٣ 

 
 


 

 . قدر املعجز من القرآن يف"قال الزركيش فيام نقله عن الباقالين 
 األشـعري يفا وهو قول أبـى احلسـن  أبو بكر ذهب عامة أصحابنالقايضقال 

مـا كـان  كتبه إىل أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصرية كانـت أو طويلـة أو
وإن كانت كسورة الكوثر فذلك  ، فإذا كانت اآلية بقدر حروف سورة:قال ،بقدرها
 . من هذا القدر أقل  يف ومل يقم دليل عىل عجزهم عن املعارضة :قال، معجز

 .  معجزة فهيعتزلة إىل أن كل سورة برأسها وذهبت امل
 إال أن منهم من مل يشرتط كون اآلية بقدر السورة ، عنهم نحو قولناحكيوقد 

 .بل رشط اآليات الكبرية ،
 ، منهـاء ومل يـأتوا بيش . ومل خيـص، إىل السور كلهاًاوقد علمنا أنه حتداهم حتدي

 .فعلم أن مجيع ذلك معجز 
احلـديث التـام ال  ألن فـال خيـالف هـذا   M  3 5  4Lوأما قوله تعـاىل 

وإن  تتحصل حكايته ىف أقل من كلامت سورة قصرية وهو يؤكد مـذهب أصـحابنا 
  عىل القبيل دون التفصـيل وكـذلك حيمـل   M5  4  3 Lكان قد يتأول قوله 

 ال ـيـــأتون M   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,     L قوـلـــة تـعـــاىل 
 ألنه مل جيعل احلجة عليهم عجزهم عن اإلتيان بجميعه مـن أولـه ؛بمثله عىل القبيل

 .إىل آخره 
 وهل  ؟ هل يعرف إعجاز السور القصار بام يعرف به إعجاز الطوال:فإن قيل

 إعجـاز قدرمتوه عىل ما تعرفون بـه الذييعرف إعجاز كل قدر من القرآن بلغ احلد 
 ؟سورة البقرة ونحوها 

 بأن كل سورة قد علم كوهنا ، قد أجاب عن ذلكاألشعري إن أبا احلسن :قلنا




 

 

٤١٤ 

 إنـه : وسمعت بعض الكرباء من أهل هذا الشـأن يقـول،معجزة بعجز العرب عنها
  .ًيصح أن يكون علم ذلك توقيفا

 أن األوىل تبـني أن مـا علـم بـه كـون يف فائـدهتام  وتظهر ،والطريقة األوىل أسد
 فيجب أن يكون احلكم ،الت كل سورة قرصت أو طيفمجيع ألقرآن معجزا موجود 

ـي واألـخـرى تتـضـمن تـقـدير معرـفـة إعـجـاز الـقـرآن ـبـالطريق ، الـكـل واـحـدايف  الـت
 .)١("سلكناها

 )٢(ًوالسيوطي نقل ذلك أيضا 
 وال حيد ،والذي يظهر والعلم  عند اهللا أن اإلعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثريه

 . )٣(بسورة كام حدده األشاعرة
ــاىل-١ ــه تـع ــك لقوـل +  ,  -.   /  M         7  6  5  4  3  2  1    0  "  وذـل

  9   8L ]ثـم مـن )٤(.والتحدي هنا بجنس القـرآن ونوعـه .]٣٤ – ٣٣: الطور 
 ؟ ،أين هلم تقييد ذلك بسورة

¾  ¿Mاىل  حجتنا قول اهللا تعـ:فإن قالوا    ½   ¼  L     فيقـال هلـم ال حجـة
مل يقل إن مـادون السـورة لـيس " وذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل ،لكم يف  استداللكم
 وال خيتلـف اثنـان M   9  8  7   6  5  4  3  2  1 Lًمعجزا بل قـال تعـاىل

 . )٥("يف أن كل يشء من القرآن معجز
 بني ذلك ابن حزم رمحـه اهللا يف نقاشـه  يلزم منه لوازم باطلة وقد: أن قوهلم هذا-٢

عارضهم يف حتديدهم املعجـز بسـورة فصـاعدا فنقـول أخربونـا ن  "هلذا القول فقال 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٢٥٥ -٢٥٤: ص(ظر إعجاز القرآن للباقالين وان) ٢/٧١(الربهان يف علوم القرآن )  ١(
 ) .١٨٩٦/ ٥(انظر اإلتقان )  ٢(

 ) .٥٢/ ٢(انظر الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم )  ٣(

 ).٢٩٦: ص(ودراسات يف علوم القرآن للرومي ) ١٨٩٦/ ٥(واإلتقان ) ٧٢/ ٢(انظر الربهان )  ٤(

 ) .٥٢/ ٢(الفصل يف امللل واألهواء والنحل )  ٥(




 

 

٤١٥ 

 أم مقدار الكوثر ؟ أقل ال أسورة كاملة ؟ن املعجز مقدار سورةإماذا تعنون بقولكم 
ه  وال سـبيل إىل وجـ؟ أم مقدارها يف احلـروف؟ أم مقدارها يف الكلامت؟يف اآليات
 لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحدة ، فإن قالوا املعجز سورة تامة ال أقل،خامس

 وهذا كفر ، وهكذا كل سورة،أو كلمة واحدة من آخرها أو من أوهلا ليست معجزة
 إذ جعلوا كل سورة يف القرآن سوى كلمة من أوهلا أو من وسطها ،جمرد ال خفاء به

 بل مقدارها مـن اآليـات لـزمهم أن آيـة :ن قالوا وإ،أو من آخرها ملقدور عىل مثلها
!        "   M   ولـزمهم مـع ذلـك أن ، ألهنا ليست ثالث آيـات؛الدين ليست معجزة

  (      '  &  %     $  #L ]؛ا كآيـة الكـريس وآيتـان إليـهـ،معجـز  ]٣ – ١: الفجـر 
 ومكابرة أيضا أن تكون هـذه الكلـامت معجـزة ، وهذا غري قوهلم،ألهنا ثالث آيات

         M !L  ]١: الضـحى[ M   C  BL   ولـزمهم أيضـا أن ،حاشا كلمة غري معجزة
 M  "  !L ]ألـهنـن ـثـالث ؛ ـهـذه الكـلـامت اـلـثالث فـقـط معـجـزات]١: اـلـعرص 

 إسقاط اإلعجاز عن ألف آية  لزمهم، هن متفرقات غري متصالت: فإن قالوا،آيات
 فقد كابر العيان وخـرج عـن ، ومن جعل هذا ممكنا، وإمكان املجيء بمثلها،متفرقة
 ... ويف هذا كفاية ملن نصح نفسه، عن القرآناإلعجاز وأبطل ،اإلسالم

 عدد احلروف لزمهم شيئان مسقطان : بل يف عدد الكلامت أو قالوا:وإن قالوا
½   ¾  ¿   Mتجاجهم بقوله تعـاىل إبطال اح:أحدمها :لقوهلم   L     ألهنـم جعلـوا 

 . فالح متوهيهم ؛معجزا ما ليس سورة ومل يقل تعاىل بمقدار
 :  أن سـورة الكـوثر عرش كلـامت اثنـان وأربعـون حرفـا وقـد قـال اهللا تعـاىل:والثاين

M  6  5  4  3   2  1   0  /  .  -!
  =  <  ;  :   98  7L ]اثنتا عرشة كلمة اثنان وسبعون ]١٦٣: النساء 

 فهـذا ، كانت عرش كلامت اثنني وستني حرفـا، وإن اقترصنا عىل األسامء فقط،حرفا




 

 

٤١٦ 

 . )١(" فينبغي أن يكون هذا معجزا عندكم،أكثر كلامت وحروفا من سورة الكوثر
,   M  واحلق من هذا هو ما قالـه اهللا تعـاىل "لك القول احلق فقالثم بني بعد ذ

  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
  ?  >L ]٨٨: اإلرساء[.   

 فإهنـا معجـزة ال ، يعلـم إذا تليـت أهنـا مـن القـرآن،عنىن كل كلمة قائمة املأو
 . )٢("يقدر أحد عىل املجيء بمثلها أبدا

 ال ، ال يشـبه كـالم الـبرش،ن القرآن له شأن اختص بهإ " :وشيخ اإلسالم قال
 وال ، فال يقدر خملوق أن يأيت بسـورة،كالم نبي وال غريه وإن كان نزل بلغة العرب

 .)٣("ببعض سورة مثله
 ـهبـذا يعـلـم أن اإلعـجـاز متعـلـق  ـبـالقرآن قليـلـه وكـثـريه فـيـدخل يف ذـلـك ًاإذـفـ

 . السورة القصرية واآلية واآليتان
 

* * * 
 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٥٣-٢/٥٢(الفصل يف امللل واألهواء والنحل )  ١(

 ).٥٣/ ٢(املصدر السابق )  ٢(

 ) .٥٣٦/ ١٦(جمموع الفتاوى )  ٣(




 

 

٤١٧ 

 


 :وفيه مسائل
  هل اإلعجاز واقع يف اللفظ أو املعنى :املسألة األوىل
   إعجازه بالرصفة :املسألة الثانية
  من وجوه إعجاز القرآن :املسألة الثالثة

 
  هل معجزة القرآن يف لفظه أو معناه :املسألة األوىل

 .    بني الزركيش  هذه املسألة وأشار إىل اخلالف فيها 
 يف واختلـفـوا ،معـجـز اهللا كـتـاب أن العـقـالء ـبـني ـخـالف وال "ـقـال رـمحـه اهللا

   .إعجازه
 العـرب وإن ،الـذات صـفة هـو الـذي القـديم بالكالم وقع التحدي إن :فقيل

 بالـدال وقـع إنام إنه أنه عىل واجلمهور ،عجزها وقع وفيه تطيق ماال ذلك يف كلفت
 .)١("األلفاظ وهو القديم عىل

 ال يف ، به إال يف النظمى ليس اإلعجاز املتحد: قال بعض األئمة" :ًوقال أيضا
 فيكف ، منه وال الوقوف عىل حقيقة املراد،املفهوم مل يمكن اإلحاطة به؛ ألن املفهوم

 . )٢("يتصور أن يتحدى بام ال يمكن الوقوف عليه؟
 ملـا "وكذلك السيوطي نقل كالم الزركيش السابق  وبني الصـواب فيهـا فقـال

 خـاض وقـد ،اإلعجـاز وجـه بمعرفـة االهتامم وجب نبينا معجزة القرآن كون ثبت
 القديم مبالكال وقع التحدي أن قوم فزعم ،وميسء حمسن فبني كثريا ذلك يف الناس

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٦١/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(

 ).٦٦-٦٥/ ٢(املصدر السابق )  ٢(




 

 

٤١٨ 

 ،عجزهـا وقـع وبـه يطـاق ال مـا ذلك يف كلفت العرب وأن ،الذات صفة  هوالذي
 قاله ما والصواب ،به التحدي يتصور ال عليه الوقوف يمكن ال ما ألن ؛مردود وهو

 . )١("األلفاظ وهو القديم عىل بالدال وقع أنه ،اجلمهور
 يف هنـا املراد أن إىل كنظر نلفت أنا بيد"....  "وقال الزرقاين  بعد كالم سابق 

 الكلـامت وال ،الكـالم صـفة القديمـة الصـفة ال ،املعجـز اللفـظ هو الرتمجة مبحث
 بـالقرآن املـراد كـان وإنام ،ثمة قررناه ما عىل املكتوبة النقوش وال ،احلكمية النفسية

 إال تتنـاول ال الرتمجة أن وبدهي، إليه أضيفت الرتمجة ألن ؛املعجز اللفظ خصوص
ـا لفـظـا ـكـان ـمـا ـاول وال ،واألـصـوات اـحلـرف بـصـورة مـصـورا ،حقيقـي  الـصـفة تتـن

 مـن برضب إال اللهـم املكتوبة النقوش وال ،الغيبية احلكمية الكلامت وال ،القديمة
  .)٢("التأويل

 وأنـه ، وذلـك أنـه مبنـي عـىل اعتقـادهم يف كـالم اهللا،وهذا الذي ذكروه باطل
  ،ن كالم اهللا أو حكاية عن كالم اهللالكالم النفيس وأن القرآن إنام هو عبارة ع

وأما اللفـظ  فهـو ،  أن مسمى الكالم عندهم إنام هو املعنى فقط ،وسبب قوهلم هذا
 وأمـا ، فـاملعنى هـو كـالم اهللا،دليل للمعنى فقـط فهـم يفرقـون بـني املعنـى واللفـظ

 ، ولـذلك رصحـوا يف أن مـا يف املصـحف خملـوق،األلفاظ فهي ليست من كالم اهللا
 ، وقد فصلت قوهلم وأبطلته يف مبحث سابق،هو اعتقاد األشاعرة  يف كالم اهللاهذا 

 )٣(.وال حاجة إىل تكرار ذلك 
 ،ومن الوجوه التي رد أهل السنة عىل األشاعرة يف مازعموه من الكالم النفيس

مايف النفس ال يـدرك وال يعقـل  ؛ ألن  وذلك،هو أن التحدي إنام يكون هبذا القرآن

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٨٧٩/ ٥(اإلتقان يف علوم القرآن )  ١(

 ).٩٨/ ٢(مناهل العرفان )  ٢(

  ).٣٤٦ :ص (انظر)  ٣(




 

 

٤١٩ 

فكيف يتحدى به؟ وقد قرر ذلك السيوطي  وقـد فصـلت ذلـك يف ،هووال يعلم ما
 .الرد عىل قوهلم 

 فإهنم زعموا أن األلفاظ ليست ،ولذلك تناقض قول األشاعرة يف هذه املسألة
 لكـنهم ملـا أرادوا أن ، وأن كالم اهللا هو املعنى النفيس القائم بذات اهللا،من كالم اهللا

 ، وليس يف الصفة القديمة،ن اإلعجاز يف األلفاظ تناقضوا فقرروا أ،يقرروا اإلعجاز
 بل وقع فـيام ،وهم هبذا ناقضوا أنفسهم إذ زعموا أن اإلعجاز وقع  يف غري كالم اهللا

 بـل هـو ، وهذا بناء عىل اعتقادهم يف أن هذا اللفظ املتلو لـيس كـالم اهللا،هو خملوق
 .خملوق خلقه جربيل أو حممد عليهم الصالة والسالم 

أبو نرص السجزي رمحـه اهللا تنـاقض األشـاعرة يف اعتقـادهم يف كـالم وقد بني 
 .   وبطالن قوهلم إذ بني أن لألشعري قولني ،اهللا

 اإلعجـاز :ً اختلف قول األشـعري أيضـا يف اإلعجـاز فقـال يف موضـع"فقال
 .  وإنام عبارة عنه ، وليس ذلك بكالم اهللا عزوجل،يتعلق هبذا النظم

 إن اخللق يعجزون عنها كـام ال جيـوز أن : جيوز أن يقالوأما صفة اهللا تعاىل فال
 وإمجاع األمة حاصل عىل أن القرآن ،فجعل املعجز غري القرآن يقدرون عليها، :يقال

ً فمن زعم أنه ليس بعجز واملعجز غريه كان رادا خلرب اهللا سبحانه ،هو املعجز للكافة
 . وذلك كفر ،ًوخارقا لإلمجاع

 وكالم اهللا يشء واحـد ، اإلعجاز متعلق بكالم اهللا:ضعوقال يف غري ذلك  املو
 .  ويف هذا القول تكذيب للنص وإحالة ،ال سورة فيه وال حرف

̧  M  ¼   »  º  ¹  :فأما التكذيب فـإن اهللا سـبحانه قـال   ¶  µ  ́   ³
È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á   À  ¿   ¾    ½L ، ـــــال  ,   -  M وـق

  3  2  1  0  /  .  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4
  ?  >L  . ـل كالـمـه الـقـرآن وإىل ـسـورة مـنـه ... فـبـني أن التـحـدي واـقـع إىل مـث

 .ً إن املعجز هو الكالم وليس بسورة تكذيب للنص أيضا :وقوله




 

 

٤٢٠ 

 ولـو كـان ،واإلحالة هي يف أن التحدي واقع إىل اإلتيان بمثل ما يعلم ويعقـل
 العقل يقتيض أن ال يتحدى واحد إىل اإلتيان بمثـل  ألن؛بخالف ذلك ملا صح مجلة

 . )١(" وال يعقل معناه،ماال يدري ماهو
روى عـن األشـعري وهـو أن املعجـز الـذي حتـدى  ":وكذلك ابن حـزم  قـال

 وال نزل إلينا وال ، ومل يفارقه قط،الناس باملجيء بمثله هو الذي مل يزل مع اهللا تعاىل
 إذ مـن املحـال أن يكلـف أحـد أن ،قصان والـبطالن وهذا كالم يف غاية الن،سمعناه

 .جييء بمثل ملا مل يعرفه قط وال سمعه
 فـإن ، فيلزمه وال بديل هو نفس قوله أنـه إذا مل يكـن املعجـز إال ذلـك:وأيضا

 وهذا كفر جمرد ال خالف فيه ،املسموع املتلو عندنا ليس معجزا بل مقدورا عىل مثله
 وذلـك ، تعاىل ألزمهم بسورة أو عرش سـور منـهاهللا ألن ؛ فإنه خالف للقرآن،ألحد

 بـل هـو واحـد ،الكالم الذي هو عند األشعري هو املعجز ليس له سورا وال كثـريا
ولـه قـول كقـول مجيـع املسـلمني أن هـذا  ،فسقط هذا القول واحلمد هللا رب العاملني

 .)٢("املتلو هو املعجز
ـوالن يف ـهـذه املـسـألة ولـكـن مجـهـورهم  ـعـىل أن اإلعجــاز واألـشـاعرة ـهلـم ـق

 . والتحدي إنام وقع باأللفاظ كام قرر ذلك الباقالين 
 بينوا لنا ما الذي وقع التحدي إليه أهو احلروف :إن قال قائل "يقول الباقالين

 ؟املنظومة أو الكالم القائم بالذات أو غري ذلك 
 ،نظمها منظومة ك، الذي حتداهم به أن يأتوا بمثل احلروف التي هي نظم القرآن:قيل

 ومل يتحـدهم إىل أن يـأتوا بمثـل الكـالم القـديم ، مطردة كاطرادها،متتابعة كتتابعها
فالتحدي واقع إىل أن يأتوا بمثل احلروف املنظومة   وإن كان كذلك، الذي ال مثل له
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 ).١١٨-١١٧: ص(رسالة السجري إىل أهل زبيد )  ١(

 ).٤٨/ ٢(الفصل يف امللل واألهواء والنحل )  ٢(




 

 

٤٢١ 

وهي حكاية لكالمه ودالالت  التي هي عبارة عن كالم اهللا تعاىل يف نظمها وتأليفها
 . أن يكونوا مستأنفني لذلك ال حاكني بام أتى به النبي عليه وأمارات له عىل

ن القـرآن معجـز وإنـه إ أنـا حـني قلنـا ،وال جيب أن يقدر مقـدر أو يظـن ظـان
 أردنا غري ما فرسناه مـن العبـارات عـن الكـالم القـديم -حتداهم إىل أن يأتوا بمثله 

عبـارة عـن الكـالم  لكونه ،نه مل يكن ذلك معجزاأ وقد بينا قبل هذا ،القائم بالذات
التوراة واإلنجيل عبـارة عـن الكـالم القـديم ولـيس ذلـك بمعجـز يف ؛ ألن القديم 

 عبـارة عـن كالمـه وليسـت - كاللفظـة - وكـذلك مـا دون اآليـة ،النظم والتـأليف
 .بمنفردها بمعجزة 

 ،وقد جوز بعض أصحابنا أن يتحداهم إىل مثـل كالمـه القـديم القـائم بنفسـه
ومل نحب  ، وعىل ذلك أكثر مذاهب الناس،اخينا ما قدمنا ذكرهوالذي عول عليه مش

 ألنـه خـارج عـن ؛نفرس ونذكر موجب هذا املذهب الذي حكيناه وما يتصل بـه أن
اإلعجاز واقع يف نظم احلروف التي هي دالالت وعبـارات عـن  ألن ؛غرض كتابنا

 .ىل مثل هذا النظم وقع التحدي إ و،كالمه
 وأزلنا توهم من يتوهم أن القديم ، نتصور القول فيه وكيفية ما،فبينا وجه ذلك

 أو يشء مؤلف أو غري ذلـك ممـا يصـح أن ،حروف منظومة أو حروف غري منظومة
 .)١("يتوهم عىل ما سبق من إطالق القول فيام مىض

 وال ،إن املعجز هو الصفة القديمة القائمة بذات الـرب تعـاىل "وقال اآلمدي 
 : بل وجه اإلعجاز فيه قد يتقرر من وجهني،يءالقارما يتعلق من القراءة بكسب 

 إن املعـجـز هـو إظـهـار ذـلـك املـقـروء القـائم ـبـالنفس ـعـىل لـسـان :فتـارة نـقـول
 فال يكون كالمه الدال هو املعجز وال ،الرسول بام خلق اهللا من العبارات الدالة عليه

 أن ذلـك ممـا  وال حمالـة،املدلول بل إظهار ذلك املـدلول بكالمـه عنـد حتديـه بنبوتـه
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 ) .١٧٩ -١٧٨: ص(وانظر التمهيد للباقالين ) ٢٦١ -٢٦٠: ص(إعجاز القرآن )  ١(




 

 

٤٢٢ 

 وذلك كام ذكرنـاه ، ويكل دونه حذاق أهل النظر،يتقارص عن حتصيله أرباب الفكر
 . الصندوق ونحوه يف ما بإظهار قضية املتحدى يف

 من جهة ما اشتملت ، إن املعجز هو هذه العبارات وهذه الكلامت:وتارة نقول
حتـت قـدرة  وذلـك ممـا ال يـدخل ،عليه من الفصاحة والبالغة والنظم املخصـوص

 وما هـو مقـدور ، بل هو مقدور وخملوق هللا تعاىل، وال هو متوقف عىل إرادته،النبي
 فإنـا نعلـم مـن ،له ومتعلق كسبه فليس إال حفظه وتالوته ونسبته إليه كنسـبته إلينـا

 أن ما هو متعلق كسبنا منـه لـيس إال القـراءة ، تالوتهيفأنفسنا عند قراءته والرشوع 
 .)١(" والبالغةوالتالوة دون النظم

ً أن تكـون فعـال هللا فـال "وكذلك اجلويني يرى أن املعجزة هلا أوصـاف ومنهـا 
 .)٢("جيوز أن تكون املعجزة صفة قديمة

 وفيام هو عبـارة عـن ،إذا تبني هذا فيقال كيف يكون اإلعجاز يف غري كالم اهللا
 كالم اهللا أوحكاية عنه ؟

 .والشك أن هذا بحد ذاته إبطال لقوهلم 
 فهـو كـالم ،ذا يظهر أن اإلعجاز واقع يف القرآن الذي هو األلفاظ واملعاينوهب

 وهذا هو قول ، وال املعاين دون األلفاظ، ليس األلفاظ دون املعاين،اهللا لفظه ومعناه
ـنة،  ـل الـس ـاىلأـه ـه تـع ـدليل قوـل -  .  /  M   5  4  3  2  1  0 "ـب    ,

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L ]٨٨ :اإلرساء[.   
 وهذا يف موضوع اللغة إشارة "وقد قال أبو القاسم األصبهاين عند هذه اآلية 

 ومل جيـز ،إىل يشء حارض فلو كان كالم اهللا معنى قائام يف نفسه مل يصح اإلشارة إليـه
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 ).٣٥١: ص(غاية املرام )  ١(

 ) .٣٠٨: ص(اإلرشاد )  ٢(




 

 

٤٢٣ 

 . )١("فيه تكليف ماال يطاق وال جيوز ذلك  ألن متحنهم باإلتيان بمثلهأن ي
 

  إعجازه بالرصفة :املسألة الثانية
 إعجازه بالرصفة أي أن اهللا ،إن من األوجه التي تذكر يف وجوه إعجاز القرآن

 .رصف العرب عن معارضته 
 فهل هذا الوجه يصح إدخاله ضمن أوجه إعجاز القرآن ؟ 

 . وسأناقش هذا القول، والسيوطي والزرقاين  إىل هذا القول وأبطلوهأشار الزركيش
 عـىل فيـه اختلـف وقـد، اإلعجـاز وجـوه يف املختلفـة األقوال بيان " :قال الزركيش

 :أقوال
 وسـلب معارضـته عـن العـرب رصف اهللا إن: -)٢(النظـام قول وهو :أحدمها

 وهـو املعجـزات ركسـائ فصـار خـارجي أمر عاقهم لكن هلم مقدورا وكان عقوهلم
-  .  /  M  5  4  3  2  1  0 : تعــاىل قولــه بــدليل فاســد قــول    ,

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L  ـه ـع عـجـزهم ـعـىل ـيـدل فإـن  ـم
 ،املـوتى اجتامع منزلة ملنزلته الجتامعهم فائدة يبق مل القدرة سلبوا ولو ،قدرهتم بقاء

   .بذكره حيتفل بكبري املوتى عجز وليس
 معجزا يكون فكيف ،القرآن إىل اإلعجاز إضافة عىل منعقد اإلمجاع أن مع هذا

 عـن قـدرهتم سـلبهم حيـث تعـاىل اهللا هـو املعجـز بـل إعجـاز صفة فيه وليس غريه
   ؟بمثله اإلتيان
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  ).٢/٢٠٣( ورشح الطحاوية  ) ٢١٣ /٢ ( (انظر املحجة يف بيان املحجة)  ١(
، أبو اسحاق، مـتكلم مـن شـيخ املعتزلـة، انفـرد بمسـائل، مـن تصـانيفه، ّهو إبراهيم بن سيار النظام البرصي)  ٢(

ين ومائتني، انظـر  الطفرة، واجلواهر  واألعراض، وكتاب النبوة، وحركات أهل اجلنة، تويف سنة بضع وعرش
 ) .    ٩٧/ ٦(وتاريخ بغداد )  ١٠/٥٤١(وسري أعالم النبالء )  ٤٩: ص(طبقات املعتزلة للمرتيض 




 

 

٤٢٤ 

 زمـان بـزوال اإلعجاز زوال وهو ،آخر فساد بالرصفة القول من يلزم :وأيضا
 عىل أمجعوا فإهنم ،األمة إلمجاع خرق كذل ويف ،اإلعجاز من القرآن وخلو التحدي

 اإلعجاز من وخلوه القرآن سوى باقية له معجزة وال العظمى الرسول معجزة بقاء
  .معجزة كونه يبطل

 ممكنـة املعارضـة كانـت لـو أنه بالرصفة القول يبطل ومما :بكر أبو القايض قال
 يتضـمن فـال ،معجـزا عاملن يكون وإنام ،معجزا الكالم يكن مل الرصفة منها منع وإنام

 أن مـنهم فريـق إليـه ذهـب مما بأعجب هذا وليس ،نفسه يف غريه عىل فضال الكالم
 لـو ترتيـب بوجـه العلـم لعـدم عنـه تـأخروا وإنـام ،بمثلـه اإلتيان عىل قادرون الكل

 الـبرش كـالم بني فرق ال إنه :منهم فريق قول من بأعجب وال ،إليه لوصلوا تعلموه
 ،واحـد حـد عـىل اإلعجـاز منهام واحد كل من يصح وإنام ،لبابا هذا يف اهللا وكالم
 .)١("حكام وضع وإنام القرآن عارض املقفع ابن أن قوم وزعم

والزرقـاين كـذلك فنـد هـذا  )٢(وكذلك السيوطي نقل كالم الزركيش السـابق 
 . )٣(القول وأبطله

 . وتبعه عليه آخرون،فهذا  القول أول من قال به النظام من املعتزلة
 فأمـا ، عـن الغيـوباإلخبـار يف القرآن ما فيه من األعجوبة اآلية "قال النظام

 اهللا منعهم بمنـع وعجـز أن يقدر عليه العباد لوال أنالتأليف والنظم فقد كان جيوز 
 .)٤(" فيهمأحدثهام

أن نظم القرآن وحسن تأليف كلامته ليس بمعجزة للنبى عليه السـالم  "وقال 
 وإنام وجه الداللة منه عىل صدقه مـا فيـه مـن ،دعواه النبوة يفوال داللة عىل صدقه 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٦٢-٦١/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(

 ) .١٨٧٩/ ٥(انظر اإلتقان )  ٢(

 ).٣٢٠/ ٢(انظر مناهل العرفان )  ٣(

 ).٢٢٥: ص(مقاالت اإلسالميني )  ٤(




 

 

   . عن الغيوباإلخبار
 فإن العباد قادرون عىل مثله وعىل ما هو ،فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته

,   -  .  M  النظم والتأليف وىف هـذا عنـاد منـه لقـول اهللا تعـاىل يفأحسن منه 
 :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  >  =  <     ; 

?L ومل يكن غرض منكر إعجاز القرآن إال إنكـار نبـوة مـن حتـدى العـرب بـأن  
 .)١("يعارضوه بمثله

ً وإنام أصـبح معجـزا بفعـل اهللا ،ًفهو هبذا  يقرر أن القرآن ليس معجزا يف نفسه
 وهو ،الذي رصف العرب عن معارضته مع قدرهتم عىل املعارضة لو مل يرصفهم اهللا

 إذ زعمـوا أهنـم اليسـتطيعون اإلتيـان )٢(داـذا القول باهلنود يف كتاهبم الفيـتأثر يف ه
 فتلقفت هذه ، ورصفهم عن ذلك،برامها قد منعهم اإلتيان بمثله ألن  وذلك،بمثله

   )٣(.األفكار ونقلوها إىل املسلمني وطبقوها عىل القرآن
 وذلـك ملـا ، ليس ببعيد،)ه اهلنودالقول بالرصفة مصدر(وهذا القول أعني أن 

 مـن أنـه قـد أعجـب  بقـول ،ذكره البغدادي يف ترمجة النظام صاحب نظرية الرصفة
 . لذلك أنكر النبوات واملعجزات ،الربامهة

 النبوات ومل جيرس عىل بإبطالأعجب بقول الربامهة  " عنه )٤("يقول البغدادي
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

  ) .٢١٨، ١٥١: ص(وانظر ) ١٢٨:ص(ني الفرق الفرق ب)  ١(

وهم قبيلة باهلند فيهم أرشاف، ويقولون أهنم من ولد برمهي ملك من ملوكهم قديم، وهم ينكرون النبـوات، )  ٢(
ًوهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل اهلند،، وهلم كتاب مقدس وهو الفيدا وتعرف باسم اهلندوسية أيضا انظر 

ومابعدها، ) ٣٧-٣٤: ص(وانظر أديان اهلند الكربى للدكتور أمحد شلبي) ٦٣/ ١(لنحل الفصل يف امللل وا
 ).٧٢٤/ ٢(واملوسوعة امليرسة يف األديان والفرق 

وانظر مباحث يف  ) ٦: ص( سامي عطا حسن ٠انظر الرصفة داللتها لدى القائلني هبا وردود املعارضني هلا د)  ٣(
 ).٥٨: ص(مصطفى مسلم . إعجاز القرآن د

 البغـدادي األسـتاذ أبـو منصـور البغـدادي، الشـافعي، صـاحب هو عبد القاهر بن طـاهر بـن حممـد التميمـي)  ٤(
هــ ٤٢٩التصانيف املشهورة ومنها تفسري القرآن، والفرق بني الفرق، والتحصيل يف أصول الفقه، تويف سـنة 

= 

٤٢٥ 




 

 

٤٢٦ 

 يف ما روى وأنكر ، نظمهيفلقران  اإعجاز فأنكر ، هذا القول خوفا من السيفإظهار
 ونبـوع املـاء مـن بـني ، يـدهيف وتسبيح احلصـا ، من انشقاق القمر^معجزات نبينا 

  .)١(" نبوتهإنكار معجزات نبينا عليه السالم إىل بإنكار ليتوصل ،أصابعه
 إال أـهنـام مل ينـكـرا ، بـقـول النـظـام، ـمـن املعتزـلـة)٢(وـقـد ـقـال اـجلـاحظ والرـمـاين

  . بخالف النظام فقد أنكر إعجازه من هذه اجلهة،ة البالغة والنظمإعجازه من جه
هل هو موافق ،ومن هنا تباينت آراء بعض الباحثني يف   قول اجلاحظ والرماين

ن قول اجلاحظ والرماين مباين لـرأي إ : فقال بعضهم، أو هو مباين له،لقول النظام
 جـاءت ، والعناية الربانية، رضب من التدبري اإلهلي"فالرصفة عند اجلاحظ .النظام

  الذين ، وتشكيك املشككني،ملصلحة املسلمني حتى حيفظ القرآن من عبث العابثني
 وقد رصف اهللا نفـوس القـوم ، ويزوروا أمامهم احلقائق،يمكنهم أن خيدعوا الناس

 -ألهنم قادرون عىل مثله واهللا منعهم مـن ذلـك كـام قـال  ؛ ال ،عن معارضة القرآن
ـق للطعــن  و،-النظــام  ـامن متعـل ـئال يكــون ألهــل الشــغب وضــعاف اإلـي لكــن ـل

 . )٣(" وإفساد عقائد ذوي النفوس املريضة،والتشكيك
 ورصف نفوسـهم عـن ،ومثل ذلك ما رفع من أوهام العـرب "يقول اجلاحظ
 ولـو طمـع ، ولذلك مل نجد أحدا طمع فيه، بعد أن حتداهم بنظمه،املعارضة للقرآن

 لعظمـت القضـية ،هم ذلك،  فجاء بأمر فيه أدنى شبهة ولو تكلف بعض،فيه لتكلفه
 وأللقى ذلك للمسـلمني ، والنساء،  وأشباه النساء، وأشباه األعراب،عىل األعراب

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
 ) .١٣٦/ ٥(وطبقات الشافعية الكربى ) ٥٧٢/ ١٧(ري أعالم النبالء وقيل غري ذلك انظر س =

 ) .٧٢: ص(وانظر التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية لالسفراييني ) ١١٤: ص(الفرق بني الفرق )  ١(

ًحوي كان إماما يف العربية عاملا باألدب من مصنفاته، النكت ، النهو عيل بن عيسى بن عيل بن عبداهللا الرماين)  ٢( ً
وميزان اإلعتدال يف نقد الرجال للذهبي ) ١٩١/ ٤(هـ انظر معجم األدباء ٣٨٤يف إعجاز القرآن، تويف سنة 

)١٧٩/ ٥.( 

 ).١٣: ص(الرصفة وداللتها )  ٣(




 

 

٤٢٧ 

 . )١(" ولكثر القيل والقال، ولطلبوا املحاكمة والرتايض ببعض العرب،عمال
فاجلاحظ يرى أن إعجاز القرآن من جهة رصف العرب عن معارضته ال ينايف 

 .عجازه من جهة بالغته وروعته إ
 كـام يف ،ويؤكد ذلك ترصحيه بأن وجه إعجاز القـرآن إنـام يف الـنظم والتـأليف

 .)٢(قوله السابق
وقول الرماين قريب من قول اجلاحظ فهو يرى أن اإلعجـاز مـن جهـة رصفـة 

 . )٣( ومن جهة بالغته ،عن املعارضة
ـق آـخـر أن ـقـول اـجلـاحظ والرـمـاين موا  وأن ،ـفـق لـقـول النـظـامبـيـنام ـيـرى فرـي

 ، ألـنـه ـمجـع ـبـني  الـقـول بالرصـفـة؛ وذـلـك،اجلـاحظ متـنـاقض ومـضـطرب  يف قوـلـه
 .)٤(ًوالقول بأن إعجازه أيضا من جهة بالغته ونظمه

 ومن جهة نظمه ،والذي يظهر أن اجلمع بني  القول بإعجازه من جهة الرصفة
مـن جهـة رصف القـول بـإن إعجـازه ؛ ألن  وذلـك،وبالغته فيه نوع مـن التنـاقض

 وإنـام يف يشء ، يدل عـىل أن  اإلعجـاز لـيس يف نفـس القـرآن،العرب عن معارضته
 ، فهـو مقـدرو هلـم، فلـوال رصف اهللا العـرب عـن معارضـته لعارضـوه،خارج عنه

 لـو كـان معجـزا يف ؛ألنـه  وذلك ،فكيف جيمع بينه وبني  القول بأنه معجز يف نفسه
 . معارضته ُنفسه ما احتاج إىل أن يرصف العرب عن

 إذ أبطل ،ًوقد كان موقف القايض عبد اجلبار املعتزيل معارضا ملذهب أصحابه
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ). ٨٩/ ٤(كتاب احليوان للجاحظ )  ١(

 ).١٤: ص(انظر الرصفة وداللتها )  ٢(

  ).١١١ -١١٠: ص(انظر النكت يف إعجاز القرآن للرماين )  ٣(

وانظـر ) ١٤٧-١٤٦: ص( نعيم احلميص، وإعجاز القـرآن للرافعـي . د) ٥٦:ص(انظر فكرة إعجاز القرآن )  ٤(
كتب اإلعجاز البالغي يف القرآن دراسة عقدية نقدية أمحد العاكش، رسالة دكتـوراه يف جامعـة امللـك سـعود 

 ). ٢٠٠ : ص(




 

 

٤٢٨ 

 .)١(القول بالرصفة ورد عليهم
  :بيان وجوه بطالن القول بالرصفة

 :والقول بإن إعجاز القرآن بالرصفة  باطل من وجوه كثرية
,   -  M  :عـاىلوهي قوله ت ،إن داللة اآلية تشهد بخالفه " ما ذكره اخلطايب يف -١

  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .
  ?  >L ]ــك إىل أمـــر طريقـــه التكلـــف   ]٨٨: اإلرساء فأشـــار ســـبحانه يف ذـل
 ال ، واملعنـى يف الرصفـة التـي وصـفوها ،شـاد  وسـبيله التأهـب واالحت،واالجتهاد

 . )٢(" فدل عىل أن املراد غريها،يالئم هذه الصفة
وهبذا الوجه رد القايض عبد اجلبار املعتزيل عىل أصحابه يف القول بالرصفـة إذ 

 ال يقـال ألنه ؛مل يصح ذلك) الرصفة( لوكان الوجه الذي تعذر عليهم املنع "يقول 
ـع ـة إذا امتـن ـبعضيف اجلامـع ـريا ـل ـيهم يشء إن بعضــهم يـكـون ظـه ـة ؛ ألن ً عـل املعاوـن

واملظاهرة إنام متكن مع القدرة وال تصح مع العجز واملنع وهذا يبني أهنـم لـو كـانوا 
 . )٣(" وال يكون كذلك إال ملزية القرآن،قادرين متمكنني ملا أمكنهم أن يأتوا بمثله

 .م النقل عنهموقد أشار إىل هذا الوجه الزركيش والسيوطي فيام تقد
 ولـيس ، فهـو معجـز بنفسـه، أن األمة أمجعت عىل أن اإلعجـاز متعلـق بـالقرآن-٢

 فيكون ، والقول بأن إعجاز القرآن بالرصفة فيه خرق هلذا اإلمجاع،بيشء خارج عنه
 )٤(.املعجز هو الرصف واملنع ال القرآن 

 يـأيتن أوز  ال جيـ،ن القران يف نفسه معجزإ :ونقول "يقول السمعاين رمحه اهللا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢١٨ -٢١٧: ص(انظر إعجاز القرآن للقايض عبداجلبار )  ١(

 ).٥٤-٥٣: ص(وانظر الربهان الكاشف يف إعجاز القرآن للزملكاين  ) ٢٠ -١٩(انظر بيان إعجاز القرآن للخطايب )  ٢(

 ) .٣٢٣: ص(إعجاز القرآن للقايض )  ٣(

 ).١٨٨٠/ ٥(واإلتقان ) ٦٢-٢/٦١(ن يف علوم القرآن وانظر الربها) ٣٠:ص(انظر إعجاز القرآن للباقالين )  ٤(




 

 

٤٢٩ 

 وكذلك من حيث معانيه هو معجـز اخللـق ،أحد بمثله يف جزالته وفصاحته ونظمه
 يأتوا أن إياهم ومع حتدي الرسول صلوات اهللا عليه وسلم وطلبه ، بمثلهاإلتيانعن 

 ، نفس القران ليس بمعجـزإن : وال نقول كام قال بعض املبتدعة،بمثله فعجزوا عنه
ـ ـض الفـحـول ـمـن ـشـإـف ـة ال تـكـون دون فـصـاحته ن فـصـاحة بـع ـامعراء اجلاهلـي  وإـن

 بمثله مع قدرهتم عليه اإلتيان اهللا عز وجل منع اخللق عن أن يف القران هو اإلعجاز
 . )١("وهذا قول باطل وزعم كاذب

، وهـذا فاسـد"قـال قرطبي بعد حكايته القول بالرصفة، وقد حكى اإلمجاع ال
ـل ـحـدوث املـخـالفألن  ـرآن ـهـو:اإلـمجـاع  قـب ـا، املعـجـز أن الـق ـو قلـن ـع : فـل  إن املـن

 ، وذلـك خـالف اإلمجـاع، خلرج القرآن عن أن يكون معجـزا،والرصفة هو املعجز 
 وأن فصاحته وبالغته أمر خـارق ،وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو املعجز 

 ، فلام مل يكن كذلك مألوفا معتادا منهم، إذ مل يوجد  كالم قط عىل هذا الوجه،للعادة
 . )٢(" مل يكن معجزا ،أن املنع والرصفة دل عىل 

 أنه لوكان املعجز هو املنع والرصف كام يقولـون جلـاء القـرآن يف مسـتوى كـالم -٣
 وأبـني يف الداللـة ؛ذلـك أقـوى يف احلجـة؛ ألن  ويف أدنى درجـات البالغـة،الناس

 .والربهان
ه مـن لو مل يكـن معجـزا عـىل مـا وصـفنا "فقالوقد ذكر هذا الوجه الباقالين، 

 لكان مهام حط من رتبة البالغة فيه ومنع من مقدار الفصاحة يف ،جهة نظمه املمتنع
 إذا رصفوا عن اإلتيـان بمثلـه ومنعـوا مـن معارضـته ، كان أبلغ يف األعجوبة،نظمه

 فكـان يسـتغني عـن إنزالـه عـىل الـنظم البـديع وإخراجـه يف ،وعدلت دواعيهم عنه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٦٢/ ١(وانظر تفسري ابن كثري ) ٤٥/ ١٧(وانظر جمموع الفتاوى ) ٣٠/ ١(قواطع األدلة يف األصول )  ١(
 ) .٧٥/ ١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )  ٢(




 

 

٤٣٠ 

 . )١("املعرض الفصيح العجيب
 أن العـرب اختلفـت قـدراهتم البالغيـة بعـد سـامع ،عىل هذا القول يلزم منه أن -٤

ً ألنه لوكان صحيحا ؛ وذلك، وهذا باطل، وتراجعت عنها قبل سامع القرآن،القرآن
 )٢(. وأخربوه بأهنم قدراهتم اختلفت عام كانت عليه rالحتجوا عىل النبي 

ضـة حاصـلة لكـنهم فالنـاس جيـدون دواعـيهم إىل املعار "قال شيخ اإلسـالم 
 وكـذلك  ...حيسون من أنفسهم العجز عن املعارضة ولو كـانوا قـادرين لعارضـوه

أيضا يعرفون أنه مل خيتلف حال قدرهتم قبل سامعه وبعد سامعه فال جيدون أنفسـهم 
عاجزين عـام كـانوا قـادرين عليـه كـام وجـد زكريـا عجـزه عـن الكـالم بعـد قدرتـه 

 . )٣("عليه
ع عن اعتقادهم يف أن القرآن خملوق خلقه اهللا يف بعـض والقول بالرصفة متفر

 . األجرام كام قرر ذلك ابن كثري 
 إنـام هـو مـن رصف اإلعجـازوأما من زعم من املتكلمـني أن  "يقول رمحه اهللا

 فقـول ، مع إنكار ذلك أو هو سلب قدرهتم عىل ذلك،دواعي الكفرة عن معارضته
 وال ،األجـرامخملوق خلقه اهللا يف بعض  وهو مفرع عىل اعتقادهم أن القرآن ،باطل

 وقوهلم هذا كفر وباطل وليس مطابقا ملا يف نفـس ،فرق عندهم بني خملوق وخملوق
 بل القرآن كالم اهللا غري خملـوق تكلـم بـه كـام شـاء تعـاىل وتقـدس وتنـزه عـام ،األمر

ه  بمثلاإلتيان فاخللق كلهم عاجزون حقيقة ويف نفس األمر عن ،يقولون علوا كبريا
 . )٤("ولو تعاضدوا وتنارصوا

 قـول ،ومن أضعف األقوال"  قال رمحه اهللا  ،ولعيل أختم بقول شيخ اإلسالم
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٣١: ص(وانظر الرصفة وداللتها ) ٢٩: ص(إعجاز القرآن للباقالين )  ١(

 ).١٥٤ -١٤٦: ص(انظر الرسالة الشافية للجرجاين )  ٢(

 ) .٤٣٢ -٤٣١/ ٥(اجلواب الصحيح )  ٣(

 ) .٦٩/ ١(البداية والنهاية البن كثري )  ٤(




 

 

٤٣١ 

 أو بسلب ، إنه معجز برصف الدواعي مع متام املوجب هلا،من يقول من أهل الكالم
    أو بسلبهم القدرة املعتادة يف مثله سلبا عاما مثـل قولـه تعـاىل لزكريـا،القدرة التامة

M ©  ±  °  ̄   ®  ¬  «   ª L ]١٠: مريم[. 
 فإن هـذا ،وهو أن اهللا رصف قلوب األمم عن معارضته مع قيام املقتيض التام

يقال عىل سبيل التقدير والتنزيل وهو أنه إذا قدر أن هذا الكـالم يقـدر النـاس عـىل 
 مجيعهم عن هذه املعارضة مع قيـام الـدواعي العظيمـة إىل  فامتناعهم،اإلتيان بمثله

 بمنزلة من يقول إين آخـذ أمـوال مجيـع ،املعارضة من أبلغ اآليات اخلارقة للعادات
هذا البلد العظيم وأرضهبم مجيعهم وأجوعهم وهم قادرون عىل أن يشـكوا إىل  أهل

 أبلـغ العجائـب  مـن فهـذا، وليس فيهم مـع ذلـك مـن يشـتكي،اهللا أو إىل ويل األمر
 أو قال ،ولو قدر أن واحدا صنف كتابا يقدر أمثاله عىل تصنيف مثله، اخلارقة للعادة

 فقال عارضوين وإن مل تعارضوين ، وحتداهم كلهم،شعرا يقدر أمثاله أن يقولوا مثله
 فإذا ، امتنع يف العادة أن ال يعارضه أحد،فأنتم كفار مأواكم النار ودماؤكم يل حالل

 .وه كان هذا من أبلغ العجائب اخلارقة للعادة مل يعارض
 ومن آمـن يب ،والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم أنا رسول اهللا إليكم مجيعا

 وقد أبيح يل قتـل رجـاهلم وسـبي ذرارهيـم ، ومن مل يؤمن يب دخل النار،دخل اجلنة
   .ق ومن مل يطعني كان من أشقى اخلل، ووجب عليهم كلهم طاعتي،وغنيمة أمواهلم

 وأنا أخربكم أن أحدا ال ، فإنه ال يقدر أحد عىل أن يأيت بمثله،ومن آيايت هذا القرآن
 .يأيت بمثله 

  : ال خيلو إما أن يكون الناس قادرين عىل املعارضة أو عاجزين:فيقال
 بل رصف اهللا دواعي قلوهبم ومنعها أن تريـد ،فإن كانوا قادرين ومل يعارضوه

 فإن ،العظيم أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل حتديهمعارضته مع هذا التحدي 
معجزيت أنكم كلكم ال يقدر أحـد مـنكم عـىل   سلب القدرة املعتادة أن يقول رجل

 فإن املنع من املعتاد كإحداث غري املعتاد فهـذا مـن ،الكالم وال عىل األكل والرشب




 

 

٤٣٢ 

 .أبلغ اخلوارق 
ثبـت كونـه خارقـا عـىل تقـدير  ف، ثبـت أنـه خـارق للعـادة،وإن كانوا عاجزين

 .النقيضني النفي واإلثبات فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة يف نفس األمر 
 فالصـواب املقطـوع بـه أن اخللـق كلهـم عـاجزون عـن ،وإالفهذا غاية التنزل 

 نفسه من تلقاء نفسه عىل أن يبدل ^معارضته ال يقدرون عىل ذلك وال يقدر حممد 
 يظهر الفرق بني القرآن وبني سـائر كالمـه لكـل مـن لـه أدنـى  بل،سورة من القرآن

-  .  /  M  5  4  3  2  1  0  كام قـد أخـرب اهللا بـه يف قولـه ،تدبر    ,
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 : وجوه إعجاز القرآن:املسألة الثالثة

ًقوال يف وجـوه   ولقد ذكر  اثني عرش ،عرض الزركيش لبعض وجوه إعجاز القرآن
 : وسأشري إليها باختصار:إعجاز القرآن

 . وقد تقدم مناقشة هذا القول،قول النظام املعروف بالرصفة-١
 وقـد اختـاره ابـن التـأليف مطلق ال به اخلاص التأليف إىل راجع اإلعجاز وجه -٢

 .)٣( )٢(الزملكاين
، ورد العـرب نشـأ مـن ذلك يكن ومل املستقبلة الغيوب عن اإلخبار من فيه ما  -٣

 .   يستلزم نفي اإلعجاز عن اآليات التي ال خرب فيهاألنه ؛هذا القول
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) ٤٣١ -٤٢٩/ ٥( اجلواب الصحيح )  ١(
، كامل الـدين الزملكـاين، صـاحب علـم املعـاين هو عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان األنصاري)  ٢(

والبيان، وكان قوي املشاركة يف فنون العلم، من مصنفاته، الربهان الكاشف، واملفصل عىل املفصل، تويف سنة 
كالمها للـذهبي وانظـر ) ٢٠٨/ ٥(والعرب يف خرب من غرب ) ١٠١/ ٤٨(هـ انظر ترمجته تاريخ اإلسالم ٦٥١
 ) .٣١٦/ ٨(قات الشافعية الكربى للسبكي طب

 ). ٦٢/ ٢(والربهان يف علوم القرآن ) ٥٤: ص(الربهان الكاشف البن الزملكاين  انظر) ٣(




 

 

٤٣٣ 

  . ورده بالرد السابق، ماتضمن من إخباره عن قصص األوليني وسائر املتقدمني-٤
 . إخباره عن الضامئر وما يف النفوس قبل أن يظهر ذلك  منهم بقول أو فعل-٥
 وتـوايل فصـاحة ألفاظـه وقـد قـد ،يـه وصـحة معان، أن اإلعجاز حاصل بنظمـه-٦

   )١(صححه ابن عطية
 ، وغرابة أسـلوبه، ما اختاره الرازي من أن وجه اإلعجاز فيه من جهة فصاحته-٧

  )٢(.ًوسالمته من مجيع العيوب وغري ذلك مقرتنا بالتحدي 
 ، ما اختاره الباقالين وهو أن اإلعجاز وقع من جهة النظم والتأليف والرتصيف-٨

  )٣(. عن مجيع وجوه النظم املعتادة عند العرب وخروجه
 . ال يدرك ألنه ، أن إعجاز القرآن يشء عجيب ال يمكن التعبري عنه-٩

 أن اإلعجاز حاصل من حيث استمرار الفصاحة والبالغة من مجيع أنحائها يف -١٠
 .ًمجيع القرآن استمرارا ال توجد له فرتة 

 . أن اإلعجاز فيه من جهة بالغته -١١
 بكـل ال األقـوال مـن سـبق مـا بجميـع وقـع اإلعجاز قول أهل التحقيق إن " -١٢

 مـع بمفـرده منهـا واحـد إىل لنسـبته معنـى فـال كلـه همجع فإنه انفراده عن واحد
  )٤(."يسبق مل مما ذلك وغري بل اجلميع عىل اشتامله

  .)٥(وقد نقل هذه الوجوه السيوطي وزاد عىل ذلك
 .ملعجزة يف القرآن تعرف بالتفكر يف علم البيان  اجلهة ا: قول املراكيش-١ 
  إعجاز يتعلق بنفسه : أحدمها، قول الراغب األصفهاين أن اإلعجاز من وجهني-٢ 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ). ٥٢/ ١(املحرر الوجيز )  ١(

 ).٨٢: ص(انظر هناية اإلجياز )  ٢(

 ) .٥٠ و ٣٥: ص(انظر إعجاز القرآن )  ٣(

 ) .٧١ -٦٢/ ٢( الربهان يف علوم القرآن )  ٤(

 ) .١٨٨٠/ ٥(انظر اإلتقان )  ٥(




 

 

٤٣٤ 

 . برصف الناس عن معارضته :     والثاين
 . وكلها حكمة وصواب ، قول ابن رساقة أن إعجاز القرآن من وجوه كثرية-٣
 منـهـا ـتـرك املعارـضـة ـمـع ـتـوفر ،ن جـهـات أن إعـجـازه يظـهـر ـمـ: ـقـول الرـمـاين-٤

 واإلخبار عن ، والبالغة، والرصفة، والتحدي للكافة، وشدة احلاجة،الدواعي
  .معجزة بكل وقياسه العادة ونقض ،األمور املستقبلة

 ، منها حسن تأليفـه وفصـاحته: قول القايض عياض أن إعجازه يف أربعة وجوه-٥
 وما أنبأ به مـن ،ن اإلخبار باملغيبات وما انطوى عليه م،وصورة نظمه العجيب
 )١(.أخبار القرون السالفة 

 ولكـن هـذه ،ً فقد ذكر أربع عرشة وجها من وجوه إعجـاز القـرآن:أما الزرقاين
 ومنهـا مـا هـو أقـرب إىل ، فيام ذكره الزركيش والسيوطي،الوجوه منها ما هو داخل

  .اخلصائص منها إىل الوجوه 
إعجـاز القـرآن  بينهـا تـداخل وهـي جتتمـع يف هـذه واألقوال السابقة يف وجـوه 

 :األقوال
 ويشـمل األخبـار الغيبيـة ، أن وجه اإلعجـاز فيـه  اإلخبـار باملغيبـات:القول األول

 عـن  أحـد r وهذه األخبار مل يتلقاها الرسـول ،املاضية من أحوال القرون السابقة
 وليس ،إنام هو من اهللا فدل ذلك عىل أن هذا القرآن ، ومل يقرأها يف كتاب،من البرش

 بل هو وحي تلقاه من اهللا وهلذا يشري اهللا إىل هـذا يف كثـري مـن rهو من افرتاء حممد
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ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٨٩٥ -١٨٧٩/ ٥(انظر اإلتقان )  ١(




 

 

٤٣٥ 

  {L ]ويشمل هذا الوجه األخبار الغيبية املستقبلة ،ونحوها من اآليات .]٤٩: هود 
}  |   M   التي وقعت كام أخرب القرآن من ذلك  هزيمة الروم لفارس كام قال تعاىل

 ª  ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  ̄   ®¬  «                
  ÁÀ  ¿        ¾  ½¼     »   º  ¹  ̧   ¶  µ́   ³  ²  ±      °

   Å  Ä    Ã  ÂL ]٥ – ١: الروم[.  
   )١(.وهذا الوجه اتفق عىل ذكره كثري ممن تكلم يف إعجاز القرآن 

 عن وكذلك ما جاء،أما ما جاء عن الرازي من إنكار جعله من وجوه اإلعجاز
 وـيـدل ـلـذلك ـقـول ، فـمـرادهم حرص وـجـوه اإلعـجـاز يف ـهـذا الوـجـه)٢(اـلـزركيش
 ًاإلعجاز عىل اشتامله عىل الغيوب وهـو أيضـا باطـل ومنهم من قرص وجه "الرازي

  )٣(" واألخبار عن الغيوب مل يوجد يف كل سورة ،التحدي وقع بكل سورةألن 
  إال أنه أنكر انحصار الوجوه يف هذا الوجه ، وقد أقر الزركيش أنه من أنواع اإلعجاز

  ولكنه  إذ عد  اإلخبار بالغيوب من أنواع اإلعجاز،وكذلك  اخلطايب قبلهم
  )٤(.ليس باألمر العام املوجود يف كل سورة 

 وهذا اتفـق عـىل ذكـره ،أن وجه اإلعجاز فيه نظمه وبالغته وفصاحته :القول الثاين
 أمـا البالغـة فهـي عـىل ثـالث " قال الرمـاين،كثري ممن كتب يف وجوه إعجاز القرآن

منهـا مـا هـو يف  و، ومنهـا مـا هـو يف أدنـى طبقـة، منها ما هو يف أعىل طبقـة:طبقات
 فـام كـان يف أعالهـا فهـو معجـز وهـو بالغـة ،الوسائط بني أعىل طبقة وأدنى طبقـة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
إعجاز القـرآن ) ٣٣: ص(وانظر إعجاز القرآن للباقالين ) ١١٠: ص(انظر النكت يف إعجاز القرآن للرماين )  ١(

إلتقان وا) ٦٣/ ٢(والربهان للزركيش )  ٣٨١/ ١(واحلجة يف بيان املحجة لألصبهاين ) ٢٣: ص(للخطايب 
)١٨٨٠/ ٥.( 

 ) .٦٣/ ٢(انظر الربهان )  ٢(

 ) .٨٢: ص(هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز )  ٣(

 ).٢٣٢-٢٣١: ص(وانظر كتب اإلعجاز البالغي للعاكش   ) ٢٣: ص( انظر بيان إعجاز القرآن للخطايب )  ٤(




 

 

٤٣٦ 

 . )١(" وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبالغة البلغاء من الناس،القرآن
 ،ً نظم القرآن وقع موقعا يف البالغة خيرج عن عادة كالم اجلن"وقال الباقالين

ـس ـادة ـكـالم اإلـن ـا ف،ـكـام ـخيـرج ـعـن ـع ـه كعجزـن ـان بمثـل  ،ـهـم يعـجـزون ـعـن اإلتـي
-  .  /  M  3  2  1  0 : ويقرصون دونه كقصورنا وقـد قـال تعـاىل    ,

  ?  >  =  < ;  :  9  8  7   6  5  4L")٨٨: اإلرساء[ )٢[.  
  )٣( وقد أشار إىل هذا السيوطي،أن وجه اإلعجاز فيه علومه ومعارفه :لثالقول الثا

وقد بنى السيوطي كتابه معرتك األقران عىل علوم القرآن وعد كل علـم مـن علـوم 
ً وقد أوصلها إىل مخسة وثالثـني وجهـا فعـد منهـا ،القرآن وجها من وجوه اإلعجاز

 .  إىل آخر ما ذكر ،سوخ ووقوع الناسخ واملن، املناسبة،املحكم واملتشابه
 وأنه معجز بكل ما تقدم فهو معجز من جهة ، ال حرص لوجوه إعجازه:القول الرابع

 . ومن جهة علومه، ومن جهة نظمه،بالغته ومن جهة اإلخبار بالغيب
 لـيس هـو مـن جهـة فصـاحته ،وكون القـرآن أنـه معجـزة "قال شيخ اإلسالم

 وال مـن ،ن جهة إخباره بالغيـب فقـط وال م، أو نظمه وأسلوبه فقط،وبالغته فقط
جهة رصف الدواعي عن معارضته فقط وال من جهة سلب قدرهتم عىل معارضته 

 ، ومـن جهـة الـنظم، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفـظ،فقط
ومن جهة معانيه التي أخرب هبا عن اهللا  ،ومن جهة البالغة يف داللة اللفظ عىل املعنى

 .امئه وصفاته ومالئكته وغري ذلك تعاىل وأس
 ومن ، وعن الغيب املستقبل،ومن جهة معانيه التي أخرب هبا عن الغيب املايض

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وانظراحليوان ) ٢٤٧: ص(بداجلباروانظر إعجاز القرآن للقايض ع) ٧٥: ص(النكت يف إعجاز القرآن للرماين )  ١(

وهناية اإلجياز ) ٣٨٠/ ١(واحلجة يف بيان املحجة )   ٣٥: ص(وإعجاز القرآن للباقالين ) ٩٠/ ٤(للجاحظ 
 ).٢٢٢، ١٧٦:ص(وانظر لالستزادة كتب اإلعجاز البالغي للعاكش ) ٨٣: ص(يف دراية اإلعجاز للرازي 

 ) .٣٨: ص(إعجاز القرآن للباقالين )  ٢(

 ) .١٢/ ١(انظر كتاب معرتك األقران يف إعجاز القرآن  ) ٣(




 

 

٤٣٧ 

 ومن جهة ما بني فيه من الدالئل اليقينية واألقيسة العقلية ،جهة ما أخرب به عن املعاد
  @   M     G  F  E  D  C  B  A    ـكـام ـقـال تـعـاىل ،التـي ـهـي األمـثـال املرضوبـة

  N  M     L   K  J  I  HL ]٨٩: اإلرساء[. 
ـــاىل  ـــال تـع !  "  #  $  %  &  '  )  (*  +   ,  -    M  وـق

  0  /  .L ]وقــــال ]٥٤: الكهــــف:   M   °         ̄   ®  ¬  «   ª   ©  ̈   §
  ¼  »   º  ¹  ̧   ¶   µ  ́   ³  ²  ±L ]٢٨ – ٢٧: الزمر[. 

إعجاز القرآن هو حجـة عـىل إعجـازه وال وكل ما ذكره الناس من الوجوه يف 
 .)١("تناقض يف ذلك بل كل قوم تنبهوا ملا تنبهوا له

 ، كـام سـبق نقلـه،وقرر هذا الزركيش رمحه اهللا وقد قال إنه قول أهـل التحقيـق
 .وذكر بعضا من هذه الوجوه 

 والصـواب أنـه الهنايـة لوجـوه " قرر ذلك بقوله،وكذلك السيوطي رمحه اهللا
 . )٢("إعجازه

 وإن كانـت األقـوال السـابقة ال تنـاقض ،ولعل هذا القول هو أقـرب األقـوال
كـام قـرر ذلـك شـيخ .  مل يتنبه إليـه اآلخـرون ،كل قوم تنبهوا ملعنى ألن بينها وذلك
 .اإلسالم

 
* * * 

 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٤٢٩ -٤٢٨/ ٥(اجلواب الصحيح )  ١(

 ) .٥/ ١(معرتك األقران )  ٢(




 

 

٤٣٨ 

 


 
 الشيخ فذهب كذل يف الناس اختلف وقد "عرض الزركيش هلذه املسألة فقال 

 فضل ال أنه إىل وغريهم حبان بن حاتم وأبو بكر أبو والقايض األشعري احلسن أبو
 ....بيـنهام تفاضـل ال تعـاىل أسـامؤه وكـذلك اهللا كـالم الكل ألن ؛بعض عىل لبعض

  .فيه نقص ال واحدة حقيقة اهللا وكالم املفضول بنقص يشعر األفضل بأن احتجواو
 يف وال التـوارة يف اهللا أنـزل ما" عنه اهللا ريض كعب بن أبى حديث يف حبان ابن قال

 مثل الثواب من واإلنجيل التوراة لقارئ يعطي ال اهللا إن )١("القرآن أم مثل اإلنجيل
 ،األمـم مـن ريهـاغ عـىل األمـة هـذه فضـل بفضله اهللا إذ ،القرآن أم لقارئ يعطى ما

 قـراءة عـىل الفضـل مـن غريها أعطى مما أكثر كالمه قراءة عىل الفضل من وأعطاها
 . كالمه

 مـن أفضـل القـرآن بعـض أن ال األجـر يف بـه أراد "سـورة أعظم وقوله" قال
 )٢(.بعض

 الفضـل بعضـهم :فقـال اختلفـوا ثـم ،األحاديث لظواهر بالتفضيل قوم وقال
 وخـشـيتها اـلـنفس انفـعـاالت بحـسـب ،الـثـواب ةومـضـاعف األـجـر عـظـم إىل راـجـع

 . العال أوصاف ورود عند وتفكرها وتدبرها
M       Ó  : تعاىل قوله تضمنه ما وأن اللفظ لذات يرجع بل :وقيل   ÒÑ           Ð  Ï

   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       ÔL ]احلرش ـســورة وآـخــر ،الـكــريس وآـيــة ]١٦٣: البـقــرة، 
   يف مـثال موجـودا لـيس وصـفاته وحدانيتـه عـىل الـدالالت مـن اإلخالص وسورة

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
وقـال صـحيح ) ٢٨٣/ ٢(ورواه احلاكم يف املستدرك ) ٧٧٥(برقم ) ٥٣/ ٣(أخرجه ابن حبان يف صحيحه )  ١(

 ) .٢٨٧٥( الرتمذي  برقم عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف صحيح

 ).٥٦/ ٣(صحيح ابن حبان )  ٢(




 

 

٤٣٩ 

M  ]  \  [  Z  Y  XL ]باملعـاين هـو إنـام فالتفضيل ،مثلها كان وما ]١: املسد 
  ...احلق هو وهذا الصفة حيث من ال وكثرهتا جيبةالع

  فـ غريه، يف اهللا كالم من أفضل اهللا يف اهللا كالم: فقال الدين عز الشيخ وتوسط
 M  %  $  #  "  !L ]ـمــــــــن أفـضــــــــل ]١: اإلـخــــــــالص  M  [  Z  Y  X

\L...")١(.  
 . سألة وهو أن كالم اهللا يشء واحد أوال ؟ ثم ذكر أصل اخلالف يف امل

 )٢(. إنام هو بحسب متعلقاته ،ثم ذكر أن األشعري عنده أنه ال يتنوع يف ذاته
 :ثم ذكر قول احلليمي وأن التفضيل يرجع إىل أمور

 واألخـرى منسـوخة إحـدامها أن إال ،الـتالوة يف ثابتتان عمل آيتا تكون أن :أحدها
 .ناسخة

 وعـىل ،علـيهم وأعـود بالنـاس أوىل هبا العمل أن أي ،خري الناسخ إن :فنقول
 ألن ؛القـصـص آـيـات مـن ـخـري والوعيـد والوـعـد والنهـي األـمـر آيـات فيـقـال هـذا

 هـذه عـن بالنـاس غنـى وال ،والتبشـري والنهـي األمـر تأكيـد هبـا أريـد إنام القصص
 ريجيـ ممـا هلـم وأنفـع عليهم أعود هو ما فكل ،القصص عن يستغنون وقد ،األمور
  .منه بد ال ملا تبعا حيصل مما هلم خري ،األصول جمرى
 ،صـفاته وبيان ،تعاىل اهللا أسامء تعديد عىل تشتمل التي اآليات إن: يقال أن: والثاين

  .قدرا وأجل أسنى خمرباهتا أن بمعنى ،خري أو أفضل  وقدسيته عظمته عىل والداللة
 القـارئ أن بمعنـى ،آيـة مـن خـري آيـة أو ،سـورة من خري سورة: يقال أن :والثالث
 آيـة كقـراءة ،عبادة بتالوهتا منه ويتأدى ،اآلجل الثواب سوى فائدة بقراءهتا يتعجل
 ممـا االحـرتاز بقراءهتـا يتعجـل قارئهـا فإن ،واملعوذتني اإلخالص وسورة ،الكريس

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٩٩/ ١(الربهان يف علوم القرآن )  ١(

 ).٣٠٠/ ١(انظر املصدر السابق )  ٢(




 

 

٤٤٠ 

 مـن فيهـا ملـا ،عبادة تعاىل هللا منه بتالوهتا ويتأدى ،ثناؤه جل باهللا واالعتصام ،خيشى
 إىل الـنفس وسكون ،هلا االعتقاد سبيل عىل العال بالصفات جده تعاىل اهللا اسم ذكر
 هبا يقع وإنام حكم إقامة تالوهتا بنفس يقع فال احلكم آيات فأما ،وبركته الذكر فضل
 .)٢(والسيوطي نقل كالم الزركيش السابق ،  إىل آخر كالمه)١("..علم

 إذ اكتفى بعرض األقوال ،ه املسألةوالزركيش والسيوطي مل حيررا القول يف هذ
 .فيها فقط 

 :وقبل أن أبدأ بعرض األقوال ومناقشتها البد من حترير حمل النزاع 
ـنهمً:أوال ـاد ـفـيام بـي ـف تفاـضـل ـقـراءة العـب ـه ـبـني الـسـلف واخلـل ـزاع فـي  ، إن ـممـا ال ـن

 وأن بعضهم أفضـل ،وتفاضلهم فيام يرتتب عىل تلك القراءة من كثرة الثواب وقلته
 .وهذا راجع إىل عمل العبد ال إىل كالم اهللا .  بعض من

 فهـل كـالم اهللا ،وإنام النزاع يف تفاضل نفس كالم اهللا ال من حيث قراءة العبـد
 . )٣(؟.بعضه أفضل من بعض

 قول مجيع الصحابة وقول مجهور العلـامء مـن ،والقول بتفاضل نفس كالم اهللا
 وإنام ،ن كالم اهللا ال يتفاضل يف نفسه ومل يقل أحد من السلف إ،األوليني واآلخرين

  )٤(.ظهر هذا القول واشتهر بعد املائتني ملا أظهرت اجلهمية بدعة خلق القرآن
 ،والـشـك أن النـصـوص الرشعـيـة واآلـثـار الـسـلفية ناطـقـة بتفاـضـل ـكـالم اهللا

 :وسأورد بعض األدلة الدالة عىل ذلك

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٠١/ ١(والربهان يف علوم القرآن )  ٢/٢٤٤( املنهاج يف شعب اإليامن  ) ١(

 ).٢١٣٩/ ٦(انظر اإلتقان يف علوم القرآن )  ٢(

 ) .٦٠، ٥٢/ ١٧ (ع الفتاوىجمموانظر )  ٣(

 ).٢٧٢ -٢٧١/ ٧ (درء التعارضوانظر  ) ١٣، ٤٦، ٥٣، ١٧/٥٢ (جمموع الفتاوىانظر )  ٤(




 

 

٤٤١ 

  من الكتاب ً:أوال
 %  &  '  )  (  *  +  ,-   .  /  M  $  #  "  !  1  0   : قوـلــه تـعــاىل-١

  6  5  4     3  2L ]وهذا بيـان ،فأخرب أنه يأيت بخري منها أو مثلها" .]١٠٦: البقـرة 
 فـدل ذلـك عـىل أن ،رة أو خري منها أخرىمن اهللا لكون تلك اآلية قد يأيت بمثلها تا

 . )١("اآليات تتامثل تارة وتتفاضل أخرى 
́   M  µ   : قوله تعاىل-٢    ³  ²  ±  °  ̄   ®L ]٨٧: احلجر[.  

 فدل ،لفاحتة وهي سورة ا، بسورة آياهتا سبع، أن اهللا قابل القرآن مجيعه:وجه الداللة
اهللا فاضل بينها ملا قابل القرآن بسـورة ؛ ألن ذلك وقوع التفاضل بني اآليات وذلك

ـاين العظيـمـة ـه املـع ـتملت علـي ـا اـش ـد لـلـرب ،الفاـحتـة وذـلـك ـمل ـاء والتحمـي ـن الثـن  ـم
 )٢(.واإلستعانه والدعاء ونحو ذلك

̈  ©  M  ¬  «  ª   قوله تعاىل-٣   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡
  °   ̄   ®  ²  ±L ]قــال تعــاىل. ]٣: يوســف :  M  À   ¿  ¾  ½  ¼

  Ì   Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL ]٥٥: الزمر[.  
 فـدل ذلـك ،)٣( أن اهللا جعل كالمه فيه ما هو حسن وفيه ما هو أحسن:وجه الداللة

 . عىل وقوع التفاضل يف كالم اهللا 
 : من السنة:ًثانيا
يا أبا املنذر أتدري أي « r قال رسول اهللا  : قال ريض اهللا عنهعن أيب بن كعب  -١

يـا أبـا املنـذر «: وله أعلـم قـال قـال قلـت اهللا ورسـ؟»آية من كتاب اهللا معك أعظـم
M   x   w   v  u  t  s   : ـقـال قـلـت؟ » أـتـدري أي آـيـة ـمـن كـتـاب اهللا مـعـك أعـظـم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٠/ ١٧ (جمموع الفتاوى)  ١(

 ).١٥/ ١٧(انظر املصدر السابق )  ٢(

 ).١٣/ ١٧ (جمموع الفتاوىانظر )  ٣(




 

 

٤٤٢ 

y L]ـك العلــم أبــا « :  فرضب يف صــدري وقــال: قــال ]٢٥٥: البقــرة واهللا ليهـن
 . )١(»املنذر

ألعلمنـك سـورة هـي أعظـم "قـال يل  : لكعب ريض اهللا عنهr قول رسول اهللا-٢
 ثم أخذ بيدي فلام أراد أن خيـرج قلـت  ،"السور يف القرآن قبل أن خترج من املسجد

&  '  )   M  ":  ـقـال، أمل تـقـل ألعلمنـك ـسـورة هـي أعـظـم سـورة يف الـقـرآن:لـه

   *  )L ]٢("هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته ]٢: الفاحتة(  
ِّعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قـال -٣ ُِ ْ ْ ٍ ِ ِ ألصـحابه:^ قـال النبـي :َ ِِ َ ْ ُأيعجـز «: َ ِ ْ َ َ

َأحدكم أن يقرأ ثلث ا ُ ُ َْ ََ َ ٍلقرآن يف ليلةْ َ َ ُ ْْ َ فشـق ذلـك علـيهم وقـالوا أينـ»ِْ َُّّ ََ ُ َ ُا يطيـق ذلـك يـا ََ ِ ُ
َرسول اهللا ُ ِاهللا الواحـد الصـمد ثلـث القـرآن« : فقال؟ َ ْ َُ ْ ُ ُ ُ ُْ َُّ فهـذه النصـوص النبويـة  )٣(»َِ

لقرآن الذي جاء يف النصـوص لـيس باعتبـار وتفاضل ا، رصحية يف تفاضل كالم اهللا
فالتفاضل فيه من جهة  )٤( وباعتبار ألفاظه ، وإنام هو باعتبار معانيه،نسبته إىل املتكلم

فإن كالمه الذي وصف به نفسه وأمر يف بالتوحيـد أعظـم مـن كالمـه " ،املتكلم فيه
 .)٥(" وأمر فيه بام هو دون التوحيد،الذي ذكر فيه بعض خلقه

ـأنكروا تفاـضـل الـقـرآن،ف يف ذـلـك األـشـاعرةوـقـد ـخـال  ال إلـجـل متاثـلـه ، ـف
 للـزم مـن ، فلو كان يدخله التفاضل، عندهم معنى واحد اليتعدد ألنه بل ،عندهم

 إذ التامثل والتفاضل ال يعقـل إال مـع التعـدد  وهـم ال يقـرون ،ذلك تعدد كالم اهللا
 .بذلك

م اهللا وأنـه معنـى واحـد قال شيخ اإلسالم بعد أن ذكر قول األشـاعرة يف كـال
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٨١٠(برقم ) ٥٥٦/ ١(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(

 ) .٤٢٠٤(برقم ) ١٦٢٣/ ٤(جه البخاري يف صحيحه أخر)  ٢(

 ) .٨١١(برقم ) ٥٥٦/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٤٧٢٧(برقم ) ١٩١٦/ ٤(أخرجه البخاري يف صحيحه  )  ٣(

 ) .١٢٩/ ١٧ (جمموع الفتاوىانظر )  ٤(

 ).٢٧٣/ ٧ (درء التعارض)  ٥(




 

 

٤٤٣ 

 وإن كـان ، فهذا الكالم الـذي تقولـه الكالبيـة"....قائم بذاته هو األمر بكل مأمور
 فال يمكن عـىل هـذا ، إن جمرد تصوره كاف يف العلم بفساده:مجهور العقالء يقولون

؛ ألن وال مماثلـة بعضـه لـبعضب بتفضيل كالم اهللا بعضه عـىل بعـض، القول اجلوا
 : فيكـف يمكـن أن يقـال،م يشء واحد بالعني اليتعدد وال يتبعضالكالم عىل قوهل

 . )١("هل بعضه أفضل من بعض أم بعضه مثل بعض وال بعض له عندهم؟
 مل يمكنه أن جييب ، فمن قال إن الكالم معنى واحد قائم بذات املتكلم"وقال 

 فإذا قيل لـه كـالم اهللا بعضـه أفضـل مـن بعـض ؟ ،عن هذه املسألة بجواب صحيح
 . )٢(" المتناع تبعضه عنده ،امتنع اجلواب عىل أصله بنعم أوال

وبني أن مانقل عن األشعري وموافقيه  مـن القـول يف هـذه املسـألة بـالنفي أو 
 وال جيوز أن يقال ،إذ كالم اهللا عندهم ليس له كل وال بعض"اإلثبات غلط عليهم 

 وال ، كامتناع التامثل فامتناع التفاضل فيه عنده،ًهل يفضل بعضه بعضا أوال يفضل
 .)٣("جيوز أن يقال إنه متامثل وال متفاضل إذ ذلك ال يكون إال بني شيئني 

 وتفاضـل ،القرآن عندهم خملـوق ألن  وذلك،أما املعتزلة فقد أقروا بالتفاضل
 .)٤(بعض املخلوقات عىل بعض مما ال ينازع فيه أحد 

ل بالتفاضـل ال يكـون إال  إذ ظنوا أن القو،ومن هنا وقع الغلط عند األشاعرة
 فلذلك فروا من هذا القول وأنكروه إلجل ،عىل قول املعتزلة القائلني بخلق القرآن

 .ما ظنوه من التالزم  
 ،وليس األمر كذلك فإن سلف األمة يقولون بأن القرآن كالم اهللا  غري خملوق

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٤٨ -١٤٧/ ١٧ (جمموع الفتاوى)  ١(

 ) .١٥٢/ ١٧ (جمموع الفتاوى)  ٢(

 ).١٥٦/ ١٧ (جمموع الفتاوى)  ٣(

 ).٧٠/ ١٧(انظر املصدر السابق )  ٤(




 

 

٤٤٤ 

 )١(.ويقولون مع ذلك إن كالم اهللا بعضه أفضل من بعض 
 : فقد عرض هلا الزركيش يف كالمه السابقأما حجة املانعني

 وكـالم اهللا حقيقـة واحـدة ال ، قوهلم إن التفضيل يشعر بنقص املفضـولً:أوال
 .نقص فيه 

 : من وجهني:واجلواب عنها
 فـإن ،  أن يقال إن تفاضل القرآن وغريه من كالم اهللا ليس بالنظر إىل املـتكلم بـه-١

 فكالمه الـذي وصـف بـه ،هة املتكلم فيههذا ال تفاضل فيه،  ولكن التفاضل من ج
 .نفسه أفضل الشك من كالمه الذي وصف به بعض خلقه 

 وقـد قـال اهللا ، أن يقال إن املفاضلة بني شيئني ال يلزم من ذلك تنقص املفضول-٢
!  "  #  $  %  &  ')   M  "تعاىل يف شأن الرسل عليهم الصـالة والسـالم 

  10  /  .   -,       +  *  ) L ]وال يلزم من تفضيل بعضهم عىل ]٢٥٣: البقرة  
بعض انتقاص النبي اآلخر ولكن جعل اهللا مرتبة هذا النبي أعال وأفضـل مـن هـذا 

فضـيل بـني ولـذلك هنـي عـن الت. ً وال يعني ذلك أن يف هذا املفضـول نقصـا ،النبي
.  أو كان عىل سبيل اهلـوى والعصـبية ،األنبياء إن كان عىل سبيل التنقص باملفضول

 قـال r يف حـديث أيب سـعيد اخلـدري ريض اهللا عنـه أن النبـي" rيدل لذلك قوله
 .)٢("الختريوا بني األنبياء"

 فهـذا ،ته وأسامئه ال تفاضـل بينهـا وصفا، أما قوهلم إن كالمه من صفاته:ًثانيا
 بـل النصـوص ، ومل يقلـه أحـد مـن السـلف،القول ال تدل عليه النصوص الرشعية

عبـد اهللا بـن بريـدة الرشعية دالة عىل تفاضل أسامئه وصفاته ويشهد لذلك مـا رواه 
اللهم إين أسألك ":   رجال يدعو وهو يقول^ سمع النبي  :األسلمي عن أبيه قال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٧٣، ٥٤/ ١٧(املصدر السابق )  ١(

 ).٢٣٧٤(برقم ) ١٨٤٥/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٦٥١٨(برقم ) ٢٥٣٤/ ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(




 

 

٤٤٥ 

نك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولـد ومل يكـن بأين أشهد أ
والذي نفيس بيده لقد سأل اهللا باسمه األعظـم الـذي إذا « : فقال: قال،له كفوا أحد

 . )١(»دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى
إن اهللا ملـا قىض اخللـق كتـب عنـده فـوق « :قـال rعن أيب هريرة عن النبـي   و

 .)٢(»عرشه إن رمحتي سبقت غضبي
 وهـذا يـدل عـىل ،وصف رمحتـه بأهنـا تغلـب وتسـبق غضـبه"وجه الداللة أنه 

 .)٣("ه عىل غضبه من جهة سبقها وغلبتهافضل رمحت
 صـفات اهللا كلهـا فاضـلة يف غايـة الـتامم " وقول القائـل " :قال شيخ اإلسالم
 لكن تومهه أنه إذا كان بعضـها أفضـل مـن ، كالم صحيح"والكامل ليس فيها نقص

ً كان املفضول معيبا منقوصا خطـأ منـه،بعض  فـإن النصـوص تـدل عـىل أن بعـض ،ً
 وتـدل عـىل أن بعـض ، وهلذا يقال دعا اهللا باسـمه األعظـم، بعضأسامئه أفضل من

 .)٤(" وبعض أفعاله أفضل من بعض ،صفاته أفضل من بعض
  فاجلواب ،أما تأويلهم النصوص التي يف املفاضلة بعظم األجر وكثرة الثواب

 :عن ذلك من وجهني
نفس كالم اهللا هـل ً وإنام النزاع كام ذكر سابقا يف ، أن يقال  ليس هذا  حمل النزاع-١

 مما ال ينازع فيه أحد كام تقدم ،ًاختالف ثواب العبد كثرة وعظام، ألن  أم ال،يتفاضل
 . )٥(ذلك
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

والرتمذي يف ) ١٤٩٣(برقم ) ٧٩/ ٢(وأبوداود ) ٢٣٠١٥(برقم ) ٣٥٠/ ٥(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )  ١(
 .وقال هذا حديث حسن غريب ) ٣٤٧٥(برقم ) ٥١٥/ ٥(جامعه 

 ).٢٧٥١(برقم ) ٢١٠٨/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٦٩٨٦(برقم ) ٢٧٠٠/ ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(

 ) .٩١/ ١٧ (جمموع الفتاوى)  ٣(

 ).٩٠ -١٧/٨٩ (جمموع الفتاوى)  ٤(

 ).٦٠، ٥٢/ ١٧(انظر املصدر السابق )  ٥(




 

 

٤٤٦ 

 وإال ،ًيكون العمل فاضال يف نفسه، ألن  أن التفاضل يف األجر والثواب مستلزم-٢
 . ملا تفاضل يف أجره وثوابه 

اـضـل إىل جمـرد كـثـرة  وـمـن أعـاد التف"يقـول ـشـيخ اإلسـالم يف رد ـقـوهلم هـذا
 كـان بمنزلـة مـن جعـل ،الثواب أو قلته من غـري أن يكـون الكـالم يف نفسـه أفضـل

 مع أن العملني يف أنفسهام ، وثواب أحدمها أضعاف ثواب اآلخر،عملني متساويني
 . )١("مل خيتص أحدمها بمزية

وهبذا يظهر أن القول بتفاضل كالم اهللا بعضه عىل بعض هو الـذي تـدل عليـه 
 . واحلق يف اتباع ما جاءت به  النصوص ،صوص الرشعيةالن

 
* * *

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) ٢٧٣/ ٧ (درء التعارضوانظر ) ٢١٠/ ١٧(املصدر السابق )  ١(




 

 

٤٤٧ 

 
 
 
 
 
 

 :املبحث اخلامس
 يــــــالوح








 




 

 

٤٤٨ 

 :حاجة البرش إىل الوحي :متهيد
ع والكتـب وأنزل معهـم الرشائـ،  أن بعث إليهم الرسل هإن من رمحة اهللا بعباد

ـي حاـجـة و رضورة العـبـاد إليـهـا ـفـوق ـكـل رضو  فإـنـه ال ـسـبيل إىل الـسـعادة ،رةالـت
 .تباع هذا الوحي وااليامن به والتسليم به اوالفالح ال يف الدنيا وال يف اآلخرة إال ب

ولذلك  سمى اهللا سبحانه هذا الوحي املنزل منـه سـبحانه وتعـاىل روحـا قـال 
'  )  (          *  +  ,   -  .  /  M &  %  $   #  "  !  1  0   :تـعـــــاىل

  >   =  <      ;  :  9   87   6  5  4      3  2L ]به حييـا  ألن  ]٥٢: الشورى
 يف ظلـامت سنسان وبفقدانه يموت ويصبح عديم احليـاة والـروح فهـو مـنغمبه اإل

 .ك والكفر ال خيرج منها اجلهل والرش
M  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i     h  g  وقال تعـاىل 

x  w  v  uy  ¡  �          ~  }  |  {         z  L ]١٢٢: األنعــــــام[   
  فأحيـاه اهللا بـروح الرسـالة ، كان ميتا يف ظلمة اجلهـل والرشك،فهذا وصف املؤمن

لقلب  وأما الكافر فميت ا، وجعل له نورا يميش به يف الناس،ونور اإليامن والتوحيد
 قد تراكمت عليه فهو يف ،يف الظلامت ال خيرج منها بل هو متقلب بني تلك الظلامت

 .غم وهم وحزن 
̀  M   a  قال تعاىل يف وصف حال الكفرة ووصف تلـك الظلـامت             _    ̂

  t      s   r  q    p  o  n  m  l  kj  i    h  g  f  e  d  c  b
  }  |   {  z  y   x  w  vu  ¢     ¡   �   ~L ]٤٠: النور[. 

 ـيـزكيهم ويعلمـهـم ،ولـقـد اـمـتن اهللا ـعـىل ـهـذه األـمـة ـبـأن بـعـث ـفـيهم رـسـوال
.  /  M   3  2  1  0 رجهم من الضالل الذي يعيشون فيـه  قـال تعـاىل  وخي

  C  B  A  @  ?   >           =  <  ;  :  9  8  7  6     5  4L 
   .]٢: اجلمعة[

ــــ ــــال تـع ̄  °   M  اىل وـق   ®  ¬   «  ª  ©  ̈   §




 

 

٤٤٩ 

  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³      ²  ±L ]ـــرة وقــــال . ]١٥١: البـق
¼  ½  ¾  ¿      M   Â  Á  À : تـعــــــــــــــــاىل   »   º   ¹  ̧   ¶  µ  ́

  É     Ç  Æ      Å  Ä  Ã   Î  Í   Ì  Ë  ÊL ] آل 
 .]١٦٤: عمران

 يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل يف بيان حاجة الناس إىل الـوحي والرسـالة
 فـوق حـاجتهم إىل كـل إليهـا وحـاجتهم ،م منهـاوالرسالة رضورية للعباد البد هل"

 صالح للعامل إذا عدم الروح واحلياة ي فأ، والرسالة روح العامل ونوره وحياته،يشء
 وكذلك العبد ما ، ما طلعت عليه شمس الرسالةإال والدنيا مظلمة ملعونة ،والنور

هـو مـن مل ترشق يف قلبه شمس الرسالة ويناله من حياهتا وروحهـا فهـو يف ظلمـة و
M         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i     h  g تـعـاىل  األـمـوات ـقـال اهللا

x  w   v  u  t  s L ]١٢٢ :األنعام[ .  
 اهللا بـروح الرسـالة ونـور  فأحياه،فهذا وصف املؤمن كان ميتا يف ظلمة اجلهل

 . الكافر فميت القلب يف الظلامت وأما ، وجعل له نورا يمشى به يف الناس،اإليامن
 : قـال اهللا تعـاىل، عدم فقد فقدت احليـاةإذا والروح ،وسمى اهللا تعاىل رسالته روحا

M      3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *          )  (  '&  %  $   #  "  !
  6  5  4   87   L  ]فذكر هنا األصـلني ومهـا الـروح والنـور فـالروح    ]٥٢ :الشورى

 .)١("احلياة والنور النور

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ومفتاح دار السعادة ) ٦٩ / ١( وانظر زاد املعاد البن القيم  ) ٩٩ و٩٤ -٩٣ / ١٩(  جمموع الفتاوى ) ١(

 )     ٢/٣١٨ (  




 

 

٤٥٠ 

 


 
 وكـل مـا ، واإلهلـام والكـالم اخلفـي، اإلشارة والكتابة والرسالة: لغةيـالوح

 وأوحـى أيضـا أي ،ألقيته إىل غريك يقال وحيت إليه الكالم وأوحيت ووحى وحيا
ووحى  . وأوحى إليه أهلمه ،وأوحى إليه بعثه  املكتوب والكتاب، : والوحي،كتب

   : أومـأ، قـال تعـاىل: وأوحـى ووحـى إليـه، كلمه بكالم خيفيه من غريه:إليه وأوحى
M   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ   ́   ³  ²L ]فأوحى ، ]١١: مريم

.  والعرب تقول أوحى ووحى وأومـى وومـى بمعنـى واحـد،إليهم أي أشار إليهم
امللك أرسه عىل اخللق وخص ؛ ألن وحيا وسمى ،ما يوحيه اهللا إىل أنبيائه :والوحي

ـي  ـه النـب ـه^ـب ـوث إلـي ـاىل ، املبـع ـال تـع M G  F    E  D  C  B  A  L   ـق
 )١(. معناه يرس بعضهم إىل بعض فهذا أصل احلرف ]١١٢: األنعام[

 ولـذلك صـار ، يف خفاءأصل الوحي يف اللغة كلها إعالم ( :ويف هتذيب اللغة
ًوكذلك اإلشـارة واإليـامء يسـمى وحيـا  ...اإلهلام يسمى وحيا،  ْ َ ُ  والكتابـة تسـمى ،َُ

ًوحيا  ْ َ . 

نـاه  مع ]٥١: الشـورى[ M   Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  ÊL  تعـاىل  قـال اهللاَُّ  
ًإال أن يوحي اهللاَُّ إليه وحيا ِْ َ فيعلمه بام يعلم البرش أنه أعلمـه إمـا إهلامـا وإمـا رؤيـا،ُ ُْ ُْ ّ ًَ ََ ْ ِ َ، 

ًوإما أن ينزل عليه كتابا َ ِ ِ ْ ٍ كام أنزل عىل موسى أو قرآنا يتىل عليه كام أنزل عـىل حممـد،ُ َ َْ ْ َْ ََ ُ ً ُ، 
 . )٢()ُوكل هذا إعالم وإن اختلفت أسباب اإلعالم فيها

 أصل يدل عىل إلقاء علم يف ، الواو واحلاء واحلرف املعتدل "وقال ابن فارس 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

ولسـان  ) ١٩٢ / ٥( ألزهـري وهتـذيب اللغـة ل ) ٣٢٠ / ٣( انظر كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي )  ١(
  ) .٣٧٩ / ١٥( العرب البن منظور 

  ). ١٩٣ / ٥(  هتذيب اللغة لألزهري )  ٢(




 

 

٤٥١ 

 وكـل مـا ألقيتـه إىل ، فـالوحي اإلشـارة والرسـالة والكتابـة،خفاء أو غريه إىل غريك
 . غريك ليعلمه وحي كيف كان

 ،والوحي الرسيع، وكل ما يف باب الوحي فراجع إىل هذا األصل الذي ذكرناه    ... 
 . )١("الصوت والوحي  

 يعنـي البـدار ،  والوحـاء  والوحـاء، يقولون الوحي الوحي،والوحي العجلة
 ، يقـال تـوح يـا هـذا يف شـأنك أي أرسع،والوحـاء والوحـاء يعنـي اإلرساعالبدار، 

 الرسيـع وتـوح : والـوحي عـىل فعيـل،ا رسيعـاًاووحى فالن ذبيحته إذا ذبحها ذبح
  )٢(.حاه توحية أي عجله وتو،  عجل رسيع، ويشء وحي،باليشء أرسع

 ولتضمن ،أصل الوحي اإلشارة الرسيعة"  : رمحه اهللا قال الراغب األصفهاين
 وقـد ، وذلك يكون بالكالم عىل سـبيل الرمـز والتعـريض، أمر وحي: قيل،الرسعة

 .)٣(" وبالكتابة  وبإشارة ببعض اجلوارح ،يكون بصوت جمرد عن الرتكيب
 هـي :اللغـوي للـوحي يـدور حـول ثالثـة معـان مما سبق يتضح أن املعنى ًإذاف
 أنـه اإلعـالم : القـول اجلـامع يف معنـى اللغـوي"واخلفاء فيكون  والرسعة،اإلعالم

 ، ومنه اإلهلام الغريزي،بحيث خيفى عىل غريهخلفي الرسيع اخلاص بمن يوجه إليه ا
 ،لفطـرة وإهلام اخلـواطر بـام يلقيـه اهللا يف روع اإلنسـان السـليم ا،كالوحي إىل النحل

ـى ـالوحي إىل أم موـس ـيطان، ،ـك ـة الـش ـو وسوـس ـه ضــده وـه ـاىل  ومـن ـال تـع ]   M  ـق
`  _        ̂   ]  \  L]٤("]١٢١: األنعام(.  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٣٢١ / ٣( وانظر كتاب العني للخليل الفراهيدي  ) ٩٣ / ٦(  معجم مقاييس اللغة ) ١(

  ) .١٦٢ / ٥( ألثري وغريب احلديث البن ا ) ١٩٣ / ٥(انظر املصادر السابقة، وهتذيب اللغة لألزهري )  ٢(
  ) .٣٨٢ / ١٥(      ولسان العرب البن منظور 

  ). ٥١٥:  ص(  املفردات يف غريب القرآن )  ٣(
  ) .٤٤: ص(  الوحي املحمدي ملحمد رشيد رضا )  ٤(




 

 

٤٥٢ 

 :)١(والوحي يف القرآن و بمعناه اللغوي يتناول عدة أمور
    .]١٩: األنعام[ M   0    /  .  3  2  1 L   اإلرسال قال تعاىل -١
.  /     M   1     0   كالوحي إىل أم موسى قال تعاىل ، اإلهلام الفطري لإلنسان-٢

3  2  L]٧: القصص[.  
M  [   Z      Y  X  W   قال تعاىل ،الوحي إىل النحل ك، اإلهلام الغريزي للحيوان-٣

  d  c  b    a  ̀   _  ̂   ]  \L ]٦٨: النحل[. 
،  كإحياء زكريا عليه السالم إىل قومه، اإلشارة الرسيعة عىل سبيل الرمز واإلحياء-٤

ـال تعــا M   ¾  ½  ¼  »  º : ىلـق   ¹  ̧   ¶  µ   ́   ³  ²L ]مــريم :
١١[. 
(  * M   األمر الكوين للجامدات قال تعاىل -٥       (  '  &  L]وقال  .]١٢: فصلت

ــــــاىل   ;  >  =  <  ?  @   M  :  9  F  E  D  C  B  A  تـع
  O  N  M  L  K   J  I  H  GL ]٥ – ١: الزلزلة[. 

M   @  ?  >   =  <  ;  :  9  7 8  ، وسوســــة الشــــيطان-٦
  E  D  C  B  AG  F    L]وقال تعاىل، ]١١٢: األنعام : M   \  [

`  _        ̂   ]  L]١٢١: األنعام[. 
̂  M  8 7  ، ما يلقيه اهللا إىل مالئكته من أمر ليفعلـوه-٧   ]  \  [  Z  Y

b  a  ̀   _  L]ـال ـاىل، ]١٢: األنـف ـال تـع  M   Q  P  O  N   M  LL    :وـق
  .]١٠: النجم[

 . )١(وحى اهللا إليه ما أ^أي فأوحى جربيل عليه السالم إىل رسول اهللا 
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

واملفردات يف غريب  ) ١٩٢/ ٥( وهتذيب اللغة لألزهري  ) ٣٢٠ / ٣( انظر كتاب العني للخليل الفراهيدي )  ١(
ولسان  ) ٦٢١: ص( وانظر نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر البن اجلوزي  ) ٥١٥: ص( قرآن ال

  ).٤٤: ص(وانظر الوحي املحمدي ملحمد رشيد رضا  ) ٣٧٩ / ١٥( العرب البن منظور 




 

 

٤٥٣ 

  :ًأما تعريف الوحي اصطالحا
 ومنهم من يـوجز وسأشـري إىل ،فقد تعددت التعريفات فيه فمنهم من يسهب

 :يشء من هذه التعريفات 
 ويطلـق ويـراد بـه املعنـى ، يطلق ويراد به اسم املفعول منه أي املوحى:الوحي
 . من اجلهة الثانية  ومنهم من عرفه، فمنهم من عرفه من اجلهة األوىل،املصدري

 ومـا أنزلـه ، فهو كالم اهللا املنـزل عـىل أحـد أنبيائـه:أما تعريفه من اجلهة األوىل
  )٢(.عليهم من الرشائع واحلكم 

 )٣(. فهو إعالم اهللا بالرشع:أما تعريفه من اجلهة الثانية الذي بمعنى اإلحياء
  )٤(. أو منام أو إهلام، أو برسالة ملك، إعالم اهللا أنبياءه اليشء  إما بكتاب:وقيل
 إعالم اهللا أنبياءه بام يريد أن يبلغه إليهم مـن رشع أو كتـاب بواسـطة أو :وقيل
 . )٥(غري واسطة

 والفرق يف بيان ،وهذه التعريفات الناظر فيها جيد أهنا متوافقة ال اختالف بينها
 ،طرق هذا الوحي وذلك أن منهم مـن يبـني يف التعريـف نـوع وطـرق هـذا الـوحي

 ثـم يبـني نـوع ذلـك فيقـول إمـا ،تجده  يقول يف التعريف  إعالم اهللا أنبيـاءه اليشءف
 ال مشـاحة ًإذا ف،وهكذا يف التعريف اآلخرب أو برسالة ملك أو منام أو إهلام، بكتا

  .ًيف االصطالح مادام املضمون متفقا

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
  ). ٢٥٠ / ٤(وتفسري ابن كثري  ) ٤٧ /٢٧(انظر تفسري ابن جرير الطربي )  ١( =
وعمدة القاري رشح صحيح البخاري لبدر الـدين العينـي  ) ٩ / ١( باري البن حجر العسقالين انظر فتح ال)  ٢(

)١٤/ ١.(  
  ) .٩/ ١( انظر فتح الباري البن حجر العسقالين )  ٣(
  ) .١٠٨ / ١٠( انظر حتفة االحوذي برشح الرتمذي للمباركفوري )  ٤(
  ).٧٩:ص( بة انظر املدخل لدراسة القرآن الكريم ملحمد أبو شه)  ٥(




 

 

٤٥٤ 

 وذلـك أنـه مجـع بـني الـوحي الـذي ، أمجعهـا )١(ولعل تعريف األمام الزهـري
 .  وبني املعنى املصدري الذي بمعنى اإلحياء ،ى اسم املفعول به  املوحىبمعن

الوحي ما يوحي اهللا إىل النبي من أنبيائه  " :فيقول رمحه اهللا ملا سئل عن الوحي
 فيثبت اهللا عزوجل ما أراد من وحيه يف قلب النبي، يتكلم بـه النبـي ،عليهم السالم

 .)٢(" وهو كالم اهللا ووحيه ،ويبيينه
 !!!  ومل يعقب عليه ،)٣(ما التعريف الذي ذكر يف بعض كتب علوم القرآنأ

 عرفان جيده الشخص من نفسه مع اليقـني بأنـه مـن قبـل اهللا "وهو قوهلم بأنه 
  .)٤("بواسطة أو بغري واسطة

 الذين ينفون أن يتكلم اهللا بصوت ،فهذا التعريف قد بني عىل أصول املتكلمني
 وأما ما ،لذي يكون بصوت بام يكون بواسطة املالئكة وهلذا خص الوحي ا،مسموع

 .يكون بغري واسطة فعنده أنه ال يكون بصوت 
 مـن القـول بخلـق ،ويلزم من هذا ما التزمه املتكلمون عىل اختالف طـوائفهم

وهلـذا فقـد ،  )٥(لفظه إذا مل يكن مسموعا من اهللا فال بد أن يكون خملوقا؛ ألن القرآن
    .ذا الالزم وأقر بخلق القرآن إذ يقول عفا اهللا عنهالتزم صاحب التعريف هب

 ونطـق القـرآن بأنـه كـالم اهللا فمصـدر الكـالم ،نبيائه أورد أن اهللا كلم بعض"
 أمـا الكـالم ،املسموع عنـه سـبحانه ال بـد أن يكـون شـأنا مـن شـؤونه قـديام بقدمـه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 بن عبد اهللا بن شهاب الزهري أبو بكر القريش اإلمام العلم حافظ زمانه تـويف هو حممد بن مسلم بن عبيد اهللا)  ١(

  ).٣٢٦ / ٥( هـ انظر سري أعالم النبالء ١٢٥سنة 

  ) .١٤٦٤ / ٣( انظر كتاب الرشيعة لآلجري )  ٢(
ومنـاع القطـان يف كتابـه مباحـث يف  ) ٧٩: ص(كمثل حممد أبو شهبة يف كتابه املدخل لدراسة القرآن الكريم  ) ٣(

  ) .                                                                                                                           ٢٩: ص(القرآن  
ونقله تلميذه حممد رشيد رضا يف الوحي املحمدي    ) ١٦٣: ص( مد عبده انظر رسالة التوحيد هذا تعريف حم)  ٤(

 ) .٤٤: ص( 
  ).٣٣: ص( انظر كتاب املعرفة يف اإلسالم للدكتور عبد اهللا القرين )  ٥(




 

 

٤٥٥ 

 أنه خلق يفاملسموع نفسه املعرب عن ذلك الوصف القديم فال خالف يف حدوثه وال 
 . )١("من خلقه

 واثبات أن كالم اهللا ،وتقدم الكالم يف  أن التفريق بني الكالم القديم واحلادث
 .هو القديم دون احلادث هو األصل الذي ابتدعه ابن كالب وتبعه األشاعرة 

وهذا التعريف غري منضبط وذلك أنه ال يتفق مـع األلفـاظ واملعـاين الرشعيـة 
 حـني سـئل كيـف يأتيـك ^ برهان ذلك  أن النبي ،والسنةالتي وردت يف الكتاب 

 أحيانا يأتيني مثل صلصلة اجلرس وهو أشـده عـيل فيفصـم عنـي " فأجاب الوحي
 .)٢(" وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمني فأعي ما يقول،وقد وعيت عنه ما قال
×  M    Ø  وقولــــه تعــــاىل    Ö   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð  Ï  Î   Í          Ì   Ë  Ê
Ý  Ü   Û  Ú  Ù  L]وقولـه تعـاىل .]٥١: الشورى   M   L   K  J  I

  ML ]١٦٤: النساء[.  
أين العرفان من هذه النصوص املتقدمه؟  ثم ما ضابط هذا العرفان الذي جيده 

 ،العرـفـان ـيـدخل فـيـه مكاـشـفات الـصـويف"وذـلـك أن ـهـذا  الـشـخص ـمـن نفـسـه ؟
وينطبق عىل كل شعور باطني رضوري لدى  وتأمالت الفيلسوف، ،راسة املؤمنوف

هـذا ؛ ألن  لذا فهو إىل تعريف اإلهلام هنـا أقـرب منـه إىل تعريـف الـوحي،أي عاقل
وتكـلـيم اهللا  ـفـالقرآن ،التعريـف ينطـبـق ـعـىل بـعـض أـنـواع الـوحي لكـنـه ال يـشـملها

ون عرفانـا جيـده الشـخص مـن  ال يكـ، وكالم اهللا الذي ينقل بواسطة امللك،ملوسى
 .)٣("العرفان يشء ال ينضبط وليس له مفهوم حمدود كمفهوم كالم اهللا ألن نفسه

 باطل ال يصح ذلكم أن الوحي لـيس " جيده الشخص من نفسه "ثم إن قوله 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ).٢٤: ص( انظر رسالة التوحيد )  ١(
  ).٢٣٣٣(برقم  ) ١٨١٦ / ٤( ومسلم  ) ٢( برقم  ) ٤/ ١( أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي )  ٢(
  ) .١٦٠:ص( نارص العقل .  كتاب االجتاهات العقالنية احلديثة د)  ٣(




 

 

٤٥٦ 

 فهـو مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل ال مـن نفـس ،من نفس اإلنسان بل هو مـن خارجهـا
الشبهة التي زعمها أعداء اإلسـالم يف الـوحي حـني  بل إن هذا الزعم هو ،اإلنسان

ـه تكــ ـوا أـن ـدرجي، زعـم ـق الكشــف الـت ـوحي ّون يف نفســه بطرـي ـه اـل أو زعمــوا أـن
 .)١("النفيس

ك أن اليقـني  وذلـ، فهـذا باطـل أيضـا" مع اليقني بأنـه مـن قبـل اهللا "أما قوله 
أنـه مـن فإن بعض النفوس قد تستيقن ما جتـده مـن عرفـان بدعوى حتتاج إىل دليل، 
 فـام الوسـاوس التـي ختطـر يف نفـس ، بل هو من الشيطان،عند اهللا وما هو من عنده

ـذه  ـتجيب ـهل ـل فتجــده يـس ـذا القبـي ـن ـه ـه إال ـم ـه لرـب ـق يف عبادـت ـيام يتعـل ـان ـف اإلنـس
هنا ـمـرات،  اعتـقـادا أـهنـا تنبـيـه إـهلـي ـهلـم بتقـصـريهم يف العـبـادة فيعـيـدو،الوـسـاوس

ـدث ـمـن الصــاحلني و ـد ـحت ـوى اليـقـني ـق ـاء اهللاودـع ـاء ،أولـي ـن أولـي ـدث ـم ـد ـحت  وـق
 .الشياطني

 أن الشياطني تلعب بعقول بعض اجلهلة من الصوفية :ولقد بني شيخ اإلسالم
 ويكـون ذلـك ، فقـد يسـمع الشـخص خطابـا أو يـرى مـن يـأمره بقضـية،واملبتدعة

 ، ويكون الذي خياطبه الشيطان وهو حيسب أنه من أولياء اهللا،اخلطاب من الشيطان
 أو ، أو املسـيح،و إبـراهيم اخلليـلأ.  أوأنا حممد ، أو الياس، أنا اخلرض: لهوقد يقول
 أو يأتيه بطعام أو ، وقد يطري به يف اهلواء، أو الشيخ فالن ممن حيسن الظن به،أبو بكر

 وجيد يف نفسه اليقـني اجلـازم بأهنـا مـن ،رشاب فيظن هذا كرامة فيصدقها الشخص
     )٢(.ليه وتكون حقيقتها شيطان لبس ع،اهللا

              

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٤٨٧: ص( فهد الرومي .منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري د)  ١(
ــاوى )  ٢( ــي ) ١٣/٧١( انـظــر جمـمــوع الفـت ــنهج املدرـســة العقلـيــة للروـم واالجتاـهــات )٤٨٧: ص(وانـظــر ـم

 ) .١٦١ص(لعقالنيها




 

 

٤٥٧ 





 

 قد جاءت ،للوحي الذي يعلم اهللا به أنبيائه ورسله مراتب ومقامات وكيفيات
   :وقد أمجل اهللا تلك املقامـات واملراتـب يف آيـة واحـدة قـال تعـاىلالنصوص ببياهنا، 

M×  Ö   Õ   Ô  Ó  Ò    Ñ   Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  Ê  Ü   Û   Ú   Ù   Ø  
   â  á  à     ß  ÞÝL ]ـالث . ]٥١: الـشـورى ـة ـعـىل ـث ـد اـشـتملت ـهـذه اآلـي وـق

   :مقامات ومراتب
ليـه بحيـث ال يمـرتي النبـي يف أن هـذا الـذي  اإللقاء يف روع النبي املوحى إ:األوىل

 إن روح القدس نفث يف روعي " : أنه قالrألقي يف قلبه من اهللا تعاىل كام جاء  عن 
 . )١(" الطلب فاتقوا اهللا وأمجلوا يف،أن نفسا لن متوت حتى تستكمل رزقها وأجلها

 .)٢( ^وقد فرس مجع من املفرسين الوحي هنا باإللقاء يف روع النبي 
 ولـذلك ، فـإن رؤيـاهم حـق،ويدخل يف الوحي رؤيا املنام التي يراها األنبيـاء

  مـأموربادر خليل الرمحن إبراهيم عليه السالم إىل ذبح ولده عندما رأى يف املنام أنه
M  Ó  Ò  Ñ  :بنه إسامعيل قال تعاىل يف إبراهيم وا،ذبحهب   Ð   Ï  Î   Í   Ì  Ë

   ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô
  1  0        /  .  -,  +   *  )  (  '  &  %     $  #  "  !

2L ]نسـبة لنبينـا عليـه  ورؤيا املنام أول مراتـب الـوحي بال]١٠٥ – ١٠٢: الصافات
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) ٣٠٤ -٣٠٣ / ١٤( من حديث أيب أمامة، والبغوي يف رشح السنة  )٢٦/ ١٠( أخرجه أبو نعيم يف احللية )  ١(
والطـرباين يف املعجـم  ) ١٨٥ / ٢( من عدة طرق عن ابن مسـعود مرفوعـا، والقضـاعي يف مسـند الشـهاب 

وقد صـحح  ) ٢٦٨/ ١( شف اخلفاء للعجلوين انظر ك )  ٢/٥( واحلاكم يف املستدرك  ) ١٦٦ / ٨( الكبري
 ).١٥(احلديث الشيخ األلباين يف خترجيه ألحاديث مشكلة الفقر برقم 

وانظر تفسري أيب السعود ارشاد العقل السليم  ) ١٢٢ / ٤(وتفسري ابن كثري  ) ٥٣ /١٦( انظر تفسري القرطبي )  ٢(
  ) .١٦٠١ /٤( وتفسري السعدي  ) ٥٤٤/ ٤( ين وفتح القدير للشوكا ) ٨/٣٧( إىل مزايا القرآن الكريم 




 

 

٤٥٨ 

 أول مـا بـدئ بـه " :عن أم املـؤمنني عائشـة ريض اهللا عنهـا قالـتالصالة والسالم، 
 فكـان ال يـرى رؤيـا إال جـاءت ، من الوحي الرؤيا الصاحلة يف املنـام^رسول اهللا 

 . )١("مثل فلق الصبح
 : تكليم اهللا لرسله من وراء حجاب:املقام الثاين

¢  £  M  الم قـال تعـاىل وذلك كام كلم اهللا تعاىل موسى عليه الس   ¡  �
  ¥   ¤L ]وقـــال تعـــاىل . ]١٤٣: األعـــراف  M   ¿  ¾      ½   ¼   »  º  ¹  ̧

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À      ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  2  1  0  /  .   -L ]١٤ – ١١: طه[. 

ـاىل آدم  ـم ســبحانه وتـع ـام كـل ـه الســالم   وـك ̀  M   c  ba علـي   _  ̂
       s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d

  u  tL ]يف املعراج حيث قال^ ومن ذلك تكليم اهللا لنبينا حممد ]٣٣: لبقرةا : 
 . )٢(" ما أوحى ففرض عيل مخسني صالة يف كل يوم وليلةفأوحى اهللا إيل"

 وقـد دل عـىل هـذا قولـه تعـاىل يف ، الوحي إىل الرسول بواسطة امللـك:املقام الثالث
MÝ  Ü   Û اآلـيـة الـسـابقة    Ú  Ù   Ø  ×  L]وـهـذا الرـسـول ]٥١: الـشـورى 

 ومـن ذلـك مـا رواه ، وقـد يكـون غـريه يف أحـوال قليلـة، السالماملراد جربيل عليه
  ^بينام جربيل قاعد عنـد النبـي   "مسلم يف صحيحه عن ابن عباس ريض اهللا عنه 

 مل يفتح قط إال ، من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السامء فتح اليومًسمع نقيضا
 فسـلم ،ينزل قط إال اليـوم هذا ملك نزل إىل األرض مل : فنزل منه ملك فقال،اليوم

وقال أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك فاحتة الكتاب وخـواتيم سـورة البقـرة 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .١٦٠( برقم  ) ١٣٩ /١( ومسلم  ) ٣( برقم  ) ٤/ ١( أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي )  ١(
  ) .١٤٦ / ١( أخرجه مسلم يف كتاب اإليامن )  ٢(




 

 

 )١("لن تقرأ بحرف منهام إال أعطيته
 :صفات وأحوال جميء امللك إىل الرسول

 وقد جـاءت ،تقدم الكالم  عىل أن من مراتب الوحي أن يكون بواسطة امللك
 وجمملهـا تعـود إىل ،وصفات امللـك عنـد جميئـه إىل الرسـولالنصوص ببيان أحوال 

  :ثالثة أحوال
 ومل حيـدث هـذا ، عىل صورته التي خلقه اهللا عليها^أن يراه الرسول  :األول

 :لرسولنا عليه الصالة والسالم إال مرتني
بينا أنا  " قال ^ فعن جابر ريض اهللا عنه أن الرسول ،بعد البعثة بثالث سنوات-١

سمعت صوتا من السامء فرفعـت برصي فـإذا امللـك الـذي جـاءين بحـراء أميش إذ 
ـني الـسـامء واألرض ـه فرجـعـت فقـلـتـجـالس ـعـىل ـكـريس ـب ـوين : فرعـبـت مـن  زمـل

 . )٢("زملوين
 وهاتـان املرتـان مـذكورتان يف سـورة الـنجم يف قولـه ، عندما عرج به إىل السامء-٢

M  F   E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <      ;  :   9   8  7  6 : تـعـــاىل

  Z  Y  X  W  V  U    T           S  R   Q  P  O  N   M  L  K     J  I  H  G
  g  f  e  d  c  b  a  ̀   _    ̂   ]  \  [  m    l  k    j   i  h

  u  t    s     r  q  p  o  nL ]١٧ – ٥: النجم[.  
 فيـذهب عنـه وقـد )٣( من أحوال امللك أن يأتيه يف مثل صلصلة اجلرس:الثاين

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
ا لعمر األشقر وانظـر كالمه ) ٤٦: ص( وعامل املالئكة  ) ٥٨: ص( وانظر الرسل والرسالت  ) ٥٥٤ / ١ ( )  ١(

  ) .  ٧٨ / ١( زاد املعاد البن القيم 
  ) .٤( برقم ) ٥/ ١( أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي )  ٢(
 صوت ال يفهمه يف أول وهلـة حتـى ألنه اجلرس هو صوت وقع احلديد، أي طنينه وشبهه باجلرس؛ ةـصلصل)  ٣(

 والصلصلة املذكورة، صوت امللـك بـالوحي انظـر كشـف املشـكل مـن " وهو أشده عيل"يتثبت ولذلك قال 
  ) .٣١٠/ ٤( أحاديث الصحيحني البن اجلوزي 

= 

٤٥٩ 




 

 

٤٦٠ 

 فعن عائشة ريض اهللا عنها أن احلارث بن هشام ريض ، ما قال^وعى عنه الرسول 
أحيانـا ": ^فقـال رسـول اهللا  كيـف يأتيـك الـوحي ؟ ^اهللا عنه سأل رسول اهللا 

 .)١(" يأتيني مثل صلصلة اجلرس وهو أشده عيل فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال

 وهذه أخف ،أن يتمثل له امللك رجال فيكلمه وخياطبه ويعي عنه قوله :الثالث
 ودليل هذا ما روته أم املـؤمنني عائشـة ريض اهللا عنهـا يف ^حوال عىل الرسول األ

وأحيانا يتمثل يل امللـك رجـال "احلديث السابق عندما سأله احلارث بن هشام قال 
عليه أثر السفر ملا سأل   ومن ذلك ما جاء يف صورة رجل "فيكلمني فأعي ما يقول

 )٢(.عن أركان اإلسالم 
 

* * * 

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
  ) ٣٨٢ / ١١( ولسان العرب  ) ٢٢٢: ص( ومقدمة الفتح  ) ٢٦ / ١(        وانظر فتح الباري البن حجر  =
  )   ١٨١٦ / ٤(  مسلم وأخرجه) ٢( برقم  ) ٤/ ١( أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي )  ١(
  )٨( برقم  ) ٣٦ /١( أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٢(




 

 

٤٦١ 

 
 

 
 

 :الفصل الرابع
 :املسائل املتعلقة بالقدر








  

 




 

 

٤٦٢ 

 


 
طي أن أفـعــال العـبــاد أـضــيفت إـلــيهم ـعــىل جـهــة ـيــرى اـلــزركيش والـســيو

 يف الختالفهام الثالث "قال الزركيش عفا اهللا عنهوهذا الكسب ال تأثري له، ،الكسب
 أضـيف .]١٧: األنفـال[M %  $  #  "  !  L   تعـاىل كقولـه الفعل جهتي
 قـال وهلـذا ،التـأثري باعتبـار عـنهم ونفـاه ،واملبـارشة الكسـب جهـة عىل إليهم القتل

 اجلهتني بإحدى الفعل فنفي ،لآلدميني مكتسبة تعاىل هللا خملوقة األفعال إن اجلمهور
 . األخرى باجلهة إثباته يعارضه ال

 رميـت مـا أي ]١٧: األنفال[M -  ,  +   *  )  (  '  L   قوله وكذا
 بكسـب ومها ،واإلرسال القبض عىل يشتمل الرمي إن :وقيل ،كسبا رميت إذ خلقا
 . )١("جل و عز اهللا بفعل ومها واإلصابة التبليغ وعىل الرامي

 . )٢(والسيوطي نقل كالم الزركيش 
 عـىل وأشـكل ،احلقيقـة بخـالف نفيه يصح املجاز قالوا "وقال يف موضع آخر

 . احلقيقة هو فيه املنفي فإن M  ,  +   *  )  (  '- L  ذلك
 فالوارد ،الكفار إىل وصوله وهو ،عليه املرتتب هنا بالرمي املراد بأن :وأجيب

 رميت ما أو ،كسبا رميت إذ خلقا رميت وما والتقدير ،حقيقة ال جماز هنا النفي عليه
 . )٣("ابتداء رميت إذ انتهاء

 ،ة بأنه قـول أهـل السـنة قول األشاعروصف و،والزرقاين  عرض هلذه املسألة
 بل  قرر أن اخلالف بني املعتزلة وأهل السنة يف خلق أفعال العبـاد ،ومل يكتف بذلك

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٢٥٢/ ٣(و ) ١٣٢، ١٠١، ٣٩/ ٢(الربهان يف علوم القرآن )  ١(
 ) .١٤٨٠/ ٤(انظر اإلتقان يف علوم القرآن )  ٢(

 ). ١٦٩٧/ ٥(اإلتقان )  ٣(




 

 

٤٦٣ 

 وذلك ملا أراد أن يمثـل بمثـال ، نظر قوية وسائغةةتا الطائفتني وجهل وأن لك،سائغ
وكذلك نـرى مـن أمثلـة هـذا التعصـب والسـري مـع  "للتعصب وهوى النفس قال 

 ؛ض املغالني من أهل السـنة إخـواهنم املعتزلـة بـالرشك والوثنيـة أن يرمي بع،اهلوى
 .العتقادهم أن العبد خالق ألفعال نفسه االختيارية 

ونعتقد أن كلتا الطائفتني لو أنصتت إىل وجهة نظر صاحبتها يف هدوء ونصفة 
 ،الجتمعنا عىل اإلنسانية التي جتمع اجلميع وعىل اإلسالم الذي يؤلف بـني اجلميـع

االحرتام الذي جيـب أن يسـود اجلميـع فـإن لكـل رشعـة ومنهاجـا يف حـدود وعىل 
 .اإلسالم وأدلة اإلسالم 

 ليتضـح احلـال ولنقـيس ، مثال خلق األفعـال،ولنقف برهة بجانب هذا املثال
 ولنعلم أن املتخـالفني يف ذلـك مـا ،عليه النظائر واألشباه عند االختالف واالشتباه

 . "ني تظلهم راية القرآن ويضمهم لواء اإلسالمزالوا مع خالفهم إخوانا مسلم
عىل قوهلم يف )  األشاعرة ( ثم استعرض الزرقاين أدلة كل من املعتزلة وأهل السنة 

يف القرآن الكريم : "فقالًخلق أفعال العباد ، حتى يربر أن اخلالف بينهم سائغا 
 مرجع كل يشء  وأن،والسنة النبوية نصوص كثرية عىل أن اهللا تعاىل خالق كل يشء

̀  M   وأن هداية اخللق وضالهلم بيده سبحانه مثل قوله عز وجل ،إليه وحده    _
b  a  L٦٢: زمرال[    M Ò   Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  L]٣: فاطر[. 

M©  ¨  §   ¦   ¥  L ]٩٦: الصافات[   M                 g     f  e  dL ]١٢٣: هود[   
 M  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  dL ]٣٩: األنعام[   M   K  J   I

M  L  L]١١٢: األنعام[   M'  &  %  $  #  "   !  L]١١٨: هود[    M   8  7
?   >  =  <  ;  :  9  L]٩٩: يونس[   M   &    %   $  #  "  !

  4  3  2      1  0         /  .  -  ,             +  *   )   (  'L ]١١١: األنعام[    
M gp  o  n  m  l  k  j  i  h     L]٥٧: الكهف[   M   k  j  i

  z   y   x  w   v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l
  ~  }  |     {L ]١٠ – ٩: يس[    M    ̄ ®  ¬   «          ªL ]١٠٨: األنعام[    




 

 

٤٦٤ 

 M  1  0   /  .  -  ,   +  *   )(  '  &  %  $  #   "  !
5  4   3  2  L]١٢٥: األنعام[    M   {   z  y      x  wL ]آل عمران :

١٢٨[  M-  ,  +    *  )  (  '  L . 
 إن أصابك يشء فال تقل لو أين فعلت كذا كان ": ^وكذلك يقول النبي 

اإليامن أن تؤمن باهللا " :  ويقول " ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعلكذا وكذا
يا " : ويقول "ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه ورشه

هذه النصوص .  إىل غري ذلك"مقلب القلوب واألبصار ثبت قلبي عىل دينك
 معتقدا أنه ، إذا نظر العبد إليها ال يسعه إال أن يرد األمور كلها إىل اهللا،اهلاوأمث

 وهي أفعال التكليف ،الواحد األحد ال رشيك له يف ملكه وال يف ناحية من ملكه
 عىل حد ما ،من عباده وكأن نسبة األفعال إىل العباد هي األخرى حمض فضل من اهللا

 . عليك أن خلق العمل ونسبه إليك  عطاء اهللا من فضله وكرمهابنقال 
 وبأن ، أدلة أخرى عقلية ناطقة بوحدانية اهللا يف كل يشء،ويظاهر هذه األدلة النقلية

 ألنه لو كان خالقا هلا لكان عاملا ؛العبد ال يعقل أن يكون خالقا ملا اختاره من أفعاله
 عمله  ولكنه يشعر من نفسه بأنه تصدر عنه أشياء كثرية جدا من،بتفاصيلها

 كخطوات امليش وحركات املضغ يف األكل ،تفاصيلها االختياري دون أن يعرف
.  /   M  ونحوها وإذا فليس العبد هو اخلالق هلا    -   ,L ]١٤: امللك[.  

بجانب هذا توجد نصوص كثرية أيضا ": مث استعرض بعد ذلك أدلة املعتزلة فقال 
به للمحسنني ح وتعلن رضوان اهللا و، تنسب أعامل العباد إليهم، الكتاب والسنةمن
M   á  à   ومن ذلك قوله سبحانه ، كام تعلن غضبه وبغضه للمسيئني منهم،فيها

ç  æ   å  äã   â  L]٤٦: فصلت[    M   ¤  £  ¢¡  �  ~  }
¥  L]٧: اإلرساء[   M  ³  ²  ±   °    ̄  ®  ¬  L]٤: العنكبوت[   M    ±

  ¾  ½  ¼  »  º              ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
  Ä  Ã   Â   Á   À¿L ]٢١: اجلاثية[   M     R  Q  PO   N  M    L  K  J

Y   X  W  V   UT  S  L]٧: الزمر[   M    áà  ß  Þ  Ý  Ü        Û  Ú




 

 

٤٦٥ 

æ  å  ä  ã  â  ê  é  è  ç  L ]٤١: يونس[   M   S  R  Q   P
  Y  X  W  V   U  TL ]٢٥: سبأ[    M  PO   N  M  L   K    J  I

 T  S    R  Q  ]       \  [  Z   Y  XW  V  U L ]األنعام :
١٣٥[    M    Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó   Ò  ÑL ]١١٧: هود[    

M  ¿  ¾     ½  ¼  »        º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °
  Â  Á           ÀL ]١٠٥: التوبة[.  M  Ä               Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
ÅL ]٧٢: الزخرف[. 

ـبـادروا "  "وا فـكـل ـمـيرس ـملـا خـلـق ـلـهمـلـاع"وـكـذلك نـقـرأ يف الـسـنة النبوـيـة 
يا "  "الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت"  "باألعامل فتنا كقطع الليل املظلم

ت حممد اعميل ال عباس بن عبد املطلب اعمل ال أغني عنك من اهللا شيئا يا فاطمة بن
وهذه نصوص إذا نظر العبد إليها ال يسـعه .  إىل غري ذلك "أغني عنك من اهللا شيئا

 ، إن أحسنوا، معتقدا أهنم يستحقون ثواهبا،إال أن يرد أعامل العباد االختيارية إليهم
   .وعقاهبا إن أساؤوا

 ألن ؛كمتـهعقلية أيضا شاهدة بعدالة اهللا وح  أدلة،ويظاهر هذه األدلة النقلية
العبد لو مل يكن موجدا ملا اختار من أعامله ملا كـان ثمـة وجـه السـتحقاقه املثوبـة أو 

 . وكيف يثاب أو يعاقب عىل ما ليس له ومل يصدر منه ،العقوبة
 سبابة املتندم            فكأننــي غريي جنى وأنا املعذب فيكم  

 :اً بني األدلة فقال مث بعد ذلك قرر قول األشاعرة يف قوهلم بالكسب مجع 
 فرجحوهـا ،أهل السنة هبرهتم النصوص األوىل واألدلة العقلية التـي بجانبهـا

 وإذا قيـل ، إنام هي خلق اهللا وحده، إن العبد ال خيلق أفعال نفسه االختيارية:وقالوا
 وكيف يتفـق هـذا ومـا هـو ؟ كيف يثاب املرء أو يعاقب عىل عمل مل يوجده هو:هلم

   ؟هللا وحكمته يف تكليف خلقهمقرر من عدالة ا
   . كاسبون هلا-  وإن مل يكونوا خالقني ألعامهلم-  إن العباد:قالوا

 وبـه يتحقـق عـدل اهللا ،وهذا الكسب هو مناط التكليـف ومـدار الثـواب والعقـاب




 

 

٤٦٦ 

 .وحكمته فيام رشع للمكلفني 
بـني  مجعـا ، ومحلـوا الثانيـة عـىل الكسـب،وهكذا محلوا النصوص األوىل عىل اخللـق

   ...األدلة
 ،لعقـأما املعتزلـة فقـد هبـرهتم النصـوص الثانيـة ومـا يظاهرهـا مـن برهـان ال

 ألـيس اهللا : وإذا قيـل هلـم، إن العبد خيلق أفعال نفسه االختياريـة:فرجحوها وقالوا
   ؟خالق كل يشء ومنها أعامل العباد

خلـق بعـض  بىل إنه خالق كل يشء حتى أعامل عباده االختيارية بيد أنه :قالوا
 ، وأعامل املكلفني من القبيل الثاين،األشياء بال واسطة وخلق بعضها اآلخر بواسطة

خلقـهـا اهللا بوـسـاطة خـلـق آالـهتـا فـيـه وآالـهتـا ـهـي الـقـدرة الكلـيـة واإلرادة الكلـيـة 
 وـلـيس لـنـا ـمـن ـحـول وال ـقـوة ـسـوى أنـنـا ،الـصـاحلتان للتعـلـق بـكـل ـمـن الـطـرفني

   .حسن االختيار وإما بسوء االختياراستعملناها عىل أحد وجهيها إما ب
ثم ال مانع عندنا من القول بأنه سبحانه خالق ألفعال عباده ولكن عىل سـبيل 

 .املجاز باعتبار أنه خالق أسباهبا ووسائلها 
 وهـم ، إن مذهبكم يستلزم أن يكون هللا رشكـاء كثـريون يف فعلـه:وإذا قيل هلم

   ؟ وبرهان الوحدانيةعباده املكلفون وهذا يناقض عقيدة التوحيد
 فإن الوحدانية ليس معناها نفي وجود ذوات ، ال نسلم هذا وال نقول به:قالوا

 إنام معناها نفي أن يكون لغريه شبه به يف ذاتـه أو صـفاته ،أو صفات أو أفعال لغريه
 وال متنعـون ، وأنتم يـا أهـل السـنة ال متنعـون وجـود ذوات ال تشـبه ذاتـه،أو أفعاله

  ؟ فلم متنعون وجود أفعال من العباد ال تشبه أفعاله، تشبه صفاتهوجود صفات ال
 .  فإهنا ال تشبه أفعال اهللا بحال ،وهو ما نقول به يف خلق العباد ألعامهلم

هكذا جتـد لكلتـا الطـائفتني وجهـة نظـر قويـة وتـأويال سـائغا فـيام تؤولـه مـن 
أن كلتا الطائفتني ال  ونجد أيضا ،املقابلة للنصوص التي هبرهتا فرجحتها النصوص

 بـل ،تلتزم املحظور التي حتاول األخرى أن تلزمهـا إيـاه يف مقـام احلجـاج واجلـدال




 

 

٤٦٧ 

  .توجه رأهيا توجيها ينأى هبا عن الوقوع يف املحظور
 االعتقـاد بعد طـول املطـاف عنـد نقطـة ًاثم نجد كلتا الطائفتني يتالقيان أخري

ـة اهللا ـة اهللا وحكـم ـذي اســتبان هلــا وراج  ولكــن عــىل،الســديد بوحدانـي  الوجــه اـل
 . )١("...عندها

والـشـك أن ـهـذا ـخمـالف ـملـا  ـجـاء يف الكـتـاب والـسـنة وـمـا ـقـرره أـهـل الـسـنة 
 وأن ما حيدث يف هـذا امللكـوت ، وذلك أهنم مع إيامهنم بقضاء اهللا وقدره ،واجلامعة

بـذلك  مـع إيامهنـم ، وأن ماشاء كان ومامل يشأ مل يكـن،ال خيرج عن قضاء اهللا وقدره
 ، ما أقدرهم اهللا عليه،يؤمنون أن العباد هلم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرهتم

 )٢(.ومكنهم منه 
 وأنه فاعل ،وقد اتفق أهل السنة عىل أن أفعال اإلنسان االختيارية مستندة إليه

 برهان ذلك أن اهللا ورسوله وصف العبد بأنه يعمل  ،ً وحمدث هلا حقيقة ال جمازا،هلا
 . ل ويفع

 ، وهـم الـذين يكفـرون،والقرآن مملوء باإلخبار بأن العباد هم الـذين يؤمنـون
ـون،ويكســبون  وحيجــون ،ويؤتون الزكــاة، ويقيمــون الصــالة، ويعصــون، ويطيـع
 ومل يقـل أحـد مـن السـلف واألئمـة إن ، ويزنـون، وهم الذين يرسقـون،ويعتمرون

  )٣(. جمبور عىل أفعاله  بل هو، وال مريد وال قادر،العبد ليس بفاعل وال خمتار
°   M   :وقـال تعـاىل. ]٢٩: الكهف[M L  K   J  I  H  G  L   :قال تعاىل

  »  º   ¹  ̧   ¶          µ  ́   ³   ²   ±L ]وقـــال تعـــاىل ]١٠٧: الكهـــف: 
M  ¿  ¾     ½  ¼  »         º  ¹  ̧ ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °

  Â  Á           ÀLوقال تعاىل :   M   Q  P   O  N  M  L  K  J  IL ]املؤمنـون :

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٦ -٣٢/ ٢(مناهل العرفان )  ١(

 ) .٤٥٩ /٨ (جمموع الفتاوىانظر )  ٢(

 ) .٤٥٩/ ٨ (جمموع الفتاوى و) ٢٣٥/ ٣(انظر منهاج السنة )  ٣(




 

 

٤٦٨ 

 فـام شـاء كـان ومـامل يشـأ مل ،ولكن أفعاهلم وإراداهتم ومشيئتهم تابعة ملشيئة اهللا ]٦٣
ــاىل. يـكــن ــال تـع =  <  ?@  M   K   J  I  H   G  F   E   D  C  B  A   :ـق

   T  S  R             Q  P  O  NM  LL ]ـاىل ]٣٠ – ٢٩: اإلنـسـان ـال تـع ́  M  ¶  µ   :وـق   ³
   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À   ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ̧L 

 ثم    M  ¾   ½  ¼  »  ºL : يف قوله،ً فأثبت للعبد مشيئة وفعال]٢٩ – ٢٧: التكوير[
  ـهـذا  M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À L:بـني أن مـشـيئة العبـد متعلـقـة بمشـيئة اهللا يف قوـلـه

 .اعتقاد أهل السنة واجلامعة 
 الباب الرابع يف ذكر ما أعلمنا " :لًوقد بوب ابن بطة رمحه اهللا بابا يف ذلك  قا

 )١("اهللا تعاىل أن مشيئة اخللق تبع ملشيئته وأن اخللق اليشاؤون إال ماشاء اهللا عزوجل
 .ثم ذكر اآليات الدالة عىل ذلك واألحاديث واآلثار 

 :سألةأما أهل البدع فقد خالفوا أهل السنة وتباينت آراؤهم يف هذه امل
 ،إن العباد جمبورون عىل أعامهلم ال قدرة هلـم وال إرادة :فاجلهمية اجلربية قالوا

  )٢(.واهللا هو اخلالق وحده ألفعاهلم وإراداهتم 
 وأن أفعـال العبـاد ، إن العبـاد هـم اخلـالقون ألفعـاهلم:واملعتزلة القدرية قالوا

  )٣(. وأن إرادهتم مطلقة مستقلة عن إرادة اهللا ،ليست خملوقة هللا
 وال تـأثري ،إن أفعال العباد خملوقة هللا وهي كسب للعبادوأما األشاعرة فقالوا 

ً فهـم ملـا أرادوا أن يأخـذوا قـوال وسـطا بـني تلـك األقـوال ،لقـدرة العبـد يف الفعـل ً
 اختلـفـت ـلـذلك ، فهمـهـا وتـصـورهااـضـطربوا يف  وـقـد ،اخرتـعـوا نظرـيـة الكـسـب
  )٤(.آراؤهم يف حتديد ماهيتها 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١/٢٧٣(اإلبانة البن بطة )  ١(

 .)١٩٩: ص( الفرق والفرق بني) ١٤/ ٣(الفصل البن حزم ) ٨٧/ ١(انظر امللل والنحل للشهرستاين )  ٢(

 ) .٣٣٦: ص(سة ورشح األصول اخلم) ٣٤٠: ص(واملحيط بالتكليف  ) ٣/ ٨(انظر املغني )  ٣(

وحتفـة ) ٢٢٣: ص(وغاية املرام )  ٩٧/ ١(وامللل والنحل للشهرستاين ) ١٨٨: ص(انظر اإلرشاد للجويني )  ٤(
  ) .٢٤٨: ص(املريد رشح جوهرة التوحيد للبيجوري 




 

 

٤٦٩ 

 . وذكر عدة أقوال هلم، معنى الكسبوقد بني ابن القيم اضطراهبم يف بيان
ً وـقـد اـضـطربت آراء أتـبـاع األـشـعري يف الكـسـب اـضـطرابا "ـقـال اـبـن الـقـيم 

ً واختلفت عباراهتم فيه اختالفا كثريا ،ًعظيام ً")١( . 
 ومعنـى الكسـب أن يكـون الفعـل بقـدرة "يقول األشعري يف معنى الكسب 

 ومن وقع منه بقدرة ،اعل خالق فهو ف، فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة،حمدثة
 . )٢(".  وهذا قول أهل احلق،حمدثة فهو مكتسب

 إنـه : أما الكسب فأحسن مـا قيـل فيـه" يف بيان معنى الكسب"وقال اآلمدي 
 . )٣(" هو املقدور القائم بمحل القدرة : وقيل،املقدور بالقدرة احلادثة

جـر الكبـري قـد  احل"ويقرب األشاعرة معنى الكسب بمثل يرضبونه فيقولون 
ً إذا اجتمعا مجيعـا  عـىل ،ً عىل محله منفردا به، ويقدر عليه آخر،يعجز عن محله رجل

 ،ً كان حصـول احلمـل بأقوامهـا وال خـرج أضـعفهام بـذلك عـن كونـه حـامال،محله
 ولو أراد اهللا اإلنفراد بإحداث ماهو كسب ،كذلك العبد ال يقدر عىل اإلنفراد بفعله

 فوجوده عىل احلقيقة بقدرة اهللا تعاىل وال خيرج مـع ، مقدورهللعبد قدر عليه ووجد
 . )٤("ذلك املكتسب من كونه فاعال وإن وجد الفعل بقدرة اهللا تعاىل

 ، أن القدرة احلادثـة ال تـؤثر يف مقـدورها:والذي استقر عليه قول األشعري"
القـدرة  بل املقـدور بجميـع صـفاته واقـع ب،ومل يقع املقدور وال صفة من صفاته هبا

 . )٥(" وتابعه عىل ذلك عامة أصحابه، وال تأثري للقدرة احلادثة فيه،القديمة
 ومـا هـو ،ومنشأ الغلط عندهم هو عدم تفريقهم بني ما يقوم باهللا من األفعال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٦٩/ ١(شفاء العليل )  ١(

 ) .٥٣٩: ص(مقاالت اإلسالميني )  ٢(

 ) .٢٢٣: ص(غاية املرام لآلمدي )  ٣(

 ) .١٣٤ -١٣٣: ص(أصول الدين للبغدادي )  ٤(

 ) .٣٦٩/ ١(شفاء العليل )  ٥(




 

 

٤٧٠ 

 ولـذلك قـالوا يف ، واخللـق هـو املخلـوق،منفصل عنه فيقولون  الفعل هو املفعـول
 .  أفعال العباد هي مفعولة هللا وهي فعله 
طائفة مـن أهـل الكـالم املثبتـني للقـدر ...." : قال شيخ اإلسالم يف بيان ذلك

 فلام اعتقدوا أن أفعال العباد خملوقة ،ظنوا أن الفعل هو املفعول واخللق هو املخلوق
 فاضطربوا فمنهم  ؟ فعل العبدأهي مع ذلك : فهي فعله فقيل هلم: قالوا،مفعولة هللا

 ومـنهم مـن ، يفرقوا بني الكسب والفعل بفرق حمقـق ومل،من قال هي كسبه ال فعله
 قال بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل   ومنهم من،قال بل هي فعل بني فاعلني

والتحقيق ما عليه أئمة السنة ومجهور األمة من الفرق بني الفعـل واملفعـول  .صفاته
 كـام ،فعولـة هللا فأفعال العباد هي كغريها من املحدثات خملوقة م،واخللق واملخلوق

 بـل ،صفاته خملوقة مفعولة هللا وليس ذلك نفس خلقه وفعلـه أن نفس العبد وسائر
 وهذه األفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمـة بـاهللا وال ،هي خملوقة ومفعولة

 كـام ،وإنام يتصف بخلقـه وفعلـه،  فإنه ال يتصف بمخلوقاته ومفعوالته،يتصف هبا
 وله عليها ، والعبد فاعل هلذه األفعال وهو املتصف هبا،تهيتصف بسائر ما يقوم بذا

 وذلـك كلـه خملـوق هللا فهـي فعـل العبـد وهـى ،قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته
لكن هذه الصفات مل خيلقها اهللا بتوسط قدرة العبد ومشيئته بخالف  .مفعولة للرب 

 كام خلق غري ذلك ،قدرته فإنه خلقها بتوسط خلقه ملشيئة العبد و،أفعاله االختيارية
 . )١("من املسببات بواسطة أسباب أخر

 ما ذكر يف كتب  علوم القرآن من نسبتهم ملا أضيف إىل العبـاد بأنـه كسـب ًإذاف
 : وهو قول باطل من وجوه، وأنه ال تأثري له هو قول األشاعرة ،له

ربوا يف  ولـذلك اضـط، وأنه ال يعقل معنـاه، أن كسب األشاعرة ال حقيقة له:األول

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٢٠ -١١٩/ ٢  (جمموع الفتاوى)١(




 

 

٤٧١ 

 )١(.وهذا دليل واضح عىل بطالن قوهلم .  وتعريفه ،تصور معناه
 أن حقيقة مذهبهم تؤول إىل مذهب اجلهمية اجلربية القائلني بإن العبد جمبور :الثاين

 كـان وجودهـا ،ًالقدرة إذا مل يكـن هلـا تـأثري أصـال يف الفعـل؛ ألن عىل أفعاله وذلك
 .كعدمها 

 )٢(" إن العبد جمبور عىل مجيع أفعاله" فقال "وقد رصح اإلجيي بذلك
 )٣(.ولذلك قال مجهور العقالء  عن هذا القول إنه كالم متناقض غري معقول

أن الرشع والعقل متفقان عىل أن العبد حيمد ويذم عىل فعله ويكون حسنة " :الثالث
 )٤(" فلو مل يكن إال فعل غريه لكان ذلك الغري هو املحمود املذموم عليها،له أو سيئة

 أن من فعل العدل هو عادل ومن فعل الظلم ،أن من املستقر يف فطر الناس" :الرابع
ً فـإذا مل يكـن العبـد فـاعال لكذبـه وظلمـه ، فهو كاذب، ومن فعل الكذب،فهو ظامل
 وهذا مـن )٥(" بل اهللا فاعل ذلك لزم أن يكون هو املتصف بالكذب والظلم،وعدله

 .أبطل الباطل 
 فكل ،هدى املؤمنني أهل السنة ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنهوهبذا يعلم أن اهللا 

 وأنه عىل كل يشء ، فإنام يدل عىل أن اهللا خالق كل يشء،يقيمه اجلربيدليل صحيح 
 وكـل ، وأنه ماشاء كان ومامل يشـأ مل يكـن، وأن أفعال العباد من مجلة خملوقاته،قدير

 وأنه مريد له ، فاعل لفعله حقيقةدليل صحيح يقيمه القدري فإنام يدل عىل أن العبد
 فإذا ضـممت ،وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حقيقية، وليس جمبور عىل فعله،خمتار

 فـإنام يـدل ذلـك عـىل مـا دل عليـه ،ما مع كل طائفة منهام من احلق إىل حق األخرى
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١/٤٦٢(انظر كتاب النبوات البن تيمية )  ١(

 ) .٣٢٤: ص(املواقف )  ٢(

 ) .٤٦٧/ ٨  (جمموع الفتاوى انظر) ٣(

 ).١٢٠/ ٨ (جمموع الفتاوى)  ٤(

 ) .١٢٠ -١١٩/ ٨ (جمموع الفتاوى)  ٥(




 

 

٤٧٢ 

  من عموم قدرة اهللا ومشيئته جلميع ما يف الكـون مـن،القرآن وسائر كتب اهللا املنزلة
 وأهنـم يسـتوجبون عليهـا ، وأن العباد فـاعلون ألفعـاهلم حقيقـة،األعيان واألفعال

 .املدح والذم 
 بـل ،وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر اإليامن ال مع هؤالء وال مع هؤالء

 فكل حق مـع طائفـة ، وهم مع هؤالء فيام أصابوا فيه،هم مع هؤالء فيام أصابوا فيه
ه وهم براء من باطلهم فمذهبهم مجع حق الطوائـف من الطوائف فهم يوافقوهنم في

 )١(.بعضه إىل بعض
أما اجلواب عن  تفسري الزركيش والسيوطي لآلية فيقال إن هذه اآلية من أدلة 

 . األشاعرة يف إثبات الكسب 
 هو القتل r وعن نبيه ، أن القتل والرمي  الذي نفاه اهللا عنهم:وجوابه أن يقال

 ومبارشتـه للقتـال ، ولـيس هـو فعـل العبـد،لعبـد املعتـادوالرمي اخلارج عن قدرة ا
قتلهم حصل بأمور خارجة عن قـدرهتم مثـل إنـزال املالئكـة  ألن  ؛ وذلك،والرمي

 .وإلقاء الرعب يف قلوهبم 
 يكـن يف قدرتـه أن الـرتاب يصـيب أعيـنهم كلهـم ويرعـب  ملrوكذلك رميه

لك نفي عنهم لعدم قدرهتم  فلذ، وإنام كان مقدوره كان هو احلذف واإللقاء،قلوهبم
 مل يأت يف يشء من األفعـال املـأمور هبـا إال يف القتـل  النفيهذا ويؤيد هذا أن ،عليه

   .كان هذا لعموم خلق اهللا أفعال العباد مل خيتص ببدر والرمي ببدر ولو
   مـا أصـبت أي M (  '  L )  بـني النفـي واإلثبـات وبذلك يصح اجلمـع 

M*  ) L    ٢(.كن اهللا رمى  أصاب ول، إذ طرحت(  

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) ٢/٦٤٠(ورشح العقيدة الطحاوية ) ٢٠٠ -١٩٩/ ١(انظر شفاء العليل )  ١(

) ٢٠٥-٩/٢٠٤(وتفسري الطربي ) ١/٢١٧(وشفاء العليل، )  ٤٠/ ١٥(و) ١٨/ ٨ (جمموع الفتاوىانظر )  ٢(
 ) .٢٣٨-٢/٢٣٧(وتفسري البغوي ) ٢٥٤/ ٢(وتفسري السمعاين 




 

 

٤٧٣ 

  :تنبيه
  :أورد الزركيش رمحه اهللا يف وقوع التعـارض بـني اآليـة واحلـديث قولـه تعـاىل

M  ³  ²  ±     °  ̄   ®L ]ـه ]٣٢: النحــل ـع قوـل ـدخل أحــد " r ـم ـن ـي  ـل
قوع التعـارض فصل يف و (: قال الزركيش وأجاب عن ذلك،)١("منكم اجلنة بعمله

 ).بني اآلية واحلديث 
̄  °     ±  M   ³  ² تعاىل قوله ومنه   ®L  قوله مع r "يـدخل لـن 
 ."بعمله اجلنة أحدكم

  :بوجهني وأجيب 
 ودخـول اهللا بعفـو النـار من النجاة :يقولون كانوا وغريه سفيان عن ونقل :أحدمها

 إن هريـرة أيب حـديث لـه ويـدل ،بـاألعامل والدرجات املنازل وانقسام برمحته جلنةا
 . )٢(الرتمذي رواه " أعامهلم بفضل فيها نزلوا دخلوها إذا اجلنة أهل

 عىل الداخلة وهي املقابلة باء اآلية ففي خمتلف مدلوهلا املوضعني يف الباء أن :والثاين
   .جمانا يعطي قد بعوض املعطي ألن ؛للسببية احلديث ويف األعراض
 . اجلواب هذا عكس من ومنهم السبب بدون يوجد فال املسبب وأما
 اهللا صـىل النبـي مجـع وقـد ،للعوض احلديث ويف ،للسببية اآلية يف الباء :وقال

 قـالوا بعملـه ينجـو لن منكم أحدا أن واعلموا وقاربوا سددوا" بقوله سلم و عليه
 .)٣("برمحته اهللا يتغمدين أن إال أنا وال قال اهللا رسول يا أنت وال

 ذكرهنا ثالثة أجوبة ، اثنان منها متجهان، ومها األول والثالث كـم الزركيشف
  .سيأيت

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢٨١٦(برقم ) ٢١٧٠/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٦٠٩٨(برقم ) ٢٣٧٣/ ٥(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(

 .وقال هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ) ٢٥٤٩(برقم ) ٦٨٥/ ٤ ()  ٢(

 ).٤٣/ ٢(الربهان )  ٣(




 

 

٤٧٤ 

 فإن اهللا جعل األعاملأما الثاين وهو القول بأن الباء يف اآلية باء املقابلة فغلط؛ 
غـري  وعىل هذا تكون الباء التـي يف اإلثبـات ،ً ومل جيعلها عوضا ،ًسببا لدخول اجلنة

 . النفي الباء التي يف 
 باء العوض وهو أن يكـون "لن يدخل اجلنة أحد بعمله" ^فاملنفي يف قوله 

  .العمل كالثمن لدخول الرجل اجلنة 
وغريها بـاء  ]١٤: األحقاف[ M    í  ì         ë  ê   éL  والباء التي يف قوله تعاىل 

    .السبب أي بسبب عملكم
لن يـدخل أحـد مـنكم ": rقوله  : هذا يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللاويف بيان

اجلنة بعمله قالوا وال أنت يا رسـول اهللا قـال وال أنـا إال أن يتغمـدين اهللا برمحـة منـه 
سددوا وقاربوا واعلموا أن " : قال،باالقتصادفإنه ذكره يف سياق أمره هلم   "وفضل

إن هذا الدين متني وإنه لن يشاد الـدين " : وقال"أحدا منكم لن يدخل اجلنة بعمله
 ،الدـجلـةأـحـد إال غلـبـه فـسـددوا وـقـاربوا واـسـتعينوا بالـغـدوة والروـحـة ويشء ـمـن 

  . "والقصد تبلغوا
د تتومهه النفوس من أن اجلزاء مـن اهللا عـز وجـل عـىل فنفى هبذا احلديث ما ق

  . سبيل املعاوضة واملقابلة كاملعاوضات التي تكون بني الناس يف الدنيا
فإن األجري يعمل ملن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله عىل طريق املعاوضة إن 

بائع  كام يستحق ال، وله عليه أجرة يستحقها، أجرته وإن نقص نقص أجرته  زادزاد
 . أن يكون جزاء اهللا وثوابه عىل سبيل املعاوضة واملقابلة واملعادلة ^الثمن فنفى 

 ـكـام يـقـال اـسـتأجرت ـهـذا بـكـذا ،والـبـاء هـنـا كالـبـاء الداخـلـة يف املعاوـضـات
  :وأخذت أجريت بعميل وكثري من الناس قد يتوهم ما يشبه هذا وهذا غلط من وجوه

 عمل العبـاد كـام حيتـاج املخلـوق إىل عمـل مـن أن اهللا تعاىل ليس حمتاجا إىل :أحدها
إنكـم لـن تبلغـوا نفعـي "يستأجره بل هـو سـبحانه كـام قـال يف احلـديث الصـحيح 

   والعباد إنام يعملون ألنفسهم كام قال تعاىل )١("فتنفعوين ولن تبلغوا رضي فترضوين
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) ٢٨١٦(برقم ) ٤/١٩٩٤(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(




 

 

٤٧٥ 

 M´  ³  ²  ±  °  ̄  L]ـرة M  äã   â  á  à  :وقــال تعــاىل ]٢٨٦: البـق
ç  æ  å  L وقـــــال M  W  V  UT  S   R  Q  PO  N  M   L  K  J

Y   X L وأما العباد فإهنم حمتاجون إىل من يستعملون جللب منفعة أو دفع مرضة 
 .م ويعطونه أجرة نفعه هل

 ثم بأن أرسـل ، أن اهللا هو الذي من عىل العامل بأن خلقه أوال وأحياه ورزقه:الثاين
 ثم بأن يرس له العمـل وحبـب إليـه اإليـامن وزينـه يف ،إليه الرسل وأنزل إليه الكتب

 .قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان 
 فكيـف ،هواملخلوق إذا عمل لغريه مل يكن املسـتعمل هـو اخلـالق لعمـل أجـري

  ؟يتصور أن يكون للعبد عىل اهللا عوض وهو خلقـه وأحدثـه وأنعـم عـىل العبـد بـه
 ؟وهل تكون إحدى نعمتيه عوضا عن نعمته األخرى وهو ينعم بكلتيهام 

 ليس هو مما يكون ثواب اهللا مقـابال لـه ، أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ:الوجه الثالث
 .ثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل  بل أقل أجزاء ال،ومعادال حتى يكون عوضا

 أن العبد قد يـنعم ويمتـع يف الـدنيا بـام أنعـم اهللا بـه عليـه ممـا يسـتحق بإزائـه :الرابع
 ... أضعاف ذلك العمل إذا طلبت املعادلة واملقابلة

 فلوال عفو اهللا ، أن العباد ال بد هلم من سيئات وال بد يف حياهتم من تقصري:اخلامس
 وهلـذا جـاء يف .. ....بله أحسن ما عملـوا ملـا اسـتحقوا ثوابـا  وتق،هلم عن السيئات

حديث الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة من أفضل اخللق آدم ونوح وإبـراهيم 
قال هلم عيسى اذهبوا إىل حممد عبد غفـر اهللا لـه "وموسى واعتذر كل منهم بام فعل 

 . )١("ما تقدم من ذنبه وما تأخر
قيـل لـه وال أنـت يـا رسـول اهللا قـال وال أنـا إال أن "وهلذا قال يف احلـديث ملـا 

 فتبني هبذا احلديث أنه ال بد من عفو اهللا وجتاوزه عن العبد وإال "يتغمدين اهللا بعفوه
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 .تقدم خترجيه )  ١(




 

 

٤٧٦ 

M   W  V  U   T  S  فلو ناقشه عىل عمله ملا استحق به اجلزاء قال اهللا تعاىل 
_    ̂   ]  \  [  Z  Y  X  L]ــاف ــاىل ]١٦: األحـق ــال تـع M   4   3   :وـق

  D  C  BA   @  ?  >  =   <  ;  :  9  87  6  5
  Q  P  O   N   M  L  K  J  I  H  G   F  E

  S  RL ]٣٥ – ٣٣: الزمر[.  
 أال يعجب العبد بعملـه بـل يشـهد نعـم اهللا ، أفاد هذا احلديث،وإذا تبني ذلك

 فإن عمله لـو بلـغ مـا بلـغ إن مل ،عليه وإحسانه إليه يف العمل وأنه ال يستكثر العمل
   ...حق به شيئايرمحه اهللا ويعف عنه ويتفضل عليه مل يست

 "سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل اجلنـة بعملـه" :^فقوله 
  °     ±  M  ²  :وقولـه،  التي يولد اعتقادها هذه املفاسدينفي املعاوضة واملقابلة

  ³Lيفعله العبد  ألن  يثبت السبب املوجب... 
اهللا يـدخل اجلنـة  وإن كان ،فالعمل الصالح يف الدنيا سبب للدخول والدرجة

 ولـيس كـل مـا حيصـل بسـبب ال ، كام يدخل األبناء تبعا آلبائهم .بدون هذا السبب
 ومن فهم أن السبب ، ويكون بدون القتل، كاملوت الذي يكون بالقتل،حيصل بدونه

 بل ال بد أن يضم اهللا إليه أمورا أخرى وأن يدفع عنه آفات كثرية ،ال يوجب املسبب
 . " )١( بدون السببوأنه قد خيلق املسبب

 وأن البـاء يف ،وقال رمحه اهللا يف موضع آخر بعد مابني أن البـاء يف اآليـة سـببيه
 أخـذوا بالقـدر وأعرضـوا عـن :وهنا ضل فريقان فريـق...." احلديث باء العوض  

األسباب الرشعية واألعامل الصاحلة وظنوا أن ذلك كاف وهؤالء يؤول أمرهم إىل 
 .له الكفر باهللا وكتبه ورس

 أخذوا يطلبون اجلزاء من اهللا كام يطلبه األجـري مـن املسـتأجر متكلـني :وفريق
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .١٥٢ -١٤٧/ ١(جامع الرسائل )  ١(




 

 

٤٧٧ 

 فإن اهللا مل يأمر العباد بام أمرهم بـه ،عىل حوهلم وقوهتم وعملهم وهم جهال ضالل
 وال هنـاهم عـن يشء بخـال بـل ، وإنام أمرهم بام فيه صالحهم،عن حاجة منه إليهم
 .)١("ا عبادي لن تبلغوا رضي وكام قال ي،هناهم عام فيه فسادهم

وههنا أمر جيب التنبيه عليه وهو أن اجلنة إنام تدخل  "وقال ابن القيم رمحه اهللا
 وهلـذا أثبـت اهللا ، وإن كان سـببا،برمحة اهللا تعاىل وليس عمل العبد مستقال بدخوهلا

ا  دخوهل^ ونفى رسول اهللا   M   ³  ²  ±     °  L تعاىل دخوهلا باألعامل يف قوله
 : وال تنايف بني األمرين لوجهني"لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله" :باألعامل بقوله

 اهللا ودخـول وعفب ما ذكره سفيان وغريه قال كانوا يقولون النجاة من النار :أحدمها
اجلنة برمحته واقتسام املنازل والدرجات باألعامل ويدل عىل هذا حـديث أيب هريـرة 

 . )٢("نزلوا فيها بفضل أعامهلمأن أهل اجلنة إذا دخلوها "
 أن الباء التي نفت الدخول هي باء املعاوضة التي يكون فيها أحد العوضني :والثاين

مقابال لآلخر والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتيض سببية ما دخلت 
 بـني األمـرين بقولـه ^ وقـد مجـع النبـي ،ن مل يكن مستقال بحصولهإ و،هعليه لغري

 وال أنت يا :وا وقاربوا وأبرشوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله قالوادسد"
 ومن عرف اهللا تعاىل وشهد مشهد "رسول اهللا قال وال أنا أال أن يتغمدين اهللا برمحته

 املشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به  هذينوأبرصحقه عليه ومشهد تقصريه وذنوبه 
 . )٣("واهللا سبحانه وتعاىل املستعان

أما ما ذكره الزرقاين من أن اخلالف بني املعتزلة وبني أهل السنة يف خلق أفعال 
 فكيـف ، فهذا زعـم باطـل،العباد خالف سائغ وأن هلم وجه نظر قوية وسائغة فيها

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).١٨١: ص(خمترص الفتاوى املرصية  ) ١(

 .وقال هذا حديث غريب النعرفه إال من هذا الوجه ) ٢٥٤٩(برقم ) ٦٨٥/ ٤(أخرجه الرتمذي )  ٢(

 ) .٦١: ص(حادي األرواح )  ٣(




 

 

٤٧٨ 

ًيكون اخلالف سائغا وقد جعلوا رشيكا هللا تعا  وهلذا كانوا جموس هذه ،ىل يف خلقه؟ً
ـت ـخـالقني  وـهـم أثبـتـوا ،َاألـمـة ـبـل أردأ ـمـن املـجـوس ـمـن حـيـث إن املـجـوس أثبـت

 ، فهم قد أخـذوا بعـض النصـوص، والشك أن قوهلم تكذيب هللا ورسوله،ِخالقني
فكيف يكـون .  فأمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ،ًوتركوا نصوصا أخرى كثرية

ًقوهلم قويا وسائغا   ؟ ً
 وفقهه ملا يسوغ اخلالف فيه ومـا ال ،وهذا القول من قائله دليل عىل قله علمه

 .يسوغ 
 ورد عليـه يف ،أنه يف موضع آخـر تعقـب الـزخمرشي!! والعجيب من الزرقاين

 . )١(هذه املسألة وبني بطالن قوله ؟
 ،ٌواملعتزلـة سـائغا) األشـاعرة عنـده ( وبعد أن قرر أن اخلالف بني أهل السنة 

  ،اهللا مل يكلفنا العلم هبذه املسألة؛ ألن  هلذه املسألة وذلك،نكر جتريح الفرقة املخالفةأ
أن الواجب  و،ومل يفرضها علينا وذكر أن السلف الصالح مل يتكلموا يف هذه املسألة

 .علينا أن نلوذ بالصمت 
 بتجريح إحدامها ورميها بأشنع التهم مـن ًفكيف يرىض منصف إذا ... "قال  

 أو رشك أو هوى وماذا علينا أن نرجح ما نرجح من غري تسفيه للجانب اآلخر كفر
 فـال نخـوض يف أمثـال هـذه تنـا أن نلـوذ بالصـمت ونعتصـم بالسـكوبل ماذا علي

الدقائق العويصة واملسالك امللتوية البعيدة ال سيام أن الرمحن الرحيم مل يكلفنا هبا ومل 
 .يفرضها علينا 

 يؤمنون بوحدانية اهللا وعدله ويؤمنون بقـدره وأمـره ولقد كان سلفنا الصالح
 وأن ، ويؤمنون بأن العبد يعمل ما يعمل،ويؤمنون هبذه النصوص وتلك النصوص

 ويؤمنون بأنه تعاىل تنزه يف قدره عن أن يكون مغلوبا أو عـاجزا ،اهللا خالق كل يشء
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ).٢/٦١(انظر مناهل العرفان )  ١(




 

 

٤٧٩ 

متون فـال  ثـم بعـد ذلـك يصـ،وتنزه يف أمـره وتكليفـه عـن أن يكـون ظاملـا أو عابثـا
خيوضون يف حتديد نصيب عمل اإلنسان االختياري من قدرة اهللا ونصيبه من قـدرة 
العبد وال يتعرضون لبيان مدى ما يبلغ فعل اهللا يف قدره وال لبيان مدى ما يبلغ فعل 

 ألهنـم مل يكلفـوه وكـان سـبحانه ؛العبد يف أمثال أمره ذلك ما مل يعلموه ومل حيـاولوه
 ألنـه مـن أرسار القـدر أو يكـاد والعقـل الـبرشي ؛كلفهم إيـاهأرحم بعباده من أن ي

M   É   حمدود التفكري ضعيف االستعداد ومن رشه العقول طلب ما ال سبيل هلا إليه 
  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ÊL ]١(" ]٨٥: اإلرساء(.  

 املسألة وأن السلف الصالح مل يتكلموا فيهـا  إن اهللا مل يكلفنا العلم هبذه:فقوله
 فيه تـنقص ، القول بأن العباد خيلقون أفعاهلم ألن  وذلك،قول باطل ظاهر البطالن

 وذلـك أن ، وتكذيب ملـا جـاء يف النصـوص،ملقام الربوبية وجناية عىل رب العاملني
̀   M   : قال تعـاىل،النصوص الرشعية متواترة يف إثبات خلق اهللا ألفعال العباد    _

m  l   k  j  i  h  g           f  e   d  cb  a  L]٦٣ – ٦٢: الزـمـــــــر[  
M   {  z  y        x  w  v  u  ts   :وـقـــال تـعـــاىل      r  q      p  o  n  m  l  k

  }  |L ]وقـال تعـاىل ]١٦: الرعد:   M        Z    Y        X  W  V  U  T  S   R
  _   ̂   ]  \[L ]فيدخل يف ذلك خلقه ،والنصوص يف هذا املقام كثرية ]٦٢: غافر 

 .عزوجل ألفعال العباد
ومن أرصح األدلة وأوضحها داللة عىل أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل قولـه 

̈  ©   M  "تـعـاىل    §   ¦   ¥L ]إثـبـات فـهـذه اآلـيـة رصـحيـة يف ]٩٦: الـصـافات 
ىل ذلك ولكن هـذه اآليـة  وإن كانت اآليات السابقة دالة ع،خلق اهللا ألفعال العباد

 .أرصح منها

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٧-٣٦/ ٢(مناهل العرفان )  ١(




 

 

٤٨٠ 

 rومن األحاديث الدالة عىل إثبات خلق اهللا ألفعال العباد ماصح عـن النبـي
وتـال ... " قـال البخـاري رمحـه اهللا  "إن اهللا يصـنع كـل صـانع وصـنعته": أنه قـال

ـك ـد ذـل ̈  ©  ¥  ¦ M  :بعضــهم عـن   § L ـأخرب أن الصــناعات وأهلهــا  ـف
 . )١("خملوقة

 .)٢(" إن اهللا خالق كل صانع وصنعته": ويف لفظ آخر
 .)٣(ًوروي هذا عن حذيفة ريض اهللا عنها موقوفا

 فلو كانت األفعال غري خملوقـة لكـان اهللا سـبحانه خـالق بعـض "قال البيهقي
 ومعلوم أن األفعال أكثر من ،ء دون مجيعها وهذا خالف ما دلت عليه اآلياتاألشيا
 فلو كان اهللا خالق األعيان والناس خالقي األفعال لكان خلق الناس أكثر ،األعيان

 . )٤("...من خلقه ولكانوا أتم قدرة منه وأوىل بصفة املدح من رهبم سبحانه
مازلـت أسـمع مـن " رمحـه اهللا  )٥(ومما جاء عن السلف ما قاله حييى بن سـعيد

 . )٦("أصحابنا يقولون إن أفعال العباد خملوقة
 ومن قـول أهـل السـنة واجلامعـة يف أكسـاب " الصابويننوقال اإلمام أبو عثام

 وال يعدون من أهـل اهلـدى وديـن احلـق ،العباد إهنا خملوقة هللا تعاىل، ال يمرتون فيه
 .)٧("من ينكر هذا القول وينفيه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
)  ١٧١: ص(والبيهقـي يف القضـاء والقـدر) ١٢٤(بـرقم ) ٦٦/ ٢(أخرجه البخـاري يف خلـق أفعـال العبـاد )  ١(

 ) .٤٩٨/ ١٣(وصحح احلديث ابن حجر يف الفتح 

وقال صحيح عىل ) ١/٨٥(واحلاكم يف املستدرك  )٢٥(برقم ) ٦٧/ ٢(أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد ) ٢(
 .رشط مسلم ومل خيرجاه 

 ) .٦٧/ ٢(أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد )  ٣(

 ) .٢٤٤: ص(االعتقاد للبيهقي )  ٤(

ً احلافظ الكبري أبو سعيد التميمي موالهم، البرصي القطـان كـان رأسـا يف العلـم هو حييى بن سعيد بن فروخ)  ٥(
 ) .٣٦٦/ ٢(هـ انظر الكاشف للذهبي ١٩٨والعمل، تويف سنة 

 ) .٢/٧٠(د أخرجه البخاري يف خلق أفعال العبا)  ٦(

 ) .٢٨٠ -٢٧٩: ص(عقيدة السلف وأصحاب احلديث )  ٧(




 

 

٤٨١ 

 سياق ما فرس من اآليات يف كتـاب اهللا "ًإلمام الاللكائي بابا فقال وقد بوب ا
 يف إثبات القدر وما نقل من إمجاع الصحابة rعزوجل وما روي من سنة رسول اهللا

ـابعني ـا ،والـت ـة هللا عزوـجـل طاعاـهت ـا خملوـق ـاد كلـه ـال العـب ـة أن أفـع ـامء األـم ـن عـل  ـم
 . ذلك  وذكر ما روي عن الصحابة والتابعني يف)١("ومعاصيها

وهبذا يعلم بطالن قوله إن اهللا مل يفرض علينا العلم هبذه املسألة وأن السلف مل 
 . يتكلموا هبذه املسألة 

ـة يـقـول  ـاين ـعـدم تـضـليل املعتزـل ـرى الزرـق   اـخلـالف يف لواـحـق العقاـئـد "وـي
هلـذا كلـه تـراين ال أذهـب مـع  ؛واألصول كثري الشبه باخلالف يف األحكام والفروع

 تضليل املعتزلة وتسفيه أحالمهم ونبزهم بألقاب الكفر والفسوق كام ال الذاهبني يف
  أذهب مع الذاهبني يف جتهيل أهل السنة وحتقريهم ونبزهم باجلهالة واجلمود واهلوى 

 M  ³   ²   ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈      §  ¦  ¥     ¤    £  ¢  ¡
½   ¼   »  º               ¹       ̧   ¶      µ  ́  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  L ]الـنـــــــور :

٢(" ]١٨ – ١٦( . 
 وذلـك أن هـذه الفرقـة  ،مةوهذا القول منه خمالف ملا أمجع عليه سلف هذه األ

 ، ـبـل ـحـذروا ـمـن جمالـسـتهم واإلـسـتامع إىل ـحـديثهم،اتـفـق الـسـلف ـعـىل تـضـليلهم
 .وسأورد بعض ما جاء عن السلف يف ذلك 

  جالسا فجاء رجل مـن املعتزلـة ه ابنملا كان  رمحه اهللا  )٣(جاء عن ابن طاووس
 نـه أي بنـي أدخـل وقـال الب،فأدخل ابن طاوس أصبعيه يف أذنيه  فجعل يتكلم قال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣/٥٨٩(رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة )  ١(

 ) .٣٧/ ٢(مناهل العرفان )  ٢(

ه ومن عكرمة وعمرو بن  اإلمام املحدث الفقيه أبو حممد اليامين، سمع من أبيه وأكثر عنهو عبداهللا بن طاووس)  ٣(
 ويسوغ أن يعد من صغار التابعني لتقدم وفاته وكان من أعلـم "شعيب، ومل يأخذ عن الصحابة، قال الذهبي

 ) .١٠٣/ ٦(هـ انظر سري أعالم النبالء ١٣٢الناس بالعربية تويف سنة 




 

 

٤٨٢ 

 . )١("أصبعيك يف أذنيك واسدد ال تسمع من كالمه شيئا
 بـل يـرون هجـراهنم ،وقد كانوا حيذرون من سامع كالمهم وحضور جمالسـهم

 " باب ذكر هجرة أهـل البـدع واألهـواء "وعدم السالم عليهم وقد بوب اآلجري 
ر مجيع أهل األهواء ينبغي لكل من متسك بام رسمناه يف كتابنا هذا  أن هيج" :ثم قال

 ومجيـع ،كل من ينتسب إىل املعتزلـةومن مثل اخلوارج والقدرية واملرجئة واجلهمية 
 ، وكل من نسبه أئمة املسلمني أنه مبتدع بدعـة ضـاللة، ومجيع النواصب،الروافض

 وال يصـىل خلفـه ، وال جيـالس،وصح عنه ذلك فال ينبغي أن يكلم وال يسلم عليـه
 ، وال يشاركه وال يعامله وال يناظره وال جيادله،إليه من عرفه وال يتزوج ،وال يزوج

 :فإن قال قائل. طريق أخذت يف غريها إن أمكنك  وإذا لقيته يف ،بل يذله باهلوان له
 ال يؤمن عليك أن تناظره وتسمع :قيل له  ؟.فلم ال أناظره وأجادله وأرد عليه قوله 

. لذي زين له الشيطان فتهلك أنت  وخيدعك بباطله ا،منه كالما يفسد عليك قلبك
أشـبهه   وإثبات احلجة عليه بحرضة سلطان أو ما،إال أن يضطرك األمر إىل مناظرته

وهذا الذي ذكرته لك مقول من تقدم من . فأما لغري ذلك فال . إلثبات احلجة عليه 
 . )٢(" وموافق لسنة رسول اهللا ،أئمة املسلمني

 بعـد ذكـره تزلـة مـا قالـه اإلمـام الطحـاويومما جاء عن األئمة يف تضـليل املع
ًفهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحـن بـراء إىل اهللا تعـاىل " قال رمحه اهللا ،لعقيدته ً

 وخيتم ، ونسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا عىل اإليامن،من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه
 مثل املشبهة ،املذاهب الدرية ويعصمنا من األهواء املختلفة واآلراء املتفرقة و،لنا به

 وخالفوا ، واجلهيمة واجلربية والقدرية وغريهم من الذين خالفوا اجلامعة،واملعتزلة
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 ).٣٢٣: ص(لقدر والبيهقي يف كتاب القضاء وا) ٢٩٩ -٢٩٨/ ٤(أخرجه اهلروي يف ذم الكالم وأهله )  ١(

 ).٢٥٤٠/ ٥(الرشيعة )  ٢(




 

 

٤٨٣ 

 .)١(" وباهللا العصمة والتوفيق ،الضاللة ونحن منهم براء وهم عندنا ضالل وأردياء
 وبعـدهم عـن الكتـاب ،وباستعراض بعض عقائد املعتزلة يظهر فيـه ضـالهلم

 ومـن ، مشبهة يف األفعال معطلـة يف الصـفات" فهم ،أمجع عليه السلفوالسنة وما 
 إذ ليس عندهم صفة هللا قائمة به ،أصوهلم الفاسدة أهنم يصفون اهللا بام خيلقه يف العامل

 فيسمونه به ويصـفونه بـام خيلقـه يف العـامل مثـل قـوهلم هـو مـتكلم ،وال فعل قائم به
   .ها ال يف حمل ومريد بإرادة حيدث،بكالم خيلقه يف غريه

 أن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفـس املخلـوق الـذي خيلقـه مـن :وقوهلم
   .الثواب والعقاب

 أنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه لكان هو الظامل الكـاذب وأمثـال :وقوهلم
 نكـري اشـتد وهلـذا ، إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالرضورةالتيذلك من األقوال 

 وعلم السلف أن ،عليهم ال سيام ملا أظهروا القول بأن القرآن خملوقالسلف واألئمة 
خيلقـه للـزم أن  هذا يف احلقيقة هو إنكار لكالم اهللا تعاىل وأنه لو كـان كالمـه هـو مـا

يكون كل كالم خملوق كالما له فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة وإنطاقه للجبـال 
 . )٢("نحو ذلك كالما له واألرجل ويواحلىص بالتسبيح وشهادة األيد

وقد بنوا أصل ديـنهم عـىل اجلسـم والعـرض الـذي هـو املوصـوف والصـفة "
 واحتجوا بالصفات التي هي األعراض عىل حدوث املوصوف الـذي هـو ،عندهم
ً تشـبيها ، فنفـوا عـن اهللا كـل صـفة، وتكلمـوا يف التوحيـد عـىل هـذا األصـل،اجلسم

 ثـم تكلمـوا بعـد ذلـك يف ،األجسـامبالصفات املوجودة يف املوصـوفات التـي هـي 
 واألمـر ، ثم تكلموا يف النبوة والرشائـع، وسموا ذلك العدل،أفعاله التي هي القدر

 التـي هـي املنزلـة بـني ، وهي مسـائل األسـامء واألحكـام، والوعد والوعيد،والنهي
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 ).٢/٧٩١(العقيدة الطحاوية برشح ابن أيب العز )  ١(

 ) .١٢٥/ ٨ (جمموع الفتاوى)  ٢(




 

 

٤٨٤ 

 الـذي هـو األمـر ، ومسألة إنفاذ الوعيد ثـم تكلمـوا يف إلـزام الغـري بـذلك،املنزلتني
 فهـذه ، وضمنوه جـواز اخلـروج عـىل األئمـة بالقتـال، والنهي عن املنكر،ملعروفبا

ـي بعــث هبــا  ـدين اخلمســة الـت ـإزاء أصــول اـل ـي وضــعوها ـب أصــوهلم اخلمســة الـت
 . )١("الرسول

 فهل يشك بعد ذلك يف تضليل هذه الفرقة أو يتوقف يف تضليلها ؟ 
 

* * * 
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 ) ٤٠٣/ ٢(رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز )  ١(




 

 

٤٨٥ 

 


 
 ،ًزقاين عن هذه املسألة عند إيراده شبهة املنكرين جلواز النسـخ عقـالتكلم الر

ـا رأي األـشـاعرة،وأـجـاب ـعـن ـشـبهتهم ـرر فيـه ـال، ولـكـن ـق ـة الـشـبهة" : ـق  الرابـع
 أن ذلك وبيان ،حمال واجتامعهام الضدين اجتامع يستلزم النسخ إن يقولون "ودفعها
 قبـيح أنـه يقـتيض عنـه يوالنهـ ،هللا وحمبـوب وطاعـة حسن أنه يقتيض باليشء األمر

 أمر ثم اليشء عن هنى أو عنه هنى ثم باليشء اهللا أمر فلو ،تعاىل له ومكروه ومعصية
. "والنهي األمر به تعلق الذي الواحد الفعل يف املتضادة الصفات هذه الجتمعت به

 صـفات مـن ليسـت هبام اتصل وما والقبح احلسن بأن الشبهة هذه وندفع" :ثم قال
 وهنيـه اهللا أمـر لتعلـق تابعـة هـي بـل ،تتغـري ال فيهـا ثابتـة تكـون حتى ةالذاتي الفعل
 ثم ،اهللا من به مأمورا دام ما هللا وحمبوبا وطاعة حسنا الفعل يكون هذا وعىل ،بالفعل
   .تعاىل منه عنه منهيا دام ما تعاىل له ومكروها ومعصية قبيحا نفسه الفعل هذا يكون

 بـاختالف خيتلفـان بـأهنام يقـرون املعتزلـة مـن العقليـني والقـبح باحلسـن والقائلون
 الوقت ألن ؛الضدين اجتامع ينتفي التوجيه وهبذا ،واألحوال واألوقات األشخاص

 فلـم قبيحـا الفعـل ذلـك فيـه يكـون الـذي الوقت غري حسنا الفعل فيه يكون الذي
 .)١("واحد فعل عىل واحد وقت يف والقبح احلسن جيتمع

 .  ين جلواز نسخ الطلب قبل التمكن من امتثاله وقال يف عرض شبهة املنكر
 الغد صوم يكون أن لزم غدا صوموا الشارع قال إذا يقولون"  ودفعها الثالثة الشبهة
 ،مفسـدة فيـه قبيحـا يكـون أن لزم الغد جميء قبل عنه هنى فإذا ،مصلحة وفيه حسنا

 . "حمال واحد آن يف واحد يشء يف والقبح احلسن واجتامع
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 ) .١٥٧/ ٢(مناهل العرفان )  ١(




 

 

٤٨٦ 

  :الشبهة هذه عوندف :قال
 بطالن وتقرير العقليني والقبح احلسن قاعدة هو باطل أساس عىل قامت بأهنا :أوال
  . السنة أهل من األشاعرة عند معروف القاعدة هذه
 ذلـك أن منـه يتبـني أدائـه من التمكن قبل املطلوب اليشء عن الشارع هني أن :ثانيا

 إنـام هـو حسـنه عـىل يدل فال ذلك بلق طلبه أما ،عنه اهللا هنى متى عقال قبيح اليشء
 واطمئنـان بـه العباد إيامن وهو الطلب ذلك استلزمه مما به اتصل ما حسن عىل يدل

 الطاـعـة ـعـىل ترويضـهم ـمـن فيـه ـمـا ذـلـك ويف تنفيـذه ـعـىل وعـزمهم إلـيـه نفوسـهم
 هـو الصـورة هذه يف به املأمور وكأن نياهتم حسن عىل وإثابتهم االمتثال وتعويدهم
 امتثاله من التمكن قبل الفعل نسخ بدليل الفعل نفس ال الفعل تسبق التي املقدمات
 بـاألمر إال يتـأتى ال بمقدماتـه واإلتيان عليه عزمهم ألن نفسه بالفعل أمروا لكنهم
 . )١("فتأمل الصورة هذه عىل

ـألة  ـذه املـس ـرر رأي األشــاعرة يف ـه ـا ـق ـاين هـن ـد اختل،فالزرـق ـوال  وـق ـت أـق ـف
  .ل النزاعوقبل أن أذكر األقوال أحرر حمألة، الطوائف يف هذه املس
 :حترير حمل النزاع

ً نافعـا لـه أو ،ًالنزاع بني الطوائف يف معرفة العقل كون الفعل  مالئـام للفاعـل
ًكونه ضارا له منافرا هذا حمـل .  وكذلك يف كونه قد يكون صفة كامل وصفة نقص ،ً

 أي أن مـا يعـرف ،لثـواب والعقـابًوإنام النزاع يف كون الفعل سببا ل، اتفاق اجلميع
 . )٢(ًحسنه وقبحه عقال هل مستلزم ذلك للثواب والعقاب ؟

 واحلاكم باحلسـن ،فاملعتزلة يرون أن احلسن والقبح صفتان ذاتيتان يف األشياء
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 ) .١٨٠/ ٢(مناهل العرفان )  ١(

ومفتـاح دار السـعادة ) ٢٨/ ٣(و) ٤٤٩/ ١(ومنهاج السنة ) ٣٤٧/ ١١(و ) ٩٠/ ٨ (جمموع الفتاوىانظر )  ٢(
 ) .٤١٢/ ٢(البن القيم 




 

 

٤٨٧ 

 ، والرشع كاشـف ومبـني هلـام، فمنشأ احلسن والقبح نفس الفعل،والقبح هو العقل
وبناء عىل ذلك قالوا إن الرشك . )١(د الرشع بذلك  وإن مل ير،والثواب مرتتب عليهام

 وأهنم يستحقون العذاب عىل ،والظلم والكذب ونحوها من القبائح معلومة بالعقل
   )٢(. وإن مل يأهتم رسول ،ذلك يف اآلخرة

 ـفـال ـيـدرك حـسـن اليشء ،وأـمـا األـشـاعرة ـقـالوا إن احلـسـن والـقـبح رشعـيـان
 وعـىل هـذا ،تان يف األفعال فال تدرك بالعقـل فهام صفتان إضافي،وقبحه إال بالرشع

 وإنـام القبـيح مـا قيـل فيـه ال ، وال رش فـيهام قبـل اخلطـاب،حقالوا ال حسن وال قبي
 احلسـن والقـبح نشـأ مـن نفـس تعلـق األمـر ًإذا فـ، واحلسن ما قيل فيـه افعـل،تفعل

ً وقـبح مـا حسـنه مل يكـن ممتنعـا ، ولو عكست القضـية فحسـن مـا قبحـه،والنهي به
  )٣(.والثواب والعقاب مرتتب عىل التحسني والتقبيح الرشعيني 

 ،وهدى اهللا أهل السنة واجلامعة فقالوا إن احلسن والقبح ثابت بالعقل والسمع
ًفهم يثبتون التحسني والتقبيح رشعيا وعقليا  ولذلك قالوا الرشك والظلم والكذب ،ً

 تـسـتحق بمـجـيء  ولـكـن العقوـبـة إـنـام، قـبـل ـجمـيء الرـسـول،ـكـل ذـلـك رش وقـبـيح
 احلـسـن والـقـبح العـقـيل ال يـسـتلزم التـعـذيب وإـنـام يـسـتلزمه خمالـفـة ًإذا ـفـ،الرـسـول
  )٤(.  وهبذا قال عامة السلف وأكثر املسلمني وعليه يدل الكتاب والسنة،املرسلني

 إذا أمـر "وقد بني شيخ اإلسالم رمحه اهللا  حقيقة اخلالف بني الطوائف فقال  
 لكـن حسـن ، وإذا هنى عن يشء فإنه قبـيح باإلتفـاق،اإلتفاق فإنه حسن ب،اهللا بأمر
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  ) .٢٣٩، ٢٣٥: ص(واملحيط بالتكيف ) ٣٤ – ٣٠، ٢٦/ ٦(انظر املغني )  ١(

 ) .٦٧٧/ ١١ (جمموع الفتاوىانظر )  ٢(

وحمصل أفكـار املتقـدمني ) ٢٠٨: ص( وهناية اإلقدام يف علم الكالم للشهرستاين) ٢٥٨: ص(انظر اإلرشاد )  ٣(
 ) .٣٢٣: ص(واملواقف لإلجيي ) ٢٠٢: ص(واملتأخرين للرازي 

ـاوىانظــر )  ٤( ـني )  ٤٩٢/ ٨ (درء التعــارضو) ١١٤/ ٣(و) ٤٣١، ٩٠/ ٨ (جممــوع الفـت والــرد عــىل املنطقـي
ـاح دار الســعادة ) ٤٦٥:ص( ـدارج الســالكني ) ٣٣٠/ ٢(ومفـت ـوار ) ٤٨٨/ ٣(وـم ـع األـن ـة ،  ولواـم البهـي

 ) .١/٢٨٤(للسفاريني 




 

 

٤٨٨ 

   .الفعل وقبحه
ينشأ من نفس تعلق : أو،  واألمر والنهي كاشفان،أن ينشأ من نفس الفعل: إما

 قول األشعرية :والثاين...  قول املعتزلة :فاألول،  من املجموع : أو،األمر والنهي به
 وال يثبتـون ،ن علل الرشع جمرد أماراتوهؤالء جيعلو..ومن وافقهم من الظاهرية 

ًوإما أن يكون ذلك ناشئا من األمرين وهـذا مـذهب  ..بني العلل واألفعال مناسبة 
 .)١("األئمة 

 وحتقيق القول يف هذا األصل العظيم أن القبح ثابت للفعـل يف "قال ابن القيم
ه النكتة هي التـي  وهذ، وأنه ال يعذب اهللا عليه إال بعد إقامة احلجة بالرسالة،نفسه

 فاستطالت كل طائفة منهام عىل األخرى لعدم مجعها ،فاتت املعتزلة والكالبية كليهام
 فاستطالت الكالبية عىل املعتزلة بإثبـاهتم العـذاب قبـل إرسـال ،بني هذين األمرين

 ، وأحسـنوا يف رد ذلـك علـيهم، وترتيبهم العقاب عـىل جمـرد القـبح العقـيل،الرسل
لة عليهم يف إنكارهم احلسن والقبح العقليني مجلة وجعلهم انتفاء واستطالت املعتز

 وأحسـنوا يف ،ًالعذاب قبل البعثة دليال عىل انتفاء القبح واستواء األفعال يف أنفسـها
  ، فكل طائفة استطالت عىل األخرى بسبب إنكارها الصواب،رد هذا عليهم

 مـن الطـائفتني إىل رد وأما من سلك هذا املسلك الذي سـلكناه فـال سـبيل لواحـدة
 ،ً وال الظفر عليه أصال فإنه موافق لكل طائفة عىل ما معها من احلق مقـرر لـه،قوله

 .)٢(" منكر له ،خمالف هلا يف باطلها
واحلـق الـذي ال جيـد التنـاقض إليـه  "وقال رمحه اهللا يف توضيح املذهب احلـق 

فعة وضاره والفـرق بيـنهام أن األفعال يف نفسها حسنة وقبيحة كام أهنا نا....السبيل 
كالفرق بني املطعومات واملشمومات واملرئيات ولكـن ال يرتتـب عليهـا ثـواب وال 
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 ) .٧٠٥ -٧٠٤: ص(رشح األصفهانية )  ١(

 ) .٣٣١ -٣٣٠/ ٢(مفتاح دار السعادة )  ٢(




 

 

٤٨٩ 

عقاب إال باألمر والنهي وقبل ورود األمر والنهي ال يكون قبيحا موجبـا للعقـاب 
مع قبحه يف نفسه بل هو يف غاية القبح واهللا ال يعاقب عليه إال بعـد إرسـال الرسـل 

طان واألوثان والكذب والزنـا والظلـم والفـواحش كلهـا قبيحـة يف فالسجود للشي
 . )١("ذاهتا والعقاب عليها مرشوط بالرشع
 مـن ليسـت هبام اتصل وما والقبح احلسن ن إ"وهبذا يعلم أن الزرقاين يف قوله 

 وهنيه اهللا أمر لتعلق تابعة هي بل تتغري ال فيها ثابتة تكون حتى الذاتية الفعل صفات
 ثـم اهللا مـن به مأمورا دام ما هللا وحمبوبا وطاعة حسنا الفعل يكون هذا عىلو بالفعل
 "تعاىل منه عنه منهيا دام ما تعاىل له ومكروها ومعصية قبيحا نفسه الفعل هذا يكون

  .قد تابع فيه  األشاعرة
 ، العقل ال يدل عىل حسن يشء وال قبحـه يف حكـم التكليـف"يقول اجلويني 
 . )٢(" وموجب السمع ، والتقبيح من موارد الرشعوإنام يتلقى التحسني

 أهنـم ملـا اتفقـوا عـىل أن احلسـن والقـبح إذا فرسا بكـون :ومنشأ الغلط عندهم
ًالفعل نافعا للفاعل مالئام له وكونه ضارا للفاعل منافرا له أنه يمكـن معرفـة ذلـك  ً ًً

ًا للفاعل مالئام   ظنوا أن احلسن والقبح املعلوم بالرشع خارج عن كونه نافع،بالعقل ً
ً وكونه ضارا للفاعل منافرا له،له  وليس األمر كذلك بل مجيـع مـا أمـر اهللا بـه ومـا ،ً

 ومجيع األفعال التـي هنـى اهللا عنهـا ،أوجبه وندب إليه نافعة لفاعليها ومصلحة هلم
  )٣(.هي ضارة لفاعليها ومفسدة يف حقهم 

 :والشك يف بطالن قوهلم هذا وذلك من وجوه
  وذلـك أن القـرآن مملـوء ، أن هذا القول خمـالف للنصـوص الرشعيـة:ألولالوجه ا
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 ).٢٣١/ ١(مدارج السالكني )  ١(

 ) .٢٥٨: ص(اإلرشاد )  ٢(

 ).٩٠/ ٨ (جمموع الفتاوىانظر )  ٣(




 

 

٤٩٠ 

}   M   "قولـه تعـاىل يف األشياء يف أنفسها  ومن ذلك بذكر أن احلسن والقبح ثابتان
  ²  ±  °  ̄   ®¬  «   ª   ©  ̈   §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }   |

º  ¹  ̧    ¶  µ  ́    ³  L]فبني اهللا أهنا فحشـاء بقولـه ]٢٩ – ٢٨: األعراف: 
M ¬  «  ª   ©  ̈L  " وأن اهللا ال يأمر ،دليل عىل أهنا يف نفسها فحشاء" فهذا 

ي خاصة كان بمنزلـة أن يقـال  ولو كان كونه فاحشة إنام علم بالنه،بام يكون كذلك
 فكيـف بكـالم رب ، وهذا يصان منه كالم آحاد العقـالء،إن اهللا ال يأمر بام هنى عنه

 )١( ."العاملني
ـه تعــاىل  ̂   M وقوـل   ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P

  m  l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  ̀   _L ]فهذا دليـل  ]٣٣: األعراف
 . )٢( فعلق هبا التحريم لفحشها ، العقولاعىل أهنا فواحش يف نفسها ال تستحسنه

M   P  ووصــف رســالته  ،ه الســالموقولــه تعــاىل يف وصــف نبينــا عليــ
  Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  QL 

  .]١٥٧: األعراف[
 وتقـر بحـسـنه ، أن اهللا أمـرهم بـاملعروف اـلـذي تعرفـه العقـول"وجـه الداللـة

 وهناهم عام هو منكر يف ،سليمالفطر، فأمرهم بام هو معروف يف نفسه عند كل عقل 
كام أن ،الطباع والعقول بحيث إذا عرض عىل العقول السليمة أنكرته أشـد اإلنكـار

 كام قال بعض ،ما أمر به إذا عرض عىل العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه
  بم عرفت أنه رسول اهللا ؟: وقد سئل،األعراب

 :وال هنى عن يشء فقال العقل! عنه  ليته ينهى :فقال ما أمر بيشء فقال العقل
 . "ليته أمر به
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 ) .٣٣٥/ ٢(مفتاح دار السعادة )  ١(

  ).٣٢٩/ ٢(انظر املصدر السابق )  ٢(




 

 

٤٩١ 

 وممـا ، وقبح مـا هنـى عنـه،فهذا األعرايب قد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به
 فهـذا " M    Z   Y  X  W  V  UL":يدل عىل صحة ذلك قولـه

 إذ  ،ً وأن اخلبيـث كـان خبيثـا قبـل حتريمـه،ًرصيح يف أن احلالل كان طيبـا قبـل حلـه
يب واخلبيث إنام استفيد من التحريم والتحليل كان يمنزلة أن يقـال حيـل لوكان الط

 )١(. وهذا باطل إذ ال فائدة فيه، وحيرم عليهم ما حيرم،هلم ما حيل هلم
 حيتج عىل فساد مذهب من عبـد غـريه باألدلـة  وتعاىل  سبحانه اهللاأن : الوجه الثاين

بـه يف العقـول مـن حسـن عبـادة  وجيعـل مـا رك،العقلية التي تقبلها الفطر والعقـول
 ولـوال أنـه ،اهاهن وهذا يف القرآن أكثر من أن يذكر ،اخلالق وحده وقبح عبادة غريه

مستقر يف العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبـادة غـريه وتـرك شـكره ملـا 
 وإنام كانت احلجة يف جمرد األمر وطريقة القـرآن رصحيـة ،احتج عليهم بذلك أصال

عن صاحب ياسني أنه قال لقومه حمتجا عليهم بام تقر بـه حكاية  تعاىل ه  كقول"ه في
̈  ©   M  فطرهم وعقـوهلم    §  ¦   ¥  ¤  £  ¢   ¡L ]فتأمـل " ]٢٢: يـس

هذا اخلطاب كيف جتد حتته أرشف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده 
تيض عبادهتم له وأن من كان مفطورا خملوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه وال يق

سيام إذا كان مرده إليه فمبدأه منه ومصريه إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم 
احتج عليهم بام تقر به عقـوهلم وفطـرهم مـن قـبح عبـادة غـريه وإهنـا أقـبح يشء يف 

ـــال ـــره فـق ـــل وأنـك ¬  M   :العـق   «  ª  µ  ́   ³  ²  ±  °        ̄   ® 
  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º    ¹  ̧   ¶L ]ـس أفــال تــراه  ]٢٤ – ٢٣: ـي

قـتىض كيف مل حيـتج علـيهم بمجـرد األمـر بـل احـتج علـيهم بالعقـل الصـحيح وم
 ."الفطرة
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 ) .٣٢٩ -٣٢٧/ ٢(انظر مفتاح دار السعادة  )  ١(




 

 

٤٩٢ 

ـــه تـعـــاىل "     #  $  %  &'  )  (    *  +   M   "وقوـل   !
   =  <;  :  9  8  7  6  5   43  2   1  0  /  .  -  ,

  @  ?  >L ]مـثال مـن عقـوهلم يـدهلم فرضب هلم سبحانه " ،]٧٣: احلـج
عىل قبح عبادهتم لغريه وإن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته يف كل عقل وإن مل يرد بـه 
الرشع وهل يف العقل أنكر وأقبح من عبادة مـن لـو اجتمعـوا كلهـم مل خيلقـوا ذبابـا 

استنقاذ ما سلبهم إياه واحدا وإن يسلبهم الذباب شيئا مل يقدروا عىل االنتصار منه و
وترك عبادة اخلالق العليم القادر عـىل كـل يشء الـذي لـيس كمثلـه يشء أفـال تـراه 

  .)١("كيف احتج عليهم بام ركبه يف العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غريه
 .  فهذه األدلة دالة عىل إثبات احلسن والقبح العقليني 

 مل يقله  ،التقبيح العقيل بدعة ابتدعها األشعري  أن إنكار التحسني و:الوجه الثالث 
أحد من سلف األمة وذلك أن املعتزلة ملا قرروا مذهبهم بإثبات  التحسني والتقبيح 

  )٢(  أظهر األشعري قوله مبالغة منه يف خمالفة املعتزلة ، وتعلق العذاب هبام،العقليني 
وإنام  ... "ل فقال رمحه اهللاوقد بني السجزي رمحه اهللا كيف أظهر األشعري هذا القو

ً وإذا أراد اهللا شـيئا ثـم ، الظلـم قبـيح يف العقـل،ضاق به النفس ملا قالت لـه املعتزلـة
 .)٣("ًعذب عليه كان ظلام فركب الطريقة الشنعاء يف أن ال حسن يف العقل وال قبيح 

اء يف األفعال كلهـا سـو" أنه يلزم من قوهلم هذا لوازم باطلة وهي أن :الوجه الرابع
نفس األمر وأهنا غـري منقسـمة يف ذواهتـا إىل حسـن وقبـيح وال يميـز القبـيح بصـفة 
اقتضت قبحه بحيث يكون منشأ القبح وكذلك احلسن فليس للفعل عنـدهم منشـأ 
حسن وال قبح وال مصلحة وال مفسدة وال فرق بني السجود للشـيطان والسـجود 
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 ) .٣٣٣ -٣٣١/ ٢(مفتاح درا السعادة )  ١(

 ) .٤٦٥: ص(والرد عىل املنطقيني ) ٥٠/ ٩ (درء التعارضانظر )  ٢(

 ) .١٤٠: ص(رسالة السجزي إىل أهل زبيد )  ٣(




 

 

٤٩٣ 

بـني السـفاح والنكـاح إال أن للرمحن يف نفس األمر وال بني الصـدق والكـذب وال 
الشارع حرم هذا وأوجب هذا فمعنى حسنه كونه مأمورا بـه ال أنـه منشـأ مصـلحة 
ومعنى قبحه كونه منهيا عنه ال أنه منشأ مفسدة وال فيه صفة اقتضت قبحه ومعنـى 

 .)١("حسنه أن الشارع أمر به ال أنه منشأ مصلحة وال فيه صفة اقتضت حسنه
اهللا قـد فطـر عبـاده عـن استحسـان  ألن لـالزم وذلـكوالشك يف بطالن هذا ا

 . وفطرهم عىل استقباح أضدادها ،الصدق والعدل والكرم 
أن قوهلم هذا مبني عىل قوهلم  بنفي األسباب واحلكـم عـن أفعـال  :الوجه اخلامس 

 فإهنم يقولون إن اهللا خلق املخلوقات وأمر باملأمورات ال لعلـة وال لـداع ،اهللا تعاىل
 منعـوا ،)٢(لك ملحـض املشـيئة واإلرادة  فلـام نفـوا التعليـل عـن أفعـال اهللابل فعل ذ

   )٣(.ًالتحسني والتقبيح عقال  
وكل من تكلم يف علل الرشع وحماسنه وما تضمنه من املصالح  "قال ابن القيم 

ودرء املفاسد فال يمكنه ذلك إال بتقرير احلسن والقبح العقليـني إذ لـو كـان حسـنه 
 . )٤("األمر والنهى مل يتعرض يف إثبات ذلك لغري األمر والنهي فقطوقبحه بمجرد 

ـيح :الوـجـه الـسـادس  ـوهلم الـسـابق يف التحـسـني والتقـب ـوا بـق  أن األـشـاعرة مل يلتزـم
 بالنظر أو القصد ، وذلك  بقوهلم  بوجوب معرفة اهللا، بل ناقضوا أنفسهم،الرشعيني
 . وهذا كاف يف بطالن قوهلم . إىل ذلك 

ملعتزلة يف كثري ً السجزي رمحه اهللا فصال يف أن األشاعرة متفقون مع اوقد عقد 
 الفـصـل اـخلـامس يف بـيـان أن ـفـرق اللفظـيـة "ـقـال رـمحـه اهللا ـمـن مـسـائل األـصـول، 

واألشعرية موافقون يف كثري من مسائل األصول وزائدون علـيهم يف القـبح وفسـاد 
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 ).١/٢٣٠(مدارج السالكني )  ١(

 ) .٣٣٢ -٣٣١: ص(واملواقف لإلجيي ) ٢٢٢ :ص(انظر هناية اإلقدام للشهرستاين )  ٢(

 ) .٧٠٥: ص(وانظر رشح األصفهانية ) ٤٢٩ -٤٢٨، ٩٠ -٨١/ ٨ (جمموع الفتاوىانظر )  ٣(
 ) .٤٠٨/ ٢(مفتاح دار السعادة )  ٤(




 

 

٤٩٤ 

 قالـت املعتزلـة الزنـا "وذكـر مـن مجلـة ذلـك هـذه املسـألة فقـال القول يف بعضـها، 
م وهو قبيح يف العقـل وما شاكل ذلك حرا وأخذ أموال الناس بغري حق، ،والرسقة

 .قبل التحريم
 وإنـام عـرف القبـيح ، العقل ال يقتيض حسـن يشء وال قبحـه:وقال األشعري

ثم زعم أن معرفة اهللا  ، ولوال السمع ما عرف قبح يشء وال حسنه،واحلسن بالسمع
 وأن تـارك النظـر فيهـا مـع الـتمكن منـه ، قبل ورود السـمع،بالعقلسبحانه واجبة 

  )١("مستحق العقوبة 
    وقد بني شيخ اإلسالم رمحه اهللا وجه تناقضهم 

 قول من يقول ال واجب إال بالرشع كام هو قول األشعرية وكثري من "قال رمحه اهللا
وجوب إال بعد أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم فإنه عىل هذا التقدير ال 

البلوغ عىل املشهور، وعىل قول من يوجب الصالة عىل ابن عرش سنني أو سبع ال 
وجوب عىل من مل يبلغ ذلك ، وإذا بلغ هذا السن فإنام خياطبه الرشع بالشهادتني 

 وإن كان مل يتكلم هبام وإن كان تكلم هبام خاطبه بالصالة 
ت الطهارة والصالة فإن هذا أول وهذا هو املعنى الذي قصده من قال أول الواجبا

  )٢("ما يؤمر به املسلمون إذا بلغوا أو إذا ميزوا
 

 .وهبذا يعلم بطالن قوهلم بنفي التحسني والتقبيح العقليني 
* * * 

 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) ١٣٩ -١٣٧: ص(رسالة السجزي إىل أهل زبيد )  ١(

 )١٢/ ٨(درء التعارض  )٢(




 

 

٤٩٥ 

 


 
حقيقته أنه الترصف يف ملك الغري بغري إذنه وال ملك "يرى الزرقاين أن الظلم 

ـــــــــراف[M~  }  |    {  L    "إال هللا  M   Å   Ä  Ã  Â  Á   ]١٥٨: األـع
  Ë  Ê   É   È      Ç   ÆL ]ـريم ـاىل ـعـىل أي وـجـه  ]٩٣: ـم ـه تـع ـم يف فعـل ـفـال ظـل

  .)١("كان
 ال ،هو حقيقة الظلم عند األشاعرة فإهنم قالوا الظلم من اهللاوما ذكره الزرقاين 
 فـال جيـوز أن يكـون ، بل هو مـن األمـور املمتنعـة لـذاهتا،حقيقة له يمكن وجودها

 وإنام هو من باب اجلمع بـني ،ًمقدورا وال أن يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته
ًموجـودا معـدوما وجعل اجلسم الواحد يف مكانني وكـون اليشء ،الضدين بل كـل ،ً

  .)٢(ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل
 وكل ،وقوهلم هذا هو الذي جعلهم يعرفون الظلم بأنه الترصف يف ملك الغري

 ولـيس فـوق اهللا تعـاىل آمـر جتـب ، أو خمالفة اآلمر الذي جتب طاعته،ما سواه ملكه
  )٣(.ً يكن ظاملا  ولذلك قالوا لو عذب الطائعني ونعم العاصني مل،عليه طاعته

 فإهنم ملا قالوا ،ومنشأ قوهلم هذا مبني عىل قوهلم بالتحسني والتقبيح الرشعيني
األفعـال لـيس هلـا صـفة  ألن  وال تدرك ذلـك،إن العقول ال متيز بني احلسن والقبح

 مل يفهموا معنى الظلم وقالوا الظلم ال نعرفه من جهة عقولنـا ،حسن وقبح يف ذاهتا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ).٦١/ ٢(مناهل العرفان )  ١(

) ١/١٢١(ًر رسالة يف معنى كون الرب عادال ويف تنزه اهللا عن الظلم ضمن جامع الرسائل لشيخ اإلسالم انظ)  ٢(
 ).٤٦٣/ ١(والنبوات ) ١٣٤/ ١(ومنهاج السنة ) ١٣٩ -١٣٨/ ١٨(و) ٥٠٧/ ٨ (جمموع الفتاوى و

) ٢٤٥ -٢٤٤: ص(ى وغاية املرام لآلمد) ١٠١/ ١(وامللل والنحل ) ٦٠: ص(انظر قواعد العقائد للغزايل )  ٣(
 ) .        ١٤٧/ ٢(ورشح املقاصد يف علم الكالم للتفتازاين 




 

 

٤٩٦ 

 وإن اهللا ال يفعل القبيح والظلم وإنه لو فعل ما قد نراه ، طريق الرشعوإنام نعرفه عن
ًقبيح وظلم فإنه يصري يف حق اهللا حسنا وعدال  ً)١( . 

ال يرون تنزيه الـرب سـبحانه  "وقد بني ذلك شيخ اإلسالم بقوله عنهم إهنم 
 وهـم ال يقولـون ، من األفعـال ألهنـم قـد علمـوا أن لـه أن يفعـل مـا يشـاءلعن فع

التحسني والتقبيح العقليني حتى يقولوا إن الفعل الفالين قبيح وهو منزه عن فعل ب
ام فعل مه بل عندهم أن الظلم غري مقدور إذ الظلم الترصف يف ملك غريه ف،القبيح

كان ترصفا يف ملكه فلم يكن ظلام بل ويقولون إنه جيوز أن يـأمر بكـل يشء وينهـى 
 .)٢("...باعتبارها يكون احلسن والقبح عن كل يشء وال جيعلون لألفعال صفات

 "ًوهذه املسألة هلا تعلق أيضا بمسألة خلق أفعال العبـاد عنـد األشـاعرة فـإهنم
 قـالوا بـه حتـى ال ، أي أن الظلـم ممتنـع وال يـدخل حتـت القـدرة،قالوا هبـذا القـول

 يعارض مذهبهم يف أن العباد جمبورون عىل أفعاهلم فإذا ما عورضوا بأن تعذيب اهللا
 واهللا منزه عن الظلم  قالوا إن ،العباد عىل أعامهلم واحلال أهنم   جمبورون عليها ظلم

 ومها ممتنعان يف ،الظلم هو الترصف يف ملك الغري، أو خمالفة اآلمر الذي جتب طاعته
 .)٣("ًحق اهللا فال يكون ذلك ظلام

ظلم يف لغة قوهلم هذا  باطل خمالف ملا عليه أهل السنة واجلامعة فإن حقيقة الو
 والـعـدل وـضـع اليشء يف موـضـعه، ويف ،العـرب ـهـو وـضـع اليشء يف ـغـري موضـعه

 ويقولون من أشبه أبـاه فـام ظلـم أي مـا وضـع ، من اسرتعى الذئب فقد ظلم:املثل
 وعىل ذلك بنى أهل السنة معنى الظلم الذي جيـب أن ينـزه )٤(الشبه يف غري موضعه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٤٥: ص(انظر نقض عقائد األشاعرة واملاتريدية خلالد الغامدي )  ١(

 ) .٧٠٣ -٧٠٢: ص(رشح األصفهانية )  ٢(

 ).٢٨٨: ص(انظر القضاء والقدر للمحمود )  ٣(

) ١٢/٣٧٣(ولسـان العـرب ) ٣/٤٦٨( ومعجم مقـاييس اللغـة )٢٧٤/ ١٤(انظر هتذيب اللغة لألزهري )  ٤(
 ) .١٧٠: ص(وخمتار الصحاح للرازي 




 

 

٤٩٧ 

ـه  ـي. اهللا عـن ـيئا إال يف ،اء يف مواضــعهاواهللا ـسـبحانه ـعـدل يضــع األـش ً وال يضــع ـش
 وال يسـوى ، وال يفرق بني متامثلني،موضعه الذي يناسبه وتقتضيه احلكمة والعدل

عها ملـا يف ذلـك مـن  وال يعاقب إال من يستحق العقوبة فيضعها موضـ،بني خمتلفني
ه ال  واهللا تعاىل منز،والظلم الذي جيب أن ينزه اهللا عنه مقدور ممكناحلكمة والعدل، 

ً وهلذا مدح اهللا نفسه حيث أخرب أنه ال يظلم الناس شـيئا واملـدح إنـام ، لعدله،يفعله
   : ال برتك املمتنع واألدلة شاهدة عىل هذا القول قال تعاىل،يكون برتك املقدور عليه

 M  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î    Í   Ì   Ë     Ê  ÉL ]١١٢: طه[ " . 
 ،وقد ذكر أهل التفسري معنى الظلم يف  اآلية وهو أن حتمل عليه سيئات غـريه

 .   وينقص من حسناته،فتوضع عليه
يقـول فـال     M  " Ñ  Ð   ÏLقال ابن جرير الطـربي رمحـه اهللا يف معنـى اآليـة
يعاقبه عليها وال هضام يقـول ال خياف من اهللا أن يظلمه فيحمل عليه سيئات غريه ف

 وقد جـاء هـذا عـن ابـن عبـاس وجماهـد )١("خياف أن هيضمه حسناته فينقصه ثواهبا
 . )٢(وغريهم من السلف

وهذا مما يدل عىل أن الظلم غـري ممتنـع بـل مقـدور عليـه وإال كـان التقـدير  ال 
ـع لذاـتـه ـخـارج ـعـن املمكـنـات واملـقـدورات ـا ـهـو ممتـن   والـشـك أن ـهـذا،ـخيـاف ـم

 فـإذا كـان هـذا ،اهللا نفى الظلم ملن يعمـل الصـاحلات وهـو مـؤمن ألن وذلك،باطل
وقـد علـم  ،الظلم الذي بزعمهم غري موجود بل ممتنع فأي فائدة يف نفي خوف هذا

من سياق الكالم أن املقصود بيـان أن هـذا العامـل املحسـن ال جيـزى عـىل إحسـانه 
يتعلق باجلزاء كام ذكره أهل التفسـري  فعلم أن الظلم واهلضم املنفى ،بالظلم واهلضم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٢١٧/ ١٦(تفسري الطربي )  ١(

 ) .٣/١٦٧(وتفسري ابن كثري)       ٦٥/ ٤(واملحرر الوجيز) ٣/٢٣٢(انظر تفسري البغوي )  ٢(




 

 

٤٩٨ 

 .)١(وإن اهللا ال جيزيه إال بعمله 
ومما يبني ذلك أن  قد مـدح اهللا نفسـه يف آيـات كثـرية  بنفـي الظلـم عـن نفسـه  

M   C  B  A  @  ?  >   =<  ;  :  9  8  7   "كقولــه تعــاىل
F    E  D  L]وقوـلـــه تـعـــاىل]١٠١ – ١٠٠: هـــود :   M   A  @    ?

  H   G  F  E  D  C  BL ]وقوله تعاىل ]٦٩: الزمر "   M   <      ;  :
B  A  @  ?  >      =  L]ـاء ـال تعــاىل.]٤٧: األنبـي M   »  º   : وـق   ¹   ̧   ¶

   È  Ç     Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾      ½   ¼L ]وقولـــــــــه  .]٢٩ – ٢٨: ق
 . ]١٨: فاطر[M  ±  °´  ³    ²   L   "تعاىل

 ال يمكن القدرة عليه ال يصلح أن يمدح الذيواألمر "،واآليات كثرية يف هذا
املمدوح بعدم إرادته وإنام يكون املدح برتك األفعال إذا كـان املمـدوح قـادرا عليهـا 

  .)٢(" الظلم وأنه ال يفعلهفعلم أن اهللا قادر عىل ما نزه نفسه عنه من
 إين " يف حـديث أيب ذر ريض اهللا عنـهrومما يدل عـىل ذلـك مـن السـنة قولـه 

 . )٣("ًحرمت الظلم عن نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا 
فاهللا سبحانه وتعاىل يف هذا احلديث قد حرم الظلم عىل نفسه سبحانه وتعـاىل، 

 وغري مقدور عليه فكيـف حيـرم ، عنه لذاتهًاتنع فلو كان الظلم مم،التحريم هو املنعو
ً وأيضـا  املمتنـع ال يوصـف ، ويمـدح نفسـه بـه وهـو غـري مقـدور عليـه،عـىل نفسـه
 .  وال يوصف بذلك إال املمكن ،بالتحريم

التحريم هو املنع وهذا ال جيوز  "قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا عند هذا احلديث

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 -١٢٣/ ١(لرسـائل لشـيخ اإلسـالموجـامع ا) ١/١٣٥(ومنهاج السـنة ) ١٨/١٤١ (جمموع الفتاوىانظر )  ١(

 ).١/٤٧٣(النبوات ) ١٢٤

 ).١٤٤/ ١٨ (جمموع الفتاوى)  ٢(

  .)٣١٩: ص (تقدم خترجيه)  ٣(




 

 

٤٩٩ 

 نـفيس أو منعت نفيسصلح أن يقال حرمت عىل  فال ي،أن يكون فيام هو ممتنع لذاته
 وأكثر ما يقـال ،من خلق مثىل أو جعل املخلوقات خالقة ونحو ذلك من املحاالت

ن ما ال يكون مقدورا ال يكون أ بنفيس أخربت عن إين تأويل ذلك ما يكون معناه يف
 ورسـوله  وهذا املعنى مما يتيقن املؤمن أنه ليس مراد الرب وأنه جيب تنزيـه اهللا،منى

 ال يليق اخلطاب بمثله إذ هو مع كونـه شـبه التكريـر الذيعن إرادة مثل هذا املعنى 
 الـذيوإيضاح الواضح ليس فيه مـدح وال ثنـاء وال مـا يسـتفيده املسـتمع فعلـم أن 

حرمه عىل نفسه هو أمـر مقـدور عليـه لكنـه ال يفعلـه ألنـه حرمـه عـىل نفسـه وهـو 
 .  )١("سبحانه منزه عن فعله مقدس

  :أما تأويلهم الظلم بأنه الترصف يف ملك الغري 
 فهـو اصـطالح ،فهذا قول مل يسبقهم إليه أحد وال قاله أحد من أئمة أهل اللغـة-١

 بل الثابت عنهم ما تقدم ذكره من أن أصـل الظلـم وضـع األشـياء يف غـري ،حادث 
 )٢(.مواضعها 

فقد يترصف  ،ًومطرداً ثم الترصف يف ملك الغري ال يكون ظلام يف كل األحوال -٢
 ملكه بغري حـق فيكـون يف ملك غريه بحق وال يكون ظاملا وقد يترصف يفاإلنسان 

  .ظاملا
 أو فعل املأمور خالف ، بأن الظلم هو خمالفة اآلمر الذي جتب طاعته:أما قوهلم

اهللا تعاىل هو ؛ ألن ما أمر به فهذا إن سلم هلم صحة هذا الكالم فال يدخل هنا وذلك
 ، وقد كتب عـىل نفسـه الرمحـة، نفسه، ومل حيرمه أحد عليهىلد حرم الظلم عالذي  ق

 )٣(.فهو ال يفعل خالف ما كتب وال يفعل ما حرم

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٤٤/ ١٨ (جمموع الفتاوى)  ١(

 ) .٥٧٨/ ٢(انظر خمترص الصواعق )  ٢(

 ) .١٤٥/ ١٨ (جمموع الفتاوىانظر )  ٣(




 

 

٥٠٠ 

 هـو وـضـع اليشء يف ـغـري ،وهبـذا يعـلـم أن الظلـم اـلـذي حرـمـه اهللا عـىل نفـسـه
 وبأن يعاقب الربيء عىل مامل يفعل ، بأن يرتك حسنات املحسن فال جيزيه به،موضعه
 وهو سبحانه إنام اسـتحق احلمـد ، هو الذي نزه نفسه عنه لكامل عدله،سيئاتمن ال

 ترك هذا الظلم باختياره ومشيئته فهو سبحانه قادر عـىل أن يظلـم لكنـه ألنهوالثناء 
 . السالم القدوس املستحق للتنزيه عن السوء ألنهسبحانه منزه عن ذلك ال يفعله 

 
* * * 
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 :الفصل اخلامس
 ل املتعلقة مبسائل األمساء واألحكاماملسائ









 




 

 

٥٠٢ 

 


 
 وينسب ذلك إلهـل ، يف اللغة والرشع هو التصديقانـيرى الزرقاين أن اإليم

: البقرة[ M   /  .  -L   "ل كالم الزخمرشي يف تفسريه عند قوله تعاىلقد نق، السنة
 ويعـرب عنـه بلسـانه ، أن يعتقـد احلـق: مااإليامن الصـحيح ؟ قلـت: فإن قلت" ]٣

ومن أـخـل ، فـمـن أـخـل باإلعتـقـاد وإن ـشـهد وعـمـل فـهـو مـنـافق،ويـصـدقه بعمـلـه
 ."أخل بالعمل فهو فاسق  كافر ومن بالشهادة فهو

 فأنت تراه فرس اإليامن بام يثبت به املنزلة بني املنـزلتني "قال الزرقاين بعد ذلك
 فينفي اإليامن عن سليم العقيدة ،وهي منزلة الفاسق بني منزلة املؤمن ومنزلة الكافر

مادام قد أخل بواجب العمل وهو حمجوج من أهل السنة بأن هذا التفسري اليوافـق 
 أما اللغة فألن معنى اإليامن التصـديق الغـري وكـذا الرشع بـدليل ،ة وال الرشعاللغ

 . )١(" والعطف يقتيض املغايرة بني املتعاطفني ،عطف العمل عليه
 وماعليـه سـلف هـذه rوهذا القول خمالف ملا عليه كتـاب اهللا وسـنة رسـوله 

 من باب فهـم َنِمَأة  فهو يف اللغ،األمة فإن اإليامن يف اللغة ليس هو مطلق التصديق
 وأصله طمأنينة النفس  وآمنه غريه من األمن واألمان، ،ًوسلم وأمانا وأمنة فهو آمن

واإليامن الثقة يقال رجل أمنـة بـالفتح أي يصـدق ،  وسكون القلب،وزوال اخلوف
 يطمئن إىل كل واحد ويثق بكل  ورجل أمنة إذا كان،بكل مايسمع واليكذب بيشء

 )٢(. مااإليامن ؟ فقال الطمأنينة قالوا للخليل أحد، 

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٦٠/ ٢(مناهل العرفان )  ١(
) ٢٢:ص(وأسـاس البالغـة للـزخمرشي ) ١/١٣٣(ومعجم مقـاييس اللغـة ) ١٥/٣٦٧(للغة انظر هتذيب ا)  ٢(

وتاج ) ٢١٢: ص(والكليات ) ١١: ص(وخمتار الصحاح ) ٢١/ ١٣(ولسان العرب ) ٢٥: ص(واملفردات 
 ).١٨٤/ ٣٤(العروس 




 

 

٥٠٣ 

 r اإليامن إظهار اخلضوع والقبول للرشيعة وملا أتـى بـه النبـي :وقال الزجاج
 .)١("واعتقاده وتصديقه بالقلب

 اهلمزة وامليم أصالن متقاربان أحدمها األمانة التي هي ضد "وقال ابن فارس
 .)٢("انيان واآلخر التصديق واملعنيان متد،اخلوف ومعناها سكون القلب

 وتارة ،r اإليامن يستمعل تارة اسام للرشيعة التي جاء هبا النبي"وقال الراغب
 وذلـك بـإجتامع ،عىل سبيل املدح ويراد به إذعان النفس للحق عىل سبيل التصديق

 . )٣("ثالثة أشياء حتقيق القلب وإقرار اللسان وعمل باألركان 
 لـيس كـام يقولـون هـو التصـديق وهبذا يظهر أن املعنى اللغوي لكلمة اإليـامن

 وسكون القلب هلذا األمـر بحيـث يـزول ، بل هو تصديق مع طمأنينة نفس،املجرد
 فهو بمعنى اإلقرار وذلك أن اإلقرار يتضمن اإلخبار ، ويلتزم ما آمن به،اخلوف عنه
  )٤(.ً كذلك  اإليامن متضمن االلتزام باملؤمن به سواء كان خربا أو إنشاء ،وااللتزام
 وقـد دل عـىل ذلـك كتـاب اهللا وسـنة ،  ، فهـو قـول وعمـل:ًا اإليـامن رشعـاأم
 وقول ، وما أمجع عليه سلف هذه األمة فالقول هو قول القلب وتصديقهrرسوله 

M    3   :اللسان وهو النطق بالشهادتني واإلقرار بلوازمها  ودليل ذلك قوله تعـاىل
   <  ;  :  9  87  6  5  4L ]وقولــه تعــاىل]٣٣: الزمــر :   M     |

   ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }    ¬«  ª  ©  ̈   §  ¦
  ±  °    ̄   ®L ]١٥: احلجرات[.   

 وقوـلـه ]١٣٦: البـقـرة[ M   5  4  3L ل اللـسـان قوـلـه تـعـاىل وـمـن أدـلـة ـقـو

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .١٣/٢٣(لسان العرب )  ١(

 ) .١٣٣/ ١(معجم مقاييس اللغة )  ٢(

 ) .٢٦: ص(ن مفردات ألفاظ القرآ)  ٣(

 ) .٥٣٠/ ٧ (جمموع الفتاوىانظر )  ٤(




 

 

٥٠٤ 

M    ã  â  á     à  ß   :تـعـــــــــــــــاىل   Þ    Ý  Ü  Û  Ú   Ù   Ø  ×   ÖL 
 .]١٣: األحقاف[

 . سان واجلوارح فهو عمل القلب واللوأما العمل 
   :وعمل القلب هو النية واإلخالص واملحبة واالنقياد ودليل ذلك قوله تعـاىل

 M  E   D  C   B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7
  H  G   FL ]ـال ـال تعــاىل      ]٢: األنـف M   á  àß      Þ وـق   Ý   Ü  Û  Ú

   æ  å  ä  ã     âL ]وقوـلـه تـعـاىل .]٢٨: الرـعـد: M            ¿  ¾  ½  ¼
  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀL 

M   k   j  i  h  g  f  e  : وـقـــال تـعـــاىل. ]٢٩: فـــاطر[
   q  p  o  n     m  lL ]٧٧: احلج[.  

 اإليـامن بضـع وسـبعون شـعبة أو بضـع وسـتون " r فمن ذلك قولهوأما من السنة
 واحليـاء شـعبة ، وأدناها إماطة األذى عن الطريـق،شعبة فأفضلها قول ال إله إال اهللا

 .)١("من اإليامن
 :م بـاإليامن بـاهللا وحـده قـال يف حـديث وفـد عبـد القـيس ملـا أمـرهr وقوله 

شهادة أن ال إله إال « : قال، قالوا اهللا ورسوله أعلم» ؟أتدرون ما اإليامن باهللا وحده«
 وأن تعطوا من ،ًاهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان

 . )٢( »املغنم اخلمس
 .عىل أن اإليامن قول وعمل واعتقاد فقد أمجع سلف األمة وأئمتها :اإلمجاعوأما 

 كان اإلمجاع من الصـحابة والتـابعني مـن بعـدهم ممـن "يقول اإلمام الشافعي
 . )٣(" أن اإليامن قول وعمل ونية ال جيزئ واحد من الثالثة عن اآلخر:أدركنا

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٣٥(برقم ) ٦٣/ ١(ومسلم يف صحيحه واللفظ له  ) ٩(برقم ) ١٢/ ١(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(

 ) .١٧(برقم ) ٤٧/ ١(ومسلم يف صحيحه ) ٨٧(برقم ) ٤٥/ ١(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ٢(

 ) .٩٥٦/ ٥(رشح أصول اعتقاد أهل السنة )  ٣(




 

 

٥٠٥ 

ـل ـهـذا الـقـو"ويـقـول أـبـو عبـيـد القاـسـم ـبـن ـسـالم  ،ل ـكـان ـسـفيان وـعـىل مـث
 الـذين ، وأهـل السـنة، ومالك بن أنس ومن بعدهم مـن أربـاب العلـم،واألوزاعي

 من أهل العـراق واحلجـاز والشـام ، وأئمة العلم يف دهرهم،كانوا مصابيح األرض
ً ويرون اإليامن قوال وعمال،وغريها زارين عىل أهل البدع كلها ً")١(. 

 :إياكم أن الذي عليه علامء املسلمني اعلموا رمحنا اهللا و"وقال اإلمام اآلجري
 وعمـل ، وإقـرار باللسـان، وهو تصديق بالقلـب،أن اإليامن واجب عىل مجيع اخللق

 . )٢("باجلوارح
 وأن الصـالة ، وأي دليل عىل أن اإليامن قول وعمـل"وقال ابن بطة العكربي 

ملسـلمني  وإمجاع علـامء اrوالزكاة من اإليامن يكون أدل من كتاب اهللا وسنة رسوله
 . )٣("وفقهائهم

  وهـذا القـول هـو قـول )٥(. والبغـوي ،)٤(وممن حكى اإلمجاع عىل ذلك ابن عبدالرب
 . )٦(أهل السنة

ًأما ماذكره الزرقاين من تفسري اإليامن لغـة ورشعـا بالتصـديق فهـذا هـو قـول 
 وأن األعـامل غـري داخلـة يف ،األشاعرة فإهنم زعموا أن اإليامن هو تصـديق القلـب

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
  ) .٣٥: ص(كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله )  ١(

 ) .٦١١/ ٢(كتاب الرشيعة  )  ٢(
 .رضا بن نعسان معطي : حتقيق) ٦٨٤/ ٢( اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية )  ٣(
 ) .٢٣٨/ ٩(انظر التمهيد )  ٤(

 ) .٣٨/ ١(رشح السنة )  ٥(

: ص(ورشح السنة للربهباري) ٦٧: ص(وكتاب اإليامن للعدين) ٤٦١/ ٢(انظر كتاب السنة البن أيب عاصم )  ٦(
) ٤٣: ص(وكتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أيب بكر اإلسامعييل ) ٦٠٢/ ٢(وكتاب الرشيعة لآلجري ) ٦٧

ورشح أصول اعتقاد أهـل ) ٢٠٧: ص(وأصول السنة البن أيب زمنني ) ٢/٣٠٥(وكتاب اإليامن البن منده 
)   ٣٦٦: ص(واإليامن األوسط البن تيمية )  ٢٦٤: ص(وعقيدة السلف للصابوين ) ٢/٩١١(السنة واجلامعة 

 .وغريها كثري 
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والدليل عليه .  التصديق :واعلم أن حقيقة اإليامن هو "ى اإليامن قال الباقالينمسم
أي  ﴾ن لنـاِمْمـؤِ بَتْا أنـَومـ ﴿ :عـن إخـوة يوسـف عليـه السـالم  ًقوله تعاىل إخبارا

 .)١("بمصدق لنا 
 فقالوا إن معنى اإليـامن ،وقد بنوا قوهلم هذا عىل املعنى اللغوي لكلمة اإليامن

 .زعموا إن لفظ التصديق  مرادف لكلمة اإليامن ف .هو التصديق 
  :وقوهلم هذا باطل من وجوه

 : أن دعوى الرتادف بني اإليامن والتصديق باطلة ألسباب:الوجه األول
 وذلك أن لفظة آمـن ال ، أن لفظة آمن  خمتلفة عن لفظة صدق من جهة التعدي-١

M   {  z   y  x   :تتعدى بنفسها وإنام تتعدى بحرف إما بالبـاء كقولـه تعـاىل
  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡   �  ~  }   |L ]١٩٩: آل عمـــــــران[   M   ̈

  ́   ³  ²  ±   °  ̄   ®  ¬   «  ª  ©
   µL ]١٥٨: األعراف[   M n  m  l   k   j  i  h  g  L]٢٨٥: البقرة[ 

 :وقوله تعـاىل ]٦١: التوبة[ M   ¼  »L   "وإما أن تتعدى بالالم كقوله تعاىل
 MW     V  U  L]ـوت ـاىل  ،]٢٦: العنكـب ـه تـع  M   U  T  S        R  Q  P  OL :وقوـل

  .]٨٣: يونس[
انت من األمان الـذي هـو   والتتعدى بنفسها إال إذا ك، وآمن له،فيقال آمن به

 .)٢(قهوهذا بخالف لفظ التصديق فيصح أن تتعدى بنفسها فيقال صدضد اخلوف، 
 وإنـام ، فإن اإليامن اليستعمل يف مجيـع األخبـار، أنه ليس بينهام ترادف يف املعنى-٢

 :يستعمل  يف األخبار عن األمور الغيبيـة الـذي يـؤمتن عليـه املخـرب فيقـال ملـن قـال

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
واملواقف ) ١٠١: ص(وامللل والنحل ) ٢٤٨: ص(وانظر أصول الدين للبغدادي ) ٨٥ -٨٤: ص(اإلنصاف )  ١(

 ) .٣٠٩: ص(وغاية املرام )  ٣٨٤: ص(لإلجيي 
 ) .٤٧١/ ٢(ورشح العقيدة الطحاوية ) ٤١٣: ص(اإليامن األوسط و)  ٢٢٧: ص(انظر اإليامن الكبري )  ٢(




 

 

٥٠٧ 

 واإلثنان إذا اشرتكا يف معرفة اليشء يقال ، واليقال آمنا به،طلعت الشمس صدقناه
 وهـذا ،ً مل يكـن غائبـا عنـه ائتمنـه عليـهألنهيقال آمن له؛ صدق أحدمها صاحبه وال

 . )١(بخالف لفظ التصديق فإنه عام متناول  جلميع األخبار
 فإنه من املعلوم يف اللغة أن كل خمرب ، أن لفظ اإليامن يف اللغة التقابل بالتكذيب-٣

ا لـه أو  واليقال لكل خمـرب آمنـ، ويقال صدقناه أو كذبناه،يقال له صدقت أو كذبت
 والكفـر ، يقال هو مؤمن أو كـافر، بل املعروف يف مقابلة اإليامن لفظ الكفر،كذبناه

 فلام كان الكفر املقابل لإليامن ليس هو التكذيب علم أن اإليامن ،الخيتص بالتكذيب
  )٢(.ليس هو التصديق فقط 

 ، قر يقر أقرب األلفاظ ملعنى اإليامن هو اإلقرار وذلك أن اإلقرار مأخوذ منًإذاف
 : ثم إنه يكون عىل وجهني، ولفظ اإلقرار يتضمن االلتزام،وهو قريب من آمن يأمن

 اإلخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة  -١
̈©   M  :إنشاء االلتزام كام يف قوله تعـاىل -٢   §   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �

   ±  °  ̄   ®  ¬  «  ªL ]٨١: آل عمران[. 
 كام تقدم ذلك يف املعنى اللغوي .وكذلك لفظ اإليامن فيه إخبار وإنشاء والتزام 

 )٣(.لإليامن 
 معنى التصديق هو املعرفة باهللا واالعرتاف له بالربوبية "ويف ذلك يقول ابن منده

 . )٤("ق به القول والفعلوبوعده ووعيده وواجب حقه وحتقيق ماصد

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
 ) .٤٧٢/ ٢(ورشح العقيدة الطحاوية ) ٤١٤: ص(واإليامن األوسط ) ٢٢٨: ص(انظر اإليامن الكبري )  ١(

 ) .٤٧٢/ ٢(ورشح العقيدة الطحاوية ) ٤١٥: ص(واإليامن األوسط ) ٢٢٩: ص(انظر اإليامن الكبري )  ٢(

 ) .٤١٤: ص(ن األوسط انظر اإليام)  ٣(

 ).١/٣٤٧(كتاب اإليامن )  ٤(




 

 

٥٠٨ 

 فاليمنع هذا من ،ً أن يقال سلمنا جدال أن معنى اإليامن جمرد التصديق:الوجه الثاين
 : وذلك ألمرين،دخول األعامل يف مسامه

 وعىل هـذا فالتصـديق يكـون بـاألعامل كـام يكـون ،ًأن األعامل تسمى تصديقا -١
َكتـب عـىل بـن آد " rباللسان والقلب ودليل ذلـك قولـه  َ ِ َم نصـيبه مـن الزنـا ُ َِّ ُ ُ ِ َ

َمدرك ذلك ال حمالة َ َ َ َ ٌ ِ ْ ُ فالعينان زنامها النظر واألذنـان زنامهـا االسـتامع واللسـان ُ َ ْ َ ُ َ ِّْ َْ ُ َ ََ ِ ِ ُ َ َ ُ َِ ِِ ُِ ُ ْ َ َّ َ َ
َزناه الكالم واليد زن َ َِ ُِ َ ُْ َْ َّاها البطش والرجل زناهـا اخلطـا والقلـب هيـوى ويتمنـى َُ ََ َ َِّ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ُ َْ ُْْ َ ُِ

ُويصدق ذلك الفرج ويكذبه ُ َ ُ َ َِّ َ ُ ْ َُ ْ ُ ِّ" )١( . 
 كـام أن ،أنه إذا كان أصـله التصـديق فهـو تصـديق خمصـوص دل عليـه الرشع -٢

 وهـذا التصـديق لـه ، وهكـذا، واحلج قصد خمصوص،الصالة دعاء خمصوص
 فـإذا انتفـى الـالزم ،وازمه صارت  داخلـة يف مسـامه عنـد اإلطـالقو ل،لوازم

 )٢(.انتفى امللزوم 
ـامن يف الرشع ـهـو التـصـديق:الوـجـه الثاـلـث  ـدليل العـطـف، أن زعمـهـم أن اإلـي  ، ـب

اليسلم هلم فيـه وذلـك أن عطـف اليشء عـىل اليشء يقـتيض املغـايرة بـني املعطـوف 
 :)٣( واملغايرة عىل مراتب،ذكر هلامواملعطوف عليه مع االشرتاك يف احلكم الذي 

 والجزءه والبينهام تالزم كقوله ، ليس أحدمها هو اآلخر، أن يكونا متباينني:أعالها
M   3  : وقولـه تعـاىل.]١: األنعام[M)          (  '  &  %  $  L  "تعاىل

  6  5  4L ]وهذا هو الغالب] ٣: آل عمران. 
M   g  f   e  d  c  b  " أن يكون بيـنهام تـالزم كقولـه تعـاىل:ويليه

ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ
برقم ) ٢٠٢٧/ ٤(ومسلم يف صحيحه واللفظ له ) ٦٢٣٨(برقم ) ٢٤٣٨/ ٦(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(

)٢٦٥٧.( 
 ) ٤٧٣/ ٢(ورشح العقيدة الطحاوية ) ٢٣٠: ص(انظر اإليامن الكبري )  ٢(

 ) ٤٨٤/ ٢(دة الطحاوية ورشح العقي) ١٣٨: ص(انظر اإليامن الكبري )  ٣(




 

 

  j  i  hL ]وقال تعاىل،]٤٢: البقرة :   M  J  I  H    GL ]٩٢: املائدة[. 
ـه كقوـلـه تـعـاىل:الثاـلـث !  "  #  $   M  " عـطـف بـعـض اليشء علـي
  %L ]وقوـلـــــه تـعـــــاىل ]٢٣٨: البـقـــــرة"  M   &  %  $  #  "  !L 

 .]٧: األحزاب[
=   <  ?   M   " اليشء عىل اليشء الختالف الصفتني  كقوله تعاىل عطف:الرابع

  @L ]٣: غافر[. 
ً فـإذا جـاء مطلقـا ،ً ويـأت مطلقـا،ً يف النصوص مقرونـا بـاألعاملفاإليامن يأيت

إليامن  وأما إذا عطف العمل عىل ا،دخل  فيه األعامل وذلك الستلزام اإليامن العمل
  )١(.فالعطف هنا اليقتيض املغايرة بل هو من باب عطف اخلاص عىل العام 

 وهـذا خمـالف ملـا ، أن بقوهلم هذا أخرجوا األعامل عن مسمى اإليامن:الوجه الرابع
 وما أمجع عليه سلف األمة من ، من الكتاب والسنة،تواترت به النصوص الرشعية

 . قدم بيان ذلك  وقد ت،األعامل داخلة يف مسمى اإليامن
 رمحه اهللا "ولذلك اشتد نكري السلف عىل املرجئة فمن ذلك ما قاله األوزاعي 

 ليس من األهواء يشء أخوف عندهم عىل " : كان حيى بن أيب كثري وقتادة يقوالن"
   )٢("هذه األمة من اإلرجاء 

ه األمة أخوف عنـدي مـن  عىل هذ)٤(ةـ لفتنة املرجئ" )٣(وقال إبراهيم النخعي
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ). ١٩٨/ ٧ (جمموع الفتاوىانظر )  ١(

 ) .٣/١٠٦٤(أخرجه الاللكالئي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة )  ٢(

اق، كان مفتي الكوفة،  اليامين ثم الكويف، اإلمام احلافظ فقيه العرابراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي)  ٣(
وحليــة األوليــاء أليب نعــيم ) ٣٣٣/ ١(هـــ انظــر التــاريخ الكبــري ٩٦وكــان واســع الروايــة تــويف ســنة 

 ) .٥٢٠/ ٤(وسري أعالم النبالء )٤/٢١٩(

م قـالوا بتـأخري األعـامل عـن ألهنـهي فرقة سميت بذلك نسبة إىل اإلرجاء وهو التأخري، وسميت هبذا االسم )  ٤(
، وقالوا اليرض مع اإليامن معصية ، وهم أصـناف، وجيمعهـم القـول بـأن األعـامل ليسـت مـن مسمى اإليامن

) ٩٧: ص(والتبصري يف الـدين ) ١٣٩/ ١(وامللل والنحل ) ١٣٢: ص(انظر مقاالت اإلسالميني  . اإليامن 
= 

٥٠٩ 




 

 

٥١٠ 

 .)٢(")١(ةـفتنة األزارق
وذكر لإلمام مالك بن أنس رجل باملدينة يقال له أبو اجلويريـة يـرى اإلرجـاء 

 . )٣("فقال مالك بن أنس التناكحوه
أن بقوهلم هذا جعلوا من اليتكلم باإليامن قط مع قدرته عىل ذلـك  :الوجه اخلامس
 ، إيامنـه مثـل األنبيـاء والصـديقني،،ًاعة ظاهرة مؤمنا باهللا تام اإليامنوال أطاع اهللا ط

ًسعيدا يف الدار اآلخرة بل وأعظم من ذلك جعلوا مـن تكلـم بـالكفر مـن سـب اهللا 
  )٤(. وهذا أعظم البطالن ،ً والتثليث وغري ذلك مؤمنا عنداهللا حقيقة،ورسوله

 
* * * 

ـــــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ  ـــــــــ
 ) ١٩٠: ص(والفرق بني الفرق  =

ت يف أيام ابن الزبري وغلبـوا عـىل بـالد األهـواز زرق، وقد خرجاألفرقة من فرق اخلوارج وهم أتباع نافع بن )  ١(
وفارس وكرمان وقاتلهم ابن الزبري يف عدة مواقع حتى قتل ابن األزرق، ومن أهم أقواهلم تكفري من مل هياجر 

 إليه، والرباءة من العقدة 
صري يف والتب) ٨٦: ص( انظر مقاالت اإلسالميني . واملحنة ملن قصد معسكره، وأن من خالف مذهبه مرشك 

 ) .٦٢: ص(والفرق بني الفرق ) ٤٩: ص(الدين 

 ) ٥٦٢/ ٣(أخرجه اخلالل يف كتاب السنة )  ٢(

 ) ١٠٦٧/ ٣(أخرجه الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة )  ٣(

 ) ٥٨٣/ ٧ (جمموع الفتاوىانظر )  ٤(




 

 

٥١١ 

 


 
 تـسـعة مـن الكـفـر احتملـت إذا الكلـمـة أن علامؤنـا ـقـرر ولقـد"زرـقـاين قـال ال

 وهـو املحامـل أحسن عىل محلت واحد وجه من اإليامن احتملت ثم وجها وتسعني
 . )١("اإليامن

 متلقـى مـن كتـاب اهللا وسـنة ،أقول إن مما الشك فيه أن التكفري حكم رشعي
 ، أن خيوض فيه بغري علم وال جيوز ألحد، وما أمجع عليه السلف الصالحrرسوله

وإلجل ذلك وردت النصوص يف التحذير من اخلوض فيه بغري بينة وال برهان قال 
|  {  ~   �  ¡  ¢    M   "تعـــــــاىل   {  z  y  x    w  v  u   t

  °   ̄®    ¬  «  ª  ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤  £
  ¿  ¾  ½        ¼  »     º  ¹̧    ¶  µ  ́   ³  ²  ±

ÀL ]٩٤: النساء[.      
ليس من رجل ادعى لغـري أبيـه ":   يقول^عن أيب ذر أنه سمع رسول اهللا  و

 ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا فروهو يعلمه إال ك
 . "رجال بالكفر أو قال عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه

أيام امرئ قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحـدمها إن كـان كـام  " :ويف لفظ آخر
  .)٢("جعت عليهقال وإال ر

واملعنى فيه عند أهـل الفقـه واألثـر  "قال ابن عبدالرب بيان معنى هذا احلديث 
أهل السنة واجلامعة النهي عن أن يكفر املسلم أخاه املسلم بذنب أو بتأويل ال خيرجه 

يف هذا احلديث وغريه بلفظ   من اإلسالم عند اجلميع فورد النهي عن تكفري املسلم
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ــــ

 ) .٣١/ ٢(مناهل العرفان )  ١(
  .)٦١(برقم ) ٧٩/ ١(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ٢(




 

 

٥١٢ 

  ....اخلرب دون لفظ النهي وهذا  موجود يف القرآن والسنة ومعروف يف لسان العرب
فاحتجوا هبذه  ، وقد ضلت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة يف هذا الباب

  ...كتاب اهللا بآيات ليست عىل ظاهرها واحتجوا من اآلثار ومثلها يف تكفري املذنبني
وقد وردت آيات يف القرآن حمكامت تدل أنه ال يكفر أحد إال بعد العلم والعناد منها 

(  *   M  قـــول اهللا ـعـــز وـجـــل          (  '   &  %   $   #  "  !
+L ]٧١: آل عمران[.    

فهذه األصول كلها تشهد عىل أن الذنوب ال يكفر هبا أحد وهذا يبني لك .... 
 أنه ليس عـىل ظـاهره وأن "من قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها" ^أن قوله 

 فـالقرآن والسـنة   ....املعنى فيه النهي عـن أن يقـول أحـد ألخيـه كـافر أو يـا كـافر 
 ومن جهة النظر الصـحيح ...سلم وتكفريه ببيان ال إشكال فيهينهيان عن تفسيق امل

الذي ال مدفع له أن كل من ثبت له عقد اإلسالم يف وقت بإمجاع مـن املسـلمني ثـم 
أذنب ذنبا أو تأول تأويال فاختلفوا بعد يف خروجه من اإلسالم مل يكن الخـتالفهم 

عليه إال باتفاق آخـر بعد إمجاعهم معنى يوجب حجة وال خيرج من اإلسالم املتفق 
  .  أو سنة ثابتة ال معارض هلا

 عىل أن أحدا ال خيرجه ، وهم أهل الفقه واألثر،وقد اتفق أهل السنة واجلامعة
 فالواجب يف النظر أن ال يكفر إال ،ذنبه وإن عظم من اإلسالم وخالفهم أهل البدع

 من كتاب أوسنةن اتفق اجلميع عىل تكفريه أوقام عىل تكفريه دليل ال مدفع له م
   ... فقد باء هبا أي قد احتمل الذنب يف ذلك القول أحدمها ^ وأما قوله 

 يريد أن املقول له يا كافر إن كان كذلك "فقد باء هبا أحدمها"املعنى يف قوله و
 ، فـإن مل يكـن كـذلك،فقد احتمل ذنبه وال يشء عىل القائل له ذلك لصدقه يف قوله

 وهذا غايـة يف التحـذير ،وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلكفقد باء القائل بذنب كبري 
  )١("من هذا القول والنهي عن أن يقال ألحد من أهل القبلة يا كافر
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 ) .٢٢ -١٤/ ١٧(التمهيد )  ١(




 

 

٥١٣ 

 وتشتت فيه األهواء ، وكثر فيه االفرتاق،وهذا الباب عظمت فيه الفتنة واملحنة
 .  فالناس فيه عىل طرفني ووسط ،واآلراء
ً فتنفـي التكفـري نفيـا عامـا،ًبلة أحـدا ال نكفر من أهل الق:فطائفة تقول"  مـع ،ً

 الذين فيهم من هـو أكفـر مـن اليهـود والنصـارى ،العلم بأن يف أهل القبلة املنافقني
 وـهـم ، وـفـيهم مـن يظـهـر بعـض ذـلـك حيـث يمـكـنهم،بالكتـاب والـسـنة واإلمجـاع

 . )١("يتظاهرون بالشهادتني
 .  كام تفعله اخلوارج ،وطائفة كفرت بكل ذنب

 بني الفرق  فلم يكفروا  إال مـن كفـره اهللا ًا فكانوا وسط، أهل السنةوهدى اهللا
 فهم وسط بني من يقـول ال نكفـر ،ً عمال بام جاء يف النصوص الرشعية،rورسوله

 دون النظـر إىل حتقـق ،وبني من يقول يكفـر املسـلم بكـل ذنـب،أحدا من أهل القبلة
  . هرشوط التكفري وانتفاء موانع

 .ثرية يف هذا  ونصوص أهل السنة ك
 قال باب يف االستغفار ألهل القبلة والصالة "ويقول أبو عبداهللا ابن أيب زمنني 

 . "عىل من مات منهم
 وال يرون ، وأهل السنة الحيجبون االستغفار عن أحد من أهل القبلة"ثم قال

 .)٢("أن ترتك الصالة عىل من مات منهم وإن كان من أهل اإلرساف عىل نفسه
 ؛ً أن املؤمن وإن أذنب ذنوبا كثرية: ويعتقد أهل السنة"ام الصابوينويقول اإلم

 .)٣("صغائر وكبائر فإنه ال يكفر هبا
 .وقد تقدم حكاية اإلمجاع عىل ذلك كام حكاه ابن عبدالرب   
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 ) .٤٣٢/ ٢(رشح العقيدة الطحاوية )  ١(
 ).٢٢٤: ص(أصول السنة )  ٢(
 ) .٧٣: ص(وانظر رشح السنة للربهباري ) ٢٧٦: ص(عقيدة السلف وأصحاب احلديث )  ٣(




 

 

٥١٤ 

وال جيوز تكفري املسلم بذنب فعله وال بخطـأ أخطـأ فيـه "وقال شيخ اإلسالم 
M   l   k قـال لة فإن اهللا تعاىل كاملسائل التي تنازع فيها أهل القب    j  i  h  g

  }  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p  on  m
  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~L ]وـقـد ثـبـت يف الـصـحيح  ]٢٨٥: البـقـرة 

 . )١("أن اهللا تعاىل أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنني خطأهم
واخلوارج املارقون الذين أمر النبي بقتـاهلم قـاتلهم أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب 
طالب أحد اخللفاء الراشدين واتفق عىل قتاهلم أئمة الدين من الصـحابة والتـابعني 

يب طالـب وسـعد بـن أيب وقـاص وغريمهـا مـن ومن بعـدهم ومل يكفـرهم عـيل بـن أ
الصحابة بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم ومل يقاتلهم عيل حتى سفكوا الدم احلـرام 
وأغاروا عىل أموال املسلمني فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغـيهم ال ألهنـم كفـار وهلـذا مل 

 .يسب حريمهم ومل يغنم أمواهلم 
 مجـاع مل يكفـروا مـع أمـر اهللاوإذا كان هؤالء الذين ثبت ضـالهلم بـالنص واإل

 فكيف بالطوائف املختلفني الذين اشتبه عليهم احلق يف مسـائل ، بقتاهلمrورسوله
 غلط فيها من هو أعلم منهم ؟

الطوائف أن تكفر األخـرى وال تسـتحل دمهـا وماهلـا وإن فال حيل ألحد من  
   ؟كانت فيها بدعة حمققة فكيف إذا كانت املكفرة هلا مبتدعة أيضا

يعا جهال بحقـائق مـا خيتلفـون وقد تكون بدعة هؤالء أغلظ والغالب أهنم مج
واألصل أن دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم حمرمة من بعضهم عـىل بعـض ، فيه

وإذا كان املسلم متأوال يف القتال أو التكفري مل يكفر  ...ال حتل إال بإذن اهللا ورسوله 
 أيب بلتعة يا رسول اهللا دعني أرضب عنق بذلك كام قال عمر بن اخلطاب حلاطب بن

عىل أهل   نه قد شهد بدرا وما يدريك أن اهللا قد اطلعإ": ^ق فقال النبي هذا املناف
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 ) .١٢٦(برقم ) ١١٦/ ١(أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(




 

 

٥١٥ 

 .)١("بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
 عن أسامة بن زيد أنه قتل رجال بعد ما قـال ال )٢(وكذلك ثبت يف الصحيحني

يا أسامة أقتلته بعد مـا قـال ال إلـه إال " :إله إال اهللا وعظم النبي ذلك ملا أخربه وقال
 أكن أسلمت إال يومئذ ومع هذا  وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة متنيت أين مل"اهللا

مل يوجب عليه قودا وال دية وال كفارة ألنه كان متأوال ظن جواز قتل ذلـك القائـل 
 .)٣("لظنه أنه قاهلا تعوذا 

 ،ولقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا أن طريقة أهل البـدع أهنـم يبتـدعون بدعـة
  .وهذا وال شك من عيوهبم وضالل طريقتهم ،ويكفرون من خالفهم

 وإن كان ،أما أهل السنة فإهنم عىل النقيض من ذلك فال يكفرون من خالفهم
ومن طـريقتهم أهنـم ال يكفـرون  باملسـائل املحتملـة التـي ،ذلك املخـالف يكفـرهم

 وبني احلكم عىل ،ً وأيضا يفرقون بني احلكم عىل املعني،يكون للمخالف فيها تأويل 
 . املقولة 

 ،تنعون عن احلكم عليها بالكفر إن كانت كذلكفأما احلكم عىل املقولة فال يم
ونصوص السلف يف هذا كثرية فمن ذلك ماجاء عـنهم يف احلكـم عـىل مـن قـال إن 

 وأقرب برهان عىل ذلك ماجاء ،  فهم أرادوا املقولة ال القائل،القرآن خملوق  بالكفر
 عـىل  الـذي أمـر برضبـه وحبسـه،يف قصة اإلمام أمحد ملا كـان يـرتحم عـىل اخلليفـة  

 .     فكان يستغفر له ويدعو له ،امتناعه عن القول بخلق القرآن
 بـل يكفـرون ولكـن بعـد حتقـق ،وليس معنـى هـذا أهنـم ال يكفـرون بـالتعيني

  )٤(.الرشوط وانتفاء موانعه
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 ) .٢٤٩٤(برقم ) ٩٤١/ ٤(ومسلم يف صحيحه ) ٢٨٤٥(قم بر) ٣/١٠٩٥(أخرجه البخاري يف صحيحه )  ١(
 ) .٩٦(برقم ) ٩٦/ ١(ومسلم ) ٤٠٢١(برقم ) ١٥٥٥/ ٤(أخرجه البخاري )  ٢(
 ). ٢٨٤-٢٨٢/ ٣ (جمموع الفتاوى)  ٣(
 ) .٣/٩٦٣(والصارم املسلول ) ٣٨١/ ١(والرد عىل البكري ) ٢١٥، ٩٥،٢٤٠/ ٥(انظر منهاج السنة )  ٤(
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ولكن من شأن أهل البدع أهنم يبتدعون أقواال "يقول شيخ اإلسالم يف بيان ذلك 
 ويكفرون من خالفهم ،علوهنا من اإليامن الذي ال بد منه بل جي،جيعلوهنا واجبة يف الدين

  . ويستحلون دمه كفعل اخلوارج واجلهمية والرافضة واملعتزلة وغريهم،فيها
 وإن كان خمالفا ، وال يكفرون من اجتهد فأخطأ،وأهل السنة ال يبتدعون قوال
ريهم لعثامن  كام مل تكفر الصحابة اخلوارج مع تكف،هلم مكفرا هلم مستحال لدمائهم

 . )١("وعيل ومن واالمها واستحالهم لدماء املسلمني املخالفني هلم 
ن تكفري املطلق إ و، التكفري له رشوط وموانع قد تنتفي يف حق املعني" :ويقول

 يبني هذا أن اإلمـام ،إال إذا وجدت الرشوط وانتفت املوانع ال يستلزم تكفري املعني
هـذه العمومـات مل يكفـروا اكثـر مـن تكلـم هبـذا أمحد وعامة األئمـة الـذين اطلقـوا 

 .الكالم بعينه 
 ونفـى ، الـذين دعـوه إىل خلـق القـرآن،فإن اإلمام أمحد مثال قد بارش اجلهميـة

 وفتنوا املؤمنني واملؤمنات الذين مل يوافقوهم ، وامتحنوه وسائر علامء وقته،الصفات
 ورد ، وقطع األرزاق، والعزل عن الواليات،عىل التجهم بالرضب واحلبس والقتل

 وترك ختليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثري من أوىل األمر إذ ذاك من ،الشهادة
 يكفرون كل من مل يكن جهميا موافقا هلم عىل ،اجلهمية من الوالة والقضاة وغريهم

 فـال ، وحيكمـون فيـه بحكمهـم يف الكـافر، مثل القول بخلـق القـرآن،نفي الصفات
 وال يقبلون له ، وال يعطونه شيئا من بيت املال،يفتكونه من عدو وال ،يولونه والية

 ويمتحنون الناس عند الوالية والشهادة واالفتكـاك مـن ،شهادة وال فتيا وال رواية
 مل ، ومـن مل يقـر بـه، حكمـوا لـه بـااليامن،األرس وغري ذلك فمن أقـر بخلـق القـرآن

  .حيكموا له بحكم أهل االيامن
 .ري التجهم قتلوه أو رضبوه وحبسوه ومن كان داعيا إىل غ
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 )  .٩٥/ ٥ (منهاج السنة)  ١(




 

 

٥١٧ 

 ،قوهلـا  فـإن الـدعاء إىل املقالـة أعظـم مـن؛ن هذا من أغلـظ الـتجهمأومعلوم 
   .وإثابة قائلها

عظم من أ والعقوبة بالقتل لقائلها ،وعقوبة تاركها أعظم من جمرد الدعاء إليها
 ،ـسـهـثـم إن اإلـمـام أـمحـد دـعـا للخليـفـة وـغـريه ـممـن رضـبـه وحب، العقوـبـة ـبـالرضب

 ولو ، والدعاء إىل القول الذي هو كفر،واستغفر هلم وحللهم مما فعلوه به من الظلم
كانوا مرتدين عن االسـالم مل جيـز االسـتغفار هلـم فـإن االسـتغفار للكفـار ال جيـوز 

   .بالكتاب والسنة واالمجاع
وهذه االقوال واألعامل منه ومن غـريه مـن األئمـة رصحيـة يف أهنـم مل يكفـروا 

 ،ن اهللا ال يرى يف اآلخـرةأ و،نني من اجلهمية الذين كانوا يقولون القرآن خملوقاملعي
 فأما أن يـذكر عنـه يف املسـألة ،وقد نقل عن أمحد ما يدل عىل أنه كفر به قوما معينني

 فلقيـام الـدليل ، فيقال من كفر بعينه،روايتان ففيه نظر أو حيمل األمر عىل التفصيل
تكفري وانتفت موانعه ومن مل يكفره بعينه فالنتفاء ذلك عىل أنه وجدت فيه رشوط ال

 . )١("  هذا مع اطالق قوله بالتكفري عىل سبيل العموم،يف حقه
ًوقد طبق هذا شيخ اإلسالم عمليا فلم يكفر اجلهمية يف عرصه جلهلهم  حيث 

ىل  الذين نفوا أن يكون اهللا تعا، وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة"قال  
 ،ألين أعلم أن قولكم كفر ؛كنت كافرا  فوق العرش ملا وقعت حمنتهم أنا لو وافقتكم

ـرون ـتم عـنـدي ال تكـف ـا لعلامئـهـم وقضــاهتم ؛وأـن ـذا خطاـب ـال وـكـان ـه  ألنـكـم جـه
 .)٢("وشيوخهم وأمرائهم

 . وهبذا  يتضح منهج أهل السنة يف التكفري 
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 ) .٥٠٠/ ٢٨(و) ٣٤٩ -٣٤٥/ ٢٣(و) ١٨٠/ ١٢(و) ٦٨٥/ ٧(وانظر منه ) ١٢/٤٨٧ (جمموع الفتاوى)  ١(
 ) ٣٨٤/ ١(اإلستغاثة يف الرد عىل البكري )  ٢(




 

 

٥١٨ 




 

 وأشـكره ، عـىل جزيـل نعمـه ، وآالئـه ، يف ختام هذا البحث ، أمحد اهللا تعاىل ،
 .وما يرس من إمتام هذا البحث 

 :وسأعرض فيام ييل أبرز النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث 
ًأن التدوين يف علوم القرآن بدأ مبكرا مع بدايـة تـدوين األحاديـث النبويـة ،  .١

 ، بـل كـان ًعىل رأس املائة األوىل من اهلجرة ، ومل يكـن التصـنيف فيـه مفـردا
 . ضمن العلوم األخرى،  ثم استقل بعد ذلك 

 الزركيش والسيوطي ، يف علوم القرآن من أفضل و أوسع ما كتـب ايعد كتاب .٢
 .يف علوم القرآن وذلك الشتامهلام عىل أنواع عديدة من علوم القرآن 

أن ضابط اإلحكام والتشابه عند السلف هو الرشع ، أما الضـابط عنـد أهـل  .٣
 . العقل وهلذا جعلوا من املتشابه صفات اهللا وأسامئه البدع فهو 

أنه ليس يف القرآن مـا ال يعلـم أحـد معنـاه ، بـل كـل القـرآن جيـب أن يكـون  .٤
 .ًمعلوما 

 ، r عـام أراده اهللا ورسـولهrأن املجاز كان أداة لتحريف كالم اهللا ورسـوله  .٥
 .ويتضح ذلك باستعراض نشأة املجاز وأغراضه 

صفات اهللا وأسـامئه دعـوى باطلـة ، عاريـة عـن الـدليل أن دعوى املجاز يف  .٦
 .والربهان 

نسبة التأويل والتفـويض إىل الصـحابة والتـابعني واألئمـة كـام ذكـر يف كتـب  .٧
علوم القرآن نسبة باطلة ، ال تستند إىل حجة صحيحة ، بل هو حمـض افـرتاء 

 .من عند أنفسهم 
يـنهام بدعـة ابتـدعها خـرب اآلحـاد حجـة يف العقائـد واألحكـام  ، والتفريـق ب .٨

 .املعتزلة ونحوهم من أهل األهواء والبدع 




 

 

٥١٩ 

اعتمد  الزركيش والسيوطي يف تأويل الصفات  عىل مـا نقلـه  ابـن اللبـان يف  .٩
 وـتـبعهم ـمـن "كتاـبـه  إزاـلـة الـشـبهات ـعـن اآلـيـات واألحادـيـث املتـشـاهبات

 .    بعدهم 
عية أصل عظيم أن اإليامن بأسامء اهللا وصفاته التي جاءت يف النصوص الرش .١٠

 .، اتفق عليه السلف وخالف فيه أهل البدع 
ل ؤوأن كل قول خالف الكتاب والسنة ، وما عليه سلف األمة ، فال بد  أن ي .١١

أمره إىل التناقض ، واألمثلة عىل هذا كثرية ، ومنها أن األشاعرة ملا قرروا  أن 
 عبـارة عـن كـالم كالم اهللا هو املعنى النفيس القائم يف ذات اهللا ، وأن القرآن 

اهللا أو حكاية ، تناقضوا يف  إعجاز القرآن ، فقرروا أن اإلعجاز يف اللفظ دون 
 .املعنى ، ألن؛ ما يف النفس ال يتصور معناه 

 وأنه نزول حقيقي ، نـزل بـه الـروح rإثبات نزول القرآن من اهللا عىل النبي  .١٢
 أهـل ، وهـذا هـو قـول السـلف، وقـد خـالفrاألمني عىل قلب النبي حممد

 .البدع فأولوا النزول بتأويالت باطلة 
هذه أبرز النتائج التي توصلت إليهـا مـن خـالل البحـث، هـذا وأسـأل اهللا أن 
ًجيعل عميل خالصا لوجه الكريم، وأن يعفو عام وقع فيه من الزلل والتقصري، وآخر 

وصـحبه  وعىل آله دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
 .أمجعني 
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 ٣٢٢ ًائتوا موسى عبدا كلمه اهللا
أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة 

 البقرة
٣٥٨ 

 ١٦٢ ًأتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة، وألني قلوبا
 ٥٠٤ أتدرون ما اإليامن باهللا وحده

 ٣٢٧ احتج آدم وموسى
نا يأتيني مثل صلصلة اجلرس وهو أشده عيل فيفصم عني وقد وعيت أحيا

 عنه ما قال
٤٦٠، ٤٥٥ 

 ٤٦٠ أحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمني فأعي ما يقول
ُإذا أحب اهللا العبد نادى جربيل أن اهللاََّ حيب فالنا فأحبه َّ ُّ َ َّ َِ َِ َ َ ًُ َُ َ ِ ْ ِ َ ٢٨٣ 

 ١٨٧ جعًإذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلري
 ٣٢٧ إذا تكلم اهللا بالوحي سمع أهل السامء كجر السلسلة عىل الصفا

ْإذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال يقول اهللا تبارك وتعاىل تريدون شيئا أزيدكم َ َ َُ َُ ُ ُ َ َِ َ ََ َ ْ ِْ َ َ ََ َّ َِّ ُ ْ ٣٠٢ 
 ٣٢٧ ًإذا قىض اهللا األمر يف السامء رضبت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله

َأسألك ُ َ َ لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائكْ َِ َِ َ َ َّْ َ ْ ََّ ِ ِ َّ َ َ ٢٤٧ 
 ١٩ اقرأ القرآن يف كل شهر قال إين أطيق أكثر فام زال حتى قال يف ثالث
 ٣٣٤، ٣٢١ ًأال رجل حيملني إىل قومه، فإن قريشا قد منعوين أن أبلغ كالم ريب

 ٢٩٨ أما اآلخر فاستحيا، فاستحيا اهللا منه
 ١٩٨ اتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللاأمرت أن أق

ِأن  النبي صىل اهللا عليه وسلم بعث رجال عىل رسية وكان يقرأ ألصحابه  ِ ٍِ َِ ْ َ َّ ُ َ ََ ُ َ َ َْ ً َ
ٌيف صالته فيختم بـ قل هو اهللا أحد َ ََ ُ ِ ْ َ 

٢٨٣ 




 

 

٥٥٥ 


 ٤٦٤ إن أصابك يشء فال تقل لو أين فعلت كذا كان كذا وكذا

 ٣٢٧ بارك وتعاىل يقول ألهل اجلنة يا أهل اجلنة فيقولون لبيك وسعديكإن اهللا ت
 ٣٤٨ إن اهللا جتاوز إلمتي عام حدثت به أنفسها مامل تعمل أو تتكلم

 ٤٨٠ إن اهللا خالق كل صانع وصنعته
َإن اهللا ال خيفى عليُكم إن اهللاََّ ليس بأعور َْ ْْ َ ََ ِ َّ َِ َ َْ ٢٥٣ 

 ٤٤٥ ه فوق عرشه إن رمحتي سبقت غضبيإن اهللا ملا قىض اخللق كتب عند
 ٢٨٤ إن اهللا يرىض لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا

 ٢٢٥ إن اهللا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفرا
 ١٠١ أن النبي صىل اهللا عليه وسلم علم أمته كل يشء حتى اخلراءة

 ٤٧٧، ٤٧٣ أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعامهلم
إن أول ما خلق اهللا القلم فقال له اكتب،فجرى يف تلك الساعة بام هو كائن 

 إىل يوم القيامة
٣٣٥ 

 ٣٦٩ أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هنى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو
إن روح القدس نفث يف روعي أن نفسا لن متوت حتى تستكمل رزقها 

 وأجلها
٤٥٧ 

 ٣٧٢  سبعة أحرفإن هذا القرآن أنزل عىل
 ٣٥٥ إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم الناس

ُأن هيوديا جاء إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال يا حممد إن اهللاََّ يمسك  ِ ْ ُ َّ ًِ
ٍالساموات عىل إصبع واألرضني عىل إصبع ٍَ ْ َ َ ِْ َِ ِ َ َ ْ 

٦٢ 

 ٣٣٨ أنتم شهداء اهللا يف أرضه
 ٤٧٤ ين ولن تبلغوا رضي فترضوينإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعو

ِإن اهللاََّ حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردمها صفرا خائبتني ْ ً َ ُ َّ َ ٌَ ََ َّ َ ْ َ ُ َِ َِ ْ ْ َ َِّ ُ ََ ُ ِ ِ ٢٩٨ 
َإن اهللاََّ عز وجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام َُ ْ ََ َ َ َْ ََّ ِ َ ِ ٢٤٧ 

ِإن املقسطني عند اهللاَِّ عىل مناب َ َْ َ ِ ِ َِ ْ ُْ َّ َر من نور عن يمني الرمحن عز وجل وكلتا ِ ُْ ِ َِ َِ ٍ َ٢٤٤ 




 

 

٥٥٦ 


ُيديه يمني الذين يعدلون يف حْكمهم وأهليهم وما ولوا ُ ََّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ ِْ ِِ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ 

ُإنك تقدم عىل قوم أهل كتاب فليُكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللاَِّ ْ َ َ َ َ ََّ َ َّ ْ َ ِْ ِْ ُُ ُْ َ َْ ََ َ ٍْ ِ ٍ َ ِ ١٩٨ 
َإنُكم سرتون ْ َ َ َْ َّ ِ ربُكم كام ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيتهِ ِ َ ْ َّْ َُ ُّ َ َ َ ْ ََ َ َُ ََ ْ ٣٠٣ 

إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن اهللا قد اطلع  عىل أهل بدر فقال اعملوا ما 
 شئتم فقد غفرت لكم

٥١٥ 

ْإنه مل يُكن نبي قبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري ما يع َ ُ َ َ ْ ْ َِ ْ َّ ٌَّ َ ُ َُ ََّ ْ  َِ ُلمه هلم ِ ُ َ
ُوينذرهم رش ما يعلمه هلم ْ َ ُ َُ ْ ََ َّ َ ُْ ِ 

١٠١ 

 ١٩٥ إين خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم
 ١٥٩ إين ألجد نفس الرمحن من قبل اليمن

 ٤٥٨ أوحى اهللا إيل ما أوحى ففرض عيل مخسني صالة يف كل يوم وليلة
اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة أول ما بدئ به رسول اهللا صىل 

 يف املنام
٤٥٨ 

أيام امرئ قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها إن كان كام قال وإال رجعت 
 عليه

٥١١ 

اإليامن بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال 
 اهللا

٥٠٤ 

َّأهيا الناس أربعوا عىل أنفسُكم إنُك ِْ ْ ُِّ ُ َ ًم ليس تدعون أصم وال غائباََ َِ َ َّ َْ َ ُ ْ َ ٢٧٧ 
 ١٨٥ بعث النبي صىل اهللا عليه وسلم معاذ بن جبل ريض اهللا عنه إىل اليمن

 ١٨٥ بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل ريض اهللا عنه إىل اليمن
ٍبينا الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت ِْ َُ َ ْ ُّ َ َ ْ َْ َ ُِ ِ ٍ ِ َ ١٨٤ 

أميش إذ سمعت صوتا من السامء فرفعت برصي فإذا امللك الذي بينا أنا 
 جاءين بحراء جالس عىل كريس بني السامء واألرض

٤٥٩ 

ٍبينا أنا نائم أتيت بخزائن األرض فوضع يف كفي سواران من ذهب َِ َ ِّ َِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ُ ْ ََ ِ َ َُ ِ ُ َ َ ١٣٦ 
 ١٣٦الثدي، بينام أنا نائم رأيت الناس يعرضون عيل وعليهم قمص، منها مايبلغ 




 

 

٥٥٧ 


 ومنها مادون ذلك

وهل يكب الناس يف النار عىل مناخرهم إال حصائد ! ثكلتك أمك يا معاذ 
 ألسنتهم

٣٤٨ 

َجنتان من فضة آنيتهام وما فيهام وجنتان من ذهب آنيتهام وما فيهام َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َ َ ُ َ َُ َ ُ ٍَ َ َ َّ ََّّ ٣٠٣ 
 ١٦١، ١٥٩ احلجر األسود يمني اهللا يف األرض

 ٣٦٩ من تعلم القرآن وعلمهخريكم 
رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ويضع إهبامه عىل أذنه والتي تليها 

 عىل عينه
١٢٢ 

 ٤٥٥ سئل النبي صىل اهللا عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟
 ١٣٦ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن

 ٢٨٥ عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل
 ٤٨ الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذرهمفإذا رأيت 

َفإنُكم ترونه يوم القيامة كذلك ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ُ ْْ َ َ َّ ِ ٣٠٣ 
 ١٩٨ فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهللا تعاىل

 ٥٨ فام أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
 منذ قال لقد قلت بعدك أربع كلامت، ثالث مرات، لو وزنت بام قلت

 اليوم لوزنتهن
٣٣٢ 

 ١٥٩ قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع الرمحن
كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بني أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 

 يعرف تأويله
١٣٧ 

َكتب عىل بن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك ال حمالة َ ََ َ ٌِّ ِ ْ َ َُ َُ ُ َ َِ ِ ُ ٥٠٨ 
 ٣٩٨ كل يشء بقدر حتى العجز والكيس

كلمتان ثقيلتان يف امليزان، خفيفتان عىل اللسان، حبيبتان إىل الرمحن، 
 سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم

٣٤٩ 




 

 

٥٥٨ 


ُال يرحم اهللا من ال يرحم الناس ْ ُ َْ َ َ ََ َ ٢٨٥ 
 ٣٥٣ ال يلقى ذلك الكالم إال مؤمن

 ٤٤٤ الختريوا بني األنبياء
 ٢٣ ..حهالتكتبوا عني، ومن كتب عني غري القرآن فليم

 ٢١٨ لقد قلت بعدك أربع كلامت لو وزن بام قلتيه لوزنتهن
 ٢٨٥ هللا أرحم بعباده من هذه بولدها

َّمل يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث َْ َ ُ َ َ َْ َْ َ ْ َ ٦١ 
ملا قىض اهللا اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش إن رمحتي غلبت 

 غضبي
٢٨٤ 

َملا قىض اهللا اخللق ْ َ ْ َ َ كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رمحتي غضبي فهو َََّ ُ َ َ ُ ً ََ َِ َ َ ْ ْ َْ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ
ِعنده فوق العرش ْ َ ْ ُْ َ َ َ ْ ِ 

٢٦٠ 

 ٤٧٣ لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله
ِاهللا الواحد الصمد ثلث القرآن ِْ َُ ُ ُْ ُ ُْ َُّ َ ٤٤٢ 

 ٢٨٤ اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
 ٥٠ ين وعلمه التأويلاللهم فقه يف الد

 ٣٨٧ اللهم منزل الكتاب، رسيع احلساب اهزم األحزاب وزلزهلم
 ٥١١ ليس من رجل ادعى لغري أبيه وهو يعلمه إال كفر

 ٤٣٨ ما أنزل اهللا يف التوارة وال يف اإلنجيل مثل أم القرآن
َما تضارون يف رؤية اهللاَِّ عز وجل يوم القيامة إال كام تضا ْ َُ ُِ ِ َِ ُ َُ َْ ِرون يف رؤية َ َ ْ ُ َُ

َأحدمها ِ ِ َ َ 
٣٠٣ 

 ٣٢١ ما كلم اهللا أحد قط إال من وراء حجاب
 ٤٠٩، ٤٠٦ ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن عليه البرش

 ١٩٥ ما من مولود إال يولد عىل الفطرة، فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه
 ٣٢١ ه ترمجانما منكم من أحد إال سيكلمه ربه وليس بينه وبين




 

 

٥٥٩ 


 ٢٤٢ املقسطون عند اهللا عىل منابر من نور عن يمني الرمحن وكلتا يديه يمني

ًمن نزل منزال ثم قال أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق مل يرضه 
 يشء حتى يرحتل من منزله ذلك

٣٣٥ 

ُنرض اهللا امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه َ ُ ُ َ ََ ِّ َ َ ًِ ِ َِّ ً َ ْ َ َّ َ ١٨٤ 
ُهذا أيرس َ ْ َ ٢٤٧ 

 ٣١٩ هل تدرون ماذا قال ربكم ؟
ٌهل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب؟ َ َُ َ ْ َُّ ِ َّ َ َ ُ ٣٠٣ 

ٌهل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ َ ُ ُ َ َْ َ َُّ ْ ُِ ْ َ َ َْ َ َِ َ ٣٠٣ 
 ٤٤٢ هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته

اسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا والذي نفيس بيده لقد سأل اهللا ب
 سئل به أعطى

٤٤٥ 

 ٤٤٢ واهللا ليهنك العلم أبا املنذر
 ١٦٥ وفوضت أمري إليك

ِوقد تركت فيُكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهللا ِ ُ َ َ َْ َْ ْْ ُُّ ِ ٦١ 
َوما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللاَِّ يتلون كتاب اهللاَِّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ َِ ِ ٍَ َُ ٌ ْ ويتدارسونه بينهم َ ُ َُ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ

ُإال نزلت عليهم السكينة َ ِ َّ ْ ََ َ 
٦١ 

 ٥١٥ يا أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا
 ٣١٩ ًيا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا

َّيتعاقبون فيُكم مالئَكة بالليل ومالئَكة بالن ِ ٌِ َ ٌ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ْ ُ َ َِ َّ ِهار وجيتمعون يف صالة العرص َ ْ َْ َ ُ َ َْ ِ َِ َ َ َ ِ
ِوصالة الفجر ْ َ ََ َْ ِ 

٢٧٣ 

َجيمع اهللا املؤمنني يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا حتى  َِّ ْ َ َ َُ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ ُْْ ََ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ
َيرحينا من مَكاننا هذا َِ َ َ ِ ُ 

٢٣٩ 

 ٣١٩ معه من قربحيرش اهللا العباد فينادهيم بصوت يسمعه من بعد كام يس
َيد اهللاَِّ مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ُ َ ََ َ ْ َّ َ َ ََّ َ َّ ٌَ َ َ َْ ُُ ِ َ ٢٣٩ 




 

 

٥٦٠ 


 ٢٢٤ يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم

ًيقول اهللا تبارك وتعاىل ألهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها 
 ًأكنت مفتديا هبا؟

٣٢٨ 

 ٢٧٧ عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرينيقول اهللا تعاىل أنا عند ظن 
ٍيْكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ُْ ُ ْ َ ََ ُ َ ُّ ٍَ ُّ ُ ُ َ ١٥٨ 

ِينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل  ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ ََّ ُ َ َ َّ ُُ ُ َ ْ ُّ َ َِ َ َّ َ ٍَ ُ َ َ َ ِْ
ُاآلخر ِ ْ 

٢٦٩ 

ل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل ينزل ربنا تبارك وتعاىل ك
 اآلخر

٣١٩، ٢٦٩ 

 ١٢٣ ينظر إليكم أزلني مشفقني فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب
 




 

 

٥٦١ 

 
 

 


 ١٦٣إبراهيم بن أمحد بن عمر بن محدان بن شاقال
 ٤٢٣ ّإبراهيم بن سيار النظام البرصي

 ٣٦٧ مد بن أمحد الباجوريإبراهيم بن حم
 ٥٠٩ ابراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي

 ٧٣ أبو أمحد حممد بن عىل بن حممد الكرجي
 ٣٥٠ ابن اجلوزي= أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن 
 ٨٩ أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي
 ١٠٢ أمحد بن احلسن بن سنان الدين البيايض

 ٣١٠ بن عيل بن عبداهللا أبوبكر البيهقيأمحد بن احلسني 
 ١٢ أمحد بن زكريا بن فارس أبو احلسني

 ٣٤٣ أمحد بن عبد الرمحن بن خالد القالنيس الرازي
 ١٧٥ أمحد بن عىل بن ثابت بن مهدي

 ٧٤ أمحد بن عيل بن عبدالقادر بن حممد املقريزي
 ٣٨٧ أمحد بن حممد بن أمحد أبو حامد اإلسفراييني

 ٣٦  حممد بن اسامعيل النحاسأمحد بن
 ٣٣٤ أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي

 ١١٥ أمحد بن حممد بن عبداهللا األندليس املالكي
 ٢٧٥ إسحاق بن إبراهيم بن خملد ابن راهويه

 ١٣١ إسامعيل بن محاد اجلوهري
 ٢٧٠ إسامعيل بن عبدالرمحن بن أمحد بن اسامعيل النيسابوري

 ١٢٠ فضل بن عىل القريشإسامعيل بن حممد بن ال




 

 

٥٦٢ 


 ٢٩٢ اجلعـد بن درهم

 ١٢٥ اجلهـم بن صفوان
 ١٧ حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد

 ٩٦ احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفاريس
 ٣٢٨ احلسن بن حامد بن عيل بن مروان البغدادي
 ١٢ احلسني بن حممد بن الفضل امللقب  األصبهاين

 ٢٦٥ ن ابراهيم بن خطاب البستيمحد بن حممد ب
 ١٥٩ حنبل بن إسحاق بن حنبل
 ٩٣ اخلليل بن أمحد الفراهيدي
 ١٨ دعامة أبو اخلطاب السدويس

 ٢٧٨ زكريا بن حيى بن عبد الرمحن الساجي
 ٣٩٩ سعد احلق مسعود بن عمر التفتازاين

 ١٤٠ سليامن بن عبدالقوي  بن عبدالكريم الطويف
 ٣٥٤ ل السيد حممود بن عبد اهللا األلويسشهاب الدين أيب الفض

 ٣٦ عبد احلق بن غالب بن عبدامللك بن غالب
 ٣١٠ عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن املقديس

 ٢٦١ عبد الرمحن بن عمرو بن حممد األوزاعي
 ٣٣٧ عبد الرمحن بن حممد بن إدريس أبو حممد بن أيب حاتم احلنظيل الرازي

 ٥٢ بن أيب القاسم ابن تيميةعبد السالم 
 ٤٢٥ عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي

 ٤٧ عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة
 ٢٦٦ عبد اهللا بن سعيد بن كالب القطان

 ٧٥ عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف اجلويني
 ٤٣٢ عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان األنصاري




 

 

٥٦٣ 


 ٦٩  بن أمحد بن عبداجلبار اهلمذاينعبداجلبار

 ٤٦ عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي
 ١٨٠ عبدالرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي

 ١٣١ عبدالرمحن بن عبداهللا بن احلارث اهلمداين
 ٩٧ عبدالرمحن بن حممد بن حممد األشبييل

 ٨٠ عبدالرمحن بن حييى بن عيل بن أيب بكر املعلمي
 ٢٣٠ بن عبدالواحد بن عيل املقديسعبدالغني 

 ٩٦ عبدالقاهربن عبدالرمحن أبو بكر اجلرجاين
 ٤٨١ عبداهللا بن طاووس اليامين
 ٤٩ عبداهللا بن مسلم بن قتيبة

 ٤٠٤ عبهلة بن كعب بن غوث العنيس
 ٣٣٦ عبيد اهللا بن عبد الكريم القريش

 ٧٤ عبيداهللا بن سعيد بن حاتم بن أمحد الوائيل
 ٩٦ ن جنيعثامن بـ

 ٢٢٠ عثامن بن سعيد بن خالد السجستاين
 ٣٥ عكرمه موىل ابن عباس

 ٥٢ عيل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي
 ١٢١ عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم

 ١٠٩ عىل بن إسامعيل بن اسحاق بن سامل األشعري
 ٤٢٦ عيل بن عيسى بن عيل بن عبداهللا الرماين

 ٢٥ احلسن املاورديعيل بن حممد بن حبيب القايض أبو 
 ٩٥ عمرو بن بحر بن حمبوب

 ٣٣٦ عمرو بن دينار املكي
 ٩٣ عمروبن عثامن بن قنرب




 

 

٥٦٤ 


 ٤٠٩ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي

 ١٥٦ القاسم بن سالم البغدادي
 ١٢٣ لقيـط بن عامر

 ٣٤ املبارك بن حممد بن حممد بن عبدالكريم الشيباين
 ٣٥ جماهد بن جرب
 ١٩٩ يم بن املنذر النيسابوريحممد بن إبراه

 ١٠٩ حممد بن ابراهيم بن عىل بن املرتيض
 ١٣٠ حممد بن أمحد بن األزهر

 ٢١١ حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن خويز املالكي
 ٢١٦ حممد بن أمحد بن عبد املؤمن اللبان

 ٣٣٦ حممد بن إدريس بن املنذر احلنظيل الرازي
 ٢١٧ ريحممد بن اسحاق بن خزيمة النيسابو

 ٢٤٨ حممد بن اسحاق بن حممد بن حيى بن مندة
 ١٣١ حممد بن أكرم بن عيل بن أمحد بن منظور

 ١٥٦ حممـد بن احلسن الشيباين
 ٣٦٠ حممد بن احلسن بن فورك

 ٢٣٤ حممد بن احلسني بن عبد اهللا البغدادي
 ١١٥ حممد بن احلسني بن حممد بن خلف الفراء

 ١٩٦ جعفر البرصيحممد بن الطيب بن حممد بن 
 ٨٨ حممد بن الوليد بن خلف أبوبكر األندليس

 ٤٦ حممد بن هبادر بن عبداهللا الزركيش
 ٢٥٨ حممد بن زياد أبو عبداهللا الشهري بابن األعرايب

 ٢٠٢ حممد بن عبدالكريم بن أمحد أبو الفتح الشهرستاين
 ٢٦١ حممد بن عبداهللا بن عيسى املري األندليس
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 ٤١ ن حممد بن عبداهللا الشوكاينحممد بن عىل ب

 ٥٢ حممد بن عمر بن احلسني القريش الرازي
 ١٣٩ حممد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزايل
 ١٣٩ حممد بن حممد بن حممود، املاتريدي
 ٤٥٤ حممد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري

 ٨٣ حممد رشيد بن عىل رضا
 ٢٧ حممد عبدالعظيم الزرقاين

 ١٤٨ حسن خري اهللا الرتكامينحممد عبده بن 
 ٩٣ معمربن املثنى التميمي

 ١٠٩ منصور بن حممد بن عبداجلبار التميمي
 ٢٦٨ هبة اهللا بن احلسني بن منصور الاللكائي

 ٢٥ حيى بن سالم البرصي، التميمي
 ٢٥ حيى بن يعمر أبو سليامن العدواين، املقريء

 ٣٠٧ حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين
 ٤٨٠ يى بن سعيد بن فروخحي

 ١١٤ يوسف بن عمر بن عبدالرب النمري
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 ٥١٠ األزارقـة
 ١٤ األشاعـرة
 ٤٢٥ الربامهـة
 ٥٦ اجلهميـة
 ١٩٣ املاتريدية
 ٥٠٩ املرجئـة
 ١٤ املعتزلـة
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 ٢٥٤ األقلـف

 ٤٥٩ الصلصلـة
 ٢٤ العسـب
 ٢٤ اللخـاف
 ٨٠ اللقـن
 ٣٤٥ حمنـا
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: عيل بن إسامعيل بن أيب برش األشعري أبو احلسن حتقيق:  إلبانة عن أصول الديانةا )١
  .، الطبعة، األوىل هـ ١٣٩٧ دار األنصار، القاهرة، ،فوقية حسني حممود.د

يعة الفرقة الناجية، حتقيق جمموعة من الباحثني، دار الراية، الطبعة الثانية، اإلبانة عن رش )٢
 . هـ ١٤١٨

حممد بن محد   حتقيق. ىل حممد بن احلسني الفراءبطال التأويالت ألخبار الصفات، أبو يعإ )٣
 .هـ١٤١٠النجدي ، دار اإلمام الذهبي ، الطبعة األوىل ،

رص بن عبدالكريم العقل، دار الفضيلة الطبعة نا. د:    االجتاهات العقالنية احلديثة )٤
 .هـ ١٤٢٢الثانية، 

أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، : اإلتقان يف علوم القرآن )٥
حتقيق، مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، األمانة 

  .  هـ ١٤٢٦العامة، الشؤون العلمية، 
بدر عبد اهللا : عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد، حتقيق:  ة العلوإثبات صف )٦

 . األوىل  الطبعة،هـ،١٤٠٦الدار السلفية الكويت، ، البدر
: رسالة دكتوراه:   أثر املعتزلة يف الرتاث النقدي والبالغي حتى هناية القرن السادس )٧

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥لوليد القصاب،دار الثقافة الدوحة، 
أبو عبد اهللا شمس الدين حممد :  جتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهميةا )٨

  هـ،١٤٠٤بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية، بريوت 
  . األوىل: الطبعة

حممد بن إبراهيم بن املنذر، حتقيق، صغري أمحد بن حممد حنيف، دار عامل : اإلمجاع )٩
 . هـ ١٤٢٤، الكتب

 .هـ ١٤٢٥دار الوطن، الرياض، :  حممد بن  صالح العثيمني: أحكام القرآن )١٠
  دار احلديث،،عيل بن أمحد بن حزم األندليس أبو حممد:  إلحكام يف أصول األحكاما )١١

  .  األوىل: ، الطبعةهـ ١٤٠٤ القاهرة،
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 ، سيد اجلمييل. د:  حتقيق،عيل بن حممد اآلمدي أبو احلسن:  اإلحكام يف أصول األحكام )١٢
 .األوىل: ، الطبعةهـ١٤٠٤   بريوت،  دار الكتاب العريب،

  دار ااملعرفة، بريوت حممد بن حممد الغزايل أبو حامد،:  إحياء علوم الدين )١٣
  . بريوت–حممد بن حممد الغزايل، دار املعرفة : إحياء علوم الدين )١٤
جمدي فتحي : ، حتقيقعبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم:  خبار النحوينيأ )١٥

 . الطبعة، األوىلهـ، ١٤١٠دار الصحابة للرتاث، طنطا، ، السيد
عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق عيل : االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية واملشبهة )١٦

الطبعة )  ضمن رسائل عقائد السلف(سامي النشار، وعامر مجعي الطالبي، دار السالم، 
 . هـ ١٤٢٨األوىل، 

 البوذية مع ملحق عن قضية األلوهية كنموذج – اجلينية –يان اهلند الكربى اهلندوسية أد )١٧
أمحد شلبي، مكتبة النهضة املرصية : تأليف الدكتور: للمقارنة بني قضايا األديان
 .  م ١٩٩٩القاهرة، الطبعة احلادية عرشة 

 الشايع، مكتبة حممد بن عبدالعزيز: آراء ابن حجر اهليتمي اإلعتقادية،  عرض وتقويم )١٨
 . هـ ١٤٢٧دار املنهاج، الطبعة األوىل، 

فخر الدين الرازي، الطبعة األوىل، بمطبعة جملس دائرة : األربعني يف أصول الدين )١٩
 . هـ  ١٣٥٣املعارف العثامنية، حيدر آباد الدكن سنة 

دار   السعود حممد بن حممد العامدي، أبو:  رشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريمإ )٢٠
   .بريوت إحياء الرتاث العريب،

حممد . عبدامللك اجلويني، حتقيق د:  اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول اإلعتقاد )٢١
 .هـ ١٤٢٢يوسف موسى، وآخر، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة 

حممد نارص الدين األلباين، املكتب : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )٢٢
 . هـ ١٤٠٥مي، الطبعة الثانية، اإلسال

أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمرشي  دار :  أساس البالغة )٢٣
  . م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ الفكر،

فخر الدين أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسني :   أساس التقديس يف علم الكالم )٢٤
  .األوىل:  الطبعة م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥الرازي،  مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 
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أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، :  ستغاثة يف الرد عىل البكريالا )٢٥
 .األوىل : ، الطبعةهـ ١٤١٧ دار الوطن، الرياض، ،عبداهللا بن حممد السهيل: حتقيق

سعيد نرص حممد نرص، مكتبة الرشد، الرياض الطبعة : أمحد بن تيمية، حتقيق: اإلستقامة )٢٦
 . هـ ١٤٢١األوىل 

عيل : يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب حتقيق:  الستيعاب يف معرفة األصحابا )٢٧
 . الطبعة، األوىلهـ   ١٤١٢ دار اجليل، بريوت، ،حممد البجاوي

عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، : أرسار البالغة )٢٨
 . دار املدين، جدة 

  . فخر صالح قدارة. د : اإلمام أبو الربكات األنباري، حتقيق:   العربيةرسارأ )٢٩
عبداهللا بن حممد : أمحد بن احلسني أبو بكر، حتقيق: األسامء والصفات للبيهقي )٣٠

 .احلاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة األوىل 
 يوسف :حتقيق: محد البيايض احلنفيأكامل الدين : مامإلإشارات املرام من عبارات ا )٣١

 .م ١٩٤٩ -هـ١٣٦٨وىل ألعبدالرزاق، مكتبة مصطفى البايب احللبي، الطبعة ا
أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، :  اإلصابة يف متييز الصحابة )٣٢

 .هـ ١٤١٢ الطبعة، األوىل،  دار اجليل، بريوت، ، عيل حممد البجاوي: حتقيق
عيل بن حممد البزدوي احلنفي   :  ) صولىل معرفة األإكنز الوصول  (أصول البزدوي )٣٣

  . كراتيش–مطبعة جاويد بريس 
عبدالقادر عطا صويف، أضواء . د: األصول التي بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات )٣٤

 . هـ ١٤٢٦السلف، الطبعة الثانية، 
أمحد بن عوض اهللا احلريب، دراسة وتقويم، رسالة : أصول الدين عند أيب حامد الغزايل )٣٥

 .هـ ١٤١٩كتوراه يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، د
عبداهللا عبدالرحيم البخاري مكتبة : حممد بن عبداهللا بن أيب زمنني، حتقيق: أصول السنة )٣٦

 . هـ ١٤١٥الغرباء، املدينة النبوية، الطبعة األوىل، 
ر اجلكني حممد األمني بن حممد بن املختا:  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن )٣٧

 ، بريوت، دار الفكر للطباعة والنرش،مكتب البحوث والدراسات:  حتقيق،الشنقيطي
 .هـ ١٤١٥
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 . مرص  الشاطبي،  املكتبة التجارية الكربى، إبراهيم أبو إسحاق:  العتصاما )٣٨
مجال عزون مكتبة دار املنهاج، . د: أبو بكر أمحد  اإلسامعييل، تعليق:   اعتقاد أهل السنة )٣٩

 .هـ ١٤٣٠وىل، الطبعة األ
عبداهللا : أمحد بن احلسني البيهقي، أبو بكر، حتقيق: عتقاد واهلداية إىل سبيل الرشادالا )٤٠

 . هـ ١٤٢٣الدرويش، الياممة، دمشق، بريوت، الطبعة الثانية، 
حممد بن عمر بن احلسني الرازي أبو عبد اهللا، :  عتقادات فرق املسلمني واملرشكنيا )٤١

 ، هـ١٤٠٢ دار الكتب العلمية، بريوت،  ،عيل سامي النشار: حتقيق
دكتور منري سلطان، منشأة املعارف : إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة )٤٢

 .سكندريةإلبا
مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب بريوت : إعجاز القرآن والبالغة النبوية )٤٣

 .م  ١٩٧٣ هـ ١٣٩٣الطبعة التاسعة 
براهيم األبياري، دار الكتب، إ:  اهلمذاين، حتقيقعبداجلبار بن أمحد: إعجاز القرآن )٤٤

 .م ١٣٦١الرشكة العربية للطبعة، القاهرة، 
: اإلعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني )٤٥

 . خري الدين الزركيل، الطبعة الثانية 
: ربني واملسترشقنياإلعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستع )٤٦

 .م ١٩٧٩خري الدين الزركيل، دار العلم املاليني، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة 
مرعي بن :  قاويل الثقات يف تأويل األسامء والصفات واآليات املحكامت واملشتبهاتأ )٤٧

 ١٤٠٦ مؤسسة الرسالة، بريوت، ، شعيب األرناؤوط :يوسف الكرمي املقديس، حتقيق
 .وىل  األ،الطبعةهـ،

  م، الطبعة،١٩٩٣أبو حامد الغزايل، دار ومكتبة اهلالل، لبنان، :  االقتصاد يف االعتقاد )٤٨
  . األوىل

أمحد عطية . عبدالغني بن عبدالواحد املقديس، أبو حممد، حتقيق د: االقتصاد يف اإلعتقاد )٤٩
 .هـ  ١٤٢٢الغامدي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة الثانية، 

نارص العقل، . د: ابن تيمية، حتقيق: قتضاء الرصاط املستقيم  ملخالفة أصحاب اجلحيما )٥٠
 .هـ ١٤١٩دار العاصمة، الطبعة السادسة، 
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سعود بن : حييى بن أيب اخلري العمراين، حتقيق: االنتصار يف الرد عىل املعتزلة األرشار )٥١
 .هـ ١٤١٩عبدالعزيز اخللف، أضواء السلف، الطبعة األوىل، 

حممد بن : منصور بن حممد السمعاين أبو املظفر، حتقيق:  تصار ألصحاب احلديثالنا )٥٢
 .األوىل: هـ،  الطبعة١٤١٧ مكتبة أضواء املنار، السعودية، ،حسني بن حسن اجليزاين

 ،أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين:  إلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل بها )٥٣
 األوىل، :  الطبعة هـ،١٤٠٧ لبنان،  امل الكتب،ع، عامد الدين أمحد حيدر: حتقيق

حممد بن : يثار احلق عىل اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد إ )٥٤
  . م الطبعة الثانية١٩٨٧،  دار الكتب العلمية، بريوت،  نرص املرتىض اليامين ابن الوزير

 دار إحياء   الشيخ هبيج غزاوي:اخلطيب القزويني، حتقيق:  اإليضاح يف علوم البالغة )٥٥
  .الرابعة : م، الطبعة١٩٩٨  -هـ ١٤١٩بريوت  العلوم،

عيل بن بخيت الزهراين، دار ابن اجلوزي، . د: أمحد بن تيمية، حتقيق): األوسط(اإليامن  )٥٦
 .هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية، 

تب اإلسالمي، حممد نارص الدين األلباين، املك: أمحد بن تيمية، حتقيق): الكبري (اإليامن  )٥٧
 . هـ ١٤١٦بريوت، الطبعة اخلامسة، 

محد بن محدي اجلابري : حممد بن حييى بن أيب عمر العدين، حتقيق:  إليامن للعدين ا )٥٨
  .األوىل : ، الطبعةهـ ١٤٠٧ الدار السلفية، الكويت، ،احلريب

: قيقبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش، حت:  البحر املحيط يف أصول الفقه )٥٩
م، الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ بريوت، - لبنان دار الكتب العلمية،، حممد حممد تامر. د

  .األوىل
 . هـ ١٤٢٨فهد بن الرومي، الطبعة ، الثامنة، : بحوث يف أصول التفسري ومناهجه )٦٠
حممد لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي، الطبعة،األوىل، : بحوث يف أصول التفسري )٦١

 .  هـ ١٤٠٨
  .   بريوت، مكتبة املعارف : إسامعيل بن عمر بن كثري القريش أبو الفداء : النهايةالبداية و )٦٢
 -حممد بن عيل الشوكاين ، دار املعرفة :  لبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعا )٦٣

 . بريوت 
د عبدالعزيز احلميدي، دار ابن : براءة األئمة األربعة من مسائل املتكلمني املبتدعة )٦٤
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 . هـ ١٤٢٠عة األوىل، عفان، الطب
 الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن كامل الدين عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاين،  )٦٥

الدكتورة خدجية احلديثي، و الدكتور أمحد مطلوب، مطبعة العاين بغداد، الطبعة : حتقيق
 .م  ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤األوىل 

:  اجلويني أبو املعايل، حتقيقعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف:  لربهان يف أصول الفقها )٦٦
  .الرابعة : ، الطبعة١٤١٨ملنصورة، مرص، االوفاء ، عبد العظيم حممود الديب.د
: حتقيق الدكتور: أبو حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة احلنبيل: الربهان يف بيان القرآن )٦٧

وىل، سعود بن عبداهللا الفنيسان، مركز الدراسات واإلعالم، دار اشبيليا  الطبعة األ
 .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨

بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش، حتقيق، حممد أبو الفضل :  الربهان يف علوم القرآن )٦٨
 هـ  ١٤٢٥براهيم، املكتبة العرصية، بريوت  الطبعة ، األوىل،  إ
جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز : بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز )٦٩

عىل النجار، يرشف عىل إصدارها حممد توفيق عويضة القاهرة حتقيق حممد : آبادي
 . هـ  جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  ١٣٨٣

 .م ١٩٦٥شوقي ضيف، دار املعارف بمرص، :   البالغة تطور وتاريخ )٧٠
حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، حتقيق، حممد :  يف تراجم أئمة النحو واللغهةالبلغ )٧١

  هـ ١٤٠٧إلسالمي، الكويت، الطبعة، األوىل، املرصي، مجعية إحياء الرتاث ا
براهيم اخلطايب، رشح وتعليق عبداهللا إأبو سليامن محد بن حممد بن :  بيان إعجاز القرآن )٧٢

 . م، مطبعة دار التأليف بمرص ١٩٥٣هـ ١٣٧٢الصديق، الطبعة األوىل، 
 جامعة ابن تيمية، جمموعة رسائل يف: بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )٧٣

 .  هـ١٤٢٦اإلمام، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية 
:   البيان عن الفرق بني املعجزات والكرامات واحليل والكهانة والسحر والنازنحات )٧٤

أبو بكر الباقالين ، عني بتصحيحه  ونرشه األب، رترشد يوسف مكارثي اليسوعي، 
 .م  ١٩٥٨املكتبة الرشقية بريوت 

الدكتور عبدالفتاح الشني، دار الفكر العريب القاهرة :  البيان يف ضوء أساليب القرآن )٧٥
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
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مهدي صالح السامرائي، املكتب اإلسالمي، . د: تأثري الفكر الديني يف البالغة العربية )٧٦
 .م، ساعدت جامعة بغداد عىل نرشه١٩٧٧هـ   ١٣٩٧الطبعة االوىل،  

حممد مرتىض احلسيني الزبيدي، حتقيق جمموعة من :  هر القاموساج العروس من جوات )٧٧
  . دار اهلداية ،املحققني

 .م ١٩٧٠للدكتور عبدالعزيز عتيق دار النهضة العربية بريوت لبنان : تاريخ البالغة )٧٨
 ،حممد حمي الدين عبد احلميد: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق:  تاريخ اخللفاء )٧٩

 .األوىل : م، الطبعة١٩٥٢ هـ،١٣٧١رص  مطبعة السعادة، م
: حممد بن إسامعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، حتقيق:  التاريخ الكبري )٨٠

 .  دار الفكر ، السيد هاشم الندوي
 .  دار الكتب العلمية، بريوت ،  أمحد بن عيل أبو بكر اخلطيب البغدادي:تاريخ بغداد   )٨١
ة ، رشحه ونرشه السيد أمحد صقر، دار الرتاث القاهرة ابن قتيب: تأويل مشكل القرآن )٨٢

 .م  ١٩٧٣هـ ١٣٩٣الطبعة الثانية 
إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي أبو :  التبرصة يف أصول الفقه )٨٣

  .األوىل : ، الطبعةهـ ١٤٠٣دمشق،  دار الفكر،و، حممد حسن هيت. د: إسحاق، حتقيق
طاهر بن حممد أبو املظفر :  فرقة الناجية عن الفرق اهلالكنيلتبصري يف الدين ومتييز الا )٨٤

م، ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ عامل الكتب، لبنان، ،كامل يوسف احلوت: اإلسفراييني، حتقيق
  . األوىل  الطبعة

عيل بن احلسن بن هبة اهللا :  تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري )٨٥
  .  الطبعة، الثالثةهـ ١٤٠٤ب العريب، بريوت، بن عساكر الدمشقي، دار الكتا

 حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد حممد نارص الدين األلباين، الطبعة الرابعة  )٨٦
عبد الرمحن بن : موفق الدين ابن قدامة املقديس، حتقيق:  ريم النظر يف كتب الكالمحت )٨٧

 .األوىل : ، الطبعةهـ ١٤١٠ ، السعودية، الرياض  عامل الكتب، حممد سعيد دمشقية
حممد عبدالرمحن املباركفوري، اعتنى هبا عيل : حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي )٨٨

حممد معوض، وعادل أمحد عبداملوجود، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان الطبعة 
 . هـ ١٤٢١الثانية،

بن حممد اهلنيدي، حييى . حتقيق، د: أمحد بن تيمية: التحفة العراقية يف األعامل القلبية )٨٩
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 . هـ ١٤٢١مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل،
عبدالسالم بن : إبراهيم بن حممد الباجوري، حتقيق: حتفة املريد برشح جوهرة التوحيد )٩٠

 . هـ ١٤٢٣عبداهلادي شنار، مكتبة دار البريويت، دمشق، الطبعة األوىل 
، املكتب اإلسالمي، بريوت، حممد نارص الدين األلباين: ختريج أحاديث مشكلة الفقر )٩١

 .هـ ١٤٠٥الطبعة األول، 
نظر حممد : جالل الدين السيوطي، حتقيق: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي )٩٢

 .   هـ ١٤١٧الفاريايب، مكتبة الكوثر، الرياض،  الطبعة الثالثة، 
ة حممد بن عودة السعوي   مكتب. د: أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، حتقيق: التدمرية )٩٣

 . هـ ١٤٢٣العبيكان، الرياض،  الطبعة السابعة، 
 بريوت، -دار الكتب العلمية : أبو عبد اهللا شمس الدين حممد الذهبي:  ذكرة احلفاظت )٩٤

  . الطبعة، األوىل
 ، حممد بن نرص املرتىض اليامين ابن الوزير: ترجيح أساليب القرآن عىل أساليب اليونان )٩٥

 . مطبعة املعاهد بمرص 
حممد بن إبراهيم العجالن، مكتبة املعارف، . د:  أمحد بن تيمية، دراسة وحتقيق:التسعينية )٩٦

 . هـ ١٤٢٠الرياض، الطبعة األوىل، 
دار الكتاب   ،إبراهيم األبياري، حتقيق عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين،:  التعريفات )٩٧

 . هـ ١٤٠٥ األوىل،  الطبعة،العريب، بريوت، ، 
  .  بريوت، البيضاوي،  دار الفكرمرعبداهللا بن ع: تفسري البيضاوي )٩٨
  نرص بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي، :فسري السمرقندي املسمى بحر العلومت )٩٩

  .دار الفكر، بريوت    ،حممود مطرجي.د: حتقيق
السيد حممد رشيد رضا، منيشء جملة :  تفسري القرآن احلليم، الشهري بتفسري املنار، )١٠٠

 .م  ١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩لطبعة الرابعة املنار، مكتبة القاهرة، ا
دار الفكر، : إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء :  تفسري القرآن العظيم )١٠١

 . هـ ١٤٠١بريوت، 
أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين، حتقيق يارس بن :  فسري القرآنت )١٠٢

هـ، ١٤١٨لسعودية،  ا، دار الوطن  الرياض، وغنيم بن عباس بن غنيم،إبراهيم
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  . األوىل ،الطبعة
 ، أسعد حممد الطيب:  حتقيق،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي:  فسري القرآنت )١٠٣

 .املكتبة العرصية  صيدا 
  ، مصطفى مسلم حممد. د: عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق:  سري القرآنتف )١٠٤

  .، الطبعة، األوىل هـ ١٤١٠ الرياض ، مكتبة الرشد
فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي، دار :  التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب )١٠٥

  .األوىل: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ دار الكتب العلمية، بريوت،  النرش،
حممد بن أيب نرص فتوح بن عبد اهللا :  تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم )١٠٦

الدكتورة زبيدة حممد سعيد :  حتقيق،ي،بن فتوح بن محيد بن بن يصل األزدي احلميد
 .هـ ١٤١٥ الطبعة، األوىل، مكتبة السنة، القاهرة،  عبد العزيز،

عبدالرمحن : جماهد بن جرب املخزومي التابعي أبو احلجاج، حتقيق:  فسري جماهدت )١٠٧
  .بريوت    املنشورات العلمية ،الطاهر حممد السوريت

حممد : و الفضل العسقالين الشافعي، حتقيقأمحد بن عيل بن حجر أب:  تقريب التهذيب )١٠٨
  ، الطبعة، األوىل، هـ ١٤٠٦  دار الرشيد، سوريا، ،عوامة

 دار ،السيد اجلمييل. د:   عبد الرمحن بن عيل بن حممد أبو الفرج، حتقيق:لبيس إبليست )١٠٩
 ، الطبعة، األوىل، م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥الكتاب العريب، بريوت، 

عامد الدين :   حممد بن الطيب الباقالين، حتقيق:ل متهيد األوائل يف تلخيص الدالئ )١١٠
   .م، الطبعة، األوىل١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ لبنان، ، مؤسسة الكتب الثقافية،أمحد حيدر

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب :  لتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدا  )١١١
، وزارة عموم ري البكريحممد عبد الكب  ،مصطفى بن أمحد العلوي : النمري، حتقيق

  . هـ١٣٨٧األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 
عبدالعزيز النارص الرشيد، دار الرشيد، ودار : التنبيهات السنية عىل العقيدة الواسطية )١١٢

 . هـ ١٤٢١العواصم، الدار اإلسالمية، الطبعة الثالثة، 
: املباحث املنيفةالتنبيهات اللطيفة عىل ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من  )١١٣

حممد بن سليامن آل : عبدالرمحن بن نارص السعدي،  ضبط نصه وخرج أحاديثها
 . هـ ١٤٢٥بسام، دار ابن اجلوزي، الطبعة الثانية، 
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  .  لبنان، الفريوز آبادي، دار الكتب العلمية:  تنوير املقباس من تفسري ابن عباس )١١٤
  :العسقالين الشافعي، دار النرشأمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل :  ذيب التهذيبهت )١١٥

  . األوىل: ، الطبعة١٩٨٤هـ ١٤٠٤ ،بريوت دار الفكر 
بشار عواد . د: يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي، حتقيق:  ذيب الكاملهت )١١٦

   الطبعة، األوىل هـ ، ١٤٠٠ مؤسسة الرسالة بريوت، ،معروف
 ، حتقيق،  حممد عوض مرعب أبو منصور حممد بن أمحد األزهري : هتذيب اللغة )١١٧
  . حممد أمني املعروف بأمري بادشاه، دار الفكر، بريوت:  تيسري التحرير )١١٨
أسامة بن : سليامن بن عبداهللا، حتقيق:  تيسري العزير احلميد يف رشح كتاب التوحيد )١١٩

 .هـ ١٤٢٨عطايا العتيبي، دار الصميعي، الطبعة األوىل 
: عبدالرمحن بن نارص السعدي، اعتنى به: ملنانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم ا )١٢٠

 .هـ ١٤٢٢سعد بن فواز الصميل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
السيد رشف الدين : حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البستي، حتقيق:  الثقات )١٢١

 . ، الطبعة، األوىل هـ ١٣٩٥دار الفكر، أمحد
ين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين حققها  حممد للرما: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن )١٢٢

هـ ١٣٨٧خلف اهللا،  ودكتور حممد زعلول، سالم دار املعارف، بمرص الطبعة الثانية 
 .م  ١٩٦٨

حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو : جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١٢٣
 .هـ  ١٤٠٥  جعفر،  دار الفكر، بريوت،

أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد :  ام املراسيلجامع التحصيل يف أحك )١٢٤
الطبعة،  ، ١٤٠٧  بريوت،  عامل الكتب،،محدي عبداملجيد السلفي: حتقيق: العالئي
  .الثانية

حممد رشاد سامل، دار العطاء الطبعة األوىل، . د: أمحد بن تيمية، حتقيق: جامع الرسائل )١٢٥
 . هـ ١٤٢٢

  بن عبد الرب النمري،  دار الكتب العلمية بريوت،  يوسف :جامع بيان العلم وفضله   )١٢٦
 .هـ ١٣٩٨

 أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، دار الشعب،:  جلامع ألحكام القرآنا )١٢٧
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  . القاهرة
 بريوت ،   دار إحياء الرتاث العريب  عبد الرمحن بن أيب حاتم،:  جلرح والتعديلا )١٢٨

 .  هـ ١٢٧١الطبعة ، األوىل،  
حممد أمحد لوح، دار ابن القيم، دار . التأويل الفاسد عىل العقيدة اإلسالمية، دجناية  )١٢٩

 .هـ ١٤٢٤ابن عفان، الطبعة األوىل، 
أمحد عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، :  واب الصحيح ملن بدل دين املسيحاجل )١٣٠

 . مطبعة املدين، مرص ،عيل سيد صبح املدين: حتقيق
عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء :  احلنفيةاجلواهر املضية يف طبقات  )١٣١

  .  كراتيش،القريش أبو حممد،  مري حممد كتب خانه 
بشري حممد عيون، : حممد بن القيم اجلوزية، حتقيق: حادي األرواح إىل بالد األفراح )١٣٢

 .هـ ١٤٢٣مكتبة دار البيان، الطبعة الثالثة، 
عبد . د: ن أمحد بن خالويه أبو عبد اهللا، حتقيقاحلسني ب:  احلجة يف القراءات السبع )١٣٣

 .، الطبعة، الرابعة١٤٠١ق بريوت، دار الرشو  ،العال سامل مكرم
اسامعيل بن حممد بن الفضل التيمي :  احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة )١٣٤

دار  وآخر، حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخيل:  حتقيق أبو القاسم،األصبهاين
 .هـ ، الطبعة الثانية١٤١٩ ، الرياض،السعودية اية،الر

عبد اهللا بن أمحد بن حممد املقديس أبو :  كاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدعةح )١٣٥
 الطبعة، هـ، ١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض،  ، عبد اهللا يوسف اجلديع: حممد، حتقيق

   .األوىل
: محد بن عبد اهللا األصبهاين، دار النرشأبو نعيم أ:  حلية األولياء وطبقات األصفياء )١٣٦

  .الرابعة: ، الطبعة١٤٠٥ - بريوت -دار الكتاب العريب 
 دار ، عبد السالم حممد هارون: أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ، حتقيق:  حليوانا )١٣٧

 م، ١٩٩٦ هـ،١٤١٦ بريوت  -اجليل، لبنان
 . حممد عيل النجار: قيقبريوت، حت أبو الفتح عثامن ابن جني، عامل الكتب،: خلصائصا )١٣٨
فهد بن سليامن الفهيد، دار : حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: خلق أفعال العباد )١٣٩

 . هـ ١٤٢٥أطلس اخلرضاء، الطبعة األوىل، 
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 عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي، دار الفكر، بريوت :  الدر املنثور )١٤٠
 . م١٩٩٣

حممد رشاد سامل، . د: ليم بن تيمية، حتقيقأمحد عبداحل:  درأ تعارض العقل والنقل )١٤١
 .طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة الثانية 

 . فهد بن عبدالرمحن الرومي، الطبعة ، الرابعة عرش: دراسات يف علوم القرآن الكريم  )١٤٢
 : مراقبةأمحد بن عيل بن حممد العسقالين، حتقيق:   درر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةال )١٤٣

 -هـ١٣٩ ،اهلند،  اباد  صيدر، جملس دائرة املعارف العثامنية،حممد عبد املعيد ضان
  .م، الطبعة، الثانية ١٩٧٢

إبراهيم بن عيل بن حممد بن فرحون : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب )١٤٤
 .اليعمري املالكي، دار الكتب العلميه، بريوت 

 .م٢٠٠٥هـ  ١٤٢٥ف فرحات، دار اجليل، بريوت يوس. ديوان األعشى، رشح د )١٤٥
 .هـ ١٤٣٠ديوان حسان بن ثابت، دار صادر، بريوت، الطبعة ، الثانية،  )١٤٦
بدر بن عبد اهللا : عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد، حتقيق: ذم التأويل )١٤٧

 .، الطبعة، األوىلهـ ١٤٠٦  الدار السلفية، الكويت، ،البدر
  شيخ اإلسالم أبو إسامعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري اهلروي، :م الكالم وأهلهذ )١٤٨

 ، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،عبد الرمحن عبد العزيز الشبل: حتقيق
  . م، الطبعة  األوىل ١٩٩٨ هـ،١٤١٨

 حمب الدين أيب عبد اهللا حممد بن حممود بن احلسن املعروف بابن :ذيل تاريخ بغداد )١٤٩
  . بريوت–ادي،  دار الكتب العلمية، لبنان النجار البغد

عبدالرمحن بن : عبدالرمحن بن أمحد بن رجب، حتقيق: الذيل عىل طبقات احلنابلة )١٥٠
 . هـ ١٤٢٥سليامن العثيمني، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، 

 ، بدر بن عبد اهللا البدر: عثامن بن سعيد الدارمي أبو سعيد، حتقيق:  لرد عىل اجلهميةا )١٥١
 .م، الطبعة، الثانية١٩٩٥ هـ،١٤١٦ ابن األثري  الكويت، دار

أمحد بن حنبل، دراسة : الرد عىل الزنادقة واجلهمية فيام شكت فيه من متشابه القرآن )١٥٢
دغش العجمي،  دار اإلمام البخاري، الدوحة، قطر، الطبعة األوىل :  وحتقيق
 هـ، ١٤٢٩
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 دار املعرفة،  ة احلراين أبو العباس، أمحد بن عبد احلليم بن تيمي:  لرد عىل املنطقينيا )١٥٣
  . بريوت

عبدالرمحن بن  حممد :  حرف لينفي األلف وامليم عن كالم اهللا"أمل "الرد عىل من يقول  )١٥٤
عبداهللا بن يوسف اجلديع، دار العاصمة، الرياض، : بن إسحاق بن  منده، حتقيق

 .هـ ١٤٠٩الطبعة األول، 
رضا اهللا : د بن سلامن النجاد أبو بكر، حتقيق  أمح:لرد عىل من يقول القرآن خملوق ا )١٥٥

  هـ ١٤٠٠مكتبة الصحابة اإلسالمية، الكويت، ، حممد إدريس
حييى اهلادي  الرشيف، املرتيض القاسم الريس، القايض : رسائل العدل والتوحيد )١٥٦

عبداجلبار أيب رشيد النيسابوري، اختارها وقدم هلا سيف الدين الكاتب، جماز من 
 .  لبنان  - دار مكتبة احلياة، بريوتجامعة االزهر،

  م١٩٦٦هـ، ١٣٨٥حممد عبده، دار الكتاب العريب، :  رسالة التوحيد )١٥٧
عبيداهللا بن : رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت )١٥٨

 هـ ١٤١٤حممد باكريم باعبداهللا، دار الراية، الطبعة األوىل : سعيد السجزي، حتقيق
عبد اهللا شاكر : عيل بن إسامعيل أبو احلسن األشعري، حتقيق:  أهل الثغررسالة إىل  )١٥٩

  .الثانية  الطبعة  هـ، ١٤٢٢مكتبة العلوم واحلكم السعودية، لبنان، اجلنيدي، 
رسالة يف إثبات االستواء والفوقية ومسألة احلرف والصوت يف القرآن املجيد  عبداهللا  )١٦٠

د بن معاذ بن علوان حقي، دار الطويق، أمح: بن يوسف بن حممد، اجلويني، حتقيق
 . م ١٩٩٨الرياض، 

القاهرة،  أمحد حممد شاكر: حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي، حتقيق:  الرسالة )١٦١
   .هـ ١٣٥٨

عمر بني سليامن األشقر، دار النفائس، األردن، الطبعة الرابعة : الرسل والرساالت )١٦٢
 . هـ ١٤٢٧عرش، 

 أبو الفضل شهاب حممود األلويس: رآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري الق )١٦٣
  .  بريوت، البغدادي، دار إحياء الرتاث العريبالدين 

عبداهللا بن قدامة املقديس، : موفق الدين: روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه )١٦٤
  .هـ ١٤١٩عبدالكريم بن عىل النملة، دار العاصمة، الطبعة السادسة . د: حتقيق
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املكتب اإلسالمي : عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي:  زاد املسري يف علم التفسري )١٦٥
  .  ، الطبعة، الثالثة١٤٠٤ - بريوت -

شعيب : حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية، حتقيق: زاد املعاد يف هدي خري العباد )١٦٦
رشون، األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة والع

 .هـ ١٤١٢
جمموعة : حممد بن أمحد بن عقيلة املكي،حتقيق:الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن )١٦٧

رسائل جامعية، مركز البحوث والدراسات بجامعة الشارقه، الطبعة األوىل، 
 .م  ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧

حممد نارص الدين األلباين : سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها )١٦٨
 .المي  املكتب اإلس

حممد نارص الدين األلباين، دار املعارف، : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )١٦٩
 .هـ ١٤١٢الرياض، الطبعة األوىل، 

 ،عطية الزهراين.د: أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل، حتقيق:  لسنةا )١٧٠
 األوىل، : م، الطبعة١٩٨٩هـ، ١٤١٠دار الراية، الرياض  

 دار ،حممد سعيد سامل القحطاين. د: هللا بن أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيقعبد ا:  لسنةا )١٧١
  الطبعة، األوىل،   هـ١٤١٦الدمام، ، ابن القيم

أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، حتقيق، باسم بن فيصل اجلوابرة، دار الصميعي، :السنة )١٧٢
 .هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية، 

  دار .زويني، حتقيق  حممد فؤاد عبد الباقيحممد بن يزيد أبو عبداهللا الق: سنن ابن ماجه )١٧٣
 . بريوت ،الفكر

حتقيق حممد حميي : سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي:  سنن أيب داود )١٧٤
 .    دار الفكر ،الدين عبد احلميد

: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي حتقيق:  سنن البيهقي الكربى )١٧٥
  هـ، ١٤١٤ مكة املكرمة، ،مكتبة دار الباز ، احممد عبد القادر عط

أمحد حممد شاكر :  حتقيق،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي:   سنن الرتمذي  )١٧٦
  . دار إحياء الرتاث العريب، بريوت   ،نيوآخر
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: حتقيق حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي أبو عبد اهللا، :  سري أعالم النبالء )١٧٧
، التاسعة ،  الطبعة بريوت،  ،مؤسسة الرسالةآخرين ، و، شعيب األرناؤوط 

 . هـ ١٤١٣
 ،عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبيل:  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )١٧٨

هـ، ١٤٠٦دار بن كثري ، دمشق، ،  حممود األرناؤوط،عبد القادر األرنؤوط: حتقيق
  . الطبعة األوىلالطبعة، 

أبو القاسم هبة بن احلسن الاللكائي   : اجلامعة رشح أصول اعتقاد أهل السنة و )١٧٩
 . هـ ١٤٢٣أمحد سعد الغامدي، دار طيبة، الطيبة الثامنة . د: حتقيق

 . هـ ١٤٢٥حممد بن صالح العثيمني، دار الثريا، الطبعة الثالثة  : رشح األربعني النووية )١٨٠
 بن أيب للقايض عبداجلبار بن أمحد، تعليق أمحد بن احلسني: رشح األصول اخلمسة )١٨١

هاشم، حتقيق الدكتور عبدالكريم عثامن، مكتبة وهبة القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .١٩٦٥ -١٣٨٤سنة

شعيب األرناؤوط حممد زهري : احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق:  رشح السنة )١٨٢
  .م، الطبعة، الثانية ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ بريوت،  املكتب اإلسالمي، دمشق ، الشاويش

خالد بن قاسم الردادي، دار : ن عيل  الربهباري، حتقيقاحلسن ب: رشح السنة )١٨٣
 .هـ ١٤٢١الصميعي، الطبعة الثالثة، 

حممد بن عودة السعوي، مكتبة . د: أمحد بن تيمية، حتقيق: رشح العقيدة األصفهانية )١٨٤
 . هـ ١٤٣٠دار املنهاج، الطبعة األوىل، 

دمشقي، حتقيق، عبداهللا عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز ال:   رشح العقيدة الطحاوية )١٨٥
 . هـ١٤١٩بن عبداملحسن  الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة، الثالثة عرش، 

جامع رشوح ( صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن :   رشح العقيدة الطحاوية )١٨٦
 .هـ ١٤٢٧دار ابن اجلوزي، القاهرة، الطبعة األول، ) العقيدة الطحاوية

حممد : يل بن حممد بن أيب العز الدمشقي، حتقيقعيل بن ع:   رشح العقيدة الطحاوية، )١٨٧
 . هـ ١٤١٤نارص الدين األلباين،  املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

حممد الصالح العثيمني، خرج أحاديثه، سعد بن فواز : رشح العقيدة الواسطية )١٨٨
 . هـ ١٤١٩الصميل، دار ابن اجلوزي، الطبعة اخلامسة، 
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علوي عبدالقادر السقاف، :  حممد خليل اهلراس، ضبط نصه:رشح العقيدة الواسطية )١٨٩
 .هـ ١٤١٥دار اهلجرة، الطبعة الثالثة، 

رشح الكوكب املنري املسمى بمخترص التحرير أو املخترب املبتكر رشح املخترص يف  )١٩٠
حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي احلنبيل املعروف بابن : أصول الفقه

 معهد البحوث ، جامعة أم القرى، نزيه محاد. مد الزحييل، دحم. د: حتقيق النجار،
  .  هـ١٤١٣ الثانية،  الطبعة،العلمية ، 

 حممد بن عبد الرمحن :الرشح امليرس عىل الفقهني األبسط واألكرب املنسوبني أليب حنيفة )١٩١
  . م، الطبعة األوىل١٩٩٩ -هـ ١٤١٩اخلميس،  مكتبة الفرقان، اإلمارات العربية، 

حممد بن عبدالرمحن اخلميس، دار : أمحد بن تيمية، حتقيق: ديث النزولرشح ح )١٩٢
 .هـ ١٤١٨العاصمة، الطبعة الثانية،

عبداهللا بن حممد الغنيامن، دار لينة، الطبعة : رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )١٩٣
 . هـ ١٤٢٠الرابعة، 

داملحسن عبداهللا بن عب: نجم الدين سليامن الطويف، حتقيق: رشح خمترص الروضة )١٩٤
 هـ ، ١٤١٩الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

أمحد بن ابراهيم بن  عيسى، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، : رشح نونية ابن القيم )١٩٥
 . هـ ١٤٠٦

عبداهللا الدميجي، دار الوطن، الطبعة . د: حممد بن احلسني اآلجري، حتقيق: الرشيعة )١٩٦
 . هـ ١٤٢٠الثانية، 

شمس الدين ابن القيم، :  مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليلشفاء العليل يف )١٩٧
 هـ  ١٤٢٠حتقيق عمر بن سليامن احلفيان، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل 

أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو :  لصارم املسلول عىل شاتم الرسول   ا )١٩٨
 دار ابن حزم، ،ري أمحد شودريحممد كب، حممد عبد اهللا عمر احللواين : العباس، حتقيق

  .األوىل :  الطبعةهـ، ١٤١٧بريوت، 
أمحد : اسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )١٩٩

 . م ١٩٩٠عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة، 
: ي اجلعفي، حتقيقحممد بن إسامعيل أبو عبداهللا البخار:  صحيح البخاري  )٢٠٠




 

 

٥٨٤ 

  .  هـ ١٤٠٧الطبعة ، الثالثة، الياممة، بريوت، ، دار ابن كثري ،  مصطفى ديب البغا.د
حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، : صحيح الرتغيب والرتهيب )٢٠١

 .هـ ١٤٢١الطبعة األوىل، 
ياض، الطبعة مكتبة املعارف، الر: حممد نارص الدين األلباين: صحيح سنن الرتمذي )٢٠٢

 . هـ ١٤٢٠األول، 
أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي، دار إحياء :  صحيح مسلم برشح النووي )٢٠٣

  . الطبعة الثانيةهـ، ١٣٩٢الرتاث العريب، بريوت، 
 حممد  مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، حتقيق :  صحيح مسلم )٢٠٤

 .  بريوت ،ريب دار إحياء الرتاث الع،فؤاد عبد الباقي
 سامي عطا حسن بحث ٠د:  الرصفة داللتها لدى القائلني هبا وردود املعارضني هلا )٢٠٥

منشور بمجلة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، الصادرة عن جامعة الكويت 
 . هـ ١٤٢٣، شوال )٥١(العدد

 دار ،بدر يوسف املعتوق: حممد بن جرير الطربي أبو جعفر، حتقيق:  رصيح السنة )٢٠٦
  .األوىل : ، الطبعةهـ ١٤٠٥اء للكتاب اإلسالمي الكويت، اخللف

حممد اجلامي، مكتبة الفرقان، الطبعة .د: الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية )٢٠٧
 .هـ ١٤٢٣الثالثة، 

املدينة  مكتبة الدار، ، عبد اهللا الغنيامن: عيل بن عمر الدارقطني، حتقيق: الصفات )٢٠٨
 وىل، األ: ، الطبعةهـ ١٤٠٢املنورة، 

. د: حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية حتقيق:  الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة )٢٠٩
 . هـ ١٤١٨عىل بن حممد الدخيل اهللا، دار العاصمة، الطبعة الثالثة،

حسن املساحي سويدان دار القلم، : عبدالرمحن بن عيل اجلوزي، عناية: صيد اخلاطر )٢١٠
 .هـ ١٤٢٥دمشق، الطبعة األوىل، 

عبد : عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج حتقيق:  ضعفاء واملرتوكنيلا )٢١١
  .، الطبعة، األوىل هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، بريوت، ، اهللا القايض

حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، : ضعيف اجلامع الصغري وزيادته )٢١٢
 .هـ ١٤١٠الطبعة الثالثة، 
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 الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل،  دار الكتب العلمية، عبد:  طبقات احلفاظ )٢١٣
  .  األوىل  الطبعة،هـ، ١٤٠٣بريوت، 

 ،دار املعرفة  حممد بن أيب يعىل أبو احلسني، حتقيق حممد حامد الفقي:طبقات احلنابلة )٢١٤
  .بريوت 

عة هجر للطبا  تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي، :  طبقات الشافعية الكربى )٢١٥
 ، عبد الفتاح حممد احللو. د،حممود حممد الطناحي. د: هـ، حتقيق١٤١٣ ، والنرش
  .  الثانية الطبعة،

. د: أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قايض شهبة، حتقيق:  طبقات الشافعية  )٢١٦
 هـ   ١٤٠٧ الطبعة، األوىل، بريوت،  عامل الكتب،، احلافظ عبد العليم خان

 ، تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح:  فعية طبقات الفقهاء الشا )٢١٧
 ، ، الطبعة م١٩٩٢دار البشائر اإلسالمية ، بريوت، ، حتقيق  حميي الدين عيل نجيب

  .األوىل  
خليل : إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي أبو إسحاق،، حتقيق:  طبقات الفقهاء )٢١٨

   .بريوت   دار القلم،،امليس
حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البرصي الزهري، دار صادر :  لكربىالطبقات ا )٢١٩

 . بريوت 
أمحد بن حييى املرتيض، عنيت بتحقيقه سوسنة ديفلد قلزر،توزيع  : طبقات املعتزلة )٢٢٠

 .م  ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠مؤسسة الريان، املعهد األملاين لألبحاث الرشقية بريوت 
 مكتبة ، سليامن بن صالح اخلزي: قيق حتالداودي،أمحد بن حممد :  طبقات املفرسين )٢٢١

 م، الطبعة، األوىل، ١٩٩٧ -هـ١٤١٧   العلوم واحلكم 
مكتبة ، عيل حممد عمر:  حتقيق،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي:  طبقات املفرسين )٢٢٢

 األوىل، : ، الطبعةهـ ١٣٩٦   ،القاهرة،  وهبة
 سيد، مطبعة السنة حتقيق فؤاد: عمر بن عىل سمرة اجلعدي: طبقات فقهاء اليمن )٢٢٣

 .م  ١٩٥٧املحمدية القاهرة،  
حممد نارص الدين األلباين، املكتب : ظالل اجلنة يف ختريج  السنة البن أيب عاصم  )٢٢٤

 . هـ ١٤١٣اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، 
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عمر بن سليامن األشقر، دار النفائس، األردن، الطبعة الثانية عرشة، : عامل املالئكة )٢٢٥
 . هـ ١٤٢٣

صالح .شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، حتقيق  د:  عرب يف خرب من غربلا )٢٢٦
  . الطبعة الثانية، م١٩٨٤الكويت،   مطبعة حكومة الكويت،، الدين املنجد

حممد بن : حممد بن عثامن ابن أيب شيبة العبيس أبو جعفر، حتقيق:  لعرش وما روي فيها )٢٢٧
  . األوىل   الطبعة،هـ، ١٤٠٦ مكتبة املعال، الكويت، ،محد احلمود

عقيدة التوحيد وبيان مايضادها أو ينقصها من الرشك األكرب واألصغر والتعطيل  )٢٢٨
والبدع وغري ذلك، صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان، دار العاصمة الطبعة ، 

 .هـ  ١٤٢٠األوىل،  
، الصابوين أبو عثامن إسامعيل بن عبدالرمحن: عقيدة السلف وأصحاب احلديث )٢٢٩

 .هـ١٤١٩دراسة وحتقيق، نارص بن عبدالرمحن اجلديع، دار العاصمة، الطبعة، الثانية، 
عبداهللا بن يوسف اجلديع، مؤسسة الريان، : العقيدة السلفية يف كالم رب الربية )٢٣٠

 . هـ ١٤٣٠الطبعة الثانية،
الثانية عرش  : دار النفائس، االردن، الطبعة: عمر سليامن االشقر: العقيدة يف اهللا )٢٣١

 . هـ ١٤٢١
خليل : عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي، حتقيق:  لعلل املتناهية يف األحاديث الواهيةا )٢٣٢

 األوىل  : ، الطبعةهـ١٤٠٣   دار الكتب العلمية، بريوت،،امليس
 شمس الدين حممد بن أمحد :لعلو للعيل الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها ا )٢٣٣

واء ض  مكتبة أ . أبو حممد أرشف بن عبد املقصود: بن عثامن بن قايامز الذهبي، حتقيق
 األوىل، : م، الطبعة١٩٩٥  هـ ١٤١٦السلف، الرياض، 

 ، نور الدين عرت: أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري، حتقيق:  علوم احلديث )٢٣٤
 . هـ ١٤٢٣الطبعة الثالثة، ،  دار الفكر املعارص بريوت

حازم سعيد حيدر، دراسة موازنة، دار الزمان، :  علوم القرآن بني الربهان واإلتقان  )٢٣٥
 . هـ ١٤٢٧الطبعة، الثانية ، 

حممد صفا شيخ إبراهيم حقي، مؤسسة :  علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري )٢٣٦
 .هـ ١٤٢٥الرسالة، الطبعة ، األوىل ، 
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 عدنان بن حممد زرزور، دار األعالم، الطبعة. د: علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه )٢٣٧
  .هـ ١٤٢٦األول، 

  دار إحياء  بدر الدين حممود بن أمحد العيني، :  عمدة القاري رشح صحيح البخاري )٢٣٨
  . الرتاث العريب، بريوت

حسن : عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل اآلمدي، حتقيق:  غاية املرام يف علم الكالم )٢٣٩
  هـ،١٣٩١ املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، القاهرة،، حممود عبد اللطيف

عبد اهللا . د:  حتقيق عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممد:  غريب احلديث )٢٤٠
  . هـ ١٣٩٧الطبعة ، األوىل،   ، بغداد مطبعة العاين،،  اجلبوري

  ،حممد عبد املعيد خان. د: حتقيق غريب احلديث، القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد، )٢٤١
 .  هـ ١٣٩٦ األوىل ،    ة،الطبع بريوت ، ،دار الكتاب العريب

عامد الدين : أبو سعيد عبد الرمحن النيسابوري املتويل، حتقيق:  الغنية يف أصول الدين )٢٤٢
 .م، الطبعة،  األوىل١٩٨٧هـ، ١٤٠٦ مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ،أمحد حيدر

فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم، مجع وترتيب، حممد بن عبدالرمحن بن قاسم،  )٢٤٣
 . طبعة الثانية ال

أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين :  فتح الباري رشح صحيح البخاري )٢٤٤
  . حمب الدين اخلطيب: بريوت، حتقيق  دار املعرفة،،الشافعي

زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب :  فتح الباري يف رشح صحيح البخاري )٢٤٥
 دار ابن  رق بن عوض اهللا بن حممدأبو معاذ طا: الدين البغدادي ابن رجب، حتقيق

 الثانية، : هـ  الطبعة١٤٢٢السعودية، الدمام،  اجلوزي،
مد بن عيل بن حممد  حمتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري،ف )٢٤٦

  .  بريوت  ،دار الفكر: الشوكاين 
عبداملحسن محد بن : أمحد بن تيمية، دراسة وحتقيق: الفتوى احلموية الكربى  )٢٤٧

 .هـ ١٤١٩التوجيري، دار الصميعي،  الطبعة األوىل 
عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي أبو :  فرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ال )٢٤٨

  . ، الطبعة، الثانية١٩٧٧ منصور، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،
الطاهري أبو عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم :  لفصل يف امللل واألهواء والنحلا )٢٤٩
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  .  القاهرة  مكتبة اخلانجي،،حممد
مساعد بن سليامن الطيار، دار ابن اجلوزي، الطبعة،  الثالثة : فصول يف أصول التفسري )٢٥٠

 .هـ ١٤٢٠، 
عجيل جاسم . د: أمحد بن عيل الرازي اجلصاص، حتقيق: الفصول يف األصول  )٢٥١

 . الطبعة، األوىل هـ، ١٤٠٥  الكويت، اإلسالمية،والشؤون  وزارة األوقاف ،النشمي
أبو عبد : أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، حتقيق:  فقيه واملتفقهال )٢٥٢

هـ، الطبعة، ١٤٢١دار ابن اجلوزي، السعودية،  ، الرمحن عادل بن يوسف الغرازي
  .الثانية 

نعيم : فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عرصنا احلارض مع نقد وتعليق )٢٥٣
م، تقديم األستاذ  ، ١٩٨٠هـ ١٤٠٠احلميص، مؤسسة الرسالة بريوت، ط الثانية، 

 .حممد هبجة البيطار 
حققه وأكمل : أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي: فنون األفنان يف عيون علوم القرآن )٢٥٤

الدكتور حسن ضياء الدين عرت، دار البشائر االسالمية، بريوت الطبعة : فوائده
 .م  ١٩٨٧-هـ ١٤٠٨االوىل، 

يف البالغة العربية، علم املعاين البيان، البديع  للدكتور عبد العزيز عتيق دار النهضة  )٢٥٥
 . العربية بريوت 

الدكتور حممد عبد السالم كفايف، واالستاذ : يف علوم القرآن دراسات وحمارضات )٢٥٦
 .م ١٩٨١عبد اهللا الرشيف، دار النهضه العربيه، بريوت، 

حتقيق الدكتور سليامن دنيا، : أبو حامد الغزايل: م والزندقةفيصل التفرقة بني االسال )٢٥٧
 .م دار احياء الكتب العربية  ١٩٦١ -هـ ١٣٨١الطبعة األوىل 

حممد نارص الدين : عبدالرمحن بن حييى املعلمي، حتقيق: القائد إىل تصحيح العقائد )٢٥٨
 . هـ ١٤٢٨األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 

 .حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، مؤسسة الرساله، بريوت : ملحيطالقاموس ا )٢٥٩
خممد زاهد بن احلسن : حتقيق: أيب حامد بن حممد الغزايل الطويس:  قانون التأويل )٢٦٠

الكوثري، عنى  بنرشه السيد غزت العطار احلسيني ، مؤسس ومدير مكتب الثقافة 
 .هـ ١٣٥٩اإلسالمية، الطبعة األوىل 
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حممد هشام طاهري، : منزلته بني السلف وخمالفيهم، دراسة عقدية القرآن الكريم  و )٢٦١
 .هـ ١٤٢٦دار التوحيد، الرياض، الطبعة، األوىل ، 

حممد بن : أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي، حتقيق:  القضاء والقدر )٢٦٢
، م، الطبعة٢٠٠٠هـ، ١٤٢١مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ، عبد اهللا آل عامر

  .األوىل 
 . هـ ١٤١٨عبدالرمحن بن صالح املحمود، دار الوطن، الطبعة الثانية، : القضاء والقدر )٢٦٣
أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين، :  قواطع األدلة يف األصول )٢٦٤

دار الكتب العلمية، بريوت، ي،  حممد حسن حممد حسن إسامعيل الشافع: حتقيق
  .م ١٩٩٧ ،هـ١٤١٨

 لبنان، ، عامل الكتب،موسى حممد عيل: أبو حامد الغزايل، حتقيق:   العقائدقواعد )٢٦٥
  .  الثانية  هـ،  الطبعة ١٤٠٥

حممد الصالح العثيمني، حتقيق أبو حممد : القواعد املثىل يف صفات اهللا وأسامئه احلسنى )٢٦٦
 . هـ ١٤١٦أرشف بن عبد املقصود، أضواء السلف، 

حممد بن :  صف طريق املريد إىل مقام التوحيدقوت القلوب يف معاملة املحبوب وو )٢٦٧
  ،عاصم إبراهيم الكيايل.د: عيل بن عطية احلارثي املشهور بأيب طالب املكي، حتقيق

 . الثانية : هـ، الطبعة١٤٢٦لبنان  ، بريوت دار الكتب العلمية ،
. حممد بن صالح العثيمني، مجعه وخرج أحاديثه د: القول املفيد يف عىل كتاب التوحيد )٢٦٨

 .  هـ ١٤١٨سليامن أبا اخليل، وآخر، دار ابن اجلوزي، دار العاصمة، الطبعة األوىل، 
محد بن أمحد أبو عبداهللا الذهبي :  لكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستةا )٢٦٩

 - جدة -مؤسسة علو ،   دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،حممد عوامة: الدمشقي، حتقيق
 .األوىل ، الطبعة، ١٩٩٢ - ١٤١٣

: أليب احلسني بن فارس، علق عليه ووضع حواشيه:  كتاب  الصاحبي  يف فقه اللغة )٢٧٠
 . هـ١٤١٨أمحد حسن بسبح، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي، دار الكتب : كتاب أصول الدين )٢٧١
لطبعة االوىل، استانبول، مطبعة الدولة العلمية بريوت لبنان، طبعة مصورة عن ا

  .١٩٨١هـ ١٤٠١م،  الطبعة الثالثة ١٩٢٨هـ  ١٣٤٦
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أبوعبيد القاسم بن سالم، حققه : كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله ودرجاته )٢٧٢
حممد نارص الدين االلباين، املكتب االسالمي، الطبعة : وخرج أحاديثه وعلق عليه

 .م  ١٩٨٣هـ ١٤٠٣الثانية، 
عيل نارص فقيهي، دار الفضيلة، دار : حممد بن إسحاق بن منده، حتقيق: كتاب اإليامن )٢٧٣

 . هـ ١٤٢١ابن حزم، الطبعة الرابعة، 
عيل بن عبدالعزيز : حممد بن جرير الطربي، حتقيق:  كتاب التبصري يف معامل الدين )٢٧٤

 . هـ ١٤١٦الشبل، دار العاصمة، الطبعة األوىل، 
حتقيق اليزابث ماري سارتني : جالل الدين السيوطي: كتاب التحدث بنعمة اهللا )٢٧٥

 . املطبعة العربية احلديثة 
أبو بكر حممد بن إسحاق بن :   التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلكتاب )٢٧٦

 السعودية، الرياض، ،  مكتبة الرشد،عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان:  حتقيق:خزيمة،
  .اخلامسة : م، الطبعة١٩٩٤ هـ،١٤١٤

فتح اهللا خليف، دار : أبو منصور املاتريدي، حققه وقدم له الدكتور: توحيدكتاب ال )٢٧٧
 . اجلامعات املرصية 

عيل نارص الفقيهي، مكتبة . د: حممد بن إسحاق بن منده، حتقيق: كتاب التوحيد )٢٧٨
 .هـ ١٤٢٣العلوم واحلكم، الطبعة األوىل، 

يبا، دار صادر، بريوت، مجيل صل. د: عبدالعزيز بن حييى الكناين، حتقيق: كتاب احليدة )٢٧٩
 . هـ ١٤١٢الطبعة الثانية، 

 ،أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد البغدادي:  كتاب السبعة يف القراءات )٢٨٠
 .هـ، الطبعة، الثانية ١٤٠٠دار املعارف، مرص، ، شوقي ضيف: حتقيق

للقايض عياض، أبو الفضل اليحصبي، دار : كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى )٢٨١
 .هـ ١٤٠٩كر، بريوت، لبنان، الف

 حممد رشاد سامل: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دار الفضيلة، حتقيق:  كتاب الصفدية  )٢٨٢
 . هـ  ١٤٢١  الرياض،.

كتاب العدة يف أصول الفقه للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبيل،  )٢٨٣
 املباركي، مؤسسة الرسالة، حققه وعلق عليه وخرج نصه الدكتور أمحد بن عىل سري




 

 

٥٩١ 

 . م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠بريوت الطبعة االوىل، 
 إبراهيم .د مهدي املخزومي، د: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق:  كتاب العني )٢٨٤

  .  دار ومكتبة اهلالل  ،السامرائي
أبو بكر عبداهللا بن أيب داؤد سليامن بن األشغث السجستاين، : كتاب املصاحف )٢٨٥

بعه الدكتور آثر جفري، املطبعة الرمحانية، الطبعة األوىل،  صححه ووقف عىل ط
 .هـ  ١٣٥٥م، ١٩٣٦

أمحد بن عيل املقريزي، دار التحرير : كتاب املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )٢٨٦
 .هـ  ١٢٧٠للطبع والنرش ، 

عبدالعزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، : أمحد بن تيمية، حتقيق: كتاب النبوات )٢٨٧
 . هـ ١٤٢٠عة األوىل، الطب

أليب بكر حممد بن القاسم بن : كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عزوجل )٢٨٨
هـ ١٣٩٠بشار االنباري النحوي، حتقيق حمي الدين عبدالرمحن رمضان، دمشق، 

 .م  ١٩٧١
حممودعبدالزراق، بحث منشور يف جملة جامعة امللك .كتاب قضية املحكم واملتشابه د )٢٨٩

 )  .٢(دد خالد، الع
أمحد العاكش، رسالة دكتوراه : كتب اإلعجاز البالغي يف القرآن، دراسة عقدية نقدية )٢٩٠

 . هـ ١٤٣٠يف جامعة امللك سعود، 
أبو القاسم حممود بن :  كشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل )٢٩١

اث العريب  دار إحياء الرت،عبد الرزاق املهدي: عمر الزخمرشي اخلوارزمي، حتقيق
  .بريوت

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس  إسامعيل بن  )٢٩٢
 هـ  ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة، بريوت، ،أمحد القالش: حممد العجلوين اجلراحي، حتقيق

  .الطبعة، الرابعة 
: أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي حتقيق:  كشف املشكل من حديث الصحيحني )٢٩٣

 .  م١٩٩٧هـ، ١٤١٨   دار الوطن ، الرياض،،عيل حسني البواب
أبو : أمحد بن عيل بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي حتقيق:  لكفاية يف علم الروايةا )٢٩٤
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 املكتبة العلمية، املدينة املنورة ، إبراهيم محدي املدين، عبداهللا السورقي 
البقاء أيوب بن موسى   أبو :الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية )٢٩٥

مؤسسة الرسالة، بريوت، ، عدنان درويش، حممد املرصي: احلسيني الكفومي، حتقيق
 .هـ ١٤١٩

، وضع نجم الدين حممد بن حممد الغزي: الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة )٢٩٦
 -هـ ١٤١٨حواشيه خليل املنصور، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، 

 )  .م ١٩٩٧
 دار صادر، بريوت  حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي،:  لسان العرب  )٢٩٧

 . الطبعة، األوىل 
 حتقيق، دائرة املعرف النظامية،   العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر :  سان امليزانل )٢٩٨

  .  هـ ١٤٠٦، الطبعة، الثالثة، بريوت  مؤسسة األعلمي للمطبوعات،،اهلند
أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي، دار الكتب العلمية :  للمع يف أصول الفقه ا )٢٩٩

  .  األوىل: هـ ، الطبعة١٤٠٥بريوت، 
حممد السفاريني، املكتب اإلسالمي، : لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية )٣٠٠

 . هـ ١٤١١الطبعة الثالثة، 
يعي، الرياض، أمحد بن عوض اهللا احلريب، دار الصم. د:  ًاملاتريدية دراسة وتقويام )٣٠١

 . هـ ١٤٢١الطبعة الثانية، 
مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، . د: مباحث يف إعجاز القرآن )٣٠٢

 . هـ ١٤٢٦
نارص بن عبد الكريم : مباحث يف عقيدة أهل السنة وموقف احلركات اإلسالمية منها )٣٠٣

 .هـ  ١٤١٢العقل، دار الوطن، الطبعة ، األوىل، 
للدكتور صبحي الصالح، دار العلم للماليني بريوت، : رآنمباحث يف علوم الق )٣٠٤

 .م ١٩٦٥الطبعة، الرابعة ،  
.                          هـ١٤٢١مناع  القطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة، الثالثة ، : مباحث يف علوم القرآن )٣٠٥
هـ حتقيق الدكتور ٤١٥عبداجلبار بن أمحد اهلمذاين ت : متشابه القرآن للقايض )٣٠٦

 .ان حممد زرزور، دار الرتاث القاهرة  عدن
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عدنان حممد زرزور، مكتبة دار الفتح، بدمشق :   متشابه القرآن، دراسة موضوعية )٣٠٧
 . م ١٩٦٩هـ ١٣٨٩الطبعة األوىل، 

 .حممد فؤاد سزكني، مكتبة اخلانجي : معمر بن املثنى أبو  عبيدة، حتقيق: جماز القرآن )٣٠٨
ح السامرائي، دار الدعوة محاة سورية، الطبعة مهدي صال: املجاز يف البالغة العربية )٣٠٩

 .م  ١٩٧٤هـ ١٣٩٤األوىل 
حممد بدري عبد اجلليل، دار النهضة العربية . د: املجاز وأثره يف الدرس اللغوي )٣١٠

 . م ١٩٨٠للطباعة والنرش بريوت 
دار الكتاب  ، عيل بن أيب بكر اهليثمي،  دار الريان للرتاث:  جممع الزوائد ومنبع الفوائد )٣١١

 .  هـ ١٤٠٧ بريوت، ، القاهرة  لعريب،ا
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب عبدالرمحن القاسم وابنه حممد،  )٣١٢

 .هـ ١٤٢٥جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، 
أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية :  املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )٣١٣

 الطبعة ،     دار الكتب العلمية، لبنان ،عبد السالم عبد الشايف حممد: حتقيق األندليس،
   .هـ١٤١٣،  األوىل

مساعد بن سليامن الطيار، دار ابن اجلوزي، الطبعة، االوىل، :    املحرر يف  علوم القرآن )٣١٤
 .هـ ١٤٢٧

 فخر الدين الرازي، راجعه، طه عبد الرؤوف: حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين )٣١٥
 .سعد، مكتبة الكليات االزهرية، وبذيله تلخيص املحصل نرص الدين الطويس 

طه جابر فياض : حممد بن عمر بن احلسني الرازي، حتقيق:  ملحصول يف علم األصولا )٣١٦
األوىل  ، الطبعة،هـ ١٤٠٠  الرياض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  العلواين

.  
عبد : سن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس، حتقيقأبو احل:  ملحكم واملحيط األعظما )٣١٧

 .األوىل: بريوت ، الطبعة   دار الكتب العلمية،،احلميد هنداوي
 . هـ ١٤١٠حممد بن محد  النجدي، دار اإلمام الذهبي، الطبعة األوىل، )٣١٨
حممد نغش، مطبعة : حمنة اإلمام أمحد بن حنبل، مجع حنبل بن إسحاق، دراسة وحتقيق )٣١٩

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣لطبعة الثانية، سعدى وشندى، ا
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عمر : للقايض عبداجلبار، مجع احلسن بن امحد بن متوية، حتقيق: املحيط بالتكليف )٣٢٠
السيد عزمي، مراجعة الدكتور امحد فؤاد االهواين، املؤسسة املرصية للتأليف واألنباء 

 .والنرش، الدار املرصية للتأليف والرتمجة 
 أبو باد بن العباس بن أمحد بن إدريس الطالقاينإسامعيل بن ع: املحيط يف اللغة )٣٢١

 ، هـ١٤١٤عامل الكتب، بريوت، لبنان، ، الشيخ حممد حسن آل ياسني: حتقيقالقاسم، 
  .الطبعة، األوىل 

مكتبة ، حممود خاطر:  حتقيق،حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي:  خمتار الصحاح )٣٢٢
 ، هـ ١٤١٥لبنان، بريوت، 

حممد بن أيب بكر  بن قيم اجلوزية، : رسلة عىل اجلهمية واملعطلةخمترص الصواعق امل )٣٢٣
 .  هـ ١٤٢٥احلسن بن عبدالرمحن العلوي، أضواء السلف، الطبعة األوىل  . د: حتقيق

حممد نارص الدين األلباين، : شمس الدين الذهبي، حتقيق: خمترص العلو للعيل الغفار )٣٢٤
 .هـ ١٤١٢املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن عيل احلنبيل :  ترص الفتاوى املرصية البن تيميةخم )٣٢٥
، هـ ١٤٠٦ دار ابن القيم، الدمام، السعودية، ،حممد حامد الفقي: البعيل، حتقيق

  .، الطبعة  الثانية ١٩٨٦
 ) ضمن رسائل العدل والتوحيد ( عبداجلبار : املخترص يف أصول الدين )٣٢٦
البالغة للدكتور عبد القاهر حسني دار الرشوق الطبعة األوىل املخترص يف تاريخ  )٣٢٧

 .م  ١٩٨٢هـ ١٤٠٢
حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي :  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني )٣٢٨

، هـ ١٣٩٣دار الكتاب العريب، بريوت، ، حممد حامد الفقي: أبو عبد اهللا، حتقيق
  .الطبعة، الثانية 

اسة البالغة العربية للدكتورأمحد خليل دار النهضة العربية بريوت املدخل إىل در )٣٢٩
 . م ١٩٦٨

للدكتور فاروق محادة، مكتبة املعارف، الرباط  : مدخل إىل علوم القرآن والتفسري )٣٣٠
 .م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩املغرب،  الطبعة األوىل 

حممد بن حممد أبو شهبة، دار اجليل   بريوت، : املدخل لدراسة القرآن الكريم )٣٣١
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 .  هـ ١٤١٢
حممد األمني الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة : مذكرة يف أصول الفقه )٣٣٢

 . هـ ١٤١٨الرابعة، 
أمحد بن عثامن القايض، دار العاصمة، ط : مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات )٣٣٣

 .١٩٩٦ -هـ ١٤١٦األوىل 
إسامعيل بن إبراهيم عبدالرمحن بن : املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز )٣٣٤

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، : املعروف بأيب شامة املقديس، تعليق
 . بريوت لبنان 

حممد العرويس عبدالقادر مكتبة : املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين )٣٣٥
 .    هـ ١٤٣٠الرشد، الطبعة األوىل، 

عبدالرزاق بن طاهر معاش، . د : مسالك أهل السنة فيام أشكل من نصوص العقيدة )٣٣٦
 .هـ ١٤٢٥دار ابن القيم، ودار ابن عفان، الطبعة األوىل، 

: حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري حتقيق:  ملستدرك عىل الصحيحنيا )٣٣٧
: م، الطبعة١٩٩٠ -هـ ١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت، ، مصطفى عبد القادر عطا

 األوىل، 
حممد عبد : حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، حتقيق:  م األصولملستصفى يف علا )٣٣٨

 . األوىل ،، الطبعة١٤١٣ ، بريوت–دار الكتب العلمية ، السالم عبد الشايف
  أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين،  مؤسسة قرطبة :  مسند اإلمام أمحد بن حنبل )٣٣٩

  . مرص
محدي بن : هللا القضاعي، حتقيقحممد بن سالمة بن جعفر أبو عبد ا:  مسند الشهاب )٣٤٠

  .، الطبعة، الثانية م ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٧ مؤسسة الرسالة، بريوت، ،عبد املجيد السلفي
عبد السالم، عبد احلليم، أمحد بن عبد احلليم آل تيمية، :  ملسودة يف أصول الفقها )٣٤١

   املدين، القاهرة، ،حممد حميى الدين عبد احلميد: حتقيق
موسى :  أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك األصبهاين،  حتقيق: مشكل احلديث وبيانه )٣٤٢

 م، الطبعة، الثانية، ١٩٨٥  عامل الكتب، بريوت،، حممد عيل
أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، : املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي )٣٤٣
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 . املكتبة العلميه، بريوت 
 . هـ١٤٢٣سليامن القرعاوي  : مصطلحات علوم القرآن عرض وحتليل واستدراك )٣٤٤
 كامل يوسف احلوت،: أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف، حتقيق:   املصنف )٣٤٥

 . األوىل   الطبعة،هـ، ١٤٠٩الرياض  مكتبة الرشد،
حافظ بن أمحد احلكمي، ضبط نصه، : معارج القبول برشح سلم الوصول يف التوحيد )٣٤٦

 .  هـ ١٤١٥لقيم، الطبعة الثالثة، عمر بن حممود أبو عمر، دار ابن ا
 دار    حتقيق خالد عبد الرمحن العكاحلسني بن مسعود البغوي،: معامل التنزيل  )٣٤٧

  .   بريوت املعرفة،
حممد عيل الصابوين جامعة أم : حتقيق   النحاس ، أبو جعفر:عاين القرآن الكريمم )٣٤٨

  . ، الطبعة، األوىل ١٤٠٩القرى، مكة املرمة  
: عبدالرمحن أبو السيوطي، ضبطه وصححه: ن يف وجوه إعجاز القرآنمعرتك األقرا )٣٤٩

 .هـ ١٤٠٨أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
خليل : حممد بن عيل بن الطيب البرصي أبو احلسني، حتقيق:  ملعتمد يف أصول الفقها )٣٥٠

  األوىل، : الطبعةهـ،١٤٠٣بريوت،   دار الكتب العلمية،،امليس
أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا :  معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب )٣٥١

م الطبعة، ١٩٩١ - هـ ١٤١١ - بريوت -دار الكتب العلمية : الرومي احلموي 
  . األوىل

  أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، دار احلرمني،:  املعجم األوسط، اسم املؤلف )٣٥٢
املحسن بن إبراهيم  عبد ،طارق بن عوض اهللا بن حممد :  حتقيقهـ، ١٤١٥القاهرة، 
   . احلسيني

 حممد شكور:  سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيق : املعجم الصغري )٣٥٣
  . ، الطبعة األوىل هـ ١٤٠٥عامن، ، دار عامر، بريوت ، حممود، املكتب اإلسالمي 

عمر رضا كحالة، مطبعة الرتقي :  لكتب العربيةمعجم املؤلفني تراجم مصنفي ا )٣٥٤
 . م  ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦بدمشق 

أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، حتقيق، عبد السالم : معجم مقاييس اللغة )٣٥٥
 . هـ  ١٤١١حممد هارون، داراجليل، بريوت  الطبعة ، األوىل، 




 

 

٥٩٧ 

 عثامن بن قايامز حممد بن أمحد بن:  معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار )٣٥٦
 مؤسسة الرسالة، بريوت، وآخرين،، شعيب األرناؤوط  : حتقيق الذهبي أبو عبد اهللا ،

  .األوىل : ، الطبعةهـ ١٤٠٤
عبداهللا بن حممد القرين، دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل، . د: املعرفة يف اإلسالم  )٣٥٧

 .هـ ١٤١٩
عيل حميي الدين عيل :  الزركيش، حتقيقبدر الدين حممد عبد اهللا:  معنى ال إله إال اهللا )٣٥٨

 الثالثة،   الطبعة، ،هـ١٤٠٥  دار االعتصام، القاهرة  ،القرة راغي
حتقيق جمموعه من : إمالء القايض عبداجلبار: املغني يف أبواب العدل والتوحيد )٣٥٩

 . م ١٩٦٢-هـ ١٣٨٢الباحثني،  وزارة الثقافة واالرشاد القومي، الطبعة االوىل 
:   حتقيق اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، :  لضعفاءاملغني يف ا )٣٦٠

  . الدكتور نور الدين عرت
عيل بن حسن األثري، : حممد بن أيب بكر  بن قيم اجلوزية ، حتقيق: مفتاح دار السعادة )٣٦١

 . هـ ١٤١٦دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 
، حممد سيد كيالين: حممد ، حتقيقأبو القاسم احلسني بن :  املفردات يف غريب القرآن )٣٦٢

 . لبنان  دار املعرفة،
عيل بن إسامعيل األشعري أبو احلسن، : مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  )٣٦٣

   دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة، الثالثة  ،حتقيق، هلموت ريرت
د أمحد .أحممد بن احلسن بن فورك ت، حتقيق : مقاالت الشيخ أيب احلسن االشعري )٣٦٤

 .هـ  القاهرة  ١٤٢٥عبدالرحيم السائح، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة األوىل 
 -بريوت   دار القلم ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلرضمي:  مقدمة ابن خلدون )٣٦٥

  .اخلامسة: ، الطبعة١٩٨٤
يد حممد س: حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، حتقيق:  مللل والنحلا )٣٦٦

  .هـ  ١٤٠٤ بريوت،   دار املعرفة ،كيالين
للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، مكتبة الفارايب الطبعة الثالثة، : من روائع القرآن )٣٦٧

 .م ١٩٧٢-١٣٩٢
خالد  السبت، دار ابن عفان، الطبعة، الثانية،  : مناهل العرفان دراسة وتقويم )٣٦٨

 . هـ ١٤٢٢
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، حتقيق فواز أمحد زمريل، دار الكتاب، اينحممد عبد العظيم الزرق:  مناهل العرفان )٣٦٩
 .  هـ  ١٤١٧ الثانية، ،الطبعة بريوت،

أمحد أبو زيد، مكتبة املعارف الرباط الطبعة : املنحى االعتزايل يف البيان وإعجاز القرآن )٣٧٠
 .م  ١٩٨٦األوىل، 

ضمن أضواء (حممد األمني الشنقيطي، : منع جواز املجاز يف املنزل للتعبد واالعجاز )٣٧١
 .حممد عبدالعزيز اخلالدي: ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، خرج أحاديثه)يان الب

حممد رشاد . د: أمحد بن تيمية، حتقيق: منهاج السنة يف نقض كالم الشيعة القدرية )٣٧٢
 هـ ١٤٠٦سامل، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

حلمي حممد : هللا احلسني بن احلسن احلليمي، حتقيقيب عبداأل: املنهاج يف شعب اإليامن )٣٧٣
 .   هـ ١٣٩٩فودة، دار الفكر، دمشق، الطبعة األول، 

عيل بن حممد . د: منهج ابن قدامة يف تقرير عقيدة السلف وموقفه من املخالفني هلا )٣٧٤
 . م ٢٠٠٥. الشهراين، بيت األفكار الدولية، عامن 

عثامن بن  عيل حسن، : أهل السنة واجلامعةمنهج اإلستدالل عىل مسائل اإلعتقاد عند  )٣٧٥
 .هـ ١٤٢٩مكتبة الرشد، الطبعة السادسة 

فهد بن عبدالرمحن بن سليامن الرومي، : منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري )٣٧٦
 .م  ١٩٨١هـ ١٤٠١مؤسسة الرسالة بريوت ، الطبعة األوىل 

يف تفسريه يوم يكشف عن املنهل الرقراق يف ختريج ما روي عن الصحابة والتابعني  )٣٧٧
سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ط الثانية : ساق، وإبطال دعوى اختالفهم فيها

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
. د: حممد بن إبراهيم بن مجاعة،، حتقيق:  ملنهل الروي يف خمترص علوم احلديث النبويا )٣٧٨

 .نية  الطبعة، الثاهـ،١٤٠٦ دار الفكر، دمشق، ،حميي الدين عبد الرمحن رمضان
 عبدالرمحن بن أمحد اإلجيي، عامل الكتب، بريوت  : املواقف يف علم الكالم )٣٧٩
الندوة العاملية للشباب : املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة )٣٨٠

مانع بن محاد اجلهني، دار الندوة العاملية، . د: اإلسالمي، إرشاف وختطيط ومراجعة
 . هـ  ١٤٢٤الطبعة اخلامسة،

عبدالرمحن بن صالح املحمود، مكتبة الرشد   : موقف ابن تيمية من األشاعرة )٣٨١
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 . هـ ١٤١٥الرياض، الطبعة األوىل، 
سليامن بن : موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة عرض ونقد )٣٨٢

 . هـ ١٤١٦صالح الغصن، دار العاصمة، الطبعة األوىل 
الشيخ : لدين حممد بن أمحد الذهبي، حتقيقشمس ا:  ميزان االعتدال يف نقد الرجال )٣٨٣

 دار الكتب العلمية، بريوت،،  عادل أمحد عبداملوجود،عيل حممد معوض والشيخ
  .، الطبعة، األوىل م١٩٩٥

مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن :  نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر )٣٨٤
 بريوت،  -لبنان مؤسسة الرسالة،، حممد عبد الكريم كاظم الرايض: حتقيق اجلوزي،
   .م الطبعة، األوىل١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

أمحد بن عيل بن حجر، : نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر )٣٨٥
 هـ١٤٢٢عبداهللا بن ضيف اهللا الرحييل، مطبعة سفري، الرياض، : حتقيق

 الشايع، املدينة املنورة، حممد بن عبدالرمحن: rنزول القرآن والعناية به يف عهد النبي  )٣٨٦
 .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 

 أبو سعيد عثامن بن :قض اإلمام عثامن بن سعيد الدارمي عىل املرييس اجلهمي العنيدن )٣٨٧
 ،هـ ١٤١٨السعودية،   مكتبة الرشد، رشيد بن حسن األملعي: سعيد الدارمي، حتقيق

 .األوىل م الطبعة،١٩٩٨
خالد بن عيل الغامدي، دار أطلس اخلرضاء، :  عقائد األشاعرة واملاتريديةنقض )٣٨٨

 .هـ ١٤٣٠الطبعة األوىل، 
: شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري، حتقيق:  هناية األرب يف فنون األدب )٣٨٩

 األوىل، : هـ ، الطبعة١٤٢٤ لبنان، -بريوت  دار الكتب العلمية، مفيد قمحية ومجاعة
 .م يف علم الكالم عبدالكريم الرشستاين، حرره الفرد جيوم  هناية االقدا )٣٩٠
: أبو الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين، حتقيق:  اية اإلقدام يف علم الكالمهن )٣٩١

 . الطبعة، األوىل ،هـ ١٤٢٥لبنان،  بريوت، دار الكتب العلمية،، أمحد فريد املزيدي
الدكتور بكري شيخ : رازي، حتقيقفخر الدين ال: هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز )٣٩٢

 .م  ١٩٨٥األمني، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة األوىل، 
: أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، حتقيق:  لنهاية يف غريب احلديث واألثرا )٣٩٣
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 -هـ ١٣٩٩ - بريوت -املكتبة العلمية ، حممود حممد الطناحي طاهر أمحد الزاوى،
 م، ١٩٧٩

إسامعيل باشا البغدادي، دار الكتب :  فني أسامء املؤلفني وآثار املصنفنيهدية العار )٣٩٤
   . هـ ١٤١٣العلمية، بريوت، 

صفوان : عيل بن أمحد الواحدي أبو احلسن، حتقيق:  الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )٣٩٥
 .األوىل ، الطبعة،١٤١٥ بريوت،،  دمشق ،الدار الشامية، دار القلم ، عدنان داوودي

 .هـ ١٤٠٥حممد رشيد رضا، املكتب اإلسالمي، الطبعة العارشة، : املحمديالوحي  )٣٩٦
الدكتور عبداحلميد : أمحد بن عيل بن برهان البغدادي، حتقيق: الوصول إىل األصول )٣٩٧

 . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣عيل أبو زنيد، مكتبة املعارف، الرياض، 
 بن حممد بن أيب   أبو العباس شمس الدين أمحد:وفيات األعيان و انباء أبناء الزمان )٣٩٨

  . دار الثقافة، لبنان ،احسان عباس: بكر بن خلكان، حتقيق
أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إسامعيل :  مة الدهر يف حماسن أهل العرصيتي )٣٩٩

،  هـ١٤٠٣لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت، مفيد حممد قمحية. الثعالبي، حتقيق د
 .األوىل : الطبعة
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  الصفحة         املوضوع                                                                                                                       

 ١...........................................................................املقدمة
 ٢................................................أمهية املوضوع، وأسباب اختياره 

 ٣.............................................................. الدراسات السابقه 
 ٤.................................................................... خطة البحث 

 ٨................................................................... منهج البحث 
 ١٠.....................................................................شكر وتقدير

 :تمهيدال
 :وفيه ثالثة مباحث

 ١٢............................................... التعريف بالعقيدة : املبحث األول
 ١٦........................................... التعريف بعلوم القرآن : املبحث الثاين
 ٢٣..........................نشأة علوم القرآن واملراحل التي مر هبا : املبحث الثالث


 :الفصل األول

 :وفيه سبعة مباحث: واملتشابهاملحكم 
 ٣١................-:وفيه مطلبان. املعنى اللغوي للمحكم واملتشابه: املبحث األول
 ٣٢..........................................املعنى اللغوي للمحكم : املطلب األول
 ٣٤...........................................املعنى اللغوي للمتشابه : املطلب الثاين
 ٣٥...........................أقوال العلامء يف معنى املحكم واملتشابه : املبحث الثاين
 ٤٢......................................املتشابه يف القرآن املحكم و: املبحث الثالث
 ٤٦..............................................حكم تأويل املتشابه : املبحث الرابع

 ٥١............................هل يف القرآن يشء التعلمه األمة ؟ : املبحث اخلامس




 

 

٦٠٢ 

 ٦٥.....................................هل الصفات من املتشابه ؟: املبحث السادس
 ٧٩....................................... املتشابه  وجوداحلكمة من: املبحث السابع

 :الفصل الثاين
 :وفيه ثالثة مباحث. املجاز 

 ٩٢..........................................تعريف احلقيقة واملجاز : املبحث األول
 ٩٣.............................................نشأة املجاز وأغراضه : املبحث الثاين
 ١٠٤.....:وفيه مطلبان. حتقيق القول بإن صفات اهللا ليست من املجاز : املبحث الثالث
 ١٠٦...........وجوب فهم النصوص الرشعية عىل حقيقتها وظاهرها : املطلب األول
 ١١٨...............................إبطال املجاز يف صفات اهللا وأسامئه : املطلب الثاين

 :الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان.التأويل والتفويض 

 ١٢٩.....................................:وفيه مخسة مطالب. التأويل : املبحث األول
 ١٣٠..............................................تعريف التأويل لغة : املطلب األول
 ١٣٣..............................حقيقة التأويل يف النصوص الرشعية : املطلب الثاين
 ١٣٧...........................حقيقة التأويل عند السلف واملتأخرين : املطلب الثالث
 ١٤٢........................... موقف السلف وأهل السنة من التأويل :املطلب الرابع

 ١٤٥...................................التأويل يف كتب علوم القرآن : املطلب اخلامس
 ١٦٤..........................................:وفيه مطلبان. التفويض : املبحث الثاين
 ١٦٥..................................................معنى التفويض : املطلب األول
 ١٦٧...................................التفويض يف كتب علوم القرآن : املطلب الثاين

 :الفصل الرابع
 :وفيه مبحثان. خرب اآلحاد 

 ١٧٥.............................................تعريف خرب اآلحاد : ث  األولاملبح
 ١٧٧...............................................حجية خرب اآلحاد : املبحث  الثاين
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 :الفصل األول

 .وفيه متهيد، ومبحثان . املسائل العقدية املتعلقه بتوحيد الربوبية واأللوهية 
 ١٩١...................................... واأللوهية يف تعريف توحيد الربوبية: متهيد

 ١٩٣..................................................توحيد الربوبية : املبحث األول
 ٢٠١..................................................توحيد األلوهية : املبحث الثاين

 :الفصل الثاين
 :وفيه مخسة مباحث. املسائل العقدية املتعلقه بتوحيد األسامء والصفات 

 ٢١٥.............................:وفيه مخسة مطالب. الصفات الذاتية : املبحث األول
 ٢١٦......................................................صفة النفس : املطلب األول

 ٢٢٢........................................................صفة العلو :  الثايناملطلب
 ٢٣٧........................................................صفة اليد : املطلب الثالث
 ٢٤٦......................................................صفة الوجه : املطلب الرابع

 ٢٥٢...................................................صفة العينني : املطلب اخلامس
 ٢٥٧.............................:وفيه أربعة مطالب. الصفات الفعلية : املبحث الثاين
 ٢٥٨...................................................صفة االستواء : املطلب األول
 ٢٦٧....................................صفة النزول واملجيء واالتيان : املطلب الثاين

 ٢٧٧.....................................................صفة القرب : ملطلب الثالثا
ـع ـب الراـب ـة والرضــا، والغضــب، والرمحــة، : املطـل ـة، املحـب مجلــة مــن الصــفات الفعلـي

 ٢٨٢...............................................................والعجب، وغريها 
 ٢٩٤.........................................................معية اهللا : املبحث الثالث
 ٢٩٨......................................................صفة احلياء : املبحث الرابع

 ٣٠٠...................................................... رؤية اهللا : املبحث اخلامس




 

 

٦٠٤ 

 :الفصل الثالث
 :وفيه مخسة مباحث: بالقرآناملسائل العقدية املتعلقة 

 ٣١٠..........................:وفيه ثالثة مطالب. موقفهم من القرآن : املبحث األول
 ٣١٢.......:وفيه متهيد وفيه مسألتان. منهج أهل السنة يف صفة الكالم : املطلب األول
 ٣١٨.........................أدلة أهل السنة عىل إثبات صفة الكالم هللا : املسألة األوىل
 ٣٢٣.....................لق بمشيئة اهللا واختياره إثبات أن كالم اهللا متع: املسألة الثانية
 ٣٣١........................................منهج أهل السنة يف القرآن : املطلب الثاين
 ٣٣٩.............................مناقشة أقوال املخالفني والرد عليهم : املطلب الثالث
 ٣٧١......................................................نزول القرآن : املبحث الثاين
 ٣٩٦..............................:وفيه أربعة مطالب. إعجاز القرآن : املبحث الثالث
 ٣٩٩...................................................ضابط املعجزة : املطلب األول

 ٤٠٥..........................................القرآن معجزة هذه األمة :  الثايناملطلب
 ٤١٣...........................................قدر املعجز من القرآن : املطلب الثالث
 ٤١٧........................:وفيه ثالث  مسائل. وجوه إعجاز القرآن : املطلب الرابع
 ٤١٧...........................؟.هل اإلعجاز واقع يف اللفظ أو املعنى : املسألة األولة
 ٤٢٣..................................................إعجازه بالرصفة : املسألة الثانية
 ٤٣٢.......................................... ه إعجاز القرآن من وجو: املسألة الثالثة
 ٤٣٨...................................................تفاضل القرآن : املبحث الرابع

 ٤٤٧...................................وفيه متهيد ومطلبان . الوحي : املبحث اخلامس
 ٤٤٨...............................................التمهيد يف حاجة البرش إىل الوحي 

 ٤٥٠...................................................تعريف الوحي : املطلب األول
 ٤٥٧....................................................مراتب الوحي : املطلب الثاين




 

 

٦٠٥ 

 :الفصل الرابع
 :وفيه ثالثة مباحث. املسائل العقدية املتعلقة بالقدر 

 ٤٦٢.....................................................أفعال العباد : املبحث األول
 ٤٨٥................................................التحسني والتقبيح : املبحث الثاين
 ٤٩٥................................................... حقيقة الظلم : املبحث الثالث

 :الفصل اخلامس
 :وفيه مبحثان. املسائل العقدية املتعلقة بمسائل األسامء واألحكام 

 ٥٠٢........................................ًحقيقة اإليامن لغة ورشعا : املبحث األول
 ٥١١...........................................................التكفري : ايناملبحث الث

 ٥١٨..........................................................................:اخلامتة
 ٥٢٠.......................................................................:الفهارس

 ٥٢١...................................................................فهرس اآليات 
 ٥٥٤...............................................................فهرس األحاديث 

 ٥٦١..................................................................فهرس األعالم 
 ٥٦٦............................................................فهرس امللل والنحل 

 ٥٦٧..........................................................فهرس األلفاظ الغريبة 
 ٥٦٨........................................................فهرس املصادر واملراجع 

 ٦٠١.............................................................فهرس املوضوعات 
 
 
 


