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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
, كنؤمف بو, كنتككؿ عميو, كالصبلة كالسبلـ عمى مد هلل نحمده كنستعينو كنستغفرهإف الح       

 المبعكث رحمة لمعالميف سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ أجمعيف أما بعد...
بترسيخ العقيدة الصحيحة, بؿ ال تكاد  المتدبر آليات القرآف الكريـ يجد مدل اىتمامياإف        

سكرة الحديد  تخمك سكرة مف سكر القرآف الكريـ مف الحديث عف قضايا العقيدة, كمف ىذه السكر
عمي المنيج  في ذلؾ  امعتمدن البحث, بالتي اشممت عمى العديد مف قضايا العقيدة؛ لذلؾ تناكلتيا 

لعقيدة, حيث قمت بجمع القضايا العقدية الكصفي التحميمي المقارف مف خبلؿ كتب التفسير كا
كمقارنتيا مع منيج  السمؼالمكجكدة في سكرة الحديد كدراستيا دراسة تحميمية كفؽ منيج 

 البحث إلى مقدمة, كتمييد, كثبلثة فصكؿ. االمتكمميف مف المعتزلة كاألشاعرة, كقد قسمت ىذ
تيار مكضكع البحث, كأىداؼ أىمية البحث, كسبب اخأما المقدمة فقد اشتممت عمى:        

البحث, كالدراسات السابقة, كمنيج البحث, كطريقة البحث, كخطة البحث, أما التمييد فقد 
 مكاضيعالأبرز ك  ؟ مدنية ـاسـ السكرة كسبب تسميتيا, كعدد آياتيا, كىؿ ىي مكية أاشتمؿ عمى 
صؿ األكؿ فقد اشتمؿ عمى أما الف, , كالمتكمميفبالسمؼالتعريؼ  , ثـسكرة الحديد العقائدية في

أما الفصؿ الثاني فقد اشتمؿ عمى الرسؿ  تعريؼ التكحيد, كبياف أقسامو, كثماره كنكاقضو,
 اكالكتب السماكية, أما الفصؿ الثالث فقد اشتمؿ عمى اليكـ اآلخر, كالقضاء كالقدر, كأخيرن 

  ومن ىذه النتائج:ختمت بحثي بأىـ النتائج كالتكصيات, 
في أصكؿ اإليماف, حيث جعمكىا خمسة أصكؿ كىي: العدؿ,  السمؼلة خالؼ المعتز  -1

المنكر, ككؿ  عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر المنزلتيف, بيف كالمنزلة كالتكحيد, الكعد كالكعيد,
 .السمؼأصؿ مف ىذه األصكؿ جعمكا لو معنىن باطبلن مخالفنا لمنيج 

د, أىميا: اثبات صفات المعاني في العديد مف مسائؿ االعتقا السمؼخالؼ األشاعرة  -2
 االعتقاد, كجعميـ الرب كاإللو بمعنى كاحد. مسائؿ العقؿ في عمى السبعة دكف غيرىا, كتعكيميـ

 .خمؽال, ك ةمشيئالك ة, كتابالعمـ, ك ال, كىي: كبمراتبو بالقدر, يؤمف حتى عبد إيماف يستقيـ ال -3
 أما التوصيات:

 حيحة في كافة األطر األكاديمية, الكعظية.ضركرة االىتماـ بقضايا العقيدة الص -1
كالمخالفيف مف  السمؼضركرة دراسة القضايا العقدية في جميع سكر القرآف, دراسة مقارنة بيف  -2

كذلؾ لتبصير كؿ ميتـ بكتاب اهلل بالدخف المكجكد في كتب التفسير, فيحترز خبلؿ كتب التفسير؛ 
 منو.

التعميمية بكضع مادة مستقمة لتدريس العقيدة اإلسبلمية  أكصي القائميف عمى كضع المناىجكما  -3
  الصحيحة؛ ألف ذلؾ أدعى لبلىتماـ بيا كفيميا كتطبيقيا.



 ت
 

Abstract 

باللغة اإلنجليزية ملخص الرسالة  

Verily, all praise is for Allah; we praise Him, seek His help, ask for His 

forgiveness believe in him and put our trust on him. And may Allah’s peace and 

blessings be upon His Messenger Muhammad, whom Allah sent as a mercy to the 

world, and upon his family and companions. To proceed: 

Anyone who ponder over the Noble Quran verses will find out the great attention 

paid to consolidating the true faith. In fact, every Surah in the Noble Quran has paid 

attention to the Islamic creed issues. One of these Surahs is Surat Al-Hadid, which 

includes many aspects of the Islamic creed. This study tackles those aspects 

depending on the comparative, descriptive, and analytical approaches. The study 

relied upon the sources of Tafseer, interpretation, and Aqeedah, creed. The study 

traced the creed issues mentioned in  Surat Al-Hadid, analyzed them in accordance 

with the school of As-Salaf (ancestors of companions and their followers from 

Muslim scholars) methods, and compared them with the opinions of the school of 

Mukallimeen including Mu'tazilite and Ash'aris. The study has been divided into an 

introduction, preface, and three chapters. 

The introduction included the research importance, its rationale, the research's 

topic objectives, previous studies, methodology, methods, and the research plan. The 

preface included the name of the Surah and its rationale, the number of its verses, its 

classification (Makki or Madani), and the most important Creed's topics addressed in 

Al-Hadid Surah. The preface also introduced As-Salaf (ancestors of companions and 

their followers from Muslim scholars), and the Mukallimeen (Mu'tazilite and 

Ash'aris). The first chapter included the definition of Tawheed, and introduced its 

divisions, fruits and Noaqdah (nullifiers).  The second chapter tackled the issues of 

prophets and Holy Books. The third chapter presented the issues of the Final Day, 

and fate and destiny. The study concludes the most important findings and 

recommendations including the following: 

1- Mu'tazilite disagreed with As-Salaf (ancestors of companions and their followers 

from Muslim scholars) in terms of faith foundations. They considered them five 

foundations consisting of: justice, unification, promise and intimidation, a status 

between two statuses and  the enjoinment of Al-Ma'ruf (the right) and the forbidding 

Al-Munkar (the wrong). They made a void meaning for each of these foundations in 
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which they disagreed with the method of As-Salaf (ancestors of companions and 

their followers from Muslim scholars). 

2- Ash'aris disagreed with As-Salaf (ancestors of companions and their followers 

from Muslim scholars) in many creed's issues, the most significant of them are: 

proofing only the manners of seven meanings, depending on mind in terms of creed's 

issues and having one meaning for both God and Lord. 

3- One is not a true believer unless he believes in Al-Qadar (destiny) and its divisions 

which are: knowledge, writing, willingness and creation.  

Recommendations:  

1- The need for paying attention to the true Creed's issues in terms of academic 

levels and preaching. 

2- The need for studying Creed's issues within all Qura'n Suras comparing between 

As-Salaf (ancestors of companions and their followers from Muslim scholars) and 

other dissented views through the books of Quran's interpretations so that, the 

learners of Quran realize the errors existed in the books of Quran's interpretations 

and to be aware of them.  

3- It is recommended to make an independent course for teaching the true Islamic 

Creed because it is better to comprehend and apply the Islamic Creed.         
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 صفحة االقتباس

}سَثَّنَب َُب رُضِؽْ هٌُُِثَنَب ثَؼْذَ بِرْ ىَذَّْزَنَب ًَىَتْ 

  َُنَب ِْٖٓ َُذُْٗيَ سَؽَْٔخً بَِّٗيَ ؤَْٗذَ اٌَُْىَّبةُ{
 

 [8]آٍ ػٔشإ: 
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 اإلىداء
 

 كأسكنيا فسيح جناتو, كجمعنا بيا في الفردكس األعمى (رحميا اهلل)إلى كالدتي العزيزة 

 وتمتااهلل في عمره كأحسف خ كأمد   (حفظو اهلل)زيز إلى كالدم الع

خكتي, كأخكاتي, كخالي, كخاالتي, كأبنا  ايـ جميعن ئإلى عمي, كا 

 كأبنائي األعزاء, الذيف تحممكا معي عبء الدراسة كعقباتيا كأىميا الكراـ, إلى زكجتي الغالية,

 إلى كؿ أحبابي كأقاربي كأصدقائي 

 كالذيف ينتظركف إلى إخكاني الذيف قضكا نحبيـ 

 إلى إخكاننا األسرل القابعيف خمؼ القضباف, فرج اهلل كربيـ كجمعنا بيـ عف قريب

إلى جميع المجاىديف كالمرابطيف عمى ثغكر المسمميف, في فمسطيف, كسكريا, كالعراؽ, كشتى 

 بقاع المسمميف, سدد اهلل رأييـ, كصكب رمييـ, كأيدىـ بجند مف عنده

 ماء كمتعمميف, في كؿ مكافإلى أىؿ السنة, مف عم

 أىدم ىذا البحث المتكاضع
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 شكر وتقدير
ُْْ َُئِْٖ منو القبكؿ كالمزيد لقكلو تعالى:  اكالن هلل تعالي عمى تكفيقو راجين الشكر أ        }ًَبِرْ رَإَرََّٕ سَثٌُّ

ُْْ ًََُئِْٖ ًَلَشْرُْْ بَِّٕ ػَزَاثِِ َُشَذِّذٌ{  الى يىٍشكيري الم وى  : مف قكؿ الن ًبيِّ  اكانطبلقن  ,[7ىيـ: ]إبراشٌََشْرُْْ َُإَصِّذٌََّٗ

إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع, فإني أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف ساىـ في  (1) مىٍف الى يىٍشكيري الن اسى 
 لو األجر كالمثكبة, كأخص بالذكر: اراجين 

مف  ا, الذم ما أدخر عمي شيئن ير العمصأحمد جابمة الدكتكر/ ي* أستاذم كمشرفي العزيز, فض
 عممو, كنصائحو البناءة, فأسأؿ اهلل تعالى أف يجزيو عني خير الجزاء.

 :العزيزيف عضكم لجنة المناقشة م  * كما أتكجو بالشكر الجزيؿ ألستاذى 
 مناقشان داخمينا         / محمد مصطفى الجدم الدكتكر
 رجينامناقشان خا       / نمر محمد أبك عكف   الدكتكر

* كما أتكجو بالشكر الجزيؿ, لمجامعة اإلسبلمية بغزة كلكؿ العامميف فييا, كأخص بالذكر كمية 
 د.عماد الدين الشنطي.أصكؿ الديف, كطاقميا التدريسي, كعمى رأسيـ عميد كمية أصكؿ الديف/ 

العامميف فييا * كما أتكجو بالشكر الجزيؿ, لكزارتي الغراء كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية, كجميع 
عبد القادر , كمدير أكقاؼ الشماؿ األخ الشيخ/ د. حسن الصيفيكأخص, بالذكر ككيؿ الكزارة/ 

 سالم.
* كما أف الشكر مكصكؿ لكؿ القائميف عمى العمؿ الدعكم, كأخص منيـ اإلخكة في دار القرآف 

 الكريـ كالسنة.
بالذكر شيخنا الفاضؿ الشيخ/  كأخص أشكر كؿ مف كاف لو يد في إنجاز ىذا البحث, ا* أخيرن 

 فجزل اهلل الجميع عنا كؿ خير ككفقيـ لما يحب كيرضى. ,, أبا خالدمنصور أبو الحسنى
 

 الباحث                                                                          
 محمد العيكطي ؼمحمد يكس                                                                    

                                                           

كًؼ, )ج1) ٍعػري (, صػححو الشػيخ 4811( )ح4/255( أبك داكد, سنف أبي داكد, ًكتىاب اأٍلىدىًب, بىابه ًفػي شيػٍكًر اٍلمى
 األلباني.
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 المقدمـــــــــــة
عمالنا, إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره, كنعكذ باهلل مف شركر أىنفسنا كمف سيئات أى       

ه ال شريؾ كحداهلل  كمف يضمؿ فبل ىادم لو, كأشيد أىف ال إلو إال ,اهلل فبل مضؿ لو مف ييده
} َّبؤَُّّيَب اُنَّبطُ ارَّوٌُا سَثٌَُّْْ اَُّزُِ خََِوٌَُْْ ِْٖٓ َٗلْظٍ ًَاؽِذَحٍ ًَخََِنَ ِٓنْيَب ,عبده كرسكلو الو, كأشيد أف محمدن 

 اهلل ًَبَٕ ػٌََُِْْْْ سَهِْجًب{ َّٕاهلل اَُّزُِ رَغَبءٌََُُٕ ثِوِ ًَإَسْؽَبَّ بِ صًَْعَيَب ًَثَشَّ ِٓنْئَُب سِعَبالً ًَضِريًا ًَِٗغَبءً ًَارَّوٌُا
 .[1]الًنساء: 

ًديًث ًكتىابي  ٍيرى اٍلحى م دو  أىم ا بىٍعدي ؛ فىًإف  خى ٍيرى اٍلييدىل ىيدىل ميحى كيؿ  اهلل, كىخى شىر  األيميكًر ميٍحدىثىاتييىا كى , كى
بللىةو ًفي الن اًر , ثـ أما بعد كيؿ  ضى بللىةه كى  :ًبٍدعىةو ضى

أف أكمؿ ليا دينيا, كجعمو محفكظنا إلى قياـ  عمى أمة محمد  مف نعـ اهلل فإف       
 }اٌََُّْْْ ؤًََِْْٔذُ ٌَُُْْ دِّنٌَُْْ ًَؤَرَْْٔٔذُ ػٌََُِْْْْ ِٗؼَْٔزِِ ًَسَػِْذُ ٌَُُُْ اُْةِعَِْبَّ دِّنًب{:الساعة قاؿ تعالى

الصحيحة, كيؼ ال كقد جعؿ  كقد جعؿ سبحانو أصؿ ىذا الديف يقكـ عمى العقيدة [3]المائدة:
رسكؿ اهلل (, بؿ إف ترسيخ العقيدة في  ادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدن أكؿ أركانو ) شيا النبي 

}ًََُوَذْ ثَؼَضْنَب  :قمكب الناس ىك العمؿ الذم قاـ بو جميع األنبياء كالرسؿ عمييـ السبلـ قاؿ تعالى

  .[36]النحؿ:  اَُِّوَ ًَاعْزَنِجٌُا اُـَّبؿٌُدَ{ كِِ ًَُِّ ؤَُّٓخٍ سَعًٌُُب ؤَِٕ اػْجُذًُا
, كأف مف كمما ال شؾ فيو أف القرآف الكريـ ىك المعجزة الخالدة التي نزلت عمى النبي       

أىـ المكاضيع التي تناكليا ىك ترسيخ العقيدة الصحيحة كتثبيتيا في قمكب المسمميف خاصة في 
مصادر العقيدة الصحيحة, كالتكحيد الخالص هلل تعالى,  العيد المكي, فالقرآف الكريـ ىك أىـ

دراسة  سورة الحديد دة فيي" قضايا العقكمف ىنا جاءت فكرة عنكاف ىذه الرسالة التي أسميتيا 
  ." والمتكممينالسمف مقارنة بين 

  :أىمية البحث :أوًل   
 :تبرز أىمية البحث مف خبلؿ      

 .أشرفيا, كىك كتاب اهلل أف البحث يتناكؿ أقدس الكتب, ك  -1
, ك  -2 عمـ العقيدة الذم ال حياة كال نعيـ لمنفكس إال كىك عظميا, أيتناكؿ البحث أشرؼ العمـك

 .بمعرفتو كالعمؿ بمقتضاه
أف البحث يتعمؽ بسكرة الحديد التي تناكلت قضايا عقائدية بالغة األىمية, مثؿ أقساـ  -3

كية, كاإليماف باليكـ اآلخر, ك بالقضاء كالقدر خيره كالكتب السما ,التكحيد, كاإليماف بالرسؿ
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إال إذا آمف بيا كشره, كىذه القضايا تمثؿ أغمب أركاف التكحيد كالتي ال يستقيـ إيماف عبدو 
 .جميعنا
 :أسباب اختيار الموضوع :ثانًيا
ماف, كركد الكثير مف القضايا العقدية الميمة في سكرة الحديد كالتي شممت أغمب أركاف اإلي -1

 .مما دفع الباحث إلى جمع ىذه القضايا كترتيبيا
 .السمؼسكرة الحديد كفؽ منيج العقيدة في  آليات بياف الفيـ الصحيح -2
  .بياف االنحرافات التي كقع فييا المعتزلة كاألشاعرة في آيات العقيدة في سكرة الحديد -3

 :  أىداف البحث :ثالثًا
سقاطيا عمى ما شابييا مف قضايا العقيدة التي ا  لحديد ك دراسة قضايا العقيدة في سكرة ا -1

  .كردت في باقي سكر القرآف الكريـ
                                                                                       .كبياف تقسيماتيـ لمتكحيد –المعتزلة كاألشاعرة  –كالمتكمميف  بالسمؼالتعريؼ  -2
 .في سكرة الحديد في قضايا العقيدةكالمتكمميف  السمؼعتقدات بياف م -3
كغرس العقيدة الصحيحة القكيمة في نفكس المسمميف, كذلؾ مف  ((تقكية اإليماف باهلل  -4

 .خبلؿ بياف الفيـ الصحيح آليات العقيدة في سكرة الحديد
 :الدراسات السابقة :رابًعا
ة دراسات سابقة تناكلت البحث في سكرة الحديد كمف عدبعد التحرم كالبحث, كجد الباحث       

 :ىذه الدراسات
رسالة  (-دراسة تحميمية - مف أكليا إلى اآلية الخامسة عشرة سكرة الحديددراسة بعنكاف: )  -1

, صالح يحيى صكاب إشراؼ الدكتكر /, باسـ عمي محمد صالح الزباجي ماجستير لمباحث:
عشرة آية مف  ذه الرسالة عدة جكانب في أكؿ خمسحث في ىاليمف, تناكؿ البا –اإليماف جامعة

, التحميؿ اإليماني العقائدم, معنى اآليات كالقراءات الكاردة فييا :سكرة الحديد, حيث تناكؿ
 التحميؿ التربكم السمككي. , ك التحميؿ الفقيي, التحميؿ األصكلي

صييب بف عيسى  :لمباحث (مف خبلؿ تفسير سكرة الحديد صفات المنافقيفدراسة بعنكاف: ) -2
الجامعة اإلسبلمية بالمدينة  ,إشراؼ االستاذ الدكتكر / عيد بف حجيج الجيني, المرزكقي
ما ىك عقاب ك  ,المنافقيف, تناكؿ الباحث في ىذه الرسالة مفيكـ النفاؽ كصفات المنكرة

 .ؽلنفاالكقاية مف اكطرؽ  ,عمى النفس البشريةكخطره  ما ىي أنكاع النفاؽ, ك المنافقيف
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 السمؼعند سكرة الحديد  قضايا العقيدة فيما يميز ىذه الدراسة في ككنيا ستتناكؿ كلكف       
 .كالمتكمميف ) المعتزلة كاألشاعرة (

  :منيج البحث :خامًسا
       مف خبلؿ كتب التفسير ( 3)المقارف  (2) التحميمي( 1)الباحث عمي المنيج  الكصفي  اعتمد       
مف أنسب مناىج البحث العممي لمثؿ ىذه المكضكعات, حيث قاـ بجمع القضايا  نيا, ألكالعقيدة

كمقارنتيا مع  ,السمؼكدراستيا دراسة تحميمية كفؽ منيج  ,العقدية المكجكدة في سكرة الحديد
 منيج المتكمميف مف المعتزلة كاألشاعرة.

 :طريقة البحث :سادًسا
 .في المتف السكرة كرقـ اآليةاسـ  بذكر تخريج اآليات القرآنية كذلؾ -1
عزك األحاديث إلى مظانيا الصحيحة كنقؿ الحكـ عمييا ما لـ يكف في الصحيحيف أك  -2

 .ثـ تكثيقيا في الحاشية     يف بيذا الشكؿ ىبللأحدىما كتميزىا بكضعيا بيف قكسيف 
 .أخذ النصكص مف مظانيا, كعزكىا إلى أصحابيا -3
بذكر اسـ المؤلؼ أكالن, ثـ اسـ الكتاب, ثـ كثقو في الحاشية حيف االقتباس مف كتاب, أ -4

 .الجزء كالصفحة

                                                           

ية كدقيقة عف ظاىرة أك أسمكب مف أساليب التحميؿ المركزم عمى معمكمات كاف ىك" المنيج الوصفي:( 1)
معمكمة, كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية, ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكع محدد, أك فترة أك فترات زمنية 

كيرل آخركف أف "المنيج الكصفي عبارة عف طريقة  مكضكعية, بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة".
مية صحيحة, كتصكير النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا عمى لكصؼ المكضكع المراد دراستو مف خبلؿ منيجية عم

رجاء كحيد دكيدرم, البحث العممى أساسياتو النظرية كممارستو العممية  .أشكاؿ رقمية معبرة يمكف تفسيرىا "
 .(183)ص 

"ىك تمحيص الكقائع كاخضاعيا لتفسيرات سببية كمقارنات, كاختبار صحة الفركض,  المنيج التحميمي:( 2)
قياـ بالتجارب معتمدان عمى القياس الكمي أكثر مف النكعي لمكصكؿ لمحقائؽ العممية, في إطار ما يجب أف كال

 (.179يككف". المشكخي, تقنيات كمناىج البحث العممي )تحميؿ أكاديمي لكتابة الرسائؿ كالبحكث العممية( )ص
يا البعض مف حيث أكجو الشبو ىك دراسة الظكاىر مف خبلؿ مقارنتيا مع بعض المنيَج المقاِرن:( 3)

كاالختبلؼ؛ كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى العكامؿ المسببة لحادث أك ظاىرة معينة كالظركؼ المصاحبة لذلؾ, 
كالكشؼ عف العبلقات كأكجو الشبو كاالختبلؼ بيف الظكاىر. انظر: عمياف, كغنيـ, مناىج كأساليب البحث 

 (. 56العممي ) النظرية كالتطبيؽ( )ص
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 .التكثيؽ الذم تـ فيوكتابة الرابط اإللكتركني لممصادر اإللكتركنية, ككتابة اليـك كالتاريخ  -5
 .بياف معني الكممات الغريبة, كالترجمة لبعض الشخصيات في اليكامش إف كجد -6
 ., كفيارس المراجع كالمكضكعاتكاألعبلـ األحاديثكضع فيارس لآليات ك  -7

  :خطة البحث :سابًعا
 ,مكضكع البحث سبب اختيارك , البحثأىمية )  فييا بينت البحث عمى مقدمة اشتمؿ      

البحث  قسمتثـ ة البحث ( منيج البحث, كطريقك  الدراسات السابقة,, ك أىداؼ البحثك 
 :مباحث كمطالب,  مكزعة عمى النحك التاليكثبلثة  فصكؿ,  كفي كؿ فصؿ  ,إلى تمييد

 
  عمى ويشمل :التمييد

 ؟ مدنية ـتيا, كعدد آياتيا, كىؿ ىي مكية أاسـ السكرة كسبب تسمي :أوًل 
 .سكرة الحديد العقائدية في مكاضيعالأبرز  :ثانًيا
  ., كالمتكمميف ) المعتزلة, األشاعرة (السمؼالتعريؼ ب :ثالثًا
 

 الفصل األول
 والمتكممينالسمف  بينفي سورة الحديد  وثمراتو ونواقضو التوحيد

 :كفيو مبحثاف      
 .والمتكممين في سورة الحديدالسمف عند أنواع التوحيد  :المبحث األول

  :كفيو أربعة مطالب      
 .كالمتكمميفالسمؼ , كبياف أقسامو عند التكحيد تعريؼ :المطمب األول
 .كالمتكمميفالسمؼ كمكقؼ  في سكرة الحديد تكحيد الربكبية :المطمب الثاني
 .كالمتكمميفالسمؼ في سكرة الحديد كمكقؼ تكحيد األلكىية  :المطمب الثالث
 .كالمتكمميفالسمؼ كمكقؼ  في سكرة الحديد تكحيد األسماء كالصفات :المطمب الرابع

 
  .سورة الحديد في وونواقضالتوحيد  ثمار :المبحث الثاني

 :كفيو مطمباف      
 .سكرة الحديد التكحيد في ثمار :المطمب األول
 .سكرة الحديد نكاقض التكحيد في :المطمب الثاني
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 الفصل الثاني
 والمتكممينالسمف  بين في سورة الحديد الرسل والكتب السماوية

 :كفيو مبحثاف      
 .والمتكممين السمف بين في سورة الحديد الرسل :المبحث األول

  :البكفيو ثبلثة مط      
  .اإليماف بالرسؿمفيـك  :المطمب األول

 .في سكرة الحديد الكارد ذكرىـالرسؿ  :الثانيالمطمب 
 .كالمتكمميفالسمؼ  بيف في سكرة الحديد الرسؿ مياـ :الثالثالمطمب 

 
 .والمتكممين السمف بين في سورة الحديد الكتب السماوية :المبحث الثاني

  :كفيو ثبلثة مطالب      
 .اإليماف بالكتب السماكيةمفيـك  :األولالمطمب 

 .في سكرة الحديد الكارد ذكرىاالكتب السماكية  :المطمب الثاني
 .كالمتكمميفالسمؼ  بيف في سكرة الحديد الكتب السماكية خصائص :المطمب الثالث

 
 الفصل الثالث

 والمتكممين السمف بيناليوم اآلخر, والقضاء والقدر في سورة الحديد 
 يو مبحثاف:كف      

 .والمتكممين السمف بيناليوم اآلخر في سورة الحديد  :المبحث األول
  :كفيو خمسة مطالب      

 .اليـك اآلخراإليماف ب مفيكـ :المطمب األول
 .كالمتكمميفالسمؼ  بيففي سكرة الحديد  الصراط :المطمب الثاني

 .فكالمتكمميالسمؼ  بيف في سكرة الحديد الميزاف :الثالثالمطمب 
 .كالمتكمميفالسمؼ  بيف الجنة كالنار في سكرة الحديد :الرابعالمطمب 
 .في سكرة الحديدعدـ قبكؿ الفدية يـك القيامة  :الخامسالمطمب 
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 .والمتكممين السمف بينفي سورة الحديد  القضاء والقدر :المبحث الثاني
  :كفيو ثبلثة مطالب      

 .كأدلتو كالقدر, القضاءب اإليماف مفيكـ :المطمب األول
 .كالمتكمميفالسمؼ  بيفمراتب القضاء كالقدر في سكرة الحديد  :المطمب الثاني
 .ثمار اإليماف بالقضاء كالقدر :المطمب الثالث

 
 :الخاتمة

 كفييا أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج كتكصيات.
 

 :وتشمل :الفيارس
 فيرس اآليات القرآنية. -1
  كية.فيرس األحاديث النب -2
 .فيرس األعبلـ -3
 فيرس المصادر كالمراجع. -4
 فيرس المكضكعات. -5
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 ؟مدنية ماسم السورة وسبب تسميتيا, وعدد آياتيا, وىل ىي مكية أ :أولً 
 :اسم السورة وسبب تسميتيا -1

د, كقد يككف ليا اسماف أك تختمؼ السكر مف حيث عدد أسمائيا فقد يككف لمسكرة اسـ كاح      
 ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ ًَؤَْٗضَُْنَب} :أكثر, كسكرة الحديد مف السكر التي ليا اسـ كاحد كرد في قكلو تعالى

 كبيذا كانت العادة في تسمية سكر القرآف الكريـ حيث تسمى [,25: الحديد] {ُِِنَّبطِ ًََٓنَبكِغُ شَذِّذٌ
" كعمى ذلؾ  بقكلو: في البرىاف اإلمام الزركشيكىذا ما أكده , لقرينة مكجكدة فييا كؿ سكرة

جرت أسماء سكر الكتاب العزيز كتسمية سكرة البقرة بيذا االسـ لقرينة ذكر قصة البقرة المذككرة 
فييا كعجيب الحكمة فييا كسميت سكرة النساء بيذا االسـ لما تردد فييا مف كثير مف أحكاـ 

 .(1). ".لما كرد فييا مف تفصيؿ أحكالياالنساء كتسمية سكرة األنعاـ 
 " سميت (2) مف الزحيمي كابف عاشكر في تفسيرىما, فقاؿ الزحيمي يؤيد ذلؾ ما ذكره كؿ  ك       
 كالعمراف المدنية مظاىر كاعتماد الحديد, منافع إلى منيا( 25) اآلية في لئلشارة الحديد, سكرة

 .(3)كالحرب " السمـ في سكاء عميو, كالحضارة
 .. ككذلؾ.«الحديد سكرة» الصحابة عيد مف تسمى السكرة " ىذه :(4) بن عاشوراكقاؿ       

: تعالى قكلو في فييا «الحديد» لفظ لكقكع السنة, كتب كفي المصاحؼ في سميت بذلؾ
ف المفظ , كىذا[25: الحديد] {شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ ًَؤَْٗضَُْنَب}  قكلو في الكيؼ سكرة في ذكر كا 

 عمى الحديد سكرة عمى النزكؿ في سابقة , كىي[96: الكيؼ] { اُْؾَذِّذِ صُثَشَ آرٌُِِٗ} :تعالى

                                                           

 .(1/270ج) البرىاف في عمـك القرآف ,لزركشيا (1)
 الكريـ لمقرآف حافظان  كالده ككاف ـ,1932 عاـ دمشؽ نكاحي مف عطية دير بمدة في كلد الزحيمي ىو وىبة" (2)

 كتبو: )الكجيز ـ, مف1963 عاـ دمشؽ بجامعة تاجران, عمؿ مدرسان  مزارعان  النبكية, لمسنة محبان  بو, بحـز عامبلن 
 الميسر الحنبمي الفقو, كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير التفسير ,كأدلتو اإلسبلمي و, الفقوالفق أصكؿ في

المعجـ الجامع في تراجـ العمماء كطمبة العمـ , أعضاء ممتقى أىؿ الحديث ".المعاصرة..( كتطبيقاتو بأدلتو
 (.1/368)ج المعاصريف

 .(27/287جكالمنيج ) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة ,الزحيمي (3)
مف . بتكنس كفركعو الزيتكنة جامع كشيخ بتكنس المالكييف المفتيف رئيس :عاشور بن الطاىر ىو محمد"(4)

في تفسير  التحرير كالتنكير, ك أصكؿ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ, ك )مقاصد الشريعة اإلسبلميةكتبو: 
 .(175 - 174/ 6) بلـاألعق". الزركمي, 1393ق, تكفي 1296...( كلد القرآف
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 الذم الحديد كألف الكيؼ, أىؿ بقصة لبلعتناء الكيؼ باسـ سميت ألنيا ؛بو تسـ فمـ المختار,
 اهلل حكمة آثار مف أثر ىك إذ بو تنكييان  كخكذ, كدركع سيكؼ مف السبلح حديد بو مراد ىنا ذكر
لياـ مادتو خمؽ في  قاؿ كما المعتديف كدفاع الديف لتأييد منافع بو لتحصؿ ؛صنعو الناس كا 

 (1)." [25: الحديد] {ثِبُْـَْْتِ ًَسُعَُِوُ َّنْظُشُهُ َْٖٓ اَُِّوُ ًََُِْؼََِْْ ُِِنَّبطِ ًََٓنَبكِغُ شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ}تعالى:
ف سكرة الحديد سميت بذلؾ لقرينة فييا حيث ذكر فييا يتبيف مف أقكؿ المفسريف السابقة أ

 ًََُِْؼََِْْ ُِِنَّبطِ ًََٓنَبكِغُ شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ}كمنافع لمناس كما قاؿ تعالى:  ,كأف فيو بأس شديد ,الحديد

 .[25: الحديد] {ثِبُْـَْْتِ ًَسُعَُِوُ َّنْظُشُهُ َْٖٓ اَُِّوُ

 ؟ ةمدني عدد آياتيا, وىل ىي مكية أم -2
 : اختىمؼ أىؿ العمـ في عدد آيات سكرة الحديد إلى فريقيف:المسألة األولى

 .كعشركف ثماف عدد آيات سكرة الحديد ف  : إكالشاـ فيقكلكف كمكة المدينة أىؿ :الفريق األول
 .كعشركف تسعه  عدد آيات سكرة الحديد ف  إ :كالككفة فيقكلكف البصرة أىؿ :الفريق الثاني

 :جمع مف العمماء منيـ الفريقيفإلى ىذيف كقد أشار       
 عدٌ  في كعشركف كثماف كالبصرة, الككفة عدٌ  في كعشركف تسع " كآياتيا :بقكلو الفيروزآبادى -أ

 المختمؼ. كسبعكف كستةه  كأىربعمائة أىلفاف كحركفيا كأىربعكف, كأىربع خمسمائة ككمماتيا الباقيف,
 .(2)" {يجنَْاإل} ك {اُؼزاة هِجَِِوِ ِٖٓ}: آيتاف فييا

 في كثماف كالبصرم الككفي في آيات كتسع عشركف "كىي :بقكلو (3) أبو عمرو الداني -ب
الباقكف يعدىا كلـ الككفي عدىا [13: الحديد] {اُْؼَزَاةُ هِجَِِوِ ِْٖٓ} آيتاف الباقيف اختبلفيا عدد

   .(4)كف"الباق يعدىا كلـ البصرم عدىا [27: الحديد] {اُْةِْٗغََِْ ًَآرَْْنَبهُ}

                                                           

 .(27/353جالتحرير كالتنكير ) ,بف عاشكرا (1)
 .(1/453ج)بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ,الفيركزآبادل (2)
 بن عثمان بن سعيد بن عثمان عمرو؛ أبو األندلس عالم الحاذق المقرئ المجود الحافظ ىو اإلمام" (3)

 إحدل سنة في مكلدم أف أخبره كالده أف , ذكرالداني ثم القرطبي سياألندل مولىم األموي عمر بن سعيد
 عمرك أبك مات الحديث, ط النببلء أعبلـ كثمانيف ست سنة أكؿ في العمـ بطمب فابتدأت مائة كثبلث كسبعيف

 .(321, 317/ 13) النببلء أعبلـ , سير. الذىبي" مائة كأربع كأربعيف أربع سنة شكاؿ نصؼ يـك
 .(241)ص البياف في عٌد آم القرآف ,الداني أبك عمرك (4)



16 
 

كىذا االختبلؼ كاف  ,يتضح مما سبؽ أنو اختيمؼ في عدد آيات سكرة الحديد عمى فريقيف      
ال فيي نفس الكممات كنفس الحركؼ إال في مكاضع الكقكؼ عمى الفكاصؿ التي بيف اآليات,  كا 
 عشركفك  تسعه  كالبصرييف عد الككفييفففي  أف البعض قد يعتبر ىذه آية كالبعض يعتبرىا آيتيف,

كلكف الباحث يبلحظ أف عد الككفييف  ,كعشركف أية ثمافو  كالشاـ كمكة أىؿ المدينةآية, كفي عد 
 .(رحمو اهلل تعالى) (1)كاإلماـ القرطبي :كالبصرييف ىك ما يميؿ لو أكثر أئمة التفسير

 :مكية أك مدنية إلى فريقيف الحديد سكرة ككف في العمـ أىؿ اختىمؼ المسألة الثانية:
 كعكرمة, كمجاىد, كالحسف, عباس, يرل أنيا مدنية كقاؿ بذلؾ الجميكر, كابف :ريق األولالف

 .كمقاتؿ كقتادة, زيد, بف كجابر
 .الكمبيك الٌسائب,  يرل أنيا مكية كقاؿ بذلؾ ابف :الفريق الثاني

 :جمع مف العمماء منيـ الفريقيفكقد أشار إلى ىذيف       
 عباس, ابف عف العكفي ركاه مدنٌية, نياإ: أحدىما: قكالف ياحيث قاؿ: "كفي (2) ابن الجوزي -أ

 ابف قالو مٌكٌية, نياإ: كالثاني. كمقاتؿ كقتادة, زيد, بف كجابر كعكرمة, كمجاىد, الحسف, قاؿ كبو
 .(3)الٌسائب "

 .(5)مكية " ىي الكمبي قاؿ الجميكر, قكؿ في " مدنية :(4) الماوردي -ب
 
 
 
 

                                                           

 .(17/235ج) الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي انظر: القرطبي, (1)
أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن عمي بن محمد بن عمي بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن حمادى ىو ( 2)

ماـ كقتو في الحديث جماؿ الديف الح, الممقب ببن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي افظ؛ كاف عبٌلمة عصره كا 
, في التاريخ المنتظـ, زاد المسير في عمـ التفسير)صنؼ في فنكف عديدة, منيا  ,كصناعة الكعظ

 .ككانت كالدتو سنة ثماف, كقيؿ عشر كخمسمائة. كتكفي سنة سبع كتسعيف كخمسمائة ببغداد, ....(المكضكعات
 .(142 ,3/140) أنباء أبناء الزمافكفيات األعياف ك  ,ابف خمكافانظر: 

 .(4/232ج) زاد المسير في عمـ التفسير ,الجكزمأبك الفرج  (3)
كالديف,  الدنيا أدب كتبو: ) مف. عصره ضاةق أقضى :الماوردي الحسن أبو حبيب, محمد بن ىو عمي" (4)

. الزركمي, األعبلـ ىػ" 450ىػ , كتكفي364اإلقناع( كلد  كالحكـ, األمثاؿ , الحاكم السمطانية, األحكاـ
(4/327). 
  .(5/468ج) تفسير الماكردم ,الماكردم (5)
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  المفسريف, بإجماع مدنية إنيا: النقاش قاؿ بؿ األصح, عمى نيةمد " كىي :(1) القاسمي -ج
 .(2)" قطعان  يؤيده إليو, تشير كما. آياتيا كنظـ
آلخر إال أف ىناؾ مف العمماء مف جمع بيف القكليف فجعؿ بعض آياتيا مدنية كالبعض ا      

.(4)كابف عاشكر في تفسيره, (3)مكية, كابف عطية في تفسيره
مدنية, فالراجح أف  ـضح مما سبؽ أنو ال يمكف الجـز في ككف سكرة الحديد مكية أكيت      

كاآلية التي كرد ذكرىا في حديث  ,كاآليات التي كرد ذكرىا في صدر السكرة ,بعض آياتيا مكية
ا: قىاؿى  ,مىٍسعيكدو  اٍبفى  أىف   ,مسمـ بىٍيفى  ًإٍسبلىًمنىا بىٍيفى  كىافى  مى اتىبىنىا أىفٍ  كى  َُِِّزَِّٖ َّإِْٕ ؤََُْْ} :اآليىةً  ًبيىًذهً  وي الم   عى

 أكؿ مف مسعكد بف اهلل عبدك   (5)ًسًنيفى  أىٍربىعي  ًإال   [16: الحديد] {اَُِّوِ ُِزًِْشِ هٌُُِثُيُْْ رَخْشَغَ ؤَْٕ آَٓنٌُا
ا الناس مكية , كالبعض اآلخر مدنية كىي تمؾ اآليات التي تتحدث عف  اآلية ىذه فتككف ,إسبلمن
.نافقيف كأىؿ الكتابالم
 
 
 
 
 
 

                                                           

دمشؽ, مف  في ككفاتو مكلده ,الحالق قاسم بن سعيد محمد بن( الدين جمال محمد أو) الدين ىو جمال (1)
جكامع , بتنبيو الطالب إلى معرفة الفرض كالكاج, إرشاد الخمؽ إلى العمؿ بخبر البرؽ, )االئؿ التكحيدكتبو: 

. انظر: الزركمي,  ىػ 1332ىػ, تكفي سنة  1283, كلد سنة (...محاسف التأكيؿ, اآلداب في أخبلؽ األنجاب
 .(136 -135/ 2)األعبلـ 

 .(9/136ج) محاسف التأكيؿ ,القاسمي (2)
 .(5/256ج)المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ,بف عطيةا انظر: (3)
 .(354 -27/353ج)ير كالتنكير التحر  ,ابف عاشكر انظر: (4)
ـٍ ًلًذٍكًر  ,كتاب الت ٍفًسيرً  ( اإلماـ مسمـ, صحيح مسمـ,5) ـٍ يىٍأًف ًلم ًذيفى آمىنيكا أىٍف تىٍخشىعى قيميكبييي باب }أىلى

 .(7653 )ح (8/243ج),اهلًل{
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 سورة الحديد العقائدية في مواضيعالأبرز  :ثانياً 
فيي سكرة عظيمة اشتممت عمى معظـ أركاف  ,سكرة الحديد شأنيا شأف سكر القرآف      

 اإليماف, كمف ذلؾ اإليماف باهلل, كرسكلو, ككتبو, كاليـك اآلخر كالقدر خيره كشره.
تفسيره أبرز مكاضيع ىذه السكرة كمدل تناكليا لمسائؿ كقضايا  في ابن عاشوركقد بي ف       

  :اإليماف بقكلو إف سكرة الحديد قد اشتممت عمى
بكجكده  باإليماف العظيمة, كاألمر تعالى, كبأسمائو الجميمة, كصفاتو اهلل بجبلؿ التذكير -1

 .يناتالب اآليات مف عميو أنزؿ كما , رسكلو بو جاء كبما ,عممو سبحانو, كسعة
 .بخمقو كرأفتو اهلل برحمة كالتذكير النجاة, كسبيؿ لاليد مف القرآف في لما التنبيو -2
 .حقارة الدنيا كأنيا متاع الغركر كبياف اهلل, سبيؿ في اإلنفاؽ عمى التحريض -3
سبحانو  في المقابؿ ما أعدهك  ,خير مف القيامة يكـ لمؤمنيفلعباده ا اهلل هأعد ما بياف -4

 .لممنافقيف
 . بالبعث التذكير -5
 .(1) كانزاؿ الكتب الرسؿ إرساؿ الحكمة مف كبياف ,النكائب عمى بالصبر األمر -6

 جممة تسبيح ًإلى اإًلشارة :الٌسكرة مقصكد معظـ"إف  :بقكلو الفيروزآبادىكىذا ما صرح بو       
 كأىمر كالصفات, اتالذ   في تعالى الحؽٌ  كتنزيوي  ,كالسمكات األىرض في كالمخمكقات المخمكقيف
ات صحراءً  في المنافقيف حيرة كذكر كالٌصدقات, النفقات بًإنفاؽ المؤمنيف  ًخٌسة كبياف العىرىصى

ن ات, كعزٌ  ,الٌدنيا ٍمؽ كتسمية الجى  ثَِْذِ اُْلَؼََْ ًَؤََّٕ} :قكلو في كالمصيبات, النكبات ىجكـ عند الخى

 (.2)اآليات" بيذه [29: الحديد] {اَُِّوِ
تضح مما سبؽ أف سكرة الحديد ركزت عمى الكثير مف قضايا العقيدة كىذه سمة القرآف ي      

المكي, حيث نزؿ لترسيخ العقيدة الصحيحة في نفكس الناس, كعمى ذلؾ فمف الخطأ الجـز 
بعض آيات ىذه السكرة مدنية كىي تمؾ التي تحدثت  ف  إً  :بمدنية ىذه السكرة, كالصحيح أف يقاؿ

ف أىؿ الكتاب, كالبعض اآلخر مف آياتيا مكية كىي تمؾ التي تناكلت قضايا عف المنافقيف كع
 .خيره كشره ,كالقدر ,العقيدة مف اإليماف باهلل, كرسكلو, ككتبو, كاليـك اآلخر

 
 

                                                           

 .(356 - 27/355ج)التحرير كالتنكير ر, ابف عاشك نظر: ا( 1)
 .(1/453ج)التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز بصائر ذكم ,الفيركزآبادل (2)
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 :ة كىيمكاضيع رئيس خمسةتناكلت  يجد أنيا"سكرة الحديد" في  كالمدقؽ      
 .متصرؼ فيوكمبدعو, كال الككف ىك خالؽ اهلل : أف أولً 

 .لنصرة ديف اهلل تعالى كالماؿ: كجكب التضحية بالنفس ثانياً 
 .بياف حقارة الدنيا كما فييا مف متاع حتى ال يغتر بيا المسمـ: ثالثاً 
 .: بياف ما أعد اهلل تعالى لممؤمنيف, كما أعده سبحانو لممنافقيفرابعاً 

نزاؿ الكتبرساؿ الرسؿ: بياف الحكمة مف إخامساً   ., كا 
 

 , والمتكممين ) المعتزلة, األشاعرة (بالسمفالتعريف  :لثاً ثا
 :السمف -1
ذىكم آبىاًئؾ مف تقدمؾ مىا ككؿ سالؼ "جمع: السمؼ :لغةً  :السمفتعريف  -أ  السف ًفي قرابتؾ كى
 .(1)اٍلفضؿ"  أىك

 {ُِِْأخِشَِّٖ ضًَِبًََٓ عََِلًب كَغَؼَِْنَبىُْْ} كقد أشار إلى ىذا المعنى البغكم في تفسير قكلو تعالى:      
ميفنا" فقاؿ سمفان قرأت [56: الزخرؼ] ًميؼو  جمع" سي , ًمفٍ  سى ميؼى ييٍسًمؼي مىفنا" أم تقدـ, سى  جمع كقرأت "سى

يقاؿ: سمؼ يسمؼ إذا تقدـ كالسمؼ مف تقدـ مف  الس اًلًؼ, أم الماضكف المتقدمكف مف األمـ,
 .(2)اآلباء فجعمناىـ متقدميف ليتعظ بيـ اآلخركف

ابىةي  " ىـ :تعريف السمف: اصطالحاً  -ب حى ـي  الص  مىٍيًيـٍ  الم وً  ًرٍضكىافي  - اٍلًكرىا  لىييـٍ  كالت اًبعكف - عى
مىامىًة, لىوي  شيًيدى  ًمم فٍ  الدِّيفً  كىأىًئم ةي  كىأىٍتبىاعيييـٍ  ًبًإٍحسىافو  ـي  كىعيًرؼى  ًباإٍلً تىمىق ى الدِّيًف, ًفي شىٍأًنوً  ًعظى  الن اسي  كى
مى  مىؼه  ييـٍ كىبلى , عىفٍ  خى مىؼو ٍيرً  ًبمىقىبو  شيًيرى  أىكٍ  ًبًبٍدعىةو, ريًميى  مىفٍ  ديكفى  سى كىاًرجً  ًمٍثؿً  مىٍرًضي   غى  اٍلخى

كىاًفضً  ٍبًري ةً  كىاٍلميٍرًجئىةً  كىاٍلقىدىًري ةً  كىالر  ٍيًمي ةً  كىاٍلجى نىٍحكً  كىاٍلكىر اًمي ًة, كىاٍلميٍعتىًزلىةً  كىاٍلجى ًء " كى  .(3)ىىؤيالى
 يتضح مما سبؽ أف السمؼ مف الناحية الزمانية نكعاف: نكع يقتدل بو كىـ أصحاب       
كمف سار عمى دربيـ إلى يكـ القيامة, كىؤالء يعرفكف بالسمؼ الصالح, كذلؾ؛ ألنيـ  النبي 

 ًَاُْإَْٗظَبسِ بعِشَِّٖأُُْيَ َِٖٓ اُْإًٌَََُُّٕ ًَاُغَّبثِوٌَُٕ}ىـ الذيف فضميـ اهلل تعالى عمى البشر فقاؿ تعالى: 

 ؤَثَذًا كِْيَب خَبُِذَِّٖ اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزَيَب رَغْشُِ عَنَّبدٍ َُيُْْ ًَؤَػَذَّ ػَنْوُ ًَسَػٌُا ػَنْيُْْ اَُِّوُ سَػَِِ ثِةِؽْغَبٍٕ ارَّجَؼٌُىُْْ ًَاَُّزَِّٖ
                                                           

 .(1/444ج) المعجـ الكسيط كآخركف,إبراىيـ مصطفى  (1)
 .(7/218ج)(,  تفسير البغكم )معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  ,البغكمانظر:  (2)
 ة المرضيةلكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرق ,السفاريني (3)
   .(1/20ج)



14 
 

 ال ًذيفى  ثيـ  , قىٍرًني الن اسً  ٍيري خى  في فضميـ:  كقاؿ النبي  [100: التكبة] {اُْؼَظُِْْ اُْلٌَْصُ رَُِيَ
, ـٍ م ؼي  ثيـ  : قىاؿى  الر اًبعىةً  ًفي أىكٍ  الث اًلثىًة, ًفي أىٍدًرم فىبلى  يىميكنىييـٍ  ال ًذيفى  ثيـ   يىميكنىيي ٍمؼه  بىٍعًدًىـٍ  ًمفٍ  يىتىخى , خى
ًدًىـٍ  شىيىادىةي  تىٍسًبؽي  يىًمينيوي  يىًمينىوي, أىحى شىيىادىتىوي  كى

(1). 
أما النكع اآلخر: فيـ أىؿ البدع كالضبلؿ, الذيف أحدثكا في ديف اهلل ما ليس فيو, كمف   

ىؤالء: الخكارج, كالركافض, كالمعتزلة, كالمرجئة, كغيرىـ ممف سار عمى دربيـ, فيؤالء ال يقتدل 
 بيـ كال يعتبركف مف السمؼ الصالح.

لحديد دراسة مقارنة بيف السمؼ أما ىذه الدراسة, فإنيا تتناكؿ قضايا العقيدة في سكرة ا
 المتكمميف )المعتزلة, كاألشاعرة(.ك الصالح, 

  :في العقيدةالسمف منيج  -ت
لـ أف السمؼ يقدسكف العقؿ إال أنيـ  فعمى الرغـ مف :مع عدم إىمال العقلأوًل: تقديس النقل 

نبو  القرآفـ, بؿ إف , بؿ إنيـ يقكلكف أنو ال تعارض بيف النقؿ الصحيح كالعقؿ السميالعقؿ ييممكا
 .ككحدانيتو , مثؿ إثبات كجكد اهلل تعالىتفيد في اثبات العقائدالعديد مف األدلة العقمية التي عمى 
 ليس رسكلو, كتصديؽ كقدرتو الصانع إثبات مف مممكءة السمعيات "إف قال ابن تيمية:      
 ىذه السمع يكافؽ في مالذ بؿ السمع, يعمـ بيا التي العقمية األصكؿ ىذه يناقض ما فييا

 كقدرتو, ربكبيتو كدالئؿ الصانع, إثبات عمي العقمية األدلة بياف مف فيو السمع بؿ األصكؿ,
 ما ػ الحمد كهلل ػ فيو فميس النظار, كبلـ في يكجد ما أضعاؼ صدقو كدالئؿ الرسكؿ آيات كبياف
 .(2)الرسكؿ"  صدؽ يعمـ بيا التي العقمية األدلة يناقض

قسـ السمؼ التكحيد إلى ثبلثة أقساـ كىي:  تكحيد  يم التوحيد إلى ثالثة أقسام:: تقسثانياً 
 , قاؿ شارح العقيدة الطحاكية: " فإف (3) الربكبية, كتكحيد األلكىية, كتكحيد األسماء كالصفات

 اهلل أف كبياف الربكبية, تكحيد: كالثاني الصفات, في الكبلـ: أحدىا :أنكاع ثبلثة يتضمف التكحيد
 ال كحده يعبد أف كتعالى سبحانو استحقاقو كىك اإلليية, تكحيد: كالثالث. شيء كؿ خالؽ دهكح

 .(4)لو"  شريؾ

                                                           

 .(6563ح ( )7/185ج) , كتاب فضائؿ الصحابة, باب خير القركفصحيح مسمـ ,مسمـ اإلماـ (1)
 .(93 -92/ 1ج) كالنقؿ العقؿ تعارض ( ابف تيمية, درء2)
 .(289/ 3جمنياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية )انظر: ابف تيمية,  (3)
 .(78ص) شرح العقيدة الطحاكية ,يابف أبي العز الحنف( 4)
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في باب  المعتزلة كاألشاعرة, بيف فالسمؼ كسط: ثالثًا: أنيم وسطًا بين الطوائف في باب القدر
 (.1) القدر

 لو أثبتو أك لنفسو, ثبتو اهللأ ما األصؿ في ىذا الباب أنيـ يثبتكفك  :رابعًا: األسماء والصفات
كأنيـ  تمثيؿ, كال تكييؼ, كال تعطيؿ, كال ,تحريؼ مف غير كالصفات, األسماء مف  رىسيكلو

 شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ} , معتقديف أنو سبحانو ينفكف ما نفاه سبحانو عف نفسو, أك نفاه عنو رسكلو

 بو كصؼ شيئان مما عف اهلل ينفكف األمة الىذه فسمؼ  .(2) [11: الشكرل] {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ

 بصفات صفاتو يمثمكف اهلل, كال أسماء في يمحدكف مكاضعو, كال عف الكمـ يحرفكف نفسو, كال
 كبغيره, بنفسو بخمقو, فيك سبحانو أعمـ يقاس كال لو, كفك كال لو, سمي ال سبحانو خمقو؛ ألنو
 .(3)خمقو  مف حديثان  كأحسف قيبلن, كأصدؽ
تكقيفيو, فبل يجكز اطبلؽ شيء مف  عند السمؼ فأسماء اهلل تعالى كصفاتوعمى ذلؾ       

, كما يجب  األسماء كالصفات عمى اهلل تعالى إال ما أطمقو في كتابو, أك عمى لساف نبيو
فصفاتو سبحانو كميا  تنزييو سبحانو عف مماثمة كمشابية خمقو, كتنزييو عف كؿ عيب كنقص,

 نفسو, بو كصؼ بما اهلل يكصؼ أف كأئمتيا األمة سمؼ مذىبقاؿ ابف تيمية: "  صفات كماؿ,
 ما هلل يثبتكف تمثيؿ, كال تكييؼ غير كمف تعطيؿ, كال تحريؼ غير مف رسكلو, بو كصفو كبما
 عنو كينفكف الكماؿ, صفات لو يثبتكف المخمكقات, مماثمة عنو كينفكف الصفات, مف أثبتو

 كتنزيو تشبيو, ببل إثبات كالتمثيؿ, التشبيو كعف كالتعطيؿ, النقص فع ينزىكنو ضركب األمثاؿ,

, المعطمة عمى رد {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ}  الممثمة, عمى رد{ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ} تعطيؿ ببل

"  المبطؿ المشبو فيك المخمكؽ صفات مثؿ الخالؽ صفات جعؿ كمف  .(4)المذمـك

                                                           

 (.225( انظر: البحث )ص1)
 .(3/ 3ج) الفتاكل ( انظر: ابف تيمية, مجمكع2)
 كالجماعة السنة أىؿ الساعة قياـ إلى المنصكرة الناجية الفرقة اعتقاد الكاسطية, ( انظر: ابف تيمية, العقيدة3)
 .(59ص)

 .(111/ 2جـ الشيعة القدرية )منياج السنة النبكية في نقض كبلابف تيمية,  (4)
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كميا حسنى, تدؿ عمى صفات الكماؿ كالجبلؿ, فيي ليست  كتعالى حانوأسماؤه سبأف كما       
 معاني ال ألفاظا كانت لك إذ حسنى, كانت , كبذلؾمعان  أعبلـ جامدة, بؿ ىي أعبلـ كأكصاؼ

 اإللحاد أعظـ مف كما تدؿ عميو مف الصفات أسماء اهلل معاني بؿ إف نفي حسنى, تكف لـ فييا

 ًَبٌُٗا َٓب عَُْغْضًََْٕ ؤَعَْٔبئِوِ كِِ ُِّْؾِذًَُٕ اَُّزَِّٖ ًَرَسًُا ثِيَب كَبدْػٌُهُ اُْؾُغْنََ ُْإَعَْٔبءُا ًََُِِّوِ} تعالى: قاؿ فييا,

  .( 1) [180: األعراؼ] {َّؼٌََُِْٕٔ

 :المعتزلة -2
 في كازدىرت األمكم العصر أكاخر في نشأت إسبلمية فرقة "المعتزلة تعريف المعتزلة: -أ

 ببعض لتأثرىا اإلسبلمية العقيدة فيـ في المجرد العقؿ عمى اعتمدت قدك  العباسي, العصر
 عمييا أطمؽ كقد. كالجماعة السنة أىؿ عقيدة عف انحرافيا إلى أدل مما المستكردة الفمسفات
 ,كالمقتصدة ,كالتكحيد ,العدؿ كأىؿ ,كالعدلية ,كالقدرية ,المعتزلة: منيا مختمفة أسماء

 .(2)كالكعيدية"
بؿ إنو يعاب عمييـ  ,ىك العقؿ :مف التعريؼ أف أىـ مصادر التشريع عند المعتزلة يتضح      

 كانحراؼ منيجيـ.  ,كىذا كاف السبب في ضبلليـ ,بشكؿ عاـ تقديميـ لمعقؿ عمى النقؿ
 الثاني القرف في اإلسبلـ في ظيرت فرقة عمى يطمؽ اسـ المعتزلة النشأة والتسمية: -ب

 الطائفة ىذه نشأتكقد . عطاء بف كاصؿ بزعامة ىػ,110 نةكس ق105 سنة بيف ما اليجرم
 اانتشارن  المسمميف بمداف أكثر في كانتشرت العصر, ذلؾ في المكجكدة االتجاىات بشتى متأثرة
 ثـ البصرم لمحسف امسكنن  كانت التي البصرة مف المعركفة بمبادئو االعتزاؿ قرف ظير كقد اكاسعن 
 شككة كانكا أنيـ لممعتزلة يذكر كمما .كاآلفاؽ األقطار شتى لىإ كمنيا كبغداد, الككفة في انتشر
 التصرؼ يحسنكا لـ أنيـ إال اإلسبلـ, لنشر كثيفة بجيكد كقامكا الزندقة, مبادئ صد في قكية
كقد  .جانبيـ كشدة قكتيـ بعد باضطيادىـ عجمت التي المبادئ مف كغيره القرآف بخمؽ القكؿ إزاء

إال  كعشريف فرقة اثنتيفة, كاختمفكا في المبادئ كالتعاليـ, ككصمكا إلى كثير  تفرقت المعتزلة فرقان 
 .(3) أنو يجمعيـ إطار عاـ كىك االعتقاد باألصكؿ الخمسة

 

                                                           

ياؾ نستعيف( انظر: ابف القيـ, 1)  .(52/ 1ج) مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .(1/64ج) المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ,الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي( 2)
 (.1164-3/1163ج) ياف مكقؼ اإلسبلـ منيافرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كب ,عكاجي انظر: (3)
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  :أما سبب تسمية المعتزلة بيذا السم فقد اختمف فيو العمماء عمى أقوال      
 جماعة زماننا في ظيرت لقد الديف, إماـ يا: فقاؿ (1)الحسف البصرم  عمى كاحد دخؿ " أنو -1

 كجماعة ,الخكارج كعيدية كىـ الممة؛ عف بو يخرج كفر عندىـ كالكبيرة ,الكبائر أصحاب يكفركف
 ركنان  ليس مذىبيـ عمى العمؿ بؿ اإليماف, مع تضر ال عندىـ كالكبيرة الكبائر, أصحاب يرجئكف

. األمة مرجئة كىـ طاعة, الكفر مع ينفع ال كما معصية, اإليماف مع يضر كال اإليماف, مف
: عطاء بف كاصؿ قاؿ يجيب أف كقبؿ ذلؾ, في الحسف اعتقادان؟ فتفكر ذلؾ في لنا تحكـ فكيؼ
 ال: المنزلتيف بيف منزلة في ىك بؿ مطمقان, كافر كال مطمقان, مؤمف الكبيرة صاحب إف أقكؿ ال أنا

 عمى بو أجاب ما يقرر المسجد أسطكانات أسطكانة مف إلى كاعتزؿ قاـ ثـ. كافر كال مؤمف
 .(2)معتزلة" كأصحابو ىك فسمي كاصؿ, عنا اعتزؿ: الحسف فقاؿ الحسف, أصحاب مف جماعة
 القدر في الغزاؿ عطا بف كاصؿ خبلؼ البصرم الحسف اياـ في : "حدث(3)البغدادي قاؿ       
 عف لحسفا فطردىما بدعتو في باب بف عبيد بف عمرك اليو كانضـ المنزلتيف بيف المنزلة كفى

 قكؿ العتزاليـ معتزلة كالتباعيما ليما فقيؿ البصرة مسجد سكارم مف سارية عف فاعتزال مجمسو
 .(4)كافر"  كال مؤمف ال اإلسبلـ امة مف الفاسؽ اف دعكاىا في االمة
 .(5)كمقاطعتو" الكبيرة مرتكب اعتزاؿ بكجكب لقكليـ إنيـ سمكا بذلؾ؛"كقيؿ  -2
 عمي الراشد الخميفة زمف الصحابة السياسة في مف عتزاؿ جماعةال ؛نيـ سمكا بذلؾإ كقيؿ -3

 اهلل رضى كمعاكية عمي بيف نجمت التي الخبلفات تمؾ في الخكض عنو كترككا اهلل رضى
 .(6)عنيما

                                                           

انو سيد العابد الز اًىد اٍلقىارئ اٍلفىًقيو :اْلَبْصِريّ  يَسار بن ىو اْلحسن( 1) اٍلعىٍصر,  أىؿ ًإمىاـ بؿ اٍلبىٍصرىة أىؿ ًإمىاـ زىمى
ًدينىةً  كلد فىة ًفي كىعٍشريف ًإٍحدىل سنة ًباٍلمى ميعىة سنةا لىٍيمىة عىنوي, مىات اهلل رىًضي عمر خبلى ًمائىة عشر ٍلجي  تسعه  كعمره كى

انيكفى  ثىمى قيؿ سنة كى تٍسعيكفى  ست   كى  .(191 -12/190ج) الكافي بالكفيات ,الصفدم صبلح الديفانظر:  .سنة كى
 .(48 - 1/47ج) الممؿ كالنحؿ ,الشيرستاني( 2)
 متفنف, عالـ: منصور أبو ,األسفراييني التميمي البغدادي اهلل عبد بن محمد بن طاىر بن القاىر عبدىو (3)

 الديف, تفسير أصكؿ ) تصانيفو بغداد, مف في كنشأ كلد. عصره في اإلسبلـ صدر كاف. األصكؿ أئمة مف
 .(48/ 4ج)ىػ. انظر: الزركمي, األعبلـ 429تكفي سنة (, الفرؽ بيف , الفرؽ كالنحؿ الحسنى, الممؿ اهلل أسماء

 .(15ص) رقة الناجيةالفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفالبغدادم,  (4)
  .(1/64ج) المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ,الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي( 5)
 .(3/1164) فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا ,عكاجيانظر:  (6)
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كلكف رغـ االختبلؼ في سبب تسمية المعتزلة بيذا االسـ إال أف أكثر العمماء عمى أف       
عندما حكـ عمى مرتكب الكبيرة أنو  -لمجمس الحسف البصرم سبب التسمية ىك اعتزاؿ كاصؿ

 أصحابو معتزلة.فأطمؽ عميو كعمى  -في منزلة بيف المنزلتيف ال مؤمف كال كافر
  :في العقيدة المعتزلة منيج -ج

يقكـ مذىب المعتزلة عمى أصكؿ خمسة, قد أجمعكا  أوًل: العتماد عمى األصول الخمسة:
ف اختمفكا في الكثير مف المسائؿ الفرعية.عمييا, كاعتبركىا الجام  ع, الذم يجمعيـ, كا 

: "كليس يستحؽ أحد منيـ اسـ االعتزاؿ حتى يجمع ( 1) ن الخياط المعتزلييأبو الحسقاؿ       
كاألمر القكؿ باألصكؿ الخمسة: التكحيد, كالعدؿ, كالكعد كالكعيد, كالمنزلة بيف المنزلتيف, 

( 2)فإذا كممت في اإلنساف ىذه الخصاؿ فيك معتزلي"  بالمعركؼ كالنيي عف المنكر,
. 

  :خمسة أصكؿ بنكا عمييا بدعيـ الكبلمية كىي فالمعتزلة ليـ
أفعاؿ اهلل كميا حسنة, كأنو ال يفعؿ القبيح كال يخؿ بما  كأف القدر, نفي بو كيقصدكف: العدل -1

 ألجمو العباد عذب ثـ خمقو لك ذإ يريده, كال الشر يخمؽ ال اهلل إف: كقالكا" (3)ىك كاجب عميو 
 .(4)يجكر" ال عادؿ كاهلل جكرنا ذلؾ يككف
بأف اهلل تعالى خالؽ  :يقكلكف فالسمؼ ,السمؼمخالفة المعتزلة لمنيج  ,ضح مما سبؽتكي      

كتقسيـ خمؽ اهلل تعالى  كؿ شيء, فيك الذم خمؽ الخير كيحبو, كخمؽ الشر لحكمة كال يحبو,
كالعبد نفسو ىك الذم يباشر فعؿ لممخمكؽ, أما بالنسبة لمخالؽ فكمو خير, إلى خير كشر بالنسبة 

رادتو, ,الخير كفعؿ الشر, فاهلل تعالى ىك الخالؽ  ًَاَُِّوُ}قاؿ تعالى: كالعبد ىك الفاعؿ باختياره كا 

 ما ال يريده كلك قمنا إنو تعالى لـ يرد الشر لكقع في ممؾ اهلل, [96: الصافات] {رَؼٌََُِْٕٔ ًََٓب خََِوٌَُْْ
 .(5)اهلل كىذا محاؿ؛ ألنو ال يقع في ممؾ اهلل, إال ما يريده كلكف ىذه اإلرادة إرادة ككنية الشرعية 

                                                           

 ,المفرط الذكاء لو البغدادييف, المعتزلة شيخ, الخياط عثمان بن محمد بن الرحيم ىو أبو الحسين, عبد (1)
 في الراكندم ابف كتاب كنقض ,االستدالؿ) مف كتبو: المعتزلة, عند عجيبة جبللة لو العمـ, بحكر مف ككاف

ق. انظر: 290, تكفي سنة ذلؾ كغير( باألسباب قاؿ مف عمى الرد ,الحكمة نعت نقضك  المعتزلة, فضائح
 (.14/220جالذىبي, سير أعبلـ النببلء )

 (.127 -126ف الخياط, االنتصار كالرد عمى ابف الركندم الممحد )صي( أبك الحس2)
 (.132( انظر: عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة )ص3)
 .(156 -1/155ج) حقيقة البدعة كأحكاميا ,سعيد بف ناصر الغامدم( 4)
 (.217ية )ص( انظر: البحث, معنى اإلرادة الككنية, كاإلرادة الشرع5)
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 – بزعميـ - لو تنزييان  - كتعالى سبحانو - البارم صفات نفي بو كيقصدكف: التوحيد -2
ثب ( 1)اتان فيقكلكف إف اهلل كاحد ال يشاركو غيره فيما يستحؽ مف الصفات نفيان كا 

.  
فكقعكا  ,يتضح مف منيج المعتزلة أنيـ أرادكا أف ينزىكا اهلل تعالى عف تشبييو بالمخمكقيف      

كا عنو سبحانو صفات الكماؿ كالجبلؿ مدعيف أف إثبات ففيما ىك أشر مف ذلؾ كىك التعطيؿ فن
, أما شرعان ىذه الصفات تقتضي الكقكع في تشبيو الخالؽ بالمخمكؽ, كىذا باطؿ شرعان كعقبلن 

 ا, كأما عقبلن فإف لئلنساف يدن [11: الشكرل] {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ}فقاؿ تعالى:
فإذا كاف ىذا التفاكت بيف المخمكقيف فمف  ,كلكف شتاف بيف يد اإلنساف كيد الباب ,كلمباب يد

 ؽ. باب أكلى أف يككف ىذا التفاكت بيف الخالؽ كالمخمك 
يجاب لممطيع, الثكاب كقكع إيجاب بو كيقصدكف :والوعيد الوعد -3  عمى العقاب كقكع كا 

 .(2) كعيده كيخمؼ يعذبيـ ال أف - بزعميـ - اهلل عمى يجكز فبل المعاصي, مرتكب
اهلل تعالى ال يخمؼ كعده كلكف قد يخمؼ  ف  إ :يقكلكف فالسمؼ ,السمؼكىذا مخالؼ لمنيج       
, فالمطيع يثيبو اهلل تعالى عمى طاعتو بالجنة, كالعاصي إما أف يعذبو لمسمميفلعصاة ا كعيده

ما أف يرحمو, فاهلل تعالى عمى كؿ شيء قدير ككؿ شيء  ,كيرحـ مف يشاء ,يعذب مف يشاء ,كا 
 عنده بمقدار.  

 مرتكب أف فزعمكا كالكعيد, الكعد أصؿ مع متبلـز األصؿ كىذا: المنزلتين بين المنزلة -4
 .(3)كافران  يسمى كال مؤمنان  يسمى فبل كالكفر, اإليماف بيف منزلة في رةالكبي
ف  ,فإف شاء اهلل تعالى عذبو ,في مرتكب الكبيرة أنو تحت المشيئة السمؼكلكف منيج       كا 

 شاء غفر لو.
 الظالـ, الفاسؽ الحاكـ عمى الخركج بو كقصدكا" :المنكر عن والنيي بالمعروف األمر -5

 خمؽ محنة في فعمكا كما كالسمطاف, بالقكة أك كالبرىاف, بالحجة بو يؤمنكف ما عمى الناس كحمؿ
 .(4)القرآف"
 مف بحاؿ المسمـ األمر كلي عمى الخركج يجكز ال, فإنو السمؼذا مخالؼ لمنيج كى      

 كالكالمعافاة,  بالصبلحلو  كالدعاء مبذكلة النصيحة لكف كالمنكرات, الكبائر فعؿ كلك األحكاؿ,
 ككجد القدرة ككجدت برىاف, فيو اهلل مف عندنا صريحان  ابكاحن  اكفرن  كفر إذا إال بحاؿ خمعو يجكز

                                                           

 (.128صانظر: عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة )( 1)
 (.136 -135ص) المرجع السابؽانظر:  (2)
 (.137ص) المرجع السابؽانظر: ( 3)
 (.156)ص حقيقة البدعة كأحكاميا ,سعيد بف ناصر الغامدم (4)
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 قدرة الناس عند فإف لـ يكف كسعيا, إال انفسن  اهلل يكمؼ فبل قدرة, يكجد لـ إذا أما المسمـ, البديؿ
 كانت كلك ,بحقكقيـ كفطالبكي ,كافران  كاف كلك حتى عمييـ بالصبر عمى إماميـ الخركج, عمى
 .(1)كافرة الدكلة
 عند اإليماف أصكؿ في أصكؿ اإليماف, أما السمؼأف المعتزلة خالفكا  ,كيتضح مما سبؽ      
 ستة كىي كشره, خيره كالقدر اآلخر, كاليـك كرسمو, ككتبو, كمبلئكتو, باهلل, اإليماف: فييالسمؼ 
العدؿ, كالتكحيد, الكعد  :كىي ,فيي خمسة أصكؿالمعتزلة أصكؿ اإليماف عند  أما ؛أصكؿ
المنكر, ككؿ أصؿ مف ىذه  عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر المنزلتيف, بيف كالمنزلة كالكعيد,

معتمديف في ذلؾ عمى األدلة العقمية دكف السمؼ لمنيج  اباطبلن مخالفن  مكا لو معننىاألصكؿ جع
كجعمكىا  ائدة عمى قدر الحاجة,جعمكىا ز النقمية إال إذا جاءت األدلة النقمية مكافقة لمعتقداتيـ 

 كالمدد الذم جاء لمجيش بعد انتصاره. 
فالمعتزلة يقدسكف العقؿ, كيقدمكنو عمى النقؿ حاؿ  تقديس العقل وتقديمو عمى النقل: :ثانياً 

القاضي عبد قاؿ  العقؿ أصؿ في الداللة كالنقؿ فرع, تكىـ التعارض بينيما, بؿ إنيـ يعتبركف
اعمـ أف الداللة أربعة: حجة العقؿ, كالكتاب,  كالسنة, كاإلجماع, كمعرفة " :( 2) الجبار المعتزلي

اهلل ال تناؿ إال بحجة العقؿ... ثـ قاؿ: الكبلـ في أف معرفة اهلل ال تناؿ إال بحجة العقؿ؛ فؤلف 
ما عداىا فرع عمى معرفة اهلل تعالى بتكحيده كعدلو, فمك استدلمنا بشيء منيا عمى اهلل, كالحاؿ 

(3), كنا مستدليف بفرع لمشيء عمى أصمو, كذلؾ ال يجكز" ىذه
. 

يتضح مما سبؽ: أف المعتزلة قٌعدكا ألنفسيـ قكاعد, تتفؽ مع مخالفتيـ التي انحرفكا بيا       
عف الشرع, منيا: تقديس العقؿ, كتقديمو عمى النقؿ, فالعقؿ عندىـ حاكـ عمى النقؿ, كىك 

كىذا , النقؿ العقؿ في زعميـ, فإنو يجب طرحو أك تأكيموالمصدر األكؿ لبلعتقاد, كمتى خالؼ 
أنو ال تعارض بيف العقؿ السميـ , الذم يقكـ عمى أساس, تقديس النقؿ, ك السمؼمخالؼ لمنيج 

ذا حصؿ تعارض إما أف يككف لعجز العقؿ عف فيـ النص, أك يككف النقؿ  كالنقؿ الصحيح, كا 
 غير صحيح.

 
                                                           

 .(280:ص) شرح العقيدة الطحاكية, الراجحيانظر: ( 1)
اة قىاًضي المعتزلي اْلَيمَداِني اْلحسن َأُبو الَقاِضي َأْحمد بن بَّاراْلجَ  "ىو عبد(2)  تكٌفي االعتزاؿ شيخ الٌرمٌ  قيضى

قيؿ مائىة كىأىٍربع عشرىة أىربع سنة كىافى  التسعيف عمى سنة زىاد عشرىة خمس سنة كى اء كلي كىاٍلعىقار المىاؿ كثير كى  قىضى
اة احب كىىيكى .. .ًمٍنوي  اٍمتنىاع بعد كأعماليا ًبالرمِّ  اٍلقيضى تىٍفًسير االعتزاؿ ًفي اٍلمىٍشييكرىة التصانيؼ صى كىافى  اٍلقيٍرآف كى  كى

 .(21-18/20ج)الكافي بالكفيات  ,صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم ".اٍلمىٍذىىب شىاًفًعيٌ  ذىًلؾ مىعى 
 (.88صعبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة ) (3)
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 :األشاعرة -3
 عمى خرج الذم األشعرم الحسف ألبي تنسب إسبلمية, كبلمية " فرقة :تعريف األشاعرة -أ

 خصكميا محاججة في كسيمة كالكبلمية العقمية كالدالئؿ البراىيف األشاعرة اتخذت كقد. المعتزلة
 ابف طريقة عمى ,اإلسبلمية كالعقيدة ,الديف حقائؽ إلثبات كغيرىـ, كالفبلسفة المعتزلة مف

 .(2)" (1)كبلب
 األشعرم, بدأت الحسف ألبي تنسب, كبلمية ضح مف التعريؼ أف فرقة األشاعرة فرقةيت      
العقمية في  كبلب, كانت تعتمد عمى البراىيف كالدالئؿ ابف عف األشعرم أخذىا كبلمية بنزعات

 في الكثير مف أفكارىا.السمؼ محاججة خصكميا, لذا خالفت 
 إلى نسبة األصؿ في اليجرم, كىى لثالثا القرف في األشعرية ظيرت النشأة والتسمية: -ب
 ابف إلى ثـ انتسب تركو ثـ ,المعتزلة مذىب عمى أمره أكؿ في كاف الذم األشعرم, الحسف أبي

 مذىب إلى رجع إذ فييا يدـ كلـ األشعرية, بيا مر التي المراحؿ مف الثانية المرحمة كىى كبلب,
 في إليو انتسب كمف الثانية, حمتومر  في كلكف إليو ينتسبكف األشاعرة بعض كلكف السمؼ,
 .(3) السمؼ كافؽ فقد الثالثة مرحمتو
 أبك المتكمميف, إماـ ىك العبلمة," الحسن األشعري: يففرقة األشاعرة تنسب إلى أب      
 ابف مكسى بف اهلل عبد بف إسماعيؿ بف سالـ بف إسحاؽ بشر أبي بف إسماعيؿ بف عمي الحسف
 مكسى أبي - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ صاحب ابف ردةب أبي بف ببلؿ البصرة أمير
 كلد بؿ: كقيؿ كمائتيف, ستيف سنة البصرم, كلد اليماني, األشعرم, حضار بف قيس بف اهلل عبد
 اإلسبلمييف, مقاالت: )مؤلفاتو مفببغداد سنة أربع كعشريف كثبلث مائة,  سبعيف, كتكفي سنة

ٍندم ابف عمى كالرد المجسمة, عمى كالرد الثغر, أىؿ إلى كرسالة كاإلبانة,  كمقاالت ,الر اكى
 .(4)" (كالبدع الزيغ أىؿ عمى الرد في كالممع الممحديف,

 
                                                           

, رىٍأسي  الَقطَّاُن, ُكالَّبٍ  بن َسِعْيدِ  بنُ  اهللِ  َعْبدُ  ُمَحمَّدٍ  و"ىو َأبُ ( 1) اًنًو, ًفي ًبالبىٍصرىةً  الميتىكىمًِّمٍيفى  البىٍصًرمُّ مى اًحبي  زى  صى
اًنٍيؼً  مىى الر دِّ  ًفي الت صى كىافى  الميٍعتىًزلىًة, عى رُّ  كىافى  ألىن وي  كيبل بان؛: ييمىق بي  كى ٍصـى  يىجي ًتو, ًببىيىاًنو ٍفًسوً نى  ًإلىى الخى بىبلىغى ابيوي  كى كىأىٍصحى

ـي الكيبل ًبي ةي, فىاًت, ًكتىابي  ):كيبل بو  كىالٍبفً  ىي ًكتىابي  الصِّ ٍمؽً  كى ًكتىابي  األىٍفعىاًؿ, خى دِّ  كى مىى الر  بعد اأٍلىٍربىعيف  تكفي (الميٍعتىًزلىةً  عى
ًمائىتىيٍ   , السبكي, طبقات الشافعية الكبرل(176 -11/174ج) ءسير أعبلـ النببلالذىبي, انظر:  ."ًف ًبقىًميؿكى

 .(299/ 2ج)
 .(1/83ج) المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ,الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي (2)
 (.3/1205جعكاجي, فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا) انظر:( 3)
 .(88- 85/ 15) النببلء أعبلـ , سير( انظر: الذىبي4)
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 مراحل اعتقادية وىي:   الحسن األشعري أثناء حياتو بثالثوعمى ذلك فقد مر أبو        
 المرحمة األولى: المرحمة العتزلية:

ـى أبك        كىافى  ,سنة أىٍربىًعيفى  اٍلميٍعتىزلىة مىذىاًىب الحسف عمىفي ىذه المرحمة قىا ا لىييـ كى ـ   ,ًإمىامن  ث
ٍمسىة بىيتو ًفي الن اس عىف غىابى  اًمع ًإلىى خرج ذىًلؾ فىبعد ,يىٍكمنا عشر خى عدى  ,اٍلجى معمنان  ,اٍلًمٍنبىر فىصى

مىٍيوً فىأىما سىبىب ريجيكع أىًبي اٍلحسف عىم ا كى انخبلعو مف مذىب المعتزلة,  كتبريو ًمم ا كىافى  ,افى عى
رى  لىم اأنو , يىٍدعيك ًإلىٍيوً  بىمىغى  ,االٍعًتزىاؿً  كىبلـً  ًفي تىبىح  كىابنا يىًجدي  ال كىافى فيو  الغاية كى عف كثير  شىاًفينا جى

ي رى  ,مف األسئمة التي يطرحيا عمى أساتذتو ٍنوي  ىفحك ,ذىًلؾى  ًفي فىتىحى قىعى  قىاؿى  أىن وي  عى ٍدًرم ًفي كى ًفي  صى
م ٍيتي  فىقيٍمتي  ,اٍلعىقىاًئدً  ًمفى  ًفيوً  كيٍنتي  ًمم ا شىٍيءه  الم يىاًلي بىٍعضً  ٍكعىتىٍيفً  كىصى سىأىٍلتي  ,رى  أىفٍ  تىعىالىى الم وى  كى
ـى  الط ًريؽى  يىٍيًديىًني ًنٍمتي  ,اٍلميٍستىًقي نىاـً  ًفي  الم وً  رىسيكؿي  فىرىأىٍيتي  كى ا بىٍعضى  ًإلىٍيوً  فىشىكىٍكتي  اٍلمى  ًمفى  ًبي مى
مىٍيؾى  : الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  األٍمرً  ا اٍلكىبلـً  مىسىاًئؿى  كىعىارىٍضتي  فىاٍنتىبىٍيتي  ًبسين ًتي عى ٍدتي  ًبمى  اٍلقيٍرآفً  ًفي كىجى

نىبىٍذتي  فىأىٍثبىتُّوي  كىاألىٍخبىارً   .(1)ًظٍيًريًّا كىرىاًئي ًسكىاهي  مىا كى
 البية:المرحمة الثانية: المرحمة الك

 ابف طريقة "سمؾ ,المعتزلة مذىب عف الحسف األشعرم , كبعد رجكع أبيفي ىذه المرحمة      
 بغيتو ككبلمو كبلب ابف كتب في كجد أنو ,ذلؾ في السبب كلعؿ طكيمة, لفترة بيا كتأثر ,كبلب
ظيار المعتزلة عمى الرد مف  رد مصنفات صنؼ قد كبلب ابف ككاف أستارىـ, كىتؾ فضائحيـ كا 
ف كبلب ابف أف األشعرم فات كلكف. كغيرىـ كالمعتزلة الجيمية عمى فييا  المعتزلة عمى رد كا 

 االختيارية الصفات إنكار في أنو كافقيـ إال البلزمة, الصفات تعالى هلل كأثبت باطميـ ككشؼ
 ماك. كقدرتو بمشيئتو يتكمـ اهلل أف المعتزلة نفت كما فنفى كقدرتو, تعالى بمشيئتو تتعمؽ التي
 مضى كقد .كغيرىا كالسخط كالبغض, كالغضب, الرضى, :مثؿ االختيارية الصفات أيضان  نفى

 ىذه سالكنا المعتزلة عمى الرد في الدركس كيمقى كيناظر يؤلؼ نشيطنا الطكر ىذا في األشعرم
 .(2)الطريقة"

 المرحمة الثالثة: المرحمة السنية:
 مقدمة في ذلؾ ذكر كما أحمد اإلماـ إلى ابوانتس األشعرم فيو في ىذه المرحمة "أعمف      
 في كثيران  منيا كاستقى أحمد, اإلماـ كتب عمى كقؼ أنو عمى يدؿ بذلؾ كتصريحو اإلبانة, كتابو

                                                           

 .(39 -38ابف عساكر, تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم ) صانظر:  (1)
 .(95 -94)ص مقالة التعطيؿ كالجعد بف درىـ, محمد بف خميفة بف عمي التميمي (2)
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 صفة :مثؿ كذلؾ ,أحمد اإلماـ لكبلـ كمطابقتو ,الصفات عمى كبلمو في يظير كىذا العقيدة,
 .(1)الكبلـ"
ثـ تبرأ  ,طريؽ المعتزلة :كاف أكليا ,سمؾ ثبلث طرؽ أف األشعرم قد ,كيتضح مما سبؽ      

طريؽ أىؿ  :طريؽ األشاعرة كالتي أخذىا عف ابف كبلب ثـ تبرأ منيا, كثالثيا :منيا, كثانييا
الحسف  مى ذلؾ فإف نسبة األشعرية إلى أبيكع ,السنة كىي طريؽ الحؽ التي تشبث بيا

طريؽ اإلماـ أحمد بف  -ريؽ أىؿ السنة األشعرم كانت مرحمية انتيت بإعبلف انتسابو إلى ط
اإلبانة, لذلؾ مف الخطأ بقاء نسبة األشاعرة  كتابو كذلؾ في مقدمة -رحمو اهلل تعالى-حنبؿ 

 لمف خمع ثكبيا كتبرأ منيا.
 مف خبلؿ النقاط التالية: في العقيدة يظير منيج األشاعرة :في العقيدةاألشاعرة  منيج -ت

هلل تعالى سبع صفات فقط سمكىا صفات  أثبت األشاعرة :لييةاإل  أوًل: اثبات بعض الصفات
 الخبرية الصفات خاصة ,السمؼ عنو نيى الذم ,بالتأكيؿ المعاني كباقي الصفات خاضكا فييا

, كالعيف, اليد صفات :مثؿ , رسكلو بيا كصفو أك ,نفسو بيا اهلل كصؼ التي ,الفعمية كالذاتية
, كالحب, كالغضب, كالرضا, كالمجيء, كالنزكؿ, عرشال عمى كاالستكاء, كالكجو, كالنفس
 غير إلى ألفاظيا كصرفكا ,أكلكىا بؿ, جاءت كما بيذه الصفات يؤمنكا لـ فإنيـكغيرىا؛  كالبغض
 .(2)كالتمثيؿ ىركبا مف التجسيـ, ظاىرىا
أف األشاعرة غفمكا عف ما يترتب عمى قكليـ في باب الصفات, فقد  ,يتضح مما سبؽ      
كأكلكا  (كاإلرادة كالسمع كالبصر كالكبلـ الحياة كالعمـ كالقدرة) :كىي ,هلل تعالى سبع صفات أثبتكا

فيؿ فات ىذا الفيـ الذم فيمو األشاعرة  ,فكقعكا في التعطيؿ ,الباقي ىركبان مف التشبيو كالتجسيـ
 تعالى صفات اهلل أمركا كالتابعيف, كأئمة اليدل مف بعدىـ الذيف كالصحابة الكراـ  النبي 

تأكيؿ, معتمديف عمى  كال تعطيؿ كال تشبيو غير مف  التي أثبتيا لنفسو في كتابو كسنة نبيو
 {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ}حيث قاؿ سبحانو: ,قاعدة أصميا اهلل تعالى في كتابو

 .[11:الشكرل]
الرازم  قررىا كما عند األشاعرة فالقاعدة عتقاد:ثانيًا: العتماد عمى العقل في تقرير مسائل ال

ًئؿ , كقاؿ أيضان: (3)اٍلقطع" ييعىارض الى  كىالظ ف قىٍطًعي ة اٍلعىٍقًمي ة كىأىف ظنية النقمية حيث قاؿ: " الد الى
"لك جكزنا القدح في الدالئؿ العقمية القطعية, صار العقؿ متيمان, غير مقبكؿ القكؿ, كلك كاف 

                                                           

 .(36ص) رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب, أبك الحسف األشعرم( 1)
مكم (2)  .(2/142ج) مكسكعة الفرؽ المنتسبة لئلسبلـ, السقاؼ عى
 (.25( الرازم, معالـ أصكؿ الديف )ص3)
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ذا لـ نثبت ىذه األصكؿ, خرجت الدالئؿ كذلؾ لخرج  أف يككف مقبكؿ القكؿ في ىذه األصكؿ, كا 
النقمية عف ككنيا مفيدة, فثبت أف القدح لتصحيح النقؿ يفضي إلى القدح في العقؿ كالنقؿ معان, 
نو باطؿ, فالدالئؿ النقمية بمقتضى الدالئؿ العقمية القاطعة إما أف تككف غير صحيحة, أك أنيا  كا 

(1), إال أف المراد منيا غير ظكاىرىا, كىذا أمر نقطع بو" صحيحة
.  

التعارض  تكىـ كيقدمكنو عمى النقؿ حاؿ ,أف األشاعرة يقدسكف العقؿ ,يتضح مما سبؽ      
ا كالحسف ما يراه فالقبيح ما يراه قبيحن  ,بينيما, بؿ إنيـ يجعمكف العقؿ ىك الحكـ عمى كؿ األشياء

كجعمكا العقؿ تابع لمنقؿ, كأنو  ,الذيف قدمكا النقؿ عمى العقؿ السمؼ, كىذا مخالؼ لمنيج احسنن 
فإف حصؿ فإما أف يككف العقؿ غير سميـ أك النقؿ غير  ,ال يمكف أف يحدث بينيما تعارض
 صحيح أك أف داللتو غير مفيكمو. 

ؿى ش       تحقيقو ال  ف العقؿ الصريح كمما أمعف فيإ" :يخ اإلسبلـ ابف تيمية لذلؾ قائبلن كقد أص 
 .(2)لمشرع الذم جاءت بو الرسؿ" افقن يككف إال مكا

نما        كقاؿ أيضان رحمو اهلل تعالى: "ال يجكز أف يتعارض العقؿ الصريح كالسمع الصحيح, كا 
يظف تعارضيما مف غمط مدلكليما أك مدلكؿ أحدىما, كمف يعارض الدالالت العقمية الصريحة 

 .(4)مف يظف تعارض األدلة السمعية مف المبلحدة"كأمثاليـ, كك (3)مف السكفسطائية
 كاحد اهلل ف  إً  :يقسمكف التكحيد إلى ثبلثة أقساـفاألشاعرة  الخمط بين الربوبية واأللوىية: ثالثًا:
, (5)لو شريؾ ال أفعالو في كاحد لو, كأنو شبيو ال صفاتو في كاحد لو, كأنو قسيـ ال ذاتو في

 اهلل, إال إلو ال معنى يفسركف كبو الثالث, النكع التكحيد عمى داللة كأقكاىا عندىـ "كأشيرىا
 ال -عندىـ–اهلل  إال إلو ال كعمى ذلؾ فمعنى ,(7)كالخمؽ االختراع عمى القدرة كىي ( 6)كاأللكىية "

 اهلل. إال خالؽ

                                                           

 (.130ص) أساس التقديس في عمـ الكبلـالرازم, ( 1)
 (.5/319ج( ابف تيمية, درء تعارض العقؿ كالنقؿ )2)
 أنيـ الطكائؼ ىذه سفسطة ككجو سبلـ,اإل قبؿ الذيف الكفرة, أصناؼ مف كىـ المحسكسات ينكركف فرقة ىـ (3)

 كشرعان  لغة المعركفة المعاف مف النصكص تمؾ عميو دلت بما عمميـ مع الصفات نصكص معاف جحدكا
 .(1/49ج), التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية ,فالح بف ميدم الدكسرم .استكلى" استكل في: "كقكليـ

 (.7/39ج) مرجع سبؽ ذكره ,ابف تيمية (4)
 .(52ظر: الجكيني, اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ اإلعتقاد )صان (5)
 (.3/946ج( عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد, مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة )6)
 .(123)ص أصكؿ الديف البغدادم, انظر:( 7)
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يتضح مما سبؽ أف الربكبية كاأللكىية بمعنى كاحد عند األشاعرة, لذلؾ أسقطكا تكحيد       
 ال ذاتو في , كىما تكحيد الربكبية كيشمؿ)كاحدساـ التكحيد كجعمكا التكحيد قسميفىية مف أقاأللك 
 ال صفاتو في لو(, كتكحيد األسماء كالصفات كيشمؿ)كاحد شريؾ ال أفعالو في لو, ككاحد قسيـ
الذيف جعمكا التكحيد  السمؼكىذا مخالؼ لمنيج  ,لو(, كعمى ذلؾ فالرب كاإللو عندىـ كاحد شبيو

)تكحيد الربكبية, كتكحيد األلكىية, كتكحيد األسماء كالصفات(, كأكثر ىذه األقساـ  :ثبلثة أقساـ
 .اليكـ حتى كالطكائؼ كالفرؽ األمـ فيو ضمت الذم فيك ,أىمية ىك تكحيد األلكىية

احدة, فاألشاعرة أثبتكا إرادة ك  :رابعًا: الخمط بين اإلرادة الكونية, واإلرادة الدينية, في باب القدر
 .( 1) كىي اإلرادة الككنية المرادفة لممشيئة, كجعمكىا بمعنى المحبة كالرضا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.225( انظر: البحث )ص1)
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 الفصل األول

في سورة الحديد  ثمراتو ونواقضوالتوحيد 
 والمتكممينالسمف  بين
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 في سورة الحديدأنواع التوحيد : المبحث األول
 والمتكممينالسمف قسامو عند أ , وبيانالتوحيد تعريف :المطمب األول

 :أوًل: تعريف التوحيد
 :التوحيد لغةً  -1

دىهي (1)"اميفردن  بىًقي اككحكدن  ككحدة كحدة كحدان  يكحد, كحد "التكحيد في المغة مشتؽ مف        "ككىح 
عىمىوي : تىٍكًحيدان  دي  األىكحدي  كاًحدان... كاهلل جى دي : قيؿ"كى  (2) .الكىٍحداًني ًة" ذيك: كالميتىكىحِّ  لىوي  ثانيى  الى  اٌلذم األىحى
بيكبٌيتو ًفي  .(3)شٍأنيو" جؿ   ًصفاتو, ًفي كىالى  ذاًتو ًفي كىالى  ري
ؿه " : (4) قاؿ األىزىرم       دى  الى : كًحيده  كىرىجي قىدٍ  ييؤًنسيو؛ مىعىوي  أىحى دي  كىًحدى  كى كىٍحدان  ككىٍحدةن  كىحادةن  يىٍكحى . كى
تىقيكؿي  ريدان  فىريدان  كىحيدان  بىًقيتي : كى ٍعننى حى  .(5)"كىاًحدو  ًبمى

دي  " ٍنفىًردي : الكىحى , كؿِّ  مف المي الكىًحٍيدي" ككذلؾ ٍشيءو
(6). 

تكحيد في المغة يعني التفرد, كجعؿ الشيء كاحدان, كتكحيد اهلل ىك كيتضح مما سبؽ أف ال      
 كصفاتو. ربكبيتو, كفي ألكىيتو, كفي أسمائواعتقاد أف اهلل كاحد ال ثاني لو في 

 :التوحيد اصطالحاً  -2
 ,أسمائو كفي ,كربكبيتو ,ألكىيتو في تعالى اهلل إفراد ىك" :السمفالتوحيد في اصطالح  -أ

كىي: تكحيد الربكبية, كتكحيد  نكاع التكحيد الثبلثةأل , كبذلؾ فيذا التعريؼ جامع(7)كصفاتو"
 األلكىية, كتكحيد األسماء كالصفات.

 "ىيكى  :حيث قاؿ في تعريؼ التكحيد السفارينيتعريؼ اإلماـ ىذا ال معنىكقد أشار إلى       
ٍعبيكدً  ًإٍفرىادي  ًصفىاتو  ذىاتنا كىٍحدىًتوً  اٍعًتقىادً  مىعى  ًباٍلًعبىادىةً  اٍلمى , كى ـى  ذىاتيوي  تىٍقبىؿي  فىبلى  كىأىٍفعىاالن  كىالى  ًبكىٍجوو, ااًلٍنًقسىا

                                                           

 (.2/1016ج) المعجـ الكسيط ,كآخريفإبراىيـ مصطفى ( 1)
 .(324)ص  القامكس المحيط ,الفيركزآبادل( 2)
 .(7/376ج) تاج العركس مف جكاىر القامكس ,الحسيني (3)
أبك منصكر: أحد األئمة في المغة كاألدب, مكلده ككفاتو في ىراة  :ىو محمد بن أحمد بن األزىري اليروي (4)

تفسير , ك األلفاظ التي استعمميا الفقياء غريب, ك تيذيب المغةمف كتبو: )  نسبتو إلى جده " األزىر "بخراساف. 
 .(5/311ج) األعبلـ ,الزركميانظر:  .ىػ370ىػ, كتكفي 282كلد  (,فكائد منقكلة مف تفسير لممزني, القرآف

 .(3/448ج)لساف العرب  ,ابف منظكر (5)
 .(1/244ج) المحيط في المغة ,أبك القاسـ الطالقاني (6)
 .(11 ص) المية ابف تيميةشرح  ,عمر بف سعكد بف فيد العيد (7)
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فىاتً  ًصفىاتيوي  تيٍشًبوي  ؿي  كىالى  لذ اًت,ا عىفً  تىٍنفىؾُّ  كىالى  الصِّ , أىٍفعىالىوي  يىٍدخي اًلؽي  فىييكى  ااًلٍشًترىاؾي  مىفٍ  ديكفى  اٍلخى
ًسكىاهي"
(1). 

 بَُِّب بَُِوَ َُب ًَاؽِذٌ بَُِوٌ ًَبَُِيٌُُْْ}إلى ىذا المعنى السعدم في تفسير قكلو تعالى:"  أيضان  كقد أشار      

 كأسمائو, ذاتو, في منفرد متكحد: أم {ًَاؽِذٌ بَُِوٌ} نو, فقاؿ: أ[163: البقرة] {اُشَّؽُِْْ اُشَّؽَُْٖٔ ىٌَُ
 كال نظير, كال مثؿ, كال لو, كفك كال لو سمي كال ذاتو, في شريؾ لو فميس كأفعالو, كصفاتو,
 كال العبادة, أنكاع بجميع كيعبد يؤلو ألف المستحؽ فيك كذلؾ, كاف فإذا غيره, مدبر كال خالؽ,
 .(2)خمقو" مف أحد بو يشرؾ
يجمع  ا مانعنا, جامعنا:شامبلن جامعن  يككف أف تعريؼ التكحيد يجب أف ,خبلصة ما سبؽ      

مف  اكالصفات, كمانعن  كتكحيد األسماء ,كتكحيد األلكىية ,تكحيد الربكبية :أنكاع التكحيد الثبلثة
 دخكؿ غيرىا فييا.

 : التوحيد في اصطالح المتكممين -ب
 انفرد لو ند ال فرد لو شريؾ ال كاحد  اهلل بأف العمـ ىك" :أوًل: تعريف التوحيد عند األشاعرة

 فينازعو لو ضد كال كيساكيو يساىمو لو مثؿ ال كاالختراع باإليجاد دتبكاس كاإلبداع بالخمؽ
 .( 3)كيناكيو" 

لو كاحد معبكد, ليس كمثمو (4)الباقالني قاؿ ك        : " التكحيد: ىك اإلقرار بأنو ثابت مكجكد, كا 
و األكؿ قبؿ جميع المحدثات. الباقي بعد المخمكقات, العالـ الذم ال يخفى عميو شيء, شيء, كأن

بداع كؿ جنس مفعكؿ, كأنو  كالقادر عمى اختراع كؿ مصنكع, الحي الذم ال يمكت, كالدائـ كا 

                                                           

 لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ,السفاريني( 1)
 .(1/57ج)
 .(77ص) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ( السعدم,2)

 .(108/ 1) الديف عمـك إحياء ,الغزالي (3)
 مف األشعرم مذىب عمى المتكمـ الباقبلني بابف المعركؼ القاضي بكر أبو محمد بن الطيب بن ىو محمد"(4)

 عمى الرد في المنتشرة الكثيرة التصانيؼ كلو ,الكبلـ عمـب الناس أعرؼ كافبغداد, ك  سكف البصرة, أىؿ
أحمد بف  :انظر ."مات سنة ثبلث كأربع مائة ,كغيرىـ كالخكارج, كالجيمية, كالمعتزلة, الرافضة, مف المخالفيف

 .(3/364), تاريخ بغداد ,عمي بف ميدم الخطيب البغدادم
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الذم ال يزكؿ, فيك إلو كؿ مخمكؽ, كمبدعو, كمنشئو, كمخترعو, كأنو لـ يزؿ مسميان لنفسو 
  ( .1)بأسمائو كصفاتو" فان ليا بصفاتو, قبؿ إيجاد خمقو, كأنو قديـ بأسمائو, ككاص

 كاحد تعالى اهلل إف: -األشاعرة -السنة أىؿ قاؿ فقد التكحيد : "كأما(2) الشيرستانيقاؿ ك       
 .(3)لو"  شريؾ ال أفعالو في ككاحد لو, نظير ال األزلية صفاتو في ككاحد لو, قسيـ ال ذاتو في

" التكحيد: ىك العمـ  المعتزلي: القاضي عبد الجبارقاؿ  :التوحيد عند المعتزلة ثانيًا: تعريف
بأف اهلل تعالى كاحد ال يشاركو غيره فيما يستحؽ مف الصفات نفيان كاثباتان عمى الحد الذم يستحقو 
أك كاإلقرار بو. كال بد مف اعتبار ىذيف الشرطيف: العمـ, كاإلقرار جميعان. ألنو لك عمـ كلـ يقر, 

     ( .4)أقر كلـ يعمـ, لـ يكف مكحدان" 
 قسمة ال ذاتو, في كاحد تعالى اهلل إف:  -المعتزلة -العدؿ أىؿ كقاؿ: "الشيرستانيقاؿ       

 كمحاؿ أفعالو, في لو قسيـ كال ذاتو, غير قديـ فبل لو, شريؾ ال أفعالو؛ في ككاحد لو, صفة كال
 .(5)" التكحيد كى كذلؾ قادريف, بيف كمقدكر قديميف, كجكد

 ,كىك تكحيد األلكىية ,أف المتكمميف أسقطكا أىـ نكع مف أنكع التكحيد ,يتضح مما سبؽ      
مكا الربكبية كاأللكىية عكتكحيد األسماء كالصفات, فج ,فكاف جؿ تركيزىـ عمى تكحيد الربكبية

بتكا هلل تعالى أما تكحيد األسماء كالصفات فقد أث , فالرب كاإللو عندىـ كاحد,بمعنى كاحد
مف أثبت هلل تعالى سبع صفات كنفى  يـلكنيـ اختمفكا في اثبات الصفات فمن ,األسماء الحسنى

كىـ األشاعرة, كمنيـ مف نفى جميع صفات اهلل تعالى كىـ المعتزلة, كقد كاف نفييـ  ,الباقي
 ات اإلليية بحجة عدـ التشبيو كالتجسيـ.فلمص
 كبصرنا سمعنا أثبتنا إذا: يقكلكف الصفات, نفي ىك" د المعتزلة:التوحيد في حقيقتو عنف لذا      
 بؿ كاحدنا نثبت لـ ذلؾ؛ أشبو كما ,كنزكالن  كعمكنا, ,ككجيان  ,كيدان  ,كمحبة ,كرحمة ,كعممان  ,كقدرة
 فإف صفات, لو يجعؿ كال اهلل, كىك كاحدان, يثبت الذم ىك المكحد مكحديف, نككف فبل عددان  أثبتنا

                                                           

 (. 23 -22ص( الباقبلني, اإلنصاؼ فيما يجب اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو )1)
 أصكليان, متكممان, فاضبلن, إمامان  كاف. شيرستانة أىل من أحمد بن الكريم عبد بن محمد الفتح ىو أبو (2)

كتكفي بيا في سنة ثماف كأربعيف , بشيرستانو سنة تسع كستيف كأربعمئة كلددة. ببلد خراساف كأقاـ بيا م سكف
 (162 -160/ 2) الكبير المعجـ في التحبير ,السمعانيانظر:  كخمسمئة.

 .(1/42ج) كالنحؿ الممؿ ,الشيرستاني( 3)
 .(128عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة )ص (4)
 .(1/42ج) مرجع سبؽ ذكره ( الشيرستاني,5)
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 قديمة الصفات كانت كلك كحده, هلل القدـ إف: كيقكلكف ,عندىـ الذات عف ائدةز  تككف الصفات
 .(1)"شبييـ مف كىذا عددان, القدماء لكاف
 ,التبعيض كنفي ,بالذات كالتعدد ,التثنية نفي "ىك أما التوحيد في حقيقتو عند األشاعرة:      

 في كاحد اهلل إف: يقكلكف ذلؾ كفي. كالمنفصمة المتصمة الكمية نفي :أم ,كالتجزئة ,كالتركيب
 اإللو فسركا كلذلؾ. لو شريؾ ال أفعالو في كاحد لو, شبيو ال صفاتو في كاحد لو, قسيـ ال ذاتو
 عمى تدؿ ألنيا ؛كالعيف ,كاليديف ,الكجو صفات كأنكركا االختراع, عمى القادر أك الخالؽ بأنو

 .(2)عندىـ" كاألجزاء التركيب
 كعقبلن, أما شرعان  ,شرعان  ,لمسمؼكاألشاعرة  ,مف المعتزلة لفة كؿ  , مخاكيتضح مما سبؽ      

 تفرده في كتابو كعمى لساف نبيو  كتعالى أثبت سبحانو إف اهلل :فيقاؿ لممعتزلة كاألشاعرة
 ,األسماء الحسنى مف بالعبادة كحده ال شريؾ لو, كما أثبت لنفسو سبحانو الكثير سبحانو

.تمثيؿ كال ,تكييؼ كال ,تعطيؿ كال ,تحريؼ غير مف السمؼيا لو كالتي يثبت ,كالصفات العميا
فإف الصفات تابعة لممكصكؼ كدالة عميو, فنقكؿ مثبلن جاء زيد كىك كاحد مع  :أما عقبلن       

إال أنو رجؿ كاحد بذات كاحدة, فكيؼ يككف ذلؾ ممكنان  أنو لو رجميف كيديف كعينيف كظير كفـ
 فذاتو سبحانو كاحدة كصفاتو متعددة. ؟الخالؽ سبحانو كتعالىحؽ في  افي حؽ المخمكؽ كممتنعن 

الصفات, أف تثبتكا لو أيضان  فمزمكـ ,األسماء أثبتـ هلل تعالىلممعتزلة: كما أنكـ  كيقاؿ      
فكذلؾ , ه ال تشبو أسماء المخمكقيف, فكما أف أسماءفي الصفات كالقكؿ ,فالقكؿ في األسماء

 ,ببل حياة حي سبحانو وبأن :مف أبطؿ الباطؿ أف نقكؿف كقيف,صفاتو ال تشبو صفات المخم

 .قدير ببل قدرةك  ,كعميـ ببل عمـ
 كاإلرادة كالحياة )العمـ :كىي ,لؤلشاعرة: كما أنكـ أثبتـ هلل تعالى سبع صفات كيقاؿكما       
 ,الغضبك كالبصر كالقدرة(, فمزمكـ أيضان أف تثبتكا هلل تعالى باقي الصفات, كالسمع كالكبلـ
ألف القكؿ في بعض الصفات كالقكؿ في البعض اآلخر, فكما ؛ كالعمك ,كاالستكاء, كاليد كالرضا,

رادتيـ ف  إً  :أنكـ تقكلكف رادتو ليستا كعمـ المخمكقيف كا   اليس هكرضا اهلل , فكذلؾ غضبعمـ اهلل كا 
  , فاالشتراؾ في االسـ ال يعني االشتراؾ في المسمى. ىـكرضا المخمكقيف كغضب

 

                                                           

 (.9 صشرح العقيدة الطحاكية ) ,بف جبريفا (1)
 .(1/88ج)المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة  ,الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي (2)
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 :والمتكممينالسمف ثانيًا: أقسام التوحيد عند 
  :السمفأقسام التوحيد عند  -1
كىي تكحيد الربكبية, كتكحيد األلكىية, كتكحيد  :أقساـ ةالتكحيد إلى ثبلثالسمؼ قسـ        

 األسماء كالصفات.
  توحيد الربوبية: -أ

 .كالتدبير كالممؾ الخمؽ في: ثبلثة كرأم في كتعالى سبحانو اهلل إفراد: ىك" تكحيد الربكبية       
 فييا قدـ أنو: اآلية مف الداللة ككجو [54 األعراؼ,] {ًَإَْٓشُ اُْخَِْنُ َُوُ ؤَال}: تعالى قكلو ذلؾ دليؿ
 تأمؿ ثـ. الحصر يفيد التأخير حقو ما تقديـ ف  إً : الببلغية كالقاعدة التأخير, حقو مف الذم الخبر
 فالخمؽ لغيره, ال ,{ًَإَْٓشُ اُْخَِْنُ َُوُ ؤَال}: كالتككيد التنبيو عمى الدالة( أال) بػ اآلية ىذه افتتاح

 {ًَإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ ُِْٓيُ ًََُِِّوِ}: تعالى قكلو مثؿ فدليمو الممؾ, أما .التدبير ىك كاألمر ىك, ىذا
 كما اآلية ىذه مف داللةال ككجو بالممؾ, كتعالى سبحانو انفراده عمى يدؿ ىذا فإف ,[27: الجاثية]

 .(1)"كالتدبير كالممؾ بالخمؽ منفرد   فالرب ,إذنا .التأخير حقو ما تقديـ سبؽ
 كِْيَب ًََْٖٓ اُْإَسْعُ َُِِٖٔ هَُْ}: مخبران عنيـ تعالى قاؿف ,الكفار بو أقر قد التكحيد مف النكع ىذاك      

 خََِنَ َْٖٓ عَإَُْزَيُْْ ًََُئِْٖ} ,[85 ,84: المؤمنكف] { رَزًََّشًَُٕ ؤَكََِب هَُْ َُِِّوِ عََْوٌٌَُُُٕ( 88) رَؼٌََُِْٕٔ ًُنْزُْْ بِْٕ

بشكؿ  رغـ إقرار الكفار, [25: لقماف] {َّؼٌََُِْٕٔ َُب ؤًَْضَشُىُْْ ثََْ َُِِّوِ اُْؾَْٔذُ هَُِ اَُِّوُ ََُْوٌَُُُّٖ ًَاُْإَسْعَ اُغََّٔبًَادِ

الخالؽ  بأف يعترفكف اإلسبلـ, فيـ ـ لـ يدخمكا بإقرارىـ ىذا فيبيذا النكع مف التكحيد إال أني عاـ
 اهلل إلى تقربنا :كيقكلكف ,ىك اهلل تعالى إال أنيـ يتخذكف األكثاف كاألصناـ كساطة بينيـ كبيف اهلل

ُٖ َُِِّوِ ؤََُب}زلفى, قاؿ تعالى:   صُُْلََ اَُِّوِ بََُِ ُُِْوَشِّثٌَُٗب بَُِّب َٗؼْجُذُىُْْ بَٓ ؤًََُِْْبءَ دًُِٗوِ ِْٖٓ ارَّخَزًُا ًَاَُّزَِّٖ اُْخَبُِضُ اُذِّّ

 .[3: الزمر] {ًَلَّبسٌ ًَبرِةٌ ىٌَُ َْٖٓ َّيْذُِ َُب اَُِّوَ بَِّٕ َّخْزَِِلٌَُٕ كِْوِ ىُْْ َٓب كِِ ثَْْنَيُْْ َّؾٌُُْْ اَُِّوَ بَِّٕ

                                                           

 (.1/21ج) شرح العقيدة الكاسطية ,العثيميف (1)
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 سَةِّ َُِِّوِ اُْؾَْٔذُ}:تعالى قكلو :منيا ,عمى ىذا النكع مف التكحيد كقد كرد الكثير مف األدلة      

 كَبرَّخِزْهُ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب ًَأَُْـْشِةِ أَُْشْشِمِ سَةُّ( 8) رَجْزًِِْب بَُِْْوِ ًَرَجَزََّْ سَثِّيَ اعَْْ ًَارًُْشِ} ,[2: الفاتحة] { اُْؼَبَُِٔنيَ

 .[9 ,8: المزمؿ] {ًًًَِِْب
 توحيد األلوىية: -ب

 نبيان  كال ممكان  تعبد ال اهلل, لغير عبدان  تككف بأال بالعبادة؛  اهلل إفراد ىك :أللكىية"تكحيد ا      
 كليذا كالتعبد, بالتألو كحده  اهلل فتفرد كحده, اهلل إال تعبد ال أبان, كال أيم ان  كال شيخان  كال كليان  كال

 ألكىية, تكحيد ىك اهلل إلى إضافتو فباعتبار العبادة, تكحيد: كيسمى األلكىية, تكحيد: يسمى
 .(1)عبادة" تكحيد ىك العابد إلى إضافتو كباعتبار

ىذا النكع مف التكحيد الذم أرسمت مف أجمو الرسؿ, كأنزلت مف أجمو الكتب, كخمقت مف       
إلى عبادة اهلل كحده  فعندما دعاىـ النبي  ,أجمو الجنة كالنار, كىك الذم ضؿ فيو المشرككف

 { ػُغَبةٌ َُشَِْءٌ ىَزَا بَِّٕ ًَاؽِذًا بَُِيًب اُْأُِيَخَ ؤَعَؼَََ}دىـ كما أخبر عنيـ تعالى:كاف ر  ,ال شريؾ لو
 .[5:ص]

 ًَبَِّّبىَ َٗؼْجُذُ بَِّّبىَ}:تعالى كقد كرد الكثير مف األدلة عمى ىذا النكع مف التكحيد منيا قكلو      

 {كَبػْجُذًُِٕ ؤََٗب بَُِّب بَُِوَ ال ؤََّٗوُ بَُِْْوِ ٌُٗؽِِ بِالّ سَعٌٍٍُ ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤَسْعَِْنَب ًََٓب} ,[5: الفاتحة] { َٗغْزَؼِنيُ

 [.36: النحؿ] {اُـَّبؿٌُدَ ًَاعْزَنِجٌُا اَُِّوَ اػْجُذًُا ؤَِٕ سَعٌُالً ؤَُّٓخٍ ًَُِّ كِِ ثَؼَضْنَب ًََُوَذْ}, [25: األنبياء]
 توحيد األسماء والصفات: -ج

 بنعكت الكجكه جميع مف المطمؽ بالكماؿ اهلل انفراد اعتقاد: ألسماء كالصفات ىك" تكحيد ا      
 ,كالصفات األسماء مف  رىسيكلو لو أثبتو أك لنفسو, أثبتو ما بإثبات كذلؾ كالجبلؿ, العظمة
 غَِّْٔغُاُ ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ} اهلل أف نعتقد بؿ تمثيؿ, كال ,تكييؼ كال تعطيؿ, كال تحريؼ بغير

 كال مكاضعو, عف الكمـ نحرؼ كال نفسو, بو كصؼ بما عنو ننفي فبل ,[11: الشكرل] {اُْجَظِريُ
 .(2)كآياتو" اهلل أسماء في نمحد

                                                           

 .(1/24ج) شرح العقيدة الكاسطية ,العثيميف (1)
 (.42)صالتكحيد كبياف العقيدة السمفية النقية  ,محمد حميدعبد اهلل بف  (2)
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 النصكص في فانقسمكا ,القبمة أىؿ بيف الخكض فيو كثر الذم ىك التكحيد مف النكع "كىذا      
 :أقساـ ستة إلى فيو الكاردة
 كال تعطيؿ, كال تحريؼ, غير مف تعالى باهلل البلئؽ ظاىرىا عمى جركىاأ مف: األول القسم
 كالسنة, الكتاب, لداللة بو المقطكع الصكاب ىك كىذا السمؼ, ىـ كىؤالء تمثيؿ, كال تكييؼ,
 ...كاإلجماع كالعقؿ,

 ىـ كىؤالء. المخمكقيف صفات جنس مف جعمكىا لكف ظاىرىا عمى أجركىا مف: الثاني القسم
نكار كالعقؿ, كالسنة بالكتاب, باطؿ كمذىبيـ الممثمة,  .السمؼ كا 

 أجميا مف كحرفكا بعقكليـ, معاني ليا كعينكا ظاىرىا, خبلؿ عمى أجركىا مف: الثالث القسم
 كنحكىـ, كالمعتزلة كالجيمية كبيرنا تعطيبلن  عطؿ مف فمنيـ التعطيؿ أىؿ ىـ كىؤالء. النصكص

 .كاألشاعرة ذلؾ دكف عطؿ مف كمنيـ
 أىؿ ىـ كىؤالء ,كحده اهلل إلى معانييا عمـ فكضكا بيا, أراد بما أعمـ اهلل: قالكا مف: الرابع مالقس

 المفكضة. التجييؿ
 تعالى باهلل تميؽ صفة إثبات النصكص بيذه المراد يككف أف يجكز: قالكا مف: الخامس القسم
 .كغيرىـ الفقياء مف كثير كىؤالء. ذلؾ المراد يككف ال كأف

 قراءة عمى كاقتصركا كمو ىذا عف بألسنتيـ كأمسككا بقمكبيـ أعرضكا مف: دسالسا القسم
 .(1)بشيء" فييا يقكلكا كلـ النصكص

ما بيف  ,الفرؽ اإلسبلمية عند ,كالمغط ,االنحراؼ فيو كثر الذم ىك التكحيد مف النكع ىذا      
ما أثبتو لنفسو  الىتع بمنيج السماء فأثبتكا هلل السمؼ, فجاء ؿكمكيؼ, كممث ,معطؿمحرؼ, ك 
مف غير تحريؼ, كال تعطيؿ, كال تكييؼ, كال تمثيؿ, كما كنفكا  كعمى لساف نبيو  ,في كتابو

 . عنو سبحانو ما نفاه عف نفسو في كتابو كعمى لساف نبيو

 ًََُِِّوِ}فبل يجكز نفي شيء مما سمى اهلل بو نفسو, أك كصؼ بو نفسو لقكلو تعالى:       

 ,[180:األعراؼ] {َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا َٓب عَُْغْضًََْٕ ؤَعَْٔبئِوِ كِِ ُِّْؾِذًَُٕ اَُّزَِّٖ ًَرَسًُا ثِيَب كَبدْػٌُهُ ؾُغْنََاُْ اُْإَعَْٔبءُ

قاؿ تعالى:   كتابو أك عمى لساف نبيوال يجكز تسمية اهلل تعالى أك كصفو بما لـ يأت في كما 

كما ال  ,[36: اإلسراء] {َٓغْئًٌُُب ػَنْوُ ًَبَٕ ؤًَُُئِيَ ًَُُّ ًَاُْلُاَادَ ًَاُْجَظَشَ اُغَّْٔغَ َّٕبِ ػٌِِْْ ثِوِ َُيَ َُْْظَ َٓب رَوْقُ ًََُب}

                                                           

 (.118 -117تقريب التدمرية )ص  ,العثيميف (1)
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}َُْْظَ يجكز تشبيو أسماء اهلل تعالى كصفاتو بأسماء كصفات المخمكؽ الناقص قاؿ تعالى: 

جكز البحث عف كيفيو أسماء اهلل تعالى كذلؾ ال ي ,[11]الشكرل:  ظِريُ{ًَِٔضِِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ اُغَِّْٔغُ اُْجَ

ال نستطيع بعقكلنا  ,لكف كيفيتيا مجيكلة ,ألف األسماء كالصفات معمكمة ثابتة ؛كصفاتو
 المحدكدة تصكرىا أك إدراكيا. 

 : أقسام التوحيد عند المتكممين -2
كحيد , كتالصفات, كتكحيد الذاتأقساـ كىي تكحيد  ةالتكحيد إلى ثبلث المتكممكفقسـ       

 .األفعاؿ
 :معنياف منو يراد النكع كىذا (,لو قسيـ ال ذاتو في كاحد) :الذات توحيد -أ

 .حؽ المعنى كىذا التعدد, عميو يجكز الفرد  سبحانو اهلل أف بو يراد: األول
 .باطؿ المعنى كىذا ذلؾ, كنحك العمك كصفة الصفات نفي بو يراد أف: الثاني

 :أيضان  معنياف بو يراد النكع كىذا ,(لو شبيو ال صفاتو في كاحد) :الصفات توحيد -ب
 المعنى كىذا أحد, فييا يماثمو ال التي العميا الصفات الحسنى, األسماء هلل أف بو يراد: األول
 .حؽ

 .باطؿ المعنى كىذا ,كجو كؿ مف الصفات نفي بو يراد: الثاني
 المراد ىك كىذا كاحد, عالـال خالؽ أف أم ,(لو شريؾ ال أفعالو في كاحد) :األفعال توحيد -ت

 معنى كأنو المطمكب, ىك أنو كيظنكف النكع, ىذا ىك عندىـ األنكاع كأشير. عندىـ
 .االختراع عمى القدرة اإلليية معنى كيجعمكف ,(اهلل إال إلو ال)

 استحالة ىك عندىـ التمانع كدليؿ التمانع, دليؿ ىك التكحيد مف النكع ىذا عمى كحجتيـ      
 .(1)[22: األنبياء] {َُلَغَذَرَب اَُِّوُ بِال آُِيَخٌ كِْئَِب ًَبَٕ ٌَُْ}: تعالى قكلول متكافئيف, يفخالق كجكد
 ,نيـ اشتغمكا بتكحيد الربكبيةإحيث  يتضح مما سبؽ غمط المتكمميف في تقسيميـ لمتكحيد,      

رساؿ  ,ؿ الكتبمع أف تكحيد األلكىية ىك المقصد األعظـ مف إنزا ,كأىممكا تكحيد األلكىية كا 
كىك الذم يترتب عميو الثكاب كالعقاب, كىك أكؿ األمر كآخره,  كاإلنس, ,كخمؽ الجف ,الرسؿ

كما أخبر   دخؿ الجنة -كىذا ىك تكحيد األلكىية  -كمف مات كىك يشيد أف ال إلو إال اهلل 
 .النبي 

                                                           

 .(413 -412)ص شرح الرسالة التدمرية, محمد بف عبد الرحمف الخميسانظر:  (1)
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عمى تقرر تكحيد  [22: األنبياء] {َُلَغَذَرَب اَُِّوُ بِال آُِيَخٌ كِْئَِب ًَبَٕ ٌَُْ}بقكلو تعالى: أما استدالليـ      

 ًَبَٕ ٌَُْ}ألف ىذه اآلية قد جاءت في تقرير تكحيد األلكىية فقد قاؿ تعالى:  ؛الربكبية فيذا خطأ

بمعنى  الخالؽ, الرب ال المعبكد اإللو باآلية المراد أف عمى أرباب فدؿ ذلؾ يقؿ كلـ {آُِيَخٌ كِْئَِب
 .(1)تا لفسد آخر غير اهلل تعالى إلو كاألرض اتالسمك  فيلك كاف 
 الفساد جية مف األلكىية امتناع بياف اآلية ىذه في أف ىنا " كالمقصكد ابن تيمية:قاؿ       
 جية مف لذاتو المراد بالمعبكد إال لمخمؽ صبلح ال ألنو تعالى اهلل سكل ما عبادة عف الناشيء
 ىذه مف لفسدتا غيره معبكد فييما كاف فمك يصمح هلل الا سكل كما حركاتيـ كنياية أفعاليـ غاية
كمع ذلؾ  .(2)بمشيئتو"  خالؽ الرب ىك أنو كما لذاتو المحبكب ىك المعبكد سبحانو فإنو الجية
, فمف آمف ىك األساس تكحيد الربكبيةف ,كتكحيد األلكىية ,تكحيد الربكبيةبيف  تعارضال فإنو 

, إذ ال يمكف األلكىية يتضمف تكحيد الربكبيةلكىية, كتكحيد بالربكبية فإنو يمزمو اإليماف باأل
مع اعتقاد أف الخالؽ غيره, أك الرزاؽ غيره, أك المحيي غيره, أك  لئلنساف أف يعبد اهلل 

, كما ال يمكف لئلنساف أف يقر بأف الخالؽ, كالرازؽ, كالمحيي, كالمدبر, ىك اهلل المدبر غيره
 . كحده, كيعبد غيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(413: ص) شرح الرسالة التدمرية, محمد الخميسانظر: ( 1)
 .(335-3/334جكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية )منياج السنة النب ابف تيمية,( 2)
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 والمتكممينالسمف وموقف  في سورة الحديد توحيد الربوبية :المطمب الثاني
, مف أصكؿ الديفمتعمؽ بأصؿ ألنو إف تكحيد الربكبية مبحث ميـ مف مباحث العقيدة؛       

فمما يتضمنو اإليماف باهلل اإليماف بربكبيتو, كتفرده بالخمؽ, كالرزؽ,   كىك اإليماف باهلل
 كالتدبير.
 النكع كىذا كرزقيـ خمقيـ, الذم اهلل إال لمعالميف رب ال بأنو اإلقرار ىك الربكبية كحيدفت      
الخالؽ, كىك الرازؽ, كىك  ىك اهلل أف يشيدكف فيـ المشرككف بشكؿ عاـ؛ بو أقر قد التكحيد مف

 اُغَّْٔغَ َِِّْٔيُ ؤََّْٖٓ عًَِاُْإَسْ اُغََّٔبءِ َِٖٓ َّشْصُهٌُُْْ َْٖٓ هَُْ}لمدبر, قاؿ تعالى: المحيي المميت, كىك ا

 {رَزَّوٌَُٕ ؤَكََِب كَوَُْ اَُِّوُ كَغََْوٌٌَُُُٕ اُْإَْٓشَ ُّذَثِّشُ ًََْٖٓ اُْؾَِِّ َِٖٓ أَُِّْْذَ ًَُّخْشِطُ أَُِّْْذِ َِٖٓ اُْؾََِّ ُّخْشِطُ ًََْٖٓ ًَاُْإَثْظَبسَ

 دماءىـ يعصـ كلـ النار, مف نجيـي كلـ اإلسبلـ, في يدخميـ لـ ىذا إقرارىـ , كلكف[31: يكنس]
  عبادتو. في اهلل مع أشرككا بؿ األلكىية تكحيد ييحققكا لـ ألنيـ كأمكاليـ,
كمف خبلؿ تتبع آيات سكرة الحديد كجد الباحث العديد مف مظاىر العقيدة الدالة عمى       

فيـ كؿو مف تكحيد الربكبية, كسكؼ يتـ عرض ىذه المظاىر التي تضمنتيا ىذه السكرة, كفؽ 
 كالمتكمميف, كمف ىذه المظاىر:السمؼ 

يحيي كيميت  كاألرض كما فييف, السمكاتفاهلل تعالى لو ممؾ : , واإلحياء, واإلماتةالممك أوًل:
   :مف اآليات القضاياكقد دؿ عمى ىذه  قدير, ءكىك عمى كؿ شي

 .[2]الحديد:  ُِّْٔذُ ًَىٌَُ ػَََِ ًَُِّ شَِْءٍ هَذِّشٌ{}َُوُ ُِْٓيُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ُّؾِِْْ ًَ تعالى: قكلو -أ

 .[5]الحديد:  }َُوُ ُِْٓيُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ًَبََُِ اَُِّوِ رُشْعَغُ اُْإٌُُٓسُ {: قكلو تعالى -ب

 ,كاإلحياء ,الممؾ :مظاىر لمربكبية كىي ةف السابقتيف يجد أنيما عرضتا ثبلثالناظر لآليتي 

: ذكره تعالى يقكؿ" ,{ًَإسْعِ اُغََّٔبًَادِ ُِْٓيُ َُوُ} في تفسير قكلو تعالى: الطبريقاؿ كاإلماتة, 

 جميعيـ في كىك منو, االمتناع عمى يقدر فييفٌ  شيء كال فييفٌ  كما كاألرض السمكات سمطاف لو

 يكجده بأف الخمؽ, مف يشاء ما يحيي: يقكؿ {ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْْ}الحكـ, كقكلو: ماضي األمر, نافذ
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 يقمبيا تارات بعد مف فييا الركح بنفخ حيكاننا, الميتة النطفة مف يحدث بأف كذلؾ يشاء, كيؼ
 .(1)فيفنيو" أجمو بمكغو بعد الحياة بعد األحياء مف يشاء ما كيميت األشياء, مف ذلؾ كنحك فييا,

 اُغََّٔبًَادِ ِْيُُٓ َُوُ} قكلو تعالى: اآلية األكلى في تفسير ابن كثيركيؤيد ذلؾ المفسر       

اًلؾي  ىيكى : أىمٍ " {ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْْ ًَإسْعِ رِّؼي  اٍلمى ٍمًقوً  ًفي اٍلميتىصى , فىييٍحًيي خى ييًميتي ييٍعًطي كى  مىا يىشىاءي  مىفٍ  كى

 .(2)يىشىاءي"

مف كاف خالقان كاف بالضركرة ك  ,مف خصائص الربمؾ المي أما اآلية الثانية فقد جعمت 
ليو ترجع األمكر كميا كما فييف خرة,كاآل لمدنيامالكان  فيك  ,كجميميا ,حقيرىا ,ككبيرىا ,صغيرىا ,كا 

اًلؾي  ىيكى : أىمٍ " ابن كثيرقاؿ  ,المتصرؼ في ممكو  َُٔخِشَحََُنَب  ًَبَِّٕ}: قىاؿى  كىمىا كىاآٍلًخرىةً  ًلمدٍُّنيىا اٍلمى

مىى اٍلمىٍحميكدي  كىىيكى  ,[13: الم ٍيؿً ] {ًَإًََُ , عى  إًََُ كِِ اُْؾَْٔذُ َُوُ ىٌَُ بِال بَُِوَ َُب اَُِّوُ ًَىٌَُ}: قىاؿى  مىاكى  ذىًلؾى

 .(3) "[70:اٍلقىصىصً ] {ًَآخِشَحِ

مف الممؾ, كاإلحياء, كاإلماتة عمى تكحيد  داللة كؿ   ابف كثيرالطبرم, ك يتضح مف تفسير        
 .سمؼ ىذه األمةكىذا ما عميو  ,الربكبية

 ُّؾِِْْ} :في تفسير قكلو تعالى فقاؿ (4)الزمخشري كيمثميـ المفسرتزلة موقف المع أما      

فالزمخشرم  ,(5)األحياء" كيميت القيامة يـك ,كالمكتى ,كالبيض ,النطؼ "أم يحيى, {ًَُِّْٔذُ

ف كاف قد  إال أنو خالفيـ في داللة ىذه  ,في بياف معنى الممؾ كاإلحياء كاإلماتة السمؼكافؽ كا 

                                                           

 .(23/165ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( الطبرم,1)
 .(7/5ج) تفسير القرآف العظيـ ,( ابف كثير2)
 .(8/10ج)المرجع السابؽ ( 3)
 المغكم, النحكم,, الحوارزمي الزمخشري القاسم أبو العالمة عمر بن محمد بن عمر بن ىو محمود( 4)

 بزمخشر, كأربعمائة كستيف سبع سنة في كلد, زمانان  بمكة جاكر ألنو اهلل, جار يمقب المفسر, المعتزلي, المتكمـ,
, األبرار كربيع الببلغة كأساس الحديث غريب في كالفائؽ التفسير, في الكشاؼ) :منيا الكتب العديد مف لو

 .(121- 120 ص)طي, طبقات المفسريف انظر: السيك  .ىػ538 سنة مات..( الحكايات في األخبار كنصكص
 (.4/472ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ,( الزمخشرم5)
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 َّب هَُْ}قكلو تعالى: عدىا مف مظاىر تكحيد األلكىية كما بي ف ذلؾ في تفسير ما دعن ,المظاىر

{ ...ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْْ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ ُِْٓيُ َُوُ اَُّزُِ عَِْٔؼًب بٌَُُِْْْْ اَُِّوِ سَعٌٍُُ بِِِّٗ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب

مف ممؾ العالـ كاف ىك اإللو , السمكات كاألرضلو ممؾ  :عالى"قاؿ في قكلو ت ,[158: األعراؼ]
كفي يحيى كيميت: بياف الختصاصو باإلليية, ألنو ال يقدر عمى اإلحياء كاإلماتة  ,عمى الحقيقة

 .(1)"غيره
في جعؿ الممؾ, كاإلحياء, كاإلماتة دليبلن  لمسمؼ الزمخشرم مكافقة ,يتضح مما سبؽ       

 عمى تكحيد األلكىية.

}َُوُ ُِْٓيُ فقاؿ في تفسير قكلو تعالى: القرطبي  كيمثميـ المفسرأما موقف األشاعرة       

نيفيكذً  اٍلمىٍمؾً  عىفً  ًعبىارىةه  "اٍلميٍمؾي  ,[2]الحديد:  اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ُّؾِِْْ ًَُِّْٔذُ ًَىٌَُ ػَََِ ًَُِّ شَِْءٍ هَذِّشٌ{  كى

انىوي  فىييكى  ,اأٍلىٍمرً  ًقيؿى . اٍلقىاًىري  ,اٍلقىاًدري  مىًمؾي الٍ  سيٍبحى زىاًئفى  أىرىادى : كى سىاًئرً  ,كىالن بىاتً  ,اٍلمىطىرً  خى ٍزؽً  كى . الرِّ

ييٍحًيي الدٍُّنيىا ًفي اأٍلىٍحيىاءى  ييًميتي  {ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْْ} ًقيؿى . ًلٍمبىٍعثً  اأٍلىٍمكىاتى  كى  كىًىيى  النُّطىؼى  ييٍحًيي: كى

ييًميتي  مىكىاته   .(2)اءى"اأٍلىٍحيى  كى

 }َُوُ ُِْٓيُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ًَبََُِ اَُِّوِ رُشْعَغُ اُْإٌُُٓسُ {: قكلو تعالىأما تفسيره لمممؾ في ك       

 عمى المعبكد ىك أم لمتأكيد التكرير ىذا " فقاؿ {ًَاُْإَسْعِ اُغَّٔبًادِ ُِْٓيُ َُوُ}, [5]الحديد: 

 فبل الصفة بيذه كاف .. كمف.اآلخرة في الخبلئؽ أمكر أم اُْإٌُُٓسُ {}ًَبََُِ اَُِّوِ رُشْعَغُ  الحقيقة

 .(3)"سكاه مف يعبد أف يجكز
 

                                                           

 (.2/167ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ,الزمخشرم (1)
 (.17/236ج) الجامع ألحكاـ القرآف ,( القرطبي2)
 (.17/237ج) المرجع السابؽ (3)
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 .عمى تكحيد األلكىية الممؾ دليبلن  في جعؿ لمسمؼ القرطبي مكافقة ,يتضح مما سبؽ      
إللو إنو عمى الرغـ مف خمط المتكممكف بيف الربكبية كاأللكىية, كجعميـ ا :القولوخالصة       

الممؾ كالمتكمميف مف المعتزلة, كاألشاعرة في جعؿ السمؼ بمعنى الرب؛ إال أنو ال خبلؼ بيف 
 مف مظاىر تكحيد الربكبية.كاإلحياء كاإلماتة 

 خمؽ في جمية  اهلل كعظمةي  فاهلل تعالى خالؽ كؿ شيء, كىك عمى كؿ شيء قدير, :الخمق ثانيًا:
 األرض خمؽ في توعظمككذلؾ  ,كنجكـ كأبراج, ,كقمر, كأفبلؾ ,شمس مف فييا كما السمكات

 البحر,ك  البر اتحيكانك  ,زركعً ك  ,راشجأك  كأكديةو, كسيكؿ, ,جباؿكأنيار, ك  ,بحار مف تحتكل كما
 !!اهلل أحسف الخالقيف تبارؾف خالقيا, إال يرزقيا كال يحصييا كال يعمميا الكالتي 
 :  ماكى افمظاىر الخمؽ في سكرة الحديد آيتعمى  كقد دؿ       

}ىٌَُ اَُّزُِ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ َّؼَُِْْ َٓب َِِّظُ كِِ قكلو تعالى:  -أ

َٓب ًُنْزُْْ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَظِريٌ {  اُْإَسْعِ ًََٓب َّخْشُطُ ِٓنْيَب ًََٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ًََٓب َّؼْشُطُ كِْيَب ًَىٌَُ َٓؼٌَُْْ ؤََّْٖ

 .[4]الحديد: 

 }َٓب ؤَطَبةَ ِْٖٓ ُٓظِْجَخٍ كِِ اُْإَسْعِ ًََُب كِِ ؤَْٗلُغٌُِْْ بَُِّب كِِ ًِزَبةٍ ِْٖٓ هَجَِْ ؤَْٕ َٗجْشَؤَىَب بَِّٕ رَُِيَ: قكلو تعالى -ب

 .[22]الحديد:  ػَََِ اَُِّوِ َّغِريٌ{

 السبع السمكات أنشأ الذم ىك: ذكره تعالى في تفسير اآلية األكلى: "يقكؿ طبريالقاؿ       
 .(1)كعبل" عميو فارتفع عرشو, عمى استكل ثـ فييٌف, كما فدبرىفٌ  كاألرضيف,

صَُّْ  }ىٌَُ اَُّزُِ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّقكلو تعالى:  في تفسير ابن كثيركيؤيد ذلؾ       

ـى  ,[4]الحديد:  { ...اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ بياف ذلؾ في تفسير سكرة اأٍلىٍعرىاًؼ عند تفسير قكلو  تىقىد 

 تىعىالىى ييٍخًبري  ",[54: األعراؼ] {ؤََّّبٍّ... عِزَّخِ كِِ ًَاُْإَسْعَ اُغََّٔبًَادِ خََِنَ اَُّزُِ اَُِّوُ سَثٌَُُّْ بَِّٕ} تعالى:
مى  ًبأىن وي  ـى  ىىذىا ؽى خى وي, سمكاتو: اٍلعىالى مىا كىأىٍرضى , ًست ةً  ًفي ذىًلؾى  بىٍيفى  كى ا أىي اـو ٍيرً  ًفي ًبذىًلؾى  أىٍخبىرى  كىمى  مىا غى
 .(2)"اٍلقيٍرآفً  ًمفى  آيىةو 

                                                           

 .(23/169ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف, ( الطبرم1)
 .(3/426ج) القرآف العظيـ تفسير, ابف كثير (2)
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 الطبريي أيضان تبيف داللة الخمؽ عمى تكحيد الربكبية  كما فسرىا يكأما اآلية الثانية ف      
 بجدكبيا األرض في مصيبة مف الناس أييا أصابكـ ما: ذكره الىتع "يقكؿ: حيث يقكؿ

 كِِ بِال} كاألسقاـ, كاألكجاع باألكصاب {ؤَْٗلُغٌُِْْ كِِ ًَال} كفسادىا, زرعيا كذىاب كقحكطيا,

: يعني األنفس, نبرأ أف قبؿ مف: يقكؿ {َٗجْشَؤَىَب ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ} الكتاب, أـٌ  في إال: يعني {ًِزَبةٍ

 .(1)بارئو" فيك خمقو: بمعنى الشيء, ىذا اهلل برأ قد: يقاؿ نخمقيا, أف قبؿ مف
ٍمًقوً  ًفي الس اًبؽً  قىدىًرهً  عىفٍ  تىعىالىى ييٍخًبري ",فقاؿ ابن كثيركيؤيد ذلؾ        : فىقىاؿى  اٍلبىًري ةى  يىٍبرىأى  أىفٍ  قىٍبؿى  خى

ًفي اآٍلفىاؽً  ًفي: أىمٍ  {ْْؤَْٗلُغٌُِ كِِ ًَال إسْعِ كِِ ُٓظِْجَخٍ ِْٖٓ ؤَطَبةَ َٓب}  ِْٖٓ ًِزَبةٍ كِِ بِال} نيفيكًسكيـٍ  كى

ًميقىةى  نىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ : أىمٍ  {َٗجْشَؤَىَب ؤَْٕ هَجَِْ نىٍبرىأى  اٍلخى  .(2)"الن سىمىةى  كى

فإف كانت  السمؼيتضح مف اآليتيف السابقتيف داللة الخمؽ عمى تكحيد الربكبية عند       
أصؿ ذلؾ الخمؽ, إذ كؿ ما بعده مف النعـ تابع لو, كفرع فعني التفرد بتربية العباد, تالربكبية 

 .عنو
, السمؼفي بياف داللة الخمؽ عمى الربكبية, فيك مكافؽ لما ذىب إليو  أما موقف المعتزلة      

 الجدب نحك: األرض في "المصيبةفقاؿ  لآلية الثانية الزمخشريكيظير ذلؾ جميان في تفسير 
 نىٍبرىأىىا أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ  المكح في ًكتابو  ًفي كالمكت األدكاء نحك: األنفس كفي كالثمار, الزركع فاتكآ

ثباتو ذلؾ تقدير إفٌ  {رُِيَ بَِّٕ} المصائب أك األنفس يعنى مىى كتاب في كا  ف يىًسيره  الم وً  عى  كاف كا 
 .(3)"العباد عمى عسيران 

أيضان في إقرار أف الخمؽ مف أىـ مظاىر الربكبية فمـ يخالفكا  موقف األشاعرة أماو       

}ىٌَُ اَُّزُِ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ قكلو تعالى: حيث قاؿ:  القرطبيكيظير ذلؾ كاضحان في تفسير 

ـى  ,[4]الحديد:  {..صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ رىاًؼ سكرة اأٍلىعٍ  تفسير بياف ذلؾ في تىقىد 

, [54:األعراؼ] {ؤََّّبٍّ.. عِزَّخِ كِِ ًَاُْإَسْعَ اُغََّٔبًَادِ خََِنَ اَُّزُِ اَُِّوُ سَثٌَُُّْ بَِّٕ} :عند تفسير قكلو تعالى

                                                           

 .(23/195ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (1)
 .(8/26ج) القرآف العظيـ تفسير ,ابف كثير (2)
 .(4/479ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, ( الزمخشرم3)
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ٍنفىًردي  أىن وي  بىي فى  اًد, ًبقيٍدرىةً  اٍلمي يجى ٍعنىى ...ييٍعبىدى  أىفٍ  يىًجبي  ال ًذم فىييكى  اإٍلً مى  أىي اـً  ًمفٍ  أىمٍ  {ؤََّّبٍّ عِزَّخِ كِِ} كى

ٍمؽً  ًلتىٍفًخيـً  سىنىةو, أىٍلؼى  يىٍكـو  كيؿ   اآٍلًخرىًة, لىكٍ  ...كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  خى ٍمقىيىا أىرىادى  كى , لىٍحظىةو  ًفي خى  ًإذٍ  لىفىعىؿى
مىى اٍلقىاًدري  ىيكى  , كيكًني لىيىا يىقيكؿى  أىفٍ  عى لىًكن وي  فىتىكيكفي ـى  أىفٍ  أىرىادى  كى ٍفؽى  اٍلًعبىادى  ييعىمِّ  اأٍليميكًر, ًفي كىالت ثىبُّتى  الرِّ

ًلتىٍظيىرى  تيوي  كى ًئكىةً  قيٍدرى  .(1)"شيء.. بىٍعدى  شىٍيئنا ًلٍممىبلى
ٍعنىى ميًصيبىةو: ًمفٍ  أىصابى  "مىا ىا:في تفسير الرازي قاؿ أما اآلية الثانية ف      دي  الى  كىاٍلمى  ميًصيبىةه  تيكجى

اًئبً  ىىًذهً  ًمفٍ  ٍكتيكبىةه  كىًىيى  ًإال   اٍلمىصى ًقم ةي  اٍلمىطىًر, قىٍحطي  ًىيى  اأٍلىٍرضً  ًفي كىاٍلميًصيبىةي  الم و, ًعٍندى  مى  كى
نىٍقصي  الن بىاًت, اًر, كى ءي  الثِّمى تىتىابيعي  اأٍلىٍسعىاًر, كىغىبلى كًع, كى فً  ًفييىا اأٍلىٍنفيسً  ًفي كىاٍلميًصيبىةي  اٍلجي ؿي : قىٍكالى : اأٍلىك 

,اأٍلى : ًىيى  إنيا , ٍمرىاضي ذىىىابي  كىاٍلفىٍقري ًد, كى قىامىةي  اأٍلىٍكالى ديكدً  كىاً  مىٍييىا اٍلحي ؿي  إنيا: كىالث اًني عى ٍيرى  تىتىنىاكى  اٍلخى
ٍكتيكبه  يىٍعًني {ًِزبةٍ كِِ بَُِّب}: قىاؿى  ثيـ   ...كىالش ر    ِْٖٓ}: قىٍكليوي  .. أىم ا.اٍلمىٍحفيكظً  الم ٍكحً  ًفي الم و ًعٍندى  مى

ييـٍ  فىقىاؿى  ًفيًو, اٍختىمىفيكا فىقىدً  {َٗجْشَؤَىب ؤَْٕ هَجَِْ , ىىًذهً  نىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ : بىٍعضي اًئبى قىاؿى  اٍلمىصى ييـٍ  كى : بىٍعضي
, اٍلميرىادي  بىؿً  قىاؿى  اأٍلىٍنفيسي كفى  كى ري ؛ كىاٍلكيؿُّ  اأٍلىٍرًض, نىٍفسي  اٍلميرىادي  بىؿً : آخى ـى, قىدٍ  ؿِّ اٍلكي  ًذٍكرى  أًلىف   ميٍحتىمىؿه  تىقىد 
فٍ  كدي, ًىيى  أًلىن يىا اٍلميًصيبىًة؛ نىٍفسى  اأٍلىٍقرىبي  كىافى  كىاً  قىاؿى  اٍلمىٍقصي كفى  كى ري  نىٍبرىأى  أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ  اٍلميرىادي : آخى

ٍخميكقىاًت, ٍخميكقىاتي  اٍلمى فٍ  كىاٍلمى ـٍ  لىـٍ  كىاً  ًميرً  عىٍكدي  يىجيكزي  ًلظيييكًرىىا أىن يىا ًإال   ًذٍكريىىا يىتىقىد   ًإلىٍييىا,... ثيـ   الض 
مىى ذًلؾى  ًإف  : تىعىالىى قىاؿى  ًفيوً  يىًسيره  الم وً  عى فً  كى ا: قىٍكالى ديىيمى مىى ذىًلؾى  ًحٍفظى  ًإف  : أىحى , الم و عى : كىالث اًني ىىيِّفه
مىى ذىًلؾى  ًإٍثبىاتى  ًإف   ًتوً  عى مىى يىًسيره  اٍلًكتىابً  ًفي كىٍثرى مىى عىًسيرنا كىافى  فٍ كىا ً  الم و عى  .(2)اٍلًعبىاًد..." عى
: اٍلقىٍحطي  {َٓب ؤَطبةَ ِْٖٓ ُٓظِْجَخٍ كِِ اُْإَسْعِ}قىٍكليوي تىعىالىى: " :فقاؿ القرطبي أما         قىاؿى ميقىاًتؿه

ًقم ةي الن بىاًت كىالثِّمىارً  ٍرعً  ,كى كىاًئحي ًفي الز  : اٍلجى ًقيؿى , قىالىوي بً  {ًَال كِِ ؤَْٗلُغٌُِْْ} ,كى اًب كىاأٍلىٍسقىاـً اأٍلىٍكصى
ي افى  ,قىتىادىةي  ديكًد, قىالىوي اٍبفي حى : ًإقىامىةي اٍلحي ًقيؿى ٍيجو  ,كى رى كىاهي اٍبفي جي ٍعننى رى : ًضيؽي اٍلمىعىاًش, كىىىذىا مى ًقيؿى  ,كى

ًميري ًفي ا {ِْٖٓ هَجَِْ ؤَْٕ َٗجْشَؤَىب} ًني ًفي الم ٍكًح اٍلمىٍحفيكظً يىعٍ  {بَُِّب كِِ ًِزبةٍ} اًئده  {َٗجْشَؤَىب}لض  عى
ًميعً  اًئًب أىًك اٍلجى مىى النُّفيكًس أىًك اأٍلىٍرًض أىًك اٍلمىصى : ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍخميؽى اٍلميًصيبىةى  ,عى قىاؿى اٍبفي عىب اسو  ,كى

                                                           

 .(7/218ج) الجامع ألحكاـ القرآف ,القرطبي (1)
 .(467 -29/466ج) مفاتيح الغيب, الرازم (2)
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: ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍخميؽى اأٍلىٍرضى كىالن ٍفسى  بىٍيرو قىاؿى سىًعيدي ٍبفي جي ٍمؽي ذىًلؾى  {يَ ػَََِ اَُِّوِ َّغِريٌبَِّٕ رُِ} ,كى أىٍم خى

ًميًعًو   .(1)"ىىيِّفه  {ػَََِ اَُِّوِ َّغِريٌ}كىًحٍفظي جى
 ,كاألشاعرة ,كالمعتزلة ,السمؼو لـ يخالؼ أحد مف أىؿ النحؿ مف يتضح مما سبؽ أن      

قضية مف داللة كاضحة عمى تكحيد الربكبية, بؿ إف ىذه ال قضية الخمؽ تدؿكغيرىـ, عمى أف 
أعظـ القضايا داللة عمى تكحيد الربكبية, بؿ ىي األصؿ في تكحيد الربكبية كما دكنيا فرع 

 .عنيا
ذريتو كأمثاؿ الذر كأخذ عمييـ  لقد أخرج تعالى مف صمب آدـ  :أخذ العيد باإليمان ثالثًا:

: قىاؿى  - عنيما اهلل رضي - عىب اسو  اٍبفً  عىفٍ " ف ,العيد كالميثاؽ حيث شيدكا لو سبحانو بالربكبية
ذى "  : اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  ـى  ظىٍيرً  ًمفٍ  اٍلًميثىاؽى  اهللي  أىخى فىةى  يىٍعًني - ًبنىٍعمىافى  آدى ٍمًبوً  ًمفٍ  فىأىٍخرىجى  - عىرى  صي

ي ةو  كيؿ    ,شَيِذَْٗب ثَََِ: هَبٌُُا ,ثِشَثٌُِّْْ َُغْذُؤَ} :فىقىاؿى  قيبيبلن  كىم مىييـٍ  ثيـ   (2) كىالذ رِّ  يىدىٍيوً  بىٍيفى  فىنىثىرىىيـٍ , ذىرىأىىىا ذيرِّ

 ؤَكَزُيٌُِِْنَب , ثَؼْذِىِْْ ِْٖٓ رُسَِّّّخً ًًَُنَّب هَجَُْ ِْٖٓ آثَبئَُٗب ؤَشْشَىَ بََِّٗٔب: رَوٌٌُُُا ؤًَْ ,ؿَبكِِِنيَ ىَزَا ػَْٖ ًُنَّب بَِّٗب اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ رَوٌٌُُُا ؤَْٕ

 .(3)"[172:عراؼ]األ {أُُْجْـٌَُِِٕ كَؼَََ ثَِٔب

ي ةى  اٍستىٍخرىجى  أىن وي  تىعىالىى رحمو اهلل تعالى: "ييٍخًبري ابن كثير قاؿ        ـى  بىًني ذيرِّ , ًمفٍ  آدى ـٍ ًبًي  أىٍصبلى
مىى شىاًىًديفى  بُّييـٍ  الم وى  أىف   أىٍنفيًسًيـٍ  عى , رى ًميكيييـٍ مى , ًإال   ًإلىوى  الى  كىأىن وي  كى مىى فىطىرىىيـٍ  تىعىالىى أىن وي  كىمىا ىيكى  ذىًلؾى  عى
بىمىييـٍ  مىٍيًو" كىجى  .(4)عى

كذلؾ  ,كجدت ما يدؿ عمى ىذا العيد كالميثاؽ ,النظر في آيات سكرة الحديد ؿكمف خبل      
خَزَ ِْٓضَبهٌَُْْ بِْٕ ًُنْزُْْ }ًََٓب ٌَُُْْ َُب رُآِْنٌَُٕ ثِبَُِّوِ ًَاُشَّعٌٍُُ َّذْػًٌُُْْ ُِزُآِْنٌُا ثِشَثٌُِّْْ ًَهَذْ ؤَ في قكلو تعالى:

 ,{ثِبَُِّوِ رُآِْنٌَُٕ ال ٌَُُْْ ًََٓب}: ذكره تعالىيقكؿ  في تفسيره: " الطبريقاؿ  ,[8]الحديد:  ُٓآِْنِنيَ{
 بكحدانيتو, اإلقرار إلى يدعككـ  محمد كرسكلو اهلل, بكحدانية تقٌركف ال الناس أييا شأنكـ كما

                                                           

 .(17/257ج) الجامع ألحكاـ القرآف ,القرطبي (1)
مرعاة المفاتيح شرح  ,عبيد اهلل بف محمد المباركفكرمانظر: . الصكرة صغر في بالنمؿ مشبييف أم: الذر( 2)

 .(1/212ج),مشكاة المصابيح
 .شاكر أحمد صححو( 2455)ح  (3/118ج) مسند بني ىاشـ, مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ أحمد, ( اإلماـ3)
 .(3/500ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير( 4)
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 ؤَخَزَ ًَهَذْ} قمكبكـ, مف الشؾٌ  كأزاؿ عذركـ, قطع ما ذلؾ, يقةحق عمى الحجج مف أتاكـ كقد

مب في ميثاقكـ ربكـ منكـ أخذ كقد بذلؾ؛ عني: قيؿ ,{ِْٓضَبهٌَُْْ  إلو ال ربكـ اهلل بأف آدـ, صي
 .(1)سكاه" لكـ

: أىمٍ  ",{وِثِبَُِّ رُآِْنٌَُٕ ال ٌَُُْْ ًََٓب} قكلو تعالى: في تفسير ابن كثيراإلماـ  كخالؼ في ذلؾ      
ـٍ  شىٍيءو  كىأىمُّ  يمىافً  ًمفى  يىٍمنىعيكي , بىٍيفى  كىالر سيكؿي  اإٍلً ـٍ ييبىيِّفي  ذىًلؾى  ًإلىى يىٍدعيككيـٍ  أىٍظييًركي ـي  كى جى  لىكي جى  اٍلحي

مىى كىاٍلبىرىاًىيفى  ةً  عى ـٍ  مىا ًصح  اءىكي قىٍكليوي .. .ًبوً  جى  ِٗؼَْٔخَ رًُْشًُاًَا}: قىاؿى  كىمىا {ِْٓضَبهٌَُْْ ؤَخَزَ ًَهَذْ}: كى

اًئدىةً ] {ًَؤَؿَؼْنَب عَِٔؼْنَب هُِْزُْْ بِرْ ثِوِ ًَاصَوٌَُْْ اَُّزُِ ًَِْٓضَبهَوُ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ يىٍعًني, [7:اٍلمى  بىٍيعىةى : ًبذىًلؾى  كى
 . "(2)الر سيكؿً 
ه ببيعة يتبيف مما سبؽ أف ابف كثير خالؼ الطبرم في بياف معنى الميثاؽ, فابف كثير فسر       
 , أما الطبرم فسره بالعيد الذم أخذ عمى العباد كىـ في صمب آدـ عميو السبلـ. الرسكؿ
ف لـ ييبعث  ,فالميثاؽ عيد عمى البشر منذ خمقيـ اهلل تعالى        فبل حجة ليـ لنقضو حتى كا 

 فبي معقكد ميثاؽ التكحيد عمى آية األعراؼ: "إف في تعقيبوالظبلؿ  صاحب قاؿ ,ليـ الرسؿ
 لـ لك حتى -الميثاؽ نقض في ليـ حجة فبل األكلى, كينكنتيـ منذ البشر كخالؽ البشر فطرة
 فطرتيـ إلى يكميـ أال اقتضت كحدىا رحمتو كلكف -كيحذركنيـ يذكركنيـ بالرسؿ إلييـ يبعث
 رسبلن  إلييـ يبعث كأف ,تضؿ فقد ليـ أعطاىا التي عقكليـ إلى كذلؾ يكميـ كأال ,تنحرؼ فقد ىذه
 .(3)"الرسؿ بعد حجة اهلل عمى لمناس يككف لئبل ؛كمنذريف شريفمب

أخرجيـ مف ظير  ,الرسؿ لمعباد لئلقرار بربكبيتو رساؿإقبؿ اهلل تعالى إف  كخبلصة القكؿ:      
, فاهلل تعالى أخذ عمييـ كأشيدىـ عمى أنفسيـ بأف أقركا لو بالربكبية ,كاستنطقيـ آدـ  أبييـ

 كيحثكنيـ عمى التمسؾ بو. ,ذكركىـ بولي ؛العيد كأرسؿ الرسؿ
}ًََٓب ٌَُُْْ َُب  :فقاؿ في تفسير قكلو تعالىالزمخشري  ويمثميا المفسر ,أما موقف المعتزلة      

: كالمعنى, [8لحديد: ]ا رُآِْنٌَُٕ ثِبَُِّوِ ًَاُشَّعٌٍُُ َّذْػًٌُُْْ ُِزُآِْنٌُا ثِشَثٌُِّْْ ًَهَذْ ؤَخَزَ ِْٓضَبهٌَُْْ بِْٕ ًُنْزُْْ ُٓآِْنِنيَ{
 الناطؽ الكتاب عميكـ كيتمك ,عميو كينبيكـ إليو يدعككـ كالرسكؿ ,اإليماف ترؾ في لكـ عذر مكأ

                                                           

 .(23/172ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,( الطبرم1)
 (.8/11ج) ( المرجع السابؽ2)
 .(3/1391ج) في ظبلؿ القرآف :سيد قطب( 3)
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 لكـ كنصب العقكؿ, فيكـ ركب حيث: باإليماف ميثاقكـ اهلل أخذ قد ذلؾ كقبؿ كالحجج, بالبراىيف
 فما الرسكؿ, كتنبيو العقكؿ أدلة بعد عمة لكـ تبؽ لـ فإذ عممكـ, كأزاح النظر, مف كمكنكـ األدلة,
 أخذ: كقرئ. عميو مزيد ال المكجب ىذا فإف ما, لمكجب ميٍؤًمًنيفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  ؟تؤمنكف ال لكـ

 ."(1) اهلل كىك لمفاعؿ, البناء عمى ميثاقكـ,
شارة إيتضح مما سبؽ خطأ الزمخشرم حيث فسر أخذ الميثاؽ بتركيب العقكؿ فييـ, كىذه       

نكار ما ينكره ا  ك  ,قرار ما يقره العقؿا  ك  ,ى منيج المعتزلة في تقديـ العقؿ عمى السمعكاضحة إل
ذا حصؿ أنو ال تعارض بيف العقؿ السميـ كالنقؿ الصحيح السمؼمع أف منيج  ,العقؿ , كا 

 .أك يككف النقؿ غير صحيح ,تعارض إما أف يككف لعجز العقؿ عف فيـ النص
 :فقد كافؽ المعتزلة في تفسير الميثاؽ فقاؿ في قكلو تعالىة أما موقف الرازي من األشاعر       

 , [8]الحديد:  زُْْ ُٓآِْنِنيَ{}ًََٓب ٌَُُْْ َُب رُآِْنٌَُٕ ثِبَُِّوِ ًَاُشَّعٌٍُُ َّذْػًٌُُْْ ُِزُآِْنٌُا ثِشَثٌُِّْْ ًَهَذْ ؤَخَزَ ِْٓضَبهٌَُْْ بِْٕ ًُنْ
 الدالئؿ مف العقكؿ في نصب ما: األكؿ كجييف اؽالميث أخذ في كذكركا عمييـ, الميثاؽ أخذ إف

 مف أخرجيـ حيف يريد: الميثاؽ أخذ تفسير في الثاني أما الكجو ,الرسؿ دعكة لقبكؿ المكجبة
 إنما تعالى ألنو كذلؾ ضعيؼ, كىذا [172: اأٍلىٍعرىاؼً ] {ثََِ هبٌُُا ثِشَثٌُِّْْ ؤََُغْذُ} :كقاؿ آدـ, ظير
 كأخذ ذلؾ, بعد اإليماف ترؾ في عذر ليـ يبؽ لـ أنو في سببان  ذلؾ ليككف الميثاؽ أخذ ذكر

 صدؽ معرفة فقبؿ الرسكؿ, بقكؿ إال لمقـك معمكـ غير آدـ ظير مف إخراجيـ كقت الميثاؽ
 لكؿ فمعمكـ كالبينات الدالئؿ نصب أما الرسكؿ, تصديؽ كجكب في سببان  ذلؾ يككف ال الرسكؿ
 غير المعنى بيذا اآلية تفسير أف فعممنا لرسكؿ,با اإليماف لكجكب سببان  يككف فذلؾ أحد,
 .(2)جائز"
 ,الت ٍكًبيخي  ًبوً  ييرىادي  اٍسًتٍفيىاـه  }ًََٓب ٌَُُْْ َُب رُآِْنٌَُٕ ثِبَُِّوِ{: تىعىالىى "قىٍكليوي  فقاؿ: القرطبي المفسرأما      

ـٍ  عيٍذرو  أىمُّ  :أىمٍ  قىدٍ  تيٍؤًمنيكا أىال   ًفي لىكي  حكـ ال أىن وي  ًبيىذىا بىي فى  {َّذْػًٌُُْْ ًَاُشَّعٌٍُُ} مىؿي اٍلعً  أيًزيحىتً  كى

ك أىبيك كقرا ,الشرائع كركد قبؿ مىى {ِْٓضَبهٌُُْْ ؤُخِزَ ًَهَذْ}: عىٍمرو ٍيرً  عى  كىاٍلبىاقيكفى  ,اٍلفىاًعؿً  ميسىم ى غى
مىى ذى  أىمٍ  اٍلفىاًعًؿ, ميسىم ى عى ـٍ  الم وي  أىخى اًىده  قىاؿى  ,ًميثىاقىكي ؿي  اٍلًميثىاؽي  ىيكى : ميجى  ًفي كىىيـٍ  كىافى  ال ًذم اأٍلىك 
ـى  ظىٍيرً  ب كيـٍ  الم وى  ًبأىف   آدى ـٍ  ًإلىوى  الى  رى ًقيؿى  ,ًسكىاهي  لىكي ذى : كى ـٍ  أىخى ـي  رىك بى  ًبأىفٍ  ًميثىاقىكي , ًفيكي ـى  اٍلعيقيكؿى ـي  كىأىقىا مىٍيكي  عى

                                                           

 .(4/473ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ,( الزمخشرم1)
 .(451 - 29/450ج) مفاتيح الغيب ,الرازمر: انظ( 2)
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ًئؿى  جى  الد الى جى  ًإفٍ  أىمٍ  :كقيؿ. كنتـ ًإذٍ  أىمٍ  {ُٓآِْنِنيَ ًُنْزُْْ بِْٕ} الر سيكؿً  بىعىةً ميتىا ًإلىى تىٍدعيك ال ًتي كىاٍلحي
ٍؤًمًنيفى  كيٍنتيـٍ  جً  مي ًئؿً  ًباٍلحيجى ًقيؿى  ,كىالد الى ٍؤًمًنيفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  أىمٍ : كى ؽ   مي ا ًبحى , ًمفى  يىٍكمن  أىٍحرىل فىاآٍلفى  اأٍلىي اـً

جً  ًلًقيىاـً  تيٍؤًمنيكا أىفٍ  اأٍلىٍكقىاتً  ـً  اٍلحيجى ٍعبلى م دو  ًببىٍعثىةً  كىاإٍلً ح تٍ  فىقىدٍ   ميحى ًقيؿى  ,بىرىاًىينيوي  صى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ : كى
ٍؤًمًنيفى  ـٍ  ًبالم وً  مي اًلًقكي كىانيكا ,خى ًقيؿى  ,ًبيىذىا يىٍعتىًرفيكفى  كى نيكا ًلقىٍكـو  ًخطىابه  ىيكى : كى ذى  آمى  ًميثىاقىييـٍ   الن ًبيُّ  كىأىخى
قىٍكليوي  ,فىاٍرتىدُّكا كفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  أىمٍ  {ُٓآِْنِنيَ ًُنْزُْْ بِْٕ}: كى يمىاًف" ًبشىرىاًئطً  تيًقرُّ اإٍلً

(1). 
في تفسير الميثاؽ,  السمؼيتضح مما سبؽ مخالفة كؿ مف المعتزلة كاألشاعرة لمنيج       

مثمة بالزمخشرم فسركه أما المعتزلة م {ثََِ هبٌُُا ثِشَثٌُِّْْ ؤََُغْذُ}فسركه بقكلو تعالى:  فالسمؼ
بتركيب العقكؿ فييـ, ككافقو مف األشاعرة القرطبي في أحد قكليو, ككافقو الرازم فيما رجحو, 

كؿ منيما في تقديس العقؿ  كىذا الرأم لكؿ مف المعتزلة كاألشاعرة يدؿ داللة كاضحة عمى منيج
 عمى النقؿ. كتقديمو
في جعؿ الممؾ, كاإلحياء, كاإلماتة,  السمؼ: إف المعتزلة كاألشاعرة كافقكا الخالصة      

في بياف معنى الميثاؽ الذم ذكر في سكرة السمؼ كالخمؽ مف مظاىر تكحيد الربكبية, كخالفكا 
آدـ عميو السبلـ, أما  أبييـ فسركه بالعيد الذم أخذ عمى العباد كىـ في صمبفالسمؼ الحديد, 

كىذا قكؿ فاسد دؿ عمى فساده العديد مف األدلة فييـ,  المعتزلة كاألشاعرة ففسركه بتركيب العقكؿ
ذى "  :منيا قكلو النبي  ـى  ظىٍيرً  ًمفٍ  اٍلًميثىاؽى  اهللي  أىخى فىةى  يىٍعًني - ًبنىٍعمىافى  آدى ٍمًبوً  ًمفٍ  فىأىٍخرىجى  - عىرى  صي

ي ةو  كيؿ    ؤَْٕ ,شَيِذَْٗب ثَََِ: هَبٌُُا ,ثِشَثٌُِّْْ ؤََُغْذُ} :فىقىاؿى  بلن قيبي  كىم مىييـٍ  كىالذ رِّ ثيـ   يىدىٍيوً  بىٍيفى  فىنىثىرىىيـٍ , ذىرىأىىىا ذيرِّ

 .(2)"[172:عراؼ]األ {ؿَبكِِِنيَ... ىَزَا ػَْٖ ًُنَّب بَِّٗب اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ رَوٌٌُُُا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(239 - 17/238ج)الجامع ألحكاـ القرآف  القرطبي,( 1)
 (.42( ركاه اإلماـ أحمد, سبؽ تخريجو )ص2)
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 والمتكممينالسمف وموقف  األلوىية في سورة الحديدتوحيد  :الثالثالمطمب 
 أرسؿ بو سماكم, ديف كؿ أساسأصؿ مف أصكؿ الديف بؿ ىك  األلكىية تكحيدإف       
: تعالى قاؿ كاإلنس الجف خمؽ التي مف أجميا الغاية كىك الكتب, أنزلت, كمف أجمو الرسؿ

 فيو كقع الذم كىذا النكع مف التكحيد ىك  ,[56: الذاريات] {َُِْؼْجُذًُِٕ بَُِّب ًَاُْةِْٗظَ اُْغَِّٖ خََِوْذُ ًََٓب}

اء, كذبح, كخكؼ العباد مف صبلة, كدع بأفعاؿ تعالى اهلل تكحيد كىك يمان كحديثان,قد النزاع
كرجاء, كغير ذلؾ, كمع أف ىذا التكحيد ىك المقصد األعظـ مف دعكة الرسؿ إال أف المتكمميف 
أىممكه عند تقسيميـ التكحيد, حيث جعمكا التكحيد قسماف كىما تكحيد الربكبية, كتكحيد األسماء 

 كالصفات.
العقيدة الدالة عمى  مظاىرمف  كجد الباحث العديدسكرة الحديد  كمف خبلؿ تتبع آيات      

كالمتكمميف, كمف السمؼ كفؽ فيـ كؿو مف  المظاىربدراسة ىذه  الباحث كقد قاـ , األلكىيةتكحيد 
 :المظاىرىذه 
نس, كجاف, ك  ,مف مبلئكة كاألرض السمكاتيسبح هلل تعالى ما في :تسبيح المخموقات أوًل: ا 

مطمع  ما كرد في كمنيا ,الكثير مف اآليات كجماد, كقد دؿ عمى ىذا التسبيح ,كحيكاف, كنبات
 .[1]الحديد:  }عَجَّؼَ َُِِّوِ َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ًَىٌَُ اُْؼَضِّضُ اُْؾٌَُِْْ{ :تعالى قكلو ,سكرة الحديد

 اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُِِّوِ عَجَّؼَ}: بقكلو ذكره تعالى يعني في تفسيره: " الطبريقاؿ المفسر       

قراران  لو, تعظيمان  يسبحو خمقو مف دكنو ما كؿٌ  أف {ًَإسْعِ ذعانان  بربكبيتو, كا   كما لطاعتو, كا 

 ال ًٌََُِْٖ ثِؾَْٔذِهِ غَجِّؼُُّ بِال شَِْءٍ ِْٖٓ ًَبِْٕ كِْيَِّٖ ًََْٖٓ ًَإسْعُ اُغَّجْغُ اُغََّٔبًَادُ َُوُ رُغَجِّؼُ} :ثناؤه جؿٌ  قاؿ

 انتقامو في العزيز جبللو جؿٌ  كلكنو: يقكؿ {اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ ًَىٌَُ}: كقكلو, {رَغْجِْؾَيُْْ رَلْوَيٌَُٕ

 أمرىـ, تدبيره في {اُْؾٌَُِْْ} خمقو مف كاألرض السمكات في مما أمره فخالؼ عصاه, ممف
 ,بيح المخمكقات ىك اعترافان منيا بألكىية اهلل ككحدانيتوفتس ,(1)"كأحبٌ  شاء فيما إياىـ كتصريفو

 كِِ َٓب َُِِّوِ عَجَّؼَ}: سبحانو "كقكلوحيف قاؿ:  -رحمو اهلل تعالى-كىذا ما أشار إليو ابف تيمية 

                                                           

 .(23/165ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,( الطبرم1)
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عبلـ كآت, ماض عف إخبار كسبح ,{ًَإسْعِ اُغََّٔبًَادِ  بحمده, يسبح شيء كؿ أف لنا كا 
 .(1)"لمجيكؿ كتسبح األشياء تسجد أف يجكز كال ككحدانيتو, كىيتوبأل كيعترؼ لعظمتو, كيسجد
 , فالتسبيح فيو تعظيمان هللتكحيد األلكىيةعمى  تسبيح المخمكقاتداللة  ,يتضح مما سبؽ      

قرارنا ذعانان لطاعتو, كا   .بألكىيتو ككحدانيتو تعالى, كا 
}عَجَّؼَ َُِِّوِ  :تفسير قكلو تعالى فقاؿ فيويمثميا المفسر الزمخشري  ,أما موقف المعتزلة      

 لفظ عمى سىب حى  الفكاتح بعض في ,"جاء[1]الحديد:  َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ًَىٌَُ اُْؼَضِّضُ اُْؾٌَُِْْ{
 إليو سندأي  مف شأف فٍ مً  أفٌ : معناه منيما كاحد ككؿ المضارع, لفظ عمى بعضيا كفي الماضي,
 قكلو في ,أخرل كبنفسو ,تارة بالبلـ الفعؿ ىذا عدل كقد . ديدنو,..كذلؾ يسبحو, أف التسبيح
كهي  تعالى تيسىبِّحي  إذا سبح مف منقكؿ السكء, عف بعدتو: سبحتو معنى ألفٌ  بنفسو, التعدم: كأصمو كى
ما. لو كنصحت نصحتو,: في البلـ مثؿ تككف أف إما تخمك ال فالبلـ كبعد, ذىب  يراد أف كا 
 منو يتأتى ما كىاأٍلىٍرضً  كاتالس م ًفي ما ,خالصان  كلكجيو اهلل ألجؿ التسبيح أحدث: هلل بسبح

 .(2)كيصح" التسبيح
في سكرة  عند تفسيره قكلو تعالى ,كلكف يتضح معنى تسبيح المخمكقات عند الزمخشرم      

 رَلْوَيٌَُٕ َُب ًٌََُِْٖ ثِؾَْٔذِهِ ُّغَجِّؼُ بِال ِْءٍشَ ِْٖٓ ًَبِْٕ كِْيَِّٖ ًََْٖٓ ًَإسْعُ اُغَّجْغُ اُغََّٔبًَادُ َُوُ رُغَجِّؼُ} :اإلسراء

ٍسرىاءً ] {ؿَلٌُسًا ؽًَِِْٔب ًَبَٕ بَِّٗوُ رَغْجِْؾَيُْْ  الحاؿ, بمساف لو تسبح أنيا "كالمراد حيث قاؿ: ,[44: اإٍلً
 ال مما  اهلل تنزه ككأنيا بذلؾ, فكأنيا تنطمؽ كحكمتو, قدرتو كعمى الصانع عمى تدؿ حيث
 كىذا ,{رَغْجِْؾَيُْْ رَلْوَيٌَُٕ ال ًٌَُِْٖ} :بقكلو تصنع فما: قمت فإف. كغيرىا الشركاء مف ميوع يجكز

ف كىـ لممشركيف, الخطاب: قمت معمكـ؟ مفقكه التسبيح  السمكات خالؽ عف سئمكا إذا كانكا كا 
 ألفٌ  يقٌركا, كلـ ينظركا لـ فكأنيـ إقرارىـ, مع آلية معو جعمكا لما أنيـ إال اهلل,: قالكا كاألرض
 كلـ ,التسبيح يفقيكا لـ فإذا عميو, كانكا ما خبلؼ الثابت كاإلقرار الصحيح النظر نتيجة

 المبلئكة كىـ ,الحقيقة عمى يسبحكف فييفٌ  مف: قمت فإف. الخالؽ عمى الداللة يستكضحكا
 في حاصؿ مالمجاز  التسبيح: قمت كجيو؟ فما كاألرض, السمكات عمى عطفكا كقد كالثقبلف,
ال عميو, الحمؿ فكجب الجميع  ,الحقيقة عمى محمكلة كاحدة حالة في الكاحدة الكممة كانت كا 

                                                           

 .(8/505جدرء تعارض العقؿ كالنقؿ ) ( ابف تيمية,1)
 .(4/472ج) قائؽ غكامض التنزيؿالكشاؼ عف ح الزمخشرم, (2)
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 كجيمكـ ,نظركـ كسكء ,غفمتكـ عمى بالعقكبة يعاجمكـ ال حيف {ؿَلٌُساً ؽَِِْٔبً ًبَٕ بَِّٗوُ} .كالمجاز
 .(1)كشرككـ" ,بالتسبيح

حيث حمؿ تسبيح  ,قاتتسبيح المخمك  في تفسير الزمخشرم خطأ ,يتضح مما سبؽ      
المخمكقات عمى المجاز ال الحقيقة, كىذا يدؿ داللة كاضحة عمى منيج المعتزلة في جعؿ 

 المجاز شماعة يعمقكف عمييا كؿ ما يعجز العقؿ عف ادراكو.
المعتزلة في حمؿ تسبيح المخمكقات عمى المجاز ال الرازي  فقد كافؽ ,أما موقف األشاعرة      

ؽُّ الحقيقة حيث قاؿ:  بالم و اٍلعىاًرؼً  اٍلعىاًقؿً  ًمفى  ًإال   يىٍصديري  الى  اٍلقىٍكؿي  ىيكى  ال ًذم الت ٍسًبيحى  أىف   "اٍلحى
بِّوً  تىٍنًزيوى  اٍلقىٍكؿً  ًبذىًلؾى  فىيىٍنًكم تىعىالىى, انىوي, رى ًمٍثؿي  سيٍبحى ادىاًت" ًمفى  يىًصحُّ  الى  ذىًلؾى  كى مى اٍلجى

(2). 
}عَجَّؼَ َُِِّوِ َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ًَىٌَُ اُْؼَضِّضُ  :اؿ في قكلو تعالىفق المفسر القرطبي أما      

دى  أىمٍ  {ًَاُْإَسْعِ اُغَّٔبًادِ كِِ َٓب َُِِّوِ عَجَّؼَ}: تىعىالىى قىٍكليوي " ,[1]الحديد: اُْؾٌَُِْْ{ نىز ىىوي  الم وى  مىج   عىفً  كى

قىاؿى  ,السُّكءً  م  : عىب اسو  اٍبفي  كى  {ًَاُْإَسْعِ} المبلئكة مف خمؽ ًمم فٍ  {اُغَّٔبًادِ كِِ َٓب} ًلم وً  ىصى
ًقيؿى  ,ًفيوً  حرك  ال أك ركح فيو ءشي مف لىةً  تىٍسًبيحي  ىيكى : كى اجي  كىأىٍنكىرى  ,الد الى قىاؿى  ىىذىا الز ج   كىافى  لىكٍ : كى
لىةً  تىٍسًبيحي  ىىذىا ظيييكرً  الد الى ٍنعىةً  آثىارً  كى ٍفييكمىةن, تٍ لىكىانى  الص  ـى  مى  {رَغْجِْؾَيُْْ رَلْوَيٌَُٕ َُب ًٌَُِْٖ}: قىاؿى  فىًم

ن مىا قىاؿو  تىٍسًبيحي  ىيكى  كىاً   ىىذىا كىافى  فىمىكٍ  {ُّغَجِّؾَْٖ اُْغِجبٍَ داًُدَ َٓغَ ًَعَخَّشْٗب}: تىعىالىى ًبقىٍكًلوً  كىاٍستىدىؿ   ,مى
لىةو  تىٍسًبيحي  مى : قيٍمتي  !لداكد؟ تخصيص فأم دىالى " ىيكى  ذىكىرىهي  اكى ًحيحي  .(3)الص 
قىدٍ        ى كى  ًََْٖٓ ًَإسْعُ اُغَّجْغُ اُغََّٔبًَادُ َُوُ رُغَجِّؼُ} بىيىافي ىذا المعنى عند تفسير قكلو تعالى: مىضى

ٍسرىاءً ] {ؿَلٌُسًا ؽًَِِْٔب ًَبَٕ بَِّٗوُ رَغْجِْؾَيُْْ رَلْوَيٌَُٕ َُب ًٌََُِْٖ ثِؾَْٔذِهِ ُّغَجِّؼُ بِال شَِْءٍ ِْٖٓ ًَبِْٕ كِْيَِّٖ قالت  ,[44: اإٍلً
ف ا  ف ىذا التسبيح عمى الحقيقة ك إ :ف المراد بالتسبيح ىنا ىك تسبيح الداللة, كقالت فرقةإ :فرقة

 ,ف قكلو مف شيء عمكـإ :كال يفقيو, كقالت فرقة ,كؿ شيء يسبح تسبيحان ال يسمعو البشر
, كليس ذلؾ في كمعناه الخصكص في كؿ  رحمو اهلل  القرطبيكقد رجح .. .الجماداتحي كناـو

كاستدؿ عمى ذلؾ مف القرآف  ,القكؿ الثاني فإف كؿ شيء مف جماد كغيره يسبح بحمد اهلل تعالى

                                                           

 (.670- 2/669ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (1)
 .(29/442ج) مفاتيح الغيب ,( الرازم2)
 .(17/235ج)الجامع ألحكاـ القرآف  ( القرطبي,3)
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 ُْؼَشِِِّثِب ُّغَجِّؾَْٖ َٓؼَوُ اُْغِجَبٍَ عَخَّشَْٗب بَِّٗب( 71) ؤًََّاةٌ بَِّٗوُ اُْإَّْذِ رَا دَاًًُدَ ػَجْذََٗب ...ًَارًُْشْ}بقكلو تعالى: 

اًبرً  عىفٍ  في صحيحو مسمـ ما ركاهكمف السنة  ,[18 ,17: ص] { ًَاُْةِشْشَامِ  رىًضيى  سىميرىةى  ٍبفً  جى
ٍنوي  الم وي  : عى ىٍعًرؼي  ًإنِّي:"  الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاؿى رنا ألى جى ـي  كىافى  ًبمىك ةى  حى مِّ مىي   ييسى  ًإنِّي أيٍبعىثى  أىفٍ  قىٍبؿى  عى

ىٍعًرفيوي  ذىا"آٍلفى ا ألى ادو  ًفي ذىًلؾى  ثىبىتى  , كىاً  مى ازى  كىاًحدو  جى ًميعً  ًفي جى ادىاًت, جى مى الىةى  كىالى  اٍلجى  مف ءشي في اٍسًتحى
ًقيؿى  ييسىبِّحي  ءشي فكؿ ذلؾ, , كى ادىاتً  تىٍسًبيحي : ًلٍمعيميكـً مى : يىقيكؿى  أىفٍ  ًإلىى ًإلىٍييىا الن اًظرى  تىٍدعيك أىن يىا اٍلجى

افى  ـً ! الم وً  سيٍبحى ٍدرىاؾً  ًلعىدى ًحيحي  ًمٍنيىا, اإٍلً مىى الد ال ةً  ًلؤٍلىٍخبىارً  ييسىبِّحي  اٍلكيؿ   أىف   كالص   ذىًلؾى  كىافى  لىكٍ  ذىًلؾى  عى
لىةو  تىٍسًبيحى  الت ٍسًبيحي  دى  تىٍخًصيصو  فىأىمُّ  ,دىالى ا ؟ًلدىاكي ن مى ٍمؽً  اٍلمىقىاؿً  تىٍسًبيحي  ذىًلؾى  كىاً  يىاةً  ًبخى  ٍنطىاؽً كىاإٍلً  اٍلحى

قىدٍ  ًبالت ٍسًبيًح, مىى السُّن ةي  نىص تً  كى مىٍيوً  دىؿ   مىا عى  ًبوً  فىاٍلقىٍكؿي  ,ءشي كؿ تسبيح ًمفٍ  اٍلقيٍرآفً  ظىاًىري  عى
 .(1)أىٍكلىى
خالؼ  اإلماـ القرطبيف ,االضطراب المكجكد في منيج األشاعرة مدل ,مما سبؽ يتبيف      

فقاؿ ىك عمى الحقيقة ال المجاز, فكافؽ بذلؾ  ,الجماداتتسبيح  المراد مففي بياف المعتزلة 
أف  ,السمؼ , كالحؽ ما قالوالسمؼكخالؼ  ,ماـ الرازم فقد كافؽ المعتزلة في ذلؾأما اإل, السمؼ

 كلكف ال نفقو ىذا التسبيح. ,تسبيح الجمادات عمى الحقيقة ال المجاز
أساس الذؿ كالخضكع هلل تعالى, كقد  تقكـ عمى ىي نكع مف العبادات القمبية, :الخشية ثانيًا:

}ؤََُْْ َّإِْٕ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا ؤَْٕ رَخْشَغَ هٌُُِثُيُْْ ُِزًِْشِ اَُِّوِ ًََٓب  جاء في سكرة الحديد ما يدؿ عمييا في قكلو تعالى:

 ْْيُِْ اُْإََٓذُ كَوَغَذْ هٌُُِثُيُْْ ًًََضِريٌ ِٓنْيُْْ كَبعِوٌَُٕ{َٗضٍََ َِٖٓ اُْؾَنِّ ًََُب ٌٌٌَُُّٗا ًَبَُّزَِّٖ ؤًُرٌُا اٌُِْزَبةَ ِْٖٓ هَجَُْ كَـَبٍَ ػََِ

 اهلل صدقكا لمذيف يحف ألـ: {آَٓنٌُا َُِِّزَِّٖ َّإِْٕ ؤََُْْ} ذكره تعالى : " يقكؿالطبريقاؿ  ,[16]الحديد: 
 الذم ,القرآف ىذا كىك الحٌؽ, مف نزؿ كما لو, قمكبيـ فتخضع اهلل, لذكر قمكبيـ تميف أف كرسكلو
 كيعني إسرائيؿ, بني مف يعني {هَجَُْ ِْٖٓ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا ًَبَُّزَِّٖ}: .. كقكلو. رسكلو عمى نزلو

 بينيـ ما: {إَٓذُ ػََِْْيُِْ كَـَبٍَ}: بقكلو .. كيعني.كاإلنجيؿ التكراة قبميـ مف أكتكه الذم: بالكتاب

 عمى كاشتٌدت الخيرات, عف {هٌُُِثُيُْْ كَوَغَذْ}: .. كقكلو.الزماف األمد كذلؾ , مكسى كبيف

                                                           

 (.268 - 10/266ج)الجامع ألحكاـ القرآف  القرطبي, :انظر (1)
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 أكتكا الذيف ىؤالء مف ككثير: ثناؤه جؿٌ  يقكؿ ,{كَبعِوٌَُٕ ِٓنْيُْْ ًًََضِريٌ}اهلل,  معاصي إلى السككف
 (1)فاسقكف"  محمد أمة قبؿ مف الكتاب,
ا: تىعىالىى الم وي  يىقيكؿي : "حيث قاؿ ابن كثيركيؤيد ذلؾ اإلماـ        ٍؤًمًنيفى ًلمٍ  آفى  أىمى  قيميكبيييـٍ  تىٍخشىعى  أىفٍ  مي
سىمىاعً  كىاٍلمىٍكًعظىةً  الذٍِّكرً  ًعٍندى  تىًميفى : أىمٍ  الم ًو, ًلًذٍكرً  تىٍسمىعى  لىوي  كتنقادي  فىتىٍفيىمىوي  اٍلقيٍرآًف, كى تيًطيعىوي  لىوي  كى .. .كى
قىٍكليوي  ٍؤًمًنيفى  الم وي  نىيىى ,{هٌُُِثُيُْْ كَوَغَذْ إَٓذُ ػََِْْيُِْ ـَبٍَكَ هَجَُْ ِْٖٓ اٌُِْزَبةَ ؤًُرٌُا ًَبَُّزَِّٖ ٌٌٌَُُّٗا ًَال}: كى  اٍلمي
ميكا ًبال ًذيفً  يىتىشىب ييكا أىفٍ  مى ارىل, اٍليىييكدً  ًمفى  قىٍبمىييـٍ  اٍلًكتىابى  حى ؿى  لىم ا كىالن صى ـي  تىطىاكى مىٍيًي  ًكتىابى  بىد ليكا ,اأٍلىمىدي  عى
ٍكا ًبأىٍيًدييـٍ  ال ًذم الم وً  نىبىذيكهي  ,قىًميبلن  ثىمىننا ًبوً  كىاٍشتىرى , كىرىاءى  كى ـٍ مىى كىأىٍقبىميكا ظيييكًرًى  ,اٍلميٍختىًمفىةً  اآٍلرىاءً  عى

قىم ديكا اٍلميٍؤتىًفكىًة, كىاأٍلىٍقكىاؿً  اؿى  كى ذيكا الم ًو, ًديفً  ًفي الرِّجى  الم ًو, ديكفً  ًمفٍ  أىٍربىابنا ,كىريٍىبىانىييـٍ  ,أىٍحبىارىىيـٍ  كىات خى
,  كىالى  ًبكىٍعدو  قيميكبيييـٍ  تىًميفي  كىالى  مىٍكًعظىةن, يىٍقبىميكفى  فىبلى  ؛قيميكبيييـٍ  قىسىتٍ  ذىًلؾى  فىًعٍندى   ِٓنْيُْْ ًًََضِريٌ}كىًعيدو

اليييـٍ  فىاًسدىةه, فىقيميكبيييـٍ  اأٍلىٍعمىاًؿ, ًفي: أىمٍ  {كَبعِوٌَُٕ كع القمب فاهلل تعالى أمر بخش .(2)بىاًطمىةه" كىأىٍعمى
ألنيـ بدلكا كغيركا  ؛كذلؾ ,عند ذكره, كنيى عف التشبو بأىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل

 فقاؿ ابن تيميةفقست قمكبيـ كقد أشار إلى ىذا المعنى  ,كاتخذكا رىبانيـ أربابان مف دكف اهلل
انىوي رحمو اهلل تعالى:  ٍؤًمًنيفى  "اٍستىٍبطىأى سيٍبحى  ًََٓب اَُِّوِ ُِزًِْشِ هٌُُِثُيُْْ رَخْشَغَ ؤَْٕ آَٓنٌُا َُِِّزَِّٖ َّإِْٕ ؤََُْْ}: ًبقىٍكًلوً  اٍلمي

ا ,ًلًذٍكًرهً  اٍلقىٍمبً  خيشيكعً  إلىى فىدىعىاىيـٍ  {اُْؾَنِّ َِٖٓ َٗضٍََ مى نىيىاىيـٍ  ,ًكتىاًبوً  ًمفٍ  نىزىؿى  كى  كىاىل ًذيفى  يىكيكنيكا أىفٍ  كى
مىٍيًيـٍ  طىاؿى  ءً  ,ييـٍ قيميكبي  فىقىسىتٍ  اأٍلىمىدي  عى ذىا ,قيميكبيييـٍ  كىًجمىتٍ  الم وي  ذيًكرى  إذىا ال ًذيفى  ىيـٍ  كىىىؤيالى مىٍيًيـٍ  تيًميىتٍ  كىاً   عى
 .(3)... "إيمىاننا زىادىٍتييـٍ  آيىاتيوي 
كخضكعو  ,كىي ليف القمبأف الخشية ىي نكع مف العبادات القمبية,  ,يتضح مما سبؽ      

كىك  ,ندرج تحت النكع الثاني مف أنكاع التكحيدت لعبادةا هكما نزؿ مف الحؽ, كىذ ,لذكر اهلل
 تكحيد األلكىية.

, فيك مكافؽ لما ذىب إليو األلكىيةعمى  الخشيةفي بياف داللة أما موقف المعتزلة       
ٌثُيُْْ }ؤََُْْ َّإِْٕ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا ؤَْٕ رَخْشَغَ هُُِ :قكلو تعالىل الزمخشري, كيظير ذلؾ جميان في تفسير السمؼ

                                                           

 .(189 - 23/187ج) يؿ القرآفجامع البياف في تأك  ,( الطبرم1)
 .(20- 8/19ج) تفسير القرآف العظيـ( ابف كثير, 2)
 .(7/29جمجمكع الفتاكل ) , بف تيميةا (3)
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إََٓذُ كَوَغَذْ هٌُُِثُيُْْ ًًََضِريٌ ِٓنْيُْْ ُِزًِْشِ اَُِّوِ ًََٓب َٗضٍََ َِٖٓ اُْؾَنِّ ًََُب ٌٌٌَُُّٗا ًَبَُّزَِّٖ ؤًُرٌُا اٌُِْزَبةَ ِْٖٓ هَجَُْ كَـَبٍَ ػََِْْيُِْ اُْ

 يئف, ألـ: كقرئ كقتو, :مأ إناه, جاء إذا يأنى, األمر أنى فٍ مً  يىٍأفً  أىلىـٍ " ,[16]الحديد: كَبعِوٌَُٕ{
 ,كالنعمة الرزؽ أصابكا ىاجركا فمما بمكة, مجدبيف كانكا: .. قيؿ.يأنى أنى: بمعنى يئيف آف مف

 الكتاب أىؿ مماثمة عف ليـ نييان  يككف أف كيجكز.. يىكيكنيكا كىال ...فنزلت عميو, كانكا عما ففتركا
 شيكاتيـ, كبيف بينيـ يحكؿ الحؽ كاف إسرائيؿ يبن أفٌ  كذلؾ كبخكا, أف بعد ,القمكب قسكة في
ذا  ,الجفاء غمبيـ الزماف عمييـ طاؿ فمما قمكبيـ, كرقت هلل خشعكا كاإلنجيؿ التكراة سمعكا كا 

ما الم وً  ًلًذٍكرً  معنى ما :قمت فإف. كغيره ,التحريؼ مف أحدثكا ما كأحدثكا ,كاختمفكا ,كالقسكة  نىزىؿى  كى
ؽِّ؟ ًمفى   لمذكر: لؤلمريف جامع ألنو القرآف,: الحؽ مف نزؿ كبما بالذكر يراد أف يجكز: قمت اٍلحى

ذا اهلل ذكر إذا خشكعيا يراد كأف السماء, مف نازؿ حؽ كأنو كالمكعظة,  كقكلو القرآف تمى كا 
 .(1)" [2: األنفاؿ] {..بِميَبًٗب. صَادَرْيُْْ آَّبرُوُ ػََِْْيِْْ رَُِِْذْ ًَبِرَا هٌُُِثُيُْْ ًَعَِِذْ اَُِّوُ رًُِشَ ...بِرَا}تعالى: 
, كجعميا دليبلن الخشية بياف معنىفي السمؼ أف الزمخشرم لـ يخالؼ  ,يتضح مما سبؽ      

 .عمى تكحيد األلكىية
في بياف داللة الخشية عمى األلكىية, فيك مكافؽ لما ذىب إليو أما موقف األشاعرة      
 ؤَْٕ آَٓنٌُا َُِِّزَِّٖ َّإِْٕ ؤََُْْ}: قىٍكًلوً  ًفي تىمىفيكااخٍ : حيث قاؿالرازي  , كيظير ذلؾ جميان في تفسيرالسمؼ

كا ال ًذيفى  اٍلمينىاًفًقيفى  ًفي نزلت: قيؿ {اَُِّوِ ُِزًِْشِ هٌُُِثُيُْْ رَخْشَغَ يمىافى  أىٍظيىري ًفي اإٍلً ـي  كى  اٍلميبىاًيفي  النِّفىاؽي  قيميكًبًي
قىاؿى , ًلٍمخيشيكعً  كفى  كى ري معمو كاف عندىـ خشكع كثير, ثـ زاؿ فحثكا عمى نزؿ في المؤمنيف, ف: آخى

 لذكرىـ كقيؿ اٍلقيٍرآًف, ًفي ذكرت ال ًتي الم و مىكىاًعظً ل أىمٍ  {اَُِّوِ ُِزًِْشِ}: قىٍكليوي  كىأىم االمعاكدة إليو, 
ا, الذٍِّكرى  ييكًرثىييـي  أىفٍ  يىًجبي  أىمٍ  الم و,  ًلمذٍِّكًر, قىٍمبيوي  يىٍخشىعي  فىبلى  ٍفمىًة,ًباٍلغى  ًذٍكريهي  كىمىفٍ  يىكيكنيكا كىالى  خيشيكعن
قىٍكليوي   يىكيكنيكا الى  أىفٍ أم:  {ٌٌٌَُُّٗا ًَال}: تىعىالىى قىاؿى  ثيـ   أم القرآف, {اُْؾَنِّ َِٖٓ َٗضٍََ ًَٓب}: تىعىالىى كى

ارىل اٍليىييكدى  ييًريدي  {هَجَُْ ِْٖٓ اٌُِْزبةَ ؤًُرٌُا ًَبَُّزَِّٖ}: قىاؿى  ثيـ    طىالىًت  أي: {اُْإََٓذُ ػََِْْيُِْ كَـبٍَ} :كىالن صى
بىٍيفى  بىٍينىييـٍ  اٍلميد ةي  اليكا: كقيؿ قيميكبيييـٍ  فىقىسىتٍ  أىٍنًبيىاًئًيـٍ  كى كا الدٍُّنيىا ًإلىى مى : كقيؿ الم و مىكىاًعظً  عىفٍ  كىأىٍعرىضي
مىتً  اٍلغىٍفمىةً  ًفي أىٍعمىاريىيـٍ  طىالىتٍ   أىمً  ًبالت ٍشًديًد,( اأٍلىمىدُّ )ثـ قكلو  الس بىبً  ًبذىًلؾى  ـٍ قيميكًبيً  ًفي اٍلقىٍسكىةي  فىحىصى

                                                           

.(4/477ج)الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (1)
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ٍقتي  , اٍلكى ؿي كىًثيره : قىاؿى  ثيـ   اأٍلىٍطكى اًرجيكفى  أىمٍ  فاًسقيكفى  ًمٍنييـٍ  كى  اٍلًكتىابىٍيًف, ًفي ًلمىا رىاًفضيكفى  ًديًنًيـٍ  عىفٍ  خى
كىأىن وي  ـى  أىف   ًإلىى ًإشىارىةه  كى ؿً أى  ًفي اٍلخيشيكعً  عىدى  .(1)األمر آخر في الفسؽ إلى يفضي اأٍلىٍمرً  ك 
... يىٍقرىبي  أىمٍ " {آَٓنٌُا َُِِّزَِّٖ َّإِْٕ ؤََُْْ} قكلو تعالى:في  القرطبي كقاؿ       يىًحيفي  }ؤَْٕ رَخْشَغَ{كى

تىًميفى   .(2)"أىٍم تىًذؿ  كى
تفسير الخشية عمى في  ,كاألشاعرة ,كالمعتزلة ,السمؼأنو ال خبلؼ بيف  ,يتضح مما سبؽ      

كىك  ,أنيا عبادة مف العبادات القمبية, كعمى ذلؾ فإنيا تدخؿ تحت النكع الثاني مف أنكاع التكحيد
 تكحيد األلكىية.

لقد حث سبحانو كتعالى عمى اإلنفاؽ في كثير مف المكاطف في كتابو العزيز,  :فاقناإل  ثالثًا:
كمف يأمر بو مف  ,كفي المقابؿ نبذ البخؿ ,لحديدكقد أكلى ىذه العبادة اىتمامان كبيران في سكرة ا

 }اَُّزَِّٖ َّجْخٌََُِٕ ًََّإُْٓشًَُٕ اُنَّبطَ ثِبُْجُخَِْ ًََْٖٓ َّزٌٍَََّ كَةَِّٕ اَُِّوَ ىٌَُ اُْـَنُِِّ اُْؾَِْٔذُ{ فقاؿ تعالى: ,الناس
 كمف اآليات التي حث فييا عمى اإلنفاؽ في سكرة الحديد: ,[24]الحديد:

َُيُْْ ؤَعْشٌ  }آِٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ ًَؤَْٗلِوٌُا َِّٓٔب عَؼٌََُِْْ ُٓغْزَخَِْلِنيَ كِْوِ كَبَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ِٓنٌُْْْ ًَؤَْٗلَوٌُاتعالى: قكلو  -أ

 .[7]الحديد:  ًَجِريٌ {

اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ َُب َّغْزٌَُِ ِٓنٌُْْْ َْٖٓ ؤَْٗلَنَ }ًََٓب ٌَُُْْ ؤََُّب رُنْلِوٌُا كِِ عَجَِِْ اَُِّوِ ًََُِِّوِ ِٓريَاسُ قكلو تعالى:  -ب

اَُِّوُ اُْؾُغْنََ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ  ِْٖٓ هَجَِْ اُْلَزْؼِ ًَهَبرَََ ؤًَُُئِيَ ؤَػْظَُْ دَسَعَخً َِٖٓ اَُّزَِّٖ ؤَْٗلَوٌُا ِْٖٓ ثَؼْذُ ًَهَبرٌَُِا ًًًَُِّب ًَػَذَ

 .[10]الحديد:  خَجِريٌ {

 .[11]الحديد:  }َْٖٓ رَا اَُّزُِ ُّوْشِعُ اَُِّوَ هَشْػًب ؽَغَنًب كَُْؼَبػِلَوُ َُوُ ًََُوُ ؤَعْشٌ ًَشٌِّْ{قكلو تعالى:  -ت

 شٌِّْ{}بَِّٕ أُُْظَّذِّهِنيَ ًَأُُْظَّذِّهَبدِ ًَؤَهْشَػٌُا اَُِّوَ هَشْػًب ؽَغَنًب ُّؼَبػَقُ َُيُْْ ًََُيُْْ ؤَعْشٌ ًَقكلو تعالى:  -ث

 .[18]الحديد: 

                                                           

 (.29/460ج) مفاتيح الغيب ,الرازمانظر: ( 1)
.(17/248ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي,( 2)
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الناظر لآليات السابقة يجد أنيا تعرضت لمظير عظيـ مف مظاىر الربكبية كىك اإلنفاؽ,       
يمىافً  تىعىالىى أىمىرى " في تفسير اآلية األكلى: ابن كثيرقاؿ  ًبرىسيكًلوً  ًبوً  ًباإٍلً مىى كى  اأٍلىٍكمىًؿ, اٍلكىٍجوً  عى
مىى كىالث بىاتً  كىالد كىاـً  مىى كىحىث   كىااًلٍسًتٍمرىاًر, ؾى ذىلً  عى ٍنفىاؽً  عى ـٍ  ًمم ا اإٍلً عىمىكي  ىيكى  ًمم ا أىمٍ  ًفيوً  ميٍستىٍخمىًفيفى  جى
ـٍ  مىى مىعىكي ـٍ  مىفٍ  أىٍيًدم ًفي كىافى  قىدٍ  فىًإن وي  اٍلعىاًريىًة, سىًبيؿً  عى ارى  ثيـ   ,قىٍبمىكي , صى ـٍ  ًإلىى تىعىالىى فىأىٍرشىدى  ًإلىٍيكي

ا اٍسًتٍعمىاؿً  ًتًو, ًفي اٍلمىاؿً  ًمفى  ًفيوً  اٍستىٍخمىفىييـٍ  مى ال   يىٍفعىميكا فىًإفٍ  طىاعى اسىبىييـٍ  كىاً  مىٍيوً  حى اقىبىييـٍ  عى ـي  كىعى  ًلتىٍرًكًي

قىٍكليوي , ًفيوً  اٍلكىاًجبىاتً  م فنا سىيىكيكفي  أىن وي  ًإلىى ًإشىارىةه  ًفيوً  {كِْوِ ُٓغْزَخَِْلِنيَ عَؼٌََُِْْ َِّٓٔب}: كى , ميخى ٍنؾى  فىمىعىؿ   عى

ـى  ًبمىا أىٍسعىدى  فىيىكيكفى  ًفيًو, الم وى  ييًطيعى  أىفٍ  كىاًرثىؾى  مىٍيؾى  ًبوً  الم وي  أىٍنعى , عى  قىدٍ  فىتىكيكفى  ًفيوً  الم وى  يىٍعًصيى  أىكٍ  ًمٍنؾى

نىًتوً  ًفي سىعىٍيتى  مىى ميعىاكى ٍثـً  عى قىٍكليوي: .. .كىاٍلعيٍدكىافً  اإٍلً  ا ِٓنٌُْْْ ًَؤَْٗلَوٌُا َُيُْْ ؤَعْشٌ ًَجِريٌ{}كَبَُّزَِّٖ آَٓنٌُكى

ٍنفىاًؽ ًفي الط اعىةً  يمىاًف كىاإٍلً  .(1)"تىٍرًغيبه ًفي اإٍلً
 الناس أييا لكـ كما: ذكره تعالى يقكؿ" ا:في تفسيرى الطبري أما اآلية الثانية فقاؿ المفسر      
لى اهلل؟ سبيؿ في اهلل رزقكـ مما تنفقكا ال أف  في حياتكـ في تنفقكىا لـ إف أمكالكـ صائره  اهلل كا 

نما كاألرض, السمكات ميراث لو اهلل ألف ؛اهلل سبيؿ  فقاؿ حظيـ, عمى بذلؾ ثناؤه جؿ حثيـ كا 
 تقدركا فبل تمكتكا, أف قبؿ مف ,اهلل عند ذخرنا لكـ ذلكـ ليككف اهلل؛ سبيؿ في أمكالكـ أنفقكا: ليـ
 .(2)كاألرض" سمكاتال لو لمف ميراثنا األمكاؿ كتصير ذلؾ, عمى

 هَشْػًب اَُِّوَ ُّوْشِعُ اَُّزُِ رَا َْٖٓ}: تعالى قىٍكليوي "  ىافي تفسير  ابن كثيرقاؿ أما اآلية الثالثة ف      

ٍنفىاؽي  ىيكى  قيؿ {ؽَغَنًب ًقيؿى  الم ًو, سىًبيؿً  ًفي اإٍلً مىى الن فىقىةي  ىيكى : كى ًحيحي  اٍلًعيىاؿً  عى ُـّ  أىن وي  كىالص   ًمفٍ  أىعى

, ةو  ًبًني ةو  الم وً  سىًبيؿً  ًفي أىٍنفىؽى  مىفٍ  فىكيؿُّ  ذىًلؾى اًلصى اًدقىةو, كىعىًزيمىةو  خى ؿى  صى ًليىذىا اآٍليىًة؛ ىىًذهً  عيميكـً  ًفي دىخى  كى

 ًَضِريَحً ؤَػْؼَبكًب}: اأٍليٍخرىل اآٍليىةً  ًفي قىاؿى  كىمىا {َُوُ كَُْؼَبػِلَوُ ؽَغَنًب هَشْػًب اَُِّوَ ُّوْشِعُ اَُّزُِ رَا َْٖٓ}: قىاؿى 

زىاءه : أىمٍ  [245: اٍلبىقىرىةً ] {رُشْعَؼٌَُٕ ًَبَُِْْوِ ًََّجْظُؾُ َّوْجِغُ ًَاَُِّوُ ًميؿه  جى ًرٍزؽه  جى ن ةي  كىىيكى  -بىاًىره  كى  يىٍكـى  -اٍلجى

, أىًبي عىفٍ  اٍلًقيىامىةً  لىتٍ  لىم ا :قىاؿى  مىٍسعيكدو  ,[245: البقرة] {ؽَغَنًب ػًبهَشْ اهللَ ُّوْشِعُ اَُّزُِ رَا َْٖٓ} نىزى
                                                           

 .(8/11جتفسير القرآف العظيـ ) ,( ابف كثير1)
 .(174- 23/173ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( الطبرم,2)
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, ًمن ا ييًريدي  اهللى  ًإف   اهللً  رىسيكؿى  يىا: الد ٍحدىاحً  أىبيك قىاؿى   أىًرًني: قىاؿى  ,«الد ٍحدىاحً  أىبىا يىا نىعىـٍ : »قىاؿى  اٍلقىٍرضى
, لىوي  يىدىؾى بِّي أىٍقرىٍضتي  قىدٍ  ًإنِّي: فىقىاؿى  يىدىهي, فىنىاكى اًئًطي, رى ًفي حى اًئًطي كى اءى  ثيـ   نىٍخمىةو, ًست ًمائىةو  حى  ًإلىى جى
اًئطً  اًئطً  ًفي كىًىيى  الد ٍحدىاًح, أيـ   يىا فىنىادىل اٍلحى  أىٍقرىٍضتيوي  فىقىدٍ  اٍخريًجي: فىقىاؿى  لىب ٍيؾى : فىقىالىتٍ  اٍلحى
بِّي رى
(1)


(2)  . 

دقيف ًبوً  ييًثيبي  م اعى  تىعىالىى " ييٍخًبري  ىا:في تفسير  ابن كثيرقاؿ أما اآلية الرابعة ف        الميص 

دقات مىى ًبأىٍمكىاًلًيـٍ  كالميص  ةً  أىٍىؿً  عى اجى : أىمٍ  {ؽَغَنًب هَشْػًب اَُِّوَ ًَؤَهْشَػٌُا} كىاٍلمىٍسكىنىًة, كىاٍلفىٍقرً  اٍلحى

ةو  ًبًني ةو  دىفىعيكهي  اًلصى زىاءن  ييًريديكفى  الى  الم ًو, كىٍجوً  اٍبًتغىاءى  خى ًليىذىا شيكيكرنا؛ كىالى  أىٍعطىٍكهي  ًمم فٍ  جى : قىاؿى  كى

سىنىةى  لىييـي  ييقىاًبؿي : أىمٍ  {َُيُُْ ُّؼَبػَقُ} يىٍزدىادي  أىٍمثىاًليىا, ًبعىٍشرً  اٍلحى مىى كى  ًضٍعؼو  سىٍبًعًمائىةً  ًإلىى ذىًلؾى  عى

فىٍكؽى  ًزيؿه  ثىكىابه : أىمٍ  {ًَشٌِّْ ؤَعْشٌ ًََُيُْْ} ذىًلؾى  كى , جى سىفه مىٍرًجعه  حى اًلحه  كى مى  صى كقد  (3)"{ًَشٌِّْ} آبه كى

رحمو اهلل  فقاؿ ,عند تفسير ىذه اآلية الجميمة إلى ىذه المعاني السعديأشار المفسر 

 كالنفقات الشرعية, الصدقات مف أكثركا الذيف: أم...{ًَأُُْظَّذِّهَبدِ أُُْظَّذِّهِنيَ بَِّٕ}"تعالى:

 مدخران  يككف ما الخيرات طرؽ في أمكاليـ مف كاقدم بأف {ؽَغَنًب هَشْػًب اَُِّوَ ًَؤَهْشَػٌُا} المرضية,

 كثيرة, أضعاؼ إلى ضعؼ, سبعمائة إلى أمثاليا بعشر الحسنة {َُيُُْ ُّؼَبػَقُ} ربيـ, ليـ عند

 .(4)النفكس" تعممو ال مما الجنة, في ليـ اهلل أعده ما كىك {ًَشٌِّْ ؤَعْشٌ ًََُيُْْ}

كأنو سبحانو قد حث عميو  العبادات المالية, أنكاع نفاؽ نكع مفأف اإل ,يتضح مما سبؽ      
ىذه العبادة أف  ,في كتابو العزيز, كبيف فضمو كأجره, كمما ال شؾ فيو ,في أكثر مف مكطف

                                                           

ٍف ييكىن ى أىبىا الكبير, مسند مف يعرؼ بالكنى, باب  الطبراني: المعجـ (1)   الد ٍحدىاًح أىبيك الد ٍحدىاحً مى
اًرمُّ  تخريج أحاديث مشكمة الفقر ككيؼ  كتاب: ي في(, صححو الشيخ األلبان764)ح (22/301) ,اأٍلىٍنصى

 .عالجيا اإلسبلـ
 .(8/14) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (2)
 .(8/22ج)المرجع السابؽ  (3)
 .(840 صتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ) السعدم, (4)
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كىك تكحيد األلكىية, لذا ال بد مف اإلخبلص فييا  ,نكاع التكحيدتندرج تحت النكع الثاني مف أ
 .حتى يتقبميا اهلل تعالى ؛عند تأديتيا

 األمكاؿ أف يعنى ًفيوً  " ميٍستىٍخمىًفيفى : فقاؿ في تفسير اآلية األكلى ,يالمعتزل الزمخشريا أم      
نشائو بخمقو اهلل أمكاؿ ىي إنما أيديكـ في التي نما ليا, كا   بيا, االستمتاع كخٌكلكـ إياىا, مٌكلكـ كا 

 بمنزلة إال افيي أنتـ كما ,الحقيقة في بأمكالكـ ىي فميست فييا, التصرؼ في خمفاء كجعمكـ
 الرجؿ عمى ييكف كما منيا اإلنفاؽ عميكـ كلييف اهلل, حقكؽ في منيا فأنفقكا كالنٌكاب, الككبلء
 بتكريثو: أيديكـ في فيما قبمكـ كاف ممف مستخمفيف جعمكـ أك. فيو لو أذف إذا غيره ماؿ مف النفقة
 بو, تبخمكا فبل بعدكـ, فم إلى منكـ كسينقؿ إليكـ, منيـ انتقؿ حيث ,بحاليـ فاعتبركا إياكـ,
كىك  ,ينا ىك ماؿ اهلل تعالىما داـ أف ىذا الماؿ الذيف بيف أيد (1)" أنفسكـ منيا باإلنفاؽ كانفعكا
إلنفاؽ منو كقد أمرنا مالكو فمماذا التخمؼ عف ا ,فبل بد كأف يؤكؿ إليو بعد أف ييمكنا ,ممؾ لو
منفقيف في سبيمو, كىذا ما أشار إليو ألجر العظيـ لمابأف جعؿ  ,بؿ ك حفزنا عمى ذلؾ بذلؾ؟

ماحيث قاؿ: " ,كالثالثة ,في تفسير اآلية الثانية الزمخشري ـٍ  كى ًلم وً  تنفقكا ال أف في تيٍنًفقيكا أىال   لىكي  كى
 مكأ: يعنى كغيره, ماؿ مف ألحد باؽ منو يبقى ال فييما شيء كؿ يرث كىاأٍلىٍرضً  الس مكات ًميراثي 
 كىك أمكالكـ, فكارث ,ميمككـ كاهلل ,رسكلو مع كالجياد ,اهلل سبيؿ في اؽاإلنف ترؾ في لكـ غرض
 يىٍستىًكم ال :فقاؿ منيـ المنفقيف بيف التفاكت بيف ثـ. اهلل سبيؿ في اإلنفاؽ عمى البعث أبمغ مف
ـٍ   ا,أفكاجن  اهلل ديف في الناس كدخكؿ ,أىمو كقٌكة ,اإلسبلـ عز قبؿ ,مكة فتح قبؿ أىٍنفىؽى  مىفٍ  ًمٍنكي
 أيكلًئؾى  الداللة لكضكح فحذؼ ,الفتح بعد مف أنفؽ كمف فيو, كالنفقة ,القتاؿ إلى الحاجة كقمة
 فييـ قاؿ الذيف ,كاألنصار المياجريف مف األكلكف السابقكف كىـ ,الفتح قبؿ أنفقكا الذيف
ـٍ  أىٍنفىؽى  لىكٍ  ...  :النبي ديكي دو  ًمٍثؿى  أىحى دً  ميد   بىمىغى  مىا ذىىىبنا أيحي ـي    (2)نىًصيفىوي  كىالى  ًىـٍ أىحى ةن  أىٍعظى  ...دىرىجى
كيبلًّ  ٍسنى الم وي  كىعىدى  ...كى  نزلت: كقيؿ. ..الدرجات تفاكت مع الجنة :كىي الحسنى المثكبة :مأ اٍلحي
: الحسف القرض. اهلل سبيؿ في أنفؽ مف كأكؿ ,أسمـ مف أكؿ ألنو ؛عنو اهلل رضى بكر أبى في

 فكأنو لكجيو مالو أعطى إذا ألنو المجاز؛ سبيؿ عمى القرضب ذلؾ شبو. سبيمو في اإلنفاؽ

                                                           

.(4/473ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ( الزمخشرم,1)
اًب رىسيكًؿ الم ًو , ًكتىاب السُّن ةً , سنف أبي داكد ,أبك داكد( 2)  (7/53ج) ,بىابه ًفي الن ٍيًي عىٍف سىبِّ أىٍصحى
 (, صححو الشيخ األلباني.4658ح)
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لىوي  فضمو مف «أضعافا» مضاعفا إنفاقو عمى أجره يعطيو :مأ ,لىوي  فىييضاًعفىوي  ,إياه أقرضو  أىٍجره  كى
ثـ بيف سبحانو شرط  (1) ."..نفسو في كريـ األضعاؼ إليو المضمكـ األجر كذلؾ: يعنى كىًريـه 

كصحة نية, كىذا ما  ,كىك أف يككف عف طيب نفس ,عميو األجر القرض الحسف الذم يترتب
 الذيف كىـ صدؽ, مف حيث قاؿ: "كالمصٌدقيف ,في تفسير اآلية الرابعة الزمخشريأشار إليو 

كا؟ قكلو عطؼ عبلـ: قمت فإف. المؤمنيف يعنى كرسكلو اهلل صدقكا  معنى عمى: قمت كىأىٍقرىضي
 الذيف إفٌ : قيؿ كأنو اصدقكا, بمعنى الفاعؿ كاسـ الذيف, ىبمعن البلـ ألفٌ  المصٌدقيف؛ في الفعؿ

 عمى النية كصحة ,النفس طيبة عف الطيب مف يتصدؽ أفٌ : الحسف كالقرض. كأقرضكا اصدقكا
 .(2)اهلل" يضاعؼ: أم العيف, بكسر كيضاعؼ, يضعؼ,: كقرئ. لمصدقة المستحؽ

كاإلشارة إلى  ف معنى اإلنفاؽ,في بياالسمؼ أف الزمخشرم لـ يخالؼ  ,يتضح مما سبؽ       
ىك ممكان  بؿ ؛ألف ما ننفقو مف ماؿ في الحقيقة ليس ممكان لنا ؛عمى النفس ىكانوفضمو, كضركرة 

, فحالنا حاؿ المنفؽ مف ماؿ غيره, كما أف الزمخشرم كافؽ نحف بمنزلة الككبلء عميوهلل تعالى ك 
 .مظيران مف مظاىر تكحيد األلكىيةالسمؼ في جعؿ اإلنفاؽ 

مكافؽ لما ذىب إليو  أيضان  عمى األلكىية, فيك اإلنفاؽفي بياف داللة أما موقف األشاعرة و       

 ثِبَُِّوِ آِٓنٌُا}: تىعىالىى "قىٍكليوي  لآلية األكلى حيث قاؿ: القرطبي , كيظير ذلؾ جميان في تفسيرالسمؼ

دِّقيكا أىمٍ  {ًَسَعٌُُِوِ د قيكا {ًَؤَْٗلِوٌُا} رىسيكليوي  م دناميحى  كىأىف   كىاًحده  الم وى  أىف   صى ًقيؿى . تىصى  ًفي أىٍنًفقيكا كى

ًقيؿى . الم وً  سىًبيؿً  ةي  الز كىاةي  اٍلميرىادي : كى كضى ًقيؿى . اٍلمىٍفري ٍيريىىا اٍلميرىادي : كى كهً  ًمفٍ  غى ا الط اعىاتً  كيجي مى  ًمٍنوي  ييقىرِّبي  كى

مىى يؿه دىلً  {كِْوِ ُٓغْزَخَِْلِنيَ عَؼٌََُِْْ َِّٓٔب} انىوي, ًلم وً  اٍلميٍمؾً  أىٍصؿى  أىف   عى  ًإال   ًفيوً  لىوي  لىٍيسى  اٍلعىٍبدى  كىأىف   سيٍبحى

رُّؼي  مىى فىييًثيبيوي  ,الم وى  ييٍرًضي ال ًذم الت صى ن ةً  ذىًلؾى  عى قيكؽً  ًفي ًمٍنيىا أىٍنفىؽى  فىمىفٍ . ًباٍلجى مىٍيوً  كىىىافى  الم وً  حي  عى
ٍنفىاؽي  ا ًمٍنيىا, اإٍلً ًؿ, ىعم ييكف كىمى ًزيؿي  الث كىابي  لىوي  كىافى  ًفيًو, لىوي  أىًذفى  ًإذىا غىٍيًرهً  مىاؿً  ًمفٍ  الن فىقىةى  الر جي  اٍلجى

ـي  كىاأٍلىٍجري  قىاؿى . اٍلعىًظي سىفي  كى ـٍ  {كِْوِ ُٓغْزَخَِْلِنيَ}: اٍلحى مىى يىديؿُّ  كىىىذىا. قىٍبمىكيـٍ  كىافى  عىم فٍ  ًإي اهي  ًبًكرىاثىًتكي  عى

ـٍ  لىٍيسىتٍ  أىن يىا ًقيقىًة, ًفي ًبأىٍمكىاًلكي ا اٍلحى مى ٍنًزلىةً  ًإال   ًفييىا أىٍنتيـٍ  كى ًء, النُّك ابً  ًبمى كىبلى ةى  فىاٍغتىًنميكا كىاٍلكي  ًفييىا اٍلفيٍرصى
                                                           

 .(4/474ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (1)
 .(4/478ج) ( المرجع السابؽ2)
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ؽِّ  ًبًإقىامىةً  ـٍ  تيزىاؿى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلحى ٍنكي " مىفٍ  ًإلىى عى ـٍ بىٍعدىكي
لى باإليماف أمر سبحانو في اآلية األك  (1)

مف  الرازيكىذا ما أشار إليو المفسر  ,كاالنفاؽ, ثـ أكد في اآلية الثانية كاآلية الثالثة عمى ذلؾ
يمىافً  أىك الن  أىمىرى  لىم ا يث قاؿ في تفسير اآلية الثانية: األشاعرة ح ٍنفىاًؽ, ًباإٍلً ًباإٍلً  اآٍليىةً  ًفي أىك دى  ثيـ   كى

ابى  اٍلميتىقىدِّمىةً  يمىافً ا ًإيجى ابً  ًبتىٍأًكيدً  اآٍليىةً  ىىًذهً  ًفي أىٍتبىعىوي  ,إٍلً ٍنفىاًؽ, ًإيجى ٍعنىى اإٍلً  سىتىميكتيكفى  أىن كيـٍ  كىاٍلمى
, ثيكفى ٍنفىاؽً  ًفي قىد ٍمتيميكهي  فىيىبل   فىتيكرى تىٍحًقيقيوي  الم و, طىاعىةً  ًفي اإٍلً  ,اٍليىدً  عىفً  يىٍخريجى  كىأىفٍ  بيد   الى  اٍلمىاؿى  أىف   كى

م ا ًباٍلمىٍكتً  ًإم ا ٍنفىاؽً  كىاً  قىعى  فىًإفٍ  الم و, سىًبيؿً  ًفي ًباإٍلً مىى كى ًؿ, اٍلكىٍجوً  عى  كىاٍلمىٍقتى  الم ٍعفى  أىثىريهي  كىافى  اأٍلىك 
فٍ  كىاٍلًعقىابى  قىعى  كىاً  مىى كى ٍنفىاؽى  أىف   تىعىالىى بىي فى  لىم ا ثيـ   ؛كىالث كىابى  اٍلمىٍدحى  أىثىريهي  كىافى  الث اًني, اٍلكىٍجوً  عى  اإٍلً
ٍنفىاؽً  ًفي اٍلميسىابىقىةى  أىف   بىي فى  ,فىًضيمىةه  ـي  اإٍلً  اٍلفىٍتحً  قىٍبؿً  ًمفٍ  أىٍنفىؽى  مىفٍ  ًمٍنكيـٍ  يىٍستىًكم الى  :فىقىاؿى  ,اٍلفىًضيمىةً  تىمىا
, قاتىؿى ـي  أيكلًئؾى  كى ةن  أىٍعظى قا بىٍعدي  ًمفٍ  أىٍنفىقيكا ال ًذيفى  ًمفى  دىرىجى دىرى  : مىفأم تىميكاكى ٍنفىاؽي  عىٍنوي  صى  سىًبيؿً  ًفي اإٍلً
ـى  يىكيكفي  اٍلفىٍتحً  قىٍبؿى  الم و أىٍعدىاءً  مىعى  كىاٍلًقتىاؿي  الم و, االن  أىٍعظى دىرى  ًمم فٍ  حى ألف  اٍلفىٍتحً  بىٍعدى  ذلؾ عىٍنوي  صى

ةي  اجى نىةً  النٍُّصرىةً  ًإلىى اٍلحى ؼً  أىشىد   كىاٍلميعىاكى ا ًبًخبلى ـى  فىًإف   اٍلفىٍتًح, دى بىعٍ  مى ٍسبلى ارى  اإٍلً ٍقتً  ذىًلؾى  ًفي صى  قىًكيًّا, اٍلكى
ًعيفنا كىاٍلكيٍفرى   .(2) ضى

 {ؽَغَنبً هَشْػبً اَُِّوَ ُّوْشِعُ اَُّزُِ رَا َْٖٓ}: تىعىالىى : قكلوالرازيكأما اآلية الثالثة فقاؿ المفسر       

ًقتىاؿً  ,اٍلميٍسًمًميفى  نيٍصرىةً  ًفي أىٍمكىالىييـٍ  ييٍنًفقيكا أىفٍ  ًفي الن اسً  ٍرًغيبى تى  اآٍليىةً  ًبيىًذهً  أىك دى  تىعىالىى أىن وي   كى
ميكىاسىاةً  ,اٍلكىاًفًريفى  ,  فيقىرىاءً  كى ٍنفىاًؽ, ىىذىا ًمفٍ  اٍلميرىادً  ًفي اٍختىمىفيكاكقد اٍلميٍسًمًميفى ٍنفىاقىاتي  اٍلميرىادي : قيؿ اإٍلً  اإٍلً
كؿي  كىاأٍلىٍقرىبي  الت طىكُّعىاًت, ًفي ىيكى  بىؿٍ : كقيؿ اٍلكىاًجبىةي, ىك الذم  :كالقرض الحسف, ًفيوً  اٍلكيؿِّ  ديخي

ف القرض ال يككف حسنان إ :يككف عف طيب نفس, مخمصان فيو هلل تعالى, كبعض العمماء قالكا
كأف تتحرل  أف يككف مف كسب حبلؿ,ك  أف ييبتغي بو كجو اهلل, إال إذا تكفرت فيو أكصاؼ منيا:

ف كثر كعظـ,حكج, كأف تكتمولؤل هءى طاإع كأف يككف  , كأال تتبعو منان كال أذل, كأف تستحقره كا 

أم أنو تعالى ضمف ليـ  }كَُْؼَبػِلَوُ َُوُ ًََُوُ ؤَعْشٌ ًَشٌِّْ{ كأما قكلو تعالى:, أحب أمكالؾ إليؾمف 

 .(3) اكريمن  نو تعالى يضاعفو ليـ, كأف ليـ أجرنابالقرض الحسف أمريف كىما أ

                                                           

 .(17/238ج) الجامع ألحكاـ القرآف ,( القرطبي1)
 .(453 -29/452ج) مفاتيح الغيب ( انظر: الرازم,2)
  .(455 - 29/454ج) المرجع السابؽنظر: ا( 3)



58 
 

 تقىرىأى  {ًَأُُْظَّذِّهبدِ أُُْظَّذِّهِنيَ بَِّٕ}: تىعىالىى قىٍكليوي " :القرطبيكأما اآلية الرابعة فقاؿ المفسر       

ادً  ًبتىٍخًفيؼً  ا الص  دًِّقيفى  أىمً  الت ٍصًديًؽ, ًمفى  ًفيًيمى  أىمً  ًبالت ٍشًديدً  كقرأت. تىعىالىى الم وي  أىٍنزىؿى  ًبمىا اٍلميصى
دِّقىاتً  دًِّقيفى اٍلميتىصى  ادً  ًفي الت اءي  فىأيٍدًغمىتً  كىاٍلميتىصى مىى حىث   , كفيوالص  دىقىاًت, عى ًليىذىا الص  : قىاؿى  كى

دىقىةً  {ؽَغَنبً هَشْػبً اَُِّوَ ًَؤَهْشَػٌُا} سىفي  قىاؿى . الم وً  سىًبيؿً  ًفي كىالن فىقىةً  ًبالص   ًمفى  اٍلقيٍرآفً  ًفي مىا كيؿُّ : اٍلحى

سىفً  ضً اٍلقىرٍ  ًقيؿى . الت طىكُّعي  فىييكى  اٍلحى اًلحي  اٍلعىمىؿ إف: كى دىقىةً  ًمفى  الص  اًدقنا ميٍحتىًسبنا ,الص  ن مىا. صى  عيًطؼى  كىاً 

مىى ًباٍلًفٍعؿً  , عى ـى  ذىًلؾى  أًلىف   ااًلٍسـً كا صدقكا الذيف إف أم الفعؿ, تقدير ًفي ااًلٍس  ُّؼبػَقُ} كىأىٍقرىضي

ن ةى  يىٍعًني {ًَشٌِّْ ؤَعْشٌ َُيًَُْْ}أىٍمثىالييىا {َُيُْْ  .(1)"اٍلجى

كالمعتزلة كاألشاعرة في تفسير اإلنفاؽ عمى السمؼ أنو ال خبلؼ بيف  ,يتضح مما سبؽ      
أنو عبادة مف العبادات المالية, كأف األجر عميو مرىكف باإلخبلص فيو, كىذه العبادة تندرج 

 كحيد األلكىية.كىك ت ,تحت النكع الثاني مف أنكاع التكحيد
في بياف معنى الخشية, كاإلنفاؽ السمؼ كاألشاعرة لـ يخالفكا  ,: إف المعتزلةخالصة القول      

في بياف السمؼ كاألشاعرة خالفكا  ,كأنيما مظيريف مف مظاىر تكحيد األلكىية, كلكف المعتزلة
المجاز ال  بيح المخمكقات عمىسمعنى تسبيح المخمكقات, حيث حمؿ الزمخشرم المعتزلي ت

كبعض السمؼ فقو في ذلؾ مف األشاعرة األماـ الرازم, كلكف الحؽ ما ذىب إليو ة ككاقالحقي
كلكف ال نفقو ىذا  األشاعرة كاإلماـ القرطبي, مف أف تسبيح المخمكقات عمى الحقية ال المجاز,

 التسبيح.
  
 
 
 
 
 
 

                                                           

.(17/252ج)الجامع ألحكاـ القرآف انظر: القرطبي, (1)
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  األسماء والصفات في سورة الحديدتوحيد  :الرابعالمطمب 
 والمتكممينالسمف وموقف 

 كأنزؿ الرسؿ, مف أجميا اهلل بعث التي الديف أصكؿ مف كالصفات األسماء تكحيد إف      
كالتي ال يتـ إيماف العبد إال بو, بؿ إنو ال يمكف معرفة  ,الكتب, كىك أحد أقساـ التكحيد الثبلثة
, كذلؾ ف أنكاع التكحيدمال بد مف التعرؼ عمى ىذا النكع  اهلل إال بمعرفة أسمائو كصفاتو, لذا

كفؽ ما عرضو اهلل تعالى في كتابو العزيز كسأقتصر في ىذا المقاـ عمى دراسة آيات األسماء 
 . سكرة الحديد كالصفات في ضكء

 :لغة أوًل: تعريف توحيد األسماء والصفات
ٍفعة, كىىيكى  السُّميك, مف مشتؽ   ىيكى  "اسـه لغًة:  السمتعريف  -1  ًباٍلكىاك, ًسٍمكه  ًفيوً  كىاأٍلىٍصؿ الرِّ

 .(2)"المسمى عمى الداؿ المفظ ىك االسـك " (1)أىٍسماء"  كىجمعو
ادي  اٍلكىاكي ( كىصىؼى )الصفة أصميا: " لغًة: الصفةتعريف  -2  تىٍحًميىةي  ىيكى  كىاًحده, أىٍصؿه : كىاٍلفىاءي  كىالص 

ٍفتيوي  الش ٍيًء, ٍصفنا أىًصفيوي  كىكىصى فىةي . كى ًزمىةي  ةي اأٍلىمىارى : كىالصِّ فىةك " (3)ًلمش ٍيًء..." البل   عمى يدؿ ما: الصِّ
 .(5)" بيا يعرؼ الذم المكصكؼ بذات البلزمة مارةإلا ىي: الصفةك " (4)" ًإفادة داللة المكصكؼ

 :: تعريف توحيد األسماء والصفات اصطالحاً ثانياً 
عمى المسمى, فاهلل  أنيما إمارة دالة :يتضح مف التعريؼ المغكم لكؿ مف االسـ كالصفة      

, كعمى لساف نبيو  ,تعالى سمى نفسو بأسماء حسنى, ككصؼ نفسو بصفات عميا, في كتابو
 كلو الحسنى, األسماء لو تعالى اهلل أف اعتقاد "فإف تكحيد األسماء كالصفات ىك: كعمى ذلؾ 

 كال خمقو, مف دأح فييا يماثمو كال الكجكه, مف بكجو نقص فييا ليس الكاممة, التي العمى الصفات
 .(6)خمقو" مف أحدان  سبحانو فييا ؿاثً مى يي 

                                                           

 .(13/79ج) المغة تيذيب األزىرم,( 1)
 .(1/16ج) الفكائد بدائع ,ابف قيـ( 2)
 .(6/115ج) معجـ مقاييس المغة ,الرازمأحمد بف فارس  (3)
 .(11/7180ج) شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك ,نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني( 4)
 .(133 ص) التعريفات ,الجرجاني( 5)
 .(1/88ج) المبتدعة كعند السمؼ عند العقيدة مسائؿ أصكؿ ,سعكد بف عبد العزيز الخمؼ( 6)
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 كذلؾ كالجبلؿ, العظمة بنعكت الكجكه جميع مف المطمؽ بالكماؿ اهلل انفراد "اعتقاد كىك:      
 كال تعطيؿ, كال تحريؼ بغير كالصفات األسماء مف  رىسيكلو لو أثبتو أك لنفسو, أثبتو ما بإثبات
 .(1)" [11: الشكرل] {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ} اهلل أف قدنعت بؿ تمثيؿ, كال تكييؼ
كسنو نبيو  ,مصدرىا كتاب اهلل ,كصفاتو تكقيفيوه  اهلل تعالىأسماء أف  :مما سبؽ يتبيف      

, أك سماه بو رسكلو محمد  ,فبل يجكز تسميو اهلل تعالى إال بما سمى بو نفسو ,محمد 
 .ؾ ال يجكز كصفو تعالى إال بما كصؼ بو نفسو أك كصفو بو رسكلو محمد ككذل
 :: الفرق بين السم والصفةثالثاً 
التي يجب اإليماف بيا, كلكف ثمة فرؽ ما بيف  ,إف أسماء اهلل كصفاتو مف أصكؿ الديف      

 كيظير ذلؾ مف خبلؿ: ,أسماء اهلل تعالى كصفاتو
 , صفةالرحيـ اهلل اسـ مف فنشتؽ ,اكالعكس ليس صحيحن  ,وتصفا منيا يشتؽ أسماء اهلل أف -1

 .الماكر اسـ المكر صفة مف نشتؽ ال لكف الرحمة,
 المحب اسـ كيكره يحب ككنو مف نشتؽ فبل ؛وأفعال مف تيشتؽ ال أسماء اهلل تعالى أف -2

 األفعاؿ. تمؾ مف كنحكىا كالكره المحبة صفة لو فنثبت أفعالو مف تشتؽ صفاتو؛ بينما ,كالكاره
فصفات اهلل تعالى تيشتؽ مف أسمائو كأفعالو ( 2)"األسماء باب مف أكسع الصفات باب" :قيؿ لذلؾ

 بينما أسماؤه ال تشتؽ مف أفعالو.
 التعبد في تختمؼ لكف بيا, كالحمؼ بيا ستعاذةاال في تشترؾ كصفاتو  اهلل أسماء أف -3

: نقكؿ فبلبصفاتو,  ييتعبد ال لكف الرحمف, كعبد ,الكريـ عبد: فنقكؿ بأسمائو, اهلل فيتعبد كالدعاء,
, عبد  ندعك ال لكفك  ارحمنا, رحيـ يا: فنقكؿ بأسمائو, اهللي  ييدعى أنو كما الرحمة, كعبد الكـر
 اهلل, ىي ليست فالرحمة المكصكؼ, ىي ليست الصفة فارحمينا, كا   اهلل رحمة يا: فنقكؿ صفاتوب
 .(3)اهلل  ىي كليست هلل, صفات فيذه ؛كغيرىا العزة, ككذلؾ هلل, صفةه  ىي بؿ

 :أسماء اهلل وصفاتو منوالمتكممين السمف  موقف: رابعاً 
اإليماف " في أسماء اهلل كصفاتو ىك:السمؼ مذىب  :أسماء اهلل وصفاتو منالسمف  موقف -1

كال تعطيؿ,  ,مف غير تحريؼ بما كصؼ بو نفسو في كتابو, كبما كصفو بو رسكلو محمد 
}... َُْْظَ ًَِٔضِِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ اُغَِّْٔغُ  :كال تمثيؿ, بؿ يؤمنكف بأف اهلل تعالى ,ييؼكمف غير تك

                                                           

 .(42 ص) قيدة السمفية النقيةالتكحيد كبياف الع ,عبد اهلل بف محمد بف حميد( 1)
 .(52 صمعتقد أىؿ السنة كالجماعة في أسماء اهلل الحسنى ) ,محمد بف خميفة بف عمي التميمي( 2)
 .(22- 20 ص) الكاردة في الكتاب كالسنة صفات اهلل  ,عمكم  الس ق اؼنظر: ا( 3)
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فبل ينفكف عنو ما كصؼ بو نفسو, كال يحرفكف الكًمـ عف مكاضعو, كال  ,[11]الشكرل:  اُْجَظِريُ {
لو, كال  يمحدكف في أسماء اهلل كآياتو, كال يمثمكف صفاتو بصفات خمقو؛ ألنو سبحانو ال سمي

صدؽ كفك لو, كال ًند  لو, كال يقاس بخمقو سبحانو كتعالى؛ فإنو سبحانو أعمـ بنفسو كبغيره, كأ
  .(1)مف خمقو" , كأحسف حديثان قيبلن 
مىًؼ اأٍليم ًة كىأىًئم ًتيىا أىٍف ييكصىؼى : "كيؤيد ىذا القكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية بقكلو       مىٍذىىبي سى كى

فىوي ًبًو رىسيكليوي  ,صىؼى ًبًو نىٍفسىوي الم وي ًبمىا كى  ًبمىا كىصى ٍيًر تىٍحًريؼو  ,كى ؛ كىالى تىٍكًييؼو  ,ًمٍف غى  ,كىالى تىٍعًطيؿو
كزي نىٍفيي ًصفىاًت الم ًو تىعىالىى ال ًتي كىصىؼى ًبيىا نىٍفسىوي؛ كىالى يىجيكزي تىٍمًثيمييىا ًبصً  . فىبلى يىجي فىاًت كىالى تىٍمًثيؿو

ٍخميكقً  انىوي اٍلمى ؛ بىٍؿ ىيكى سيٍبحى لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه الى ًفي ذىاًتًو  }َُْْظَ ًَِٔضِِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ اُغَِّْٔغُ اُْجَظِريُ{يفى
 .(2)"كىالى ًفي ًصفىاًتًو كىالى ًفي أىٍفعىاًلوً 

 ,في أسماء اهلل تعالى كصفاتو أنيـ يثبتكف ما أثبتو اهلل تعالى في كتابوالسمؼ  فمذىب      
كال تمثيؿ, كينفكف ما نفاه  ,كال تكييؼ ,كال تعطيؿ ,مف غير تحريؼ ,كعمى لساف نبيو محمد 

ببل  ,كالصفات ,, فيـ يثبتكف لو األسماءكعمى لساف نبيو محمد  ,سبحانو عف نفسو في كتابو
 :فيك كما قاؿ سبحانو ,كعف كؿ ما ال يميؽ بجبللو ,كالنقائص ,تشبيو, كينزىكنو عف العيكب

 .[11]الشكرل:  ..َُْْظَ ًَِٔضِِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ اُغَِّْٔغُ اُْجَظِريُ {}.
 مع تأكيؿ, أك ,تحريؼ دكف كالسنة الكتاب في جاءت كما , اهلل صفات يثبتكففالسمؼ       

 األنو ال يعمـ كيفيتيا إال اهلل, فكما أف هلل تعالى ذاتن  ؛كيفيتيا بياف في كتكقفيـ ,بمعانييا معرفتيـ
تماثميا ذات, كال يعمـ كيفيتيا أحد, كذلؾ فإف هلل تعالى صفات ال تماثميا صفات كال يعمـ ال 

 بكيفيتيا إال اهلل تعالى.
مذىب المعتزلة في أسماء اهلل كصفاتو مخالؼ  :أسماء اهلل وصفاتو منالمعتزلة  موقف -2

ات مجردة عف , كاثبات ذ اهلل , فيذا المذىب يقكـ عمى أساس نفي صفاتالسمؼلما عميو 
كمشابية اهلل تعالى  ,ألنيـ يعتقدكف أف اثبات الصفات يقتضي تعدد اآللية ؛الصفات, كذلؾ

 أنو أك قدرة, أك عممنا, تعالى هلل أثبت مف فكؿ مخالؼ لمتكحيد ,كىذا شرؾ في نظرىـ ,بخمقو
 السنة,ك  بالكتاب الثابتة الصفات مف ذلؾ كغير خمقو, مف بائف ,عرشو عمى مستكو  بصير, سميع
 .بمكحد كليس مشبو عندىـ فيك

                                                           

 .(32 ص) (تكضيح مقاصد العقيدة الكاسطية )البف تيمية, البراؾ عبد الرحمف (1)
 .(5/195ج) الفتاكل مجمكع ( ابف تيمية,2)
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إف إثبات الصفات يؤدم إلى تعدد القدماء, كاهلل تعالى كفر  القاضي عبد الجبارقاؿ       
   ( .1)النصارل إلثباتيـ ثبلثة قدماء, فكيؼ بالذيف يثبتكف سبعة قدماء أك أكثر 

 دكف االسـ فيثبتكف عمـ, ببل عالـ ىك: كيقكلكف تعالى, اهلل صفات ينفكف الذيف " فالمعتزلة      
نكار األسماء, إثبات في مذىبيـ كفؽ كذلؾ الصفة,  يجعمكنيا بحيث الصفات, مف تتضمنو ما كا 
 .(2)المعاني" عف مجردة محضة أعبلمان  يجعمكنيا أك المعنى, مترادفة أسماء
 تعدد ـيستمز  إثباتيا أف بحجة ,تعالى اهلل صفات ينفكفأف المعتزلة  ,يتضح مما سبؽ      
 كالمخرج ,إليان  صفة كؿ بجعؿ يكحي الصفات إثبات ألف زعميـ؛ حد عمى شرؾ كىذا ,اآللية
, أما أسماء اهلل تعالى فإنيـ يثبتكنيا نظرىـ في التكحيد يتحقؽ الصفات, كبذلؾ نفى ىك ذلؾ مف

 أم ليا ليس ,محضة أعبلمنا  حيث يجعمكف أسماء اهلل ,في اثباتياالسمؼ لكنيـ يخالفكف 
 أعبلـ ىي الحسنى  أسماءه فيي كما قاؿ ابف القيـ: "إفالسمؼ أما عند  ,داللة

 يدؿ عمى فساد مذىبيـ في صفات اهلل تعالى كأسمائو. المنيج لممعتزلةكىذا , (4)"(3)كأكصاؼ
 بف عمي الحسف أبي أتباع: األشاعرة فأما"  :أسماء اهلل وصفاتو مناألشاعرة  موقف -3

 كيطمقكف الذات, عمى زائدة صفات سبع كتعالى سبحانو هلل يثبتكف يـفإن األشعرم إسماعيؿ
 العمـ,: ىي الصفات كىذه ,الذات عمى زائد ليا معنى كجكد بمعنى المعاني صفات اسـ عمييا

مف ىذه الصفات األشاعرة كقد اشتؽ  (5)"كالكبلـ كالبصر, كالسمع, كالحياة, كاإلرادة, كالقدرة,
كالقدير, كالعميـ, كالسميع, كالبصير, كالمريد, كالمتكمـ؛ ألف ىذه كالحي,  ,أسماء هلل تعالى

رادتو, ككبلمو, كىذه صفات أزليو  األسماء تدؿ عمى حياتو, كقدرتو, كعممو, كسمعو, كبصره, كا 
هلل سبحانو؛ أما باقي األسماء فإنيـ يرجعكف معانييا لؤلسماء السابقة, فجعمكا القكم بمعنى 

كالحميـ بمعنى إرادتو لئلنعاـ عمى خمقو  د بمعنى العميـ, كالكدكد كالصبكرالقادر, كالخبير كالشيي
أك إرادتو لمعفك عنيـ ... فكؿ اسـ كاف مشتقان مف صفة لو أزلية فذلؾ االسـ مف أسمائو األزلية 

 أثبتكا حيث ,متناقض كلكف ىذا المكقؼ لؤلشاعرة, (6)كالتي يرجع إلييا معنى باقي األسماء. 
 اإلرادة إلى أرجعكىا أك ,اآلخر بعضيا نفكا أك أكلكا ثـ ,تعالى, كبعض الصفاتهلل  األسماء

                                                           

 .(293انظر: عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة )ص (1)
 .(108صاالعتقاد الخالص مف الشؾ كاالنتقاد ) ,عمي بف إبراىيـ بف سميماف, عبلء الديف ابف العطار( 2)
القكاعد  عميو مف المعاني. محمد العثيميف, دلت : باعتبار ماوأوصاف: باعتبار داللتيا عمى الذات, أعالم( 3)
 (.24)ص ثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنىالم
 .(1/162ج) بدائع الفكائد ,( ابف القيـ4)
 .(194 ص) البييقي كمكقفو مف اإللييات ,أحمد بف عطية الغامدم( 5)
 (.124 -123( انظر: البغدادم, أصكؿ الديف )ص 6)



63 
 

, يعتبر تعالى اهلل عف نفكه ما أف كمعمكـ ,كالمشيئة  ,نفكه فيما يقكلكابذلؾ يمزميـ أف ك  تعطيبلن
ال أثبتكه فيما قكليـ مثؿ  .(1)ال يستند إلى دليؿ صحيح كنفييـ إثباتيـ كاف كا 
 المثبتيف دائرة بالجممة في يدخمكف جعميـ لصفات المعاني السبع اعرةاألش إثباتإف       

 لممعتزلة الذيف نفكا جميع الصفات اإلليية. , كىذا خبلؼلصفات اهلل تعالى
, األشاعرة أثبتيا التي ,السبع الصفات ىذه في كبير صراع بينيـ كاألشاعرة المعتزلةف      

 األشاعرة عمييـ فيرد القدماء, تعدد تستمـز إنيا :كلكفكيق جميعان, الصفات ىذه ينفكف فالمعتزلة
نما القدماء, تعدد تستمـز ال: فيقكلكف  سبحانو اهلل كىك ,المكصكؼ لكاـز مف صفات ىي كا 
 كالحياة الكاقع إف, كيقكلكف أيضان... كىكذا عالمان, يككف أف كالبد حيان, يككف أف فبلبد كتعالى,

 تنفكا أك أثرىا, لكجكد الصفات تثبتكا أف فإما كمرادات, ,كمقدكرات ,كمبصرات ,مسمكعات فييا
ال المقدكر, نفي يمزمكـ القدرة نفيتـ فإذا األثر,  بكجكد كيستدلكف المقدكر؟ ىذا حصؿ فكيؼ كا 
 اإلرادة, كجكد عمى المراد كبكجكد العمـ, كجكد عمى المعمكـ كبكجكد القدرة, كجكد عمى المقدكر
 كىكذا, البصر صفة كجكد عمى المبصرات كبكجكد سمع,ال كجكد عمى المسمكع كبكجكد

كبيذا الرد العقمي نستطيع , الصفات مف مقتضياتيا كجكد عمى المخمكقات بالمحدثات فيستدلكف
 رحمة األرض, في الرحمات كجكد إف: ليـ نقكؿأف نرد عمى األشاعرة فيما نفكه مف الصفات ف

 يدؿ ال المقدكر ككذلؾ: قمنا عمييا, يدؿ ال: كاقالفإف  الرحمة, صفة عمى يدؿ كالفقير المحتاج
 ىذا فإنيـ ىنا يفرقكف بيف المتماثبلت, عمييا, يدؿ بؿ: فإف قالكا الجدلية, الناحية مف القدرة عمى
 إلييا يرجعكف ال فيـ الشرعية النصكص جية مف كأما المجرد, العقمي االستدالؿ جية مف

 .(2)العقائد تمقي في مستقؿ مصدر أنيا يعتقدكف ال ألنيـ أصبلن؛
 :مظاىر توحيد األسماء والصفات في سورة الحديدخامسًا: 

فمعرفة  ,التي تدؿ عمى اهلل تعالى ,إف القرآف الكريـ ممتمئ بالكثير مف األسماء كالصفات      
 في كالصفات منزلتو األسماء " فتكحيد ,كصفاتو العميا ,رفة أسمائو الحسنىاهلل تعالى مرىكنة بمع

 عمى يككف حتى األكمؿ الكجو عمى اهلل يعبد أف أحدنا يمكف كال عظيمة, كأىميتو عالية, فالدي
 اُْؾُغْنََ إَعَْٔبءُ ًََُِِّوِ}: تعالى اهلل قاؿ بصيرة, عمى ليعبده كصفاتو؛ تعالى اهلل بأسماء عمـ

                                                           

 .(1/184جاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا )فرؽ مع ,عكاجيانظر: ( 1)
 .(9/9د) الحمكية شرح السممي, الرحيـ عبدانظر:  (2)
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التي  ,آلياتكسكرة الحديد مف سكر القرآف التي اشتممت عمى العديد مف ا (1)"{ثِيَب كَبدْػٌُهُ
 كىي عمى النحك التالي: ,أسماء اهلل الحسنى كصفاتو العمياتناكلت الكثير مف 

  :أسماء اهلل التي وردت في سورة الحديد -1
كعمى  ,فبل يجكز أف نسمي اهلل إال بما سمى بو نفسو في كتابو ,أسماء اهلل تعالى تكقيفية      

 لعديد مف األسماء الحسنى هلل تعالى منيا:كقد كرد في سكرة الحديد ا ,لساف نبيو محمد 
 :اهلل -أ

ـي  اٍليىٍمزىةي ك ( أىلىوى )مف "في المغة:        لىوي . الت عىبُّدي  كىىيكى  كىاًحده, أىٍصؿه  كىاٍليىاءي  كىالبل   تىعىالىى, الم وي  فىاإٍلً
سيمِّيى  مىٍعبيكده" أًلىن وي  ًبذىًلؾى  كى

(2). 
 بو اتصؼ امى لً  أجمعيف, خمقو عمى كالعبكدية األلكىية, ذك بكد,المع المألكه "ىك اصطالحُا:      
 كأنو األلكىية معاني جميع لو الذم اهلل أنو كأخبر الكماؿ, صفات ىي التي األلكىية صفات مف
, كحده المحمكد ,كحده المعبكد يككف أف تكجب التي كميا, األلكىية لمعاني المستحؽ المألكه ىك

 .(3)"...كاإلكراـ ,الجبلؿ ذك ,مقدسال ,المعظـ ,كحده المشككر
ٍعبيكدي  ىيكى  كىٍحدىهي  قاؿ ابف القيـ: "كىالم وي        ٍأليكهي, اٍلمى : كىرىسيكليوي  ًسكىاهي, اٍلًعبىادىةى  يىٍستىًحؽُّ  الى  ال ًذم اٍلمى

ًسكىاهي" الط اعىةى  يىٍستىًحؽُّ  الى  ال ًذم ًبًو, اٍلميٍيتىدىل اٍلميت بىعي, اٍلميطىاعي 
(4). 

 كليذا ,العمى كالصفات الحسنى, لؤلسماءىك االسـ الجامع  :كاسـ اهللكقاؿ أيضان: "      
 كال اهلل, أىسماء مف القيار الغفار العزيز الرحيـ الرحمف: فيقاؿ إليو كميا الحسنى األىسماءي  تضاؼ
 .(5)"[180: األعراؼ] {اُْؾُغْنََ إَعَْٔبءُ ًَهللِ}: تعالى اهلل قاؿ الرحمف, أىسماءً  مف اهلل: يقاؿ
 فيذا ,(اهلل: )أٌنو األعظـ اهلل اسـ فييا كرد التي النصكص بيف المقارنة مف يظير "كالذم      
 اهلل اسـ إفٌ   الرسكؿ قاؿ التي ,النصكص جميع في يكجد الذم الكحيد االسـ ىك االسـ

ح كمما, فييا كرد األعظـ ( 2697) الكريـ القرآف يف تكرر أنو األعظـ االسـ ىك( اهلل) أف ييرجِّ
 العظيمة المعاني مف االسـ ىذا تضمنو ما أيضان  كيرجحو ...وألفين وستمائة وتسعين سبعاً 

 .(6)الكثيرة"
                                                           

 .(5 صالقكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى ) ,العثيميف (1)
 .(1/127ج) معجـ مقاييس المغة ,الرازمأحمد بف فارس  (2)
 .(164 ص) نىتفسير أسماء اهلل الحس ,سعدمال (3)
ياؾ نستعيف ( ابف القيـ,4)  .(3/137ج) مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .(45ص) طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف انظر: ابف القيـ, (5)
 .(213 صالعقيدة في اهلل ) ,األشقر (6)
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مىـه  {اَُِّوِ}: "ابن كثيرقاؿ        مىى عى تىعىالىى, تىبىارىؾى  الر بِّ  عى ـي  ًإن وي : ييقىاؿي  كى ـي؛ ااًلٍس  أًلىن وي  اأٍلىٍعظى

مً  ييكصىؼي  فىاًت, يعً ًبجى ا الصِّ  اُشَّؽَُْٖٔ ىٌَُ ًَاُشَّيَبدَحِ اُْـَْْتِ ػَبُُِْ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب اَُّزُِ اَُِّوُ ىٌَُ}: تىعىالىى قىاؿى  كىمى

 اَُِّوِ عُجْؾَبَٕ أُُْزٌََجِّشُ اُْغَجَّبسُ ضِّضُاُْؼَ أُُْئَُِْْٖ أُُْآُِْٖ اُغََِّبُّ اُْوُذًُّطُ أَُِِْيُ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب اَُّزُِ اَُِّوُ ىٌَُ( 22) اُشَّؽُِْْ

 ًَىٌَُ ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُوُ ُّغَجِّؼُ اُْؾُغْنََ اُْإَعَْٔبءُ َُوُ أُُْظٌَِّسُ اُْجَبسِتُ اُْخَبُِنُ اَُِّوُ ىٌَُ( 22) ُّشْشًٌَُِٕ ػََّٔب

: تىعىالىى قىاؿى  كىمىا لىوي, صفات كميا اٍلبىاًقيىةى  اأٍلىٍسمىاءى  رىلفىأىجٍ  ,[24 - 22: الحشر]{  اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ

 { َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا َٓب عَُْغْضًََْٕ ؤَعَْٔبئِوِ كِِ ُِّْؾِذًَُٕ اَُّزَِّٖ ًَرَسًُا ثِيَب كَبدْػٌُهُ اُْؾُغْنََ اُْإَعَْٔبءُ ًََُِِّوِ}
ًفي[180:األعراؼ] ٍيًف, ... كى ًحيحى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  الص   ًتٍسعىةن  ًلم وً  ًإف  : قىاؿى   الم وً  رىسيكؿى  أىف  : ىيرى

ًتٍسًعيفى  اىىا مىفٍ  كىاًحدنا ًإال   ًمائىةه  اٍسمنا, كى ؿى  أىٍحصى ن ةى  دىخى  ."(1)اٍلجى
 في أحد األقكاؿ التي يذكرىا في تحديد اسـ اهلل األعظـ ,فقد كافؽ ابف كثير الزمخشري أما      

 ًعٍمـه  ًعٍندىهي  ال ًذم" ,[40:النمؿ] {اٌُِْزَبةِ َِٖٓ ػٌِِْْ ػِنْذَهُ اَُّزُِ هَبٍَ}سير قكلو تعالى: عند تف حيث قاؿ

, يا حي يا كىك األعظـ, اهلل اسـ عنده كاف رجؿ ,اٍلًكتابً  ًمفى  لو إلينا يا: كقيؿ قيـك  شيء كؿ كا 
 اهلل,: اهلل عنو رضى لحسفا كعف كاإلكراـ, الجبلؿ ذا يا: كقيؿ. أنت إال إلو ال كاحدان  إليان 

 .(2)كالرحمف"
 ىك كىذا «اهلل: »قكلنا ىك األعظـ االسـ فإ":في بياف اسـ اهلل األعظـ الرازي كقاؿ      

 .(3)..."عندم األقرب
الباقي بمفظ  ,بمفظ )هلل( تين وثالثين مرة منيا مرتاناثنكقد كرد اسـ اهلل في سكرة الحديد  

ممثميف بابف كثير, كالمعتزلة ممثمة بالزمخشرم, السمؼ خبلؼ بيف  , كال يكجد)اهلل, وباهلل(
كاألشاعرة ممثمة بالرازم, في اثبات ىذا االسـ هلل تعالى فالكؿ متفؽ عمى أف اهلل اسـ مف 
األسماء الحسنى هلل تعالى الدالة عمى ألكىيتو سبحانو كتعالى, كلكؿ كاحد منيـ قكؿ بأنو اسـ 

 اهلل األعظـ.
 

                                                           

 .(1/122ج) تفسير القرآف العظيـ كثير, ( ابف1)
 .(3/367ج) مض التنزيؿالكشاؼ عف حقائؽ غكا ,الزمخشرم (2)
 .(1/111ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (3)
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 :العزيز -ب
 قكؿ ذلؾ مف. الغالب القاىر: العرب كبلـ في معناه العزيز: (1)بكر أبك : "قاؿفي المغة      
, [23: ص]{اُْخِـَبةِ كِِ ًَػَضَِِّٗ} : اهلل قاؿ. غمبو إذا: ٌزان عً  هزُّ عي يى  فبلنان  فبلفه  عزٌ  قد: العرب

 .(2)"كغالبني :معنى عمى{اُْخِـَبةِ كِِ ًػبصَِّٗ}: كيقرأ. الخطاب في غمبني: فمعناه
 كعيب؛ كشر, سكء كؿ عف براءتو عزتو تماـ كمف التامة, العزة لو "ىك الذم اصطالحًا:      
 ( .3)التامة"  العزة ينافي ذلؾ فإف

 تسعاً  الكريـ القرآف في كرد كقد ,(فعيؿ) كزف عمى تعالى اهلل اسماء مف اسـ "ىككالعزيز:       
 اُْؼِضَّحَ ...كَةَِّٕ}يشتؽ منو صفو العزة قاؿ تعالى:  , تعالىىك اسـ هلل :كالعزيز (4)"مرة وثمانين

 في آيتيف ىما: مرتينفي سكرة الحديد اسـ العزيز كرد قد ك , [139: النساء] { عَِْٔؼًب َُِِّوِ

 .[1: الحديد] {اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ ًَىٌَُ ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُِِّوِ عَجَّؼَ}قكلو تعالى: -1

 ًَؤَْٗضَُْنَب ثِبُْوِغْؾِ اُنَّبطُ َُِْوٌَُّ ًَأُِْْضَإَ اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَْٗضَُْنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ سُعَُِنَب ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}قكلو تعالى: -2

 .[25:الحديد] {ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ ثِبُْـَْْتِ وًَُسُعَُِ َّنْظُشُهُ َْٖٓ اَُِّوُ ًََُِْؼََِْْ ُِِنَّبطِ ًََٓنَبكِغُ شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ
في  ابن كثير, قاؿ العزيز الناظر لآليتيف السابقتيف يجد أنيما قد اشتممتا عمى اسـ اهلل      

قىٍكليوي : تفسير اآلية األكلى عى  قىدٍ  ال ًذم: أىمً  {اُْؼَضِّضُ ًَىٌَُ}: "كى ماـ أما اإل ,(5)"شىٍيءو  كيؿُّ  لىوي  خىضى

 عصاه, ممف انتقامو في العزيز جبللو جؿٌ  كلكنو: يقكؿ {اُْؼَضِّضُ ًَىٌَُ}": قكلوففسرىا ب الطبري
 .(6)"خمقو مف كاألرض السمكات في مما أمره فخالؼ

                                                           

 أحفظ كاف مشيكر, إماـ الككفييف, مذىب عمى , النحكماألنباري بشار بن محمد بن القاسم بن محمد ىو (1)
ككتاب , ككتاب ىاءات القرآفالمغة,  في الزاىر كتاب: منيا كالمغة, النحك في المفيدة التصانيؼ كلوزمانو... 

 .(282 ص) البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة ,الفيركزآبادل .ىػ328تكفي سنة , الحديث, كغير ذلؾ غريب
 .(1/78ج) الزاىر في معاني كممات الناس ,محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار( 2)
 .(180 ص) شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ( ابف القيـ, 3)
 (.  66)ص مفيـك األسماء كالصفات ,الرحمف نداسعد بف عبد ( 4)
 .(7/5ج) تفسير القرآف العظيـ ,كثير ابف (5)
 .(23/165ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( الطبرم,6)
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 ال منيـ, انتقامو في "أم عزيز {ػَضِّضٌ}في تفسير اآلية الثانية: الطبريكقاؿ اإلماـ       
 .(1)العقكبة" مف بو أحؿٌ  مما منو االنتصار عمى أحد يقدر
 ِٓنْيُْْ سَعًٌُُب كِْيِْْ ًَاثْؼَشْ سَثَّنَب}معنى العزيز عند تفسير قكلو تعالى:  الطبريكقد بيف اإلماـ       

يِْْ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔيُُْ آَّبرِيَ ػََِْْيِْْ َّزٌُِْ , حيث قاؿ: [129:البقرة] {اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ ًَُّضًَِّْ

 .(2)"أراده شيء يعجزه ال الذم القكم{ اُْؼَضِّضُ}"
فما  ,كاإلماـ الطبرم ,أنو ال تعارض بيف قكؿ كؿ مف اإلماـ ابف كثير ,يتضح مما سبؽ      

 كخالؼ أمره. ,فإنو سبحانو قادر عمى أف ينتقـ ممف عصاه ,داـ أنو سبحانو خضع لو كؿ شيء
فقاؿ في تفسير اآلية  ,معنى العزيز في تفسيرالسمؼ فقد كافؽ , المعتزلي شريأما الزمخ      

 ,عنيـ ىبلكو يريد مف إىبلؾ في كعزتو ,بقدرتو غنى :"أم {ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ} :الثانية: قكلو
نما  خشريالزمكقد بيف , (3)"الثكاب إلى فيو األمر بامتثاؿ كيصمكا ,بو لينتفعكا ؛الجياد كمفيـ كا 

 ثِبُْوِغْؾِ هَبئًِٔب اُْؼِِِْْ ًَؤًٌُُُ ًَأََُِْبئٌَِخُ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب ؤََّٗوُ اَُِّوُ شَيِذَ}عند تفسير قكلو تعالى: معنى اسـ العزيز 

 لما ,فمقٌرٌرتا صفتاف {اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ}" , حيث قاؿ:[18:عمراف آؿ] {اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب
 .(4)"آخر إلو يغالبو ال الذم العزيز أنو :يعنى كالعدؿ, الكحدانية مف ذاتو بو كصؼ
فعمى الرغـ مف أف المعتزلة مدل االضطراب المكجكد في منيج المعتزلة,  :مما سبؽ يتبيف      

 إال أف الزمخشرم يفسر ,المعاني عف مجردة ,محضة أعبلمان يثبتكف أسماء اهلل تعالى عمى أنيا 
فإنو قادر عمى أف ينتقـ ممف  ,, فمف خضع لو كؿ شيءالسمؼاسـ العزيز بتفسير يكافؽ فيو 

 .فإنو سبحانو ال يغالبو أحدمف يريد, كبذلؾ  ؾعصاه, كقادر عمى إىبل
ًَىٌَُ  } حيث قاؿ في تفسير اآلية األكلى:الرازي, كيمثميـ المفسر أما موقف األشاعرة       

ٍعنىى " {اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ ـي  اٍلقيٍدرىًة, كىمىاؿً  ًإلىى ًإشىارىةه  فىييكى  شىٍيءه, يينىاًزعيوي  الى  ال ًذم اٍلقىاًدري  أىن وي  فىاٍلمى ًكي  كىاٍلحى
ـي  أىن وي  ًإلىى ًإشىارىةه  ٍزًئي اتً  ًمفى  شىٍيءه  ًعٍمًموً  عىفٍ  يىٍحتىًجبي  الى  ال ًذم اٍلعىاًل  يىٍفعىؿي  ًذمال   أىن وي  أىكٍ  ,كىاٍلكيمِّي اتً  اٍلجي

                                                           

 .(23/201ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف الطبرم, (1)
 .(3/88ج) ( المرجع السابؽ2)
.(4/481ج)ؿالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزي الزمخشرم,( 3)
 .(1/344ج) ( المرجع السابؽ4)
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مىى أىٍفعىالىوي  ٍفؽً  عى كىاًب, اٍلًحٍكمىةً  كى لىم ا كىالص  ـي  كىافى  كى ا قىاًدرنا ًبكىٍكًنوً  اٍلًعٍم مىى ميتىقىدِّمن اًلمنا ًبكىٍكًنوً  ,اٍلًعٍمـً  عى  الى  عى
ـى  رى ـى  جى مىى اٍلعىًزيزى  قىد  ًكيـً  عى ـي  اٍلعىًزيزي  كىىيكى : قىٍكلىوي  أىف   الذٍِّكًر, كىاٍعمىـٍ  ًفي اٍلحى ًكي مىى يىديؿُّ  اٍلحى  اٍلعىًزيزى  أىف   عى
يغىةى  ىىًذهً  أًلىف   ؛ىيكى  ًإال   لىٍيسى  , تيًفيدي  الصِّ ٍصرى ٍيده : ييقىاؿي  اٍلحى ـي  ىيكى  زى  الى  أىن وي  يىٍقتىًضي فىيىذىا غىٍيريهي, الى  اٍلعىاًل
ٍيرىهي  أًلىف   ؛اٍلكىاًحدي  ًإال   ًإلىوى  ًكيـو  الى كى  ًبعىًزيزو  لىٍيسى  غى مىا ,حى  .(1)إليا" يككف ال كذلؾ يىكيكفي  الى  كى

 .(2)يمانع" الى  {ػَضِّضٌ}"في تفسيرىا: الرازي فقاؿ اآلية الثانيةأما       

ًنيعه  "أىمٍ  {ػَضِّضٌ}: ذلؾ حيث قاؿ في تفسيرىا القرطبيكيؤيد ىذا القكؿ        "  مى  .(3)غىاًلبه
زلة ممثمة في الزمخشرم, كاألشاعرة ممثمة في كؿ مف أف كبلن مف المعت ,يتضح مما سبؽ      
الخاضع لو كؿ  بمعنى في تفسير اسـ العزيز, فيك عندىـالسمؼ , لـ يخالفكا كالقرطبي الرازم
 كيخالؼ أمره. ,الذم ال ينازعو أحد, القادر عمى االنتقاـ ممف يعارضو ,ءشي

 :القوي -ت
ٍعًؼ, نىًقيضي  "القيك ةي جاء في لساف العرب: : في المغة       ٍمعي  الض  قىٍكليوي . كًقكنل قيكنل كىاٍلجى  يىا:  كى
ذً  يىٍحيى ٍمعي : ..فالقيكىل.تىعىالىى الم وً  ًمفى  كعىٍكف ًبًجدٌ  ًبقيك ةو, أىم اٍلًكتابى  خي  ًحيفى  ًلميكسىى  قىاؿى  القيك ة, جى
ٍذىا: األىلكاح لىوي  كىتىبى  ٍعؼً  مىكىافى  أىبدىلؾ أىم ضعفىؾ الم وي  كقىك ل ًبقيك ةو... فىخي  .(4)..."قيك ة الض 
ٍسنىى, اهلل أسماء مف اسـىك " اصطالحًا:   ال الذم ,الش يء عمى القدرة الكامؿ: كمعناه الحي
 هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ} - [66: ىكد] {اُْؼَضِّضُ اُْوٌَُُِّ ىٌَُ سَثَّيَ بَِّٕ} ,األحكاؿ مف حاؿ في العجز عميو يستكلي

 قىدٍ  اٍلقىًكم  " أف: ,كقد ذكر البييقي في كتابو األسماء كالصفات (5)" [52: األنفاؿ] { ُْؼِوَبةِا شَذِّذُ
ٍعنىى يىكيكفي  مىفٍ  ,اٍلقىاًدرً  ًبمى مىى قىًكمى  كى مىٍيوً  قىدىرى  فىقىدٍ  شىٍيءو  عى قىدٍ , عى ـ   مىٍعنىاهي  يىكيكفي  كى  الى  ال ًذم اٍلقيك ةً  الت ا

مىٍيوً  يىٍستىٍكًلي اؿو  ًفي عىٍجزي الٍ  عى فٍ  كىاٍلمىٍخميكؽي , اأٍلىٍحكىاؿً  ًمفى  حى تىوي  فىًإف   ,ًباٍلقيك ةً  كيًصؼى  كىاً   ,(6)"ميتىنىاًىيىةه  قيك 
ٍعنىاهي : «اٍلقىًكمُّ »قاؿ البييقي: "كذلؾ  " كيؿِّ  ًمفٍ  اٍلميتىمىكِّفي  مى ميرىادو

اسـ مف أسماء اهلل  :فالقكل ,(7)

                                                           

 .(29/443ج) مفاتيح الغيب الرازم, (1)
 .(29/472ج) المرجع السابؽ( 2)
 .(17/261ج) الجامع ألحكاـ القرآف ( القرطبي,3)
 .(15/207ج) لساف العرب ,ابف منظكر( 4)
 .(3/1881ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمر (5)
 .(1/117ج) األسماء كالصفات لمبييقي ( البييقي,6)
 .(1/314ج) المرجع السابؽ( 7)
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 اُْوٌَُّحِ رًُ اُشَّصَّامُ ىٌَُ اَُِّوَ بَِّٕ}قاؿ اهلل تعالى:  ,كىي صفة القكة ,يشتؽ منو صفة هلل تعالى ,الحسنى

 .[58: الذاريات] {أَُْزِنيُ

كجدت أف اسـ القكم قد ذكر في القرآف الكريـ فقد  ,كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ      
 َّشْصُمُ ثِؼِجَبدِهِ َُـِْقٌ َُِّوُا}في مثؿ قكلو تعالى:  ,باؿمعرؼ  منيا مرتاف في ست آيات, ,ست مرات

, كأربع مرات غير معرؼ باؿ, في مثؿ قكلو تعالى: [19: الشكرل] { اُْؼَضِّضُ اُْوٌَُُِّ ًَىٌَُ َّشَبءُ َْٖٓ

ة الحديد كقد كرد اسـ القكم في سكر  ,[21: المجادلة] { ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ ًَسُعُِِِ ؤََٗب َُإَؿِِْجََّٖ اَُِّوُ ًَزَتَ}

 َٓؼَيُُْ ًَؤَْٗضَُْنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ سُعَُِنَب ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ} كذلؾ في قكلو تعالى:غير معرؼ باؿ,  ,مرة واحدة

 ًَسُعَُِوُ َّنْظُشُهُ َْٖٓ اَُِّوُ ًَََُِْْؼَِْ ُِِنَّبطِ ًََٓنَبكِغُ شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ ًَؤَْٗضَُْنَب ثِبُْوِغْؾِ اُنَّبطُ َُِْوٌَُّ ًَأُِْْضَإَ اٌُِْزَبةَ

 .[25:الحديد] {ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ ثِبُْـَْْتِ

: ذكره تعالى "يقكؿ {ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ}: تعالى قكلو في بياف معنى الطبري قاؿ المفسر      
 ال منيـ, انتقامو في عزيز و,كنيي أمره كخالؼ بالمعاداة, بارزه ممف االنتصار عمى قكمٌ  اهلل إف

 .(1)العقكبة" مف بو أحؿٌ  مما منو االنتصار عمى أحد يقدر
 في تفسيرالسمؼ  الزمخشريفقد كافؽ الزمخشري, كيمثميـ المفسر  :أما موقف المعتزلة      
معنى اسـ القكم  الزمخشريكقد سبؽ تكضيح ذلؾ في تفسير اسـ العزيز, كقد بيف  ,القكممعنى 

حيث  [19:الشكرل] { اُْؼَضِّضُ اُْوٌَُُِّ ًَىٌَُ َّشَبءُ َْٖٓ َّشْصُمُ ثِؼِجَبدِهِ َُـِْقٌ اَُِّوُ} ر قكلو تعالى:عند تفسي

 .(2)"شيء كؿ عمى الغالب القدرة, الباىر أم {اُْوٌَُُِّ ًَىٌَُ}قاؿ: 
 قاؿ:حيث  ,السمؼفقد كافؽ أيضان قكؿ  ,الرازيكيمثميـ المفسر  :أما موقف األشاعرة      
ٍيري  أىن وي  ًلبىيىافً " {هٌٌَُِّ} :قىٍكلىوي  ا ,النٍُّصرىةً  ًإلىى ميٍحتىاجو  غى ن مى ـى  أىفٍ  ييًريدي  كىاً  , ًلييًثيبى  ؛يىٍعمى  لىًكف   الن اًصرى
ـى  ـى  مىا, قيك ةه  ًفيوً  يىٍكًفي النٍُّصرىةً  ًإلىى ااًلٍحًتيىاجً  عىدى  تىعىالىى ًإن وي  :ًفيوً  نىقيكؿي  ؟اٍلقيك ةً  ذيك الم وى  ًإف   يىقيؿٍ  لىـٍ  فىًم
ريهي  مىفٍ  قىاؿى  مىوي, يىٍنصي مىٍعنىاهي  كىريسي مىوي  ييٍغًني أىن وي  :كى ةً  عىفً  ريسي اجى تىييـٍ  يىٍطميبي  كىالى  ,اٍلحى ٍمًقوً  ًمفٍ  نيٍصرى  ؛خى

ا ,ًلييٍعًجزىىيـٍ  ن مى ال   ,ٍنًصًريفى اٍلميٍستى  اًلٍحًتيىاجً  الى  ,الن اًصًريفى  ًلثىكىابً  يىٍطميبييىا كىاً    كىعىدىىيـٍ  تىعىالىى فىالم وي  كىاً 
                                                           

 .(23/201ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( الطبرم,1)
 .(4/218ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ,( الزمخشرم2)
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ٍيثي  ,ًبالن ٍصرً  { أَُْنْظٌُسًَُٕ َُيُُْ بَِّٗيُْْ( 717) أُُْشْعَِِنيَ ُِؼِجَبدَِٗب ًََِِٔزُنَب عَجَوَذْ ًََُوَذْ}: قىاؿى  حى
 .(1)" [172 ,171:الصافات]

سر الزمخشرم, كاألشاعرة ممثمة في أف كبلن مف المعتزلة ممثمة في المف ,يتضح مما سبؽ      
, الغالب صاحب القكة :بمعنى كفي تفسير اسـ القكم, فيك عندىـ ,السمؼالرازم, لـ يخالفكا 

 .كخالؼ أكامره لكؿ مف بارزه
 :القدير -ث

ا الفىاًعؿي  ىيكى : : "القىًديري في المغة       ا قىٍدرً  عمى يىشىاءي  ًلمى  كىالى  مىٍيوً عى  زىاًئدا الى  الًحٍكمىة, تقًضى مى
لذىًلؾ عىنوي, ناًقصان   ًبوً  ييكصىؼي  قد أىن وي  ًإالٌ  ييقىاًربيو كالميٍقتىًدري  تىعىالىى, اهللي  ًإال   ًبوً  ييكصىؼى  أىفٍ  يىًصحُّ  الى  كى
, ٍعنىاهي  كيككفي  البىشىري دى  كىالى  لمقيٍدرىًة, كالميٍكتىًسبي  الميتىكىمِّؼ مى  أىفٍ  كيىًصحٌ  ًإالٌ  كىٍجوو  مف بالقيٍدرىة ييكصىؼي  أىحى
نوي  يىٍنتىًفى ال ًذم فييكى  تعالىى, اهلل ٌأفٍ  غىٍيرى  كىٍجوو, مف بالعىٍجر ييكصىؼى   تعالىى كىٍجوو, كؿٌ  مف العىٍجزي  عى
 .(2)شىٍأنيو"

 عجز قدرتىو يبلبس ال القدرة التاـٌ : كمعناه الحسنى, اهلل أسماء مف اسـىك  : "اصطالحاً       
 .(3)"{اُْوَذِّشُ اُْؼَُِِْْ ًَىٌَُ}" بكجو
ي وأربعين ثمان بمشتقاتو الكريـ القرآف في كردكقد  تعالى, اهلل أسماء مف اسـ ىك القدير:ف      
ومنيا مرة واحدة  , وقديرًا(, ومرة واحدة بمفظ )القدير(,قديرٌ ) بمفظ مرة ثالث وأربعون منيا مرة,
 كاسـ ,(فاعؿ) كزف عمى( قادر) كاسـ, (, ومنيا ثالث مرات بمفظ )مقتدر, ومقتدرًا(القادر) بمفظ
 المغة كفي ,(مفتعؿ) كزف عمى( مقتدر) كاسـ مبالغة, صيغة كىي( فعيؿ) كزف عمى( قدير)

 اهلل أف جميعيا تتضمف الثبلثة األسماء كىذه ,المعنى زيادة عمى تدؿ المبنى زيادة العربية
- كأمره السماء, في كال األرض في شيء يعجزه كال يشاء, ما كؿ يفعؿ أف يستطيع سبحانو
 القدرة كماؿ عمى أدؿ كليس الحاؿ في يريد ما فيككف: كف كممة ىي إنما -شيئا يريد عندما
 كممح يريد ما فيككف ,كف بكممة يريده ما سبحانو يكجد أف مف المقتدر, القدير, لمقادر, المطمقة

 .(4)البصر

                                                           

 .(28/196ج) مفاتيح الغيب الرازم, (1)
 .(13/380جس )تاج العركس مف جكاىر القامك  ,الحسيني (2)
 .(3/1782ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمر (3)
 (. 59-57)ص مفيـك األسماء كالصفات ,سعد بف عبد الرحمف نداانظر:  (4)
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كقد كرد اسـ كىي صفة القدرة,  ,امف صفاتو العمي , متضمف لصفةاسـ هلل تعالى :فالقدير      
} َُوُ ُِْٓيُ اُغََّٔبًَادِ غير معرؼ باؿ, كذلؾ في قكلو تعالى: ,مرة واحدةالقدير في سكرة الحديد 

 .[2]الحديد: ًَاُْإَسْعِ ُّؾِِْْ ًَُِّْٔذُ ًَىٌَُ ػَََِ ًَُِّ شَِْءٍ هَذِّشٌ{

 كىك: ثناؤه جؿٌ  يقكؿ" {هَذِّشٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَىٌَُ}في قكلو تعالى:  الطبريقاؿ المفسر        
ماتة, مف أراده, شيء عميو يتعٌذر ال قدرة, ذك شيء كؿ عمى عزاز إحياء كا  ذالؿ, ,كا   كغير كا 
 ػَََِ ًَىٌَُ}حيث قاؿ قكلو تعالى:  ,في تفسيرهكيؤيد ىذا المعنى القاسمي  ,(1)"األمكر مف ذلؾ

ماتة ,إحياء مف أراده شيء عميو يتعذر فبل القدرة, تاـ "أم {هَذِّشٌ شَِْءٍ ًَُِّ  .(2)كغيرىما" ,كا 
كقد , اسـ اهلل القديرلمعنى  في تفسيرهالسمؼ فمـ يخالؼ , المعتزلي أما الزمخشري      

تكصمت لذلؾ مف خبلؿ تتبع الكثير مف اآليات التي ذكر فييا اسـ القدير, حيث كجدت اإلماـ 
كما فيو مف نظاـ, كالقدرة عمى تغيير  ,ة عمى خمؽ الككفالقدر  ,يفسره بالقدرة المطمقة الزمخشري
كسمب المخمكقات خصائصيا, حيث سمب الماء خاصية السيكلة, كسمب النار  ,ىذا النظاـ

فمثبلن قاؿ  , كالقدرة التي جعمت القميؿ يغمب الكثير, كالذليؿ يغمب العزيز,خاصية اإلحراؽ
 أم: يقدر ,[41: األنفاؿ] {هَذِّشٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ... ًَاَُِّوُ} قكلو تعالى: في تفسير الزمخشري

" ذلؾ بكـ فعؿ كما العزيز, عمى كالذليؿ الكثير عمى القميؿ ينصر أف عمى      .(3)اليـك
 ػٌَِِْْ اَُِّوَ ...بَِّٕ}تفسير قكلو تعالى:  فبيف معنى اسـ اهلل القدير عنداألشعرم,  الرازي أما      

, ًفي اٍلكىاًمؿي  حيث قاؿ: "ىيكى  ,[70:النحؿ] { هَذِّشٌ  ًعٍمًمًو, كىمىاؿً  فىؤًلىٍجؿً  اٍلقيٍدرىًة, ًفي اٍلكىاًمؿي  اٍلًعٍمـً
ـي  قىاًديرى  يىٍعمى فىاًسًد, مى ًتوً  كىمىاؿً  كىأًلىٍجؿً  المصالح كىاٍلمى مىى يىٍقًدري  قيٍدرى اًلًح, تىٍحًصيؿً  عى دىٍفعً  اٍلمىصى  كى

فىاًسًد" اٍلمى
(4). 

                                                           

 .(166 - 23/165ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( الطبرم,1)
 .(9/137ج) محاسف التأكيؿ ( القاسمي,2)
.(2/223ج)الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ,الزمخشرم (3)
 .(242 - 20/241ج) مفاتيح الغيب ( الرازم,4)
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 يعجزه ال اهلل أم" {هَذِّشٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ًَىٌَُ} قىٍكلىوي تعالى:في تفسير  ,يالقرطبكقاؿ       
  ,(1)"ءشي
في تفسير معنى اسـ  ,كاألشاعرة ,كالمعتزلة ,السمؼأنو ال خبلؼ بيف  ,يتضح مما سبؽ      

 أك ضعؼ, القدرة التي ال ,القدير, فيك بمعنى صاحب القدرة المطمقة التي ال يعترييا عجز
 يحتاج بيا أحد. 

 :والباطن ,الظاىر, و واآلخر ,األول -ج
ؿي "لغًة: : األول أوًل: لكفمفرد  أك  ؿ.. .كأكائؿي  أك   :ليا معافو  كأيكى
 .[51: طو] {اُْإًََُُ اُْوُشًُِٕ ثَبٍُ كََٔب هَبٍَ}الترتيب...  أك الكقت في غيره قبؿ يأتي ما - 1
 .(قطرة الغيث أٌكؿي ) شيء كؿِّ  بداية - 2
 {اُْإًََُِّنيَ عُنَّذُ َٓؼَذْ ... كَوَذْ}كالمحدثكف القيدامى: كاآلخركف األٌكلكف, منيا قديـ سابؽ, - 3
 .[38: األنفاؿ]

 ,عدـ يسبقو ال ال ذم األزليٌ  القديـ: كمعناه الحيسنى, اهلل أسماء مف اسـ "ىك اصطالحًا:      
 .(2)" [3: الحديد] {...ًَاُْجَبؿُِٖ ًَاُظَّبىِشُ ًَاُْأخِشُ اُْإًٍََُّ ىٌَُ},خمقو مف سابؽه  لو كليس

ر(آًخركف كأكاًخري  مفرد لغًة: اآلخر:ثانيًا:   أما المغاير, الكاحد تعني الخاء بفتح , ك )اآلخى
 .(3)األكؿ  خبلؼ فتعني الخاء بكسر )اآلًخر(

مٍ  فناء بعد الباقي: كمعناه الحسنى, اهلل أسماء مف اسـ ىك" اصطالحًا:        ببل الٌدائـ قو,خى
 .(4)" [3: الحديد] {...ًَاُْجَبؿُِٖ ًَاُظَّبىِشُ ًَاُْأخِشُ اُْإًٍََُّ ىٌَُ},نياية

مىٍيوً  كعىبلى  شىٍيءو  كؿِّ  فكؽى  ظىيىرى  ال ًذم "ىيكى  لغًة: :الظاىرُ ثالثًا:  ًقيؿى . عى  بطيريؽ عيًرؼ ال ًذم ىيكى  :كى
ا العىٍقمي االٍسًتٍدالؿ  .(5)"كأكصافوً  أىٍفعىاًلوً  آثارً  ًمفٍ  لىييـٍ  ظىيىرى  ًبمى

                                                           

.(17/236ج)الجامع ألحكاـ القرآف ( القرطبي,1)
 .(1/140ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمر (2)
 (127/ 1عربي )دليؿ المثقؼ ال المغكم الصكاب , معجـأحمد مختار عمرانظر: ( 3)
 .(1/71ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمر (4)
 .(3/164ج) النياية في غريب الحديث كاألثر ( ابف األثير,5)
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 شيء, كؿٌ  عمى بالقدرة الغالب: كمعناه الحسنى, اهلل أسماء مف اسـ"ىك  اصطالحًا:      
 ًَاُظَّبىِشُ ًَاُْأخِشُ اُْإًٍََُّ ىٌَُ}كحدانٌيتو, كأدٌلة ,كجكده كبراىيف ,كحججو ,بأفعالو لمعقكؿ الظ اىر

 .(1)"[3:الحديد] {...ًَاُْجَبؿُِٖ
ارً  عىفٍ  المحتىًجب "ىيكى  لغًة: :الباِطنُ  بعًا:را ًئؽً  أىٍبصى بلى ره  ييٍدركوي  فىبلى  كأٍكىاميـ ,اٍلخى  ييًحيطي  كىالى  ,بىصى
ًقيؿى . كىٍىـه  ًبوً  ـي  ىيكى  كى ا اٍلعىاًل  .(2)بىاًطنىوي" عىرىفتى  ًإذىا اأٍلىٍمرى  بىطىٍنتي : ييقىاؿي . بىطىف ًبمى

ٌس, ال الذم: كمعناه الحسنى, هللا أسماء مف اسـ ىك" اصطالحًا:        ٌنما ييحى  بآثاره ييدرىؾ كا 
 كؿٌ  حقيقة عمى كالمٌطمع األمكر ببكاطف كالعالـ لمخمؽ, حقيقتو كيٍنو ييعمـ ال كالذم كأفعالو,

.(3)" [3: الحديد] {...ًَاُْجَبؿُِٖ ًَاُظَّبىِشُ ًَاُْأخِشُ اُْإًٍََُّ ىٌَُ},شيء
 فىمىٍيسى  اأٍلىك ؿي  أىٍنتى  ...المييـ  : قكؿ النبي"و لمعقيدة الكاسطية: في شرح محمد ىراسقاؿ       
 فىمىٍيسى  اٍلبىاًطفي  كىأىٍنتى  شىٍيءه, فىٍكقىؾى  فىمىٍيسى  الظ اًىري  كىأىٍنتى  شىٍيءه, بىٍعدىؾى  فىمىٍيسى  اآٍلًخري  كىأىٍنتى  شىٍيءه, قىٍبمىؾى 
مىى يدؿُّ  امعه ج كاضحه  تىٍفًسيره  ىىذىا ,(4) شىٍيءه... ديكنىؾى  ًتوً  كىمىاؿً  عى انىوي, عىظىمى  محيطه  كىأىن وي  سيٍبحى

اطىًتوً  بىيىافه : كىاآٍلًخري  فىاأٍلىك ؿي , كىٍجوو  كيؿِّ  ًمفٍ  ًباأٍلىٍشيىاءً  حى اًني ةً  إًلً اطىًتوً  بىيىافه : كىاٍلبىاًطفي  كىالظ اًىري , الز مى حى  إًلً
ا, اٍلمىكىاًني ةً  مىى يىديؿُّ  ري الظ اىً  اٍسمىوي  أىف   كىمى ًميعً  فىٍكؽى  اٍلعىاًلي أىن وي  عى ٍمًقًو, جى , فىٍكقىوي  ًمٍنيىا شىٍيءى  فىبلى  خى
مىى اأٍلىٍربىعىةً  اأٍلىٍسمىاءً  ىىًذهً  فىمىدىاري  اطىًة, عى حى اطىتٍ  اإٍلً لي تيوي  فىأىحى اطىتٍ  كىاأٍلىكىاًخًر, ًباأٍلىكىاًئؿً  كآخري تيوي  أك   كىأىحى

ؿي  فىاٍسميوي , كباطفو  ظاىرو  ًبكيؿِّ  وي كباطني تي  ظاىري تيو مىى داؿ  : اأٍلىك   داؿ  : اآٍلًخري  كىاٍسميوي , كأزلي ًتوً  ًقدىًموً  عى
مىى مىى داؿ  : الظ اًىري  كىاٍسميوي , كأبدي ًتو بقاًئوً  عى ًتوً  عمكِّه عى مىى داؿ  : اٍلبىاًطفي  كىاٍسميوي , كىعىظىمى  قرًبو عى

ًتمىت ثيـ  , كمعي ًتو ا يىةي اآٍل  خي اطىةى  ييًفيدي  ًبمى اًضرىةً  اٍلمىاًضيىةً  اأٍليميكرً  ًمفى  شىٍيءو  ًبكيؿِّ  ًعٍمًموً  ًإحى  كىاٍلحى
ًمفى  كىاٍلميٍستىٍقبىمىًة, ًمفى  كالسُّفمي, العيمكم اٍلعىالىـً  كى اًئزىاتً  اٍلكىاًجبىاتً  كى ًت, كىاٍلجى  عىفٍ  يىًغيبي  فىبلى  كىاٍلميٍستىًحيبلى

اطىةً  شىٍأفً  ًفي كيمُّيىا فىاآٍليىةي , الس مىاءً  ًفي كىالى  اأٍلىٍرضً  ًفي ةذر   ًمٍثقىاؿي  ًعٍمًموً  انىوي  الر بِّ  ًإحى ًميعً  سيٍبحى  ًبجى

                                                           

 .(2/1443ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمر (1)
 .(1/136ج) النياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير, (2)
 .(1/220ج)سبؽ ذكره  , مرجعأحمد مختار عبد الحميد عمر (3)
اًء كىالت ٍكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىارً  ,صحيح مسمـ اإلماـ مسمـ,( 4) ا يىقيكؿي ًعٍندى الن ٍكـً كىأىٍخًذ  ,كتاب الذٍِّكًر كىالدُّعى بىابي مى

عً   .(2713 ح) (4/2084ج) ,اٍلمىٍضجى
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ٍمًقوً  ـى  كىأىف   كىٍجوو, كيؿِّ  ًمفٍ  خى ةً  ًفي كيم يىا اٍلعىكىاًل ٍردىلىةو  يىًدًه؛ قىٍبضى  ًمٍنيىا يىفيكتيوي  الى  اٍلعىٍبًد, يىدً  ًفي كىخى
.(1)."..شىٍيءه 
مرة كقد كردت األسماء األربعة ) األكؿ, كاآلخر, كالظاىر, كالباطف( في القرآف الكريـ       

 }ىٌَُ اُْإًٍََُّ ًَاُْأخِشُ ًَاُظَّبىِشُ ًَاُْجَبؿُِٖ ًَىٌَُ ثٌَُِِّ شَِْءٍ ػٌَِِْْ{ في سكرة الحديد في قكلو تعالى: واحدة

 صفة يتضمف( األكؿ ىك: )أسماء, فقكلو سةكخم ,صفات خمس فييا اآلية "كىذه ,[3]الحديد: 
 الفكقية كىي الظاىرية, صفة يتضمف( كالظاىر)اآلخرية,  صفة يتضمف( كاآلخر)األكلية, 
  .(2)العمـ" صفة يتضمف( عميـ شيء بكؿ كىك)الباطنية, صفة يتضمف( كالباطف)كالعمك, 
( كىاآلًخري ) حٌد, بغير شيء كؿ ؿقب( األك ؿي  ىيكى : )ذكره تعالى : "يقكؿالطبريالمفسر قاؿ       
نما. نياية بغير شيء كؿ بعد كاآلخر: يقكؿ  سكاه, مكجكد شيء كال كاف ألنو ؛كذلؾ ذلؾ قيؿ كا 

 {ًَعْيَوُ... بَُِّب ىَبُِيٌ شَِْءٍ ...ًَُُّ}: ثناؤه جؿٌ  قاؿ كما كميا, األشياء فناء بعد كائف كىك

 كؿ فكؽ العالي كىك دكنو, شيء كؿ عمى الظاىر كىك: يقكؿ( كىالظ اًىري : )كقكلو [.88:القصص]
 إلى أقرب شيء فبل األشياء, جميع الباطف كىك: يقكؿ( كىاٍلبىاًطفي . )منو أعمى شيء فبل شيء,

  .(3)"[16: ؽ] {اٌَُْسِّذِ ؽَجَِْ ِْٖٓ بَُِْْوِ ؤَهْشَةُ ... ًََٗؾُْٖ}: قاؿ كما منو, شيء

األكؿ, كاآلخر, كالظاىر,  -برم األسماء األربعةإف المعاني التي فسر بيا اإلماـ الط      
:حيث قاؿ النبي  ,في الحديث الذم يركيو اإلماـ مسمـ في صحيحو ياجاء بيان -كالباطف

  اٍلعىٍرشً  كىرىب   اأٍلىٍرضً  كىرىب   الس مىاكىاتً  رىب   المييـ , ب نىا اٍلعىًظيـً  اٍلحىبِّ  فىاًلؽى  شىٍيءو, كيؿِّ  كىرىب   رى
ميٍنًزؿى  كىل,كىالن   ٍنًجيؿً  الت ٍكرىاةً  كى  المييـ   ًبنىاًصيىًتًو, آًخذه  أىٍنتى  شىٍيءو  كيؿِّ  شىرِّ  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  كىاٍلفيٍرقىاًف, كىاإٍلً
ؿي  أىٍنتى   شىٍيءه, قىؾى فىكٍ  فىمىٍيسى  الظ اًىري  كىأىٍنتى  شىٍيءه, بىٍعدىؾى  فىمىٍيسى  اآٍلًخري  كىأىٍنتى  شىٍيءه, قىٍبمىؾى  فىمىٍيسى  اأٍلىك 
ن ا اٍقضً  شىٍيءه, ديكنىؾى  فىمىٍيسى  اٍلبىاًطفي  كىأىٍنتى  , عى اٍلفىٍقرً  ًمفى  كىأىٍغًننىا الد ٍيفى

(4). 
                                                           

 .( 89-88 ص)  سطيةشرح العقيدة الكا ,ىٌراس (1)
 (.5/12, )دراسة مكضكعية لمحائية كلمعة االعتقاد كالكاسطية ,عبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني السممي( 2)
 .(23/168ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( الطبرم,3)
ا يىقيكؿي ًعٍندى الن ٍكـً كىأىٍخًذ اٍلمى  ,كتاب الدعكات ,صحيح مسمـ اإلماـ مسمـ, (4) عً بىابي مى  (8/78ج), ٍضجى
 .(6988 ح) 
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ؿي  ىيكى " فقد قاؿ:, المعتزلي أما الزمخشري        ,شيء كؿ قبؿ كاف الذم القديـ ىكأم:  :اأٍلىك 
 غير لككنو :كىاٍلباًطفي  ,عميو الدالة باألدلة :ري كىالظ اىً  ,شيء كؿ ىبلؾ بعد يبقى الذم :كىاآٍلًخري 
 الجامع أنو عمى الداللة :معناىا األكلى الكاك قمت الكاك؟ معنى فما: قمت فإف. بالحكاس مدرؾ
 الكسطى, كأما. كالخفاء الظيكر بيف الجامع أنو عمى :كالثالثة كاآلخرية, األكلية الصفتيف بيف
 المستمر فيك األخرييف, الصفتيف كمجمكع األكلييف الصفتيف مجمكع بيف الجامع أنو فعمى
 لمظيكر جامع: كباطف ظاىر جميعيا في كىك كاآلتية, الماضية األكقات جميع في الكجكد
. بالحاسة اآلخرة في إدراكو جٌكز مف عمى حجة ىذا كفي. بالحكاس يدرؾ فبل كالخفاء, باألدلة
 الذم كالباطف. كغمبو عبله إذا عميو ظير مف لو, الغالب ,شيء كؿ عمى العالي الظاىر: كقيؿ
 (1)"المفيكـ الظاىر عف العدكؿ مع بذاؾ كليس باطنو, عمـ أم شيء, كؿ بطف
األكؿ, كاآلخر, ) :في اثبات األسماء األربعة لمسمؼمكافقتو  ,يتضح مف كبلـ الزمخشرم      

 فيالزمخشرم  بي نوما كىذا  ,كالظاىر, كالباطف( كمعانييا, لكنو خالؼ في داللة ىذه األسماء
 في إدراكو جٌكز مف عمى حجة ىذا كفي ,اسمي الظاىر كالباطف بعد تفسير :حيث قاؿ ,هتفسير 
برؤية اهلل تعالى في اآلخرة, كالحؽ  كفالذيف يقكلالسمؼ بالحاسة, يقصد أنو حجة عمى  اآلخرة

 ,[22,23:القيامة] {َٗبظِشَحٌ سَثِّيَب بََُِ( 22) َٗبػِشَحٌ ٌََّْٓئِزٍ ًُعٌُهٌ}كذلؾ لقكلو تعالى: ,السمؼىك ما قالو 

ًريرى كلحديث  ,[15: المطففيف] { ََُٔؾْغٌُثٌَُٕ ٌََّْٓئِزٍ سَثِّيِْْ ػَْٖ بَِّٗيُْْ ًََِّب}:تعالى عف الكافريف كلقكلو جى
ٍبًد اهللً  ميكسنا ًعٍندى رىسيكًؿ اهلًل ": قاؿ ٍبفى عى ا: فىقىاؿى  ,لىٍيمىةى اٍلبىٍدرً  , ًإٍذ نىظىرى ًإلىى اٍلقىمىرً كين ا جي ـٍ  أىمى  ًإن كي

ٍكفى  ب كيـٍ  سىتىرى ٍكفى  كىمىا رى , ىىذىا تىرى امُّكفى  الى  اٍلقىمىرى ٍؤيىًتًو, ًفي تيضى مىى تيٍغمىبيكا الى  أىفٍ  اٍستىطىٍعتيـٍ  فىًإفً  ري بلىةو  عى  صى
قىٍبؿى  الش ٍمًس, طيميكعً  قىٍبؿى  كًبيىا كى ,كىالٍ  اٍلعىٍصرى  يىٍعًني ,غيري ًريره  قىرىأى  ثيـ   فىٍجرى  هَجََْ سَثِّيَ ثِؾَْٔذِ ًَعَجِّؼْ} جى

  (2)"{ؿُشًُثِيَب ًَهَجََْ اُشَّْٔظِ ؿٌُُِعِ
ؿه  ًإن وي : قىاليكا اٍلميفىسًِّريفى  فقد قاؿ في تفسير اآلية السالفة: "أىٍكثىري الرازي األشعري  أما        أًلىن وي  أىك 
, كيؿِّ  قىٍبؿى  ن وي  شىٍيءو , كيؿِّ  بىٍعدى  أًلىن وي  آًخره  كىاً  ن وي  شىٍيءو سىبً  ظىاًىره  كىاً  ًئًؿ, ًبحى ن وي  الد الى  عىفً  بىاًطفه  كىاً 

كىاسِّ  اًر..." عىفً  ميٍحتىًجبه  اٍلحى  .(3)اأٍلىٍبصى

                                                           

 .(4/472ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ( الزمخشرم,1)
ٍبًح كىاٍلعىٍصرً بىابي فىٍضًؿ  ,الصبلةكتاب  ,صحيح مسمـ اإلماـ مسمـ, (2) مىٍيًيمىاصىبلىتىًي الصُّ افىظىًة عى , , كىاٍلميحى
 .(1378 ح), (2/113ج)
 .(29/448ج) مفاتيح الغيب ( الرازم,3)
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 بحديث النبي  -األكؿ, كاآلخر, كالظاىر, كالباطف -األسماء األربعة القرطبي كقد فسر      
ؿي  أىٍنتى  ...المييـ   :صحيحو حيث قاؿ النبي  الذم يركيو مسمـ في  شىٍيءه, قىٍبمىؾى  فىمىٍيسى  اأٍلىك 

 ديكنىؾى  فىمىٍيسى  اٍلبىاًطفي  كىأىٍنتى  شىٍيءه, فىٍكقىؾى  فىمىٍيسى  الظ اًىري  كىأىٍنتى  شىٍيءه, بىٍعدىؾى  فىمىٍيسى  اآٍلًخري  كىأىٍنتى 
(1) شىٍيءه...

 
 ,األسماء األربعة اثبات فيالسمؼ لفكا ااألشاعرة لـ يخك  المعتزلة أف ,يتضح مما سبؽ      
في بياف معاني ىذه األسماء, لكف السمؼ ككذلؾ لـ يخالفكا  األكؿ, كاآلخر, كالظاىر, كالباطف()

 حيث اعتبر أف اسمي اهلل في داللة ىذه األسماء,السمؼ  مف المعتزلة خالؼ الزمخشرم
كىذا مردكد عمييـ بداللة  ,ؤية اهلل تعالى في اآلخرةعدـ جكاز ر  يدالف عمى (كالباطف ,الظاىر)

 الكتاب كالسنة كما أسمفنا. 
 :العميم -ح

ـي  : "كىىيكى في المغة       ا العاًل ا يىككفي  كىافى  ًبمى مى  أفٍ  قىٍبؿى  بىٍعدي  يىكيفٍ  كلىم ا يىككفي  كًبما كىٍكًنًو, قىٍبؿى  كى
, ا يىزىؿٍ  لىـٍ  يىككفى مىا كافى  ًبمىا اعاًلمن  يىزاؿي  كىالى  عاًلمن , كى ميو تىٍخفىى كىالى  يىككفي  ًفي كىالى  األٍرضً  ًفي خاًفيةه  عى
ميعً  ًعٍممىوي  أحاطى  كتىعالىى, سيٍبحانىوي  الس ماًء, ميًميا, دىًقيًقيا كظاًىًرىا, باًطًنيا: األٍشياءً  ًبجى  أتىِـّ  عمى كجى
ميـه . اإلٍمكافً  الميبالىغىًة" أٍبًنيىةً  ًفي فىعيؿه : كعى

(2). 
 بَِّٕ}: كقكلو تعالى الخمؽ, عمـ يدركيا ال التي كالخفيات بالسرائر العالـ ىك " اصطالحًا:      

الذم ال يسبقو جيؿ  ,بالعمـ المطمؽ كىك المتصؼ سبحانو ,[23: لقماف] {اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ اَُِّوَ
 ( .3)كال يمحقو نسياف 

 تعالى فيعمـ كالممكنات, كالممتنعات, جبات,بالكا ,شيء بكؿ عممو المحيطىك  :العميـك      
 ما كيعمـ امتناعيا, حاؿ الممتنعات كيعمـ العظيمة, كأكصافو المقدسة, كنعكتو ,ةالكريم نفسو
 [22: األنبياء] { َُلَغَذَرَب اَُِّوُ بَُِّب آُِيَخٌ كِْئَِب ًَبَٕ ٌَُْ}: تعالى قاؿ كما كجدت لك كجكدىا عمى يترتب

 عالـ ,زماف كال مكاف, عممو عف يخمك ال ,كالسفمي العمكم, بالعالـ عممو أحاط الذم العميـ فيك
 كال ذلؾ, مف أصغر كال السماء, في كال األرض, في ذرة مثقاؿ عنو يعزب ال كالشيادة, الغيب,
 منذ المكمفيف أحكاؿ يعمـ يككف, كاف كيؼ كاف لك يكف لـ كما سيككف, كما كاف, ما كيعمـ أكبر,

                                                           

 .(17/236ج) الجامع ألحكاـ القرآف ( انظر: القرطبي,1)
 .(137 - 33/136ج) تاج العركس مف جكاىر القامكس ,الحسيني (2)
 (57 ص) الدعاء ( انظر: الخطابي, شأف3)
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 رَغْوُؾُ ًََٓب} قاؿ تعالى: بكؿ شيء, عممو أحاط قد يحيييـ, ما كبعد يميتيـ, ما كبعد أنشأىـ,

 .(1)[59: األنعاـ] {ُٓجِنيٍ ًِزَبةٍ كِِ بَُِّب َّبثِظٍ ًََُب سَؿْتٍ ًََُب اُْإَسْعِ ظَُُِٔبدِ كِِ ؽَجَّخٍ ًََُب َّؼَُِْٔيَب بَُِّب ًَسَهَخٍ ِْٖٓ
 القرآف في كرد فعيؿ, كزف عمى المبالغة بصيغة تعالى اهلل أسماء مف اسـ ىككالعميـ: "      
عمى إف كركد ىذا االسـ بيذه الكثرة يدؿ داللة كاضحة  ,(2)"مرة ومائة وخمسين اثنتين الكريـ

كما تخفي الصدكر, يعمـ ما كاف, كما  ,فيك يعمـ خائنة األعيف ,سعة عممو سبحانو كتعالى
كىي  ,كاسـ العميـ متضمف لصفة أزلية يككف, كاف يككف, كما سيككف, كما لـ يكف لك كاف كيؼ

فعممو سبحانو  ,فيك سبحانو عميـ بعمـ ال يماثمو كال يشابيو عمـ, عمـ ليس كعممنا ,صفة العمـ
ىذا االسـ في سكرة  دؿ عمىكقد صغيرىا ككبيرىا, حقيرىا كعظيميا, شامؿ جميع األشياء 

 ىي: ثالث آيات الحديد
 .[3]الحديد:إًٍََُّ ًَاُْأخِشُ ًَاُظَّبىِشُ ًَاُْجَبؿُِٖ ًَىٌَُ ثٌَُِِّ شَِْءٍ ػٌَِِْْ{ }ىٌَُ اُْقكلو تعالى:  -أ

}ىٌَُ اَُّزُِ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ َّؼَُِْْ َٓب َِِّظُ كِِ  قكلو تعالى: -ب

 {ب ًََٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ًََٓب َّؼْشُطُ كِْيَب ًَىٌَُ َٓؼٌَُْْ ؤََّْٖ َٓب ًُنْزُْْ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَظِريٌاُْإَسْعِ ًََٓب َّخْشُطُ ِٓنْيَ
 .[4]الحديد: 

ََْ كِِ اُنَّيَبسِ ًٌَُُِّظُ اُنَّيَبسَ كِِ اََُِِّْْ ًَىٌَُ ػٌَِِْْ ثِزَادِ اُظُّذُقكلو تعالى:  -ت  .[6]الحديد:  ًسِ {}ٌُُِّظُ اَُِّْ
داللتيف الكاضحة عمى اسـ مف أسماء اهلل الحسنى كىك الناظر لآليات الثبلثة السابقة يجد       
بكؿ ما عبل  ,بكؿ سر كعبلنية ,بكؿ صغيرة ككبيرةالعمـ  ,, كالذم يفيد العمـ المطمؽ(العميـ)اسـ 
  كف إلى يـك القيامة.ا كاف كما سيك, بكؿ ظاىر كباطف, بكؿ جمي كخفي, عمـ بكؿ مكسفؿ
 يقكؿ" {ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَىٌَُ}: في تفسير اآلية األكلى: كقكلو تعالى الطبريقاؿ المفسر       
 األرض في ذٌرة مثقاؿ عنو يعزب فبل شيء, عميو يخفى ال عمـ, ذك شيء بكؿٌ  كىك: ذكره تعالى
 .(3)"مبيف كتاب في إال أكبر, كال ذلؾ مف أصغر كال السماء, في كال

كمف كماؿ عممو سبحانو تعالى أنو يعمـ ما ينزؿ مف السماء, كما يعرج فييا, كما يدخؿ       
ف خفيت,في األرض, كما يخرج منيا في  ابن كثيركىذا ما أشار إليو  , بؿ كيعمـ السرائر كا 

                                                           

 .(196-194 ص) تفسير أسماء اهلل الحسنى ,سعدمالانظر: ( 1)
 (.59)ص مفيـك األسماء كالصفات ,سعد بف عبد الرحمف ندا( 2)
 .(23/169ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( الطبرم,3)
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 كِِ َِِّظُ َٓب ؼََُِّْْ} قكلو تعالى:ك : في تفسير اآلية الثانية حيث قاؿ ,كالثالثة الثانية اآليتيفتفسير 

ؿي  مىا عىدىدى  يىٍعمىـي : أىمٍ " {إسْعِ قىٍطرو  ,حىب   ًمفٍ  ًفييىا يىٍدخي ٍرعو  ًمفٍ  {ِٓنْيَب َّخْشُطُ ًََٓب} كى  كنىبات ,زى

, ًثمىارو  بِال ًَسَهَخٍ ِْٖٓ رَغْوُؾُ ًََٓب جَؾْشًَِاُْ اُْجَشِّ كِِ َٓب ًََّؼَُِْْ ىٌَُ بِال َّؼَُِْٔيَب َُب اُْـَْْتِ َٓلَبرِؼُ ًَػِنْذَهُ}: قىاؿى  كىمىا كى

قىٍكليوي  ,[59: اأٍلىٍنعىاـً ] {ُٓجِنيٍ ًِزَبةٍ كِِ بِال َّبثِظٍ ًَال سَؿْتٍ ًَال إسْعِ ظَُُِٔبدِ كِِ ؽَجَّخٍ ًَال َّؼَُِْٔيَب  ًََٓب}: كى

ًئكىةً  مىعى  كىاأٍلىٍحكىاـً  ,ٍقدىارً كىاأٍلى  كالبرىد, كىالثُّميكجً  اأٍلىٍمطىاًر, ًمفى : أىمٍ  {اُغََّٔبءِ َِٖٓ َّنضٍُ , اٍلمىبلى قىدٍ  اٍلًكرىاـً  كى
ـى  مىعىيىا ًإال   الس مىاءً  ًمفى  قىٍطرىةو  ًمفٍ  يىٍنًزؿي  مىا أىن وي " اٍلبىقىرىةً " سيكرىةً  ًفي تىقىد   ال ًذم اٍلمىكىافً  ًفي ييقٌررىا مىمىؾه  كى
ٍيثي  ًبوً  الم وي  يىٍأميري  قى , تىعىالىى يىشىاءي  حى ًئكىةً  ًمفى : أىمٍ  {كِْيَب َّؼْشُطُ ًََٓب}: ٍكليوي كى اءى  كىمىا كىاأٍلىٍعمىاًؿ, اٍلمىبلى  جى
ًحيحً  ًفي  .(2)"(1)...الم ٍيؿً  عىمىؿً  قىٍبؿى  الن يىارً  كىعىمىؿي  الن يىاًر, عىمىؿً  قىٍبؿى  الم ٍيؿً  عىمىؿي  ًإلىٍيوً  ييٍرفىعي ..: "الص 
 ثِزَادِ ػٌَِِْْ ًَىٌَُ}فسير اآلية الثالثة: كقكلو تعالى: رحمو اهلل في ت ابف كثير كقاؿ      

فٍ  الس رىاًئرى  يىٍعمىـي : "أىمٍ  {اُظُّذًُسِ فٍ  دىق ٍت, كىاً  ًفيىٍت" كىاً   .(3)خى
 يىًمجي  ما عممان  بو يحيط مما ذكراآلية الثانية: "قاؿ في تفسير فقد , المعتزلي أما الزمخشري      
 الكنكز كمف [21: الزمر] {اُْإَسْعِ... كِِ َّنَبثِْغَ ...كَغٌَََِوُ} :وكقكل الغيث مف اأٍلىٍرضً  ًفي

ما كفات لو ىي ما كجميع كاألمكات, كالدفائف  العيكف, كماء كالنبات, الشجر مف ًمٍنيا يىٍخريجي  كى
ما ذلؾ كغير كالدكاب, كالغمة,  زاؽكاألر  كالصكاعؽ كالبرد كالثمكج األمطار مف الس ماءً  ًمفى  يىٍنًزؿي  كى

 {رٌُػَذًَُٕ ًََٓب سِصْهٌُُْْ اُغََّٔبءِ ًَكِِ} :تعالى قاؿ كما كالمقادير, البركات كأنكاع كالمبلئكة
ما [22: الذاريات] ـي  فضمو كسبكغ نعمو كثرة مع كىىيكى  العباد كأعماؿ المبلئكة مف ًفييا يىٍعريجي  كى  الر ًحي

الزمخشرم معنى العمـ بذات الصدكر عند  كقد بيف (4)"شكرىا مكاجب أداء في لممفرطيف اٍلغىفيكري 
 ًَىٌَُ خََِنَ َْٖٓ َّؼَُِْْ ؤََُب( 72) اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ بَِّٗوُ ثِوِ اعْيَشًُا ؤًَِ هٌٌََُُْْْ ًَؤَعِشًُّا}تفسير قكلو تعالى:

جياركـ إسراركـ عندكـ ليستكً : " كمعناه [14 ,13: الممؾ] { اُْخَجِريُ اَُِّـِْقُ  ثـ بيما, اهلل عمـ في كا 

                                                           

 .(364 ح) (1/111ج) ,باب حجابو النكر ,ًكتىابي اإًليمىافً  صحيح مسمـ, اإلماـ مسمـ, (1)
 .(8/9ج) تفسير القرآف العظيـ كثير, ( ابف2)
 .(8/10ج) المرجع السابؽ (3)
 .(567 - 3/566ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, الزمخشرم (4)
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 يعمـ ال فكيؼ عنيا, األلسنة تترجـ أف قبؿ بضمائرىا أم {اُظُّذًُسِ ثِزادِ ػٌَِِْْ بَِّٗوُ} بػ عممو أنو
 أنو كحالو األشياء, خمؽ مىفٍ  كالمجير كالمسر بالمضمر عممان  يحيط ال أف أنكر ثـ. بو تكمـ ما

مىؽى  مىفٍ  يككف أف كيجكز. بطف خمقو كما مف ظير ما إلى عممو المتكصؿ الخبير, المطيؼ  خى
 بينيـ فيما يتكممكف كانكا المشركيف أفٌ  كركل ,حالو كىذه مخمكقو يعمـ أال: بمعنى منصكبان 
 عمى اهلل فنبو محمد, إلو يسمعو لئبل قكلكـ أسركا: فيقكلكف عمييا, رسكلو اهلل فيظير بأشياء,
 أضمر مما المذككر ذلؾ يعمـ أال :معنى عمى مفعكالن  {َّؼَُِْْ ؤَال}في قدرت: قمت فإف. جيميـ
 كاف كىبل كيمنع, يعطى ىك: قكليـ مثؿ جعمتو فيبل خمؽ, مف بالمساف كأظير ,القمب في

بيف أيضان معنى  ,(1)" العمـ مع إال يصح ال الخمؽ ألفٌ  ؛خالؽ ىك مف عالمان  يككف أال: المعنى
 ػٌََُُِْْْ ػَؼٌُّا خٌََِْا ًَبِرَا آَٓنَّب هَبٌُُا َُوًٌُُْْ ... ًَبِرَا}ـ بذات الصدكر عند تفسير قكلو تعالى:يالعم

 بَِّٕ} " قكلو تعالى:, [119: عمراف آؿ] { اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ اَُِّوَ بَِّٕ ثِـَْْظٌُِْْ ٌُٓرٌُا هَُْ اُْـَْْظِ َِٖٓ اُْإََٗبََِٓ

 تكان فإذا ,كأف ال تككف ,ممة المقكؿيحتمؿ أف تككف داخمة في ج {اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ اَُِّوَ
 كقؿ خمكا, إذا غيظان  األنامؿ عضيـ مف يسركنو بما أخبرىـ: افمعناى المقكؿ جممة في ةداخم
 شيئان  أفٌ  تظنكا فبل الصدكر, مضمرات كىك بينكـ تسركنو مما أخفى ىك بما عميـ الم و إفٌ  :ليـ
ذا ,عميو يخفى أسراركـ مف  مف تتعجب كال محمد يا ذلؾ ليـ ؿق: افمعناى ةخارج تكان كا 

 صدكرىـ في أضمركه ما كىك ,ذلؾ مف أخفى ىك ما أعمـ فإني يسركف ما عمى إياؾ اطبلعي
 .(2)"بألسنتيـ يظيركه كلـ
العمـ هلل  صفة ثباتإفي السمؼ لـ يخالؼ  أنو يظف السابؽ الزمخشريلقكؿ  الناظر      

ما ينزؿ مف السماء كما  كعمـرض مف الخفايا, ما في األأثبت هلل تعالى عمـ  نوإ حيث ,تعالى
ف لـ تنطؽ بو األلسف, إال أف ما تضمره القمكب  كعمـيعرج إلييا,  يظير الزمخشرم  منيجكا 

 آَّبرِوِ عَُْشٌُِّْْ َُِِّوِ اُْؾَْٔذُ ًَهَُِ}:عند تفسير قكلو تعالى العمـ هلل تعالىصفة في اثبات  بكضكح

 خٌكلو ما عمى اهلل يحمد أف أمره حيث قاؿ: "ثـ ,[93: النمؿ] {رَؼٌََُِْٕٔ ػََّٔب ثِـَبكٍَِ يَسَثُّ ًََٓب كَزَؼْشِكٌَُٗيَب
 إلى تمجئيـ التي آياتو مف اهلل سيرييـ بما أعداءه ييٌدد كأف نعمة, تكازييا ال التي النبٌكة نعمة مف

 ىك: كقيؿ. ..اآلخرة يف يعنى المعرفة, تنفعيـ ال حيف كذلؾ اهلل, آيات بأنيا كاإلقرار المعرفة,
                                                           

 .(580 - 4/579ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, الزمخشرم (1)
 .(1/407ج) ( المرجع السابؽ2)
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 غافؿ غير بو عالـ فاهلل يعممكنو, عمؿ ككؿ اآلية {ؤَْٗلُغِيِْْ ًَكِِ اُْأكبمِ كِِ آّبرِنب عَنُشِّيِْْ}كقكلو:
  .(1)الذات" عالـ عمى يجكزاف ال كالسيك الغفمة ألفٌ  ؛عنو
عمى  اـ زائدن ال بعمف اهلل تعالى عالـ بذاتو إ :حيث يقكؿ ,السمؼىنا يخالؼ  فالزمخشري      
 ,الذات عيف كىذه إشارة كاضحة عمى منيج المعتزلة في صفات اهلل تعالى حيث يجعمكنيا ؛ذاتو
بؿ إف الغبلة مف المعتزلة أنكركا عمـ اهلل  ذاتو, كعممو بعمـ عالـ أك ,عمـ بدكف بذاتو عالـ فاهلل

 عمـك يعمـ: أم يات,الجزئ يعمـ كال الكميات يعمـ إنو: بعضيـ تعالى لؤلشياء حتى تقع, كقاؿ
     .(2)أعماليـ تفاصيؿ يعمـ ال كلكف الخمؽ عدد يعمـ أنو كىذا يقتضى تفاصيميا, يعمـ كال األشياء
 كالصحيح ما عميو أىؿ السنو أنو سبحانو عالـ بعمـ زائد عمى ذاتو, فالصفات غير الذات      
 مجردة ذاتو  كجكد نتصكر ال إذ الذات, عف تنفؾ ال أنيا مع ,مفيكميا حيث مف عمييا كزائدة
 ثٌَُِِّ ًَاَُِّوُ} , قاؿ تعالى:كعممو سبحانو محيط بجميع األشياء أزالن فاهلل تعالى عالـ , الصفات مف

 َٓلَبرِؼُ ًَػِنْذَهُ}قاؿ تعالى: الكميات كالجزئيات, يشمؿ كعممو سبحانو ,[282:البقرة] {ػٌَِِْْ شَِْءٍ

 ًََُب اُْإَسْعِ ظَُُِٔبدِ كِِ ؽَجَّخٍ ًََُب َّؼَُِْٔيَب بَُِّب ًَسَهَخٍ ِْٖٓ رَغْوُؾُ ًََٓب ًَاُْجَؾْشِ اُْجَشِّ كِِ َٓب ًََّؼَُِْْ ٌَىُ بَُِّب َّؼَُِْٔيَب َُب اُْـَْْتِ

 خافية في األرض كال السماء, عمى اهلل يخفى فبل ,[59:األنعاـ] {ُٓجِنيٍ ًِزَبةٍ كِِ بَُِّب َّبثِظٍ ًََُب سَؿْتٍ
سبحانو عف  قاؿ كما يككف كاف كيؼ كاف لك يكف لـ كما يككف كما كاف عمـ مافيك سبحانو ي

فيك سبحانو يعمـ  ,[28: األنعاـ] {ٌََُبرِثٌَُٕ ًَبَِّٗيُْْ ػَنْوُ ُٗيٌُا َُِٔب َُؼَبدًُا سُدًُّا ...ًٌََُْ}: الكافريف
كىك إعادتيـ  –ؿ يكما يعمـ الممكنات, فاهلل تعالى يعمـ أنو لك كقع الشيء المستح ,المستحيبلت
 لـ يتكبكا بؿ سيعكدكف لما كانكا عميو مف الكفر كالضبلؿ.  -إلى الدنيا

معنى اسـ العميـ, حيث في تفسير السمؼ , فقد كافؽ قكؿ مف األشاعرة القرطبيالمفسر أما      
ا "أم: }ًَىٌَُ ثٌَُِِّ شَِْءٍ ػٌَِِْْ{قاؿ في تفسير اآلية األكلى:  عميو يخفى فبل يىكيكفي  أىكٍ  كىافى  ًبمى

بكضكح في تفسيره لمعنى عمـ اهلل عند  تفسير قكلو  القرطبي رأملكف يظير  ,(3)شيء"
 ثٌَُِِّ ًَىٌَُ عََٔبًَادٍ عَجْغَ كَغٌََّاىَُّٖ اُغََّٔبءِ بََُِ اعْزٌٍََ صَُّْ عَِْٔؼًب اُْإَسْعِ كِِ َٓب ٌَُُْْ خََِنَ اَُّزُِ ىٌَُ}تعالى:

                                                           

 .(3/390ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, الزمخشرم (1)
 .(30/5دشرح العقيدة الطحاكية ) ,بف جبريفانظر: ا (2)
.(17/236ج)الجامع ألحكاـ القرآف ( القرطبي,3)
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 كىك خمؽ بما أم {ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَىٌَُ:}تىعىالىى قىٍكليوي  حيث قاؿ: " ,[29: ةالبقر ] { ػٌَِِْْ شَِْءٍ

 ,[14: الممؾ] {خََِنَ َْٖٓ َّؼَُِْْ ؤََُب} :قاؿ كقد شيء, بكؿ عالمان  يككف أف فكجب شيء, كؿ خالؽ
ـي  فىييكى  ـي  اٍلعىاًل ًميعً  كىاٍلعىًمي ٍعميكمىاتً  ًبجى لً  قىًديـو  ًبًعٍمـو  اٍلمى  .(1)ًبذىاًتًو..." قىاًئـو  كىاًحدو  ي  أىزى

فعمـ اهلل تعالى شامؿ لكؿ شيء, كامؿ ال ينقصو شيء كىذا المعنى قد أشار إليو المفسر       
كدي  الرازي , كىمىاؿي  ًمٍنوي  عند تفسير اآلية الثانية حيث قاؿ: "كىاٍلمىٍقصي ا اٍلًعٍمـً ن مى ـى  كىاً   اٍلقيٍدرىةً  كىٍصؼى  قىد 
مىى ـى  أًلىف   ؛اٍلًعٍمـً  كىٍصؼً  عى ا, تىعىالىى ًبكىٍكًنوً  ,اٍلًعٍمـً  قىٍبؿى  قىاًدرنا تىعىالىى ًبكىٍكًنوً  اٍلًعٍم اًلمن ًلذىًلؾى  عى ٍمعه  ذىىىبى  كى  جى
قًِّقيفى  ًمفى  ؿى  أىف   ًإلىى اٍلميحى ـي  ىيكى  بالم و, اٍلًعٍمـً  أىك  ذىىىبى قىاًدرنا,  ًبكىٍكًنوً  اٍلًعٍم كفى  كى ري ؿى  أىف   ًإلىى آخى  اٍلًعٍمـً  أىك 
ـي  ىيكى  بالم و ثِّرنا, ًبكىٍكًنوً  اٍلًعٍم مىى ميؤى ٍيفً  كىعى ـي  الت ٍقًديرى ـه  قىاًدرنا ًبكىٍكًنوً  فىاٍلًعٍم مىى ميتىقىدِّ ا ًبكىٍكًنوً  اٍلًعٍمـً  عى اًلمن  .(2)"عى
 الى  أىمٍ  " {اُظُّذًُسِ دِثِزا ػٌَِِْْ ًَىٌَُ} قكلو تعالى: القرطبيأما اآلية الثالثة فقد قاؿ المفسر       
مىٍيوً  تىٍخفىى , عى اًئري مى مىفٍ  الض  فىةً  ًبيىًذهً  كىافى  كى كزي  فىبلى  الصِّ  .(3)سكاه" مف يعبد أف يىجي
 اكْزَشٍَ َّوٌٌَُُُٕ ؤَّْ} لمعنى العمـ بذات الصدكر عند تفسير قكلو تعالى: القرطبيقد أشار ك       

 {اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ بَِّٗوُ ثٌََِِِٔبرِوِ اُْؾَنَّ ًَُّؾِنُّ اُْجَبؿََِ اَُِّوُ ًََّْٔؼُ هَِْجِيَ ػَََِ َّخْزِْْ َُِّوُا َّشَةِ كَةِْٕ ًَزِثًب اَُِّوِ ػَََِ
ًميـه  ًإن وي " حيث قاؿ:  ,[24: الشكرل] ديكرً  ًبذاتً  عى ًقيؿى . اٍلًعبىادً  قيميكبً  ًفي ًبمىا أىمٍ  عىاـ ," الصُّ اص   كى . خى

د ٍثتى  لىكٍ  أىن ؾى  نىىكىاٍلمىعٍ  مىى تىٍفتىًرمى  أىفٍ  نىٍفسىؾى  حى  (4) .قمبؾ" عمى كطبع لعممو كىًذبنا الم وً  عى
 الصدكر بذات "كالمرادفي تفسيره حيث قاؿ:  الرازيأما المراد بذات الصدكر فقد بينو       

 القمب في لةحا لككنيا كىي ,فيو المكجكدة ,كالصكارؼ ,كالدكاعي ,بالقمب القائمة الخكاطر
 مف قمكبكـ في حصؿ ما بكؿ عالـ تعالى أنو كالمعنى الصدكر, ذات فكانت إليو منتسبة
 .(5)كالصكارؼ" ,كالبكاعث ,الخكاطر
في تفسير اسـ العميـ, السمؼ خالفكا  ,ممثمة في الزمخشرم أف المعتزلة يتضح مما سبؽ      

كنفكا  ,, فالمعتزلة أثبتكا اسـ العميـالسمؼ فقد كافقكا ,كالرازم ,ممثمة في القرطبي أما األشاعرة
فاهلل عندىـ عالـ بذاتو  ,ألنيـ يجعمكف صفات اهلل تعالى ىي عيف الذات ؛عف اهلل ,صفة العمـ

                                                           

 .(1/261ج)الجامع ألحكاـ القرآف ي,القرطب (1)
 .(449 - 29/448ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (2)
  .(17/237ج) مرجع سبؽ ذكره القرطبي, (3)
 .(16/25ج) ( المرجع السابؽ4)
 .(8/343ج) مرجع سبؽ ذكره ( الرازم,5)



82 
 

كىك أف صفات اهلل غير الذات السمؼ أم بدكف عمـ فعممو ىك ذاتو, كالصحيح ما ذىب إليو 
ال تنفؾ عف ذاتو, فبل ف صفاتو سبحانو ذلؾ فإ كزائدة عمييا مف حيث المفيكـ كالمعنى, كمع

يمكف أف نتصكر ذاتان مجردة مف الصفات, فالعميـ اسـ هلل تعالى متضمنان لصفة ذاتية أزلية ىي 
صفة العمـ, كعممو سبحانو محيط بجميع األشياء أزالن, فيك يعمـ أحكاؿ خمقو, كآجاليـ, كأرزاقيـ, 

  ,ناتيـ, ال تخفى عميو سبحانو خافيةكشقاكتيـ, كسعادتيـ, كيعمـ جميع حركاتيـ, كسك
 بَُِّب ؤًَْجَشَ ًََُب رَُِيَ ِْٖٓ ؤَطْـَشَ ًََُب اُغََّٔبءِ كِِ ًََُب اُْإَسْعِ كِِ رَسَّحٍ ِٓضْوَبٍِ ِْٖٓ سَثِّيَ ػَْٖ َّؼْضُةُ ...ًََٓب} قاؿ تعالى:

  .[61:يكنس] { ُٓجِنيٍ ًِزَبةٍ كِِ
 :البصير -خ

رى  في المغة:       ر,يى  مف بصي رنا بصي  بو, كبصير مبصكر كالمفعكؿ بىصير, فيك كبىصارىةن, بىصى
, كبصير ذا صار مبيًصرنا, الش خصي أم: صار رو ـى  فطنو: كقكعو قبؿ باألمر بىصى ًم  بو تنب أ بو, كعى

 (.1) [96: طو] {ثِوِ َّجْظُشًُا َُْْ ثَِٔب ثَظُشْدُ هَبٍَ}
 بجميع بصره أحاط الذم المبًصر,: كمعناه ,الحسنى اهلل أسماء مف اسـ ىك اصطالحًا:      

 .(2) فييا يككف ما أخفى حتى كالسماكات, األرض أقطار في المبصرات
, أك دؽ   خمقو مف شيء كؿ يرل سبحانو فيك مبصر, بمعنى "كالبصير        أك ظير جؿ 
 لسكداءا النممة سبحانو يبصر إذ الرؤية, خمقو عف تحجب التي الحكاجب رؤيتو تحجب ال خفي,
 في كال السمكات في ذرة مثقاؿ عنو يعزب فبل الظمماء, الميمة في الصماء الصخرة عمى تدب

 .(3)األرض"
 اً أربع الكريـ القرآف في كرد ,كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ كجدت أف اسـ البصير      

 ًَاَُِّوُ...}: الىتع قكلو مثؿ في ,بالرفع( بصيرٌ ) بمفظ مرة وعشرون سبعٌ  منيا ,مرة وأربعين

 قكلو مثؿ في ,بالنصب( بصيراً ) بمفظ ثالث عشرة مرة ومنيا ,[96: البقرة] { َّؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ثَظِريٌ

 , [30: اإلسراء] { ثَظِريًا خَجِريًا ثِؼِجَبدِهِ ًَبَٕ بَِّٗوُ ًََّوْذِسُ َّشَبءُ َُِْٖٔ اُشِّصْمَ َّجْغُؾُ سَثَّيَ بَِّٕ}: تعالى

                                                           

 .(210/ 1ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمرانظر:  (1)
 .(174 ص) تفسير أسماء اهلل الحسنى انظر: السعدم, (2)
 .(63 ص) مفيـك األسماء كالصفات ,سعد بف عبد الرحمف ندا (3)
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 {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ىٌَُ اَُِّوَ ...بَِّٕ}:تعالى قكلو مثؿ في رات بمفظ )البصير(م ومنيا أربع
الحسنى متضمف لصفة أزلية ذاتية كىي صفة  اهلل كالبصير ىك اسـ مف أسماء ,[20:غافر]

}ىٌَُ اَُّزُِ خََِنَ  في قكلو تعالى: مرة واحدة, كقد كرد اسـ البصير في سكرة الحديد البصر

ب ًََٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ ًَادِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ َّؼَُِْْ َٓب َِِّظُ كِِ اُْإَسْعِ ًََٓب َّخْشُطُ ِٓنْيَاُغََّٔب

 .[4لحديد: ]ا { اُغََّٔبءِ ًََٓب َّؼْشُطُ كِْيَب ًَىٌَُ َٓؼٌَُْْ ؤََّْٖ َٓب ًُنْزُْْ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَظِريٌ

ًقيبه : أىمٍ " {ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ} قكلو تعالى: ابن كثيرقاؿ       , رى ـٍ مىٍيكي مىى شىًييده  عى اًلكيـٍ  عى  أىٍعمى
ٍيثي  , حى , كىأىٍيفى  أىٍنتيـٍ , أىكٍ  بىر   ًمفٍ  كيٍنتيـٍ , أىكٍ  لىٍيؿو  ًفي بىٍحرو  ًعٍمًموً  ًفي ًميعي اٍلجى  اٍلًقفىاًر, أىكً  اٍلبيييكتً  ًفي نىيىارو
مىى تىٍحتى  الس كىاًء, عى ًرهً  كى سىًمًعًو, بىصى ـٍ  فىيىٍسمىعي  كى مىكي يىرىل كىبلى , كى ـٍ ـي  مىكىانىكي يىٍعمى ـٍ  كى , ًسر كي ـٍ نىٍجكىاكي  كىمىا كى
 ػٌَِِْْ بَِّٗوُ ُّؼِِْنٌَُٕ ًََٓب ُّغِشًَُّٕ َٓب َّؼَُِْْ صَِْبثَيُْْ َّغْزَـْشٌَُٕ ؽِنيَ ؤَال ِٓنْوُ َُِْغْزَخْلٌُا طُذًُسَىُْْ َّضْنٌَُٕ بَِّٗيُْْ ؤَال}: قىاؿى 

قىاؿى  ,[5: ىيكدو ] {اُظُّذًُسِ ثِزَادِ  ثِبََُِِّْْ ُٓغْزَخْقٍ ىٌَُ ًََْٖٓ ثِوِ عَيَشَ ًََْٖٓ اُْوٌٍََْ ؤَعَشَّ َْٖٓ ِٓنٌُْْْ عٌََاءٌ} كى

ٍيريهي  ًإلىوى  فىبلى  ,[10: الر ٍعدً ] {ثِبُنَّيَبسِ ًَعَبسِةٌ قىدٍ . ًسكىاهي  رىب   كىالى  غى ًحيحً  ًفي ثىبىتى  كى  الم وً  رىسيكؿى  أىف   الص 
, قىاؿى   ٍحسىافي  عىفً  سىأىلىوي  لىم ا ًلًجٍبًريؿى  فىًإن وي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  تىرىاهي, كىأىن ؾى  الم وى  تىٍعبيدى  أىفٍ : اإٍلً

يىرىاؾى 
(1)"(2). 
و لـ يتطرؽ لتفسير معنى اسـ اهلل البصير الكارد في سكرة نإف, المعتزلي أما الزمخشري     

الحديد, لكف مف خبلؿ بحثي كجدت بياف معنى ىذا االسـ عند الزمخشرم عند تفسير قكلو 
 َّٕبِ}قكلو تعالى:  ,[28: لقماف] {ثَظِريٌ عَِْٔغٌ اَُِّوَ بَِّٕ ًَاؽِذَحٍ ًَنَلْظٍ بَُِّب ثَؼْضٌُُْْ ًََُب خَِْوٌُُْْ َٓب}: تعالى

 إدراؾ يشغمو ال كاحدة, حالة في مبصر كؿ كيبصر ,صكت كؿ يسمع "أم: {ثَظِريٌ عَِْٔغٌ اَُِّوَ
 .(3)كالبعث" الخمؽ فكذلؾ بعض, إدراؾ عف بعضيا
نو يثبت هلل فإ ,مدل التناقض المكجكد في منيج المعتزلة يتضح مف كبلـ الزمخشرم      

كفي ذلؾ فيك يخالؼ المعتزلة الذيف يعتبركف أف  تعالى صفة البصر المشتقة مف اسمو البصير,
                                                           

,   بىابي سيؤىاًؿ ًجٍبًريؿى الن ًبي   كتاب اإليماف, , صحيح البخارم,البخارم اإلماـ (1) اًف, كىاإًلٍسبلىـً ًف اإًليمى عى
 .(50ح) (1/19ج)ًة كىاإًلٍحسىاًف, كىًعٍمـً الس اعى 

 .(8/9ج) تفسير القرآف العظيـ كثير, ( ابف2)
 .(3/502ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ( الزمخشرم,3)
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, أم بصره ىك ذاتوب بؿ بصير, فيقكلكف بصير ببل بصر, البصير اسمان مجردان عف المعاني
 تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان كبيران. ذاتو,
اثبات اسـ البصير كصفة في السمؼ , فقد كافؽ قكؿ مف األشاعرة القرطبيالمفسر أما       
ـٍ  ييٍبًصري  أم:, {ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثِٔب ًَاَُِّوُ}:حيث قاؿ في تفسير قكلو تعالى, البصر الىكي يىرىاىىا أىٍعمى  كى

ًمٍنيىا" ءشي عميو يخفى كال
في بياف معنى ىذه السمؼ خالؼ مف األشاعرة  الرازيالمفسر  لكف (1)

 اثْزِـَبءَ ؤٌََْٓاَُيُُْ ُّنْلِوٌَُٕ زَِّٖاَُّ ًََٓضََُ}عند تفسير قكلو تعالى:  وكىذا ما يتضح مف كبلم ,الصفة

 ًَاَُِّوُ كَـٌََّ ًَاثٌَِ ُّظِجْيَب َُْْ كَةِْٕ ػِؼْلَِْْٖ ؤًَُُِيَب كَأرَذْ ًَاثٌَِ ؤَطَبثَيَب ثِشَثٌَْحٍ عَنَّخٍ ًََٔضََِ ؤَْٗلُغِيِْْ ِْٖٓ ًَرَضْجِْزًب اَُِّوِ َٓشْػَبدِ

 بكمية عالـ تعالى ىك أم العميـ, البصير مف حيث قاؿ: "كالمراد ,[265: البقرة] {ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب
ف فخير خيران  إف بيا مجاز تعالى كأنو عمييا, الباعثة كاألمكر ككيفيتيا, النفقات  ,(2)فشر" شران  كا 

صفات هلل تعالى إال أنيـ  يو مذىب األشاعرة فيـ يثبتكف سبعى ككبلـ الرازم ىذا ىك الذم عم
 .السمؼباطمة مخالفة لما عميو  يفسركنيا بتفسيرات

 ,يتضح مما سبؽ أف اسـ البصير ليس اسمان مجردان مف المعاني, بؿ يتضمف صفة ذاتية      
خالؼ في  , كقدالسمؼكىذا ىك الحؽ الذم عميو  ,كىي صفة البصر ,ال تنفؾ عف اهلل تعالى

بصير ببل  :كلكف عف اهللذلؾ المعتزلة الذيف يعتبركف أف أسماء اهلل مجردة مف المعاني فيـ يق
فيي مف صفات المعاني السبعة في اثبات صفة البصر السمؼ بصر, أما األشاعرة فقد كافقكا 

ف المراد بالبصير العميـ, إ :الصحيح, حيث قالكا معناىا بغير يايفسركن يـإال أنالتي يثبتكنيا, 
فإف البصر السمؼ عميو  كاهلل بما تعممكف بصير أم بما تعممكف عميـ, كىذا مخالؼ لمحؽ الذم

فكؿ اسـ مف أسماء اهلل  ,فميس البصير ىك العميـ كليس السميع ىك الكريـ كالعمـ صفة, صفة,
فبل يمـز مع ككنو  ,كقد يعمـ العميـ كىك ال يرل لو معنى يضيؼ هلل صفة مف صفات الكماؿ,

جميعان ككؿ صفة  كاهلل تعالى متصؼ بيما ,ءكالبصر شي ,ء, فالعمـ شياأف يككف بصيرن  اعميمن 
  .ككمالو اهلل منيما ليا معناىا الخاص بيا كالذم يميؽ بجبلؿ

 
 
 

                                                           

.(17/237ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (1)
 .(7/50ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (2)
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 :الرؤوف -د
 الرحمة, فقكلو الشديد: كبلميـ في معناه الرؤكؼ: المغة أىؿ قاؿ: بكر أبك "قاؿ في المغة:      
الرحمة, كالرؤكؼ قرئت  شديد لرحيـ: أم [65: الحج] {سَؽٌِْْ َُشَءًُفٌ ثِبُنَّبطِ اَُِّوَ بَِّٕ}: تعالى

 غير مف اليمزة, بضـ اليمزة, كالرؤيؼ, بعد كاك إثبات مع اليمزة, بإثبات الرؤكؼ, بكجييف:
 .(1)كاك" إثبات
 الرأفة ًإف :ييقىاؿ "الرؤكؼبقكلو:  ,كالرحمة مف أسماء اهلل ,بيف الرأفة الزجاجكقد فر ؽ       

قد ,كىاًحد كىالر ٍحمىة ا,أىيٍ  بىينيمىا فرقكا كى ذىًلؾى  ضن ف :ييقىاؿ ,الث اًنيىة اٍلمنزلىة ًىيى  الرأفة أىف كى  فىًإذا ,رىًحيـ فبلى
 .(2)"رؤكؼ فىييكى  رىحمتو اشتدت
 العطكؼ برأفتو الحسنى, كىك بمعنى الرحيـ تعالى اهلل أسماء مف اسـ ىك اصطالحًا:       
 (3)عباده  عمى

 كرد كقدكىي صفة الرأفة,  ,صفة هلل تعالىيتضمف  ,فالرؤكؼ اسـ مف أسماء اهلل الحسنى      
ُ في قكلو تعالى:  ,مرة واحدةفي سكرة الحديد  منيا مرات عشر الكريـ القرآف في }ىٌَُ اَُّزُِ ُّنَضٍِّ

َُٔبدِ بََُِ اُنٌُّسِ ًَبَِّٕ اَُِّوَ ثٌُِْْ َُشَءًُفٌ سَؽٌِْْ   .[9]الحديد:  { ػَََِ ػَجْذِهِ آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍ ُُِْخْشِعٌَُْْ َِٖٓ اُظُِّ

ف: ذكره تعالى "يقكؿ {سَؽٌِْْ َُشَءًُفٌ ثٌُِْْ اَُِّوَ ًَبَِّٕ}: كقكلو الطبري المفسر قاؿ        اهلل كا 
 بكـ رأفة لذك الرشاد, كتبصيركـ ليدايتكـ, البيِّنات اآليات مف عميو أنزؿ ما عبده عمى بإنزالو
 .(4)"ذلؾ فعؿ بكـ كرحمتو رأفتو فمف كرحمة,
 في كلبعضيـ الدنيا, في الخمؽ لجميع عىام ة كىي الرحمة, مىعاني أعمى كالرأفة:"      

 .(5)اآلخرة"
كىذا ىك  ,مـ يبيف الزمخشرم المراد بالرؤكؼ في تفسيرهف, المعتزلي الزمخشريالمفسر أما       

 أنيـ يثبتكف أسماء مجردة مف المعاني. ,أصؿ منيج المعتزلة

                                                           

 .(1/97ج) الزاىر في معاني كممات الناس ,محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار (1)
 .(62 صتفسير أسماء اهلل الحسنى ) ,الزجاج (2)
 .(91ص) الدعاء الخطابي, شأفانظر: ( 3)
 .(23/173ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( الطبرم,4)
 .(3/171ج)( المرجع السابؽ 5)



86 
 

 حممو فقد {سَؽٌِْْ َُشَءًُفٌ ثٌُِْْ اَُِّوَ ًَبَِّٕ}: قكلو أما :فقاؿ, األشاعرة من الرازيأما المفسر       
 ما سائر مع ذلؾ فيو يدخؿ بؿ لو, كجو ال التخصيص كىذا فقط,  محمد بعثة عمى بعضيـ
 .(1)التكاليؼ" أداء مف المرء بو يتمكف

 ُُِْؼِْغَ اَُِّوُ ًَبَٕ ...ًََٓب}: ىعند تفسير قوله تعال ,وقد فرق الرازي بين الرأفة والرحمة        

 الرأفة بيف الفرؽ ": رحمو اهلل(2)قاؿ القفاؿ, [143: البقرة] { سَؽٌِْْ َُشَءًُفٌ ثِبُنَّبطِ اَُِّوَ بَِّٕ بِميَبٌَُْْٗ

زالة ,المكركه دفع كىي ,خاصة رحمة في مبالغة الرأفة أف ,كالرحمة  ًََُب}: كقكلو الضرر كا 

 :الرحمة كأما عنيما, الجمد فترفعكا بيما ترأفكا ال :أم ,[2: النكر] {اَُِّوِ دِِّٖ كِِ سَؤْكَخٌ بثِئَِ رَإْخُزًُْْْ
 تعالى اهلل سمى كقد كاإلنعاـ, اإلفضاؿ فيو كيدخؿ ,المعنى ذلؾ فيو يدخؿ جامع اسـ فإنيا
َبػَ ُّشْعَُِ اَُّزُِ ًَىٌَُ}: فقاؿ ,رحمة المطر  إفضاؿ ألنو ؛[57: األعراؼ] {ؽَْٔزِوِسَ َّذَُْ ثََْْٖ ثُشْشًا اُشِّّ
نعاـ, اهلل مف  عنيـ, المحف كيخفؼ ,أعماليـ يضيع ال أنو بمعنى ,أكالن  الرأفة تعالى اهلل فذكر كا 
 إنو حيث مف رحيـ ىك بؿ ,النكع بذلؾ رحمتو تختص كال كأشمؿ, أعـ لتككف الرحمة ذكر ثـ

(3)"معان  لممنافع كجالب ,الرأفة ىي التي لممضار دافع
. 

, [117:التكبة] { سَؽٌِْْ سَءًُفٌ ثِيِْْ ..بَِّٗوُ}:كقاؿ رحمو اهلل تعالى عند تفسير قكلو تعالى      

 إزالة في السعي عف عبارة الرأفة تككف أف كيشبو متقارب, كمعناىما تعالى هلل صفتاف "كىما
 كاألخرل الفة,الس لمرحمة إحداىما: كقيؿ ,المنفعة إيصاؿ في السعي عف عبارة كالرحمة الضر,

 .(4)لممستقبمة"
أف كبلن مف الزمخشرم كالرازم لـ يبينا معنى اسـ اهلل تعالى الرؤكؼ, إال  ,يتضح مما سبؽ      

أف الرازم زاد عف الزمخشرم أنو بيف في تفسيره أف الرؤكؼ غير الرحيـ, كأف الرأفة مبالغة في 
 المعتزلةرجع إلى أصكؿ كؿ مف الرحمة, كلعؿ ىذه المنيجية لكؿ مف الزمخشرم كالرازم ت

                                                           

 .(29/451ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (1)
 كالمغة كالحديث بالفقو عصره عمماء أكابر مف :بكر أبو القفال, الشاشي, إسماعيل بن عمي بن محمد ىو (2)

( الشافعيٌ ) مذىب انتشر كعنو ,الفقياء مف الحسف الجدؿ صنؼ مف أكؿ كىك ,النير كراء ما أىؿ مف ,كاألدب
كتكفي  – ق291كلد سنة ) ,(الشافعيٌ  رسالة كشرح ,الشريعة كمحاسف ,الفقو أصكؿ) كتبو مف ... ببلده في

  .(6/274ج), األعبلـ الزركمي (.ىػ365سنة 
 .(94 -4/93ج) مرجع سبؽ ذكره الرازم, (3)
 .(16/163ج) ( المرجع السابؽ4)
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هلل تعالى مجردة مف المعاني, كينفكف جميع الصفات اإلليية,  كاألشاعرة, فالمعتزلة يثبتكف أسماء
كاألشاعرة يثبتكف أسماء هلل تعالى, كينفكف ما تتضمنو مف صفات سكل صفات المعاني السبعة 

  لو أثبتو أك لنفسو, أثبتو ف هلل ماالذيف يثبتك  ,السمؼ خالؼمنيما  ذلؾ كؿ  التي يثبتكنيا, كل
 تمثيؿ. كال ,تكييؼ كال تعطيؿ, كال ,تحريؼ بغير كالصفات ,األسماء مف  رىسيكلو

  :الرحيم -ذ
ـى )"مف في المغة:        اءي  الر اءي ( رىًح ـي  كىاٍلحى مىى يىديؿُّ  كىاًحده  أىٍصؿه  كىاٍلًمي ق ةً  عى  ييقىاؿي . كىالر ٍأفىةً  كىاٍلعىٍطؼً  الرِّ
ميوي, رىًحمىوي  ذىًلؾى  ًمفٍ  تىعىط ؼى  لىوي  رىؽ   ًإذىا يىٍرحى مىٍيًو"  كى  . (1)عى

 عمى كالعاطؼ بالمؤمنيف, الر فيؽ: كمعناه الحسنى, اهلل أسماء مف اسـىك " اصطالحًا:      
زؽ, خمقو  .(2)"[3: الفاتحة] { اُشَّؽِِْْ اُشَّؽَِْٖٔ} العمؿ عمى كالمثيب بالرِّ
ا خمسً  الكريـ القرآف في كرد كجدت أف اسـ الرحيـ, ,تتبع آيات القرآف الكريـ كمف خبلؿ      

 بَُِوَ َُب اَُّزُِ اَُِّوُ ىٌَُ}:تعالى قكلو مثؿ في ,(الرحيم) بمفظ مرة أربع وثالثون :منيا مرة, وتسعين

وستون مرة بمفظ  إحدى :ومنيا, [22 :الحشر] {اُشَّؽُِْْ اُشَّؽَُْٖٔ ىٌَُ ًَاُشَّيَبدَحِ اُْـَْْتِ ػَبُُِْ ىٌَُ بَُِّب

 .[192:البقرة] { سَؽٌِْْ ؿَلٌُسٌ اَُِّوَ كَةَِّٕ اْٗزَيٌَْا كَةِِٕ}, في مثؿ قكلو تعالى:)رحيم(
 * الفرق بين اسمي الرحمن, والرحيم:

 فعبلف, كزف عمى كىك المبالغة, كجو عمى الرحمة مف مشتؽ ,تعالى اهلل اسـ ىك: الرحمن      
 يجكز كال كتعالى, سبحانو باهلل يختص( الرحمف) االسـ كىذا, الرحيـ مف مبالغة دأش كالرحمف
 الرحمة أف عمى داؿ فيك سبحانو, بو القائمة الصفة عمى داؿ الرحمف كاسـ, غيره عمى إطبلقو
 كزف عمى كىك كذلؾ, الرحمة مف مشتؽ هلل اسـ يكف :الرحيم, أما اسـ سبحانو لو ذات صفة

 ,خمقو كافة تعـ التي الرحمة صفة فاسـ الرحمف يتضمف( الرحمف)ف اسـ فعيؿ, كىك يختمؼ ع
 صفة يتضمف الذم( الرحيـ) اسـ مف مبالغة أشد فإنو أرزاقيـ, في عمييـ كأكسع ,خمقيـ بأف

 في يثيبيـ كىك الدنيا, في اإليماف إلى ىداىـ بأف ,فحسب المؤمنيف عباده تعـ التي الرحمة
 .(3)[43:األحزاب] { سَؽًِْٔب ثِبُُْٔآِْنِنيَ ًًََبَٕ}:سبحانو يقكؿ إذ ينقطع, ال الذم الدائـ الثكاب اآلخرة

                                                           

 .(498/ 2ج) معجـ مقاييس المغة ,الرازمأحمد بف فارس  (1)
 .(2/873ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمر (2)
 .(94 - 92ص) اء كالصفاتمفيـك األسم ,سعد بف عبد الرحمف نداانظر:  (3)
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 داؿ كالرحيـ ,سبحانو بو القائمة الصفة عمى داؿ "الرحمفرحمو اهلل تعالى:  ابن القيمقاؿ       
 كالثاني ,صفتو الرحمة أف داؿ فاألكؿ لمفعؿ كالثاني لمكصؼ األكؿ فكاف ,بالمرحكـ تعمقيا عمى
ذا ,برحمتو خمقو يرحـ أنو عمى داؿ { سَؽًِْٔب ثِبُُْٔآِْنِنيَ ًًََبَٕ}:قكلو فتأمؿ ىذا فيـ أردت كا 

 الرحمف أف فعمـ بيـ رحمف قط جئي كلـ, [117: التكبة] {سَؽٌِْْ سَءًُفٌ ثِيِْْ بَِّٗوُ} ,[43:األحزاب]
 .(1)..."برحمتو الراحـ ىك كرحيـ ,بالرحمة المكصكؼ ىك

 فالرحمة  ,يتضمف ثبكت صفة الرحمة الفعمية هلل سبحانو تعالى, اهلل أسماء مف الرحيـف      
في قكلو  ,مرة واحدةالرحيـ, كقد كرد اسـ الرحيـ في سكرة الحديد  اسـ عمييا دؿ هلل ثابتة صفة
َُٔبدِ:تعالى بََُِ اُنٌُّسِ ًَبَِّٕ اَُِّوَ ثٌُِْْ َُشَءًُفٌ  }ىٌَُ اَُّزُِ ُّنَضٍُِّ ػَََِ ػَجْذِهِ آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍ ُُِْخْشِعٌَُْْ َِٖٓ اُظُِّ

 .[9]الحديد: سَؽٌِْْ{

ٍرسىاًلوً  ,اٍلكيتيبى  ًإٍنزىاًلوً  ًفي: "أىمٍ  {سَؽٌِْْ َُشَءًُفٌ ثٌُِْْ اَُِّوَ ًَبَِّٕ}قكلو تعالى:  ابن كثيرقاؿ        كىاً 
ةً  الن اًس, ًلًيدىايىةً  ؛الرُّسيؿى  زىاحى زىالىةً  اٍلًعمىؿً  كىاً   .(2)الشُّبىًو" كىاً 
 ًمفى  ميٍشتىق افً  اٍسمىافً  {اُشَّؽِِْْ اُشَّؽَِْٖٔ}كالرحيـ: " ,في التفريؽ بيف الرحمفابن كثير كقاؿ       

مىى الر ٍحمىةً  ...  ًمفٍ  ميبىالىغىةن  أىشىدُّ  كىرىٍحمىفي  اٍلميبىاًلغىًة, كىٍجوً  عى ًفيرىًحيـو ا الس مىؼً  بىٍعضً  تىٍفًسيرً  كى  يىديؿُّ  مى
, مىىعى  ا ذىًلؾى ـى  كىمى ـي  كىاآٍلًخرىًة, الدٍُّنيىا رىٍحمىفي  كىالر ٍحمىفي : قىاؿى  أىن وي  , ًعيسىى عىفٍ  اأٍلىثىًر, ًفي تىقىد   كىالر ًحي

ـي  اآٍلًخرىًة" رىًحي
(3). 

 مف فعبلف كالر ٍحمفً " بيف الرحمف كالرحيـ بقكلو: فرؽ فقد, المعتزلي الزمخشري المفسر أما      
 مف كسقيـ, كمريض منو, فعيؿ الرحيـ ككذلؾ كسكر, غضب مف كسكراف, كغضباف رحـ,
, في ليس ما المبالغة مف الر ٍحمفً  كفي كسقـ, مرض  كاآلخرة, الدنيا رحمف: قالكا كلذلؾ الر ًحيـً
(4)"المعنى لزيادة البناء في الزيادة إفٌ : كيقكلكف الدنيا, كرحيـ

. 

                                                           

 .(1/24ج) بدائع الفكائد ابف القيـ,( 1)
 .(8/12ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (2)
 .(1/124ج) ( المرجع السابؽ3)
 .(1/6ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (4)
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 الغفراف بميغ," أم: [5: الحجرات] { سَؽٌِْْ ؿَلٌُسٌ ًَاَُِّوُ}لى: كقاؿ رحمو اهلل في قكلو تعا      
 .(1)"كأنابكا تابكا إف ىؤالء عف كرحمتو غفرانو يضيؽ فمف كاسعيما, كالرحمة
 التي ىي :فالسابقة ,كالحقة سابقة رحمتاف :تعالى "هلل: من األشاعرة الرازيالمفسر  كقاؿ       
 ,كالفطنة ,الرزؽ مف إياىـ إيجاده بعد الخمؽ بيا أعطى تيال ىي :كالبلحقة ,الخمؽ خمؽ بيا

: يقاؿ كليذا رحيـ, البلحقة إلى كبالنظر رحمف, السابقة الرحمة إلى بالنظر تعالى فيك ذلؾ كغير
 غيره في يكجد لـ فمما برحمتو, أكالن  الخمؽ خمؽ ألنو ؛رحمف فيك اآلخرة, كرحيـ الدنيا رحمف يا

 مف الصالحكف تخمؽ كلما رحمف,: لغيره يقاؿ أف يجز لـ ,اأحدن  أحد يخمؽ كلـ ,الرحمة ىذه
 مف شيئنا كجد العارم, ككسا ,الجائع كأطعـ البشرية, الطاقة قدر عمى ,أخبلقو ببعض عباده
 .(2)"رحيـ لو يقاؿ أف فجاز ,كاإلعانة ,الرزؽ بيا التي ,البلحقة الرحمة
اسمي  في اثباتالسمؼ خالفكا لـ يعرة كاألشا ,أف كبلن مف المعتزلة ,يتضح مما سبؽ      

 السمؼحيث قاؿ  ,اسـ الرحيـمتعمؽ في بياف السمؼ  كلكنيـ خالفكا ,هلل تعالى ,الرحمف كالرحيـ
 كرحيـ كاآلخرة, الدنيا رحمف :رحمف الدنيا كاآلخرة, كرحيـ اآلخرة, أما المعتزلة كاألشاعرة قالكا

 الدنيا.
 :الخبير -ر

ًبي في المغة:       ـي  , الم وً  أىسماء "ًمفٍ : ري الخى ا اٍلعىاًل مىا كىافى  ًبمى , كى بيٍرتي  يىكيكفي  أىم باألىمر: كخى
ًمٍمتيوي, بىٍرتي  عى ٍفتىوي  ًإذا أىٍخبيريهي  ,األىمرى  كخى مىى عىرى ًقيقىًتًو, عى قىٍكليوي  حى  {خَجِريًا ثِوِ كَبعْإٍَْ}: تعالى كى

ٍنوي  اسأىؿ أىم ,[59:الفرقاف] ًبيرنا عى "يىٍخبي  خى ري
 الشيء خبرت: »يقاؿ بالشيء, العالـ: الخبيرك " (3)

 .(4) "عممتو إذا «كاختبرتو
ًبير: ىيكى : (5)الغزاليقاؿ  اصطالحًا:        يٍجًرم فىبلى  ,اٍلبىاًطنىة اأٍلىٍخبىار عىنوي  تعزب الى  ال ًذم "اٍلخى
يككف ًإال   تطمًئف كىالى  نفس تضطرب كىالى  تسكف كىالى  ذرة تتحرؾ كىالى  ,شىٍيء كالممككت اٍلممؾ ًفي  كى

                                                           

 .(4/359ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (1)
 .(29/336ج) الغيب مفاتيح ,الرازم (2)
 .(227 -4/226ج)لساف العرب  ,ابف منظكر (3)
 .(127 ص) اشتقاؽ أسماء اهلل ,الزجاجي (4)
 نحك لو متصكؼ, فيمسكؼ,: اإلسالم حجة حامد, أبو الطوسي, الَغَزالي محمد بن محمد بن ىو محمد (5)

 قرل مف) غىزىالة إلى نسبة ام, كبتخفيؼ الز الغزؿ صناعة إلى نسبتو . الغزالي بتشديد الزاممصنؼ مئتى
االقتصاد في االعتقاد المقصد األسنى في شرح أسماء , تيافت الفبلسفة, عمـك الديف إحياء) كتبو مف, (طكس

 .(23-7/22ج) األعبلـ. انظر: الزركمي, (ىػ505تكفي سنة  - ىػ450كلد سنة ) ,(...اهلل الحسنى
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بىرىىا ًعٍنده لىًكف ,اٍلعىًميـ ًبمىٍعنى كىىيكى  خى ييسمى ,خٍبرىة سمي اٍلبىاًطنىة الخفايا ًإلىى أضيؼ ًإذا اٍلعمـ كى  كى
احبيىا ًبيران  صى  .(1)"خى

 كما ,كخفاياىا األشياء ببكاطف اإلحاطة إلى عممو انتيى الذم كالخبير: "ابن القيمكقاؿ       
 .(2)..".بظكاىرىا أحاط
ا ثالثً  الكريـ القرآف في كرد كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ كجدت أف اسـ الخبير,      

 اَُِّـِْقُ ًَىٌَُ خََِنَ َْٖٓ َّؼَُِْْ ؤََُب}:تعالى قكلو مثؿ في ,(الخبير) بمفظ ست مرات منيا مرة, وأربعين

 ًََُْٖ}, في مثؿ قكلو تعالى:(خبيربمفظ ) خمس وعشرون مرةومنيا , [14: الممؾ] {اُْخَجِريُ

ا عشرة مرة بمفظ تومنيا اثن ,[11: المنافقكف] {رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب خَجِريٌ ًَاَُِّوُ ؤَعَُِيَب عَبءَ بِرَا َٗلْغًب اَُِّوُ ُّاَخِّشَ

 { ثَظِريًا خَجِريًا ثِؼِجَبدِهِ ًَبَٕ بَِّٗوُ ًَثَْْنٌَُْْ ثَْْنِِ شَيِْذًا ثِبَُِّوِ ًَلََ هَُْ} في مثؿ قكلو تعالى: ,)خبيرًا(
 ذاتية هلل تعالى كىي صفة يتضمف ثبكت صفة ,الحسنى اهلل أسماء مف كالخبير ,[96]اإلسراء: 
مرة في سكرة الحديد  الخبير, كقد كرد اسـ الخبير اسـ عمييا دؿ هلل ثابتة صفة فالخبرة  الخبرة,
رُنْلِوٌُا كِِ عَجَِِْ اَُِّوِ ًََُِِّوِ ِٓريَاسُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ َُب َّغْزٌَُِ ِٓنٌُْْْ }ًََٓب ٌَُُْْ ؤََُّب  في قكلو تعالى: واحدة

َ ًَاَُِّوُ ثَِٔب ًًُِّب ًَػَذَ اَُِّوُ اُْؾُغْنََْٖٓ ؤَْٗلَنَ ِْٖٓ هَجَِْ اُْلَزْؼِ ًَهَبرَََ ؤًَُُئِيَ ؤَػْظَُْ دَسَعَخً َِٖٓ اَُّزَِّٖ ؤَْٗلَوٌُا ِْٖٓ ثَؼْذُ ًَهَبرٌَُِا ًَ

 .[10]الحديد: رَؼٌََُِْٕٔ خَجِريٌ{ 

 تعممكف بما كاهلل: ذكره تعالى "يقكؿ ,{خَجِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ}: كقكلو :الطبريالمفسر قاؿ       
 يخفى ال خبير, تعممكف التي أعمالكـ مف ذلؾ كغير أعدائو, كقتاؿ اهلل, سبيؿ في النفقة مف
 .(3)القيامة" يكـ ذلؾ جميع عمى مجازيكـ كىك ,شيء منيا عميو
الكارد في سكرة  ,نو لـ يتطرؽ لتفسير معنى اسـ اهلل الخبيرإفالزمخشري, المفسر أما       

عند تفسير قكلو  ,كجدت بياف معنى ىذا االسـ عند الزمخشرم ,الحديد, لكف مف خبلؿ بحثي
 عالـ خبير ىك مثؿ ,مخبر باألمر يخبرؾ "أم: ال ,[14طر: ]فا {خَجِريٍ ِٓضَُْ ُّنَجِّئُيَ ..ًََُب}:تعالى

                                                           

 .(103 ص) اهلل الحسنى المقصد األسنى في شرح معاني أسماء ,الغزالي (1)
 .(2/492ج) الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة ,( ابف القيـ2)
 .(23/177ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم( 3)
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 :كالمعنى بو, المخبريف سائر دكف بالحقيقة يخبرؾ الذم ىك كحده, باألمر الخبير أف: كيريد بو,
 .(1)بو" أخبرت بما خبير ألنى الحؽ, ىك األكثاف حاؿ مف بو أخبرتكـ الذم ىذا أفٌ 

 ػِجَبدِهِ ثِزٌُُٗةِ ثِوِ ًًََلََ...}قكلو تعالى: رقاف ك في تفسيره لسكرة الف الزمخشرمكقاؿ       

 .(2)"كاؼ في جزاء أعماليـ ,نو خبير بأعماليـإ "أم: ,[58:الفرقاف] {خَجِريًا

 رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ}قاؿ في تفسير قكلو تعالى:  فقد, من األشاعرة الرازيأما مكقؼ المفسر       

 عالمان  يككف كأف بد فبل ,بالثكاب كالمحسنيف السابقيف كعد لما تعالى أنو "كالمعنى ,{خَجِريٌ
 عالمان  يكف لـ لك إذ المستحقيف, إلى الثكاب إيصاؿ يمكنو حتى المعمكمات, كبجميع بالجزئيات,

 أتبع السبب فميذا بالتماـ, الكعد عيدة عف الخركج أمكف لما التفصيؿ, سبيؿ عمى كبأفعاليـ بيـ
 .(3)خبير" تعممكف بما كاهلل :بقكلو الكعد ذلؾ
في السمؼ كافقكا  ,األشعرم الرازمك , المعتزلي يتضح مما سبؽ أف كبلن مف الزمخشرم      

, ظاىرنا, كباطننا, كيعمـ كؿ شيءبياف معنى الخبير, فيك ذك الخبرة الذم ال يخفى عميو شيء, 
 و كعممو يجازم عبادهلسماء, كبخبرتفبل يخفى عميو شيء في األرض كال في ا كبيرنا, كصغيرنا,

 كيعاقب المسيء. ,فيثيب المحسف ,يـك القيامة
 :الغني -ز

فه  ييٍغًني الى : ييقىاؿي . اٍلًكفىايىةي : اٍلمىدِّ  مىعى  اٍلغىٍيفً  ًبفىٍتحً  كىاٍلغىنىاءي . ًغننى يىٍغنىى غىًنيى "مف في المغة:        فيبلى
نىاءى  , غى فو  كىأىن ييـي  أىقىاميكا,: دىاًرًىـٍ  ًفي اٍلقىٍكـي  كىغىًنيى . غىافو  فىييكى  كىذىا عىفٍ  يى كىغىنً . ًكفىايىتىوي  يىٍكًفي الى  أىمٍ  فيبلى

مىغىاًنيييـٍ . ًبيىا اٍستىٍغنيكا نىاًزليييـٍ : كى ٍرأىةي : كىاٍلغىاًنيىةي . مى ٍعنىاهي : قىٍكـه  قىاؿى . اٍلمى ٍنًزؿً  اٍستىٍغنىتٍ  أىن يىا مى ٍييىا ًبمى . أىبىكى
قىاؿى  كفى  كى ري ييقىاؿي . ًببىٍعًميىا ٍغنىتٍ اٍستى : آخى اًليىا اٍستىٍغنىتٍ  كى مى (4)" ًبجى

. 
د ًإلىى يىٍحتاج الى  ال ًذم ىيكى  الغىًنٌي:ك "       دو  ككيؿٌ  شىٍيءو, ًفي أحى  الغىًنيُّ  ىيكى  كىىىذىا ًإلىٍيًو, يىٍحتىاجي  أحى

ٍيريهي  ًفيوً  تىعىالىى اهللى  يشاًرؾ كىالى  الميٍطمىؽ, ًمفٍ  .غى اًئوً  كى  ًمفٍ  يىشىاءي  مىف ييٍغًني ال ًذم كىىيكى  ,«الميٍغًني» أىٍسمى
 .(5)عًباًده"

                                                           

.(606 -3/605ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (1)
 .(3/288ج) ( المرجع السابؽ2)
 .(29/453ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (3)
 .(397/ 4ج) معجـ مقاييس المغة ,الرازمأحمد بف فارس  (4)
 .(3/390ج) النياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير, (5)
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 الكامؿ سكاه, ما كؿٌ  عف الميستغني: كمعناه الحسنى, اهلل أسماء مف اسـ ىك" اصطالحًا:      
 ,[38:محمد] { اُْلُوَشَاءُ.. ًَؤَْٗزُُْ اُْـَنُِِّ ..ًَاَُِّوُ}, غيره إلى معو يحتاج فبل عنده, كما لو بما

 .(1)" [133: األنعاـ] {اُشَّؽَْٔخِ.. رًُ اُْـَنُِِّ ًَسَثُّيَ}
 ألنو منيـ؛ أم إلى محتاجان  فميس خمقو, جميع عف مطمقان  غنى غني تعالى, اهللف"        

 خمقو منيا يمد كحده, عنده شيء كؿ كخزائف أمره, كمدبر كمالكو, الخمؽ, خالؽ ىك سبحانو
 ثِوَذَسٍ بَُِّب ُٗنَضُُِّوُ ًََٓب خَضَائِنُوُ ػِنْذََٗب بَُِّب شَِْءٍ ِْٖٓ ًَبِْٕ}: قاؿ كما انوسبح ىك ,مشيئتو حسب معمكـ بقدر

 مف كاحد إلى البتة يحتاج أف يمكف فبل المثابة, بيذه صفاتو كانت كمف ,[21: الحجر] { َٓؼٌٍُِّْ
( الغني) ىك عظيـال إلينا ثـ كمف ,إليان  يككف أف يصمح ال غيره إلى يحتاج الذم إف إذ خمقو,
 .(2)"اإلطبلؽ عمى
 ست الكريـ القرآف في كرد كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ كجدت أف اسـ الغني,      

 بَِّٕ ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُِِّوِ}:تعالى قكلو مثؿ في ,(الغني) بمفظ مرات يثمان منيا عشرة مرة,

 هٌٌٍَْ}, في مثؿ قكلو تعالى:ومنيا سبع مرات بمفظ )غني(, [26: لقماف] {اُْؾَِْٔذُ اُْـَنُِِّ ىٌَُ اَُِّوَ

ومنيا مرة واحدة بمفظ  ,[263: البقرة] {ؽٌَِِْْ ؿَنٌِِّ ًَاَُِّوُ ؤَرًٍ َّزْجَؼُيَب طَذَهَخٍ ِْٖٓ خَْْشٌ ًََٓـْلِشَحٌ َٓؼْشًُفٌ

 اهلل أسماء مف كالغني, [131:النساء]{ ذًاؽَِْٔ ؿَنًِّْب اَُِّوُ ...ًًََبَٕ}:, في مثؿ قكلو تعالى)غنيًا(
 دؿ هلل ثابتة صفة فالغنى  الغنى, كىي صفة ,ذاتية هلل تعالى يتضمف ثبكت صفة الحسنى,
}اَُّزَِّٖ َّجْخٌََُِٕ  في قكلو تعالى: مرة واحدةالغني, كقد كرد اسـ الغني في سكرة الحديد  اسـ عمييا

 .[24]الحديد:  ْٖ َّزٌٍَََّ كَةَِّٕ اَُِّوَ ىٌَُ اُْـَنُِِّ اُْؾَِْٔذُ{ًََّإُْٓشًَُٕ اُنَّبطَ ثِبُْجُخَِْ ًََٓ
الكارد في سكرة الحديد, لكف مف خبلؿ بحثي كجدت الغني  اسـ اهلل معنىابن كثير بيف  لـ     

 اَُِّوَ َّٕبِ ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُِِّوِ}: بياف معنى ىذا االسـ عند ابف كثير في تفسير قكلو تعالى

 اٍلغىًنيُّ : أىمً  {اُْـَنُِِّ اُْؾَِْٔذُ ىٌَُ اَُِّوَ بَِّٕ}حيث قاؿ قكلو تعالى: , [26: لقماف] { اُْؾَِْٔذُ اُْـَنُِِّ ىٌَُ

                                                           

 .(2/1648ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمر (1)
 .(48  -  47ص) مفيـك األسماء كالصفات ,سعد بف عبد الرحمف ندا (2)
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كيؿُّ  ًسكىاهي, عىم ا  ..ًَاَُِّوُ}كقاؿ رحمو اهلل تعالى في تفسير قكلو تعالى: , (1)ًإلىٍيًو" فىًقيره  شىٍيءو  كى

كيؿُّ  ًسكىاهي, مىا كيؿِّ  عىفٍ : أىمٍ  {اُْـَنُِِّ ًَاَُِّوُ}" ,[38:محمد]{ اُْلُوَشَاءُ.. ؤَْٗزًَُُْ اُْـَنُِِّ  ًإلىٍيوً  فىًقيره  شىٍيءو  كى

ا؛ ًليىذىا دىاًئمن ٍصفيوي  ,ًإلىٍيوً  ًبالذ اتً : أىمٍ  {اُْلُوَشَاءُ ًَؤَْٗزُُْ}: قىاؿى  كى ٍصؼه  ًباٍلًغنىى فىكى ًزـه  كى ٍصؼي  لىوي, الى  كىكى
ٍمؽً الٍ  ٍصؼه  ًباٍلفىٍقرً  خى ًزـه  كى , الى ٍنوي  يىٍنفىكُّكفى  الى  أىمٍ  لىييـٍ  .(2)"عى

لتفسير معنى اسـ الغني الكارد في سكرة الحديد,  أيضان  مـ يتطرؽفالزمخشري, المفسر أما       
ًََُوَذْ }:في تفسير قكلو تعالىلكف مف خبلؿ بحثي كجدت بياف معنى ىذا االسـ عند الزمخشرم 

, [12:لقماف] {ؽَِْٔذٌ ؿَنٌِِّ اَُِّوَ كَةَِّٕ ًَلَشَ ًََْٖٓ ُِنَلْغِوِ َّشٌُْشُ كَةََِّٗٔب َّشٌُْشْ  ب ُُؤَْبَٕ اُْؾٌَِْٔخَ ؤَِٕ اشٌُْشْ َُِِّوِ ًََْٖٓآرَْْنَ

 ؿَنٌِِّ اَُِّوَ كَةَِّٕ رٌَْلُشًُا بِْٕ} كفي تفسير قكلو تعالى: (3)"الشكر إلى محتاج غير حيث قاؿ: "غىًني  

ًني   الم وى  قاؿ: "فىًإف   [7: الزمر]{ػَنٌُْْْ ـٍ  غى ٍنكي نكـ إيمانكـ عف عى  ال الذم ...كالغنىإليو المحتاجكف كا 
  .(4)"الحاجة عميو يجكز
 أف "معناه }كَةَِّٕ اَُِّوَ ىٌَُ اُْـَنُِِّ اُْؾَِْٔذُ{: قكلو قاؿ:"فقد  ,مف األشاعرة الرازيأما المفسر       
 يذكر السؤاؿ عف جكاب كأنو الحميد: كقكلو البخيؿ, ذلؾ ببخؿ عميو ضرر كديع فبل غني اهلل

 الطاعات, كجكه إلى يصرفو كال الماؿ بذلؾ يبخؿ بأنو عالمان  تعالى كاف لما: يقاؿ فإنو ىاىنا,
 فتح حيث لمحمد كمستحؽ اإلعطاء, ذلؾ في حميد تعالى بأنو فأجاب الماؿ؟ ذلؾ أعطاه فمـ

 .(5)إليو" عائد كبالو فإف الطاعة في العبد قصر فإف متو,كنع رحمتو أبكاب عميو
لـ يسيب في تفسيره السـ اهلل الغني في سكرة الحديد, لذا كجد  الرازيكالمبلحظ أف       

 ىٌَُ اَُِّوَ بَِّٕ ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُِِّوِ} قكلو تعالى:الباحث مزيد بياف ليذا االسـ عند تفسيره ل

 هلل كانت إذا فييا كما كاألرض فييا كما السمكات "أففقاؿ:  ,[26: لقماف] { اُْؾَِْٔذُ نُِِّاُْـَ
 حامد, فيك محتاج ككؿ المطمؽ الغني فيك اهلل إال غني فبل محتاجكف فالكؿ لو كمخمكقة

                                                           

 .(6/348ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (1)
 .(7/324ج)( المرجع السابؽ 2)
.(3/493ج)الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (3)
 .(115 -4/114ج) ( المرجع السابؽ4)
 .(29/469ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (5)
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 كعمى الحميد, فيك المطمؽ الغني إال المطمؽ الحميد يككف فبل حاجتو يدفع مف إلى الحتياجو
 ًإف  )" في تفسيره حيث قاؿ: القرطبيكيؤيد ىذا المعنى  (1)المحمكد..." بمعنى الحميد ككفي ىذا
ٍمًقوً  عىفٍ  اٍلغىًنيُّ  أىمً ( اٍلغىًنيُّ  ىيكى  الم وى  , كىعىفٍ  خى ـٍ ًتًي ا ًعبىادى ن مى ًميدي ) ًليىٍنفىعىييـي, أىمىرىىيـٍ  كىاً   المحمكد أم( اٍلحى
 .(2)صنعو" عمى
أف كبلن مف المعتزلة ممثمة في الزمخشرم, كاألشاعرة ممثمة في الرازم يتضح مما سبؽ       

في بياف معنى الغني, فيك ذك الغنى المطمؽ الذم ال يحتاج غيره, السمؼ كالقرطبي قد كافقكا 
كلـ يتعبد خمقو لحاجتو ليـ, بؿ تعبدىـ لمصمحتيـ, حتى يفكزكا برضاه كجنتو, فالكؿ محتاج 

 {اُْؾَِْٔذُ اُْـَنُِِّ ىٌَُ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ بََُِ اُْلُوَشَاءُ ؤَْٗزُُْ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب} ؿ تعالى:قا ,لغناهمفتقر لرحمتو, 
 .[15:فاطر]

 :الحميد -س
ًمدى )" مف  في المغة:      اءي ( حى ـي  اٍلحى مىى يىديؿُّ  كىاًحده  كىأىٍصؿه  كىاًحدىةه  كىًممىةه  كىالد اؿي  كىاٍلًمي ؼً  عى ِـّ  ًخبلى . الذ 
ًمٍدتي  ييقىاؿي  ننا حى ؿه . أىٍحمىديهي  فيبلى م ده, مىٍحميكده  كىرىجي ميحى اليوي  كىثيرىتٍ  ًإذىا كى ٍيري  اٍلمىٍحميكدىةي  ًخصى ًة"  غى اٍلمىٍذميكمى

(3). 
ٍمد كالشُّكر لمث ناء المستحؽٌ : كمعناه الحسنى, اهلل أسماء مف اسـىك " اصطالحًا:       , قاؿ كالحى
َُٔبدِ َِٖٓ بطَاُنَّ ..ُِزُخْشِطَ}تعالى:  .(4)"[1:إبراىيـ] {اُْؾَِْٔذِ اُْؼَضِّضِ طِشَاؽِ بََُِ سَثِّيِْْ ثِةِرِْٕ اُنٌُّسِ بََُِ اُظُِّ
 سكء كال شر إليو ينسب ال أف يكجب حمده فكماؿ كمو الحمد لو الذم : "كىكابن القيمقاؿ       

 (.5)صفاتو"  في كال أفعالو في كال أسمائو في ال نقص كال
, فيو كالكثرة الحمد في المبالغة عمى تدؿ مبالغة صيغة كىك ,(فعيؿ) كزف عمى :الحميد"ك      
 .(6)"سكاه لو مستحؽ ال أنكاعو, بكؿ لمحمد المستحؽ سبحانو فيك ,(المحمكد) بمعنى( الحميد)ك

 سبعَ  الكريـ القرآف في كرد كجدت أف اسـ الحميد, ,كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ     
 ثِبَُِّوِ ُّآِْنٌُا ؤَْٕ بَُِّب ِٓنْيُْْ َٗؤٌَُا ًََٓب}:تعالى قكلو مثؿ في ,(الحميد) بمفظ عشر مرات منيا رة مرة,عش

 اُْجَبؿَُِ َّإْرِْوِ َُب}, في مثؿ قكلو تعالى:ومنيا ست مرات بمفظ )حميد(, [8: البركج]{ اُْؾَِْٔذِ اُْؼَضِّضِ

                                                           

 .(25/127ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (1)
 .(14/76ج) لقرآفالجامع ألحكاـ ا القرطبي, (2)
 .(100/ 2ج) معجـ مقاييس المغة ,الرازمأحمد بف فارس  (3)
 .(1/556ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمر (4)
 .(180ص) كالتعميؿ كالحكمة كالقدر القضاء مسائؿ في العميؿ ( ابف القيـ, شفاء5)
 .(78 ص) الصفاتمفيـك األسماء ك  ,سعد بف عبد الرحمف ندا (6)
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في  ومنيا مرة واحدة بمفظ )حميدًا(,, [42: فصمت] {ؽَِْٔذٍ ؽٌٍَِْْ ِْٖٓ رَنْضٌَِّ ِْلِوِخَ ِْٖٓ ًََُب َّذَّْوِ ثَِْْٖ ِْٖٓ

 الحسنى, اهلل أسماء مف كالحميد, [131: النساء] { ؽَِْٔذًا ؿَنًِّْب اَُِّوُ .. ًًََبَٕ} مثؿ قكلو تعالى:
سبحانو مستحؽ كمعناىا أنو  ,الحمد كىي صفة عنو تنفؾ ال ذاتية هلل تعالى يتضمف ثبكت صفة
ألنو المحمكد في أسمائو, كصفاتو, كأفعالو, كذاتو, كىذا ال يككف ألحد سكل  ؛لكؿ أنكاع الحمد

}اَُّزَِّٖ َّجْخٌََُِٕ ًََّإُْٓشًَُٕ  في قكلو تعالى: مرة واحدةفي سكرة الحديد  الحميد, كقد كرد اسـ اهلل

 .[24]الحديد:  ىٌَُ اُْـَنُِِّ اُْؾَِْٔذُ{اُنَّبطَ ثِبُْجُخَِْ ًََْٖٓ َّزٌٍَََّ كَةَِّٕ اَُِّوَ 
ًميدي ): "الطبريقاؿ المفسر         كبغيركـ بكـ نعمة كؿ فإف نعمو؛ عمى المحمكد: يعني( اٍلحى
 .(1)حاؿ" بكؿ كالشكر الحمد فمو فمنو,
بيف ابف كثير معنى اسـ اهلل الحميد الكارد في سكرة الحديد, لكف مف خبلؿ بحثي يلـ        

 ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُِِّوِ}: ياف معنى ىذا االسـ عند ابف كثير في تفسير قكلو تعالىكجدت ب

ًميدي  {اُْـَنُِِّ اُْؾَِْٔذُ ىٌَُ اَُِّوَ بَِّٕ}حيث قاؿ قكلو تعالى:  ,[26: لقماف] { اُْؾَِْٔذُ اُْـَنُِِّ ىٌَُ اَُِّوَ بَِّٕ  "اٍلحى
ًميعً  ًفي مىى كىاأٍلىٍرضً  السمكات في الحمد لو خمؽ, ما جى مىؽى  مىا عى شىرىعى, خى  ًفي اٍلمىٍحميكدي  كىىيكى  كى

 .(2)"كيمِّيىا اأٍليميكرً 
مـ يتطرؽ لتفسير معنى اسـ الحميد الكارد في سكرة ف, المعتزلي الزمخشريالمفسر أما       

سكرة ل في تفسيره ,الحديد, لكف مف خبلؿ بحثي كجدت بياف معنى ىذا االسـ عند الزمخشرم
 ,[12: لقماف] {ؽَِْٔذٌ ؿَنٌِِّ اَُِّوَ كَةَِّٕ ًَلَشَ ًََْٖٓ ُِنَلْغِوِ َّشٌُْشُ كَةََِّٗٔب َّشٌُْشْ  ًََْٖٓ }: في قكلو تعالى لقماف

ًميده  ف ,يحمد بأف حقيؽ :أم حيث قاؿ: " حى ًميده  ,(3)"أحد يحمده لـ كا   كقاؿ رحمو اهلل تعالى: "حى
كقد بيف رحمو اهلل تعالى السر في ذكر اسـ الحميد  ,(4)"عباده مف الحمد بو يستكجب ما فاعؿ

 اُْـَنُِِّ ىٌَُ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ بََُِ اُْلُوَشَاءُ ؤَْٗزُُْ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب} كذلؾ عند تفسير قكلو تعالى: ,بعد اسـ الغني

 نافعا غنى كؿ كليس -,عنيـ كغناه ,إليو فقرىـ أثبت حيث قاؿ: "لما [15: فاطر] {اُْؾَِْٔذُ

                                                           

 .(20/454ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (1)
 .(6/348ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (2)
 .(3/493ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (3)
 .(2/411ج) ( المرجع السابؽ4)
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 عمييـ كاستحؽ ,عمييـ المنعـ حمده ,كأنعـ جاد فإذا ا,منعمن  اجكادن  الغنىٌ  كاف إذا إال ,بغناه
 المستحؽ عمييـ المنعـ الجكاد خمقو, بغناه النافع الغنى أنو عمى بو ليدؿ ؛الحميد ذكر -,الحمد
 .(1)"يحمدكه أف عمييـ بإنعامو
فقد سبؽ بياف رأييـ , من األشاعرة القرطبيالمفسر ك  ,يالراز المفسر  مف كؿ  أما مكقؼ       

أف المراد مف  الرازي, حيث بيف عند الحديث عف اسـ اهلل الغني ,في تفسير اسـ اهلل الحميد
حيث قاؿ: الحميد  القرطبيكأيد ذلؾ عمى خمقو,  إلنعاموالحميد أنو المحمكد المستحؽ لمحمد 

 (2)صنعو عمى المحمكد أم
قد  ,مف األشاعرة كالقرطبي ,الرازمك , المعتزلي أف كبلن مف الزمخشرم ,سبؽ يتضح مما      

المستحؽ بإنعامو عمى خمقو أف  ,في بياف معنى الحميد, فيك ذك الحمد المطمؽالسمؼ كافقكا 
 ,غنىأكمنع, كلو الحمد عمى ما  ,يحمدكه, فمو الحمد عمى ما خمؽ, كلو الحمد عمى ما أعطى

 ال إلو إال ىك كال رب سكاه. غيره,كال يحمد عمى مكركه  ,حمكد عمى فعموكأفقر, فيك سبحانو الم
مف الخمؿ المكجكد عند كؿ مف المعتزلة, كاألشاعرة في  : إنو عمى الرغـوخالصة القول      

الحسنى؛ إال أف كؿ مف الزمخشرم المعتزلي, كالرازم كالقرطبي األشعرييف, كافقكا  باب األسماء
في بياف السمؼ كرد مف أسماء حسنى هلل تعالى في سكرة الحديد, كما كافقكا في إثبات ما السمؼ 

معنى معظـ ىذه األسماء, كىذا يظير مدل االضطراب كالخمؿ المكجكد في منيج كؿ مف 
 .أسماء اهلل الحسنىفي  كاحد رأم عمىالمعتزلة كاألشاعرة, فإف أئمتيـ ليسكا 

 : صفات اهلل التي وردت في سورة الحديد -2
 ,فبل يجكز أف نصؼ اهلل إال بما كصؼ بو نفسو في كتابو ,صفات اهلل تعالى تكقيفية      

     منيا: ,كقد كرد في سكرة الحديد العديد مف الصفات العميا هلل تعالى ,كعمى لساف نبيو محمد 
 :الستواء -أ

, فيك استكاءن, استىًك, يستكم, مف استكلفي المغًة:          عميو, استكل ميٍستىكنل عكؿكالمف ميٍستىكو
, ـى, كاستكل فبلفه أم: اعتدؿى ـي أم كاستقا  يىفضيؿ كلـ تساكيا: الش يئاف نًضج, كاستكل: الط عا

                                                           

 .(3/606ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (1)
 (.91البحث "اسـ الغني" )ص( انظر: 2)
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, أحديىما  ,كالعمك ار,ستقر اال: ليا أربعة معاني استكلك  .(1) كثبىت استقر  : الش يءي  كاستكل اآلخرى
 .(2)كاالرتفاع  ,دك صعالك 

 بائف عرشو عمى مستكو  فيك سبحانو تعالى, هلل الفعمية صفاتال مف تكاءاالس اصطالحًا:      
العرش,  عمى عبل: أم [5: طو] {اعْزٌٍََ اُْؼَشْػِ ػَََِ اُشَّؽَُْٖٔ} ,عمكه بمعنى استكاؤهك  خمقو, مف

 كتعالى سبحانو كاهلل أعبلىا, كىك كتعالى, سبحانو اهلل خمقيا التي المخمكقات أعظـ ىك كالعرش
       .(3)خمقو مف بائف ,عرشو عمى مستكو  اتو,ك سم فكؽ
 االرتفاعالعمك ك : ىك فقالكا مترادفة, كميا ,ألفاظ أربعة االستكاء لمعنى السمؼ ذكر"     

 ما: األول: أمكر أربعةال يتعدل  ,الكتاب كالسنة في كرد الذم االستكاء, ك كاالستقرار كالصعكد
 كىذا ,[29:البقرة] {عََٔبًَادٍ عَجْغَ كَغٌََّاىَُّٖ اُغََّٔبءِ بََُِ عْزٌٍََا صَُّْ}: كقكلو تعالى ,بإلى متعديان  كاف

 كقكلو ,بعمى متعديان  جاء ما :الثاني .كاالرتفاع ,العمك: معناه ,التفسير كأىؿ ,المغة أىؿ باتفاؽ
 ما :الثالث .كاالرتفاع العمك :معناه كذلؾ كىذا ,[54:األعراؼ] {اُْؼَشْػِ ػَََِ اعْزٌٍََ صَُّْ}: تعالى
 يأت لـ إذا: الرابعو  .المساكاة معناه كىذا كالخشبة, الماء استكل: نحك المعية, بكاك مقترنان  جاء

نما بشيء, متعديان   كىذا ,[14:القصص] {ًَاعْزٌٍََ ؤَشُذَّهُ ثََِؾَ ًَََُّٔب}: تعالى كقكلو بنفسو تعدل كا 
 .(4)"كتـ كمؿ: معناه المفسريف باتفاؽ

, "االستكاء: اهلل عف االستكاء قاؿ رحمو مالؾ اإلماـ ؿى ئً "كلما سي         مجيكؿ, كالكيؼ معمـك
 المغة في معمكـ معناه: أم معمكـ االستكاء: فقكلو" (.5)بدعة"  عنو كالسؤاؿ كاجب, بو كاإليماف

 تفاسير عمييا تدكر األربعة المعاني كىذه كاستقر, كصعد كارتفع عبل: بمعنى العربية...فاستكل
 ,بجبللو يميؽ كما ,األربعة المعاني بيذه ,عرشو عمى مستك تعالى فاهلل االستكاء, فةلص السمؼ

المعنى,  نعمـ لكف ,مجيكلة فالكيفية ,استكل كيؼ نعمـ فما ,معقكؿ غير كعظمتو, كالكيؼ
 .(6)الكيفية" عف ييسأؿ فبل بدعة, عنو كالسؤاؿ اهلل, كبلـ ألنو كاجب؛ بو كاإليماف

                                                           

 .(1141/ 2ج) المعاصرة العربية المغة , معجـأحمد مختار عبد الحميد عمرانظر:  (1)
 .(1/9د) شرح االقتصاد في االعتقاد ,عبد العزيز الراجحي (2)
 .(11/2دشرح الكاسطية ) ,يكسؼ بف محمد عمي الغفيصانظر: ( 3)
 .(3/7ددة الكاسطية )شرح العقي ,عبد اهلل بف محمد الغنيماف (4)
 .(37/ 1جقسـ العبادات  ) - التنبيو عمى مبادئ التكجيو ,التنكخي( 5)
 .(2/9د) شرح االقتصاد في االعتقاد ,عبد العزيز الراجحي (6)
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 يعرؼ ال فإنو الشرع, جية كمف المغة, جية مف فاسد فيك باالستيبلء ستكاءاال "أما تفسير      
 قد: (1)النصراني األخطؿ قالو بيت إال ,عميو ليـ دليؿ كال استكلى, بمعنى: استكل المغة, في

 عمى استكلى معناه ىذا إف: قالكا. ميراؽ كدـ سيؼ غير مف * العراؽ عمى بشر استكل
 .(2)"العراؽ
اعتمادىـ عمى  :كذلؾ ألسباب منيا ,مف فسر االستكاء باإلستيبلءا سبؽ خطأ يتضح مم      

 ,ككاف األكلى بيـ أف يعتمدكا عمى نصكص الكتاب ,ينسب لرجؿ نصراني ,بيت مف الشعر
إف استدالليـ بيذا البيت  ,كأقكاؿ سمؼ األمة في ذلؾ ىذا مف ناحية, كمف ناحية أخرل ,كالسنة
كصار ممكان عميو, كمف ناحية  ,عبل عمى عرشو :معناىا ,لعراؽا عمى بشر ألف استكل ؛خاطئ
تكو بعد أف لـ يكف مس ,تشعر بكجكد منازع عمى العرش ,تفسير استكل بمعنى استكلى ,أخرل

قد ,فاستكلى عمى العرش ,فغمبو ,استكل أم نازع غيره  سيًئؿى  تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران, "كى
ًميؿ  ىىذىا :فىقىاؿى  ؟استكلى ًبمىٍعنى اٍستىكىل المُّغىة ًفي كجدت ىىؿ ,كالنحك المُّغىة ؿأى ًإمىاـ أىٍحمد بف اٍلخى
ار ىيكى  كىالى  اٍلعىرىب تعرفو الى  ًمم ا  .(3)"لغتيا ًفي جى

 الكريـ القرآف في كردت ,االستكاء كجدت أف صفة ,كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ     
}ىٌَُ اَُّزُِ :تعالى قكلو , كىيفي سورة الحديد ,حدةمرة وا منيا ,في تسع آيات ,مرات تسع

َّخْشُطُ ِٓنْيَب ًََٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ َّؼَُِْْ َٓب َِِّظُ كِِ اُْإَسْعِ ًََٓب 

  .[4]الحديد:  ٌُْْ ؤََّْٖ َٓب ًُنْزُْْ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَظِريٌ{اُغََّٔبءِ ًََٓب َّؼْشُطُ كِْيَب ًَىٌَُ َٓؼَ
 أم ارتفع عرشو, عمى استكل معنى استكل في تفسيره, حيث قاؿ: "ثـالطبري قاؿ المفسر       
 .(4)كعبل" عميو

                                                           

 شعر, ديكاف لو شاعر,: مالك أبو تغمب, بني من عمرو, ابن طارقة بن الصمت بن غوث بن ىو غياث (1)
 أىؿ أشعر أنيـ عمى المتفؽ الثبلثة أحد ممككيـ, كىك مدح مف كأكثر لشاـ,با أمية بني عيد في اشتير

انظر:  .(ىػ90تكفي سنة  - ىػ19كلد سنة ) المسيحية, عمى نشأ ,كاألخطؿ كالفرزدؽ, جرير,: عصرىـ
 .(5/123ج) األعبلـ ,الزركمي

 .(106 صتكضيح مقاصد العقيدة الكاسطية )البف تيمية( ) ,البراؾعبد الرحمف  (2)
, أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات ,مرعي بف يكسؼ المقدسي (3)
 .(124 ص)
 .(23/169ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف (4)
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 ىىذىا ًفي فىًممن اسً  {اُْؼَشْػِ ََِػَ اعْزٌٍََ صَُّْ}: تىعىالىى قىٍكليوي  : "كىأىم اابن كثيرقاؿ المفسر بينما       
قىاـً  ته  اٍلمى قىاالى ا بىٍسًطيىا, مىٍكًضعى  ىىذىا لىٍيسى  ًجدًّا, كىًثيرىةه  مى ن مى قىاـً  ىىذىا ًفي ييسمؾ كىاً   الس مىؼً  مىٍذىىبي  اٍلمى

اًلحً  ا ًإٍمرىاريىىا كىىيكى : الص  اءىتٍ  كىمى ٍيرً  ًمفٍ  جى  ًإلىى اٍلميتىبىادىري  كىالظ اًىري . تىٍعًطيؿو  كىالى  ,تىٍشًبيوو  كىالى  ,تىٍكًييؼو  غى
ٍنًفي   اٍلميشىبًِّييفى  أىٍذىىافً  ٍمًقًو, ًمفٍ  شىٍيءه  ييٍشًبييوي  الى  الم وى  فىًإف   الم ًو, عىفً  مى  ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ}كى  خى

ا اأٍلىٍمري  بىؿً  [11:الشُّكرىل] {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ٍمًقوً  الم وى  شىب وى  ًئم ةي: مىفٍ اأٍلى  قىاؿى  كىمى , فىقىدٍ  ًبخى مىفٍ  كىفىرى دى  كى حى  جى
, فىقىدٍ  نىٍفسىوي  ًبوً  الم وي  كىصىؼى  مىا لىٍيسى  كىفىرى  ًلم وً  أىٍثبىتى  فىمىفٍ  تىٍشًبيوه, رىسيكلىوي  كىالى  نىٍفسىوي  ًبوً  الم وي  كىصىؼى  ًفيمىا كى

ا تىعىالىى ةي الص   اآٍليىاتي  ًبوً  كىرىدىتٍ  مى ةي, كىاأٍلىٍخبىاري  ًريحى ًحيحى مىى الص  ؿً  يىًميؽي  ال ًذم اٍلكىٍجوً  عى بلى  الم وً  ًبجى
نىفىى تىعىالىى, , تىعىالىى الم وً  عىفً  كى مىؾى  فىقىدٍ  الن قىاًئصى اٍلييدىل" سىًبيؿى  سى

(1). 
في سكرة مـ يتطرؽ لتفسير معنى صفة االستكاء الكاردة ف, المعتزلي الزمخشريالمفسر أما       

في تفسيره لسكرة  ,كجدت بياف معنى ىذه الصفة عند الزمخشرم ,الحديد, لكف مف خبلؿ بحثي
 عمى االستكاء كاف "لما,[5:طو] {اعْزٌٍََ اُْؼَشْػِ ػَََِ اُشَّؽَُْٖٔ}عند تفسير قكلو تعالى:  ,طو

 عمى فبلف استكل: فقالكا الممؾ عف كناية جعمكه الممؾ, يردؼ مما ,الممؾ سرير كىك ,العرش
ف ,ممؾ يريدكف ,العرش  كيد مبسكطة, فبلف يد: قكلؾ كنحكه... البتة السرير عمى يقعد لـ كا 
 لـ مف أفٌ  حتى قمت, فيما إال العبارتيف بيف فرؽ ال بخيؿ, أك جكاد أنو بمعنى مغمكلة, فبلف
 ىك: قكليـ عندىـ لمساكاتو مبسكطة يده :فيو قيؿ ارأسن  يد لو تكف لـ أك ,بالنكاؿ قط يده يبسط
 ..ثََْ} بخيؿ, ىك أم [64:المائدة] {َٓـٌَُُِْخٌ.. اَُِّوِ َّذُ اَُْْيٌُدُ ًَهَبَُذِ}  :اهلل قكؿ كمنو ,جكاد

 .(2).".يد تصٌكر غير مف جكاد, ىك أم [64: المائدة] {َٓجْغٌُؿَزَبِٕ.. َّذَاهُ
 بياف معنى االستكاء.في  لمسمؼ ,مخالفة المعتزلة ممثمة في الزمخشرم ,يتضح مما سبؽ      
مـ يبيف معنى صفة االستكاء الكاردة في سكرة الحديد, لكف ف, األشعري الرازيأما المفسر       

عند تفسير  ,طوفي تفسيره لسكرة  ,الرازممف خبلؿ بحثي كجدت بياف معنى ىذه الصفة عند 
 مف المراد :العمماء بعض قاؿ"حيث قاؿ:  [5: طو] {اعْزٌٍََ اُْؼَشْػِ ػَََِ اُشَّؽَُْٖٔ}:قكلو تعالى
 .ميراؽ كدـ سيؼ غير مف.. .العراؽ عمى بشر استكل قد :الشاعر قاؿ ,االستيبلء االستكاء

                                                           

 .(427 -3/426ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (1)
 .(3/52ج) الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (2)
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 بعد الغمبة حصكؿ معناه االستيبلء فإ: أحدىا ,لكجكه جائز غير التأكيؿ ىذا قيؿ فإف      
 لو كاف إذا كذا عمى استكلى فبلف يقاؿ إنما نوإ: وثانييا ,محاؿ تعالى اهلل حؽ في كذلؾ ,العجز
 ألف محاؿ؛ تعالى اهلل حؽ في كىذا ذلؾ, قبؿ مكجكدان  عميو المستكلى ككاف ينازعو, منازع
 فبل ,المخمكقات كؿ إلى بالنسبة حاصؿ االستيبلء: وثالثيا ,كتككينو بتخميقو حدث إنما العرش
 ىذه زالت باالقتدار ءاالستيبل فسرنا إذا ناإ: كالجكاب ,فائدة بالذكر العرش لتخصيص يبقى

المرادؼ  ,يفيـ مف كبلـ الرازم ترجحو بأف معنى االستكاء ىك االستيبلء ,(1)"بالكمية المطاعف
 لبلقتدار.

 الصفات الفعمية, مف كغيرىا يثبتكف صفة االستكاء هلل تعالىالسمؼ أف  ,يتضح مما سبؽ      
, االرتفاعك  بالعمك,: ىا اإلماـ الطبرمر كقد فس تمثيؿ, كال ,تكييؼ كال تعطيؿ, كال ؼيتحر  غير مف

 االستكاء جعؿ ,المعتزلي الزمخشرمفكاألشاعرة,  ,كلكف خالؼ في ذلؾ أىؿ التأكيؿ مف المعتزلة
تأكيؿ  كمنشأ,  -بمعنى االقتدار-االستكاء باالستبلء األشعرم, فسر الرازمك , الممؾ عف كناية

االرتفاع ك  ة السمؼ ىك ظنيـ أف العمك,كمخالف ,كاالشاعرة ,كؿ مف المعتزلة االستكاء عند
 مشابية المخمكقات, كأف استكاءهيب, كالجية, ك التجسيـ كالتركعف تنزيو اهلل تعالى يتناقض مع 
ككؿ ذلؾ ال يميؽ في حؽ اهلل تعالى, كلكف نستطيع أف  ,يقتضي افتقاره لمعرش ,عمى العرش

, [11: الشكرل] {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ ...َُْْظَ} نبطؿ كؿ ىذه الشبو بقكلو تعالى:
 فاستكاء الخالؽ سبحانو عمى العرش ليس كاستكاء المخمكؽ عمى الكرسي, فيك سبحانو مستكو 

 , عمكان يميؽ بعظمتو كجبللو.عمكه بمعنى كاستكاؤه خمقو, مف بائف عرشو عمى
 :المعية -ب

 السمؼبنص الكتاب كالسنة, كمعتقد  ,هلل تعالى : ىي مف الصفات الفعمية الثابتةالمعية      
 .(2)خمقو" مف بائفه  عرشو, عمى مستكو  كاتو,سمفكؽ  كأنو الحقيقة, عمى معنا اهلل فييا: " أف  

ف         فة المعية هلل تعالى عمى نكعيف: إثبات صكا 
 بإحاطتو قوخم مع تعالى فاهلل ,, مؤمنيـ, ككافرىـالخمؽ لجميع اهلل معية: العامة المعية -1

 كتأتي كاإلحاطة, االطبلع مقتضاىا المعيةكىذه  ,عرشو فكؽ مف ليـ كسماعو كرؤيتو كاطبلعو,
 ًَال سَاثِؼُيُْْ ىٌَُ بَُِّب صاَلصَخٍ َٗغٌٍَْ ِْٖٓ ٌٌَُُّٕ َٓب}: سبحانو كقكلو كالتخكيؼ, كالمجازاة, المحاسبة, صيغ في

 .[7:المجادلة] {... ًَبٌُٗا َٓب ؤََّْٖ َٓؼَيُْْ ىٌَُ بَُِّب ؤًَْضَشَ ًَال رَُِيَ ِْٖٓ ؤَدََْٗ ًَال عَبدِعُيُْْ ىٌَُ بَُِّب خَْٔغَخٍ
                                                           

 .(22/9ج) الرازم, مفاتيح الغيب (1)
 .(318 -317 ص) الكاردة في الكتاب كالسنة صفات اهلل  ,عمكم  الس ق اؼ (2)
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 كالمتقيف, كالذاكريف لمصابريف, سبحانو كمعيتو ,بالمؤمنيف خاصة فيي: الخاصة المعية -2
 ,كالحب كالتأييد رالنص: كمقتضاىا ,[46:األنفاؿ] {اُظَّبثِشَِّٖ َٓغَ اَُِّوَ بَِّٕ ًَاطْجِشًُا}: تعالى قكلوك

 بَِّٗنِِ رَخَبكَب ال}: كىاركف لمكسى سبحانو قكلوكك ,[40:التكبة] {َٓؼَنَب اَُِّوَ بَِّٕ رَؾْضَْٕ ال} : قاؿ

 قاؿ العامة, المعية جاءت, الخطاب في معيـ فرعكف دخؿ فمما ,[46:طو] {ًَؤَسٍَ ؤَعَْٔغُ َٓؼٌََُٔب

حاطتو, ,بعممو كميـ الناس مع سبحانو فيك [.15:الشعراء] {ُٓغْزَِٔؼٌَُٕ َٓؼٌَُْْ بَِّٗب}: تعالى  كىك كا 
 .(1)سبحانو كتسديده كتكفيقو, كتأييده, كنصره, بعكنو, الصابريف كمع ,المتقيف مع

 صفتي المعية كالعمك كذلؾ لكجكه: ال تعارض بيف      
 يجمع اهلل بينيما في كصؼ نفسو. أف صح مال تناقضافم كانا لك -1
 معؾ, كىك عاليان  الشيء يككف أف الممكف مفف أصبلن, تعارض, كالمعية لعمكا بيف ليس -2

 اجتماع أمكف فإذا السماء, في القمر أف مع نسير, كنحف معنا القمر: العرب يقكلو ما كمنو
 .أكلى باب مف الخالؽ في فاجتماعيما المخمكؽ, في كالمعية العمك
, جبؿ عمى إنسانان  أف لك أرأيت        كأنا المعركة, في بعيد مكاف إلى اذىبكا: لمجنكد كقاؿ عاؿو

 ىـيبصر  اآلف ألنو معيـ؛ فصار بعيد, مف إلييـ ينظر عمى عينيو, المنظار كاضع كىك معكـ,
  يـ.بين كأنو
 أعظـ اهلل ألف الخالؽ؛ حؽ في متعذران  يكف لـ المخمكؽ, حؽ في اجتماعيما تعذر لك نوإ -3

 .(2)المخمكقيف بصفات لؽالخا صفات تقاس أف يمكف كال كأجؿ,
}ىٌَُ اَُّزُِ  في قكلو تعالى: ة,مرة واحدكقد كردت صفة المعية هلل تعالى في سكرة الحديد      

َٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ َّخْشُطُ ِٓنْيَب ًَخََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ َّؼَُِْْ َٓب َِِّظُ كِِ اُْإَسْعِ ًََٓب 

  .[4]الحديد:  اُغََّٔبءِ ًََٓب َّؼْشُطُ كِْيَب ًَىٌَُ َٓؼٌَُْْ ؤََّْٖ َٓب ًُنْزُْْ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَظِريٌ{

 أييا لكـ شاىد كىك: "أم {ًُنْزُْْ ؤَّْنََٔب َٓؼٌَُْْ ًَىٌَُ} : قكلو تعالى:الطبريقاؿ المفسر       
 سمكاتو فكؽ عرشو عمى كىك كمثكاكـ, كمتقمبكـ أعمالكـ, كيعمـ ممكـ,يع كنتـ أينما الناس,
 .(3)السبع"

                                                           

  .(6/3د) شرح االقتصاد في االعتقاد ,عبد العزيز الراجحيانظر:  (1)
 .(405 -1/404ج) الكاسطية العقيدة شرح ,العثيميفانظر: ( 2)
 .(23/169ج) أكيؿ القرآفالطبرم, جامع البياف في ت (3)
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ابن كثيرقاؿ ك        ًقيبه : "أىمٍ  {ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ ًُنْزُْْ َٓب ؤََّْٖ َٓؼٌَُْْ ًَىٌَُ}: قىٍكليوي : , رى ـٍ مىٍيكي  عى
مىى شىًييده  اًلكيـٍ  عى ٍيثي  أىٍعمى , حى , فى كىأىيٍ  أىٍنتيـٍ , أىكٍ  بىر   ًمفٍ  كيٍنتيـٍ , أىكٍ  لىٍيؿو  ًفي بىٍحرو  أىكً  اٍلبيييكتً  ًفي نىيىارو
ًميعي  اٍلًقفىاًر, مىى ًعٍمًموً  ًفي اٍلجى تىٍحتى  الس كىاًء, عى ًرهً  كى سىًمًعًو, بىصى ـٍ  فىيىٍسمىعي  كى مىكي يىرىل كىبلى , كى ـٍ ـي  مىكىانىكي يىٍعمى  كى
ـٍ  , ,ًسر كي ـٍ نىٍجكىاكي  َٓب َّؼَُِْْ صَِْبثَيُْْ َّغْزَـْشٌَُٕ ؽِنيَ ؤَال ِٓنْوُ َُِْغْزَخْلٌُا طُذًُسَىُْْ َّضْنٌَُٕ بَِّٗيُْْ ؤَال}: اؿى قى  كىمىا كى

 . (1)"[5: ىيكدو ] {اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ بَِّٗوُ ُّؼِِْنٌَُٕ ًََٓب ُّغِشًَُّٕ
 شاممة لجميعمعية العامة الىي ال ,يتضح مما سبؽ أف المعية المذككرة في سكرة الحديد      

حاطتو, ال يغيب عنو شيء, كال  ,كقيره ,كقدرتو ,المخمكقات, فيك سبحانو مع كؿ شيء بعممو كا 
 كِِ ًََُب اُْإَسْعِ كِِ شَِْءٌ ػََِْْوِ َّخْلََ َُب اَُِّوَ بَِّٕ}في األرض كال في السماء, قاؿ تعالى:  يعجزه شيء

 .[5: عمراف آؿ] { اُغََّٔبءِ
مـ يتطرؽ لتفسير معنى صفة المعية الكاردة في سكرة ف, المعتزلي الزمخشريالمفسر أما       

في تفسيره لسكرة  ,الحديد, لكف مف خبلؿ بحثي كجدت بياف معنى ىذه الصفة عند الزمخشرم
حيث  [15: الشعراء] { ُٓغْزَِٔؼٌَُٕ َٓؼٌَُْْ بَِّٗب ثِأَّبرِنَب كَبرْىَجَب ًََِّب هَبٍَ}قكلو تعالى: عند تفسير  ,الشعراء
 كاستمع حضر إذا ,عميو لكما الظيير كالناصر كلعدٌككما لكما أنا: يريد الكبلـ, مجاز مفقاؿ: "

 فإف ,لغكان  كمىعىكيـٍ .. .كأنكسو ,عنكما شككتو كأكسر ,كأغمبكما ,فأظيركما, كبينو بينكما يجرل ما
ـٍ  قرينة ميٍستىًمعيف جعمت لـ: قمت  عمى يكصؼ تعالى كاهلل المجاز, باب مف ككنو في مىعىكي

 جار االستماع ألفٌ  الحقيقة؛ عمى بالمستمع يكصؼ ال كلكف: قمت كسامع؟ سميع بأنو الحقيقة
 أيكًحيى  قيؿٍ  :تعالى قكلو كمنو. الرؤية مف النظر بمنزلة السمع مف كاالستماع اإلصغاء, مجرل
بان  قيٍرآنان  سىًمٍعنا ن اإً  فىقاليكا اٍلًجفِّ  ًمفى  نىفىره  اٍستىمىعى  أىن وي  ًإلىي    كسمع حديثو, إلى استمع: كيقاؿ عىجى

 .(2)"السمع بحاسة كأدركو ,إليو أصغى: أم حديثو,
حيث يعتبر  ,في اثبات صفة المعية هلل تعالى لمسمؼمخالفة المعتزلة  ,يتضح مما سبؽ      

رتو كتأييده إف كانت إما بعممو كاحاطتو إف كانت عامة, أك بنص ,أف ىذه المعية حقيقية السمؼ
 .يعتبر أف ىذه المعية عمى المجاز ال الحقيقة ,خاصة, بينما الزمخشرم مف المعتزلة

                                                           

 .(8/9ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (1)
 .(3/304ج) الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (2)
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مف األشاعرة, لـ يبيف المراد بصفة المعية المذكرة في سكرة الحديد؛  الرازيأما المفسر       
 َٓغَ اَُِّوَ بَِّٕ ًاًَاطْجِشُ}لكنو بيف المراد بيا في أكثر مف مكطف, كمف ذلؾ قاؿ: قكلو تعالى: 

بالصبر...  فأمرىـ الصبر, عمى مبني الجياد أمر كماؿ أف "كالمقصكد [46: األنفاؿ] {اُظَّبثِشَِّٖ
 .(1)كالمعكنة" النصرة المعية بيذه المراد أف شبية كال الصابريف, مع تعالى أنو كبيف
 ىذه مف المراد أف شؾ "كال [40: التكبة] {َٓؼَنَب اَُِّوَ بَِّٕ رَؾْضَْٕ َُب} كقاؿ في قكلو تعالى:      
 .(2)كالمعكنة" كالحراسة, كالنصرة, بالحفظ, المعية المعية,
} ًَىٌَُ َٓؼٌَُْْ ؤََّْٖ َٓب ًُنْزُْْ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ قكلو تعالى: :فقاؿ من األشاعرة القرطبي أما المفسر      

ـٍ  كىىيكى )" ثَظِريٌ{ ًتوً ًبقي  :يىٍعًني( مىعىكي سيٍمطىاًنوً  ,ٍدرى ا أىٍيفى ) ,كىًعٍمًموً  ,كى ( بىًصيره  تىٍعمىميكفى  ًبما كىالم وي  كيٍنتيـٍ  مى

الىكيـٍ  ييٍبًصري  يىرىاىىا أىٍعمى ًمٍنيىا" ءشي عميو يخفى كال كى
 ؤَِِّٗ} كقاؿ رحمو اهلل في قكلو تعالى: .(3)

, ًبأىنِّي: "اٍلمىٍعنىى [12: األنفاؿ] {َٓؼٌَُْْ ـٍ كىاٍلمىعيكنىًة" ,ًبالن ٍصرً  مٍ أى  مىعىكي
 قكلو تعالى: :كقاؿ .(4)

ف   )مثؿ كالمعكنة, ًبالن ٍصرً  أىٍم:" [35: محمد] {َٓؼٌَُْْ ًَاَُِّوُ}   .(5)"(اٍلميٍحًسًنيفى  لىمىعى  الم وى  كىاً 
 بجبللو تميؽ ,تعالى هلل ثبات معية حقيقية تامةإىك  :السمؼأف منيج  ,يتضح مما سبؽ      

 الكجكد, ككحدة ,كالمخالطة ,كاالتحاد ,الحمكؿ معية ليست -صفاتو كسائر -كتعالى سبحانو
نما كالتأييد إف كانت خاصة, ىذه  ,كاإلحاطة إف كانت عامة, أك معية النصر ,ىي معية العمـ كا 

التي ال تنفؾ عنو  البلزمةالذاتية  صفاتو مف العمك ألف ال تتعارض مع عمكه سبحانو؛المعية 
الذم حمؿ المعية  ,ممثمة في الزمخشرم ,في ذلؾ المعتزلة السمؼ, كقد خالؼ لىكتعا سبحانو

في تفسير السمؼ فقد كافقكا  ,كالرازم ,ممثمة في القرطبي :ال الحقيقة, أما األشاعرة ,عمى المجاز
 ,كالحراسة ,كالنصرة ,فسركىا بالحفظ :فسركىا بالعمـ, كالخاصة :فالمعية العامة ,معنى المعية

 ة.كالمعكن
 

                                                           

 .(15/490ج) الرازم, مفاتيح الغيب (1)
 .(16/51ج) المرجع السابؽ (2)
.(17/237ج) الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي,  (3)
 .(7/378ج)( المرجع السابؽ 4)
 .(16/256ج) ( المرجع السابؽ5)
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 :المحبة -ت
, يىًحٌب, في المغًة:       بًّا, مف حب  اٌب, فيك حي ًبيب, كحب   مىٍحبكب كالمفعكؿ حى  أك الش يءى  كحى

, أك [33: يكسؼ] { بَُِْْوِ َّذْػٌَُٗنِِ َِّٓٔب بََُِِّ ؤَؽَتُّ اُغِّغُْٖ سَةِّ هَبٍَ} إليو كماؿ الش خصى أم: كٌده

  .(1) [165: البقرة] {اَُِّوِ ًَؾُتِّ ُّؾِجٌَُّٗيُْْ} لو كخضع عظ مو

 كال تحريؼ, غير مف بو البلئؽ الكجو ىي صفة فعمية ثابتو هلل تعالى عمىاصطالحًا:       
, التكابيفك , المقسطيفك , المحسنيف عباده يحبتمثيؿ, فاهلل تعالى  كال تكييؼ, كال تعطيؿ,

 .(2) المحبة سبحانو صفاتو مف بأف اإليماف فكجب, المتطيريفك 
 الصفات, كصفة سائر كما يثبتكف ,كتعالى سبحانو هللالسمؼ  يثبتيا صفة المحبة كصفة      

جماع ,كالسنة ,الكتاب عمييا دؿ   قد المحبة  ,السمؼ يثبتيا التي كالمحبة .األمة سمؼ كا 
 هللا مف الطرفيف مف المحبة فيثبتكف كعبل, جؿ هلل العباد كمحبة لعباده, اهلل محبة ىي ,كالجماعة

 .(3)كتعالى سبحانو هلل العباد كمف لعباده
 ,فقد كرد العديد مف اآليات الدالة عمى صفة المحبة :داللة القرآف عمى صفة المحبة أما      
 َِّوُاُ َّإْرِِ كَغٌَْفَ}: كقاؿ ,[222:البقرة] {أُُْزَـَيِّشَِّٖ ًَُّؾِتُّ اُزٌََّّاثِنيَ ُّؾِتُّ اَُِّوَ بَِّٕ}: تعالى قكلو :منيا

فقد كرد العديد مف  ,, كأما داللة السنة عمى ىذه الصفة[54:المائدة] {ًَُّؾِجٌَُّٗوُ ُّؾِجُّيُْْ ثِوٌٍَّْ
 اٍلعىٍبدى  ييًحبُّ  الم وى  ًإف   قكلو عميو الصبلة كالسبلـ: :منيا ,األحاديث الدالة عمى صفة المحبة

ًفي   ,اٍلغىًني   ,الت ًقي   اٍلخى
قىدٍ بقكلو ,اإلجماع عمى ىذه الصفة ابف تيمية إلسبلـشيخ اكقد نقؿ  (4)  : "كى

مىؼي  أىٍجمىعى  مىى كىأىًئم تييىا اأٍليم ةً  سى ب ةً  إٍثبىاتً  عى ٍؤًمًنيفى  ًلًعبىاًدهً  تىعىالىى الم وً  مىحى ب ًتًيـٍ  ,اٍلمي مىحى  أىٍصؿي  كىىىذىا لىوي  كى
ًميؿً  ًديفً  اـً  اٍلخى نىفىاءً  إمى  ."(5) اٍلحي

                                                           

 .(431/ 1ج) المعاصرة العربية المغة , معجـأحمد مختار عبد الحميد عمرانظر:  (1)
 .(63 ص) تكضيح مقاصد العقيدة الكاسطية )البف تيمية( ,البراؾانظر: عبد الرحمف  (2)
مى الش يخ شي  ,خالد بف عبد الرحمف الشايعانظر:  (3) تىعًقيب عى اًديًث اسًتدرىاؾ كى عىيب األىرنىؤيكط في تىأًكيًمًو بىعض أحى

فىاتً   .(86 ص) ,الصِّ
 (8/214ج), باب إف اهلل يحب العبد التقي الغني الخفي, كتاب الرقاؽ ,صحيح مسمـاإلماـ مسمـ, ( 4)

 (.7542)ح
 .(2/354ج) الفتاكل مجمكع ( ابف تيمية,5)
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}ٌََُِِْْب في قكلو تعالى:  ة,مرة واحدكردت صفة المحبة هلل تعالى في سكرة الحديد  كقد      

  .[23]الحديد:  رَإْعٌَْا ػَََِ َٓب كَبرٌَُْْ ًََُب رَلْشَؽٌُا ثَِٔب آرَبًُْْ ًَاَُِّوُ َُب ُّؾِتُّ ًََُّ ُٓخْزَبٍٍ كَخٌُسٍ{
 كؿٌ  يحبٌ  ال كاهلل: يقكؿ( فىخيكرو  ميٍختىاؿو  كيؿ   ييًحبُّ  ال كىالم وي : ): "كقكلوالطبري المفسر قاؿ      
 .(1)الناس" عمى بو فخكر الدنيا, مف أكتي بما متكبر
 اَُِّوَ رُؾِجٌَُّٕ ًُنْزُْْ بِْٕ هَُْ}قكلو تعالى: عند تفسير مبينان صفة المحبة,  السعديالمفسر كقاؿ       

 كجكب فييا اآلية , "ىذه[31: عمراف آؿ] {سَؽٌِْْ ؿَلٌُسٌ ًَاَُِّوُ رٌُُٗثٌَُْْ ٌَُُْْ ًََّـْلِشْ اَُِّوُ ُّؾْجِجٌُُْْ كَبرَّجِؼٌُِِٗ

 ىذه ادعيتـ: أم { اَُِّوَ رُؾِجٌَُّٕ ًُنْزُْْ بِْٕ هَُْ} فقاؿ كثمراتيا, كنتيجتيا, كعبلماتيا, اهلل, محبة
 الصدؽ مف بد ال بؿ الدعكل, مجرد فييا يكفي فبل رتبة فكقيا ليس التي كالرتبة العالية, المرتبة
 ,الديف أصكؿ في كأفعالو, ,أقكالو في أحكالو, جميع في  رسكلو اتباع الصدؽ كعبلمة فييا,

 كأحبو تعالى, اهلل محبة دعكاه صدؽ عمى دؿ الرسكؿ اتبع فمف كالباطف, ,الظاىر في كفركعو,
 محبان  فميس كؿالرس يتبع لـ كمف كسكناتو, ,حركاتو جميع في كسدده كرحمو ذنبو, لو كغفر اهلل
 كاذب كأنو ,عدميا عمى دؿ ذلؾ يكجد لـ فما رسكلو, اتباع لو تكجب هلل محبتو ألف تعالى؛ هلل
 جميع يكزف اآلية كبيذه شرطيا, بدكف نافعة غير كجكدىا تقدير عمى أنيا مع ادعاىا, إف

 ذلؾ مف نقص كما هلل, كحبيـ إيمانيـ يككف الرسكؿ اتباع مف حظيـ حسب فعمى الخمؽ,
 .(2)نقص"
ف معنى صفة المحبة الكاردة في سكرة الحديد, لكف مف يمـ يبفالزمخشري, المفسر أما      

تفسير  عند ,في تفسيره لسكرة المائدة الزمخشريخبلؿ بحثي كجدت بياف معنى ىذه الصفة عند 
 ػَََِ ؤَرَُِّخٍ ًَُّؾِجٌَُّٗوُ ُّؾِجُّيُْْ ثِوٌٍَّْ اَُِّوُ َّإْرِِ غٌَْفَكَ دِّنِوِ ػَْٖ ِٓنٌُْْْ َّشْرَذَّ َْٖٓ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}قكلو تعالى: 

ييًحبُّكنىوي  ييًحبُّييـٍ " حيث قاؿ: ,[54: المائدة] {اٌَُْبكِشَِّٖ.. ػَََِ ؤَػِضَّحٍ أُُْآِْنِنيَ  ,لربيـ العباد محبة كى
 يثيبيـ أف لعباده الم و بةكمح ,كعقابو سخطو يكجب ما يفعمكا ال كأف مرضاتو, كابتغاء ,طاعتو
 .(3)"عنيـ كيرضى عمييـ كيثنى كيعظميـ لو, طاعتيـ عمى الثكاب أحسف

                                                           

 .(23/199ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1)
 .(128 ص) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,السعدم (2)
.(647- 1/646ج) الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (3)
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فإنيما لـ يبينا معنى صفة المحبة الكاردة في  ,األشعرييفالقرطبي الرازي و كؿ  أما مكقؼ       
تفسير قكلو إال أف الرازم بيف معنى ىذه الصفة عند تفسيره لسكرة األعراؼ, عند  سكرة الحديد؛

 {أُُْغْشِكِنيَ ُّؾِتُّ َُب بَِّٗوُ رُغْشِكٌُا ًََُب ًَاشْشَثٌُا ًًٌَُُِا َٓغْغِذٍ ًَُِّ ػِنْذَ صِّنَزٌَُْْ خُزًُا آدََّ ثَنِِ َّب}تعالى: 
 بقي تعالى اهلل يحبو ال ما كؿ ألف التيديد؛ نياية المسرفيف: ىذا يحب ال "إنو ,[31: األعراؼ]

 المحبة ىذه فعدـ إليو, الثكاب إيصالو العبد تعالى اهلل محبة معنى ألف ؛الثكاب مف محركمان 
 اإلجماع النعقاد العقاب, حصؿ فقد الثكاب يحصؿ لـ كمتى الثكاب, حصكؿ عدـ عف عبارة
 .(1)يعاقب" كال يثاب, ال مكمؼ الكجكد في ليس أنو عمى

عند تفسير قكلو  ,آؿ عمراف تفسيره لسكرة عند صفة المحبةمعنى  بيف القرطبي كما أف       
فىةى  اٍبفي  , "قىاؿى  [31: عمراف آؿ] {اَُِّوُ.. ُّؾْجِجٌُُْْ كَبرَّجِؼٌُِِٗ اَُِّوَ رُؾِجٌَُّٕ ًُنْزُْْ بِْٕ هَُْ}: تعالى عىرى

(2) :
ب ةي  مىى الش ٍيءً  ًإرىادىةي  :اٍلعىرىبً  ًعٍندى  اٍلمىحى قىاؿى . لىوي  قىٍصدو  عى ب  : اأٍلىٍزىىًرمُّ  كى  طىاعىتيوي  وكرسكل ًلم وً  اٍلعىٍبدً  ةي مىحى
ب ةي  [.31: عمراف آؿ]{ كَبرَّجِؼٌُِِٗ اَُِّوَ رُؾِجٌَُّٕ ًُنْزُْْ بِْٕ هَُْ}:تىعىالىى الم وي  قىاؿى  أىٍمرىىيمىا, كىاتِّبىاعيوي  ,لىييمىا مىحى  كى

مىٍيًيـٍ  ًإٍنعىاميوي  :ًلٍمًعبىادً  الم وً   [32: عمراف آؿ] { اٌَُْبكِشَِّٖ ُّؾِتُّ َُب اَُِّوَ كَةَِّٕ}عالىت الم وي  قىاؿى  ًباٍلغيٍفرىاًف, عى
" يىٍغًفري  الى  أىمٍ  ـٍ لىيي

(3). 
ال  يـ, فكبلن منلمسمؼ ,القرطبيالرازم ك الزمخشرم, ككذلؾ  , مخالفة كؿ  يتضح مما سبؽ      

فمف دالئؿ بؿ يثبتكف فقط آثار كمقتضيات كدالئؿ ىذه المحبة,  ,يثبت المحبة كصفة هلل تعالى
, كأف ينعـ عميو الرب لمعبد أف يثيبو أحسف الثكاب العبد لربو طاعتو, كمف دالئؿ محبةمحبة 
ككذلؾ يثبتكف  ,فإنيـ يثبتكف المحبة كصفة هلل تعالى ,السمؼ, أما الحؽ ىك ما عميو بالغفراف

 اآلثار المترتبة عمى ىذه الصفة. 
 
 
 
 

                                                           

 .(14/230ج) الرازم, مفاتيح الغيب (1)
 عصره, مكلده في كخطيبيا كعالميا تكنس إماـ :اهلل عبد أبو الورغمي, عرفة ابن محمد بن ىو محمد (2)

)مختصر ختصر الكبير( في فقو المالكية, ك)المختصر الشامؿ( في التكحيد, كمف كتبو )الم.. .فييا ككفاتو
 .(7/43ج), األعبلـ الزركمي. (ىػ803تكفي سنة -ىػ716كلد سنة ).)الحدكد( في التعاريؼ الفقيية.كالفرائض( 

 .(4/60ج) الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي,  (3)
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  :الحياة -ث
ي  )مف "في المغة:        ؼي (حى ٍكًت... ...ًخبلى يىاةي  اٍلمى , فىاٍلحى يىكىافي تىافً  اٍلمىٍكتً  ًضدُّ  كىاٍلحى ييسىم ى. كىاٍلمىكى  كى
ينا اٍلمىطىري  يىاةى  ًبوً  أًلىف   حى ييقىاؿي . اأٍلىٍرضً  حى ميٍحًييىةه  ميٍحيو  نىاقىةه  كى لىده  لىيىا يىميكتي  يىكىادي  الى : كى تىقيكؿي . كى  أىتىٍيتي : كى
ٍدتىيىا ًإذىا تييىا,فىأىٍحيىيٍ  اأٍلىٍرضى  ي ةى  كىجى ةن  الن بىاتً  حى  .(1) "غىض 
 الكماؿ, صفات لجميع ىي صفة ذاتية فعمية, ثابتة هلل تعالى, كىي متضمنة اصطالحًا:      

 .(2)ليا, فاهلل تعالى حي بحياة أزلية لـ يسبقيا عدـ, كلـ يمحقيا مكت  مستمزمة
 -يةوفعم -ال تنفؾ عنيا ,لمذات ر أنيا مبلزمةباعتبا -ذاتيةىي صفة  :الحياة صفةف      

مشتقة مف اسـ اهلل تعالى  -المرتبطة بإرادتو كمشيئتو ,باعتبار أف اإلحياء مف أفعاؿ اهلل تعالى
يُّ ك "قاؿ الخطابي:  الحي, كمف الفعؿ يحيي, يىاةً  مىٍكجٍكدىان, يىزىؿٍ  لـ الًذم ىك: الحى بالحى  لـ مىٍكصٍكفىان, كى

يى  لىوي  تٍحدث , بىٍعدى  اةالحى يىاةً  بىٍعدى  المىكت يىٍعتىًرضو كىالى  مىٍكتو  أك المىٍكت يىٍعتىًكرىـٍ  األٍحيىاءً  كسىائر. الحى

ـي  دً  ًفي العىدى فىيٍ  أحى يىاةً  طىرى ا أك الحى  (3)"[88:القصص] {ًَعْيَوُ.. بَُِّب ىَبُِيٌ شَِْءٍ ًَُُّ..}ك مىعىان  ًفٍيًيمى

}ًَرًٌََََّْ ػَََِ اُْؾَِِّ  قىاؿى تىعىالىى: ,يمحقيا مكت كلف ,عدـ بحياة أزلية لـ يسبقيا فاهلل تعالى حي

, اٍبفً  عىفً ك  ,[58]الفرقاف:  اَُّزُِ َُب ٌَُّٔدُ ًَعَجِّؼْ ثِؾَْٔذِهِ{ : يىقيكؿي  كىافى  ,   اهللً  رىسيكؿى  أىف   عىب اسو

  لىؾى  المييـ , ًبؾى  أىٍسمىٍمتي , كى مىٍيؾى  آمىٍنتي , كىعى ك ٍمتي , لىٍيؾى كىا ً  تىكى ًبؾى  أىنىٍبتي , كى ٍمتي اصى  أىعيكذي  ًإنِّي المييـ   خى
, , ًإال   ًإلىوى  الى  ًبًعز ًتؾى يُّ  أىٍنتى  تيًضم ًني, أىفٍ  أىٍنتى , الى  ال ًذم اٍلحى ٍنسي  كىاٍلًجفُّ  يىميكتي يىميكتيكفى  كىاإٍلً

(4).
 كذلؾ مرات خمس لقرآفا في( الحي) اسـ كرد كقدفصفة الحياة مشتقة مف اسـ اهلل الحي,       
 :يمي ما عمى

 [.255البقرة:] {ٌٌَّْٗ... ًَال عِنَخٌ رَإْخُزُهُ ال اُْوٌَُُّّْ اُْؾَُِّ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال اَُِّوُ:}تعالى قكلو في -أ

 .[2 ,1: عمراف آؿ] {اُْوٌَُُّّْ اُْؾَُِّ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب اَُِّوُ( 7) امل}: تعالى قكلو كفي -ب
                                                           

 .(122/ 2ج) عجـ مقاييس المغةم ,الرازمأحمد بف فارس  (1)
 .(187/ 4ج) العباد خير ىدم في المعاد ( انظر: زاد2)
 .(1/80ج) الدعاء شأف ( الخطابي,3)
اًء كىالت ٍكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىارً  ,صحيح مسمـ اإلماـ مسمـ,( 4) ًمٍف شىرِّ  ,كتاب الذٍِّكًر كىالدُّعى ًذ ًمٍف شىرِّ مىا عيًمؿى كى بىابي الت عىكُّ
ـٍ ييٍعمىؿٍ مى   (.2717 ح) (4/2086ج), ا لى
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 [.111طو:]{ظُِْٔبً ؽََََٔ َْٖٓ خَبةَ ًَهَذْ اُْوٌَُِّّْ ُِِْؾَِِّ اٌُُْعٌُهُ ًَػَنَذِ:}تعالى قكلو يكف -ت

 [.58 الفرقاف:] {ثِؾَْٔذِهِ ًَعَجِّؼْ ٌَُّٔدُ ال اَُّزُِ اُْؾَِِّ ػَََِ ًَرًٌََََّْ}: تعالى قكلو كفي -ث

 كَبدْػٌُهُ ُٓخِِْظِنيَ َُوُ اُذَِّّٖ اُْؾَْٔذُ َُِِّوِ سَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَ{ }ىٌَُ اُْؾَُِّ ال بَُِوَ بِالَّ ىٌَُكفي قكلو تعالى:  -ج
 .[56:]غافر
 كىما:  آيتانالحديد دؿ عمى صفة الحياة في سكرة كقد       

 .[2ديد:]الح } َُوُ ُِْٓيُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ُّؾِِْْ ًَُِّْٔذُ ًَىٌَُ ػَََِ ًَُِّ شَِْءٍ هَذِّشٌ{:قكلو تعالى -1

 .[17]الحديد: }اػٌَُِْٔا ؤََّٕ اَُِّوَ ُّؾِِْ اُْإَسْعَ ثَؼْذَ ٌَْٓرِيَب هَذْ ثََّْنَّب ٌَُُُْ اُْأَّبدِ َُؼٌََُِّْْ رَؼْوٌَُِِٕ { كقكلو تعالى: -2

الذم اشتقت منو صفة  ,ييالناظر لآليتيف السابقتيف يجد أنيما قد اشتممتا عمى الفعؿ يح      
فبل يمكف  -قائمة بذاتو سبحانو ,كال عجز حياة ,, التي ال يعترييا نقصالمطمقةالحياة, الحياة 

فإنو سبحانو يحيي مف يشاء, متى شاء, ككيؼ  كمرتبطة بمشيئتو -أف يحيي مف لـ يكف حيان 
  .شاء

 ما يحيي: يقكؿ {ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْْ:}في تفسير اآلية األكلى "كقكلو الطبريقاؿ المفسر       
 الركح بنفخ حيكانان, الميتة النطفة مف يحدث بأف كذلؾ يشاء, كيؼ يكجده بأف خمؽ,ال مف يشاء
 الحياة بعد األحياء مف يشاء ما كيميت األشياء, مف ذلؾ كنحك فييا, يقمبيا تارات بعد مف فييا
 .(1)"فيفنيو أجمو بمكغو بعد

 شيئان, تنبت ال التي الميتة {ٕسْعَا ُّؾِِْْ اَُِّوَ ؤََّٕ} كقاؿ في اآلية الثانية " قكلو تعالى:     

 دركسيا, بعد الميتة األرض ىذه نحيي ككما: يقكؿ كدركسيا, دثكرىا بعد: يعني {ٌَْٓرِيَب ثَؼْذَ}
اؿ   اإلنساف نيدم كذلؾ  مف مؤمنا يصير حتى لئليماف كنسدِّده فنكفِّقو الحؽ, إلى الحؽٌ  عف الض 
 .(2)"مف بعد ضبللو كميتديان  كفره, بعد

                                                           

 .(23/165ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1)
 .(190 -23/189ج)( المرجع السابؽ 2)
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لمعنى ييٍحًيي, حيث قاؿ في تفسير  في تفسيرهالسمؼ فقد كافؽ الزمخشري, المفسر أما      
 كيميت القيامة يكـ كالمكتى كالبيض النطؼ أم: "يحيى {ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْْ:}اآلية األكلى

 .(1)األحياء"
 تمثيؿ ىذا: قيؿ مىٍكًتيا ٍعدى بى  اأٍلىٍرضى  ييٍحيً  الم وى  أىف   ية الثانية: "اٍعمىميكالآل هكقاؿ في تفسير        
 .(2)األرض" الغيث يحيى كما يحيييا كأنو القمكب, في الذكر ألثر

اإلحياء كصفة فعمية, أما صفة الحياة كصفة ذاتية فمـ يتطرؽ يثبت صفة  الزمخشريف       
فبل ينكر ىذه  ,هلل تعالى ليا الزمخشرم, مع العمـ أف المعتزلة لـ يخالفكا في صفة اإلحياء

حيث  ,كافر, أما الخبلؼ مع المعتزلة في اثبات صفة الحياة كصفة ذاتية هلل تعالى الصفة إال
كىذا شأف المعتزلة في  ذاتو, كحياتو بحياة, حي فيك ,الذات عف زائدة غير يجعمكف ىذه الصفة

 جميع الصفات اإلليية.
في  ة األكلى حيث قاؿ:حيث قاؿ في تفسير اآليالسمؼ فقد كافؽ قكؿ  الرازي األشعريأما       

كفى  " ذىكىرى {ًَُِّْٔذُ ُّؾِِْْ}قكلو:  ييًميتي  ًلٍمبىٍعًث, اأٍلىٍمكىاتى  ييٍحًيي: َأَحُدُىَما كىٍجيىٍيًف, ًفيوً  اٍلميفىسِّري  كى
اجي  قىاؿى : َوالثَّاِني الدٍُّنيىا ًفي اأٍلىٍحيىاءى  ييًميتي  ًقيفى نىاطً  عقبلء أشخاصان  فىيىٍجعىمييىا النُّطىؼى  ييٍحًيي: الز ج   كى
ٍحيىاءً  تىٍخًصيصً  ًمفٍ  اٍلميرىادي  لىٍيسى  أىن وي  كىىيكى  ثىاًلثه  كىٍجوه  ًفيوً  كىًعٍنًدم اتىةً  اإٍلً مى  ميعىي فو  ًبزىمىافو  كىاإٍلً

اصو  ًبأىٍشخى , كى ٍعنىاهي  بىؿٍ  ميعىي ًنيفى مىى اٍلقىاًدري  ىيكى  أىن وي  مى ٍمؽً  عى يىاةً  خى ٍكًت, اٍلحى : اٍلميٍمؾً  سيكرىةً  ًفي ؿى قىا كىمىا كىاٍلمى
كدي  ,[2: الممؾ] {ًَاُْؾََْبحَ أٌَُْْدَ خََِنَ اَُّزُِ} انىوي  كىٍكنيوي  ًمٍنوي  كىاٍلمىٍقصي ادً  اٍلميٍنفىًردي  ىيكى  سيٍبحى  ىىاتىٍيفً  ًبًإيجى

اًىي تىٍيفً  مىى اٍلمى ًؽ, عى ٍطبلى ٍنييمىا يىٍمنىعيوي  الى  اإٍلً اًنعه, عى ٍنييمى  يىريدُّهي  كىالى  مى ؿي  كىًحينىًئذو  رىاد , اعى  اٍلكىٍجيىاًف, ًفيوً  يىٍدخي
ا الم ذىافً  " ذىكىرىىيمى كفى اٍلميفىسِّري

(3). 
 ُّؾِِْْ}:تعالىمف األشاعرة, حيث قاؿ: قكلو القرطبي كيؤيد ىذا المعنى المفسر       

ييٍحًيي الدٍُّنيىا ًفي اأٍلىٍحيىاءى  ييًميتي  أم:" {ًَُِّْٔذُ ًقيؿى . ٍعثً ًلٍمبى  اأٍلىٍمكىاتى  كى  مىكىاته  كىًىيى  النُّطىؼى  ييٍحًيي: كى
ييًميتي   .(4)اأٍلىٍحيىاءى" كى

                                                           

.(4/472ج)الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (1)
 .(4/478ج) المرجع السابؽ( 2)
 .(29/444ج) الرازم, مفاتيح الغيب (3)
.(17/236ج) امع ألحكاـ القرآفالجالقرطبي,  (4)
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}اػٌَُِْٔا ؤََّٕ اَُِّوَ ُّؾِِْ اُْإَسْعَ قكلو تعالى:  ,األشعرم الرازيأما اآلية الثانية فقد قاؿ المفسر       

لُ  كجياف " فيوَٕ {ثَؼْذَ ٌَْٓرِيَب هَذْ ثََّْنَّب ٌَُُُْ اُْأَّبدِ َُؼٌََُِّْْ رَؼْوٌُِِ ٍعنىى تىٍمًثيؿه  ن وي إ: اأْلَوَّ  ال ًتي اٍلقيميكبى  أىف   كىاٍلمى
اتىتٍ  مىى فىاٍلميكىاظىبىةي  اٍلقىسىاكىًة, ًبسىبىبً  مى يىاةً  ًلعىٍكدً  سىبىبه  الذٍِّكرً  عى ا ًإلىٍييىا اٍلخيشيكعً  حى  اأٍلىٍرضى  الم و ييٍحًيي كىمى
ٍكًتيا بىٍعدى  اأٍلىٍرضى  ييٍحيً : قىٍكًلوً  ًمفٍ  ميرىادى الٍ  ف  إ: َوالثَّاِني ًباٍلغىٍيثً   ًفي تىٍرًغيبنا ذىًلؾى  فىذىكىرى  اأٍلىٍمكىاتى  بىعىثى  مى
اٍلقىسىاكىًة" عىفً  كىزىٍجرنا ,كىاٍلخيضيكعً  ,اٍلخيشيكعً 

(1). 
 بَُِوَ َُب اَُِّوُ( 7) امل}تعالى:  عند تفسير قكلو ,الحي في بياف معنى الرازيالمفسر  كقد أسيب      

يُّ  قىتىادىةي, "قىاؿى  [2 ,1: عمراف آؿ] {اُْوٌَُُّّْ اُْؾَُِّ ىٌَُ بَُِّب , الى  ال ًذم اٍلحى ـي  كىاٍلقىيُّكـي  يىميكتي مىى اٍلقىاًئ ٍمًقوً  عى  خى
, ـٍ اًلًي , ًبأىٍعمى ـٍ اًلًي , كىآجى ـٍ بىٍيرو  ٍبفً  سىًعيدً  كىعىفٍ  كىأىٍرزىاًقًي يُّ : جي , كيؿِّ  قىٍبؿى  اٍلحى ي   لىوي, ًند   الى  ال ًذم اٍلقىيُّكـي كى  حى

قىدٍ  يُّ : قىٍكلىنىا أىف   اٍلبىقىرىةً  سيكرىةً  ًفي ذىكىٍرنىا كى ًميعً  ميًحيطه  اٍلقىيُّكـي  اٍلحى فىاتً  ًبجى لىًيي ًة, ًفي اٍلميٍعتىبىرىةً  الصِّ لىم ا اإٍلً  كى
ٍعبيكدى  أىف   ثىبىتى  يًّا يىكيكفى  أىفٍ  يىًجبي  اٍلمى دى  قىيُّكمنا حى مىى كالحسف البديية ل تً كى  كىافى  مىا  ًعيسىى أىف   عى
يًّا كىٍيؼى  قىيُّكمنا, حى زىعى  كىأىٍظيىرى  قيًتؿى  ًبأىن وي  يىقيكليكفى  كىىيـٍ  كى ًمٍمنىا اٍلمىٍكتً  ًمفى  اٍلجى  مىا ًعيسىى أىف   قىٍطعنا عى
لىدنا كىالى  ًإلىينا, كىافى  تىقىد سى  تىعىالىى ًلئٍلًلىوً  كى ميكًّا الظ اًلميكفى  قيكؿي يى  عىم ا كى كىًبيرنا" عي

يُّ  (2)  أىمٍ  اٍلقىيُّكـي: كقاؿ: "اٍلحى
ي   لىدو  ًإلىى فىيىٍحتىاجي  يىميكتي  الى  حى , كىالى  يىتىغىي ري  الى  قىيُّكـه  كىىيكى  يىًرثيوي, كى لىدو  ًإلىى فىيىٍفتىًقري  يىٍضعيؼي  ًليىقيكـى  كى

قىامىوي   .(3)"مى
الرازم  - كاألشاعرة ,-الزمخشرم – كالمعتزلة ,السمؼخبلؼ بيف أنو ال  ,مما سبؽ يتبيف      
فاهلل تعالى حي بحياة مطمقة ال يعترييا نقص , هلل تعالى اإلحياءفي اثبات صفة  ,- القرطبيك 

مذككران, كىك سبحانو الذم  كىك سبحانو الذم يحي النطؼ بعد أف لـ تكف شيئان بكجو مف الكجكه, 
صبحكا رميمان, فكؿ ذلؾ مف مسممات ديننا الحنيؼ, كمف أنكر مف يحي المكتى لمبعث بعد ما أ

 .ذلؾ شيئان خرج عف ديف اإلسبلـ
إف سكرة الحديد قد اشتممت عمى العديد مف صفات اهلل العميا, كىي:  خالصة القول:      

في اثبات صفة االستكاء, السمؼ االستكاء, كالمعية, كالمحبة, كالحياة, كقد خالؼ المتكممكف 
الممؾ, كاألشاعرة فسركا االستكاء  عف كناية لمعية, كالمحبة, فالمعتزلة جعمكا االستكاءكا

 الصفات الفعمية, مف كغيرىا اثبتكا صفة االستكاء هلل تعالىالسمؼ ك , -بمعنى االقتدار-باالستبلء

                                                           

 .(29/461ج) الرازم, مفاتيح الغيب (1)
 .(7/130ج) المرجع السابؽ (2)
 .(28/219ج) المرجع السابؽ (3)
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 بالعمك,: كممات كفسركا االستكاء بأربع تمثيؿ, كال تكييؼ, كال تعطيؿ, كال تحريؼ غير مف
كاألشاعرة حممكىا كالسمؼ باالرتفاع, أما صفة المعية فحمميا المعتزلة عمى المجاز ال الحقيقة, ك 

عمى الحقيقة ال المجاز, أما صفة المحبة فكؿ  مف المعتزلة كاألشاعرة ال يثبتكف المحبة كصفة 
ف المحبة فإنيـ يثبتك السمؼ هلل تعالى, بؿ يثبتكف فقط آثار كمقتضيات كدالئؿ ىذه المحبة, أما 

 كصفة هلل تعالى, ككذلؾ يثبتكف اآلثار المترتبة عمى ىذه الصفة.
عمى ذلؾ فالخبلؼ بيف السمؼ كالمتكمميف كاضح في باب الصفات, أما في باب األسماء       

فيناؾ تكافؽ كبير بيف السمؼ كالمتكمميف في إثبات ما كرد مف أسماء حسنى هلل تعالى في سكرة 
 اف معنى معظـ ىذه األسماء.الحديد, ككذلؾ في بي
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 في سورة الحديدونواقضو ثمار التوحيد : المبحث الثاني
 ثمار التوحيد في سورة الحديدالمطمب األول: 

تكحيد اهلل مف أعظـ األكامر اإللية, كىك الذم مف أجمو أرسمت الرسؿ, كمف أجمة أنزلت       
 لتفريج األعظـ السبب كىكالى عمى العباد, كيؼ ال الكتب, كىك أعظـ شيء فرضو اهلل تع

 اليدل, لصاحبو يحصؿ بو كالخيرات, النعـ كبسط العقكبات, كدفع كاآلخرة, الدنيا كربات
  .(1)كالفكز بالجناف, كالتكفيؽ, كالمغفرة كالرضكاف

 ييف القرآف في آية كؿ ليس أدؿ عمى أىمية التكحيد مف أف"كفي ذلؾ قاؿ ابف القيـ:       
 ,كأفعالو كصفاتو كأسمائو اهلل, عف خبر إما: القرآف فإف إليو, داعية بو, شاىدة لمتكحيد, متضمنة

ما ما دكنو, مف يعبد ما كؿ كخمع لو, شريؾ ال كحده عبادتو إلى دعكة كا  ما كنيي, أمر كا   خبر كا 
 .(2)في الدنيا كاآلخرة" كعقابو ألىؿ الشرؾ ,التكحيد ألىؿ جزاء اهلل عف

 من أىم ثمار التوحيد في سورة الحديد: و       
  :يورث الجنة أوًل: اإليمان باهلل ورسمو

يستقيـ إيماف عبدو إال  فبل ,مف أركاف اإليماف إليماف باهلل تعالى, كرسمو, ركناف عظيمافا      
 رسمو, كطاعة اهلل كطاعة ,رسمو كبيف تعالى اهلل بيف مشترؾ قدر كرسمو, باهلل اإليماف"ك  ,بيما
, هلل ىذه كلكف ,رسمو كبيف تعالى اهلل بيف مشترؾ قدر فاإليماف  اهلل, لحؽ ,تبعنا كلمرسؿ أصبلن

, فما تـ اإليماف بالرسؿ كال طاعتيـ تعالى اهلل لطاعة تابعة كطاعتيـ ,بالرسؿ تابع لئليماف باهلل
 .(3)إال ألنيـ مرسمكف مف قبؿ اهلل تعالى"

مف اآليات التي تتحدث عف اإليماف باهلل كرسمو كمف  كرد في سكرة الحديد العديدكقد       
 ذلؾ:
َُيُْْ ؤَعْشٌ  }آِٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ ًَؤَْٗلِوٌُا َِّٓٔب عَؼٌََُِْْ ُٓغْزَخَِْلِنيَ كِْوِ كَبَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ِٓنٌُْْْ ًَؤَْٗلَوٌُاقكلو تعالى:  -1

 .[7]الحديد:  ًَجِريٌ{

وٌَُٕ ًَاُشُّيَذَاءُ ػِنْذَ سَثِّيِْْ َُيُْْ ؤَعْشُىُْْ ًٌَُٗسُىُْْ }ًَاَُّزِّقكلو تعالى:  -2 َٖ آَٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسُعُِِوِ ؤًَُُئِيَ ىُُْ اُظِّذِّّ

 .[19]الحديد:{ؤًَُُئِيَ ؤَطْؾَبةُ اُْغَؾِِْْ ًَاَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ًًََزَّثٌُا ثِأَّبرِنَب
                                                           

 .(14 ص) نكر التكحيد كظممات الشرؾ في ضكء الكتاب كالسُّن ة, سعيد القحطانيظر: ان( 1)
ياؾ نستعيفمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد ك  ,( ابف القيـ2)  .(418 -3/417ج) ا 
 .(54/7دشرح كتاب التكحيد ) ,أحمد بف عمر الحازمي( 3)
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ِْٖٓ سَثٌُِّْْ ًَعَنَّخٍ ػَشْػُيَب ًَؼَشْعِ اُغََّٔبءِ ًَاُْإَسْعِ ؤُػِذَّدْ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا }عَبثِوٌُا بََُِ َٓـْلِشَحٍ قكلو تعالى:  -3

 .[21]الحديد:  ثِبَُِّوِ ًَسُعُِِوِ رَُِيَ كَؼَُْ اَُِّوِ ُّاْرِْوِ َْٖٓ َّشَبءُ ًَاَُِّوُ رًُ اُْلَؼَِْ اُْؼَظِِْْ{
 ,باهلل األجر الجزيؿ لمف آمفاشتممت عمى  ياأنالناظر إلى اآليات الثبلثة السابقة يجد       

 فالذيف: يقكؿ {ًَؤَْٗلَوٌُا ِٓنٌُْْْ آَٓنٌُا كَبَُّزَِّٖ}: "كقكلو في تفسير اآلية األكلى, الطبريكرسمو, قاؿ 
 في الماؿ مف كرزقيـ قبميـ, كاف عمف اهلل خكليـ مما كأنفقكا الناس, أييا منكـ كرسكلو باهلل آمنكا
 .(1)عظيـ" ثكاب ليـ: يقكؿ {ًَجِريٌ ؤَعْشٌ يَُُْْ} اهلل سبيؿ

قىٍكليوي :ابن كثير فييا قاؿف ,أما اآلية الثانية       بًِّيـٍ  ًعٍندى  لىييـٍ : أىمٍ  {ًٌَُٗسُىُْْ ؤَعْشُىُْْ َُيُْْ}: "كى  رى
ًزيؿه  أىٍجره  نيكره  ,جى , بىٍيفى  يىٍسعىى ,عىًظيـه  كى ـٍ تي  ذىًلؾى  ًفي كىىيـٍ  أىٍيًديًي سىبً  كفى يىتىفىاكى ا ًبحى  الد ارً  ًفي كىانيكا مى
 .(2)"اأٍلىٍعمىاؿً  ًمفى  الدٍُّنيىا
 عمؿ( ًإلىى) الناس أييا( سىاًبقيكا: )ذكره تعالى يقكؿ" :الطبريفييا  قاؿف ,اآلية الثالثةأما ك      
 ىذه {...ؤُػِذَّدْ ًَإسْعِ اُغََّٔبءِ ًَؼَشْعِ ػَشْػُيَب ًَعَنَّخٍ سَثٌُِّْْ ِْٖٓ َٓـْلِشَحٍ...} لكـ يكجب

 اَُِّوِ كَؼَُْ رَُِيَ}: كقكلو, رسمو كصٌدقكا اهلل, كحد كا الذيف: يعني ,{ًَسُعُِِوِ ثِبَُِّوِ آَٓنٌُا َُِِّزَِّٖ}الجنة

 أعٌدىا التي كاألرض, السماء كعرض عرضيا التي الجنة ىذه: ثناؤه جؿٌ  يقكؿ {َّشَبءُ َْٖٓ ُّاْرِْوِ
 مف يشاء مف فضمو يؤتي كاهلل المؤمنيف, عمى بو تفضؿ اهلل فضؿ مو,كرس باهلل آمنكا لمذيف اهلل

 النِّعـ, مف ليـ ككىب الدنيا, في الرزؽ مف ليـ بسط بما عمييـ, العظيـ الفضؿ ذك كىك خمقو,
 .(3)"ليـ أعٌده أنو كصؼ ما الطاعة عمى اآلخرة في جزاىـ ثـ الشكر, مكضع كعٌرفيـ

 باهلل المؤمنيف أفٌ  قاؿ في تفسير اآلية الثانية: "يريدف ,ليالمعتز  الزمخشري المفسرأما       
 في كاستشيدكا ,التصديؽ إلى سبقكا الذيف كىـ: كالشيداء ,الصديقيف بمنزلة اهلل عند ىـ كرسمو
نيكريىيـٍ  أىٍجريىيـٍ  لىييـٍ  ,اهلل سبيؿ  كيؼ: قمت فإف. نكرىـ كمثؿ ,كالشيداء ,الصديقيف أجر مثؿ: أم ,كى
 ,أجرىـ المؤمنيف يعطى اهلل أفٌ  المعنى: قمت التفاكت؟ مف بدٌ  كال األجر في بينيـ يسٌكل

 .(4)أكلئؾ" أجر أضعافو مع أجرىـ يساكل حتى بفضمو, ليـ كيضاعفو
                                                           

 .(23/171ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1)
 .(8/23ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (2)
 .(195-23/194ج) مرجع سبؽ ذكره ,( الطبرم3)
.(4/478ج)الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (4)
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 ألقرانيـ المسابقيف مسارعة سارعكا أم: ساًبقيكا في تفسير اآلية الثالثة: الزمخشريكقاؿ       
يا جنة إلى المضمار, في  كسبع ,سماكات سبع كعرض: أم كىاأٍلىٍرضً  الس ماءً  ضً كىعىرٍ  عىٍرضي
 فإذا طكلو, مف أقؿ عرضو فإفٌ  كطكؿ عرض مالو كؿ ألفٌ  الطكؿ؛ دكف العرض كذكر ,ضيفأر 

 المغفرة مف المكعكد ذًلؾى  , فكـ يككف الطكؿ حينيا؟كات كاألرضعرض الجنة بالسم كصؼ
 .(1)المؤمنكف كىـ ءي يىشا مىفٍ  ييٍؤًتيوً  عطاؤهك  الم وً  فىٍضؿي  كالجنة
في  القرطبي قاؿف ,األشعريين الرازي, كالقرطبيكبلن مف  األجر الجزيؿ اكيشير إلى ىذ      

دِّقيكا أىمٍ ( كىرىسيكًلوً  ًبالم وً  آًمنيكا: )تىعىالىى "قىٍكليوي : تفسير اآلية األكلى م دنا كىأىف   كىاًحده  الم وى  أىف   صى  ميحى
د قيكا( كىأىٍنًفقيكا) رىسيكليوي  ًقيؿى . تىصى ًقيؿى . الم وً  سىًبيؿً  ًفي أىٍنًفقيكا كى ةي  الز كىاةي  اٍلميرىادي : كى كضى ـٍ  ًمم ا. )اٍلمىٍفري عىمىكي  جى

( آمىنيكا فىال ًذيفى )أم مما استخمفكـ عميو مف األمكاؿ التي ىي ليست ممكان لكـ ( ًفيوً  ميٍستىٍخمىًفيفى 
ًمميكا اتً  كىعى اًلحى ن ةي  كىىيكى ( كىًبيره  أىٍجره  لىييـٍ ) الم وً  سىًبيؿً  ًفي( كىأىٍنفىقيكا ًمٍنكيـٍ ) الص   .(2)"اٍلجى
 صدقان  كجمع الصدؽ, منو كثر لمف نعت الصديؽ :بقكلو اآلية الثانيةفقد فسر  الرازيأما       
 كؿ في عامة اآلية أف: أحدىما: قكالف اآلية ىذه كفي كرسمو تعالى باهلل اإليماف في صدؽ إلى
 حيف بالرسؿ آمنكا الذيف ىـ الصديقيف أفخاصة, أم  اآلية أف: الثاني, كرسمو باهلل آمف مف

 ثمانية فيـ ديننا في كأما فرعكف, آؿ مؤمف كمثؿ ياسيف, آؿ مثؿ قط ساعة يكذبكا كلـ أتكىـ
 كحمزة كسعد كالزبير كطمحة كعثماف كزيد كعمي بكر أبك اإلسبلـ إلى األرض أىؿ سبقكا

 أنو: األكؿ: قكالف فيو كالشيداء: قكلو, ك نيتو صدؽ مف عرؼ لما بيـ اهلل ألحقو عمر كتاسعيـ
 القكؿالشيداء, ك  كىـ الصديقكف ىـ كرسمو باهلل آمنكا الذيف إف: كالتقدير األكلى اآلية عمى عطؼ
 يككف أك ربيـ عند قكلو كخبره مبتدأ, ىك بؿ تقدـ ما عمى عطفان  ليس كالشيداء: قكلو أف: الثاني
 ىـ: فقيؿ الشيداء, مف المراد في اختمفكا القكؿ ىذا كعمى أجرىـ ليـ قكلو ىك كخبره صفة ذلؾ

 .(3)اهلل سبيؿ في استشيدكا الذيف ىـ الشيداء, كقيؿ األنبياء
 اُغَّٔبءِ ًَؼَشْعِ ػَشْػُيب ًَعَنَّخٍ}:في تفسير اآلية الثالثة: قكلو تعالى القرطبيكقاؿ       

يىا كيًصؿى  لىكٍ أم:  ,{ًَاُْإَسْعِ ٍبسيكطىتىافً  كىاأٍلىرىًضيفى  السمكات جميع يعني: كقيؿ ,ًببىٍعضو  بىٍعضي  مى
اًحبىًتيىا ًإلىى كىاًحدىةو  كيؿُّ  ًقيؿى  ,صى يريد أف لمرجؿ الكاحد مف المؤمنيف جنة بيذه السعة, كالتعبير : كى

عف سعة  بالعرض الذم ىك أقؿ مف الطكؿ دليؿ عمى شدة السعة, فمف عادة العرب أف تعبير
                                                           

 .(4/479ج)الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿنظر: ا( 1)
.(17/238ج)الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي, انظر:  (2)
 .(463-462/ 29ج) الغيب الرازم, مفاتيح نظر:ا (3)
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أم: الفكز بيذه الجنة شرطو  {ًَسُعُِِوِ ثِبَُِّوِ آَٓنٌُا َُِِّزَِّٖ ؤُػِذَّدْ}الشيء بعرضو ال بطكلو, كقكلو: 

 ػَشْػُيَب ًَعَنَّخٍ سَثٌُِّْْ ِْٖٓ َٓـْلِشَحٍ بََُِ ًَعَبسِػٌُا}:اإليماف, كلكف زاد عمى ىذا الشرط  في قكلو تعالى

 ػَِٖ ًَاُْؼَبكِنيَ اُْـَْْظَ ًَاٌَُْبظِِٔنيَ ًَاُؼَّشَّاءِ اُغَّشَّاءِ كِِ ُّنْلِوٌَُٕ اَُّزَِّٖ( 722) ُُِِْٔزَّوِنيَ ػِذَّدْؤُ ًَاُْإَسْعُ اُغََّٔبًَادُ

} رَُِيَ كَؼَُْ اَُِّوِ ُّاْرِْوِ َْٖٓ  كقكلو تعالى:, [134 ,133: عمراف آؿ] {أُُْؾْغِنِنيَ ُّؾِتُّ ًَاَُِّوُ اُنَّبطِ

ن ةى  ًإف   أىمٍ  َّشَبءُ{ ؿي  كىالى  تينىاؿي  الى  اٍلجى فىٍضًموً  تىعىالىى الم وً  ًبرىٍحمىةً  ًإال   تيٍدخى كى
(1). 

األجر في اثبات  ,كاألشاعرة ,كالمعتزلة ,السمؼأنو ال خبلؼ بيف  ,يتضح مما سبؽ      
عرضيا  كالفكز بجنة ,كرسمو, فاإليماف باهلل كرسكلو يقتضى مغفرة الرحمفالجزيؿ لمف آمف باهلل 

 كعرض السماء كاألرض.  
: بالنبي محمد  إليمانيم ىل الكتابأ مضاعفة أجرثانيًا: 
  النبي رسالة أدركتيـ الذيف - كالجف اإلنس - الثقميف عمى كتعالى سبحانو اهلل أكجب      
كالسنة, كقد جعؿ سبحانو  الكتاب نصكص بذلؾ شيدت كما ,بو جاء كبما ,بو يؤمنكا أف 

 ؤًَُُئِيَ} فقاؿ تعالى: ,أجريف أف جعؿ ليـ إف آمنكا بالنبي محمد  ,ؿ الكتاب ميزةإليماف أى

كأشار  ,[54: القصص] {ُّنْلِوٌَُٕ سَصَهْنَبىُْْ ًََِّٓٔب اُغَِّّْئَخَ ثِبُْؾَغَنَخِ ًََّذْسَءًَُٕ طَجَشًُا ثَِٔب َٓشَّرَِْْٖ ؤَعْشَىُْْ ُّاْرٌََْٕ

ثىةه : بقكلو  إلى ذلؾ النبي تىٍيفً  أىٍجرىىيـٍ  ييٍؤتىٍكفى  ثىبلى ؿه : مىر   كىأىٍدرىؾى  ًبنىًبيًِّو, آمىفى  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي
د قىوي, كىات بىعىوي  ًبوً  فىآمىفى   الن ًبي    .(2) .أىٍجرىافً  فىمىوي  كىصى
 جزاء إيمانيـ بالنبي ,يؤتكف أجرىـ مرتيف فأىؿ الكتاب الذيف يؤمنكف بالنبي محمد       

يمانيـ بخاتـ النبييف محمد  ,الذم أرسؿ فييـ  ,كىذا المعنى الذم أشارت إليو سكرة الحديد ,كا 

ْْ ٌُٗسًا رَْٔشٌَُٕ } َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّوٌُا اَُِّوَ ًَآِٓنٌُا ثِشَعٌُُِوِ ُّاْرٌُِْْ ًِلَِِْْْٖ ِْٖٓ سَؽَْٔزِوِ ًََّغْؼََْ ٌَُُ:في قكلو تعالى

 .[28]الحديد:  ـْلِشْ ٌَُُْْ ًَاَُِّوُ ؿَلٌُسٌ سَؽٌِْْ{ثِوِ ًََّ

                                                           

 .(257- 17/256ج)الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي, انظر:  (1)
يمىافى كً  ,( اإلماـ مسمـ, صحيح مسمـ2)  (1/93ج) ,باب كجكب إيماف أىؿ الكتاب برسالة اإلسبلـ ,تىابي اإٍلً

 (.154)ح
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 الكتابيف أىؿ مف كرسكلو اهلل صدقكا الذيف أييا يا: ذكره تعالى يقكؿ: "الطبري المفسر قاؿ      
: كقكلو,   محمد برسكلو كآمنكا معاصيو, كاجتناب طاعتو, بأداء اهلل خافكا كاإلنجيؿ, التكراة

 قبؿ كاألنبياء , بعيسى إليمانكـ األجر, مف ضعفيف ييعطكـ ,{سَؽَْٔزِوِ ِْٖٓ ًِلَِِْْْٖ ُّاْرٌُِْْ}

يىٍجعىؿٍ : ). كقكلونبيان  بعث حيف  بمحمد إيمانكـ ثـ , محمد ـٍ  كى  اختمؼ :(ًبوً  تىٍمشيكفى  نيكرنا لىكي
 القرآف, كقاؿ بو عنى: بعضيـ فقاؿ المكضع, ىذا في النكر بو عنى الذم في التأكيؿ أىؿ
 اهلل إف: يقاؿ أف بالصكاب ذلؾ في األقكاؿ كأكلى, اليدل: المكضع ىذا في بالنكر عيًني: كفآخر 
 نكر  اهلل رسكؿ اتباع مع كالقرآف, بو, يمشكف نكران  ليـ يجعؿ أف القـك ىؤالء كعد ذكره تعالى
يىٍغًفٍر : )كقكلو .اىتدل فقد بذلؾ, آمف مف ألف كىدل؛ كصٌدقيما, بيما آمف لمف ـٍ  كى : يقكؿ( لىكي

 مغفرة ذك كاهلل: ذكره تعالى يقكؿ( رىًحيـه  غىفيكره  كىالم وي ) عميكـ, فيسترىا ذنكبكـ, عف لكـ كيصفح
        .(1)"كرحمة
كلكف ىذا ال يعني أف مف آمف مف أىؿ الكتاب يككف في مرتبة أعظـ مف تمؾ التي يككف       

 ,منكا بالنبي محمد آجاء بعدىـ ألف الصحابة كمف  ؛كمف جاء بعدىـ, كذلؾ ,فييا الصحابة
كمف , اإليماف بجميع الرسؿ, مف أركاف اإليمافإف بؿ  ,كجميع األنبياء كالرسؿ الذيف جاءكا قبمو

 كلك بنبي كاحد ال ينعقد إيمانو كال يستقيـ.لـ يؤمف 
 المفسرمف  كؿ   بالنبي محمد  ؛ إليمانيـأىؿ الكتاب مضاعفة أجركقد أشار إلى       

في تفسير قكلو  الزمخشري حيث قاؿ ,مف األشاعرة الرازيكالمفسر  ,مف المعتزلةري الزمخش

ْْ ٌُٗسًا رَْٔشٌَُٕ ثِوِ ًََّـْلِشْ } َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّوٌُا اَُِّوَ ًَآِٓنٌُا ثِشَعٌُُِوِ ُّاْرٌُِْْ ًِلَِِْْْٖ ِْٖٓ سَؽَْٔزِوِ ًََّغْؼََْ ٌَُُ:تعالى

 آمنكا ,كعيسى ,بمكسى آمنكا الذيف أييا يا: "فالمعنى ,[28]الحديد:  وُ ؿَلٌُسٌ سَؽٌِْْ{ٌَُُْْ ًَاَُِّ

ًتوً  ًمفٍ  نصيبيف :أم ,ًكٍفمىٍيفً  اهلل ييٍؤًتكيـٍ  ,بمحمد يمانكـ ,بمحمد إليمانكـ ؛رىٍحمى يىٍجعىؿٍ  ,قبمو بمف كا   كى

ـٍ   ,[12: الحديد] {ٌُٗسُىُْْ َّغْؼََ} :قكلو في المذككر النكر كىك ,ًبوً  تىٍمشيكفى  ,نيكران  القيامة يكـ لىكي

يىٍغًفٍر  ـٍ  كى  .(2)كالمعاصي" الكفر مف أسمفتـ ما لىكي
                                                           

 .(213 - 23/207ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1)
 .(4/482ج) الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (2)
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 كيؤمنكا ,اهلل يتقكا أف فأمرىـ ,عيسى قكـ مف أم آمنكا الذيف أييا يا :الرازيالمفسر  كقاؿ      
 , بمحمد ثانياك  بعيسى, أكالن  إليمانكـ ؛رحمتو مف نصيبيف أم كفميف يؤتكـ: قاؿ ثـ , بمحمد

 قـك في نزؿ أنو عباس ابف عف,[54:القصص] {َٓشَّرَِْْٖ ؤَعْشَىُْْ ُّاْرٌََْٕ ؤًَُُئِيَ}: تعالى قكلو كنظيره

: المغة في الكفؿك , أجريف ليـ اهلل فجعؿ ,كأسممكا ,الرسكؿ إلى ,الكتاب أىؿ مف اليمف مف جاءكا
, كعمى ذلؾ البعير عمى الرككب مف يتمكف حتى ؛السناـ حكؿ الراكب يديره كساء الكفؿقيؿ 

مف السقكط  الراكب الكفؿ يحفظ كما ,المعاصي ىمكة مف يحفظانكـ نصيبيف يؤتكـ يككف المعنى
ىؿ الكتاب الذيف أسممكا أكعمى ذلؾ فكيؼ يككف حاؿ  النصيب, عف البعير, كقيؿ المراد بالكفؿ

كأعطى المؤمنيف  ,مكا أجريفأفضؿ مف حاؿ المؤمنيف, حيث أعطى اهلل أىؿ الكتاب الذيف أسم
 النصيبيف, مف قدران  أزيد الكاحد النصيب يككف أف يبعد الأجران كاحدان؟ الجكاب عمى ذلؾ: أنو 

ذا ,نصفان  الكاحد الكفؿ كاف بنصفيف قسـ إذا الماؿ فإف  اجزءن  الكاحد الكفؿ كاف قسـ بمائة قسـ كا 
 الثانية, القسمة مف ,انصيبن  عشريف فم أزيد األكلى القسمة مف الكاحد فالنصيب جزء, مائة مف
 في المذككر النكر كىك بو تمشكف نكرا القيامة يـك أم لكـ كيجعؿ: تعالى قاؿ ثـ ىاىنا, فكذا

 .(1)رحيـ غفكر كاهلل المعاصي مف أسمفتـ ما لكـ كيغفر ,[12: الحديد] {ٌُٗسُىُْْ َّغْؼََ} :قكلو

مضاعفة في اثبات  ,كاألشاعرة ,المعتزلةك  ,السمؼأنو ال خبلؼ بيف  ,يتضح مما سبؽ      
 السمؼفلكف الخبلؼ في اثبات حجـ ىذا األجر ,   بالنبي محمد إليمانيـ ىؿ الكتابأأجر 
ف ليـ نصيبيف إ :يقكلكف ,-الرازم–, كاألشاعرة -الزمخشرم –ف ليـ أجريف, كالمعتزلة إ :يقكلكف

 قد يككف أكثر مف النصيبيف, كىذا كعمى ذلؾ فالنصيب الكاحد ,فسره الرازم بالجزءكالنصيب 
مخالؼ لظاىر نصكص الكتاب كالسنة, كما أف كبلن مف المعتزلة كاألشاعرة فسركا النكر بذاؾ 

 فسركه بالقرآف كباليدل.السمؼ النكر الذم يككف عمى الصراط, بينما 

                                                           

 .(29/475ج) الرازم, مفاتيح الغيبانظر:  (1)
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 نواقض التوحيد في سورة الحديد: الثانيالمطمب 
 بعض ذكر "كقد ,قد تخرج اإلنساف مف ممة اإلسبلـ ,و نكاقضفإف ل ا,كما أف لمتكحيد ثمارن       
 ىي رئيسة, نكاقض ثبلثة في تجتمع النكاقض كىذه ناقض, أربعمائة إلى تصؿ أنيا العمـ أىؿ

 .(1)" -االعتقادم -األكبر كالنفاؽ األكبر, كالكفر األكبر, الشرؾ
ف         اإلحاطة المسمـ عمى التي ينبغيكمف األمكر  ,بيذه النكاقض مف األىمية بمكاف العمـكا 
  يا, كحتى تبقى عقيدتو صافية نقية.من شيء في يقع لئبل بيا؛

 :أوًل: تعريف النواقض
ا, يىنقيض, جمع مفردىا ناقض مف نقىضى : لغة النواقض -1  كالمفعكؿ ناقض, فيك نٍقضن

ٍنقكض  ًَبَُّزِِ رٌٌٌَُُٗا ًََُب}قاؿ تعالى: ,فنكاقض الكضكء أم مفسداتو , أفسىده األمرى أم نقىض, ك مى

 أك العيدى  ىدىمو, كنقىض الحاًئطى أم كمنو نقىض ,[92: النحؿ] {ؤٌََْٗبصًب هٌَُّحٍ ثَؼْذِ ِْٖٓ ؿَضَُْيَب َٗوَؼَذْ
 خمع الش رعي ة, الٌسمطة عمى كخرج تمٌرد: كالٌطاعةى  الكالءى  كنقىض بو, يعمؿ كلـ نكىثو: اليميفى 
 .(2)مو, كنقض الحكـ أم أبطالط اعة

 فيي تقطع كتقطعو, اإليماف تزيؿ أفعاؿ أك أقكاؿ أك اعتقادات, ىي :اصطالحاً النواقض  -2
 .(3)اإليماف تنقص المعاصي سائر بينما اإليماف كتنقضو,

 : ثانيًا: مظاىر نواقض التوحيد في سورة الحديد 
  التكحيد كىما: نكاقض فقط مف مظيرين إال الباحث يجد لـ الحديد سكرة في البحث بعد      

 :الكفر -1
 :تعريف الكفر -أ

ًحيحه  أىٍصؿه  كىالر اءي  كىاٍلفىاءي  اٍلكىاؼي ( كىفىرى )" لغة:       مىى يىديؿُّ  صى , مىٍعننى عى  الس ٍتري  كىىيكى  كىاًحدو
ييقىاؿي  ...,ًدٍرعىوي  كىفىرى  قىدٍ : ًبثىٍكبو  ًدٍرعىوي  غىط ى ًلمىفٍ  ييقىاؿي  ,كىالت ٍغًطيىةي  أًلىن وي ييغىطِّي اٍلحىب   ؛ًرًع كىاًفره ًلمز ا كى

يمىاًف, سيمِّيى .. ًبتيرىاًب اأٍلىٍرًض. : ًضدُّ اإٍلً ؽِّ  ؛كىاٍلكيٍفري كديىىا  ,أًلىن وي تىٍغًطيىةي اٍلحى كىذىًلؾى كيٍفرىافي النٍِّعمىًة: جيحي كى
سىٍتريىىا  .(4)"كى

                                                           

 .(26 -25صر تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )مختص ,عبد اهلل الجبريف (1)
 .(3/2270ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمرانظر:  (2)
 .(49 ص) نكاقض اإليماف القكلية كالعممية ,عبد العزيز بف محمد بف عمي العبد المطيؼانظر:  (3)
 .(5/191ج) أحمد بف فارس الرازم, معجـ مقاييس المغة (4)
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 قياـ بعد ,بو اإليماف تعالى هللا افترض مما شيئان  جحد مف الكفر: ىك صفةف" شرعًا:أما       
 جاء عمؿ أك معنا, بيما أك ,قمبو دكف بمسانو أك ,دكف لسانو بقمبو إليو الحؽ ببمكغ عميو الحجة
 .(1)"اإليماف اسـ عف بذلؾ لو مخرج بأنو النص
 ,, كيككف بعدـ اإليماف باهلل كرسموكالكفر أيضان يككف بإنكار معمكـ مف الديف بالضركرة      
ا ًبًإٍنكىارً  يىكيكفي  إن مىا : "كىاٍلكيٍفري حيث قاؿ ابف تيمية ما بينو شيخ اإلسبلـكىذا  ـى  مى ًم  الدِّيفً  ًمفٍ  عي
كرىةن  ري مىٍييىا كىاٍلميٍجمىعً  اٍلميتىكىاًترىةً  اأٍلىٍحكىاـً  ًبًإٍنكىارً  أىكٍ  ضى نىٍحكً  عى " كى  .(2)ذىًلؾى

ـي  كيٍفرى الٍ  ًإف  كقاؿ رحمو اهلل تعالى في مكطف آخر: "       يمىافً  عىدى ًموً  ًباىلم وً  اإٍلً  مىعىوي  كىافى  سىكىاءه  كىريسي
ٍيبه  شىؾ   بىؿٍ  تىٍكًذيبه  مىعىوي  يىكيفٍ  لىـٍ  أىكٍ  تىٍكًذيبه  سىدنا كيمِّوً  ىىذىا عىفٍ  إٍعرىاضه  أىكٍ  كىرى  اتِّبىاعنا أىكٍ  ًكبىرنا أىكٍ  حى
اًرفىةً  اأٍلىٍىكىاءً  ًلبىٍعضً  فٍ  رِّسىالىةً ال اتِّبىاعً  عىفٍ  الص  ـى  اٍلميكىذِّبي  اٍلكىاًفري  كىافى  كىاً  كىذىًلؾى  كيٍفرنا أىٍعظى اًحدي  كى  اٍلجى
سىدنا اٍلميكىذِّبي   .(3)"الرُّسيؿً  ًصٍدؽً  اٍسًتيقىافً  مىعى  حى
الكفر يدكر حكؿ عدـ اإليماف باهلل, أك تكذيب عي أف ر يتضح مف التعريؼ المغكم كالش      
 نكار شيء معمـك مف الديف, أك اإليماف ببعض الديف دكف البعض.فيما أخبر بو, أك إ  النبي

 : نكعافلمكفر   :الكفرأنواع  -ب
 :أقساـ خمسة كىك ,الممة من يخرج أكبر كفر :األول النوع"

وٌَُٕ ىُُْ ؤًَُُئِيَ ًَسُعُِِوِ ثِبَُِّوِ آَٓنٌُا ًَاَُّزَِّٖ}:تعالى قكلو كالدليؿ :التكذيب كفر -1  ػِنْذَ يَذَاءًَُاُشُّ اُظِّذِّّ

 .[19: الحديد] { اُْغَؾِِْْ ؤَطْؾَبةُ ؤًَُُئِيَ ثِأَّبرِنَب ًًََزَّثٌُا ًَلَشًُا ًَاَُّزَِّٖ ًٌَُٗسُىُْْ ؤَعْشُىُْْ َُيُْْ سَثِّيِْْ

 ُِأدََّ اعْغُذًُا ََُِِِْٔبئٌَِخِ هُِْنَب ًَبِرْ}: تعالى قكلو كالدليؿ :التصديق مع والستكبار اإلباء كفر -2

 .[34: البقرة] {اٌَُْبكِشَِّٖ َِٖٓ ًًََبَٕ ًَاعْزٌَْجَشَ ؤَثََ بِثِِْْظَ بَُِّب غَغَذًُاكَ

 ؤَثَذًا ىَزِهِ رَجِْذَ ؤَْٕ ؤَظُُّٖ َٓب هَبٍَ ُِنَلْغِوِ ظَبٌُِْ ًَىٌَُ عَنَّزَوُ ًَدَخَََ}: تعالى قكلو كالدليؿ :الظن كفر -3

 ُّؾَبًِسُهُ ًَىٌَُ طَبؽِجُوُ َُوُ هَبٍَ( 23) ُٓنْوََِجًب ِٓنْيَب خَْْشًا َُإَعِذََّٕ سَثِِّ بََُِ سُدِدْدُ َُئًَِْٖ هَبئَِٔخً اُغَّبػَخَ ؤَظُُّٖ ًََٓب( 23)

{ ؤَؽَذًا ِثِشَثِّ ؤُشْشِىُ ًََُب سَثِِّ اَُِّوُ ىٌَُ ٌَُِنَّب( 21) سَعًُِب عٌََّاىَ صَُّْ ُٗـْلَخٍ ِْٖٓ صَُّْ رُشَاةٍ ِْٖٓ خََِوَيَ ثِبَُّزُِ ؤًََلَشْدَ
 .[38 - 35: الكيؼ]

                                                           

 .(50- 1/49ج) اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ,عمي بف أحمد بف حـز الظاىرم (1)
 .(1/106ج) الفتاكل مجمكع ( ابف تيمية,2)
 .(12/335ج) ( المرجع السابؽ3)
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 .[3:األحقاؼ] {ُٓؼْشِػٌَُٕ ؤُْٗزِسًُا ػََّٔب ًَلَشًُا ًَاَُّزَِّٖ} :تعالى قكلو كالدليؿ :اإلعراض كفر -4

 {ََّٕلْوَيٌُ َُب كَيُْْ هٌُُِثِيِْْ ػَََِ كَـُجِغَ ًَلَشًُا صَُّْ آَٓنٌُا ثِإََّٗيُْْ رَُِيَ}: تعالى قكلو كالدليؿ :النفاق كفر -5
 .[3: المنافقكف]

 تصؿ ال كىي ,كفران  الذنكبك - العممي الكفر كىك ,الممة من يخرج ل أصغر كفر: الثاني النوع
 ًَبَٗذْ هَشَّْخً َٓضًَِب اَُِّوُ ًَػَشَةَ}: تعالى قكلو في المذككر النعمة كفر مثؿ - األكبر الكفر حد إلى

 المسمـ قتاؿ كمثؿ ,[112: النحؿ] {اَُِّوِ ثِإَْٗؼُِْ كٌََلَشَدْ ٌََٓبٍٕ ًَُِّ ِْٖٓ ذًاسَؿَ سِصْهُيَب َّإْرِْيَب ُٓـَْٔئِنَّخً آِٓنَخً
ًقتىاليوي  فيسيكؽه  اٍلميٍسًمـً  ًسبىابي :  اهللً  رىسيكؿي  قكؿ في المذككر (1) كيٍفر كى

 (2). 
مف  أنو ثمة فرؽ بيف الكفر األكبر كالكفر األصغر, فالكفر األكبر يخرج ,يتضح مما سبؽ      

الممة كىذا يعني أنو يخمد صاحبو في النار, كيستباح بو دمو كمالو, أما الكفر األصغر فبل 
  .يخرج مف الممة كبذلؾ فبل يخمد صاحبو في النار, كال يستباح معو الدـ كالماؿ

 : في سورة الحديد تكما ورد عاقبة الكافرين -ت
ف اآليات في كتابو العزيز, كمف ذلؾ ما بيف سبحانو كتعالى عاقبة الكافريف في العديد م      

المتمثمة في دخكؿ النار جزاء كفرىـ  عاقبة الكافريف حيث بيف سبحانو كرد في سكرة الحديد
وٌَُٕ ىُُْ ؤًَُُئِيَ ًَسُعُِِوِ ثِبَُِّوِ آَٓنٌُا ًَاَُّزَِّٖ} تكذيبيـ بآيات اهلل, حيث قاؿ سبحانو:ك   ػِنْذَ ًَاُشُّيَذَاءُ اُظِّذِّّ

 المفسر قاؿ, [19: الحديد] { اُْغَؾِِْْ ؤَطْؾَبةُ ؤًَُُئِيَ ثِأَّبرِنَب ًًََزَّثٌُا ًَلَشًُا ًَاَُّزَِّٖ ًٌَُٗسُىُْْ ؤَعْشُىُْْ َُيُْْ يِْْسَثِّ

: ذكره تعالى يقكؿ" {اُْغَؾِِْْ ؤَطْؾَبةُ ؤًَُُئِيَ ثِأَّبرِنَب ًًََزَّثٌُا ًَلَشًُا ًَاَُّزَِّٖ}: تعالى قكلوفي  الطبري
 .(3)الجحيـ" أصحاب أكلئؾ كحججو, بأدلتو ككٌذبكا باهلل كفركا كالذيف
فمـ يتطرؽ لبياف عاقبة الكافريف عند تفسيره ليذه  ,مف المعتزلةالزمخشري  أما المفسر      
 اآلية.

                                                           

يمىافى , , صحيح مسمـ( اإلماـ مسمـ1) ًقتى » :بىابي بىيىاًف قىٍكًؿ الن ًبيِّ , ًكتىابي اإٍلً اليوي ًسبىابي اٍلميٍسًمـً فيسيكؽه كى
 (.116ح) (1/81ج),«كيٍفره 
 .(21- 19 ص) كتاب التكحيد ,صالح الفكزافانظر: ( 2)
 .(23/193جالطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف ) (3)
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 أم {نَبثِأَّبرِ ًًََزَّثٌُا ًَلَشًُا ًَاَُّزَِّٖ}: تعالى قاؿ: "قكلومف األشاعرة,  القرطبيالمفسر أما       

 .(1)نكر" كال ليـ أجر فبل {اُْغَؾِِْْ ؤَطْؾَبةُ ؤًَُُئِيَ} كالمعجزات بالرسؿ
مف كفر ككذب بآيات اهلل لـ يخالؼ أحد مف أىؿ الفرؽ التي تنسب إلى اإلسبلـ أف عاقبة       

 .[26: النبأ] { ًِكَبهًب عَضَاءً}النار, كذلؾ جزاء كفرىـ تكذيبيـ بآيات اهلل 
  :النفاق -2
 فإنو ,يشعر ال كىك ,بو امصابن  الرجؿ يككفف ,اإلنساف باطفيسكف  ,عضاؿ داء النفاؽ إف      
, فكثير مف الناس مف أصيب بو إال أنو خفي عميو ذلؾ فتجده يظف أنو الناس عمى خفي أمر

 كالعياذ باهلل. ,كىك مف أىؿ الفساد ,مف أىؿ الصبلح
 :تعريف النفاق -أ

فيقاؿ نفقت الدابة أم ماتت, كقد  ,انقطاع الشيء كذىابو بمعنى( فىؽى نى )النفاؽ مف" لغة:      
غماضو, كمنو النفاؽ ألف صاحبو يكتـ خبلؼ ما يظير  .(2)يككف بمعنى إخفاء الشيء كا 

بطا اإلسبلـ النفاؽ ىك: " إظيارف شرعًا:أما         في يدخؿ ألنو ؛بذلؾ سمي ,كالشر الكفر فكا 
 كيبطف الحؽ, يكافؽ ما المرء يظير أف "ىك كقيؿ: (3)آخر" ابب مف منو كيخرج باب, مف الشرع

 مف باطؿ عمى أنو أمره حقيقة ككاف الحؽ, عمى يدؿ ما الناس أماـ أظير فمف يخالفو؛ ما
 .(4)النفاؽ" ىك فعمو أك كاعتقاده, المنافؽ, فيك الفعؿ, أك االعتقاد,

سرار الشر ,فالنفاؽ ىك اظيار الخير       حيث  ,ر إليو ابف كثير في تفسيرهكىذا ما أشا ,كا 
ٍيرً  ًإٍظيىاري  ىيكى : "النِّفىاؽي  قاؿ: ٍسرىاري  اٍلخى , كىاً  ,: أىٍنكىاعه  كىىيكى  الش رِّ اًحبيوي  يىٍخميدي  ال ًذم كىىيكى  اٍعًتقىاًدم   ًفي صى
كىذا ما  ,كسره عبلنيتو ,كالنفاؽ ىك أف يخالؼ قكلو فعمو (5)الذُّنيكًب" أىٍكبىرً  ًمفٍ  كىىيكى  كىعىمىًمي   الن اًر,

 كمدخميو ,عبلًنيىتىو كسرُّه فعمىو, قكليو يخاًلؼي  حيث قاؿ: " المنافؽي, ,أشار إليو الطبرم في تفسيره
و,  .(6)"مغيبىو كمشيديه مخرجى

                                                           

 .(17/254ج) الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي,  (1)
 .(455 -5/454ج) الرازم, معجـ مقاييس المغةأحمد بف فارس انظر: ( 2)
 .(24 ص) كتاب التكحيد ,صالح الفكزاف( 3)
 .(191 ص) المفيد في ميمات التكحيد ,عبد القادر بف محمد عطا صكفي( 4)
 .(1/176ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (5)
 .(1/270ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف (6)
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مخالفة القكؿ لمفعؿ, كمخالفة  يتضح مف التعريؼ المغكم كالشرعي أف النفاؽ يدكر حكؿ      
ظيار الخ ظيار اإليمافك  كابطاف الشر, ,يرالسر لمعبلنية, كا  يقكؿ , فصاحبو كابطاف الكفر ,ا 

 يظير خبلؼ ما يبطف.خبلؼ ما يفعؿ, كيعمف خبلؼ ما يسر, ك 
 :لنفاؽ نكعافا  :أنواع النفاق -ب
 مف األسفؿ الدرؾ في كصاحبو يخرج صاحبو مف الممة, أكبر, كىك كفر :العتقادي النفاق -1

 اُنَّبسِ َِٖٓ اُْإَعْلََِ اُذَّسْىِ كِِ أُُْنَبكِوِنيَ بَِّٕ}الكفر, قاؿ تعالى:  كييبطف فاإليما ييظير أف: كمعناه النار,

 .[145: النساء] {َٗظِريًا َُيُْْ رَغِذَ ًََُْٖ
, كلكنو يعمؿ , كالطاعة هلل كلرسكلو فصاحبو يدعي اإليماف باهلل  :العممي النفاق -2

خبلؼ الحديث, في الكذب: مثؿ ,مف النفاؽ عدىا رسكؿ اهلل  أعماالن  كخيانة  الكعد, كا 
د ثى  ًإذىا: ثىبلىثه  اٍلمينىاًفؽً  آيىةي :  اهللً  قاؿ رىسيكؿى  األمانة, , حى ذىا كىذىبى , كىعىدى  كىاً  ذىا أىٍخمىؼى  اٍؤتيًمفى  كىاً 
افى  ٍصمىة فيو كلكف ,ال يخرج مف الممة مؤمف صاحبو عممي, نفاؽ ىذا , (1)خى  خصاؿ مف خى

 .(2)منيا يتب لـ إذا األكبر النفاؽ إلى تؤكؿ أنيا ربما جدًّا, خطيرة كىي المنافقيف,
فاالعتقادم ىك كفر  ,كالنفاؽ العممي ,أنو ثمة فرؽ بيف النفاؽ االعتقادم ,يتضح مما سبؽ      
 ,كصاحبو مخمد في النار, أما العممي فإنو ال يخرج صاحبو مف الممة ,يخرج مف الممة ,أكبر

  في النار. كصاحبو غير مخمد
 :في سورة الحديد تكما ورد عاقبة المنافقين -ت

في العديد مف اآليات في كتابو  المنافقيف, كىتؾ أستارىـ عاقبةبيف سبحانو كتعالى       
مف سكرة  آيتينفي  عاقبة المنافقيفالعزيز, كمف ذلؾ ما كرد في سكرة الحديد حيث بيف سبحانو 

 الحديد كىما:

ءًَُْْ ٌَّْ َّوٌٍُُ أُُْنَبكِوٌَُٕ ًَأُُْنَبكِوَبدُ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا اْٗظُشًَُٗب َٗوْزَجِظْ ِْٖٓ ٌُٗسًُِْْ هََِْ اسْعِؼٌُا ًَسَا}َّقكلو تعالى:  -1

 .[13]الحديد:  { كَبُْزَِٔغٌُا ٌُٗسًا كَؼُشِةَ ثَْْنَيُْْ ثِغٌُسٍ َُوُ ثَبةٌ ثَبؿِنُوُ كِْوِ اُشَّؽَْٔخُ ًَظَبىِشُهُ ِْٖٓ هِجَِِوِ اُْؼَزَاةُ

                                                           

 (.123ح) (1/56ج) باب بياف خصاؿ المنافؽ, كتاب اإليماف, صحيح مسمـ ( اإلماـ مسمـ,1)
 .(1/200ج) إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد انظر: صالح الفكزاف,( 2)
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 ظرِيُ{}كَبٌََُّْْْ َُب ُّاْخَزُ ِٓنٌُْْْ كِذَّْخٌ ًََُب َِٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا َٓإًَْاًُُْ اُنَّبسُ ىَِِ ٌََُْٓبًُْْ ًَثِئْظَ أَُْ :تعالى قكلوك  -2

  .[15]الحديد:

كقد بيف خرة, الناظر إلى اآليتيف السابقتيف يجد أنيما قد تعرضتا لعاقبة المنافقيف في اآل     
: قكلوفي تفسير اآلية األكلى األىكاؿ التي تقع لممنافقيف في يكـ القيامة, حيث قاؿ:الطبري 

: كالقبس نكركـ, مف نستصبح: يقكؿ {ٌُٗسًُِْْ ِْٖٓ َٗوْزَجِظْ}: أم: انتظركنا, كقكلو {اْٗظُشًَُٗب}

 ألنفسكـ كاطمبكا جئتـ, حيث مف ارجعكا: أم {سًاٌُٗ كَبُْزَِٔغٌُا ًَسَاءًَُْْ اسْعِؼٌُا هََِْ}: الشعمة. كقكلو

 كِْوِ ثَبؿِنُوُ ثَبةٌ َُوُ ثِغٌُسٍ ثَْْنَيُْْ كَؼُشِةَ}: نكرنا. كقكلو مف االقتباس إلى لكـ سبيؿ ال فإنو نكرنا, ىنالؾ

 ثَبةٌ َُوُ}: كقكلو .النار بحاجس كأىؿ الجنة أىؿ أم: ضرب بيف {اُْؼَزَاةُ هِجَِِوِ ِْٖٓ ًَظَبىِشُهُ اُشَّؽَْٔخُ

: كقكلو .النار يعني: العذاب الظاىر ذلؾ قبؿ مف كظاىره الرحمة, فيو باطنو {اُشَّؽَْٔخُ كِْوِ ثَبؿِنُوُ

 فبقكا بالسكر, بينيـ حيجز حيف المؤمنيف المنافقكف ينادم أم: {ثَََِ هَبٌُُا َٓؼٌَُْْ ٌَُْٖٗ ؤََُْْ ُّنَبدًَُٗيُْْ}

 قاؿ كنصكـ؟ نصمي الدنيا في معكـ نكف ألـ الجنة, في فالمؤمنك  كصار كالعذاب, الظممة في
 .(1)فنافقتـ أنفسكـ, فىتىٍنتـٍ  كلكنكـ كذلؾ, كنتـ بؿ بمى,: المؤمنكف

قىٍكليوي " :ابن كثيرقاؿ ك         {}ٌََّّْ َّوٌٍُُ أُُْنَبكِوٌَُٕ ًَأُُْنَبكِوَبدُ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا اْٗظُشًَُٗب َٗوْزَجِظْ ِْٖٓ ٌُٗسًُِْْ: كى

ةً  األىكاؿ مف ,(2)العرصات في القيامة يكـ يىقىعي  عىم ا تىعىالىى ًمٍنوي  ًإٍخبىاره  كىىىذىا ًزؿً  ,اٍلميٍزًعجى  كىالز الى
ًة, ن وي  اٍلفىًظيعىًة, كىاأٍليميكرً  اٍلعىًظيمى ك الى  كىاً  ًئذو  يىٍنجي  الم وي  أىمىرى  ًبمىا كىعىًمؿى  ,كىرىسيكًلوً  ًبالم وً  آمىفى  مىفٍ  ًإال   يىٍكمى

تىرىؾى  ,ًبوً  ٍنوي  مىا كى رى  عى   .(3)"زىجى

                                                           

 .(185-23/180ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآفانظر:  (1)
ٍمعي : الَعَرَصات (2) ة, جى , النياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير, .ًفيوً  ًبناء الى  كىاًسعو  مكًضعو  كؿُّ  كىًىيى  عىٍرصى
 .(3/208ج)
 .(50 -8/49ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (3)
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 ُّاْخَزُ ال} المنافقكف أييا {كَبٌََُّْْْ}قكلو:  الطبري: فقاؿ في تفسيرىا أما اآلية الثانية      

 تؤخذ كال: يقكؿ {ًَلَشًُا اَُّزَِّٖ َِٖٓ ًَال}مف عقابكـ كعذابكـ  كبدالن  عكضان : يعني {كِذَّْخٌ ِٓنٌُْْْ

 يـك تسكنكنو الذم كمسكنكـ مثكاكـ: يقكؿ {اُنَّبسُ َٓإًَْاًُُْ}: كقكلو .كفركا الذيف مف أيضان  الفدية

: يقكؿ {أَُْظِريُ ًَثِئْظَ}: كقكلو .بكـ أكلى النار: يقكؿ {ٌَْٓالًُْْ ىَِِ}: كقكلو .النار القيامة

(1)النار" إلى صار مف مصير كبئس
. 

 مف بدؿ يىقيكؿي  يىٍكـى  اؿ في تفسير اآليتيف السابقتيف:فق ,مف المعتزلةالزمخشري  أما المفسر      
كنا: أم ترل, يكـ كنا: أم كانظركاانتظركنا اٍنظيري  الييـ نظركا إذا ألنيـ إلينا؛ , كقيؿ اٍنظيري

 أف كذلؾ منو, نصب {ٌُٗسًُِْْ ِْٖٓ َٗوْزَجِظْ} .بو فيستضيئكف أيدييـ بيف كالنكر بكجكىيـ استقبمكىـ

 ارجعكا: أم بيـ, كتيكـ ,ليـ طرد {ٌُٗساً كَبُْزَِٔغٌُا ًَساءًَُْْ اسْعِؼٌُا} ًقيؿى  بو ركافيستني بيـ يمحقكا

 نكران  فالتمسكا الدنيا, إلى ارجعكا ىنالؾ, أك فالتمسكه النكر ىذا أعطينا حيث إلى المكقؼ إلى
 لكـ بيؿس فبل آخر, نكران  فالتمسكا عنا, كتنحكا خائبيف ارجعكا اإليماف, أك كىك سببو بتحصيؿ

نما كراءىـ, نكر ال أف عممكا كقد النكر, ىذا إلى قناط تخييب ىك كا   {ثِغٌُسٍ ثَْْنَيُْْ كَؼُشِةَ} ليـ كا 

 لذلؾ األعراؼ ىك: كقيؿ. النار كشؽ ,الجنة شؽ بيف حائؿ بحائط كالمنافقيف المؤمنيف بيف
 الجنة بمى الذم الشؽ كىك الباب, أك السكر باطف باًطنيوي  منو يدخمكف ,الجنة ألىؿ بابه  السكر

ظاًىريهي   ؤََُْْ} ,كالنار الظممة كىك اٍلعىذابي  ,جيتو كمف عنده مف ًقبىًموً  ًمفٍ  النار ألىؿ ظير ما كى

 {ًَرَشَثَّظْزُْْ} بالنفاؽ أىمكتمكىا {ؤَْٗلُغٌَُْْ كَزَنْزُْْ} الظاىر في مكافقتيـ يريدكف {َٓؼٌَُْْ ٌَُْٖٗ

ـي  الدكائر بالمؤمنيف ٍتكي ت ى ,األعمار امتداد في كالطمع ,اآلماؿ طكؿ :اأٍلىماًنيُّ  كىغىر   أىٍمري  جاءى  حى

  .يعذبكـ ال ,كريـ عفكٌ  اهلل بأفٌ  الشيطاف كغٌركـ {اُْـَشًُسُ ثِبَُِّوِ ًَؿَشًَُّْْ} .المكت كىك ,الم وً 

                                                           

 .(187 -23/186ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (1)
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 أكلى ىي: قيؿ {ٌَْٓالًُْْ ىَِِ} مكانكـ النار,: أم {اُنَّبسُ َٓإًَْاًُُْ},بو يفتدل ما {كِذَّْخٌ }

 .(1)النار أىؿ أعماؿ الدنيا في تكليتـ كما تتكالكـ: كقيؿ بكـ,

ٌََّّْ }: تعالى قكلو :فقاؿ في تفسير اآليتيف السابقتيف ,مف األشاعرة :القرطبي أما المفسر      

 األلؼ بقطعك . انتظركنا :بمعنى األلؼ بكصؿ {َّوٌٍُُ أُُْنَبكِوٌَُٕ ًَأُُْنَبكِوَبدُ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا اْٗظُشًَُٗب

 }هََِْ اسْعِؼٌُا ًَسَاءًَُْْ{ .نكركـ مف نستضئ :أم }َٗوْزَجِظْ ِْٖٓ ٌُٗسًُِْْ{.كأخركنا أميمكنا :بمعنى

 نكرنا مف تقتبسكف ال فإنكـ ,انكرن  منو فاطمبكا ,النكر منو أخذنا الذم المكضع إلى ارجعكا: أم

 منو يمي ما يعني }ثَبؿِنُوُ كِْوِ اُشَّؽَْٔخُ{.كالنار لجنةا بيف حاجز أم}كَؼُشِةَ ثَْْنَيُْْ ثِغٌُسٍ{

 كظاىره, الجنة باطنو :كقيؿ المنافقيف يمي ما يعني }ًَظَبىِشُهُ ِْٖٓ هِجَِِوِ اُْؼَزَاةُ{ المؤمنيف

 نصمي يعني الدنيا في {َٓؼٌَُْْ ٌَُْٖٗ ؤََُْْ} المؤمنيف المنافقكف ينادم أم {ُّنَبدًَُٗيُْْ}جينـ

 كَزَنْزُْْ ًٌََُِنٌَُّْْ} المؤمنكف أم {ثَََِ هَبٌُُا} تفعمكف ما مثؿ كنفعؿ ,مثمكـ نغزكك  ,مثمكـ

 , بالنبي تربصتـ أم {ًَاسْرَجْزُْْ ًَرَشَثَّظْزُْْ} ,بالمعاصي: كقيؿ. بالنفاؽ أىمكتمكىا {ؤَْٗلُغٌَُْْ

 ؽَزََّ}األمؿ طكؿ أم {َٓبُِِّٗاُْإَ ًَؿَشَّرٌُُْْ} كالنبكة التكحيد في شككتـ أم :كارتبتـ .كبالمؤمنيف

: كقيؿ الشيطاف, أم {اُْـَشًُسُ ثِبَُِّوِ} خدعكـ أم {ًَؿَشًَُّْْ}. المكت يعني {اَُِّوِ ؤَْٓشُ عَبءَ

 منكـ يقبؿ ال ,الكافريف, ك المنافقكف أييا أم: }كَبٌََُّْْْ َُب ُّاْخَزُ ِٓنٌُْْْ كِذَّْخٌ ًََُب َِٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا{ الدنيا,

ًَثِئْظَ }. بكـ أكلى أم {ىَِِ ٌََُْٓبًُْْ} كمنزلكـ مقامكـ أم {َٓإًَْاًُُْ اُنَّبسُ}عكض كال ,دؿب

 .(2)كمصيران  مرجعان  ساءت أم {أَُْظِريُ

                                                           

 .(476 -4/475ج) الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿنظر: ا( 1)
 .(248 -17/245ج) الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي, انظر: ( 2)
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الزمخشرم, المفسر الطبرم, ك المفسر يكجد خبلؼ بيف كؿ مف  أنو ال ,سبؽ ممايتضح       
 اآليتيف السابقتيف. القرطبي, في بياف عاقبة المنافقيف فيالمفسر ك 

كالمتكمميف في اثبات ثمار التكحيد, كجعؿ الكفر السمؼ إنو ال خبلؼ بيف  خالصة القول:      
 كالنفاؽ مف نكاقضو.
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 الفصل الثاني
 الرسل والكتب السماوية في سورة الحديد
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 والمتكممينالسمف  بينحديد المبحث األول: الرسل في سورة ال
 المطمب األول: مفيوم اإليمان بالرسل

التي ال يقبؿ إيماف  ,كأصؿ مف أصكؿ الديف ,ركف مف أركاف اإليماف :اإليماف بالرسؿ      

 ًًَُزُجِوِ ًَََِٓبئٌَِزِوِ ثِبَُِّوِ َٖآَٓ ًٌَُّ ًَأُُْآِْنٌَُٕ سَثِّوِ ِْٖٓ بَُِْْوِ ؤُْٗضٍَِ ثَِٔب اُشَّعٌٍُُ آََٖٓ} قاؿ اهلل تعالى: ,العبد إال بيا

كفي  ,[285: البقرة] {أَُْظِريُ ًَبَُِْْيَ سَثَّنَب ؿُلْشَاَٗيَ ًَؤَؿَؼْنَب عَِٔؼْنَب ًَهَبٌُُا سُعُِِوِ ِْٖٓ ؤَؽَذٍ ثََْْٖ ُٗلَشِّمُ َُب ًَسُعُِِوِ

 ًبالم ًو, ٍؤًمفى تي  ..أىفٍ  : عف اإليماف, قاؿ النبي   عندما سأؿ النبي  حديث جبريؿ 
مىبلىًئكىًتًو, كيتيًبًو, كى ًمًو, كى تيٍؤًمفى  اآلًخًر, كىاٍليىٍكـً  كىريسي ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى شىرِّهً  خى   ..  (1)كى
 كفر بكاحد منيـ كالكفر بيـ جميعنا,فال ,فعمى المسمـ أف يؤمف بجميع األنبياء كالمرسميف      

 ؤَُّٓخٍ ًَُِّ كِِ ثَؼَضْنَب ًََُوَذْ}دة كرسالتيـ كاحدة قاؿ اهلل تعالى: بعقيدة كاح ,فجميعيـ مرسؿ مف عند اهلل

تتناسب مع  ,, كبعثكا بشرائع متعددة[36: النحؿ] {اُـَّبؿٌُدَ... ًَاعْزَنِجٌُا اَُِّوَ اػْجُذًُا ؤَِٕ سَعًٌُُب

ظَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذَّْوِ َِٖٓ اٌُِزَبةِ ًَُٓئَِْْنًب }ًَؤَْٗضَُْنَب بَُِْْيَ اٌُِزَبةَ ثِبحلَنِّ ُٓكما قاؿ تعالى:  .كالمكاف ,الزماف

ب ِٓنٌُْْْ شِشْػَخً ًَِٓنْيَبعًب ًٌََُْ شَبءَ ػََِْْوِ كَبؽٌُْْْ ثَْْنَيُْْ ثَِٔب ؤَْٗضٍََ اهللُ ًََُب رَزَّجِغْ ؤَىٌَْاءَىُْْ ػََّٔب عَبءَىَ َِٖٓ احلَنِّ ٌٍَُُِّ عَؼَِْنَ

ٌُْْ ثَِٔب ًُنْزُْْ خً ًَاؽِذَحً ًٌََُِْٖ َُِْجًٌَُُِْْْ كِِ َٓب آَرَبًُْْ كَبعْزَجِوٌُا اخلَْْشَادِ بََُِ اهللِ َٓشْعِؼٌُُْْ عَِْٔؼًب كَُْنَجِّئُاهللُ َُغَؼٌََُِْْ ؤَُّٓ

 . [48]المائدة: كِْوِ رَخْزَِِلٌَُٕ{

 
 
 
 

                                                           

ًة الس اعىةً , تىابي اإًليمىافً كً , صحيح مسمـ ( اإلماـ مسمـ,1) مى , كالقىدىًر كىعىبلى ـً ٍسبلى اًف, كىاإٍلً يمى  بىابي معرفة اإٍلً
 (. 1)ح  (1/36ج)
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 :أوًل: تعريف النبي والرسول
,اٍلخى ( الن بىأي )"النبي: مف النبي لغًة:  -1 ًمٍنوي  ,أىٍخبىرى  :أىمٍ ( أىٍنبىأى )كى ( نىب أى )كى ( نىبىأى : )ييقىاؿي  بىري  ؛(الن ًبيُّ ) كى

 كىأىن وي  ااًلٍرًتفىاعي, كىىيكى  الن ٍبكىًة, ًمفى  "الن ًبي   :كقيؿ ,(1)الم ًو أم أخبر عف اهلل تعالى" عىفً  أىٍنبىأى  أًلىن وي 
ؿه  مىى ميفىض  ٍفعً  الن اسً  سىاًئرً  عى ٍنًزلىًتًو" ًبرى مى

(2)   . 
كفي نفس  ,فيك مخبر عف ربو ,في النبي فأف كبل المعنييف يجتمعا ,يتضح مما سبؽ      

 الكقت ىك ذك مكانة كقدر مرتفع عند ربو.
 عمييـي  أىٍنًبياءىهي   اهللً  ًإٍرساؿي  فيسِّرى  كبوً  كىك الت ٍكًجيوي,: الرسكؿ: مف كاإًلٍرساؿي  :الرسول لغةً  -2

وى  كأن وي  ,الس بلـي  كا أىفٍ  ًإلىٍيًيـ كىج  ـي  العىب اس. أىبيك قالىو ًعباًدم, أىٍنًذري كالفىٍتًح...  بالكسًر, الرِّسىالىةي,: كاالٍس
, كسيمِّيى : كالر سيكؿي  ؛ الر سيكؿي  ىك اٍلميٍرسىؿي ٍعناهي  ًرسالىةو, كالر سيكؿي  ذيك ألن وي  رىسيكالن  ال ًذم: المُّغىةً  ًفي مى
 أىف   أىٍشيىدي : الميؤىذِّفً  ميتىاًبعىةن, كقىٍكؿً  أىم رىٍسبلن, اإًلًبؿي  جاءىتً : قىٍكًليـ ًمفٍ  أىٍخذان  بىعىثىوي  ال ًذم أىٍخبارى  ييتابعي 
م دان  ـي : اهللً  رىسيكؿي  ميحى جمعيا  كالرسكؿ مفرد: , اهللً  عىف اإلٍخبارى  ميتاًبعه  ميحمدان  أىف   كأيبىيِّفي  أيٍعًم
كريسىبلىءي( ,كريسيؿه  )أٍرسيؿه,

(3). 
كىك التكجيو, فاهلل تعالى يكجييـ ليداية  ,مف اإلرساؿ :أف الرسكؿ لغة ,يتضح مما سبؽ      
رشادىـ إلى طريؽ الحؽ, كفؽ ما يكحيو إلييـ مف أخبار.ك الناس   ا 

 :ثانيًا: الفرق بين النبي والرسول
عمى أقكاؿ  ,كالرسكؿ النبي المعنى االصطبلحي لكؿ مف بياف في العمـ أىؿ اختمؼ      
 أىميا:

كىذا ما ذىب  ,(4)نبي" رسكؿ ككؿ ,رسكؿ نبي فكؿ مترادفاف, كالرسكؿ النبي فإ" القول األول:
: "اعمـ أنو ال فرؽ في االصطبلح بيف الرسكؿ القاضي عبد الجبارإليو المعتزلة حيث قاؿ 

 ًََُب سَعٌٍٍُ ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ ِْنَبؤَسْعَ ًََٓب}تعالى:  كقد خالؼ في ذلؾ بعضيـ, كاستدؿ بقكلو كالنبي,

قالكا: فصؿ القديـ تعالى بيف الرسكؿ كالنبي, فيجب أف يككف أحدىما غير اآلخر, كالذم  {َٗجٍِِّ
حتى لك يدؿ عمى اتفاؽ الكممتيف في المعنى ىك أنيما يثبتاف معان كيزكالف معان في االستعماؿ, 

ذا ىك أمارة إثبات كمتى المفظيف المتفقيف في أثبت أحدىما كنفي اآلخر لتناقض الكبلـ, كى

                                                           

 .(303 صمختار الصحاح ) ,زيف الديف محمد بف أبي بكر الرازم (1)
 .(5/385ج) الرازم, معجـ مقاييس المغةأحمد بف فارس  (2)
 .(74 -29/72جاىر القامكس )تاج العركس مف جك  ,الحسينيانظر: ( 3)
 .(467 ص) أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة ,محمد بف عبد الرحمف الخميس( 4)
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فإنو ال يدؿ عمى ما ذكركه,  {َٗجٍِِّ ًََُب سَعٌٍٍُ ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤَسْعَِْنَب ًََٓب}الفائدة, كأما قكلو تعالى: 
ألف مجرد الفعؿ ال يدؿ عمى اختبلؼ الجنسيف؛ أال ترل أنو تعالى فصؿ بيف نبينا كغيره مف 

ؿ عمى أف نبينا ليس مف األنبياء, ككذلؾ فإنو تعالى فصؿ بيف الفاكية كبيف األنبياء ثـ ال يد
 ( .1)النخؿ كالرماف, كلـ يدؿ عمى أف النخؿ كالرماف ليسا مف الفاكية كذلؾ ىينا" 

قاؿ: ف ,بيف النبي كالرسكؿ فرؽمف المعتزلة, حيث  ,الزمخشرمىذا القكؿ  كقد خالؼ      
ف  اهلل عف ينبئ الذم :ىك كالنبي: األنبياء مف كتاب معو الذم: ىك "الرسكؿ  معو يكف لـ كا 
 .(2)كيكشع" كتاب,

 قالكا بالتفريؽ بيف النبي كالرسكؿ:  القول الثاني:
قىدٍ  ابن أبي العز الحنفيككقد قاؿ بيذا القكؿ جميرة مف العمماء,        كا حيث قاؿ: "كى  ذىكىري
كقنا بىرً  الم وي  نىب أىهي  مىفٍ  أىف   أىٍحسىنييىا,كى  كىالر سيكًؿ, الن ًبيِّ  بىٍيفى  فيري اًء, ًبخى ٍيرىهي, ييبىمِّغى  أىفٍ  أىمىرىهي  ًإفٍ  الس مى  فىييكى  غى
, نىًبي   فٍ  رىسيكؿه ٍيرىهي, ييبىمِّغى  أىفٍ  يىٍأميٍرهي  لىـٍ  كىاً  لىٍيسى  نىًبي   فىييكى  غى ..." كى ًبرىسيكؿو

ابن ككافقو شيخ اإلسبلـ  (3)
 إلى ذلؾ مع أيرسؿ فإف بو؛ اهلل أنبأ بما ينبئ كىك اهلل, ينبئو الذم ىك لنبيحيث قاؿ: "ا ,تيمية
 قبمو, بالشريعة يعمؿ إنما كاف إذا كأما رسكؿ, فيك إليو؛ اهلل مف رسالة ليبمغو اهلل أمر خالؼ مف
 بؤَسْعَِْنَ ًََٓب}: تعالى قاؿ برسكؿ؛ كليس نبي, فيك رسالة؛ اهلل يبمغو عف أحد إلى ىك ييرسؿ كلـ

 ًَال سَعٌٍٍُ ِْٖٓ}: كقكلو ,[52: الحج] { ؤُْٓنَِّْزِوِ كِِ اُشَّْْـَبُٕ ؤَُْوََ رََٔنََّ بِرَا بَُِّب َٗجٍِِّ ًََُب سَعٌٍٍُ ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ

 المطمؽ الرسكؿ ىك ىذا فإفٌ  رسكؿ؛ بأٌنو أحدىما خص كقد النكعيف, يعـٌ  إرساالن  فذكر ؛{َٗجِِّ
 ."(4)كنكح  اهلل؛ خالؼ مف إلى رسالتو بتبميغ أمره الذم
: " كالفرؽ بينيما أف النبي مف اتاه البغداديكقد تبنى ىذا القكؿ األشاعرة, حيث قاؿ       

كنزؿ عميو الممؾ بالكحي, كالرسكؿ مف يأتي بشرع عمى االبتداء أك بنسخ  الكحي مف اهلل 
 .( 5)بعض أحكاـ شريعة قبمو" 

                                                           

 (.568-567صعبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة ) (1)
 .(3/22ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (2)
 .(1/155ج) شرح العقيدة الطحاكية ,ابف أبي العز الحنفي (3)
 .(2/714ج)ابف تيمية, النبكات  (4)
 (.154( البغدادم, أصكؿ الديف )ص5)
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 قكلو ىذا صحة عمى كالدليؿ. مرسبلن  يككف حتى نبي يقاؿ فأ يجكز : "الالقرطبيكقاؿ       
 كأف. الرسالة  لمنبي فأكجب, [52: الحج] {َٗجٍِِّ ًََُب سَعٌٍٍُ ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤَسْعَِْنَب ًََٓب}:تعالى

 .(1)بعينو" اإلرساؿ  اهلل عف أنبأ كمعنى , اهلل عف أنبأ معنى)نبي(
كذلؾ  ,السابقة فإف كبل القكليف لـ يسمـ مف االعتراض مف خبلؿ النظر في األقكاؿ      

 ؤلسباب التالية:ل
نو ال فرؽ بيف النبي كالرسكؿ, إذ القرآف شاىد بعدـ صحة ىذا إ :ال يصحي قكؿ مف يقكؿ -1

ْـَبُٕ ُْوََؤَ رََٔنََّ بِرَا بَُِّب َٗجٍِِّ ًََُب سَعٌٍٍُ ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤَسْعَِْنَب ًََٓب} قاؿ تعالى:حيث  ,القكؿ  {ؤُْٓنَِّْزِوِ كِِ اُشَّْ
كصؼ  ,فعطؼ النبي عمى الرسكؿ يدؿ عمى كجكد فرؽ بينيما, كمف ناحية أخرل ,[52: الحج]

 كقكلو ,كىذا يدؿ عمى أف الرسالة أمر زائد عمى النبكة ,كالرسالة ,بعض الرسؿ بالنبكة تعالى اهلل
 سَعًٌُُب ًًََبَٕ ُٓخَِْظًب ًَبَٕ بَِّٗوُ ٌُٓعََ اٌُِْزَبةِ كِِ ًَارًُْشْ}في شأف مكسى عميو الصبلة كالسبلـ:  تعالى

  .[51: مريـ] {َٗجًِّْب

 ًََُب سَعٌٍٍُ ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤَسْعَِْنَب ًََٓب} ألف اهلل تعالى قاؿ: ا؛: فمـ يصح أيضن أما القكؿ الثاني -2

جعؿ صفة اإلرساؿ التي تقتضي  فقط, ما مك كاف الفرؽ بينيما إنما ىك األمر بالببلغ, ف{َٗجٍِِّ
 التبميغ تشمؿ كبلن مف النبي كالرسكؿ. 

 الرسكؿ "أف ىك: ,كعميو فإف الباحث يرل أف أفضؿ ما قيؿ في التفريؽ بيف النبي كالرسكؿ      
, إلى اهلل بعثو مف  في يكف لـ بحكـ إليو أكحى لكف كتابنا عميو ينزؿ لـ أك كتابنا, عميو كأنزؿ قـك

 أك كتابنا, عميو ينزؿ أف دكف سابقة شريعة إلى يدعك أف اهلل أمره مف كالنبي مو؛قب مف شريعة
 .(2)عكس" كال نبي, رسكؿ فكؿ ذلؾ, كعمى ناسخ, غير أك ,ناسخ جديد بحكـ إليو يكحي

 :ثالثًا: تعريف اإليمان بالرسل
 اهلل عبادة لىإ يدعكىـ منيـ رسكالن  أمة كؿ في بعث تعالى اهلل بأف الجاـز التصديؽ "ىك      
 ,بررة ,كراـ ,راشدكف ,باركف ,مصدقكف ,صادقكف جميعيـ كأف دكنو, مف يعبد بما كالكفر ,كحده
 بمغكا كأنيـ مؤيدكف, ربيـ مف الباىرة كاآليات الظاىرة كبالبراىيف ميتدكف, ,ىداة أمناء ,أتقياء
 ينقصكه, كلـ حرفان  أنفسيـ ندع مف فيو يزيدكا كلـ يغيركا, كلـ يكتمكا, لـ بو, اهلل أرسميـ ما جميع

                                                           

 .(12/80ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (1)
  .(43 ص) التكحيد مذكرة ,عبد الرزاؽ عفيفي (2)



132 
 

 اتخذ تعالى اهلل كأف المبيف, الحؽ عمى كميـ كأنيـ [35: النحؿ] {أُُْجِنيُ اُْجََِبؽُ بَُِّب اُشُّعَُِ ػَََِ كَيََْ}
, كأف عيسى اعمين  اإدريس مكانن كرفع  ا,تكميمن  مكسى ككمـ ,خميبلن   امحمدن  كاتخذ ,خميبلن  إبراىيـ

كرفع  ,كأف اهلل فضؿ بعضيـ عمى بعض ,كركح منو ,و ألقاىا إلى مريـككممت ,عبد اهلل كرسكلو
 .(1)"بعضيـ درجات

 البشر, كمنذريف, ليداية ,مبشريف رسبلن  أرسؿ تعالى اهلل بأف جازمان  إيمانان  يؤمنكف :فالسمف     
خراجيـ  كنصحكا األمانة, كأدكا الرسالة, بمغكا كأف ىؤالء الرسؿ النكر, إلى الظممات مف كا 

 صدقيـ, يؤمنكف عمى تدؿ أيدىـ اهلل تعالى بمعجزات كقد جياده, حؽ اهلل في كجاىدكا مميـ,أ
بيـ جميعان, كقد فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض,  كفر فقد منيـ, بكاحد كفر جميعان, كمف بيـ

كقد بعثيـ اهلل  كأسمائو كصفاتو, ,كألكىيتو ,كجميعيـ دعكتيـ كاحدة كىي تكحيد اهلل في ربكبيتو
 ثَؼْذَ ؽُغَّخٌ اَُِّوِ ػَََِ ُِِنَّبطِ ٌٌََُّٕ ُِئََِّب ًَُٓنْزِسَِّٖ ُٓجَشِّشَِّٖ سُعًُِب}مة الحجة عمى العباد قاؿ تعالى: إلقا

 .[165: النساء] {ؽًٌَِْٔب ػَضِّضًا اَُِّوُ ًًََبَٕ اُشُّعَُِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(49 -48 صأعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة ) ,حافظ بف أحمد الحكمي( 1)
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 المطمب الثاني: الرسل الوارد ذكرىم في سورة الحديد
 عمى أك ,كتابو في لنا ذكره مف منيـ ,الكثير مف األنبياء كالمرسميف أرسؿ  تعالىإف اهلل      
 َْٖٓ ِٓنْيُْْ هَجِِْيَ ِْٖٓ سُعًُِب ؤَسْعَِْنَب ًََُوَذْ}: تعالى عنيـ, قاؿ يخبرنا لـ مف كمنيـ , نبيو لساف

 كعشريف خمسة قد ذكر سبحانو في القرآف, ك [78: غافر] {ػََِْْيَ َٗوْظُضْ َُْْ َْٖٓ ًَِٓنْيُْْ ػََِْْيَ هَظَظْنَب
 يعقكب, إسحاؽ, إسماعيؿ, لكط, إبراىيـ, صالح, ىكد, نكح, إدريس, آدـ,: كىـ كنبيان, رسكالن 

 زكريا, يكنس, اليسع, إلياس, سميماف, داكد, ىاركف, مكسى, الكفؿ, ذك أيكب, شعيب, يكسؼ,
اهلل  فضؿ أجمعيف, كقد عمييـ بلموكس اهلل صمكات كالرسؿ, األنبياء خاتـ كمحمد عيسى, يحيى,
 محمد,: خمسة كىـ العـز منيـ, أكلك كجعؿ أفضميـ بعض, عمى كالرسؿ األنبياء بعض سبحانو
براىيـ, كنكح, العـز  , كجعؿ أفضؿ أكليأجمعيف عمييـ كسبلمو اهلل صمكات كعيسى, كمكسى, كا 
 .(1)نبياء كالمرسميفكىك خاتـ األ  امحمدن 
 مف أكلي العـز مف الرسؿ كىـ:  و كتعالى في سكرة الحديد أربعةكقد ذكر سبحان      

: إبراىيم  - :2نوح  -1
  :نوح  -1

 ,ليشفع ليـ  ؛آدـ  أتكا المؤمنيف الطكيؿ أف الشفاعة حديث ففي ,الرسؿ أكؿ كىك      
لىًكفً ..:فقاؿ ليـ ا اٍئتيكا كى ؿى  نيكحن مف  العـز أكلي ىك أحد ح , كنك  (2)الم وي.. بىعىثىوي  رىسيكؿو  أىك 
 الشرؾ كظير الحؽ, كالتكحيد الصحيح الديف عف الناس انحرؼ حيف تعالى اهلل بعثو الرسؿ,
 في جاء كما  آدـ بعد ,قركف عشرة الصحيح التكحيد عمى كانكا أف بعد ,ظير ما أكؿ فييـ

ا الم وي  رىًضيى  عىب اسو  اٍبفً  عىفً  الحديث ٍنييمى ـى  ٍيفى بى  كىافى   :قىاؿى  ,عى نيكحو  ,آدى كفو  عىشىرىةي  كى مىى كيمُّييـٍ  ,قيري  عى
ؽِّ  ًمفى  شىًريعىةو  ًميفى  الن ًبيِّيفى  الم وي  بىعىثى  اٍختىمىفيكا فىمىم ا ,اٍلحى كىاًحدىةن  أيم ةن  فىكىانيكا ,ًكتىابىوي  كىأىٍنزىؿى  ,كىاٍلميٍرسى

(3) ,
حتى استطاع  ,كيمبس عمييـ دينيـ ,يكسكس ليـ زاؿ ما ,الشيطاف الناس عمى التكحيد رأل فمما

 ًََّؼٌُمَ َّـٌُسَ ًََُب عٌَُاػًب ًََُب ًَدًّا رَزَسَُّٕ ًََُب آُِيَزٌَُْْ رَزَسَُّٕ َُب ًَهَبٌُُا}ايقاعيـ في الشرؾ قاؿ تعالى: 

                                                           

, اإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة ,عبد اهلل بف عبد الحميد األثرمظر: نا( 1)
 .(143-142ص)
 (.394)ح  (1/123جباب بياف مف يخرج مف النار), ًكتىابي اإًليمىافً , صحيح مسمـ( اإلماـ مسمـ, 2)
(, 3654 )ح (2/480ج) سيكرىًة حـ عسؽ تىٍفًسيري , كتاب التفسير, باب المستدرؾ عمى الصحيحيف ,الحاكـ (3)

ًديثه  ىىذىاقاؿ الحاكـ  ًحيحه  حى مىى صى اًرمِّ  شىٍرطً  عى لىـٍ  اٍلبيخى اهي  كى رِّجى   .ييخى
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 نكح, قكـ مف صالحيف رجاؿ أسماء :كيغكث, كيعكؽ, كنسران  كسكاعان, كدان, ,[23:نكح] {ًََٗغْشًا
 كسمكىا أنصابان, يجمسكف التي مجالسيـ إلى انصبكا أف: قكميـ إلى الشيطاف أكحى ىمككا فمما

عبدت, كمف ىذه المحظة انتشر  العمـ كنسي أكلئؾ ىمؾ إذا حتى تيعبد, فمـ ففعمكا, بأسمائيـ,
يدعك الناس إلى عبادة اهلل تعالى , فارسؿ اهلل تعالى نبيو كرسكلو نكح  ,الشرؾ في العالـ

 .(1)ىـ مف الشرؾ الذم كقعكا فيو, كيبيف ليـ خطكرة ما ىـ عميوكيحذر  ,كحده
 :  إبراىيم -2

 بأرض كلد اهلل, بخميؿ العـز مف الرسؿ, معركؼ أكلي كىك أحد كرسكلو, اهلل نبي ىك      
 أبك (آزر) ككاف النمركد, كيؤليكف ,كاألصناـ ,الككاكب يعبدكف بابؿ أىؿ ككاف ,بابؿ

دكنو, فجادؿ  ما عبادة كترؾ كحده اهلل لعبادة إبراىيـ فدعاىـ لقكمو, األكثاف ينحت إبراىيـ
 بردان  عميو النار فكانت بحرقو, الممؾ أمر حتى كالده كقكمو, ثـ تجرأ عمى آلية قكمو فكسرىا,

لىك  الشاـ أرض إلى كىاجر كسبلمان, و تفأسكف زكج ,ككلدىا بياجر مكة إلى كرحؿ ,مصر ا 
كساعده  ,كفي المرة الثانية أمره اهلل ببناء البيت ,زار مكة مرتيفك , كادو غير ذم زرعككلده في 

  ثـ فداه بذبح عظيـ.  إسماعيؿ بذبح ابنوبأف أمره  ابنو إسماعيؿ, كابتبله
النبكة كالكتاب,   ألف اهلل تعالى جعؿ في ذريتو ؛بػ "أبي األنبياء" إبراىيـ  يعرؼك       

, كنسؿ  كمف كلد إسماعيؿ جاء خاتـ الرسؿ محمد, ابنو إسماعيؿ  فنسؿ العرب كاف مف
كذريتو ىـ بنك  ,كىك "إسرائيؿ" مف إسحاؽ كلد يعقكب ف ,إسحاؽ بني إسرائيؿ مف ابنو 

 . كىكذا انحصرت النبكة في ذرية إبراىيـ, , إسرائيؿ, كمنيـ كاف أنبياء بني إسرائيؿ جميعان 
براىيـ       َّيٌُدًِّّب بِثْشَاىُِْْ ًَبَٕ َٓب}:قاؿ  كالشركاء, لشرؾا مف بريئا مسممان, حنيفان  كاف  كا 

 الذيف بو الناس كأكلى [67: عمراف آؿ] {أُُْشْشًِِنيَ َِٖٓ ًَبَٕ ًََٓب ُٓغًِِْٔب ؽَنِْلًب ًَبَٕ ًٌََُِْٖ َٗظْشَاًِّْٗب ًََُب

سبلمو, دينو في اتبعكه  ََُِّزَِّٖ ثِةِثْشَاىَِْْ ُنَّبطِا ؤًَََُْ بَِّٕ}:  قاؿ معو, كالمؤمنكف  محمد أكالىـ كا 

 .(2)[68: عمراف آؿ] {أُُْآِْنِنيَ ًَُُِِّ ًَاَُِّوُ آَٓنٌُا ًَاَُّزَِّٖ اُنَّجُِِّ ًَىَزَا ارَّجَؼٌُهُ
 القرآف في كرد ,كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ كجد الباحث أف اسـ نبي اهلل نكح      
 هَذْ ٌُٗػُ َّب هَبٌُُا} : قكلو مثؿ في ,(نكح) بمفظ ثكف مرةكثبل ثبلث منيا أربعيف مرة, الكريـ

                                                           

 .(55- 54صحمى التكحيد ) حماية الرسكؿ  ,محمد بف عبد اهلل الغامدمانظر:  (1)
 .(110 -107صدعكة الرسؿ عمييـ السبلـ ) ,أحمد أحمد غمكشانظر: ( 2)
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سبع مرات بمفظ  :, كمنيا[32: ىكد] {اُظَّبدِهِنيَ َِٖٓ ًُنْذَ بِْٕ رَؼِذَُٗب ثَِٔب كَإْرِنَب عِذَاَُنَب كَإًَْضَشْدَ عَبدَُْزَنَب

 بِِِّٗ ؿَْْشُهُ بَُِوٍ ِْٖٓ ٌَُُْْ َٓب اَُِّوَ اػْجُذًُا هٌَِّْ َّب بٍَكَوَ هٌَِْٓوِ بََُِ ٌُٗؽًب ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}:)نكحان(, في مثؿ قكلو 

, فقد كرد في القرآف براىيـ إأما اسـ نبي اهلل  ,[59: األعراؼ] {ػَظٍِْْ ٌٍَّّْ ػَزَاةَ ػٌََُِْْْْ ؤَخَبفُ

 {أٌُُْْشَِٓنيَ اىَِْْبِثْشَ ػَْْقِ ؽَذِّشُ ؤَرَبىَ ىََْ}اف كستكف مرة, في مثؿ قكلو تعالى:تالكريـ اثن
 .[24: الذاريات]

براىيـ عمييما السبلـ في سكرة الحديد مرة كاحد كقد كرد اسـ كؿ         : في قكلو  ةمف نكح كا 
َّزِئَِب اُنُّجٌَُّحَ ًَاٌُِْزَبةَ كَِٔنْيُْْ ُٓيْزَذٍ ًًََ  ريٌ ِٓنْيُْْ كَبعِوٌَُٕ{ضِ}ًََُوَذْ ؤَسْعَِْنَب ٌُٗؽًب ًَبِثْشَاىَِْْ ًَعَؼَِْنَب كِِ رُسِّّ

ٍنذي  أىن وي  تىعىالىى ييٍخًبري :"ابن كثير, قاؿ [26]الحديد: ا, بىعىثى  مي  نىًبيًّا كىالى  رىسيكالن  بىٍعدىهي  ييٍرًسؿٍ  لىـٍ  , نيكحن
ي ًتًو, ًمفٍ  ًإال   كىذىًلؾى  ذيرِّ ـي, كى ًميؿي  , ًإٍبرىاًىي  كىالى  رىسيكالن  أىٍرسىؿى  كىالى  ًكتىابنا الس مىاءً  ًمفى  ييٍنًزؿٍ  لىـٍ  الر ٍحمىًف, خى

ى لىًتوً  ًمفٍ  كىىيكى  ًإال   بىٍعًدًه, ًمفٍ  بىشىرو  ًإلىى أىٍكحى  رُسَِّّّزِئَِب كِِ ًَعَؼَِْنَب}: اأٍليٍخرىل اآٍليىةً  ًفي قىاؿى  كىمىا ,سيبلى

ت ى {ًَاٌُِْزَبةَ اُنُّجٌَُّحَ ـى  بف ًعيسىى ًئيؿى ًإٍسرىا بىًني أىٍنًبيىاءً  آًخري  كىافى  يىٍعًني حى ٍريى  بىٍعًدهً  ًمفٍ  بىش رى  ال ًذم مى

, م دو مىكىاتي  ًبميحى ميوي  الم وً  صى مىٍيًيمىا؛ كىسىبلى ًليىذىا عى  ثِؼِْغََ ًَهَلَّْْنَب ثِشُعُِِنَب آصَبسِىِْْ ػَََِ هَلَّْْنَب صَُّْ} : قىاؿى  كى

(1)"[27]الحديد:  {اإلْٗغََِْ ًَآرَْْنَبهُ َٓشََّْْ اثِْٖ
.

 ... فمىعى [27:العنكبكت] {ًَاٌُِْزَبةَ اُنُّجٌَُّحَ رُسَِّّّزِوِ كِِ ًَعَؼَِْنَب:}كقاؿ رحمو اهلل في قكلو تعالى      
اذً  ًميبلن  ًإي اهي  الم وً  اتِّخى ٍعًموً  ,خى ا, ًلمن اسً  كىجى عىؿى  أىفٍ  ًإمىامن ي ًتوً  ًفي جى , النُّبيك ةى  ذيرِّ دٍ  فىمىـٍ  كىاٍلًكتىابى  بىٍعدى  ًبي  نى  ييكجى
ـى  لىًتًو, ًمفٍ  كىىيكى  ًإال   , ًإٍبرىاًىي ًميعي  سيبلى اؽى  ٍبفً  يىٍعقيكبى  سيبللة ًمفٍ  ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني أىٍنًبيىاءً  فىجى  ٍبفً  ًإٍسحى
, ـى ت ى ًإٍبرىاًىي , بف ًعيسىى آًخريىيـٍ  كىافى  حى ـى ٍريى ـى  مى , اٍلقيرىًشيِّ  ًبيِّ اٍلعىرى  ًبالن ًبيِّ  ميبىشِّرنا مىمىًئًيـٍ  ًفي فىقىا  اٍليىاًشًميِّ
اتىـً  مىى الرُّسيؿً  خى ًؽ, عى ٍطبلى سىيِّدً  اإٍلً لىدً  كى ـى  كى ًميـً  ًمفٍ  الم وي  اٍصطىفىاهي  ال ًذم كىاآٍلًخرىًة, الدٍُّنيىا ًفي آدى  صى
لىةً  ًمفٍ  ,(2)العىٍرباء اٍلعىرىبً  اًعيؿى  سيبلى , ٍبفً  ًإٍسمى ـى مىٍيًيما ًإٍبرىاًىي ـي  عى لىـٍ : الس بلى دٍ  كى لىةً  ًمفٍ  نىًبي   ييكجى  سيبلى

اًعيؿى  مىٍيوً  -أم: محمد- ًسكىاهي, ًإٍسمى ؿي  عى ةً  أىٍفضى ـً " الص بلى كىالس بلى
(3) . 

                                                           

 .(8/28ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (1)
, الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ,أيكب بف مكسى الحسيني. ىـ الخمص مف اٍلعىرىب (2)
 .(642ص)
 .(6/275ج) مرجع سبؽ ذكره ,كثير ( ابف3)
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فمـ يفسر آية سكرة الحديد, كلكف قاؿ في آية سكرة  ,مف المعتزلة الزمخشريأما       
 عميو كالصبلة الحسف, الثناء , "أىٍجرىهي [27:العنكبكت] {اٌُِْزَبةًََ اُنُّجٌَُّحَ رُسَِّّّزِوِ كِِ ًَعَؼَِْنَب}العنكبكت: 

 جنس بالكتاب يتكلكنو... كالمراد كميـ الممؿ أىؿ كأف كالنبٌكة, الطيبة كالذرية ,الدىر آخر
 كاإلنجيؿ كالزبكر التكراة ىي التي: األربعة الكتب مف ذٌريتو عمى نزؿ ما تحتو يدخؿ ك الكتاب,
 (1)كالقرآف".

َّزِئَِب اُنُّجٌَُّحَ : تعالى مف األشاعرة: قكلو الرازيكقاؿ        }ًََُوَذْ ؤَسْعَِْنَب ٌُٗؽًب ًَبِثْشَاىَِْْ ًَعَؼَِْنَب كِِ رُسِّّ

 الميزاف أنزؿ كأنو كالمعجزات, بالبينات الرسؿ أرسؿ أنو ذكر لما تعالى أنو "كاعمـ ًَاٌُِْزَبةَ{
 عمييـ, بيا أنعـ التي األشياء سائر ببياف ذلؾ أتبع ,يـبنصرت بأف يقكمكا الخمؽ كأمر كالحديد,

براىيـ نكحا شرؼ تعالى أنو فبيف  ,كالكتاب النبكة ذريتيما في جعؿ ثـ بالرسالة, السبلـ عمييما كا 
نما أكالدىما, مف ككاف إال بالنبكة أحد بعدىما جاء فما  حاؿ كماؿ ألف الكتاب؛ عمى النبكة قدـ كا 

 .(2)كالشرع" كتابال صاحب يصير أف النبي
, كالمعتزلة, كاألشاعرة بأف اهلل تعالى قد أكـر السمؼيتضح مما سبؽ أنو ال خبلؼ بيف       
براىيـ عمييما السبلـ حيث جعؿ في ذريتيما النبكة كالكتاب انكحن  نبييو إال  فما أرسؿ نبي   ,كا 

ؿ كلد إبراىيـ عمييما فإف نسمو يرجع إلى إسماعي كرجع نسمو ليما, حتى خاتـ النبييف محمد 
 السبلـ.

 :عيسى  -3
 بني أنبياء كىك آخر كركح منو, ,ىك عبداهلل كرسكلو, ككممتو ألقاىا إلى مريـ , عيسى      

  .آخر نبي  محمد النبي كبيف بينو كليس إسرائيؿ,
 كبشر   مكسى ديف إلى بني إسرائيؿ دعا , داكد نسؿ كمف عمراف, آؿ مف كىك      
 .قتمو كحاكلكا كآذكه, الييكد, اضطيده بعده, لذلؾ مف لمعالميف  محمد برسالة
 كأكذكا كذبكا, ما عمى كصبركا حسنان, ببلء أبمكا الذيف الرسؿ, مف العـز أكلي أحد كىك      
المبيف, أيده اهلل تعالى بالعديد مف المعجزات منيا: كالدتو مف أـ بدكف أب,  اهلل نصر أتاىـ حتى

اهلل, قاؿ تعالى:  بإذف المكتى يتعالى, كيحي اهلل بإذف كاألبرص األكمو يد, كيبرئكتكمـ في الم
 أَُْيْذِ كِِ اُنَّبطَ رٌَُُِِّْ اُْوُذُطِ ثِشًُػِ ؤََّّذْرُيَ بِرْ ًَاُِذَرِيَ ًَػَََِ ػََِْْيَ ِٗؼَْٔزِِ ارًُْشْ َٓشََّْْ اثَْٖ ػِْغََ َّب اَُِّوُ هَبٍَ بِرْ}

                                                           

.(3/451ج)الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (1)
 .(29/472ج) بمفاتيح الغي ,الرازم (2)
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 كَزٌٌَُُٕ كِْيَب كَزَنْلُخُ ثِةِرِِْٗ اُـَّْْشِ ًَيَْْئَخِ اُـِّنيِ َِٖٓ رَخُِْنُ ًَبِرْ ًَاُْةِْٗغََِْ ًَاُزٌَّْسَاحَ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ َِّْٔزُيَػَ ًَبِرْ ًًََيًِْب

 عِئْزَيُْْ بِرْ ػَنْيَ بِعْشَائََِْ ثَنِِ ًَلَلْذُ ًَبِرْ ثِةِرِِْٗ أٌَُْْرََ رُخْشِطُ ًَبِرْ ثِةِرِِْٗ ًَاُْإَثْشَصَ اُْإًََْٔوَ ًَرُجْشِتُ ثِةِرِِْٗ ؿَْْشًا

 .(1)[110: المائدة] {ُٓجِنيٌ عِؾْشٌ بَُِّب ىَزَا بِْٕ ِٓنْيُْْ ًَلَشًُا اَُّزَِّٖ كَوَبٍَ ثِبُْجَِّْنَبدِ
تيوي  كىىيكى  اأٍلىٍرضى  ًلمىٍسًحوً  ؛اٍلمىًسيحى  سيمِّيى  : "ًقيؿى ابن كثيرقاؿ        ًفرىاريهي  اًفييى  ًسيىاحى  اٍلًفتىفً  ًمفى  ًبًديًنوً  كى
اًف, ذىًلؾى  ًفي مىٍيوً  كىاٍفًترىاًئًيـٍ  لىوي  اٍليىييكدً  تىٍكًذيبً  ًلًشد ةً  الز مى مىى عى ا أيمِّوً  كىعى مىٍيًيمى ًقيؿى  عى ـي, كى  كىافى  أًلىن وي  الس بلى

ٍيًف" مىٍمسيكحى  اٍلقىدىمى
(2). 

 في كرد ,كجد الباحث أف اسـ نبي اهلل عيسى  ,كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ      
}صَُّْ هَلَّْْنَب ػَََِ :في قكلو تعالى ,منيا مرة كاحدة في سكرة الحديد عشرة مرة, ست الكريـ القرآف

َٖ ارَّجَؼٌُهُ سَؤْكَخً ًَسَؽَْٔخً ًَسَىْجَبَِّْٗخً آصَبسِىِْْ ثِشُعُِِنَب ًَهَلَّْْنَب ثِؼِْغََ اثِْٖ َٓشََّْْ ًَآرَْْنَبهُ اُْةِْٗغََِْ ًَعَؼَِْنَب كِِ هٌُُِةِ اَُّزِّ

َُّزَِّٖ آَٓنٌُا ِٓنْيُْْ ؤَعْشَىُْْ ًًََضِريٌ اثْزَذَػٌُىَب َٓب ًَزَجْنَبىَب ػََِْْيِْْ بَُِّب اثْزِـَبءَ سِػٌَْإِ اَُِّوِ كََٔب سَػٌَْىَب ؽَنَّ سِػَبَّزِيَب كَأرَْْنَب ا

  .[27]الحديد:  ِٓنْيُْْ كَبعِوٌَُٕ {
 أرسمناىـ الذيف برسمنا آثارىـ عمى أتبعنا ثـ: ذكره تعالى : "يقكؿالطبريقاؿ المفسر       
براىيـ نكح آثار عمى بالبينات  كِِ ًَعَؼَِْنَب} مريـ, بف بعيسى كأتبعنا برسمنا, عمييما السبلـ كا 

 ًَسَؽَْٔخً} الرحمة, أشدٌ  ىكك  {سَؤْكَخٌ} ... عيسى اتبعكا الذيف: يعني {ارَّجَؼٌُهُ اَُّزَِّٖ هٌُُِةِ

 عمييـ, الرىبانية تمؾ افترضنا ما: أم {ػََِْْيِْْ ًَزَجْنَبىَب َٓب}أحدثكىا : يقكؿ {اثْزَذَػٌُىَب ًَسَىْجَبَِّْٗخً

 , ىـ{سِػَبَّزِيَب ؽَنَّ سَػٌَْىَب كََٔب} اهلل رضكاف ابتغاء ابتدعكىا لكنيـ: أم {اَُِّوِ سِػٌَْإِ اثْزِـَبءَ بِال}
 فتنصركا , عيسى بو بعث الذم اهلل ديف كخالفكا بٌدلكا كلكنيـ بيا, يقكمكا لـ ابتدعكىا, ذيفال

ألنيـ كانكا  ؛بتدعكىا, فمـ يرعكىا حٌؽ رعايتيابؿ ىـ قكـ جاءكا مف بعد الذيف اكتيٌكدكا, كقيؿ 
 .(3)"كفاران 

                                                           

 .(471 - 466ص) السبلـ عمييـ الرسؿ دعكة ,أحمد أحمد غمكشانظر:  (1)
 .(2/461ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (2)
 .(203- 23/202ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (3)
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 في ترىبيـ: كالرىبانية. بينيـ كالتعاطؼ لمتراحـ كقفناىـ: أم: مف المعتزلة الزمخشري قاؿ      
 عيسى, مكت بعد المؤمنيف عمى ظيركا الجبابرة أفٌ  كذلؾ الديف, في الفتنة مف فاٌريف الجباؿ
: يعنى اٍبتىدىعيكىا الرىبانية. فاختاركا دينيـ, في يفتنكا أف فخافكا القميؿ, إال منيـ يبؽ مـف فقاتمكىـ
 ًرٍضكافً  اٍبًتغاءى  ًإال   عمييـ نحف نفرضيا لـ مىٍيًيـٍ عى  كىتىٍبناىا ما كنذركىا أنفسيـ عند مف كأحدثكىا

ؽ   رىعىٍكىا فىما اهلل رضكاف ابتغاء ابتدعكىا كلكنيـ :أم الم وً   رعاية الناذر عمى يجب كما ًرعايىًتيا حى
نيكا ال ًذيفى  فىآتىٍينىا ,نكثو يحؿ ال ,اهلل مع عيد ألنو نذره؛  بعكاات الذيف كالرأفة الرحمة أىؿ: يريد آمى
كىًثيره  عيسى  بينيـ لمتراحـ كقفناىـأف نقكؿ:  كيجكز. نذرىـ عمى يحافظكا لـ الذيف فاًسقيكفى  ًمٍنييـٍ  كى
 الثكاب, بيا كيستحقكا اهلل رضكاف بيا ليبتغكا إال عمييـ كتبناىا ما كاستحداثيا, الرىبانية كالبتداع
 رعكىا فما كثكابو, اهلل رضا بذلؾ غكاكيبت الفتف مف ليتخمصكا إياىـ كألزميا عمييـ كتبيا أنو عمى
 منيـ ككثير أجرىـ, لمرىبانية منيـ المراعيف المؤمنيف فآتينا بعضيـ, كلكف رعايتيا, حؽ جميعان 
 .(1)يرعكىا لـ الذيف كىـ. فاسقكف
: بو كقفاه الذنب, مف ذنبو, نحك القفا, مف أتبعو إذا قفاه: كيقاؿكقاؿ رحمو اهلل تعالى:       
براىيـ عمييما السبلـ-أثرىـ عمى كأرسمنا: يعنى ه,إيا أتبعو الرسؿ منيـ  مف الكثير -نكح كا 

ـى )ك أيشكع, بالسريانية( ًعيسىى) ....كقيؿعيسى بف مريـ  ٍريى  .(2)الخادـ بمعنى( مى
ثِؼِْغََ اثِْٖ َٓشََّْْ }صَُّْ هَلَّْْنَب ػَََِ آصَبسِىِْْ ثِشُعُِِنَب ًَهَلَّْْنَب :مف األشاعرة: قكلو تعالى الرازيقاؿ       

بعض  أرسؿ تعالى أنو كالمراد مضى, أف بعد أتبعو قفاه معنى [27]الحديد: ,ًَآرَْْنَبهُ اُْةِْٗغََِْ{
 , كاإلنجيؿ مفاإلنجيؿ كآتاه بعدىـ تعالى اهلل فأرسمو  بعيسى انتيى أف إلى بعض بعد رسمو
, أم: اليمزة بفتح اإلنجيؿ قرأت األحكاـ, كقد بو يستخرج ألنو استخرجتو, إذا الشيء نجمت

كعمى ذلؾ إما أف تككف ىذه القراءة شاذة, أك أف كممة اإلنجيؿ  لو, نظير ال مثاؿ ىذا)أنجيؿ(, ك 
 .(3) مراعاة أبنية العربية أعجمية كال يمـز فييا

 أم{  ْْ} ػَََِ آصَبسِىِ أتبعنا أم}صَُّْ هَلَّْْنَب{ : تعالى "قكلومف األشاعرة:  القرطبيكقاؿ       

براىيـ ,نكح آثار عمى: كقيؿ. الذرية آثار عمى لياس ,مكسى }ثِشُعُِِنَب{ .كا   ,كداكد ,كا 

 ذرية مف فيك }ًَهَلَّْْنَب ثِؼِْغََ اثِْٖ َٓشََّْْ{ عمييـ الصبلة كالسبلـ كغيرىـ ,كيكنس ,كسميماف

                                                           

.(482-4/481ج)الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم,انظر:  (1)
 .(1/161ج) ع السابؽالمرجنظر: ا( 2)
 .(29/473ج) الرازم, مفاتيح الغيبانظر:  (3)
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 كِِ ًَعَؼَِْنَب}: تعالى .. قكلوعميو. المنزؿ الكتاب كىك }ًَآرَْْنَبهُ اُْةِْٗغََِْ{ أمو جية مف إبراىيـ

 يكاد فكاف مكدة أم {ًَسَؽَْٔخً سَؤْكَخً} كأتباعيـ الحكارييف يعني دينو عمى {ارَّجَؼٌُهُ اَُّزَِّٖ هٌُُِةِ
: تعالى الرحمة, كقكلو أشد الرأفة: كقيؿ.. .الشفقة كالرحمة الميف, كالرأفة بعضا... بعضيـ

 كََٔب} الصالحكف ابتدعيا: يقكؿ. اآلية {اَُِّوِ سِػٌَْإِ اثْزِـَبءَ بَُِّب ػََِْْيِْْ ًَزَجْنَبىَب َٓب اثْزَذَػٌُىَب ًَسَىْجَبَِّْٗخً}

 ابتدعكىا الذيف يعني { ؤَعْشَىُْْ ِٓنْيُْْ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ كَأرَْْنَب} {سِػَبَّزِيَب ؽَنَّ}المتأخركف  {سَػٌَْىَب

 إال منيـ يبؽ كلـ  محمدان  اهلل بعث فمما المتأخريف, يعني {كَبعِوٌَُٕ ِٓنْيُْْ ًًََضِريٌ} كرعكىا أكالن 
 ."(1) بمحمد فآمنكا كالصكامع الكيكؼ مف جاءكا قميؿ,
ىك عبد  , كالمعتزلة, كاألشاعرة بأف عيسى السمؼيتضح مما سبؽ أنو ال خبلؼ بيف       

 كبيف بينو كليس إسرائيؿ, بني أنبياء كركح منو, كىك آخر ,ككممتو ألقاىا إلى مريـ ,كرسكلو ,اهلل
العـز مف الرسؿ, أيده اهلل تعالى بالعديد مف المعجزات  , كأنو مف أكليآخر نبي  محمد النبي

براء األكمو حياء اهلل بإذف كاألبرص الدالة عمى صدقو, منيا: التكمـ في الميد, كا   تعالى, كا 
 اهلل. بإذف المكتى

 :محمد  -4
إبراىيـ عمييما  بفإسماعيؿ  أكالد ىاشـ, كىك مف بف المطمب عبد بف اهلل عبد بف محمد      

  نبينا أفضؿ القكـ نسبان مف جية أمو كأبيو, كلد  كىب, كاف النبي بنت آمنة :السبلـ, أمو
فتربى يتيمان, ككانت  ,كالدتو قبؿ كالده تكفي الفيؿ, كقد عاـ مف األكؿ, ربيع مف التاسع في

كالدتو آمنة كعمره ست سنكات, كتكفي جده عبد المطمب الذم تكفيت  السعدية, مرضعتو حميمة
 الشباب سف  النبي بمغ كاف يرعاه عندما بمغ الثامنة, ثـ تكلى رعايتو عمو أبك طالب, كحيف

الثراء, فتزكج منيا فكانت لو  غاية في ككانت امرأة عنيا, اهلل رضي خديجة عمؿ في التجارة مع
 األميف الركح أتاه أربعيف, عمره مف  النبي بمغ فيما بعد, فحيفعكنان في دعكتو إلى اهلل تعالى 

 النبي فأقرأ الممؾ جاء أياـ حراء, كبعد غار في آنذاؾ  النبي ككاف اهلل, عند مف النبكة بأمر
سران كلمدة  بالدعكة  النبي ثـ جاء بعد ذلؾ األمر اإلليي لو بالدعكة إلى اهلل فبدأ سكرة العمؽ,

 رضي عمي عمو كابف عنيا اهلل رضي خديجة زكجو مف كؿ يكـ أكؿ في أسمـف ثبلث سنكات,
, ثـ جاء األمر عنو اهلل رضي حارثة بف زيد كمكاله عنو, اهلل رضي بكر أبي كصديقو عنو, اهلل

                                                           

.(264-17/262ج)الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي,  (1)
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ىك كمف  ,القى ألكف العذاب ,اإلليي بالجير, فعندما بدأ عميو الصبلة السبلـ بالجير في الدعكة
التي أصبح ليا جيش تدافع بو عف  ,كعندىا ككف دكلة اإلسبلـ ,اليجرة فاضطر إلى ,آمف معو

 االثنيف يكـ في ضحى "كتكفي خاتـ النبييف محمد  ,(1)كالشرؾ ,نفسيا, كتفتح بو ببلد الكفر
 .(2)أياـ" أربعة كزادت سنة كستيف اثبلثن  ىػ, ككاف عمره  11 سنة األكؿ ربيع 12

, ذكر في كجد الباحث أف اسـ نبي اهلل محمد  ,الكريـ كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف      
القرآف الكريـ بثبلث طرؽ, أما الطريقة األكلى: فبذكر اسمو صراحة, حيث ذكر اسمو صراحة 

 ؤَؽَذٍ ؤَثَب ُٓؾََّٔذٌ ًَبَٕ َٓب}أربع مرات, في مثؿ قكلو تعالى: -كىك أشير أسمائو-(  بمفظ )محمد

 (كبمفظ )أحمد ,[40: األحزاب] {ػًَِِْٔب شَِْءٍ ثٌَُِِّ اَُِّوُ ًًََبَٕ اُنَّجِِّْنيَ ًَخَبرََْ اَُِّوِ عٌٍَُسَ ًٌََُِْٖ سِعَبٌُُِْْ ِْٖٓ

 عَبءَىُْْ كَََِّٔب ؤَؽَْٔذُ اعُْٔوُ ثَؼْذُِ ِْٖٓ َّإْرِِ ثِشَعٌٍٍُ ... ًَُٓجَشِّشًا}:مرة كاحدة, كذلؾ في قكلو تعالى

بأسماء مشتقة مف  أما الطريقة الثانية: كىي ذكره  ,[6: الصؼ] { ُٓجِنيٌ ؾْشٌعِ ىَزَا هَبٌُُا ثِبُْجَِّْنَبدِ

 {أُُْضََُِّّٓ ؤَُّّيَب َّب}, كقكلو تعالى: [1: المدثر] { أُُْذَّصِّشُ ؤَُّّيَب َّب}صفاتو, في مثؿ قكلو تعالى:
ا حيف الخطاب اشتقا مف الصفة التي كاف عميي , فكؿ  مف المدثر كالمزمؿ اسماف[1: المزمؿ]

في القرآف الكريـ كىي ذكره بإحدل  اإلليي, أما الطريقة الثالثة: التي ذيكر بيا النبي محمد 
 ٌٌََُُِْٕ ػَجْذِهِ ػَََِ اُْلُشْهَبَٕ َٗضٍََّ اَُّزُِ رَجَبسَىَ}صفاتو, مثؿ صفة )العبكدية( في مثؿ قكلو تعالى:

 ًََِٖٓ اَُِّوُ ؽَغْجُيَ اُنَّجُِِّ ؤَُّّيَب َّب}النبكة( في مثؿ قكلو تعالى:, كصفة )[1: الفرقاف] {َٗزِّشًا ُِِْؼَبَُِٔنيَ

كصفة )الرسالة( كما كرد في سكرة الحديد في قكلو تعالى:  ,[64: األنفاؿ] {أُُْآِْنِنيَ َِٖٓ ارَّجَؼَيَ

ًِلَِِْْْٖ ِْٖٓ سَؽَْٔزِوِ ًََّغْؼََْ ٌَُُْْ ٌُٗسًا رَْٔشٌَُٕ ثِوِ ًََّـْلِشْ ٌَُُْْ ًَاَُِّوُ  َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّوٌُا اَُِّوَ ًَآِٓنٌُا ثِشَعٌُُِوِ ُّاْرٌُِْْ}

كقد تـ بياف تفسير ىذه اآلية أثناء الحديث عف ثمرة إيماف أىؿ  ,[28]الحديد:  ؿَلٌُسٌ سَؽٌِْْ{
 , كاألشاعرة-الزمخشرم– , كالمعتزلةالسمؼنو ال خبلؼ بيف إ, حيث  الكتاب بالنبي محمد 

 , فمف آمف بمكسىأم برسكلو محمد  }ًَآِٓنٌُا ثِشَعٌُُِوِ{ , في أف المراد بقكلو تعالى:-الرازم–

                                                           

 .(44 - 33ص) لمعالميف رحمة ,محمد سميماف المنصكرفكرمانظر: ( 1)
 .(431 ص) الرحيؽ المختـك ,المباركفكرم (2)
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 , كلو نصيبافالسمؼأجراف عند  نبيان, لو بعث حيف  بمحمد آمف ثـ عمييما السبلـ, كعيسى
 .(1)عند المعتزلة, كاألشاعرة

, كأنو مف كلد في إثبات نبكة محمد  ,اعرةكاألش ,كالمعتزلة ,السمؼال خبلؼ بيف       
 ,كالمرسميف ,فبل نبي بعده, دعكتو ىي دعكة جميع األنبياء ,, كأنو خاتـ النبييفإسماعيؿ 

كىي الدعكة إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو, أيده اهلل تعالى بالمعجزات الدالة عمى صدؽ 
 ىي القرآف الكريـ. ك  ,نبكتو, أعظميا المعجزة الخالدة إلى يـك القيامة

براىيـ,  خالصة القول:      إف سكرة الحديد اشتممت عمى أربعة مف أسماء الرسؿ, كىـ: نكح, كا 
في إثبات نبكة ىؤالء  السمؼكعيسى, كمحمد عمييـ الصبلة كالسبلـ, كلـ يخالؼ المتكممكف 

خراجيـ مف   الظممات إلى النكر.الرسؿ, كأنيـ مرسمكف مف عند اهلل؛ لدعكة الناس إلى التكحيد, كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.115)ص "مانهمبالنبيمحمدمضاعفةأجرأهلالكتابإلي( انظر: البحث "1)
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 والمتكممين السمف بين ,الرسل في سورة الحديد ميامالمطمب الثالث: 
حتى ال يككف ليـ  ؛مبشريف كمنذريف , أنو يرسؿ إلييـ رسبلن إف مف رحمة اهلل تعالى بعباده      

يؽ السعادة كالفبلح حجة عند اهلل تعالى, ىؤالء الرسؿ يبينكف لمناس طريؽ اليداية كالرشاد, طر 
 ًإلىى سىًبيؿى  الى  رحمو اهلل تعالى بقكلو: "فىًإن وي  ابن القيمفي الدنيا كاآلخرة, كىذا ما أشار إليو 

حً  الس عىادىةً  مىى ًإال   اآٍلًخرىةً  ًفي كىالى  الدٍُّنيىا ًفي الى  كىاٍلفىبلى ٍعًرفىةً  ًإلىى سىًبيؿى  كىالى  الرُّسيًؿ, أىٍيًدم عى  الط يِّبً  مى
ًبيثً  مىى كىاٍلخى , ًمفٍ  ًإال   الت ٍفًصيؿً  عى ـٍ ا يينىاؿي  كىالى  ًجيىًتًي مىى ًإال   اٍلبىت ةى  الم وً  ًرضى , عى ـٍ  ًمفى  فىالط يِّبي  أىٍيًديًي
ؽً  كىاأٍلىٍقكىاؿً  اأٍلىٍعمىاؿً  مىا ىىٍديىييـٍ  ًإال   لىٍيسى  كىاأٍلىٍخبلى اءيكا كى مىى ال ًذم حي الر اجً  اٍلًميزىافي  فىييـي  ًبًو, جى  أىٍقكىاًلًيـٍ  عى
اًلًيـٍ  ًقًيـٍ  كىأىٍعمى ؽي  اأٍلىٍقكىاؿي  تيكزىفي  كىأىٍخبلى , كىاأٍلىٍخبلى ًبميتىابىعىًتًيـٍ  كىاأٍلىٍعمىاؿي  أىٍىؿً  ًمفٍ  اٍلييدىل أىٍىؿي  يىتىمىي زي  كى
ًؿ, كرىةي  الض بلى ري ـي  ًإلىٍيًيـٍ  فىالض  كرىةً  ًمفٍ  أىٍعظى ري ك  ًإلىى اٍلبىدىفً  ضى كحً  ,نيكًرىىا ًإلىى كىاٍلعىٍيفً  ,ًحوً ري  ًإلىى كىالرُّ
يىاًتيىا, تيوي ًإلىى الرُّسيًؿ فىٍكقىيىا ًبكىًثيرو  حى اجى كرىةي اٍلعىٍبًد كىحى ري ٍت, فىضى ةو فيًرضى اجى كرىةو كىحى ري  .(1)"فىأىمُّ ضى
 ,بشريةبأعظـ ميمة عرفتيا اليقكمكف  ,عبادهسفراء بيف اهلل تعالى كبيف  بمثابة الرسؿك       

رشاد العباد إلى تكحيد اهلل كحده ال شريؾ لوك  ,كىي ميمة الدعكة إلى اهلل تعالى كقد كرد في  ,ا 
 :كىي عمى النحك التالي ,سكرة الحديد العديد مف مياـ الرسؿ

 :أوًل: دعوة الناس إلى التوحيد
الحديد إلى ىذه إف دعكة الرسؿ كاحدة كىي عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو, كقد أشارت سكرة       

}ًََٓب ٌَُُْْ َُب رُآِْنٌَُٕ ثِبَُِّوِ ًَاُشَّعٌٍُُ َّذْػًٌُُْْ ُِزُآِْنٌُا ثِشَثٌُِّْْ ًَهَذْ ؤَخَزَ  الميمة العظيمة في قكلو تعالى:

  .[8]الحديد:  ِْٓضَبهٌَُْْ بِْٕ ًُنْزُْْ ُٓآِْنِنيَ{

 الناس أييا شأنكـ كما ,ْْ َُب رُآِْنٌَُٕ ثِبَُِّوِ{}ًََٓب ٌَُُ: ذكره تعالى : "يقكؿالطبريقاؿ المفسر       
 الحجج مف أتاكـ كقد بكحدانيتو, اإلقرار إلى يدعككـ  محمد كرسكلو اهلل, بكحدانية تقٌركف ال

 عني: قيؿ ,}ًَهَذْ ؤَخَزَ ِْٓضَبهٌَُْْ{ قمكبكـ, مف الشؾٌ  كأزاؿ عذركـ, قطع ما ذلؾ, حقيقة عمى

مب في ميثاقكـ ربكـ منكـ أخذ كقد بذلؾ؛ }بِْٕ : سكاه... كقكلو لكـ إلو ال ربكـ اهلل بأف آدـ, صي

 أف األكقات, أحرل فاآلف األياـ, مف يكما باهلل تؤمنكا أف تريدكف كنتـ إف: يقكؿ ًُنْزُْْ ُٓآِْنِنيَ{

                                                           

 .(69- 1/68جزاد المعاد في ىدم خير العباد ) ( ابف القيـ,1)
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عبلمو, بالرسكؿ عميكـ الحجج لتتابع تؤمنكا  عندكـ صحتو تقٌررت قد ما إلى إياكـ كدعائو كا 
 .(1)عميكـ" المأخكذ كالميثاؽ كاألدلة ـ,باإلعبل
 {َّذْػًٌُُْْ ًَاُشَّعٌٍُُ ثِبَُِّوِ رُآِْنٌَُٕ ال ٌَُُْْ ًَٓب}" قكلو تعالى:  قاؿ: ,مف المعتزلة الزمخشريأما       
 عميكـ كيتمك ؟عميو كينبيكـ إليو يدعككـ كالرسكؿ اإليماف ترؾ في لكـ عذر كأم: كالمعنى
 .(2)باإليماف..." ميثاقكـ اهلل أخذ قد ذلؾ كقبؿ كالحجج, ىيفبالبرا الناطؽ الكتاب
 أف: أحدىما ,بشرطيف اإليماف ترؾ عمى كبخ تعالى أنو مف األشاعرة: "اعمـ الرازيكقاؿ      
 أخذ أنو: الثاني الكاضحة الدالئؿ عمى المشتمؿ القرآف عمييـ يتمك أنو كالمراد الرسكؿ, يدعك

  .(3)..".عمييـ الميثاؽ
 :أم التكبيخ, بو يراد استفياـ {ثِبَُِّوِ رُآِْنٌَُٕ ال ٌَُُْْ ًَٓب} بقكلو: "قكلو: القرطبيكيؤيد ذلؾ       

 قبؿ حكـ ال أنو بيذا بيف {َّذْػًٌُُْْ ًَاُشَّعٌٍُُ}! العمؿ؟ أزيحت كقد تؤمنكا أال في لكـ عذر أم
 .(4)الشرائع" كركد
في إثبات ميمة  ,كاألشاعرة ,كالمعتزلة ,السمؼأنو ال خبلؼ بيف كؿ مف  ,يتضح مما سبؽ     

التي تدؿ  ,الرسؿ في دعكة الناس لتكحيد اهلل كحده ال شريؾ, كقد اعطاىـ اهلل الحجج كالبراىيف
 عمى صدقيـ, كتزيؿ الشؾ مف قمكب الناس.
 :ثانيًا: إخراج الناس من الظممات إلى النور

المفصبلت إلخراجيـ مف ظممات الكفر  إف اهلل تعالى أرسؿ رسمو باآليات الكاضحات      
كالضبلؿ إلى نكر اإليماف كاليداية, كقد أشارت سكرة الحديد إلى ىذه الميمة العظيمة في قكلو 

َُشَءًُفٌ ْْ }ىٌَُ اَُّزُِ ُّنَضٍُِّ ػَََِ ػَجْذِهِ آَّبدٍ ثَِّْنَبدٍ ُُِْخْشِعٌَُْْ َِٖٓ اُظَُُِّٔبدِ بََُِ اُنٌُّسِ ًَبَِّٕ اَُِّوَ ثٌُِ تعالى:

  .[9]الحديد:  سَؽٌِْْ{

قىٍكليوي ابن كثيرقاؿ المفسر        ا: أىمٍ  {ثَِّْنَبدٍ آَّبدٍ ػَجْذِهِ ػَََِ ُّنضٍُ اَُّزُِ ىٌَُ}: : "كى جن جى  حي

, اتو ًئؿى  كىاًضحى دىالى , كى بىرىاًىيفى  بىاًىرىاتو , كى َُٔبدِ َِٖٓ ُُِْخْشِعٌَُْْ} قىاًطعىاتو  ًمفٍ : أىمٍ  {اُنٌُّسِ بََُِ اُظُِّ

                                                           

 .(23/172ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف (1)
.(4/473ج)الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (2)
 .(29/450ج) الرازم, مفاتيح الغيب (3)
.(17/238ج) قرآفالجامع ألحكاـ الالقرطبي,  (4)
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ٍيؿً  ظيميمىاتً  اد ةً  كىاٍلكيٍفرً  اٍلجى يمىاًف, كىاٍليىًقيفً  اٍلييدىل نيكرً  ًإلىى كاآلراء اٍلميتىضى  َُشَءًُفٌ ثٌُِْْ اَُِّوَ ًَبَِّٕ} كىاإٍلً

ٍرسىاًلوً  اٍلكيتيبى  ًإٍنزىاًلوً  ًفي: أىمٍ  {سَؽٌِْْ ةً  الن اًس, ًلًيدىايىةً  الرُّسيؿى  كىاً  زىاحى زىالىةً  اٍلًعمىؿً  كىاً   .(1)الشُّبىًو" كىاً 
ـٍ  قاؿ: ,مف المعتزلة الزمخشريأما        كي  اإليماف, نكر إلى الكفر ظممات مف بآياتو اهلل "ًلييٍخًرجى

 .(3)كاليدل" لمضبلؿ استعارتاف كالظممات كالنكر:" (2)بدعكتو" الرسكؿ أك ليخرجكـ
 عف فيو الرجؿ يتحير ما نياية نوأل بالظممات؛ الكفر شبو األشعرم: "إنماالرازي قاؿ         

 .(4)ىدايتو" طريؽ بو ينجمي ما نياية ألنو بالنكر؛ اإليماف كشبو اليداية, طريؽ
 يريد {ثَِّْنَبدٍ آَّبدٍ ػَجْذِهِ ػَََِ ُّنضٍُ اَُّزُِ ىٌَُ}: تعالى مف األشاعرة: "قكلو القرطبيكقاؿ       
 أكبرىا كالقرآف المعجزات, مف معو لما , دبمحم اإليماف لزمكـ أم المعجزات,: كقيؿ القرآف,

 كىك {اُظَُُِّٔبدِ َِٖٓ}  .بالدعكة: كقيؿ بالرسكؿ,: كقيؿ بالقرآف, أم{ُُِْخْشِعٌَُْْ}. كأعظميا

 .(5)"{سَؽٌِْْ َُشَءًُفٌ ثٌُِْْ اَُِّوَ ًَبَِّٕ}.االيماف كىك {اُنٌُّسِ بََُِ} كالكفر الشرؾ
في إثبات  ,كاألشاعرة ,كالمعتزلة ,السمؼبيف كؿ مف أنو ال خبلؼ  ,يتضح مما سبؽ       

ميمة الرسؿ في إخراج الناس مف ظممات الكفر كالضبلؿ, إلى نكر اإليماف كاليداية, كقد 
 أعطاىـ سبحانو كتعالى الحجج كالبراىيف كالدالة عمى صدقيـ, كالتي تعينيـ عمى تنفيد ميمتيـ.

 :ثالثًا: القيام بالقسط
رشادىـ حتى يقكمكا  ؛الى رسمو بالمعجزات كالبراىيف كالدالئؿلقد أرسؿ تع        ليداية الناس كا 

}َُوَذْ ؤَسْعَِْنَب سُعَُِنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ  تعالى: كقد دؿ عمى ذلؾ في سكرة الحديد قكلوبالعدؿ فيما بينيـ, 

ًَؤَْٗضَُْنَب اُْؾَذِّذَ كِْوِ ثَإْطٌ شَذِّذٌ ًََٓنَبكِغُ ُِِنَّبطِ ًََُِْؼََِْْ اَُِّوُ َْٖٓ  ًَؤَْٗضَُْنَب َٓؼَيُُْ اٌُِْزَبةَ ًَأُِْْضَإَ َُِْوٌَُّ اُنَّبطُ ثِبُْوِغْؾِ

  .[25]الحديد:  َّنْظُشُهُ ًَسُعَُِوُ ثِبُْـَْْتِ بَِّٕ اَُِّوَ هٌٌَُِّ ػَضِّضٌ {
 كالدالئؿ, فالبيا مف بالمفص بلت رسمنا أرسمنا لقد: ذكره تعالى يقكؿ: الطبريقاؿ المفسر       
 الناس, يعمؿ ما: كقيؿ الميزاف, كالميزاف: قيؿ العدؿ كالشرائع, باألحكاـ الكتاب معيـ كأنزلنا

                                                           

 .(12-8/11ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (1)
 .(4/473ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (2)
 .(2/537ج) ( المرجع السابؽ3)
 .(19/57ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (4)
.(17/239ج)الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (5)
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 بميزاف, كيعطكف بميزاف, يأخذكف كيعطكف, يأخذكف التي معايشيـ مف الدنيا في عميو كيتعاطكف
 لآلخرة, تابفالك كيترككف, يعممكف الذم الناس ديف فيو كالكتاب يعطي, كما يأخذ ما يعرؼ

 ًَؤَٗضُْنَب}: بالعدؿ. كقكلو بينيـ الناس ليعمؿ: أم {ثِبُْوِغْؾِ اُنَّبطُ َُِْوٌَُّ}: كقكلو .لمدنيا كالميزاف

 لقائيـ عند منو بو ينتفعكف ما كذلؾ لمناس, كمنافع شديدة, قٌكة فيو: أم {شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ

 يقاتؿ الذم كالسبلح السيكؼ: الشديد البأس: قاؿ {شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ ًَؤَٗضُْنَب}: كقيؿ العدكٌ 

 ًَسُعَُِوُ َّنْظُشُهُ َْٖٓ اَُِّوُ ًََُِْؼََِْْ:}كقكلو, كالجباؿ األرض بيا يحفركف {ُِِنَّبطِ ًََٓنَبكِغُ} بيا, الناس

 اهلل إف: أم {ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ وَاَُِّ بَِّٕ:}كقكلو بالغيب كرسموو دين ينصر مف اهلل كليعمـ: أم {ثِبُْـَْْتِ
 .(1)منيـ انتقامو في عزيز كنييو, أمره كخالؼ ,عاداه ممف االنتصار عمى قكمٌ 
قىٍكليوي ابن كثيركقاؿ        عىٍمنىا: أىمٍ  {شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ ًَؤَٗضُْنَب}: : "كى ًديدى  كىجى ا اٍلحى  ًلمىفٍ  رىاًدعن
ؽ   أىبىى انىدىهي  اٍلحى ةً  ًقيىاـً  بىٍعدى  كىعى ج  مىٍيًو؛ اٍلحي ًليىذىا عى ـى  كى ثى  النُّبيك ةً  بىٍعدى  ًبمىك ةى   الم وً  رىسيكؿي  أىقىا  عىٍشرىةى  ثىبلى
ى سىنىةن  كيمُّيىا اٍلمىكِّي ةي, السُّكىري  ًإلىٍيوً  تيكحى , مىعى  ًجدىاؿه  كى بىيىافه  اٍلميٍشًرًكيفى احه  كى يضى ًتٍبيىافه  ًلمت ٍكًحيًد, كىاً   كى

, ًئؿي دىالى ةي  قىامىتً  فىمىم ا كى ج  مىى اٍلحي ٍرًب  مىفٍ  عى ـٍ ًباٍلًقتىاًؿ ًبالسُّييكًؼ, كىضى الىؼى شىرىعى الم وي اٍلًيٍجرىةى, كىأىمىرىىي خى
كىذ بى ًبًو كىعىانىدىهي  الىؼى اٍلقيٍرآفى كى قىاًب كىاٍليىاـً ًلمىٍف خى  .(2)"الرِّ

 أعظـ كمف العدؿ, كىك بالقسط, الناس ليقكـ كيتبو؛ كأنزؿى  رسمو, أرسؿ أنو سبحانو "أخبر      
ف كقكامو؛ العدؿ رأس كىك التكحيد,: القسط  َُظٌُِْْ اُشِّشْىَ بَِّٕ}: تعالى قاؿ كما ظمـ الشرؾ كا 

 ليذا منافاةن  أشد كاف فما العدؿ؛ أعدؿ كالتكحيد الظمـ, أظمـ فالشرؾ ,[13: لقماف] {ػَظٌِْْ
ألجؿ قياـ  رسؿ, كأنزؿ معيـ الكتاب كالميزاف؛فاهلل تعالى أرسؿ ال ,(3)الكبائر" أكبر فيك المقصكد

 :   "فىأىٍخبىرى ابن تيميةالناس بالقسط, فالكتاب سبب اليداية, كالسيؼ سبب النصر كالتمكيف, قاؿ 
, أىٍرسىؿى  أىن وي  ذىكىرى  ًط,ًباٍلًقسٍ  الن اسً  ًقيىاـً  أًلىٍجؿً  ؛كىاٍلًميزىافى  اٍلًكتىابى  كىأىٍنزىؿى  الرُّسيؿى ًديدى  أىٍنزىؿى  أىن وي  كى  ال ًذم اٍلحى
ري  ًبوً  ؽُّ, ىىذىا ييٍنصى , كىالس ٍيؼي  يىٍيًدم, فىاٍلًكتىابي  اٍلحى ري كىفىى يىٍنصي بِّؾ كى نىًصيرنا ىىاًدينا ًبرى ًليىذىا. كى ـي  كىافى  كى  ًقكىا

                                                           

 .(201- 23/200ج) تأكيؿ القرآف جامع البياف في ,الطبرمانظر:  (1)
 .(28 - 8/27ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (2)
, عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع كغير ذلؾ ,صالح الفكزاف (3)
 .(76 ص)
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ًديًد, كىمىا كىأىٍىؿً  اٍلًكتىابً  ًبأىٍىؿً  الن اسً  كا إذىا ًصٍنفىافً  الس مىؼً  ًمفٍ  قىاؿى  مىفٍ  قىاؿى  اٍلحى مىحي ميحى  صى : الن اسي  صى
كىاٍلعيمىمىاءي" اأٍليمىرىاءي 

(1). 
 إلى المبلئكة يعنى {سُعَُِنب ؤَسْعَِْنب َُوَذْ}"قكلو تعالى:  قاؿ: ,مف المعتزلة الزمخشريأما       

 {ًَأُِْْضإَ} الكحى أم {ٌِزبةَاُْ َٓؼَيُُْ ًَؤَْٗضَُْنب} كالمعجزات بالحجج {ثِبُْجَِّْنبدِ} األنبياء

 ًَؤَْٗضَُْنَب} بو يزنكا قكمؾ رٍ مي : كقاؿ نكح إلى فدفعو بالميزاف نزؿ  جبريؿ أفٌ  ركل

 أكامره أف كذلؾ [6: الزمر] {اُْإَْٗؼَبِّ َِٖٓ ٌَُُْْ ًَؤَْٗضٍََ} تعالى كقكلو خمقناه, الحسف ..عف{اُْؾَذِّذَ

 في {ُِِنَّبطِ ًََٓنبكِغُ} بو القتاؿ كىك {شَذِّذٌ ثَإْطٌ ْوِكِ} كأحكامو كقضاياه ,السماء مف تنزؿ
 بالحديد يعمؿ ما أك فييا, آلة كالحديد صناعة إال مف فما كصنائعيـ, كمعايشيـ مصالحيـ

 أعداء مجاىدة في السبلح كسائر كالرماح السيكؼ باستعماؿ {ًَسُعَُِوُ َّنْظُشُهُ َْٖٓ اَُِّوُ ًََُِْؼََِْْ}

 بَِّٕ} يبصركنو كال ينصركنو: عنيما اهلل رضى عباس ابف قاؿ عنيـ, غائبا {ـَْْتِثِبُْ} الديف

نما عنيـ, ىبلكو يريد مف إىبلؾ في كعزتو بقدرتو غنى {ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ اَُِّوَ  لينتفعكا ؛الجياد كمفيـ كا 
 .(2)الثكاب" إلى فيو األمر بامتثاؿ كيصمكا بو

 البينات تفسير كفي بالبينات, رسمنا أرسمنا لقد: تعالى مف األشاعرة: "قكلو الرازيقاؿ       
: كالثاني القاىرة كالدالئؿ الظاىرة المعجزات ىي إنيا سميماف بف مقاتؿ قكؿ كىك: األكؿ: قكالف
لى اهلل طاعة إلى تدعكىـ التي باألعماؿ أرسمناىـ أم: حياف بف مقاتؿ قكؿ كىك  اإلعراض كا 
: تعالى قكلو...المعجزات بتمؾ ثبتت إنما نبكتيـ ألف صحيحال الكجو ىك كاألكؿ اهلل, غير عف
 يقكمكا أف العباد مف كمراده كالحديد, الميزاف أنزؿ تعالى أنو عمى داللة فيو بالقسط الناس ليقكـ

 .(3)الرسكؿ" ينصركا كأف بالقسط
 
 

                                                           

 .(1/90ج) الفتاكل الكبرل البف تيمية ( ابف تيمية,1)
 .(481 -4/480ج) ف حقائؽ غكامض التنزيؿالكشاؼ ع الزمخشرم, (2)
 .(472, 29/469ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (3)
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 بالمعجزات أم بُْجَِّْنَبدِ{}َُوَذْ ؤَسْعَِْنَب سُعَُِنَب ثِ: تعالى مف األشاعرة: "قكلو القرطبيكقاؿ        

 قبميـ كاف ما خبر إلييـ أكحينا أم الكتب, أم }ًَؤَْٗضَُْنَب َٓؼَيُُْ اٌُِْزَبةَ{...الظاىرة كالشرائع البينة

. معامبلتيـ في بالعدؿ أم }َُِْوٌَُّ اُنَّبطُ ثِبُْوِغْؾِ{ كيتعامؿ بو يكزف ما ىك: قيؿ }ًَأُِْْضَإَ{

: كقكلو ...العدؿ بو أراد: قكـ كقاؿ المعركؼ, الميزاف أراد أنو عمى دؿي }ثِبُْوِغْؾِ{: كقكلو

 {ؤَصًَْاطٍ صََٔبَِْٗخَ اُْإَْٗؼَبِّ َِٖٓ ٌَُُْْ ًَؤَْٗضٍََ}: تعالى كقكلو كخمقناه, أنشأناه أم }ًَؤَْٗضَُْنَب اُْؾَذِّذَ{

}كِْوِ  بكحيو, وصنعت كعمميـ ,المعادف مف الحديد أخرج أم: المعاني أىؿ ... كقاؿ[6:الزمر]

. شديد خكؼ القتؿ خشية مف فيو أم: كقيؿ كالجنة, كالكراع السبلح يعني ثَإْطٌ شَذِّذٌ{

 ,كاإلبرة ,كالفأس ,السكيف :مثؿ الحديد, مف بالماعكف الناس انتفاع يعني... }ًََٓنَبكِغُ ُِِنَّبطِ{

 , قاؿ}ًَسُعَُِوُ ثِبُْـَْْتِ { كينصر دينو نصري مف اهلل كليرل ؛}ًََُِْؼََِْْ اَُِّوُ َْٖٓ َّنْظُشُهُ{ ...كنحكه

}بَِّٕ اَُِّوَ هٌٌَُِّ  يركنيـ, ال كىـ أم: بالغيب بيـ, كيؤمنكف يكذبكنيـ, ال ينصركنيـ: عباس ابف

 .(1)غالب" منيع أم: أخذه, عزيز في , قكمػَضِّضٌ {
في إثبات  ,ةكاألشاعر  ,كالمعتزلة ,السمؼأنو ال خبلؼ بيف كؿ مف  ,يتضح مما سبؽ      

 في كقسط ,عدؿ إلقامة العدؿ بينيـ, فالديف الذم جاءكا بو كمو ؛دفع الناسفي  ,ميمة الرسؿ
ذلؾ, إال أف الرازم مف  كالحدكد كغير كفي المعامبلت, كاألخبلؽ, كفي كالنكاىي األكامر
 سمؼالفي حصر دالئؿ نبكة األنبياء بالمعجزات, كالصحيح الذم عميو السمؼ خالؼ  ,األشاعرة

 أف دالئؿ النبكة كثيرة منيا:
 المعجزات التي يؤيدىـ اهلل بيا. -1
 .كاإلتقاف اإلحكاـ غاية في كاألخبار الشرائع مف بو جاؤكا ما فإ -2
 كقكمو. ليـ, كخذالف مف خالفيـ, كما فعؿ مع نكح  اهلل تأييد -3
 دعكتيـ كاحدة كىي عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو. فإ -4
 كالكياف فالغالب عمييـ الكذب. ,بخبلؼ السحرة ,يقكلكفصدقيـ فيما  -5
 ف نبكتيـ اصطفاء كال يناليا اإلنساف بكسبو كتعممو.إ -6

                                                           

.(261 - 17/260ج)الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (1)
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 ,كالكياف ,السحرة بخبلؼ السبلـ, عمييـ األنبياء بو جاء ما تكافؽ كالعقكؿ الفطر فإ -7
 .(1)فإنيـ يأتكف بما يخالؼ الفطر كالعقكؿ ,كالكذابكف ,كالدجالكف

, في -المعتزلة, كاألشاعرة-كالمتكمميف , السمؼال خبلؼ بيف كؿ مف  إنو صة القول:خال     
خراجدمتكحيلإثبات ميمة الرسؿ في دعكة الناس  , كدفعيـ؛ إلقامة نكرال, إلى الظمماتمف  يـ, كا 

الحجج كالبراىيف, التي تدؿ عمى صدقيـ, كتزيؿ الشؾ تعالى رسمو اهلل  كقد اعطى العدؿ بينيـ,
 الناس. مف قمكب
فاهلل تعالى أرسؿ رسمو بالبينات؛ لتكجيو الناس, كدعكتيـ لتكحيده, كقد ذكر سبحانو في       

براىيـ, كعيسى, كمحمد عمييـ  سكرة الحديد أربعة مف أكلي العـز مف الرسؿ, كىـ: نكح, كا 
ف مف الصبلة كالسبلـ, كلـ يخالؼ المتكممكف السمؼ في إثبات نبكة ىؤالء الرسؿ, كأنيـ مرسمك 

خراجيـ مف إلى التكحيددعكة الناس  عظيمة, كىي , كأنو سبحانو كمفيـ بميمةعند اهلل , كا 
 .بالمعجزات التي تدؿ عمى صدؽ نبكتيـ كرسالتيـ الظممات إلى النكر, كقد أيدىـ في ذلؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(184 - 181ص) اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد ,صالح الفكزاف ظر:ان (1)
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 والمتكممين السمف بينالمبحث الثاني: الكتب السماوية في سورة الحديد 
 : مفيوم اإليمان بالكتب السماويةالمطمب األول

كأصؿ مف أصكؿ الديف التي ال يقبؿ  ,اإليماف بالكتب السماكية ركف مف أركاف اإليماف      
 زِوًَََِِٓبئٌَِ ثِبَُِّوِ آََٖٓ ًٌَُّ ًَأُُْآِْنٌَُٕ سَثِّوِ ِْٖٓ بَُِْْوِ ؤُْٗضٍَِ ثَِٔب اُشَّعٌٍُُ آََٖٓ} إيماف العبد إال بيا قاؿ اهلل تعالى:

, [285: البقرة]{ أَُْظِريُ ًَبَُِْْيَ سَثَّنَب ؿُلْشَاَٗيَ ًَؤَؿَؼْنَب عَِٔؼْنَب ًَهَبٌُُا سُعُِِوِ ِْٖٓ ؤَؽَذٍ ثََْْٖ ُٗلَشِّمُ َُب ًَسُعُِِوِ ًًَُزُجِوِ

 ًبالم ًو, تيٍؤًمفى  ..أىفٍ  : عف اإليماف, قاؿ النبي   عندما سأؿ النبي  كفي حديث جبريؿ 
مىبلى  كيتيًبًو, ًئكىًتًو,كى ًمًو, كى تيٍؤًمفى  اآلًخًر, كىاٍليىٍكـً  كىريسي ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى شىرِّهً  خى      ..  (1)كى

ؤمف بجميع الكتب التي أنزليا اهلل تعالى عمى رسمو إيمانان يأف  فالكاجب عمى المؤمف      
خراجيـ مف  ليداية ؛أنبيائو عمى كتبنا أنزؿ  اهلل أفبنؤمف  بحيث ,مجمبلن, كمفصبلن  البشرية, كا 

ظممات الكفر كالضبلؿ إلى نكر اإليماف كاليداية, كمفصبلن بأف نؤمف بأف التكراة أنزليا اهلل 
, كأنزؿ القرآف عمى نبيو , كأنزؿ اإلنجيؿ عمى نبيو عيسى تعالى عمى نبيو مكسى 

الخالدة إلى  ي محمد معجزة النب ,, كأف نؤمف أف أعظـ ىذه الكتب ىك القرآف الكريـمحمد 
بخبلؼ الكتب األخرل التي  ,يكـ القيامة, كىك الكتاب الكحيد الذم تكفؿ اهلل تعالى بحفظو

ف ىذا اإليماف يقتضي أف الكفر بكاحدو مف ىذه الكتب التي أنزليا اهلل  حرفتيا أيدم البشر, كا 

 ًَسُعُِِوِ ًًَُزُجِوِ ًَََِٓبئٌَِزِوِ ثِبَُِّوِ شٌَّْْلُ ...ًََْٖٓ}, قاؿ تعالى: تعالى عمى أنبيائو ىك كفر بيا جميعنا

فجميع ىذه الكتب مف كبلـ اهلل, كدعكتيا  ,[136: النساء] {ثَؼِْذًا ػََِبًُب ػَََّ كَوَذْ اُْأخِشِ ًَاٌَُِّْْْ

 كعبادتو كحده ال شريؾ لو. ,كىي تكحيد اهلل ,كاحدة
 :أوًل: تعريف الكتب السماوية

 الكتب السماوية لغة: -1
ًحيحه  أىٍصؿه  كىاٍلبىاءي  كىالت اءي  اٍلكىاؼي ( كىتىبى )جمع كتاب, كالكتاب مف مادة الكتب لغة:  -أ  كىاًحده  صى

مىى يىديؿُّ  ٍمعً  عى  .(2)كىٍتبنا أىٍكتيبيوي  اٍلًكتىابى  كىتىٍبتي : ييقىاؿي . كىاٍلًكتىابىةي  اٍلًكتىابي  ذىًلؾى  ًمفٍ . شىٍيءو  ًإلىى شىٍيءو  جى

                                                           

 (.128( ركاه مسمـ, كقد سبؽ تخرجو )ص1)
 .(5/158ج) الرازم, معجـ مقاييس المغةأحمد بف فارس انظر:  (2)
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 لممضمكـ ذلؾ يقاؿ كقد بالخٌط, بعض إلى بعضيا الحركؼ ضـٌ  الٌتعارؼ في: "كاٍلكىٍتبي       
 كليذا لآلخر, كاحد كؿٌ  يستعار لكف بالخطٌ  الٌنظـ: اٍلًكتىابىةً  في فاألصؿ بالٌمفظ, بعض إلى بعضيا
ف -اهلل كبلـ سٌمي  ..[2 ,1: البقرة] {اٌُِْزَبةُ... رَُِيَ( 7) امل}: كقكلو ًكتىابان  -ييٍكتىبٍ  لـ كا 

 مع لمٌصحيفة اسـ األصؿ في كاٍلًكتىابي  ,كتابان  فيو المكتكب سٌمي ثـ مصدر, األصؿ في كالًكتاب
 ,[153: النساء] {اُغََّٔبءِ.. َِٖٓ ًِزَبثًب ػََِْْيِْْ رُنَضٍَِّ ؤَْٕ اٌُِْزَبةِ ؤَىَُْ َّغْإَُُيَ}: قكلو كفي فيو, المكتكب

 .(1)ًكتىابىةه.." فييا صحيفة يعني فإٌنو
 لكف"يقاؿ : السىماء إلى منسكب اسـ كىك ,السماكية جمع مفردىا )سىماكٌم(سماوية لغة: ال -ب

, ككتب سماكية: أم نزلت "سىماكي ة كرسالةه  سىماكٌم, ديفه ", كيقاؿ "الس ماء بمكف أم أزرؽ: سىمىاكمٌ 
 .(2)كالت كراة كاإلنجيؿ كالقرآف مف قبؿ السماء,

 الكتب السماوية اصطالحًا:  -2
 إلى بيا ليصمكا ؛ليـ كىدايةن  لمخمؽ, رحمةن  رسمو عمى تعالى اهلل أنزليا التي الكتبي  "ىي      

كمف ىذه الكتب ما كرد ذكره في القرآف الكريـ مفصبلن كالتكراة,  ,(3)كاآلخرة" الدنيا في سعادتيـ
كما  كاإلنجيؿ كالزبكر, كالقرآف, كصحؼ إبراىيـ كمكسى عمييما السبلـ, كمنيا ما كرد مجمبلن 

 َُِْوٌَُّ ًَأُِْْضَإَ اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَْٗضَُْنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ سُعَُِنَب ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}كرد في سكرة الحديد في قكلو تعالى:

 .[25: الحديد] {...ثِبُْوِغْؾِ اُنَّبطُ
 :اإليمان بالكتب السماوية مفيومثانيًا: 
 إلى رسمو عمى كتبان  أنزؿ تعالى اهلل بأف   الجاـز االعتقادي  ني"يع اإليماف بالكتب السماكية:      
 خاصة تشريعات إلى إضافةن  تعالى, هلل الخالص التكحيد عقيدة حكت قد الكتب ىذه كأف أقكاميـ,

 . "(4) محمد شريعةً  نزكؿ بعد نيسختٍ  قد التشريعات ىذه أف إال أمةو, بكؿ
ٍعنىى       مى يمىافً ا كقاؿ الحافظ الحكمي: " كى اًزـي  الت ٍصًديؽي  ًباٍلكيتيبً  إٍلً  ًعٍندً  ًمفٍ  مينىز ؿه  كيم يىا ًبأىف   اٍلجى
مىى  الم وً  ًموً  عى ؽِّ  ًعبىاًدهً  ًإلىى ريسي ًبيفً  ًباٍلحى ـي  كىأىن يىا, اٍلميٍستىًبيفً  كىاٍلييدىل اٍلمي ـى  الى   الم وً  كىبلى ٍيًرهً  كىبلى , غى
ًقيقىةن  ًبيىا م ـى تىكى  تىعىالىى الم وى  كىأىف   مىى شىاءى  كىمىا حى يمىافي  ال ًذم اٍلكىٍجوً  كىعى ا ًبكيؿِّ  أىرىادى.. كىاإٍلً  ًمفى  ًفييىا مى

                                                           

 .(699 ص) المفردات في غريب القرآف ,الراغب األصفيانى (1)
 .(2/1115ج) معجـ المغة العربية المعاصرة ,أحمد مختار عبد الحميد عمرانظر:  (2)
 .(79 ص) أىركافي اإليمافً  ,عمي بف نايؼ الشحكد (3)
 سابؽ, نفس الصفحة.المرجع ال( 4)
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ف   ًميعىيىا الش رىاًئًع.. كىاً  دِّؽي  جى يىا ييصى ا بىٍعضي ف   الى  بىٍعضن  أىبىى أىكٍ  ًمٍنيىا ًبشىٍيءو  كىذ بى  مىفٍ  كيؿ   ييكىذِّبيوي.. كىاً 
.. ثيـ   يىٍكفيري , ًبوً  ًخطىاًبوً  تىعىمُّؽً  مىعى  لىيىا يىادً ااًلٍنقً  عىفً  يمىافي  ًبذىًلؾى  ًفيمىا ًإٍجمىاالن  يىًجبي   الم وً  ًبكيتيبً  اإٍلً

تىٍفًصيبلن  أىٍجمىؿى  ؿى  ًفيمىا كى مىى الت ٍكرىاةى  كيتيًبوً  ًمفٍ  تىعىالىى الم وي  سىم ى فىقىدٍ , فىص  ٍنًجيؿى  ميكسىى عى مىى كىاإٍلً  عى
مىى كىالز بيكرى  يسىىعً  دى.. عى مىى كىاٍلقيٍرآفى  دىاكي م دو  عى ذىكىرى  , ميحى ـى  صيحيؼى  كى ميكسىى.." ًإٍبرىاًىي كى

(1). 
 بما حقان, كاإليماف اهلل عند مف منزلة بأنيا يتضمف اإليماف بالكتب السماكية كاإليماف      
إجماالن,  بو فنؤمف لـ نعمـ اسمو ما أماك  كالزبكر, ,كاإلنجيؿ ,كالتكراة ,كالقرآف :منيا اسمو عممنا

 أخبار مف يبدؿ لـ كما يحرؼ لـ ما كأخبار القرآف, كأخبار أخبارىا, مف صح بما كالتصديؽ
 .(2)التكراة مف حرؼ فيما تحرؼ لـ التي األخبار مف فإنو الرجـ مثؿ السابقة, الكتب
كالتي ال يستقيـ  ,ف اإليمافأف اإليماف بالكتب السماكية ركف مف أركا ,يتضح مما سبؽ      

ف الكفر بكاحدو منيا ىك كفر بيا جميعان, كأف  إيماف العبد إال إذا آمف بيا جممة كتفصيبلن, كا 
و كصفاتو, كأف عالى في ربكبيتو كألكىيتو, كأسمائإلرشاد الناس لتكحيد اهلل ت ؛جميعيا نزلت

طاليا التغيير  ,الكتب األخرل فقدبخبلؼ  ,الذم حفظ بحفظ اهلل ,أفضميا كأعظميا القرآف الكريـ
 كالتحريؼ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ,معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ,حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي( 1)
 .(675 - 2/672ج)
 .(133 -132 ص) األصكؿ ثبلثة بشرح المأمكؿ حصكؿ ,عبد اهلل بف صالح الفكزافانظر:  (2)
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 المطمب الثاني: الكتب السماوية الوارد ذكرىا في سورة الحديد
ىذه الكتب كأف تبان مف عنده, بأف اهلل تعالى أنزؿ كي االعتقاد  باهلل إف مف أركاف اإليماف      

التكراة ك, ابو كعمى لساف نبيو محمد كت تعالى فياهلل منيا ما سماه منيا ما لـ يسمو تعالى, ك 
, , كالزبكر المنزؿ عمى داككد , كاإلنجيؿ المنزؿ عمى عيسى المنزلة عمى مكسى 

, خاتميا القرآف الكريـ المنزؿ عمى محمد آخرىا ك كصحؼ إبراىيـ كمكسى عمييما السبلـ, ك 
 كاإلنجيؿ: ف الكريـالقرآكتاباف ىما:, كأنو سبحانو ذكر مف ىذه الكتب في سكرة الحديد

 :أوًل: القرآن الكريم
 بعضو كضممت جمعتو: قرآنا الشيء لفظ القرآف مشتؽ مف "قرأتتعريف القرآن لغة: "      
 الكتاب كقرأت. كلد عمى رحميا تضـ لـ أم ,جنينان  الناقة ىذه قرأت ما: قكليـ كمنو بعض, إلى
 سائر مف شيء بو يسٌمى كال خاٌصة, اهلل كتاب ـاس: "كالقرآف ,(1)القرآف" سمِّي كمنو كقرآنا, قراءة
نما غيره, الكتب  ىذا "تسمية: العمماء بعض قاؿ (2)فيضميا" السكر يجمع ألنو قرآنا سٌمى كا 
, جميع ثمرة لجمعو بؿ كتبو, لثمرة جامعان  لككنو اهلل كتب بيف مف قيٍرآنان  الكتاب  أشار كما العمـك
 .(3)"[89:النحؿ] {شَِْءٍ ٌَُُِِّ رِجَْْبًٗب:}كقكلو ,[111: يكسؼ] {شَِْءٍ ًَُِّ ًَرَلْظََِْ:}بقكلو إليو تعالى

 المتعبد بمفظو, المعجز , محمد نبيو عمى المنزؿ اهلل كبلـ ىك"تعريف القرآن شرعًا:       
 سكرة آخر إلى الفاتحة سكرة أكؿ مف المصاحؼ, في المكتكب بالتكاتر, المنقكؿ ,بتبلكتو
 .(4)الناس"
 ,كالتكراة األنبياء مف غيره عمى المنزؿ , محمد نبيو عمى المنزؿ: بقكلنا خرج كقد"      

 القدسية, كخرج األحاديث بتبلكتو المتعبد بمفظو بالمعجز كالٌصحؼ, كخرج ,كالزبكر ,كاإلنجيؿ
 .(5)التبلكة" منسكخ مف المتكاتر القرآف سكل ما بالتكاتر جميع بقكلنا المنقكؿ

عمى المبتدعة مف أىؿ  , فيو رد  ء العقيدة إلى كضع تعريؼ لمقرآف الكريـكقد عمد عمما      
ف   ,الكبلـ  اٍلقيٍرآفى  فيما يتعمؽ بصفات اهلل تعالى, خاصة صفة الكبلـ, قاؿ اإلماـ الطحاكم: "كىاً 
ـي  , كىٍيًفي ةو  ًببلى  بىدىا ًمٍنوي  الم ًو, كىبلى لىوي  قىٍكالن مىى كىأىٍنزى د قىوي  كىٍحينا, رىسيكًلوً  عى مىى اٍلميٍؤًمنيكفى  كىصى قًّا, ذىًلؾى  عى  حى

                                                           

 .(1/65ج) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح ,الجكىرم (1)
 .(1/1ج) القرآف مجاز ,البصرم يبف المثنى التيممعمر ( 2)
 .(669 ص) القرآف غريب في المفردات ,الراغب األصفيانى (3)
 .(21 ص) المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ ,محمد بف سكيمـ أبك شييبة( 4)
 .( المرجع السابؽ نفس الصفحة5)



153 
 

ـي  أىن وي  كىأىٍيقىنيكا ًقيقىًة, تىعىالىى الم وً  كىبلى ـً  ًبمىٍخميكؽو  لىٍيسى  ًباٍلحى ـى  سىًمعىوي  فىمىفٍ  اٍلبىًري ًة, كىكىبلى ـي  أىن وي  فىزىعى  اٍلبىشىرً  كىبلى
" فىقىدٍ  كىفىرى

(1). 
كالشرعي لمقرآف الكريـ, فالقرآف في  ,بيف التعريفيف المغكم مدل التكافؽ ,مما سبؽ يتبيف      

فيك كبلـ اهلل  لسكر بعضيا مع بعض, كالقرآف شرعنا:ألنو يجمع ا ؛الجمع كالضـ :المغة يعني
 سكرة آخر إلى الفاتحة سكرة أكؿ مف المصاحؼ, في المجمكع ,المنزؿ عمى نبيو محمد 

كألنو يجمع ثمرة جميع  ضميا إلى بعضيا البعض؛مع السكر كيألنو يج , كسمي قرآننا؛الناس
كأعظميا, تكفؿ اهلل تعالى بحفظو دكف غيره مف الكتب  ,لو, فيك خاتميا ةالكتب السماكية السابق

 مف تنزيؿ خمفو مف كال يديو بيف مف الباطؿ يأتيو ال الذم اٍلميًبيف خرل, فيك الكتابالسماكية األ
 فيو المستقيـ, كالصراط المتيف, اهلل حبؿ ى يكـ القيامة, كىكإل الخالدة المعجزة كىك حميد, حكيـ
 ابتغى كمف اهلل, قصمو جبار مف تىرىكىوي  مف باليزؿ, ليس الفصؿ ىك األكلييف, كاآلخريف, نبأ

ىيدم إلى  فقد إليو دعا كمف عدؿ, بو حكـ كمف صدؽ, بو قاؿ مف اهلل, أضم و غيره في اليدل
  صراط مستقيـ.

كجد الباحث أف القرآف الكريـ كرد ذكره بأسماء عدة  ,تتبع آيات القرآف الكريـ كمف خبلؿ      
الحديث, كالكتاب,  كأحسف كالشفاء, كالببلغ, العظيـ, كالنبأ كالحؽ, كالبرىاف, الفرقاف, :منيا

باسـ )الحؽ( في قكلو  مرة واحدةكغير ذلؾ مف األسماء, كقد ذكر القرآف الكريـ في سكرة الحديد 
زَِّٖ ؤًُرٌُا اٌُِْزَبةَ ِْٖٓ }ؤََُْْ َّإِْٕ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا ؤَْٕ رَخْشَغَ هٌُُِثُيُْْ ُِزًِْشِ اَُِّوِ ًََٓب َٗضٍََ َِٖٓ اُْؾَنِّ ًََُب ٌٌٌَُُّٗا ًَبَُّ تعالى:

, قد سبؽ بياف معنى الحؽ في [16]الحديد:  هَجَُْ كَـَبٍَ ػََِْْيُِْ اُْإََٓذُ كَوَغَذْ هٌُُِثُيُْْ ًًََضِريٌ ِٓنْيُْْ كَبعِوٌَُٕ{
 -الزمخشرم– كالمعتزلةالسمؼ فىذه اآلية, عندما تـ الحديث عف الخشية مف مظاىر األلكىية 

 .(2), جميعيـ يذكر أف الحؽ الكارد في اآلية المراد بو القرآف الكريـ-الرازم –كاألشاعرة 
 :ثانيًا: اإلنجيل

: قالكا األصؿ,: اإلنجيؿ: "قيؿ :قكالف اإلنجيؿ " في: بكر أبك قاؿتعريف اإلنجيل لغة:       
 كيحرمكف حبللو, يًحمكف: أم عمييـ؛ أنزؿ الذيف لمقكـ أصؿ: اهلل لكتاب إنجيؿ,: قكليـ فمعنى
 إذا: الشيء نجمت قد: العرب قكؿ مف مأخكذ اإًلنجيؿ: فيو, كقيؿ بما كيعممكف حرامو,

؛: اإًلنجيؿ فسمي. كأظيرتو استخرجتو كدركسو,  الحؽ طمكس بعد لمناس أظيره اهلل ألف إنجيبلن
؛: سيمي اإلنجيؿ يككف أف كىك: ثالث قكؿ اإًلنجيؿ كقيؿ في  فيوالناس اختمفكا ألف  إنجيبلن

                                                           

 .(127 ص) شرح العقيدة الطحاكية ,ابف أبي العز الحنفي (1)
 (.49ظر: البحث "الخشية مف مظاىر األلكىية" )ص( ان2)
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 اإلنجيؿ كقيؿ: " لفظ (1)"التناجؿ: التنازع, يقاؿ: قد تناجؿ القكـ إذا تنازعكا كاختمفكا... فكتنازعكا
 .(2)كالتعميـ" البشارة بمعنى( فانكميك ) اليكناني األصؿ في كاف لفظ معرب

 لمتكراة, متممان  عيسى  عمى اهلل أنزلو الذم العظيـ الكتاب "ىك تعريف اإلنجيل شرعًا:      
 مف الحؽ كيبيف المستقيـ, الصراط إلى ييدم الشرعية, األمكر أكثر في ليا كمكافقان  ليا, كمؤيدان 
 .(3)سكاه" مف دكف كحده اهلل عبادة إلى كيدعك الباطؿ,
دخؿ عمى اإلنجيؿ   أما بعد عيسى ,ىذا اإلنجيؿ الذم أنزؿ عمى نبي اهلل عيسى       

ارل التحريؼ كالتغيير, كأصبح يعرؼ عند النصارل بالكتاب المقدس, كالكتاب المقدس عند النص
 اإلنجيؿ,) كيسمى القديـ, بالعيد التكراة عند النصارل كتسمىيجمع بيف التكراة كاإلنجيؿ, 

 اإلنجيؿ, عمى يشتمؿ الجديد الجديد, فالعيد بالعيد , كاألسفار التعميمية(,الرسؿ ئؿكرسا
نجيؿ ]إنجيؿ :ىي أربعة النصارل عند المعتبرة كاألناجيؿ نجيؿ يكحن ا, كا  نجيؿ مرقيس, كا   مىت ى, كا 

 .(4)[أىممت أخرل كأناجيؿ برنابا, إنجيؿ مثؿ أخرل أناجيؿ ليكقا, كىناؾ
ؽ مدل التكافؽ بيف التعريفيف المغكم كالشرعي لئلنجيؿ, فاهلل تعالى أنزؿ يتضح مما سب      

لما جاء في التكراة  اإلظيار الحؽ بعد طمسو, كمتممنا كمصدقن  ؛اإلنجيؿ عمى نبيو عيسى 
 هَبٍَ ًَبِرْ}الذم يتمـ اهلل بو دينو قاؿ تعالى:  بخاتـ النبييف محمد  امف شرائع كأحكاـ, كمبشرن 

 ِْٖٓ َّإْرِِ ثِشَعٌٍٍُ ًَُٓجَشِّشًا اُزٌَّْسَاحِ َِٖٓ َّذََُّ ثََْْٖ َُِٔب ُٓظَذِّهًب بٌَُُِْْْْ اَُِّوِ سَعٌٍُُ بِِِّٗ بِعْشَائََِْ ثَنِِ َّب َٓشََّْْ اثُْٖ ػِْغََ

 .[6: الصؼ] {ُٓجِنيٌ عِؾْشٌ ىَزَا هَبٌُُا ثِبُْجَِّْنَبدِ عَبءَىُْْ كَََِّٔب ؤَؽَْٔذُ اعُْٔوُ ثَؼْذُِ
ؿ كرد ذكره في القرآف الكريـ كمف خبلؿ تتبع آيات القرآف الكريـ كجد الباحث أف اإلنجي      

 ثَِٔب اُْةِْٗغَِِْ ؤَىَُْ ًََُْْؾٌُْْْ}كرد منفردان في مثؿ قكلو تعالى: ,أربع مرات :عشرة مرة, منيا اثنتي

مرات كرد  يثمان :, كمنيا[47: المائدة] { اُْلَبعِوٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُئِيَ اَُِّوُ ؤَْٗضٍََ ثَِٔب َّؾٌُْْْ َُْْ ًََْٖٓ كِْوِ اَُِّوُ ؤَْٗضٍََ

, [48: عمراف آؿ] {ًَاُْةِْٗغََِْ ًَاُزٌَّْسَاحَ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔوُ}مقركنان بالتكراة في مثؿ قكلو تعالى:

ْنَب صَُّْ}: كقد كرد اإلنجيؿ في سكرة الحديد منفردان مرة كاحدة في قكلو تعالى  ثِشُعُِِنَب آصَبسِىِْْ ػَََِ هَلَّْ

                                                           

 .(74 -1/73ج) الزاىر في معاني كممات الناس ,محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار (1)
 .(1/103ج) إظيار الحؽ ,محمد رحمت اهلل الكيرانكم( 2)
 .(5/11ج) رسائؿ الشيخ محمد بف إبراىيـ الحمد في العقيدة ,محمد بف إبراىيـ الحمد (3)
 .(5/12ج)نظر: المرجع السابؽ ا (4)
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 َٓب اثْزَذَػٌُىَب ًَسَىْجَبَِّْٗخً ًَسَؽَْٔخً سَؤْكَخً ارَّجَؼٌُهُ اَُّزَِّٖ هٌُُِةِ كِِ ًَعَؼَِْنَب اُْةِْٗغََِْ ًَآرَْْنَبهُ َٓشََّْْ اثِْٖ ثِؼِْغََ ًَهَلَّْْنَب

 ِٓنْيُْْ ًًََضِريٌ ؤَعْشَىُْْ ِٓنْيُْْ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ كَأرَْْنَب سِػَبَّزِيَب ؽَنَّ سَػٌَْىَب كََٔب اَُِّوِ ػٌَْإِسِ اثْزِـَبءَ بَُِّب ػََِْْيِْْ ًَزَجْنَبىَب

 .[27: الحديد] {كَبعِوٌَُٕ
 . "(1)عيسى  عمى اهلل أنزلو الذم : "اإلنجيؿالطبريقاؿ       
آية سكرة الحديد, إال أف الباحث كجد بياف  المراد باإلنجيؿ عند تفسير ابن كثير لـ يبيفك        

 {ًَاُْةِْٗغََِْ ًَاُزٌَّْسَاحَ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔوُ}قكلو تعالى: معنى اإلنجيؿ عند ابف كثير عند تفسير

لىوي  ال ًذم اٍلًكتىابي  ىيكى : "فىالت ٍكرىاةي  حيث قاؿ ,[48:آلػ عمراف] مىى الم وي  أىٍنزى ٍنًجيؿي  ... ميكسىى عى  ىيكى  :كىاإٍلً
لىوي  ال ًذم اٍلًكتىابي  مىى الم وي  أىٍنزى قىدٍ  , ًعيسىى عى كىىىذىا" ىىذىا يىٍحفىظي  , ًعيسىى كىافى  كى

(2). 
 يمـز ال أعجمية الكممة اليمزة, أفٌ  بفتح قرأت اإلنجيؿ, قاؿ: ,مف المعتزلة الزمخشريأما       
 . (4)المنزؿ عمى عيسى  ىك الكتابؿ: كاإلنجي (3)العرب" أبنية مراعاة فييا

 مثاؿ اليمزة..ىذا بفتح اإلنجيؿ : قرأت{اُْةِْٗغََِْ ًَآرَْْنَبهُ}قاؿ:  ,مف األشاعرةالرازي أما       
 بو يستخرج ألنو استخرجتو؛ إذا الشيء نجمت مف عندىـ كىك أفعيؿ, ألف لو؛ نظير ال

 ما أنو الظف كغالب لو في لغة العرب, نظير ال ألنو ؛اليمزة فتح يجكز ال ىذا فعمى األحكاـ..
ال  أعجمي   اإلنجيؿ فإ: كثانييما شاذة, ف ىذه قراءةإ: أحدىما .كجياف كلو ,سماع عف إال قرأت

 .(5)يمـز فيو مراعاة أبنية العربية
 كاإلنجيؿ كىك القكؿ الذم يميؿ إليو: "التكراة ,في مكطف آخر مف تفسيره الرازيكقاؿ       
 عمى بتطبيقيا يشتغؿ أف بالعاقؿ يميؽ فبل بالسريانية, كاآلخر ,بالعبرية أحدىما عجميافأ اسماف
كقاؿ:  ,(6)أعمـ" كاهلل المباحث ىذه إلى يمتفت ال أف بالعاقؿ األكلى أف فظير العرب, لغة أكزاف

 . "(7)عيسى  عمى اهلل أنزلو كتاب :"كاإلنجيؿ

                                                           

 .(2/151ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (1)
 .(2/44ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (2)
 .(4/481ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (3)
 .(4/573ج)نظر: المرجع السابؽ ا( 4)
 .(29/473ج) مفاتيح الغيب ,الرازم انظر: (5)
 .(7/132ج) المرجع السابؽ (6)
 .(13/60ج) ( المرجع السابؽ7)
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 األصؿ, كىك النجؿ مف إفعيؿ قاؿ: كاإلنجيؿ حيث ,مف األشاعرة القرطبيكيؤيد ذلؾ       
 كانا إذ كالديو, :يعني ناجميو, اهلل لعف: كيقاؿ. كالحكـ العمكـ أصؿ اإلنجيؿ .أناجيؿ عمى كيجمع
 كمنو ييستخرج منو العمكـ كالحكـ, فاإلنجيؿ استخرجتو, إذا الشيء نجمت مف ىك: كقيؿ. أصمو
 اهلل ألف بو؛ اإلنجيؿ فسمي النز, مف يخرج الذم ماءال لخركجو, كالنجؿ نجبلن  كالنسؿ الكلد سمي
 الناس لتنازع ؛إنجيبلن  كسمي التنازع, التناجؿ: كدركسو, كقيؿ الحؽ بعد طمكس أخرجو تعالى

: , كقيؿ(إنكميكف) بالسريانية اإلنجيؿ: كقيؿ السريانية, المغة مف كاإلنجيؿ التكراة: فيو, كقيؿ
 الكتاب. أراد ذكر كمف الصحيفة, أراد أنث مفف كيؤنث, يذكر  عيسى كتاب اإلنجيؿ

 األسماء مف العرب عربتو مما يككف أف كيحتمؿ كبكسرىا, اليمزة, بفتح كاألنجيؿ: كقرأت 
 . "(2)المنزؿ عمى عيسى  " كاإلنجيؿ: ىك الكتاب (1)كبلميا في لو مثاؿ كال األعجمية,

تفقكف عمى أف اإلنجيؿ ىك كتاب م ,السمؼ ,كاألشاعرة ,أف المعتزلة ,يتضح مما سبؽ      
, كىك ىدل كنكر كمصدقان لما جاءت بو التكراة, قاؿ أنزلو اهلل تعالى عمى نبيو عيسى 

 { ُُِِْٔزَّوِنيَ ًٌََْٓػِظَخً ًَىُذًٍ اُزٌَّْسَاحِ َِٖٓ َّذَّْوِ ثََْْٖ َُِٔب ًَُٓظَذِّهًب ًٌَُٗسٌ ىُذًٍ كِْوِ اُْةِْٗغََِْ ..ًَآرَْْنَبهُ}تعالى: 
كما أخبر تعالى في القرآف  ,كأف ىذا الكتاب جاءت فيو البشارة بالنبي محمد  ,[46: المائدة]

 .[6: الصؼ] {ؤَؽَْٔذُ.. اعُْٔوُ ثَؼْذُِ ِْٖٓ َّإْرِِ ثِشَعٌٍٍُ ..ًَُٓجَشِّشًا}الكريـ حيث قاؿ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(6-4/5ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي,نظر: ا( 1)
 .(17/262ج) ( المرجع السابؽ2)
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 تكممينوالم السمف بينالمطمب الثالث: خصائص الكتب السماوية في سورة الحديد 
فجميعيا كبلـ اهلل عمى  ,الكتب السماكية تتفؽ فيما بينيا في مجمكعة مف الخصائص إف      

 امل}كاليدل, قاؿ تعالى:  كالنكر الحقيقة, مصدرىا كاحد, فيي منزلة مف عند اهلل تعالى بالحؽ

( 2) ًَاُْةِْٗغََِْ اُزٌَّْسَاحَ ًَؤَْٗضٍََ َّذَّْوِ ثََْْٖ َُِٔب ُٓظَذِّهًب ثِبُْؾَنِّ ٌُِْزَبةَا ػََِْْيَ َٗضٍََّ( 2) اُْوٌَُُّّْ اُْؾَُِّ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب اَُِّوُ( 7)

فجميعيا  ,, كىذه الكتب غايتيا كاحدة[4 - 1: عمراف آؿ] {...اُْلُشْهَبَٕ ًَؤَْٗضٍََ ُِِنَّبطِ ىُذًٍ هَجَُْ ِْٖٓ
لى لو, شريؾ ال كحده اهلل عبادة يدعك إلى  جميع ديف ىك فاإلسبلـ اإلسبلـ؛ ىكديف كاحد  كا 
 {اُـَّبؿٌُدَ... ًَاعْزَنِجٌُا اَُِّوَ اػْجُذًُا ؤَِٕ سَعًٌُُب ؤَُّٓخٍ ًَُِّ كِِ ثَؼَضْنَب ًََُوَذْ}قاؿ تعالى:  الرسؿ,

َٖ بَِّٕ}كقاؿ تعالى: , [36:النحؿ] , كجميع ىذه الكتب [19: عمراف آؿ] {اُْةِعَِْبُّ... اَُِّوِ ػِنْذَ اُذِّّ

 َٓؼَيُُْ ًَؤَْٗضَُْنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ سُعَُِنَب ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}إلقامة العدؿ كالقسط بيف الناس, قاؿ تعالى:  دعك؛ت

 بالغيب, اإليماف عمى كىذه الكتب اشتممت [,25]الحديد: {ثِبُْوِغْؾِ... اُنَّبطُ َُِْوٌَُّ ًَأُِْْضَإَ اٌُِْزَبةَ
اآلخر, كالدعكة إلى مكاـر  باليـك كاإليماف كالنشكر, كالبعث سؿ,بالر  كاإليماف العقيدة, كمسائؿ

إلى الكثير مف العبادات,  االنحراؼ, كما أف ىذه الكتب تدعكاألخبلؽ, كمحاربة الفساد ك 
 ًًََبَٕ ًَاُضًََّبحِ ثِبُظََِّبحِ ؤَىَِْوُ َّإُْٓشُ ًًََبَٕ}: كالصبلة, كالزكاة, فقاؿ سبحانو كتعالى عف إسماعيؿ 

 أف البد التي العامة, القكاعد تقرر السماكية كما أف ىذه "الكتب (1)[55: مريـ] { َٓشْػًِّْب سَثِّوِ نْذَػِ
 بعممو, يحاسب اإلنساف أف كىي كالعقاب, الثكاب كقاعدة البشرية في مختمؼ العصكر؛ تعييا

قاؿ  كما رهغي سعي لو كليس بسعيو, كيثاب غيره, بجريرة يؤاخذ كال كأكزاره, بذنكبو فيعاقب
( 28) ؤُخْشٍَ ًِصْسَ ًَاصِسَحٌ رَضِسُ ؤََُّب( 21) ًَكََّ اَُّزُِ ًَبِثْشَاىَِْْ( 23) ٌُٓعََ طُؾُقِ كِِ ثَِٔب ُّنَجَّإْ َُْْ ؤَّْ}تعالى: 

 { اُْإًَْكََ ءَاُْغَضَا ُّغْضَاهُ صَُّْ( 84) ُّشٍَ عٌَْفَ عَؼَْْوُ ًَؤََّٕ( 23) عَؼََ َٓب بَُِّب ُِِْةِْٗغَبِٕ َُْْظَ ًَؤَْٕ

كمع ذلؾ فإف اهلل تعالى خص مف بيف ىذه الكتب القرآف الكريـ بخصائص  (2)"[41-36: النجـ]
                                                           

 .(6-5/5ج) رسائؿ الشيخ محمد بف إبراىيـ الحمد في العقيدة ,محمد بف إبراىيـ الحمدنظر: ا( 1)
 .(247ص) الرسؿ كالرساالت ,األشقر (2)
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 مؤيدنا كجاء اإلليية, التعاليـ خبلصة ميزه بيا عف غيره مف الكتب السماكية, فالقرآف يتضمف
 كجمع طاعتو, ككجكب كعبادتو, اهلل, تكحيد مف السماكية السابقة الكتب في جاء لما كمصدقنا

 فييا ما يقر عمييا, كرقيبنا مييمننا كجاء كالفضائؿ المكجكدة في الكتب السماكية, الحسنات كؿ
 ثِبُْؾَنِّ اٌُِْزَبةَ بَُِْْيَ ًَؤَْٗضَُْنَب}: تعالى قاؿ كتغيير, تحريؼ مف عمييا دخؿ ما كيبيف حؽ, مفً 

 اُْؾَنِّ َِٖٓ عَبءَىَ ػََّٔب ؤَىٌَْاءَىُْْ رَزَّجِغْ ًََُب اَُِّوُ ؤَْٗضٍََ ثَِٔب ثَْْنَيُْْ كَبؽٌُْْْ ػََِْْوِ ِْْٔنًبًَُٓيَ اٌُِْزَبةِ َِٖٓ َّذَّْوِ ثََْْٖ َُِٔب ُٓظَذِّهًب

 بشريعة كالقرآف ىك الكتاب الكحيد الذم جاء ,[48: المائدة] {...ًَِٓنْيَبعًب شِشْػَخً ِٓنٌُْْْ عَؼَِْنَب ٌٍَُُِّ
 الخاصة العممية الشرائع جميع بيا نسخ الداريف, في لسعادتيـ ميـيمز  ما كؿ فييا ,لمبشر عامة

 الرباني الكتاب كىك زماف, لكؿ الصالحة الخالدة النيائية األحكاـ فييا كأثبت ,السابقة باألقكاـ
 {ظٌََُُٕؾَبكِ َُوُ ًَبَِّٗب اُزًِّْشَ َٗضَُّْنَب َٗؾُْٖ بَِّٗب}: تعالى فقاؿ ,بحفظو اهلل تعالى تكفؿ الذم الكحيد

 . (1)[9:الحجر]
كمف خبلؿ تتبع آيات سكرة الحديد كجد الباحث أف ىناؾ خاصية كاحدة تشترؾ فييا جميع       

, كالتي كرد ذكرىا في وىي خاصية التنزيلالكتب السماكية, خاصية كثر فييا المغط كالجدؿ, 
نَب َٓؼَيُُْ اٌُِْزَبةَ ًَأُِْْضَإَ َُِْوٌَُّ اُنَّبطُ ثِبُْوِغْؾِ ًَؤَْٗضَُْنَب اُْؾَذِّذَ }َُوَذْ ؤَسْعَِْنَب سُعَُِنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ ًَؤَْٗضَُْقكلو تعالى: 

  .[25]الحديد:  ػَضِّضٌ {كِْوِ ثَإْطٌ شَذِّذٌ ًََٓنَبكِغُ ُِِنَّبطِ ًََُِْؼََِْْ اَُِّوُ َْٖٓ َّنْظُشُهُ ًَسُعَُِوُ ثِبُْـَْْتِ بَِّٕ اَُِّوَ هٌٌَُِّ 
 كأنزلنا كالدالئؿ, البياف مف بالمفص بلت رسمنا أرسمنا لقد: ذكره تعالى : "يقكؿلطبرياقاؿ       
 .(2)بالعدؿ"  كالميزاف كالشرائع, باألحكاـ الكتاب معيـ
جً  ًباٍلميٍعًجزىاًت,: أىمٍ  {ثِبُْجَِّْنَبدِ سُعَُِنَب ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}: تىعىالىى : "يىقيكؿي ابن كثيركقاؿ        جى  كىاٍلحي

ًئؿً  اٍلبىاًىرىاًت, دِّؽي"  الن ٍقؿي : كىىيكى  {اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَٗضُْنَب} اٍلقىاًطعىاًت, كىالد الى اٍلميصى
(3.) 

 سائر يشمؿ جنس اسـ "كىك {اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَٗضُْنَب}: قكلو تعالى: السعديقاؿ المفسر ك       
رشادى الخمؽ ليداية اهلل أنزليا التي الكتب  .    (4)كدنياىـ" دينيـ في ينفعيـ ما إلى ـ,كا 

                                                           

بل بينظر: ا( 1)  .(275 صالكسطية في القرآف الكريـ ) ,الص 
 .(200/ 23ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (2)
 .(27/ 8ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير( 3)
 .(842 ص) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,السعدم (4)
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"فأىؿ السنة يؤمنكف بأف جميع الكتب السماكية منزلة مف عند اهلل, كىي كبلـ اهلل حقيقة,      
نكار كتكذيب لما جاء في القرآف الكريـ, الذم نص عمى أف إنكار ذلؾ أك تكذيبو ىك إكأف 

بالقرآف أك انكار شيء  التكذيب أف في شؾ مسمـكال ي الكتب السماكية منزلة مف عند اهلل حقان,
مخمكقة, كمف قاؿ بأنيا مخمكقة فقد ضؿ  غير منزلة مف عند اهلل السماكية فالكتب ,(1)كفر" منو

 كغكل. 
فمـ  (2)الكحى" أم: "{اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَٗضُْنَب} مف المعتزلة: قكلو تعالى: الزمخشريكقاؿ       

رم في بياف معنى خاصية التنزيؿ لمكتب السماكية, مع أف منيج يكجد كبلـ صريح لمزمخش
المعتزلة في ذلؾ كاضح كؿ الكضكح, فالمعتزلة خاضكا في ىذه المسألة حتى كقعكا في 

ككصمكا بضبلليـ إلى القكؿ بأف كبلـ اهلل تعالى مخمكؽ, كمعركؼ أف الكتب السماكية  ,الضبلؿ
اضي عبد الجبار في رده عمى مف يقكؿ بعدـ خمؽ قاؿ الق ىي جزء مف كبلمو سبحانو كتعالى,

 خََِنَ( 2) اُْوُشْإَٓ ػَََِّْ( 7) اُشَّؽَُْٖٔ}القرآف الكريـ: "كمف جممة ما يتعمقكف بو, قكلو تعالى: 

قالكا: إف ىذا يدؿ عمى أف القرآف غير مخمكؽ؛ ألنو كصؼ اإلنساف , [3 - 1: الرحمف] {اُْةِْٗغَبَٕ
و, كجكابنا عف ىذا, ليس يجب إذا كصؼ اهلل تعالى اإلنساف بأنو بالخمؽ كلـ يصؼ القرآف ب

مخمكؽ أف ال يككف ما عدا اإلنساف مخمكقان, فإف تخصيص الشيء بالذكر ال يدؿ عمى ما عداه. 
كالتعميـ ال  { اُْوُشْإَٓ ػَََِّْ} كبعد, فمك استدلمنا نحف بيذه اآلية لكنا أسعد حاالن منكـ, فقد قاؿ: 

, كالبياف فالمرجع بو إلى [4: الرحمف] {اُْجََْبَٕ ػَََِّٔوُ}المحدثات, ككذلؾ فقد قاؿ: يتصكر إال في 
يككف محدثان أك تقدير الحادث. فإذا ثبتت ىذه الجممة, كصح الداللة, كالدليؿ ال بد مف أف 

  ( .3)حدكث القرآف ككقكعو مطابقان لمصبلح فعمـ أنو ال يمتنع كصفنا بأنو مخمكؽ" 
 إف: يقكلكف فيـ مخمكؽ, فيك عنو, منفصؿ شيء ىك تعالى اهلل كبلـ أف المعتزلة "فعند      

 أنو فكما مخمكقاتو؛ جنس مف القرآف كىذا الكبلـ ىذا إف: قالكا كليذا الكبلـ, صفة بو تقكـ ال اهلل
 عنو, منفصؿ مخمكؽ كالقرآف بالقرآف تكمـ أيضان  كذلؾ عنو, منفصمة كاتكالسم تكاالسم خمؽ
ـ   كمف  .(4)كتعالى" تبارؾ بو تقكـ التي الكبلـ صفة هلل يثبتكف ال ألنيـ مخمكؽ؛ القرآف: قالكا ث

                                                           

 .(200 ص) شرح منظكمة اإليماف ,المسفيكم (1)
 .(4/480ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (2)
 .(545عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة )ص (3)
 .(6/12د) شرح لمعة االعتقاد ,عبد الرحمف بف صالح المحمكد( 4)



166 
 

 أكحينا أم الكتب, "أم {اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَٗضُْنَب}قكلو تعالى:  مف األشاعرة: القرطبيكقاؿ       

 كتابو في اهلل ذكر ما إلى إشارة مف األشاعرة: "الكتاب الرازيكقاؿ  ,(1)قبميـ" كاف ما خبر إلييـ
جد لكؿ مف القرطبي كالرازم كبلـ كاضح فبل يك  ,(2)كاإلنصاؼ" لمعدؿ المقتضية األحكاـ مف

في بياف المراد مف خاصية التنزيؿ لمكتب السماكية, كمعركؼ أف الكتب السماكية ىي  كصريح
حتي كقعكا  -كبلـ اهلل تعالى –جزء مف كبلـ اهلل تعالى, كقد خاض األشاعرة في ىذه المسألة 

 الكبلـ ىك الكبلـ الذم يثبتكنو لكف الكبلـ, صفة هلل يثبتكف في الخطأ كالضبلؿ, فاألشاعرة
: " الكبلـ ىك القكؿ القائـ (3) الجوينيقاؿ إماـ الحرميف  ,عنو ينفصؿ كال بذاتو, القائـ النفسي

معنى  الجويني كقاؿ (4)بالنفس... الذم تدؿ عميو العبارات كما يصطمح عميو مف اإلشارات"
إنزاؿ كبلـ اهلل تعالى: " أف جبريؿ صمكات اهلل عميو أدرؾ كبلـ اهلل تعالى كىك في مقامو فكؽ 

ما فيمو عند سدرة المنتيى مف غير نقؿ   سبع سمكات, ثـ نزؿ إلى األرض, فأفيـ الرسكؿ
 (.5)لذات الكبلـ" 

في إثبات صفة الكبلـ هلل تعالى, مف المعتزلة كاألشاعرة  منيج كؿ   خطأمما سبؽ  يتبيف      
كىذا منيجيـ  ,كالتجسيـ ,فالمعتزلة ينفكف صفة الكبلـ عف اهلل تعالى بحجة اليركب مف التشبيو

في جميع الصفات اإلليية, كعمى ذلؾ فالمعتزلة يعتبركف كبلـ اهلل تعالى مخمكؽ كباقي 

القرآف مخمكؽ  , إذناكالقرآف شيء ,[62مر:]الز  }اَُِّوُ خَبُِنُ ًَُِّ شَِْءٍ{المخمكقات, لقكلو تعالى: 

كلكنيـ أخطأكا في تأكيؿ ىذه  ,فيـ يثبتكف صفة الكبلـ هلل تعالى ,عمى زعميـ, كأما األشاعرة
حيث أثبتكا هلل تعالى كبلمان نفسيان قائمان بذاتو, كىذا الكبلـ ليس بحرؼ كال بصكت, كلكف  ,الصفة

                                                           

 .(17/260ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (1)
 .(29/470ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (2)
 اهلل عبد محمد أبي اإلمام ابن الممك عبد المعالي أبو الحرمين, إمام الشافعية, شيخ الكبير, ىو اإلمام( 3)

ق, لو العديد 419 في: كلد النيسابوري, ثم الجويني, حيويو بن محمد بن يوسف بن اهلل عبد بن يوسف بن
مدارؾ , كؿ الديفالشامؿ في أص, اإلرشاد في أصكؿ الديف, )نياية المطمب في المذىب مف الكتب منيا:

 .(476- 468/ 18ج) الرسالة ط النببلء أعبلـ سيرانظر: الذىبي,  ق.478تكفي: , العقكؿ(
 (.104ص( الجكيني, اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ اإلعتقاد )4)
 (.135المرجع السابؽ )ص( 5)
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فؽ لو   -يثبتكف هلل تعالى صفة الكبلـ كصفة ذاتية فيـ ,سمؼ ىذه األمةالحؽ ىك الذم كي
ك كصفة فعمية باعتبار أف ىذه الصفة تتعمؽ بإرادة اهلل كمشيئتو,  -باعتبار أنيا قائمة بالذات

 عباده كيكمـ ,مكسى  كمـ سبحانو شاء, ككيؼ شاء, كأنو متى شاء, إذا فإنو سبحانو يتكمـ
ا كليس كم (1)نجيؿ, كىذا الكبلـ حركؼ مسمكعةالقرآف, كالتكراة, كاإل كبلمو القيامة, كمف يكـ

فاهلل تعالى  ,مف الحركؼ كاألصكات, فبل يقكؿ بيذا عاقؿ قاؿ األشاعرة ىك كبلـ نفسي خاؿو 

 عٌَُسٍ ثِؼَشْشِ كَإْرٌُا}: تعالى كقكلو ,[23:البقرة]{ ِٓضِِْوِ ِْٖٓ ثِغٌُسَحٍ كَإْرٌُا}عندما تحدل المشركيف بقكلو: 

أف ىذا التحدم إنما كاف عمى أف يأتكا بسكر مما في  يشؾ عاقؿ فبل ,[13:ىكد] {َّبدٍُٓلْزَشَ ِٓضِِْوِ

كىذه السكر تتككف مف آيات, كاآليات تتككف مف كممات, كالكممات تتككف مف حركؼ,  ,القرآف
كمجمكع ذلؾ كمو يسمى القرآف, فيؿ يعقؿ أف يتحدل اهلل تعالى بما في نفسو مما ال حيمة كال 

 {رًٌَِِْْٔب ٌُٓعََ اَُِّوُ ًًََََِّْ}ككذلؾ قكلو تعالى:  عميو؟كالكقكؼ  ,كصكؿ إليوقدرة إلى ال

فيذا ما تحيمو  ؟فيؿ يعقؿ أف يككف كمـ اهلل تعالى مكسى بكبلـ نفسي غير مسمكع ,[164:النساء]
فرؽ بيف الكبلـ النفسي كالكبلـ المسمكع المككف مف الحركؼ  العقكؿ السميمة, كما أف النبي 

اكىزى   الم وى  ًإف   :اؿ فق د ثىتٍ  عىم ا أًليم ًتي تىجى ا أىٍنفيسىيىا, ًبوً  حى فأخبر   (2)ًبوً  تىكىم ـٍ  أىكٍ  تىٍعمىٍؿ, لىـٍ  مى
 فعيمـ مف ذلؾ أف  حتى يتكمـ بو اإلنساف أم حتى ينطؽ بو, النفس حديث عف عفا اهلل أف

 .(3)الكبلـ ىك الحركؼ المسمكعة كليس حديث النفس
, كبلمان ليس  تعالى كبلمان يميؽ بجبللو كعظمتوأنيـ يثبتكف هللالسمؼ كمف الحؽ الذم عميو      

, كىذا يبطؿ قكؿ [11: الشكرل] { اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ}ككبلـ البشر, قاؿ تعالى: 
كالتجسيـ, تعالى اهلل عما يقكلكف  المعتزلة, في نفييـ لصفة الكبلـ بحجة عدـ الكقكع في التشبيو

 عمكان كبيران.
 
 

                                                           

 .(3/1262ج) مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة ,عبد الرحمف بف صالح المحمكدانظر:  (1)
 (.247)ح  (1/81ج) باب تجاكز اهلل عف حديث النفس, ًكتىابي اإًليمىافً  صحيح مسمـ, ( اإلماـ مسمـ,2)
 .(18/8د) شرح العقيدة الطحاكية ,بف جبريفانظر: ا( 3)
 



162 
 

هلل  في إثبات صفة الكبلـالسمؼ إف كؿ مف المعتزلة, كاألشاعرة خالفكا  خالصة القول:     
مخمكؽ كباقي المخمكقات, كاألشاعرة قالكا ىك كبلـ  قالكا إف كبلـ اهلل تعالىتعالى؛ فالمعتزلة 

؛ فـ يثبتكف هلل تعالى كبلمان يميؽ السمؼلذم عميو نفسي ليس بحرؼ كال صكت, كلكف الحؽ ا
 .[11: الشكرل] { اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ}بجبللو ليس ككبلـ البشر 

فالمعتزلة كاألشاعرة يكافقكف السمؼ في اإليماف بالكتب السماكية كأنيا كبلـ اهلل تعالى,        
إثبات صفة التنزيؿ ليذه الكتب, كىي الصفة التي كثر فييا المغط,  كلكنيما خالفكا السمؼ في

 فييا الفرؽ, كالمعتزلة كاألشاعرة. كانحرفت عف الحؽ
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 الفصل الثالث
 اليوم اآلخر, والقضاء والقدر

 والمتكممينالسمف  بينفي سورة الحديد 
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 والمتكممين السمف بينيد المبحث األول: اليوم اآلخر في سورة الحد
 المطمب األول: مفيوم اإليمان باليوم اآلخر

كأصؿ مف أصكؿ الديف التي ال  ,اإليماف باليـك اآلخر ركف أساسي مف أركاف اإليماف      
 اُْجِشَّ ًٌَََُِّٖ َٔـْشِةًَِاُْ أَُْشْشِمِ هِجَََ ًُعٌُىٌَُْْ رٌٌَُُُّا ؤَْٕ اُْجِشَّ َُْْظَ} قاؿ اهلل تعالى: ,يقبؿ إيماف العبد إال بيا

 كفي حديث جبريؿ  ,[177: البقرة] {ًَاُنَّجِِّْنيَ... ًَاٌُِْزَبةِ ًَأََُِْبئٌَِخِ اُْأخِشِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ آََٖٓ َْٖٓ
مىبلىًئكىًتًو, ًبالم ًو, تيٍؤًمفى  ..أىفٍ  : عف اإليماف, قاؿ النبي   عندما سأؿ النبي  كيتيًبًو, كى ًمًو,كى  كى  ريسي

تيٍؤًمفى  اآلًخًر, كىاٍليىٍكـً  ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى شىرِّهً  خى      ..  (1)كى
فالقرآف كالسنة تكجب عمينا أف نؤمف باليكـ اآلخر, إيمانان مجمبلن, كمفصبلن, مجمبلن بأف       

ما  كستجزل فيو كؿ نفس بما تسعى, كمفصبلن بأف نؤمف بكؿ ,نؤمف أف ىذا اليكـ آتو ال محالة
مثؿ فتنة  ,يقع في ىذا اليـك مف أحداث, مما أخبرنا اهلل عنو في كتابو كفي سنة نبيو محمد 

القبر, كالبعث, كالحشر, كتطاير الصحؼ, كالحساب, كالحكض, كالميزاف, كالصراط, كالشفاعة, 
ف الكفر بشيءو مف ىذه األحداث لتي ا -كالجنة كما فييا مف نعيـ, كالنار كما فييا مف عذاب, كا 

 ٌَّْلُشْ ...ًََْٖٓ}يكجب الكقكع في الكفر كالضبلؿ, قاؿ تعالى:  -,ثبتت بداللة الكتاب أك السنة

ف مف مقتضيات  ,[136: النساء] {ثَؼِْذًا ػََِبًُب ػَََّ كَوَذْ اُْأخِشِ ًَاٌَُِّْْْ ًَسُعُِِوِ ًًَُزُجِوِ ًَََِٓبئٌَِزِوِ ثِبَُِّوِ كا 

كال  ,بأف ىذا اليـك غيب مطمؽ ال يعمـ كقت كقكعو رسكؿ مرسؿاإليماف باليكـ اآلخر, أف نؤمف 

 ُٓشْعَبىَب ؤََّّبَٕ اُغَّبػَخِ ػَِٖ َّغْإٌََُُٗيَ}:كما قاؿ تعالى ,ممؾ مقرب, بؿ ىك عمـ استأثر اهلل تعالى بو

 ًَإََّٗيَ َّغْإٌََُُٗيَ ثَـْزَخً بَُِّب رَإْرٌُِْْْ َُب ًَاُْإَسْعِ غََّٔبًَادِاُ كِِ صَوَُِذْ ىٌَُ بَُِّب ٌَُِهْزِيَب ُّغَِِّْيَب َُب سَثِِّ ػِنْذَ ػُِِْٔيَب بََِّٗٔب هَُْ

 َّغْإَُُيَ}كقاؿ تعالى . [187: األعراؼ] { َّؼٌََُِْٕٔ َُب اُنَّبطِ ؤًَْضَشَ ًٌَََُِّٖ اَُِّوِ ػِنْذَ ػُِِْٔيَب بََِّٗٔب هَُْ ػَنْيَب ؽَلٌِِّ

 قاؿ تعالىو [63: األحزاب]{  هَشِّجًب رٌٌَُُٕ اُغَّبػَخَ َُؼَََّ ُّذْسِّيَ ًََٓب اَُِّوِ ػِنْذَ ػُِِْٔيَب ببََِّٗٔ هَُْ اُغَّبػَخِ ػَِٖ اُنَّبطُ

                                                           

 (.128( ركاه مسمـ, كقد سبؽ تخرجو )ص1)
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 ؤَْٗذَ بََِّٗٔب( 88) ُٓنْزَيَبىَب سَثِّيَ بََُِ( 82) رًِْشَاىَب ِْٖٓ ؤَْٗذَ كَِْْ( 82) ُٓشْعَبىَب ؤََّّبَٕ اُغَّبػَخِ ػَِٖ َّغْإٌََُُٗيَ}

 .[45 - 42: النازعات] { َّخْشَبىَب َْٖٓ ُٓنْزِسُ

 :أوًل: تعريف اإليمان باليوم اآلخر
 بكؿ كاإليماف القيامة, بيكـ الكامؿ؛ كالتصديؽ الجاـز ىك "االعتقاد اإليمان باليوم اآلخر:      

 أىؿ يدخؿ كحتى المكت, بعد يككف مما  رسكلو بو كأخبر كتابو, في تعالى اهلل بو أخبر ما
 .(1)النار" النار كأىؿ نة,الج الجنة
خبارً  تعالى اهلل إخبارً  بصحة الجاـز : "االعتقادي أك ىك        بفناءً  كالسبلـ الصبلة عمييـ رسمو كا 
 أحكاؿ, كاختبلؼً  أىكاؿً  مف اآلخر اليكـً  في يقع كما ,أماراتو  مف ذلؾ يسبؽي  كما الدنيا, ىذه
 مف فييا يجرم كما كالعذاب, النعيـ مف فييا كما ,اآلخرةً  عف الكاردة باألخبارً  التصديؽي  كذلؾ
, األمكر  التي االختياريةً  أعمالًيـ عمى كمجازاتيـ كمحاسبتيـ كحشرىـ الخبلئؽً  كبعث العظاـً
 .(2)الدنيا" الحياةً  في بيا قامكا
 المكت بعد ثبت في الكتاب كالسنة مما يككف ما بكؿ اإليماف فاإليماف باليكـ اآلخر يشمؿ      
 كيدخؿ بشمالو, كتابو كآخذ بيمينو كتابو فآخذ الصحؼ كالميزاف, كتطاير كالصراط, القبر, كفتنة
كتعالى,  سبحانو لربيـ المؤمنيف برؤية كاإليماف كالنار, بالجنة اإليماف باليـك اآلخر اإليماف في

 في جاء مما ذلؾ كغير كاإليماف بأنو يؤتى بالمكت عمى ىيئة كبش فيذبح بيف الجنة كالنار,
 الذم الكجو عمى كتصديقو كمو بذلؾ اإليماف فيجب , اهلل رسكؿ عف الصحيحة كالسٌنة الكتاب
 . كرسكلو اهلل بينو

 :ثانيًا: سبب تسميتو باليوم اآلخر
 يـك ال ألنو بذلؾ؛ اختمؼ العمماء في سبب تسمية اليكـ اآلخر بيذا االسـ, فقيؿ "سمِّي      
 لتأخره كقيؿ سمي بذلؾ: " ,(3)منازليـ" في النار كأىؿ نازليـ,م في الجنة أىؿ يستقري  حيث بعده,
 قبمو يككف كما فيو, يككف كما العظيـ, اليـك ىذا عف كتعالى سبحانو اهلل أخبرنا كقد الدنيا, عف
 .(4)ذلؾ" مف شيء عف تخمك الكريـ القرآف سكر مف سكرة تكاد ال حتى عبلماتو مف

                                                           

 .(149 ص) ند أىؿ السنة كالجماعةاإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو ع ,عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم (1)
 .(157 ص) أىركافي اإليمافً  ,عمي بف نايؼ الشحكد (2)
 .(52 ص) اإلسبلمية العقيدة في نبذة ,العثيميف (3)
 .(58 ص) رسالة في أسس العقيدة ,محمد بف عكدة السعكم (4)
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فاليكـ اآلخر ال يكـ بعده, كيأتي بعد  السابقيف يف القكليفال تعارض بيتبيف مما سبؽ أنو       
 انقضاء الحياة الدنيا, حيف تفنى الخبلئؽ كميا فبل يبؽ في الكجكد أحد سكل اهلل جؿ جبللو. 

 ضكء إليو, كفي ينتيى الذل بالمصيربمصدر ىذا الككف, ك  المعرفة يحقؽ باهلل اإليماف إف      
 فإف المعرفة, ىذه اإلنساف فقد كمتى ,غايتو كيرسـ ىدفو, يحدد فأ لئلنساف يمكف المعرفة,ىذه 
 (.1)بؿ ىك أضؿ األنعاـ, تعيش كما يعيش غاية, كحينئذ كبدكف ىدؼ, بدكف تبقى سكؼ حياتو

 :منيا عظيمة ثمار اآلخر باليوم لإليمان      
 .اليكـ ذلؾ الحصكؿ عمى الثكاب الجزيؿ في رجاء ؛اتالطاع فعؿ في الرغبة -أ
 .اليكـ ذلؾ عقاب مف خكفان  المعصية فعؿ عند كالخكؼ الرىبة -ب
 .(2)ألنو يعمـ أف ما يفكتو مف الدنيا سكؼ يعكضو بنعيـ اآلخرة  يفكتو؛ عما المؤمف تسمية -ت

كالتي ال يستقيـ إيماف  ,أف اإليماف باليكـ اآلخر ىك أحد أركاف اإليماف ,يتضح مما سبؽ      
باليكـ اآلخر ىك كفر بجميع األركاف, كأف اإليماف باليكـ اآلخر يتطمب  العبد إال بيا, كأف الكفر

كتفصيبلن, كأف  ,جممةن  اإليماف بكؿ ما أخبر بو اهلل تعالى في كتابو, كعمى لساف نبيو محمد 
خركج الدجاؿ,  :اإليماف بأف ىناؾ أمارات تدؿ عمى قرب كقكعو, منيا ,مف اإليماف باليـك اآلخر

, كخركج يأجكج كمأجكج, كخركج الدابة, كطمكع الشمس مف نزكؿ عيسىكظيكر الميدم, ك 
  المغرب...إلخ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(259صالعقائد اإلسبلمية ) ,سيد سابؽانظر: ( 1)
 .(105ص) ثة األصكؿشرح ثبل ,العثيميفانظر:  (2)
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 والمتكممين السمف بينالمطمب الثاني: الصراط في سورة الحديد 
المركر عمى الصراط مف المسائؿ الغيبية التي يجب اإليماف بيا, كذلؾ لثبكتيا في الكتاب       

كالكركد ىك  ,[71: مريـ] { َٓوْؼًِّْب ؽَزًْٔب سَثِّيَ ػَََِ ًَبَٕ ًَاسِدُىَب بَُِّب ِٓنٌُْْْ ًَبِْٕ}كالسنة, قاؿ تعالى: 
تيٍرسىؿي  ..:  قاؿ النبي كفي الحديث الطكيؿ المركر عمى الصراط,  ـي, اأٍلىمىانىةي  كى  فىتىقيكمىافً  كىالر ًح

نىبىتىيً  رىاطً  جى , يىًميننا الصِّ ًشمىاالن ـٍ أىك   فىيىميرُّ  كى  كىمىرِّ  شىٍيءو  أىمُّ  كىأيمِّي أىٍنتى  ًبأىًبي: قيٍمتي : قىاؿى "  كىاٍلبىٍرؽً  ليكي
ٍكا أىلىـٍ : " قىاؿى  اٍلبىٍرًؽ؟ يىٍرًجعي  يىميرُّ  كىٍيؼى  اٍلبىٍرؽً  ًإلىى تىرى ؟ طىٍرفىةً  ًفي كى يًح, كىمىرِّ  ثيـ   عىٍيفو  كىمىرِّ  ثيـ   الرِّ
شىدِّ  الط ٍيًر, اًؿ, كى اليييـٍ  ًبًيـٍ  تىٍجًرم الرِّجى ـٍ  أىٍعمى نىًبيُّكي مىى قىاًئـه  كى رىاطً  عى مِّـٍ  رىبِّ : يىقيكؿي  الصِّ , سى ـٍ مِّ ت ى سى  حى
ت ى اٍلًعبىاًد, أىٍعمىاؿي  تىٍعًجزى  ؿي  يىًجيءى  حى ًفي: قىاؿى  زىٍحفنا, ًإال   الس ٍيرى  يىٍستىًطيعي  فىبلى  الر جي افىتىيً  كى رىاطً  حى  الصِّ
ًليبي  ٍأميكرىةه  ةه ميعىم قى  (1)كىبلى فىمىٍخديكشه  ًبًو, ايًمرىتٍ  مىفً  ًبأىٍخذً  مى

(2) , مىٍكديكسه  نىاجو كى
لذا   (4)الن ار ًفي (3)

كأنو صراط حقيقي ال مجازم, كأف المركر عميو حؽ, كأف الناس  ,أف نؤمف بالصراطعمينا 
ذا كمو مف , فعمينا أف نؤمف بي يتفاكتكف فيما بينيـ بحسب أعماليـ, كما أخبر بذلؾ النبي 

غير تأكيؿ, فالحؽ ما جاء بو الكتاب أك السنة بفيـ سمؼ ىذه األمو, ال بفيـ أىؿ البدع مف 
 المعتزلة, كغيرىـ مف أصحاب التأكيبلت الباطمة. 

 : أوًل: تعريف الصراط لغة

راط        طريؽ أم ,[6:الفاتحة] {أُُْغْزَوَِْْ اُظِّشَاؽَ اىْذَِٗب} :تعالى اهلل قاؿ "الطريؽ, :الصِّ
 .(5)الحؽ"

 
 
 
 

                                                           

ـ, كضِـّ  الكاؼ, بفتح كمُّكب جمع( َكالليب)" (1) ا ليا كيقاؿ الم حـ, فييا ييعم ؽ التي الحديدة كىك البل  ب: أيضن  كيبل 
ِـّ   .(4/173جالبلمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ) ,شمس الديف الًبٍرماكم ."الكاؼ بضى

تفسير غريب ما  ,محمد بف فتكح بف حميد األزدم ."اأٍلىثر مف ًبوً  مىا عمى أىم نىاجو  الخدش ( مفمخدوش)"( 2)
 .(78ص) في الصحيحيف البخارم كمسمـ

محمد بف فتكح بف حميد  ."كمكردس متقارباف كىىيكى المكبكب ًفي الن ار كىىيكى رمي الى رفؽ ًفيوً ( مكدوس)"( 3)
 .(231ص) تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ ,األزدم

يمىافى اإلماـ مسمـ, صحيح مسمـ, ( 4) ٍنًزلىةن ًفييىا ,ًكتىابي اإٍلً ن ًة مى  (.329)ح  (1/187ج) بىابي أىٍدنىى أىٍىًؿ اٍلجى
 .(6/3719جشمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك ) ,نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني( 5)
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 .(2)الطريؽي": كالًزراطي  كالًسراطي  الًصراطي [ صرط]" :(1) وقال الجوىري       
بضـ الصاد ىك السيؼ الطكيؿ, كبكسر الصاد ىك الطريؽ الكاضح, فقكلو  ,"كالصراط       
الراغب كقاؿ , (3)الكاضح أم ثبتنا عمى الطريؽ  ,[6: الفاتحة] {أُُْغْزَوَِْْ اُظِّشَاؽَ اىْذَِٗب} تعالى:

ـى  سىرىٍطتي  :مف أصمو المستسيؿ, الٌطريؽ: السِّرىاطي : األصفياني  أنو تصٌكران  ابتمعتو,: كزردتو الطعا
 .(4) سالكو يبتمع أك سالكو, يبتمعو

 :ثانيًا: تعريف الصراط شرعاً 
 ًخركف,كاآل األكلكف عميو يمر جينـ, متف عمى منصكب ىك جسرالصراط : ابن كثيرقاؿ       
 يمر مف فمنيـ أعماليـ, قدر عمى عميو الناس الشعر, كيسير مف كأدؽُّ  السيؼ مف أحدُّ  كىك

 اإلبؿ, كركاب يمر مف كمنيـ الخيؿ, كأجاكيد يمر مف كمنيـ كالريح, يمر مف كمنيـ كالبرؽ,
 .(5)النار في كمكدكس مسم ـ, فناج يحبك, مف كمنيـ يمشي, مف كمنيـ يعدك, مف كمنيـ

يىن ـ, متف عمى مىٍمديكد جسر ىيكى "الصراط : الغزاليكقاؿ        الشعرة, مف كأدؽ الس ٍيؼ مف أحد جى
مىٍيوً  تزؿ انىوي, اهلل ًبحكـ اٍلكىافريف أىٍقدىاـ عى تثبت الن ار, ًإلىى بيـ فىتىٍيًكم سيٍبحى مىٍيوً  كى  اٍلميؤمًنيفى  أىٍقدىاـ عى

 .(6)اٍلقىرار" دىار ًإلىى فيساقكف اهلل ًبفضؿ
 بحسب الناس منو يعبر ,كالنار الجنة بيف جينـ متف عمى منصكب جسر: "فالصراط      
 الذم اهلل ديف: كىك صراط, الدنيا ففي الدنيا؛ في لعباده اهلل نصبو الذم الصراط عمى ثباتيـ
كمما كاف أسرع عمى الصراط جزاءن  رسمو, فكمما زاد ثبات العبد عمى ديف اهلل تعالى, بو بعث
 الجكاد, كالفرس كمنيـ كالريح, يمر مف في سرعتو, كمنيـ كالبرؽ يمر فمف الناس مف ا,كفاقن 

 زحفان, يزحؼ مف كمنيـ مشيان, يمشي مف كمنيـ ا,عدكن  يعدك مف كمنيـ اإلبؿ, كركاب كمنيـ
 .(7)فتمقي بو في النار" ,فتخطفو الكبلليب الصراط كعمى يسير, ال مف كمنيـ

                                                           

 األئمة مف لغكٌم,. سبيمو في كمات( رافالطي) حاكؿ مف أكؿ: نصر أبو الجوىري, حماد بن ىو إسماعيل (1)
انظر: الزركمي, ىػ . 393, تكفي سنة (النحك) في كمقدمتو( العركض) في كتاب كلو ,(الصحاح) كتبو أشير

 .(313/ 1ج) األعبلـ
 .(3/1139ج) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,الجكىرم (2)
تاج العركس مف جكاىر القامكس  ,سينيالح, ك (675 ص) القامكس المحيط ,الفيركزآبادلانظر: ( 3)
 .(19/345ج)
 .(407 صالمفردات في غريب القرآف ) ,الراغب األصفيانىانظر:  (4)
 .(5/58ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثيرانظر:  (5)
 .(66 صقكاعد العقائد ) ,أبك حامد الغزالي( 6)
 .(181 ص) تيمية( تكضيح مقاصد العقيدة الكاسطية )البف ,عبد الرحمف البراؾ (7)
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ال تعارض بيف المعنى المغكم كالمعنى الشرعي لمصراط, فالصراط  أنو ,مما سبؽ يتبيف      
سيكلة المركر ىك بمثابة طريؽ تكصؿ لمجنة أك لمنار, ك  :ىك الطريؽ الكاضح, كفي الشرع :لغةن 

 يسير مف يسير كالبرؽ, كمنيـفمنيـ مف  ؛في الدنيا العباد قدر أعماؿ مىعفي ىذه الطريؽ 
 يزحؼ مف كمنيـ مشيان, يمشي مف كمنيـ ا,عدكن  يعدك مف منيـالجكاد, ك  كالفرس كمنيـ كالريح,
 أما أف تكبو في النار.ك  ,فإما أف تخدشو ,كمنيـ مف تخطفو الكبلليب زحفان,

 :ثالثًا: الصراط في سورة الحديد
كىما قكلو تعالى:  ,تدالف عمى الصراط آيتينفكجد  ,قاـ الباحث بتتبع آيات سكرة الحديد      

 اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٌ اٌََُّْْْ ثُشْشَاًُُْ ًَثِإََّْٔبِٗيِْْ ؤَّْذِّيِْْ ثََْْٖ ٌُٗسُىُْْ َّغْؼََ ًَأُُْآِْنَبدِ أُُْآِْنِنيَ رَشٍَ ٌََّّْ}

 ٌُٗسًُِْْ ِْٖٓ َٗوْزَجِظْ اْٗظُشًَُٗب آَٓنٌُا َُِِّزَِّٖ بدًَُأُُْنَبكِوَ أُُْنَبكِوٌَُٕ َّوٌٍُُ ٌََّّْ( 72) اُْؼَظُِْْ اُْلٌَْصُ ىٌَُ رَُِيَ كِْيَب خَبُِذَِّٖ

 {اُْؼَزَاةُ هِجَِِوِ ِْٖٓ ًَظَبىِشُهُ اُشَّؽَْٔخُ كِْوِ ثَبؿِنُوُ ثَبةٌ َُوُ ثِغٌُسٍ ثَْْنَيُْْ كَؼُشِةَ ٌُٗسًا كَبُْزَِٔغٌُا ًَسَاءًَُْْ اسْعِؼٌُا هََِْ
 .[13 ,12: الحديد]

ٍؤًمًنيفى  عىفً  ميٍخبىرنا تىعىالىى : يىقيكؿي ابن كثيرفقاؿ  ,أما اآلية األكلى       دًِّقيفى  اٍلمي  يىٍكـى  ن ييـٍ إ: اٍلميتىصى
سىبً  اٍلًقيىامىًة, عىرصات ًفي أىٍيًديًيـٍ  بىٍيفى  نيكريىيـٍ  يسعىى اٍلًقيىامىةً  , ًبحى ـٍ اًلًي ا أىٍعمى ٍبدي  قىاؿى  كىمى  ٍبفي  الم وً  عى
مىى: قىاؿى  {ؤَّْذِّيِْْ ثََْْٖ ٌُٗسُىُْْ ؼَََّغْ}: قىٍكًلوً  ًفي مىٍسعيكدو  اًلًيـٍ  قىٍدرً  عى كفى  أىٍعمى مىى يىميرُّ رىاًط, عى  ًمٍنييـٍ  الصِّ

بىًؿ, ًمٍثؿي  نيكريهي  مىف ًمٍنييـٍ  اٍلجى ًمٍنييـٍ  الن ٍخمىًة, ًمٍثؿي  نيكريهي  مىف كى ؿً  ًمٍثؿي  نيكريهي  مىف كى , الر جي  نيكرنا كىأىٍدنىاىيـٍ  اٍلقىاًئـً
ييٍطفىأي  مىر ةن  يت قد ًإٍبيىاًموً  ًفي نيكريهي  مىف قىاؿى  كى اؾي  مىر ةن, كى ح  دو  لىٍيسى : الض   اٍلًقيىامىًة, يىٍكـى  نيكرنا ييٍعطىى ًإال   أًلىحى
رىاطً  ًإلىى اٍنتىيىٍكا فىًإذىا , نيكري  طيًفئى  الصِّ  كىمىا نيكريىيـٍ  ييٍطفىأى  أىفٍ  أىٍشفىقيكا اٍلميٍؤًمنيكفى  ذىًلؾى  رىأىل فىمىم ا اٍلمينىاًفًقيفى
, نيكري  طيفئ ب نىا,: فىقىاليكا اٍلمينىاًفًقيفى نىا,  لىنىا أىٍتًمـٍ  رى سىفي ًفي قىٍكًلوً نيكرى قىاؿى اٍلحى }َّغْؼََ ٌُٗسُىُْْ ثََْْٖ  :كى

مىى الصراط ؤَّْذِّيِْْ{ قىٍكليوي يىٍعًني: عى اؾي  قىاؿى  {ًَثِإََّْٔبِٗيِْْ} , كى ح  ًبأى  أىمٍ : الض  اًنًيـٍ كى , ٍيمى  كىمىا كيتيبيييـٍ

ٍسرىاءً ] {ثَِِْْٔنِوِ ًِزَبثَوُ ؤًُرَِِ كََْٖٔ}: قىاؿى  قىٍكليوي  ,[71: اإٍلً  {إْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٌ اٌََُّْْْ ثُشْشَاًُُْ}: كى

ـي : لىييـٍ  ييقىاؿي : أىمٍ  , اٍليىٍكـى  بيٍشرىاكي ن اته ـي : أىمٍ  جى ن اتو بً  اٍلًبشىارىةي  لىكي , تىٍحًتيىا ًمفٍ  تىٍجًرم جى  خَبُِذَِّٖ} اأٍلىٍنيىاري

اًكًثيفى : أىمٍ  {كِْيَب  .(1)"{اُْؼَظُِْْ اُْلٌَْصُ ىٌَُ رَُِيَ} أىبىدنا ًفييىا مى

                                                           

 .(16 -8/15ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (1)
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عند الحديث عف  ,في الفصؿ األكؿ  الطبريفقد مضي تفسيرىا عند  اآلية الثانيةأما       
نو عما يقع مف أىكاؿ لممنافقيف يـك القيامة, حيث ينادكف حيث قاؿ: أخبر سبحا ,عاقبة المنافقيف

 ارجعكا أف :ليستصبحكا مف نكرىـ, فيرد عمييـ ينتظركىـ؛عمى المؤمنيف كىـ عمى الصراط حتى 
 نكرنا, فضرب مف االقتباس إلى لكـ سبيؿ ال فإنو نكرنا, ىنالؾ ألنفسكـ كاطمبكا جئتـ, حيث مف
 الرحمة, فيو النار, باطنو كأىؿ الجنة أىؿ بيف حاجز كىك كر,بسي  كالمنافقيف المؤمنيف بيف اهلل

 .(1)النار يعني أم الجنة, كباطنو فيو العذاب أم
 كأدؽُّ  السيؼ مف أحدُّ  كىك جينـ, متف يؤمنكف بالصراط أنو جسر منصكب عمىفالسمؼ       
مف عباده  أعماليـ, كأف اهلل تعالى يعطي كؿ كاحد حسب عمى الناس عميو يمرٌ  الشعر, مف
انكرن   ,فإذا انتيكا إلى الصراط ا,ماليـ, حتى المنافقيف ييعطكف نكرن بقدر أع ا, كيككف ىذا النكر أيضن

 ,أف ارجعكا تضيء بنكرىـ, فيرد عمييـ المؤمنكفليس ؛فينادكف عمى المؤمنيف ,طيفئ نكرىـ
كباطنو  ,الرحمةباطنو فيو  ,فيضرب بينيـ بحاجز ,فيرجعكف ,فالتمسكا النكر مف حيث التمسناه

 فيو العذاب.
قكلو حيث قاؿ في تفسير اآلية األكلى:  ,الزمخشريأما مكقؼ المعتزلة كيمثميا المفسر       
 كما الجيتيف, ىاتيف مف أعماليـ صحائؼ يؤتكف السعداء ألفٌ  ؛{ًَثِإَّْٔبِٗيِْْ ؤَّْذِّيِْْ ثََْْٖ}تعالى:

 كآية؛ ليـ شعاران  الجيتيف في النكر فجعؿ رىـ,ظيك  كراء كمف ,شمائميـ مف يؤتكنيا األشقياء أف
 كمركا ,الجنة إلى بيـ ذىب فإذا أفمحكا, البيض كبصحائفيـ ,سعدكا بحسناتيـ الذيف ىـ ألنيـ
 مف يتمقكنيـ الذيف ليـ كيقكؿ كمتقدمان, ليـ جنيبان  النكر ذلؾ بسعييـ سعى: يسعكف الصراط عمى

 .(2)الفكز" ذلؾ :كقرئ ,{اٌََُّْْْ ثُشْشاًُُْ} المبلئكة,
عند الحديث عف  ,في الفصؿ األكؿ ,الزمخشريفقد مضي تفسيرىا عند  الثانية اآليةأما       

 لنستضيء ؛انتظركنا, أك انظركا إلينا المنافقكف لممؤمنيف حيث قاؿ: يكـ يقكؿ ,عاقبة المنافقيف
 ىنالؾ, فإنو فالتمسكه ,النكر ىذا أعطينا حيث إلى المكقؼ إلى فيرد عمييـ أف ارجعكا ,مف نكركـ

كالنار,  الجنة بيف أم حائؿ بحائط كالمنافقيف المؤمنيف فيضرب بيف النكر, ىذا إلى لكـ سبيؿ ال
,  مف ًقبىًموً  فيو الرحمة أم الجنة, كىظاًىريهي  الباب, أك الحائط أم باطف باًطنيوي  ليذا الحائط بابه

 .(3)كالنار الظممة كىك اٍلعىذابي 

                                                           

 (.122( انظر: البحث "عاقبة المنافقيف" )ص1)
 .(4/475ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (2)
 (.122( انظر: البحث "عاقبة المنافقيف" )ص3)
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في اثبات الصراط, كلكف لـ يتضح مف السمؼ يكافؽ  الزمخشريأف  ,ؽيتضح مما سب      
يثبت  الزمخشريكعمى كؿ حاؿ ككف  أـ ال؟السمؼ فات التي يثبتيا كبلمو ىؿ يثبتو بالمكاص

و كما يعتقد نفإنو بذلؾ يخالؼ المعتزلة الذيف ينفكف كجكد الصراط, كيتأكلك  ,كجكد الصراط
يقكؿ: "مف جممة ما يجب االقرار بو كاعتقاده, الصراط, حيث , المعتزلي الجبار عبد القاضي

إذا رامك المركر  ,كيضيؽ عمى أىؿ النار ,يتسع عمى أىؿ الجنة ,كىك طريؽ بيف الجنة كالنار
 { ػََِْْيِْْ ؤَْٗؼَْٔذَ اَُّزَِّٖ طِشَاؽَ( 3) أُُْغْزَوَِْْ اُظِّشَاؽَ اىْذَِٗب}عميو كقد دؿ عميو القرآف, قاؿ تعالى:

مف أف ذلؾ أدؽ  -يقصد أىؿ السنة-فمسنا نقكؿ في الصراط ما يقكلو الحشكية  ,[6,7:فاتحةال]
مف الشعر كأحد مف السيؼ, كأف المكمفيف يكمفكف اجتيازه كالمركر بو, فمف اجتازه فيك مف أىؿ 

حتى  ,الجنة, كمف لـ يمكنو ذلؾ فيك مف أىؿ النار, فإف تمؾ الدار ليست ىي بدار تكميؼ
ـ المؤمف كتكميفو المركر عمى ما ىذا سبيمو في الدقة كالحدة, كأيضان فقد ذكرنا أف يصبح إيبل

الصراط ىك الطريؽ, كما كصفكه ليس مف الطريؽ بسبيؿ, ففسد كبلميـ فيو... كالفائدة في أف 
كلمكافر  ,جعؿ اهلل تعالى إلى دار الجنة طريقان حالو ما ذكرنا, ىك لكي يتعجؿ بو لممؤمف مسرة

 . (1)ليضمنو المطؼ في المصمحة عمى ما سبؽ في نظائره"ك  ا,غمن 
رىاط نصب مف اٍلمىٍطميكبىة فيما نقمو عف المعتزلة: "الفائدة (2)اآلمديكقاؿ         ًإال   لىيست الصِّ
مىٍيوً  العبكر ذىًلؾى  ,عى ا لكىكنو مىعنا يكىاٍلعىاص الطائع ًإلىى ًبالنٍِّسبىةً  جدان  ميتىعىذر كى  الس ٍيؼ مف أحد قيؿ كىمى
 .(3)الشعرة" مف كأدؽ
قىدٍ حافظ الحكميكقاؿ        رىاطى  أىٍنكىرى  : "كى كرى  الصِّ مىٍيوً  كىاٍلميري كىاًرًج, ًمفى  كىاٍليىكىل اٍلًبٍدعىةً  أىٍىؿي  عى  اٍلخى
مىفٍ  ليكا, اٍلميٍعتىًزلىةً  ًمفى  تىابىعىييـٍ  كى تىأىك  كدى  كى ٍؤيىةً  اٍلكيري كري  كؿي الدُّخي  أىن وي  الى  الن ارً  ًبري مىى كىاٍلميري ذىًلؾى  ظىٍيًرىىا عى  كى

ؿى  مىفٍ  أىف   اًلٍعًتقىاًدًىـٍ  لىكٍ  ًمٍنيىا يىٍخريجي  الى  الن ارى  دىخى ٍصرىارً  كى مىى ًباإٍلً ًغيرىةو  عى الىفيكا صى  كىالسُّن ةى  اٍلًكتىابى  فىخى
مىاعىةى  اًديثى  اآٍليىاتً  كىرىدُّكا ,كىاٍلجى كًد"اٍلكي  ًفي اٍلكىاًردىةى  كىاأٍلىحى ري

(4) . 
 
 

                                                           

 .(738-737عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة )ص (1)
 في زمانو, تفنف في المتكمميف , شيخاآلمدي الدين سيف الثعمبي سالم بن محمد بن عمي أبي بن ىو عمي("2)

نكار األحكاـ, أصكؿ في مشيكرة منيا اإلحكاـ كتبنا ذلؾ في كصنؼ كالحكمة, كالكبلـ النظر عمـ  األفكار, كا 
 .(834-833ص) طبقات الشافعييف ,بف كثيرانظر: ا ".ىػ631 سنة تكفي في ذلؾ, كغير الحقائؽ, كدقائؽ

 .(302 ص) غاية المراـ في عمـ الكبلـ ,اآلمدم (3)
 .(2/856ج) معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ,حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي( 4)
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بقكلو: "فأما ما ذكركه في الصراط فبل خفاء  الجوينيكلكف رد عمييـ إماـ الحرميف       
يؼ ينكر ذلؾ مف يمزمو بسقكطو, فإنو ال يستحيؿ الخطكر في اليكاء, كالمشي عمى الماء, كك

حياء المكتى في دار الدنيا" ,االعتراؼ بقمب العصا حية الديف رغمنا  .(1)كفمؽ البحر, كا 
يتبيف مما سبؽ فساد تأكيؿ المعتزلة لمعنى الصراط, فإف تأكيميـ فيو طعف في قدرة اهلل       

كأحد مف  ,عمى جسر أدؽ مف الشعرة فيجعؿ العباد يمرك أف تعالى فاهلل تعالى قادر عمى 
 السيؼ, بؿ إف ىؤالء المتأكلة أثبتكا الكثير مف األمكر التي ال يتصكرىا العقؿ في الدنيا,

يعدلكف عف التأكيؿ الصحيح فكيؼ  المشي عمى الماء, كقمب العصا حية, كفمؽ البحر,ك
بحجة أنو يتعارض مع العقؿ, مع أف النقؿ الصحيح يدؿ عميو, كال يمكف أف يتعارض  لمصراط

ذا حدث تعارض بينيما فإنما يككف لعدـ صحة النقؿ, أك  النقؿ الصحيح, مع العقؿ السميـ, كا 
 كء فيـ النقؿ الصحيح.      العقؿ, أك لس لعجز
 قكلو حيث قاؿ في تفسير اآلية األكلى: ,القرطبيأما مكقؼ األشاعرة كيمثميا المفسر       
 الحسف, قكؿ في الصراط عمى يمضي أم {ٌُٗسُىُْْ َّغْؼََ ًَأُُْآِْنَبدِ أُُْآِْنِنيَ رَشٍَ ٌََّّْ}: تعالى

 بمعنى الباء: الفراء قاؿ {ًَثِإََّْٔبِٗيِْْ} قداميـ, أم {ّيِْْؤَّْذِ ثََْْٖ} فيو يمركف الذم الضياء كىك
 عمى نكرىـ يؤتكف: مسعكد ابف أيمانيـ, عف عف :أم (عف) بمعنى أك أيمانيـ, في :أم (في)

 مف نكران  كأدناىـ القائـ, كالرجؿ نكره يؤتى مف كمنيـ كالنخمة, نكره يؤتى مف فمنيـ أعماليـ, قدر
 عمى بو ليستضيئكا ىذا النكر :الحسف أخرل, قاؿ كيكقد ,مرة يطفأف رجمو إبياـ عمى نكره

جنات  بدخكؿ ىي بشرل {اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٌ اٌََُّْْْ ثُشْشَاًُُْ}: تعالى , كقكلو الصراط

 {كِْيَب خَبُِذَِّٖ},مساكنيا تحت مف ,كالعسؿ ,كالخمر ,كالماء ,المبف أنيار تحتيـ مف تجرم

 {اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ} جنات دخكؿ {اٌََُّْْْ ثُشْشَاًُُْ} التقدير المحذكؼ, الدخكؿ مف حاؿ
 .(2)فييا الخمكد مقدريف
عند الحديث عف  ,في الفصؿ األكؿ  القرطبيفقد مضي تفسيرىا عند  الثانية اآليةأما       

 كأخركنا حتى ,أك أميمكنا انتظركنا ,لمؤمنيفعمى ا ينادم المنافقكفحيث قاؿ:  ,عاقبة المنافقيف
 إلى كراءكـ ارجعكا ليـ المؤمنيف قكؿ ىك بؿ: فتقكؿ ليـ المبلئكة, كقيؿ نكركـ, مف نستضيء

                                                           

 (.380 -379 ى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )صاإلرشاد إل الجكيني,( 1)
 .(244 -17/243) ألحكاـ القرآفالجامع  القرطبي, انظر: (2)
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 فمما نكرنا, مف تقتبسكف ال فإنكـ ,انكرن  ألنفسكـ ىنالؾ فاطمبكا ,النكر منو أخذنا الذم المكضع
 .(1)جينـ كالنار, باطنو الجنة, كظاىره الجنة بيف حاجز أم ضيرب بينيـ بسكر: رجعكا
في اثبات الصراط, كىذا ماعميو منيج السمؼ يكافؽ  القرطبيأف  ,يتضح مما سبؽ      

 "كيجب : الباقالني حيث قاؿ ,مف خبلؿ أقكؿ أعبلميـ كيتضح ذلؾ جميان  ,األشاعرة بشكؿ عاـ
 الميت إلى الركح كرد كير,كن منكر كسؤاؿ القبر, عذاب مف الشرع بو كرد ما أف كؿ يعمـ أف
 جميع ألف بو؛ كالقطع اإليماف كيجب كصدؽه, حؽ   ذلؾ .. كؿ.الصراط كنصب السؤاؿ, عند
 جسر ممدكد "أف الصراط اإلجماع عمى: األشعريكقد نقؿ ( 2)العقؿ " في مستحيؿ غير ذلؾ
 قدر عمى كاإلبطاء السرعة في يتفاكتكف كأنيـ أعماليـ, بقدر العباد عميو يجكز جينـ عمى
حيث قاؿ: " كالصراط ثابت عمى حسب ما نطؽ بو  الجوينيكيؤيد ذلؾ إماـ الحرميف  ,(3)ذلؾ"

 .(4)الحديث, كىك جسر ممدكد عمى متف جينـ, يرده األكلكف كاآلخركف.."
, [71:مريـ] { ًّْبَٓوْؼِ ؽَزًْٔب سَثِّيَ ػَََِ ًَبَٕ ًَاسِدُىَب بَُِّب ِٓنٌُْْْ ًَبِْٕ}في قكؿ تعالى:  النوويكقاؿ       

ًحيحي  كدً  اٍلميرىادى  أىف   "كىالص  كري  اآٍليىةً  ًفي ًباٍلكيري مىى اٍلميري رىاًط, عى مىى مىٍنصيكبه  ًجٍسره  كىىيكى  الصِّ ـى, عى يىن   جى
ك أىٍىمييىا ًفييىا فىيىقىعي  يىٍنجي " كى كفى ري اآٍلخى

(5) 
تناع كجكده عقبلن, كأنو ال خبلصة ما سبؽ أنو عمى الرغـ مف نفي المعتزلة لمصراط الم     

السمؼ فائدة مف كجكده عمى زعميـ, إال أف الزمخشرم مف المعتزلة خالؼ ذلؾ, ككافؽ 
 ثبات الصراط.إكاألشاعرة في 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 122( انظر: البحث "عاقبة المنافقيف" )ص1)
 (. 48اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو )ص اإلنصاؼ فيما يجب الباقبلني, (2)
 .(163 ص) األبكاب بباب الثغر أىؿ إلى رسالة ,أبك الحسف األشعرم( 3)
 (.379)ص  دى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقااإلرشاد إل ,الجكيني (4)
 .(16/58ج) المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,النككم (5)
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 والمتكممين السمف بينالمطمب الثالث: الميزان في سورة الحديد 
أف نؤمف بأف اهلل تعالى ينصب  الميزاف مف المسائؿ الغيبية التي يجب اإليماف بيا, فعمينا      

إلقامة القسط بيف الناس, كحتى يجازم كؿ نفس بما كسبت, كقد دؿ عمى  ؛المكازيف يكـ القيامة
 ًَبَٕ ًَبِْٕ شَْْئًب َٗلْظٌ رُظَُِْْ كََِب اُْوَِْبَٓخِ ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ}: تعالى قاؿالميزاف الكتاب كالسنة, 

ٍيرىةى, أىًبي , كفي الحديث عىفٍ [47:األنبياء] {ؽَبعِجِنيَ ثِنَب ًًََلََ ثِيَب ؤَرَْْنَب خَشْدٍٍَ ِْٖٓ ؽَجَّخٍ ِٓضْوَبٍَ : قىاؿى  ىيرى
تىافً  :  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  ًفيفىتىافً  كىًممى مىى خى ًبيبىتىافً  اٍلًميزىاًف, ًفي ثىًقيمىتىافً  المِّسىاًف, عى : الر ٍحمىفً  ًإلىى حى
ٍمًدًه, اهللً  افى سيٍبحى  ًبحى افى  كى كقد دلت النصكص عمى أف الميزاف ميزاف حقيقي,  (1) اٍلعىًظيـً  اهللً  سيٍبحى

عي  : اهللً  رىسيكؿي  , قىاؿى ال يقدر قدره إال اهلل تعالى ًة, يىٍكـى  اٍلًميزىافي  ييكضى  ًفيوً  كيًزفى  فىمىكٍ  اٍلًقيىامى
ًسعىٍت, كىاأٍلىٍرضي  الس مىكىاتي  ًئكىةي  كؿي فىتىقي  لىكي  ًشٍئتي  ًلمىفٍ : تىعىالىى اهللي  فىيىقيكؿي , ىىذىا؟ يىًزفي  ًلمىفٍ , رىبِّ  يىا: اٍلمىبلى

ٍمًقي ًمفٍ  ًئكىةي  فىتىقيكؿي , خى انىؾى  :اٍلمىبلى ؽ   عىبىٍدنىاؾى  مىا سيٍبحى .. حى  .(2) ًعبىادىًتؾى
فمف فيو أعماؿ العباد, ف, تكزف , كأنو ميزاف حقيقي, كأف لو كفتيفعمينا أف نؤمف بالميزاف      

 ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ}قاؿ تعالى:  رجحت حسناتو فاز كربح, كمف رجحت سيئاتو خاب كخسر,

{  خَبُِذًَُٕ عَيَنََّْ كِِ ؤَْٗلُغَيُْْ خَغِشًُا اَُّزَِّٖ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ خَلَّذْ ًََْٖٓ( 742) أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُئِيَ
 . [103 ,102: فالمؤمنك ]

 : أوًل: تعريف الميزان لغة
 .(3)األٍشياءي" بيىا تيكزىفي  ال ًتي اآللىةي  ىك: "الِميزانُ       
ٍنتيوي : يقاؿ الشيء, قدر "معرفة: الَوْزنُ        ٍزنان  كىزى  ما: العاٌمة عند الكىٍزفً  في كالمٌتعارؼ كًزنىةن, كى
 .(4)كالقٌباف" بالقسط يقٌدر
 
 
 

                                                           

 (8/70ج) بىابي فىٍضًؿ الت ٍيًميًؿ كىالت ٍسًبيًح كالتحميد كىالدُّعىاءً , كتاب الدعكات, صحيح مسمـ ( اإلماـ مسمـ,1)
  (.6945)ح
ًديثه »قاؿ الحاكـ: , (8739)ح  (4/629ج) ...ًكتىابي اأٍلىٍىكىاؿً  ,المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ (2) ىىذىا حى

اهي  ـٍ ييٍخًرجى لى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو كى ًحيحه عى ًحيحىةصححو األلباني في السمسمة , «صى  (.941برقـ ) الص 
 .(36/252ج)تاج العركس مف جكاىر القامكس  ,الحسيني (3)
 .(868 ص)المفردات في غريب القرآف  ,الراغب األصفيانى (4)
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 :ف الميزان شرعاً ثانيًا: تعري
 كىك أعماليـ, عمى ليجازييـ العباد؛ أعماؿ لكزف القيامة يكـ اهلل ينصبو ما "ىك: الميزان       
 .(1)كلساف" كفتاف لو ,حسي ميزاف
 مف ذرة بمثقاؿ فيرجح العباد أعماؿ فيو تكزف ككفتاف, لساف لو حقيقي ميزاف : "أك ىك      
 .(2)الميزاف" ثبكت عمى كالسنة تابالك مف األدلة دلت كقد شر, أك خير

:ابن تيميةكقاؿ شيخ اإلسبلـ        ا اٍلعىٍدؿً  غىٍيري  كىىيكى  ,اأٍلىٍعمىاؿي  ًبوً  ييكزىفي  مىا ىيكى "  : اٍلًميزىافي  كىمى
مىى دىؿ   ًفي  ,{ اُْوَِْبَٓخِ ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ} تىعىالىى قىٍكلو ًمٍثؿي  ,كىالسُّن ةي  اٍلًكتىابي  ذىًلؾى  عى كى

ٍيفً  ًحيحى تىافً  : قىاؿى  أىن وي   الن ًبيِّ  عىفٍ  الص  ًفيفىتىافً  كىًممى مىى خى ًبيبىتىافً  اٍلًميزىاًف, ًفي ثىًقيمىتىافً  المِّسىاًف, عى  حى
افى : الر ٍحمىفً  ًإلىى ٍمًدًه, اهللً  سيٍبحى ًبحى افى  كى  .(4)"(3)اٍلعىًظيـً  اهللً  سيٍبحى

أنو ال تعارض بيف المعنى المغكم كالمعنى الشرعي لمميزاف, فالميزاف  ,مما سبؽيتضح       
ميزاف حقيقي ىك  :آلة ليا لساف ككفتاف تكزف بيا األشياء فتعرؼ مقاديرىا, كفي الشرع :لغةن 

فيعرؼ بو مقدار حسناتيـ  ,يكزف بو أعماؿ العباد –ال يعرؼ حقيقتيما إال اهلل  -ف بمساف ككفتي
ف رجحت السيئات خاب كخسر.كسيئاتيـ,   فإف رجحت الحسنات فاز كربح, كا 

 :ثالثًا: الذي يوزن في الميزان
 كىي عمى النحك اآلتي: ,كلكؿ قكؿ أدلة ,اختمؼ العمماء في المكزكف عمى أقكاؿ      

تىافً  : قىاؿى   , كدليؿ ذلؾ قكؿ النبياألعمال وزن -1 ًفيفىتىافً  كىًممى مىى خى  ًفي يمىتىافً ثىقً  المِّسىاًف, عى
 . الحديث....اٍلًميزىافً 

ؿي  لىيىٍأًتي ًإن وي  : , كدليؿ ذلؾ قكؿ النبي العامل نفسو وزن -2 ـي  الر جي  يىٍكـى  الس ًميفي  العىًظي
ًة, نىاحى  الم وً  ًعٍندى  يىًزفي  الى  الًقيىامى ةو, جى قىاؿى  بىعيكضى  {ًَصًْٗب خِاُْوَِْبَٓ ٌََّّْ َُيُْْ ُٗوُِْْ كََِب} اٍقرىءيكا,: كى

, اٍبفً  كعىفً  (5)[105:الكيؼ] كىافى  اأٍلىرىاًؾ, ًمفى  ًسكىاكنا يىٍجتىًني كىافى  أىن وي  مىٍسعيكدو  الس اقىٍيًف,دىًقيؽى  كى

                                                           

, جيكد الشيخ محمد األميف الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ ,يز يف صالح بف إبراىيـ الطكيافعبد العز ( 1)
 .(2/488ج)
 .(232 ص) كالسنة الكتاب ضكء في اإليماف أصكؿ ,نخبة مف العمماء (2)
 (.174(  ركاه مسمـ, سبؽ تخريجو )ص3)
 .(4/302ج) الفتاكل مجمكع ( ابف تيمية,4)
ًبطىٍت  ,ًكتىابي تىٍفًسيًر القيٍرآفً  ح البخارم,صحي ,البخارم ( اإلماـ5) ًلقىاًئًو فىحى ـٍ كى بًِّي كا ًبآيىاًت رى بىابي }أيكلىًئؾى ال ًذيفى كىفىري

{ ]الكيؼ:  ـٍ الييي  .(4729ح ) (6/93ج)[ اآليىةى 105أىٍعمى
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عىمىتً  يحي  فىجى ًحؾى  تىٍكفىؤيهي, الرِّ ـ   : اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًمٍنوي, اٍلقىٍكـي  فىضى ؟ ًم كيكفى  اهلًل, نىًبي   يىا: قىاليكا تىٍضحى
ا ًبيىًدًه, نىٍفًسي كىال ًذم :فىقىاؿى  سىاقىٍيًو, ًدق ةً  ًمفٍ  دو  ًمفٍ  اٍلًميزىافً  ًفي أىٍثقىؿي  لىييمى أيحي

(1). 
احي  : , كدليؿ ذلؾ قكؿ النبي صحائف األعمال وزن -3 ؿو  ييصى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  أيم ًتي ًمفٍ  ًبرىجي

مىى ؤكسً  عى ًئًؽ, ري بلى ًتٍسعيكفى  ًتٍسعىةه  يوعمى  فىييٍنشىري  اٍلخى , كى ًر, مىد   ًسًجؿ   كيؿُّ  ًسًجبلًّ  يىقيكؿي  ثيـ   اٍلبىصى
ٍتؾى : فىيىقيكؿي . رىبِّ  يىا الى : فىيىقيكؿي  شىٍيئنا؟ ىىذىا ًمفٍ  تيٍنًكري  ىىؿٍ :  الم وي  ؟ فيقكؿ كىتىبىًتي أىظىمىمى اًفظيكفى : اٍلحى
سىنى  أًلؾى  عذر؟ أىلىؾى : يىقيكؿي  ثيـ   رب, يا ال, , فىيىيىابي  ةه؟حى ؿي  ًعٍندىنىا لىؾى  ًإف   بىمىى,: فىيىقيكؿي . الى : فىيىقيكؿي  الر جي

, سىنىاتو ن وي  حى ـى  الى  كىاً  مىٍيؾى  ظيٍم , عى م دنا كىأىف   الم وي  ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي : ًفييىا ًبطىاقىةه, لىوي  فىتيٍخرىجي  اٍليىٍكـى  ميحى
ٍبديهي  , يىا: فىيىقيكؿي : قىاؿى  كىرىسيكليوي, عى تً  ىىًذهً  مىعى  اٍلًبطىاقىةي  ىىًذهً  مىا رىبِّ ـي  الى  ًإن ؾى : فىيىقيكؿي . السًِّجبل  . تيٍظمى

عي  تي  فىتيكضى , فىطىاشىتٍ  ًكف ةو, ًفي كىاٍلًبطىاقىةي  ًكف ةو  ًفي السًِّجبل  تي ثىقيمىتٍ  السًِّجبل  اٍلًبطىاقىةي  كى
(2). 

 النصكص...عمى دلت فقد أعمالو, كصحؼ كعممو ,العامؿ ىك يكزف الذم أف الحؽ "كلعؿ      
 ال غيره أف منيا الكاحد لكزف المثبتة النصكص تنؼ كلـ يكزف, الثبلثة ىذه مف كاحد كؿ أف

 .(3)جميعيا" المذككرة لمثبلثة الكزف إثبات النصكص بيف الجمع مقتضى فيككف يكزف,
ـي  كىالم وي - النُّصيكصً  ًمفى  اٍستيٍظًيرى  ًذم"كىال  : فقاؿ الحكمي حافظ الشيخ رجحو ما كىذا        -أىٍعمى

مىوي  اٍلعىاًمؿى  أىف   ًموً  كىعىمى ًحيفىةى عىمى اًديثى  أًلىف   ؛ييكزىفي  ذىًلؾى  كيؿُّ  كىصى  كىرىدىتٍ  قىدٍ  اٍلقيٍرآفً  بىيىافً  ًفي ال ًتي اأٍلىحى
يىديؿُّ , بىٍينىيىا مينىافىاةى  كىالى  ذىًلؾى  ًمفٍ  ًبكيؿ   كىاهي  مىا ؾى ًلذىلً  كى ٍبدً  عىفٍ  ,تىعىالىى الم وي  رىًحمىوي  أىٍحمىدي  رى ك ٍبفً  الم وً  عى  عىٍمرو
ةً  ًفي اًحبً  ًقص  : ًبمىٍفظً  اٍلًبطىاقىةً  صى : قىاؿى عي  :  الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى ًة, يىٍكـى  اٍلمىكىاًزيفي  تيكضى  فىييٍؤتىى اٍلًقيىامى

ًؿ, عي  ًبالر جي عي فىييك  ًكف ةو, ًفي فىييكضى مىٍيًو, أيٍحًصيى  مىا ضى ايىؿى  عى , ًبوً  فىتىمى  ًإلىى ًبوً  فىييٍبعىثي : قىاؿى  اٍلًميزىافي
اًئحه  ًإذىا ًبوً  أيٍدًبرى  فىًإذىا الن اًر, ًف, ًعٍندً  ًمفٍ  يىًصيحي  صى ميكا, الى : يىقيكؿي  الر ٍحمى ميكا, الى  تىٍعجى  بىًقيى  قىدٍ  فىًإن وي  تىٍعجى
عي  اهللي,, ًإال   ًإلىوى  الى : ًفييىا ًبًبطىاقىةو  فىييٍؤتىى لىوي, ت ى ًكف ةو, ًفي الر جيؿً  مىعى  فىتيكضى  .(4) اٍلًميزىافي  ًبوً  يىًميؿى  حى

                                                           

ابىةً , مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  (1) حى ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو رىًضيى , ميٍسنىدي اٍلميٍكًثًريفى ًمفى الص  ميٍسنىدي عى
ٍنوي    (.صحيح لغيرهكآخركف ) شعيب األرنؤكط(, قاؿ 3991)ح  (99-7/98ج) اهللي تىعىالىى عى

ةً  ,أىٍبكىابي الزٍُّىدً ة, سنف ابف ماج( ابف ماجة: 2) ًة الم ًو يىٍكـى اٍلًقيىامى ى ًمٍف رىٍحمى ا ييٍرجى , (4300)ح (5/356ج) بىابي مى
 (.صحيح إسنادهكآخركف ) شعيب األرنؤكطقاؿ 
   .(254 ص) الكبرل القيامة ,األشقر (3)
ابىةً , مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ: ( 4) حى ٍكًثًريفى ًمفى الص  ٍبًد اهلًل ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف , ميٍسنىدي اٍلمي ميٍسنىدي عى

ا ٍنييمى   (.حسف هإسنادكآخركف ) شعيب األرنؤكط(, قاؿ 7066)ح  (11/637ج) اٍلعىاًص رىًضيى اهللي عى
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ًديثي  "فىيىذىا        مىى يىديؿُّ  اٍلحى عي  اٍلعىٍبدى  أىف   عى سىنىاتيوي  ىيكى  ييكضى ًحيفىتييىا كىحى سىيِّئىاتيوي  ,ًكف ةو  ًفي كىصى  مىعى  كى
ًحيفىًتيىا ايىةي  كىىىذىا, اأٍليٍخرىل اٍلًكف ةً  ًفي صى ٍمعً  غى اًديثً  سىاًئرً  ًفي ًذٍكريهي  تىفىر ؽى  مىا بىٍيفى  اٍلجى ًلم وً , اٍلكىٍزفً  أىحى  كى

ٍمدي  كىاٍلًمن ةي" اٍلحى
(1). 

 :رابعًا: الميزان في سورة الحديد
كىي قكلو  ,زافتدؿ عمى المي ,آية واحدةفكجد  ,قاـ الباحث بتتبع آيات سكرة الحديد      
ًَؤَْٗضَُْنَب اُْؾَذِّذَ كِْوِ }َُوَذْ ؤَسْعَِْنَب سُعَُِنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ ًَؤَْٗضَُْنَب َٓؼَيُُْ اٌُِْزَبةَ ًَأُِْْضَإَ َُِْوٌَُّ اُنَّبطُ ثِبُْوِغْؾِ تعالى: 

 .[25]الحديد:  َِوُ ثِبُْـَْْتِ بَِّٕ اَُِّوَ هٌٌَُِّ ػَضِّضٌ{ثَإْطٌ شَذِّذٌ ًََٓنَبكِغُ ُِِنَّبطِ ًََُِْؼََِْْ اَُِّوُ َْٖٓ َّنْظُشُهُ ًَسُعُ

يقكؿ تعالى ذكره: لقد أرسمنا رسمنا بالمفص بلت مف البياف كالدالئؿ, : "الطبريقاؿ المفسر       
 ابف العدؿ, قاؿ: الميزاف: قاؿ قتادة , عفكأنزلنا معيـ الكتاب باألحكاـ كالشرائع, كالميزاف بالعدؿ

 عميو كيتعاطكف الناس, يعمؿ ما: الميزاف: قاؿ ,{ًَأُِْْضَإَ اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَٗضُْنَب}: قكلو في زيد,
 يأخذ ما يعرؼ بميزاف, كيعطكف بميزاف, يأخذكف كيعطكف, يأخذكف التي معايشيـ مف الدنيا في
 كالميزاف لآلخرة, فالكتاب كيترككف, يعممكف الذم الناس ديف فيو كالكتاب: قاؿ. يعطي كما

  (2)بالعدؿ..." بينيـ الناس ليعمؿ: أم {ثِبُْوِغْؾِ اُنَّبطُ َُِْوٌَُّ}لمدنيا, 
فقاؿ في قكلو  ,في أكثر مف مكطف أف المراد بالميزاف ىك العدؿ الطبريكقد بيف المفسر       
: ,[47: األنبياء] {اُْوَِْبَٓخِ... ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ}تعالى:  , كقاؿ في (3)العدؿ" "اٍلمىكىاًزيفى

 في خمقو بيف العدؿ ككضع: "يقكؿ ,[7: الرحمف] {أُِْْضَإَ ًًََػَغَ سَكَؼَيَب ًَاُغََّٔبءَ}قكلو تعالى: 
 .(4)األرض"
 الن ٍقؿي : كىىيكى  {اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَٗضُْنَب}حيث قاؿ: قكلو تعالى:  ,ابن كثيركيؤيد ذلؾ       

دِّ  اًىده, قىالىوي . اٍلعىٍدؿي : كىىيكى  {ًَأُِْْضَإَ} ؽي اٍلميصى ؽُّ  كىىيكى . كىغىٍيريىيمىا كقىتىادىةي, ميجى  ًبوً  تىٍشيىدي  ال ًذم اٍلحى

ةي  اٍلعيقيكؿي  ًحيحى اًلفىةي  اٍلميٍستىًقيمىةي  الص  ًليىذىا ,الس ًقيمىًة... ًلآٍلرىاءً  اٍلميخى  ُنَّبطُا َُِْوٌَُّ}: اآٍليىةً  ىىًذهً  ًفي قىاؿى  كى

                                                           

 .(849-2/848ج) معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ,حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي (1)
 .(201- 23/200ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (2)
 .(18/451ج) المرجع السابؽ (3)
 .(22/13ج)( المرجع السابؽ 4)
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ؽِّ : أىمٍ  {ثِبُْوِغْؾِ ا الرُّسيؿً  اتِّبىاعي : كىىيكى  ,كىاٍلعىٍدؿً  ًباٍلحى كا ًفيمى تيييـٍ  ًبًو, أىٍخبىري طىاعى كا ًفيمىا كى  فىًإف   ًبًو, أىمىري

ؽُّ  ىيكى  ًبوً  جاؤكا الذم ؽ , كىرىاءىهي  لىٍيسى  ال ًذم اٍلحى { ًَػَذْال بطِذْهً سَثِّيَ ًََِِٔخُ ًَرََّٔذْ}: قىاؿى  كىمىا حى
كىالن كىاًىي" اأٍلىكىاًمرً  ًفي كىعىٍدالن  اأٍلىٍخبىاًر, ًفي ًصٍدقنا: أىمٍ  [115: اأٍلىٍنعىاـً ]

 كقاؿ في قكلو تعالى: (1)
عي : "أىمٍ  ,[47]األنبياء: {اُْوَِْبَٓخِ... ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ} نىضى  ًقيىامىًة,الٍ  ًليىٍكـً  اٍلعىٍدؿى  اٍلمىكىاًزيفى  كى

مىى اأٍلىٍكثىري  ا أىن وي  عى ن مىا كىاًحده, ًميزىافه  ىيكى  ًإن مى ًمعى  كىاً  كنىةً  اأٍلىٍعمىاؿً  تىعىدُّدً  ًباٍعًتبىارً  جي كقاؿ  (2).ًفيًو" اٍلمىٍكزي
: ,[7: الرحمف] {أُِْْضَإَ ًًََػَغَ سَكَؼَيَب ًَاُغََّٔبءَ} في قكلو تعالى: "اٍلعى : يىٍعًني "اٍلًميزىافى  .(3)ٍدؿى

الميزاف بإحدل مستمزماتو, بؿ  فيفسرا الطبري وابن كثيرأف كبلن مف  ,يتضح مما سبؽ      
كىي إقامة العدؿ بيف الخمؽ, كلكف الحؽ الذم يحب بيانو أنو ال يكجد أحد  ,بأعظـ مستمزماتو

ابن قؿ كأنو ينصب لكزف أعماؿ العباد, كقد ن ,مف أىؿ السنة ينكر كجكد الميزاف يكـ القيامة
اؽى  أىبي في الفتح قكؿ حجر اجي  ًإٍسحى  حيث قاؿ: "أىٍجمىعى  ,في إجماع أىؿ السنة عمى ذلؾ (4)الز ج 
مىى السُّن ةً  أىٍىؿي  يمىافً  عى  ًلسىافه  لىوي  اٍلًميزىافى  كىأىف   ,اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  تيكزىفي  اٍلًعبىادً  أىٍعمىاؿى  كىأىف   ,ًباٍلًميزىافً  اإٍلً

ًكف تىافً  يىًميؿي  ,كى اًؿ" كى ًباأٍلىٍعمى
 كأف بالميزاف, اإليماف عمى السنة أىؿ : "كأجمعابن بطالكقاؿ  (5)

 كخالؼ يكزف, بما األعماؿ كتمثؿ ,ككفتاف لساف لو الميزاف كأف القيامة, يكـ تكزف العباد أعماؿ
 عمى ًفيوً  "الثٌقؿ: العينيكقاؿ  (6)العدؿ" عف عبارة الميزاف: كقالكا ,الميزاف كأنكركا المعتزلة ذلؾ

ًقيقىتو  اٍلعباد, أىعماؿ اٍلًقيىامىة ًفي ًبوً  ييكزف ال ًذم ىيكى  كىاٍلًميزىاف ,اٍلًميزىاف ًعٍند تتجسـ اأٍلىٍعمىاؿ أًلىف ؛حى
ًفي ح أىٍقكىاؿ, كيفيتو كى  اأٍلىٍعمىاؿ يىٍجعىؿ تىعىالىى كىاهلل ككفتيف, ًلسىاف ذيك محسكس جسـ أىنو كىاألىصى

اأٍلىٍعمىاؿ" صحؼ ييكزف أىك نة,مكزك  كاألعياف
(7). 

                                                           

 .(8/27ج) تفسير القرآف العظيـ ,ثيرابف ك (1)
 .(5/345ج) ( المرجع السابؽ2)
 .(7/490ج) ( المرجع السابؽ3)
 حسف كالفضؿ الديف أىؿ مف كاف: الخطيب قاؿ, النحوي إسحاق أبو سيل بن السري بن ىو إبراىيم" (4)

. "عشرة كثبلثمائة مات في جمادل اآلخرة سنة أحدل األدب, في حساف مصنفات كلو المذىب, جميؿ االعتقاد
 .(52 -1/51جمعجـ األدباء ) ,شياب الديف الحمكم

 .(13/538ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم حجر, ابف (5)
 .(10/559ج) البف بطاؿ مشرح صحيح البخار  ,ابف بطاؿ (6)
 .(23/26ج) عمدة القارم شرح صحيح البخارم ( العيني,7)
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 كجكد ميزافو حقيقي   ا يثبتافمكجدت أني ,الطبري وابن كثيرمف  كمف خبلؿ تتبع تفسير كؿ        
 اُْؾَنُّ ٌََّْٓئِزٍ ًَاٌَُْصُْٕ}عند تفسير قكلو تعالى:  الطبريتكزف فيو أعماؿ العباد, فقاؿ  ,يكـ القيامة

 الميزاف عندم بأنو  ذلؾ في "كالصكاب [8: األعراؼ] { أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ
 قاؿ كما كالسيئات, منيا الحسنات خمقو أعماؿ يزف ثناؤه جؿ اهلل بو, كأف يكزف الذم المعركؼ

 فأكلئؾ: أم {ؾٌَُٕأُُْلِِْ ىُُْ كَإًَُُئِيَ}الصالح  عممو مكازيف ,{ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ}: ثناؤه جؿ
عي ًفي الًميزىاًف أىٍثقىؿي :  قاؿ النبي ,بالجناف كفازكا بالنجاح, ظفركا الذيف ىـ ا ًمٍف شىٍيءو ييكضى مى

ميؽً  ٍسًف الخي ...ًمٍف حي
 األعماؿ, بو يكزف ميزافه  ذلؾ أف تحقؽ التي األخبار مف ذلؾ كنحك (1)

 يضع العبد فاهلل سبحانو كليـ, عمييـ جةح بالميزاف, خمقو أعماؿ تعالى ككزنو كصفت ما عمى
ييٍحًدثي الم وي تىبىارىؾى  األخرل, الكفة في سيئاتو ككتب الميزاف, كفتي مف كفة في حسناتو ككتب كى

كفي ًبيىا أىٍكلىى تىعىالىى ًثٍقبلن كىًخف ةن ًفي اٍلًكف ًة ال ًتي اٍلمىٍكزي مٍ  ,كى مىى خى ا ًمفى الم ًو ًبذىًلؾى عى اجن كىًفٍعًمًو  ,ًقوً اٍحًتجى
ًجوً  :ًبكىًثيرو ًمٍنييـٍ  ا أىٍشبىوى ذىًلؾى ًمٍف حيجى مى , كى ـٍ مىٍيًي ـي, اٍسًتٍشيىادنا ًبذىًلؾى عى ًمًي ـٍ كىأىٍرجي ًمًف اٍسًتٍنطىاًؽ أىٍيًديًي

(2). 
 ًََْٖٓ( 742) ٌَٕأُُْلِِْؾُ ىُُْ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ}عند تفسير قكلو تعالى:  الطبريكقاؿ أيضان 

 تعالى "يقكؿ ,[103 ,102: المؤمنكف] {خَبُِذًَُٕ عَيَنََّْ كِِ ؤَْٗلُغَيُْْ خَغِشًُا اَُّزَِّٖ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ خَلَّذْ

 {ٌََٓاصِّنُوُ خَلَّذْ ًََْٖٓ} ...سيئاتو مكازيف كخفت حسناتو, مكازيف {ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ}: ذكره
حىت حسناتو مكازيف ف تخ كمف يقكؿ  في قكلو تعالى: الطبريكقاؿ  (3)سيئاتو" مكازيف بيا فرجى

نما ثقبلن, ليـ نجعؿ فبل أم ,[105: الكيؼ] {ًَصًْٗب اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ َُيُْْ ُٗوُِْْ ...كََِب}  أنيـ: بذلؾ عنى كا 
 مف شيء ليؤالء كليس الصالحة, باألعماؿ تثقؿ إنما المكازيف ألف مكازينيـ؛ بيـ تثقؿ ال

 .(4)مكازينيـ" بو فتثقؿ الصالحة, األعماؿ
قىٍكليوي  ,الطبرم فيما ذىب إليو ابن كثيركيؤيد         ىُُْ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ}: فقاؿ: "كى

سىنىاتيوي  رىجىحىتٍ  مىفٍ : أىمٍ  {أُُْلِِْؾٌَُٕ مىى حى لىكٍ  سىيِّئىاًتوً  عى }ًََْٖٓ خَلَّذْ ...عىب اسو  اٍبفي  قىالىوي  ًبكىاًحدىةو, كى
                                                           

مىًة عىٍف رىسيكًؿ الم ًو أىٍبكىابي ا, الترمذمسنف  الترمذم,( 1) ميؽً  , لًبرِّ كىالصِّ ٍسًف الخي اءى ًفي حي  (4/363ج) بىابي مىا جى
   (.صحيح) الشيخ األلباني:قاؿ (, 2003)ح
 .(314 - 12/311ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرمانظر:  (2)
 .(19/73ج) ( المرجع السابؽ3)
 .(18/129ج) ( المرجع السابؽ4)
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سىنىاًتوً  ٌََٓاصِّنُوُ{ مىى حى  ٌََّّْ َُيُْْ ُٗوُِْْ ...كََِب} في قكلو: ابن كثيركقاؿ  (1)"أىٍم: ثىقيمىٍت سىيِّئىاتيوي عى

؛ نيٍثًقؿي  الى : "أىمٍ  ,[105: الكيؼ] {ًَصًْٗب اُْوَِْبَٓخِ اًليىةه  أًلىن يىا مىكىاًزينىييـٍ  .(2)ٍيًر"اٍلخى  عىفً  خى

 { سَاػَِْخٍ ػِْشَخٍ كِِ كَيٌَُ( 3) ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ َْٖٓ كَإََّٓب}: تىعىالىى : قىٍكليوي الشنقيطيكقاؿ المفسر       
لىةه  مىكىاًزينيوي  ثىقيمىتٍ : قىٍكًلوً  "ًفي ,[7 ,6: القارعة] مىى دىالى ٍقعً  عى , كىاٍلمىكىاًزيفي  ًلكيؿِّ  اٍلكىٍزفً  كى  ًبيىا ادي ييرى : ًإٍنسىافو

, كفي ييرىادي  اٍلمىٍكزي ٍزًف" آلىةي  ًبيىا كى اٍلكى
(3). 

كأنو ميزاف حقيقي لو  ,يؤمنكف بالميزافالسمؼ أف  ,يتضح مف خبلؿ األدلة التي سقناىا      
ظيار مقاد لمعدؿ اإلليي,  يرىا, كفي ذلؾ إظياره لساف ككفتاف, ينصب لمخبلئؽ لكزف أعماليـ, كا 

 كََِب اُْوَِْبَٓخِ ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ}فبل تظمـ نفس شيئان, قاؿ تعالى:  بإقامة الحجة عمى الخمؽ,

 .[47: األنبياء] { ؽَبعِجِنيَ ثِنَب ًًََلََ ثِيَب ؤَرَْْنَب خَشْدٍٍَ ِْٖٓ ؽَجَّخٍ ِٓضْوَبٍَ ًَبَٕ ًَبِْٕ شَْْئًب َٗلْظٌ رُظَُِْْ

 إلى المبلئكة يعنى {سُعَُِنب ؤَسْعَِْنب َُوَذْ}"قكلو تعالى:  ؿ:قا ,مف المعتزلة الزمخشريأما       

 {ًَأُِْْضإَ} الكحى أم {اٌُِْزبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَْٗضَُْنب} كالمعجزات بالحجج {ثِبُْجَِّْنبدِ} األنبياء
 .(4)بو" يزنكا قكمؾ مر: كقاؿ ,نكح إلى فدفعو بالميزاف نزؿ  جبريؿ أفٌ  ركل

لميزاف بميزاف الدنيا الذم يستخدمو الناس في أمكر معاشيـ, إال أف ا الزمخشريفسر       
كجد ما يشير إلى أف الزمخشرم يثبت الميزاف فمثبلن  ,الباحث مف خبلؿ تتبعو لتفسير الزمخشرم

 ليـ يقاـ ال: "قيؿ ,[105: الكيؼ] {ًَصًْٗب اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ َُيُْْ ُٗوُِْْ ...كََِب}قاؿ في تفسير قكلو تعالى: 
 .(5)المكحديف" مف كالسيئات الحسنات ألىؿ يكضع إنما الميزاف ألفٌ  ميزاف؛
 ؽَجَّخٍ ِٓضْوَبٍَ ًَبَٕ ًَبِْٕ شَْْئًب َٗلْظٌ رُظَُِْْ كََِب اُْوَِْبَٓخِ ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ}كقاؿ في قكلو تعالى:       

 قكالف, فيو: المكازيف بكضع قاؿ: "المراد ,[47: األنبياء] {ؽَبعِجِنيَ نَبثِ ًًََلََ ثِيَب ؤَرَْْنَب خَشْدٍٍَ ِْٖٓ
 أف غير مف كالنصفة, بالعدؿ األعماؿ حسب عمى كالجزاء السكٌل, الحساب إرصاد: أحدىما

                                                           

 .(5/496ج) تفسير القرآف العظيـ ,كثيرابف  (1)
  .(5/202ج) ( المرجع السابؽ2)
 .(9/72ج) أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ,الشنقيطي (3)
.(481 -4/480ج)الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (4)
 .(2/749ج) ( المرجع السابؽ5)
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 يضع أنو: والثاني المكزكنات, بيا لتكزف المكازيف بكضع ذلؾ فمثؿ ذٌرة, مثقاؿ عباده يظمـ
 .(1)كلساف" كفتاف لو ميزاف ىك: الحسف عف األعماؿ, بيا كيزف الحقيقية المكازيف
 أك ميزاف جمع "مىكاًزينيوي  ,[8: األعراؼ] {ٌََٓاصِّنُوُ... صَوَُِذْ ...كََْٖٔ}كقاؿ في قكلو تعالى:      
 بو تكزف ما أك الحسنات, كىي كقدر كزف ليا التي المكزكنة أعمالو رجحت فمف أم مكزكف,
 فيو تكضع لميزاف كحؽ يثقؿ, أف الحسنات فيو تكضع لميزاف حؽٌ ك : الحسف كعف حسناتيـ,
 .(2)يخؼ" أف السيئات
تدؿ داللة كاضحة عمى أف الزمخشرم يثبت الميزاف, كبذلؾ فيك  ,فاألدلة سالفة الذكر      

فيما نقمو عف  اآلمديكيأكلكنو بالعدؿ, كقد بيف ذلؾ  ,يخالؼ المعتزلة الذيف ينفكف الميزاف
ذىًلؾى  ,اأٍلىٍعمىاؿ كزف ًإال   لىيست اٍلًميزىاف نصب مف كالفائدة يث قاؿ: "ح ,المعتزلة  ؛ميتىعىذر أىٍيضا كى
اؿ في تكزف أىف ًإم ا أًلىن يىا اؿ األكؿ اٍلقسـ إعداميا بعد أىك عدميىا, حى  الثاني كىاٍلقسـ جدنا. محى

ـ   اؿ... ث لىك محى ادىة قدر كى الة الى  فكزنيا ,المتجددة اأٍلىٍعرىاض ًإعى  اٍلًميزىاف كحركة ,ميتىعىذر اأىٍيضن  محى
ف ,ممتنعة بيىا رىكىة كىانىت كىاً  رىكىة ًمٍنوي  خمقت مىا ثقؿ ًبسىبىب اٍلًميزىاف حى رىكىة" كزف ذىًلؾ فىمىٍيسى  اٍلحى اٍلحى

(3) 
 أخبر اهلل ألف كالسنة؛ الكتاب فخالفكا العدؿ عف عبارة ىك: كقالكا الميزاف, المعتزلة "فقد أنكرت

شاىديف,  أنفسيـ عمى ليككنكا ممثمة أعماليـ العباد ليرل األعماؿ, لكزف المكازيف يضع نوأ
 ,(4)بأنفسيا" تقـك ال إذ كزنيا يستحيؿ األعراض أف عمى منيـ بناءن  لمميزاف, المعتزلة نكارا  ك 

 ,الميزاف بإبطاؿ -منيـ المعتزلة-البدع  أىؿ حيث قاؿ: "كقاؿ الحسن األشعري أبوكيؤيد ذلؾ 
 بكزف, كزننا بأعماليـ اهلل يجازييـ المجازاة كلكنيا ,كألسف كفات بمعنى كليس مكازيف: كقالكا
  (5)خفة" كال ليا ثقؿ ال األعراض ألف ؛كزف األعراض يستحيؿ: كقالكا ,الميزاف كأنكركا
قىاليكا ,يزىافى اٍلمً  اٍلميٍعتىًزلىةي  حيث قاؿ: "كىأىٍنكىرىتً  ,في الفتح حجر ابنكىذا أيضان ما ذكره         ىيكى  كى
الىفيكا ,اٍلعىٍدؿً  عىفً  ًعبىارىةه  عي  أىن وي  أىٍخبىرى  الم وى  أًلىف   ؛كىالسُّن ةى  اٍلًكتىابى  فىخى  ًليىرىل اأٍلىٍعمىاؿً  ًلكىٍزفً  اٍلمىكىاًزيفى  يىضى
الىييـٍ  اٍلًعبىادي  قىاؿى  ,شىاًىديف أنفسيـ عمى ًليىكيكنيكا ؛ميمىث مىةن  أىٍعمى رىؾو فىكٍ  ابف كى

 اٍلًميزىافى  اٍلميٍعتىًزلىةي  "أىٍنكىرىتً  :(6)
                                                           

 .(3/120ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (1)
 .(2/89ج) ( المرجع السابؽ2)
 .(302 ص) غاية المراـ في عمـ الكبلـ ,اآلمدم (3)
مكم السقاؼ (4)  .(4/489ج) المكسكعة العقدية ,عى
 .(472 ص) مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف األشعرم,أبك الحسف ( 5)
اِلُح, الَعالََّمُة, ىو اإِلَماُم," (6) بمغت ,اأَلْصَبَياِنيّ  ُفْوَركَ  بنِ  بُن الَحَسنِ  ُمَحمَّدُ  َبْكرٍ  َأُبو ِمْين,الُمَتَكم   َشْيخُ  الصَّ  كى

ن فىاتيو ٌنؼ, كىافى  مائىة ًمفٍ  قىًرٍيبان  ميصى ذى  الكىبلىـ, فىفِّ  ًفي رىٍأسان  أىٍشعىرٌيان, مصى سىفً  أىًبي عىف أىخى اًحبً  البىاًىًميٌ  الحى  صى
 (216- 17/214ج) سير أعبلـ النببلء بي,انظر: الذى ".ىػ 406 كفيت األىٍشعىًرٌم,
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مىى ًمٍنييـٍ  ًبنىاءن  ٍزنييىا يىٍستىًحيؿي  اأٍلىٍعرىاضى  أىف   عى قىدٍ  :قىاؿى  ,ًبأىٍنفيًسيىا تىقيكـي  الى  ًإذٍ  كى كىل كى  اٍلميتىكىمًِّميفى  بىٍعضي  رى
اأى  اأٍلىٍعرىاضى  يىٍقًمبي  تىعىالىى الم وى  أىف   عىب اسو  بفا عىفً  قىدٍ  اٍنتىيىى فىيىًزنييىا ٍجسىامن  ًإلىى الس مىؼً  بىٍعضي  ذىىىبى  كى
اء" ًبمىٍعنىى اٍلًميزىافى  أىف   اٍلعىٍدًؿ كىاٍلقىضى

 ...القيامة يـك ينصب الذم الميزاف أنكركا "فالمعتزلة ,(1)
 ككفي أف كأنكركا ,-قكليـ عف اهلل تعالى-كالفكاؿ البقاؿ إال الميزاف إلى يحتاج ال: كيقكلكف
 .    (2)حقيقيان" الميزاف
يىا ,يقكؿ شارح الطحاكية في رده عمى المعتزلة النفاة       ٍيبىةى  "كى ٍضعى  يىٍنًفي مىفٍ  خى  اٍلمىكىاًزيفً  كى
فىاءً  الش اًرعي, أىٍخبىرى  كىمىا اٍلًقيىامىةً  ًليىٍكـً  اٍلًقٍسطً  مىٍيًو, اٍلًحٍكمىةً  ًلخى يىٍقدىحي  عى  يىٍحتىاجي  الى : وً ًبقىٍكلً  النُّصيكصً  ًفي كى
مىا! ! كىاٍلفىك اؿي  اٍلبىق اؿي  ًإال   اٍلًميزىافً  ًإلىى رىاهي  كى ـي  الى  ال ًذيفى  ًمفى  يىكيكفى  ًبأىفٍ  أىحى ٍزننا, اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  لىييـٍ  الم وي  ييًقي  كى
لىكٍ  انىوي  وً عىٍدلً  ظيييكري  ًإال   اأٍلىٍعمىاؿً  كىٍزفً  ًفي اٍلًحٍكمىةً  ًمفى  يىكيفٍ  لىـٍ  كى ًميعً  سيٍبحى دى  فىبلى  ًعبىاًدًه, ًلجى  أىحىبُّ  أىحى
, ميبىشًِّريفى  الرُّسيؿى  أىٍرسىؿى  ذىًلؾى  أىٍجؿً  ًمفٍ  الم ًو, ًمفى  اٍلعيٍذري  ًإلىٍيوً  ٍنًذًريفى مي ـً  ًمفى  ذىًلؾى  كىكىرىاءى  فىكىٍيؼى  كى  مىا اٍلًحكى
عى  الى  مىٍيًو, لىنىا اطِّبلى  هَبٌُُا خَِِْلَخً اُْإَسْعِ كِِ عَبػٌَِ بِِِّٗ}: لىييـٍ  الم وي  قىاؿى  لىم ا ًئكىًة,اٍلمىبلى  قىٍكؿى  فىتىأىم ؿٍ  عى

 {رَؼٌََُِْٕٔ َُب َٓب ؤَػَُِْْ بِِِّٗ هَبٍَ َُيَ ًَُٗوَذِّطُ ثِؾَْٔذِىَ ُٗغَجِّؼُ ًََٗؾُْٖ اُذَِّٓبءَ ًََّغْلِيُ كِْيَب ُّلْغِذُ َْٖٓ كِْيَب ؤَرَغْؼََُ
 . (3)"[30: البقرة]

الستحالة كزف األعراض, ففيو طعف في الرب سبحانو تعالى,  ؛كأما نفي المعتزلة لمميزاف      
حكؿ األعراض حيث نسبكا لو العجز كالنقص بذلؾ, فكيؼ يعجز خالؽ الككف كما فيو عمى أف ي

محسكسة الكثير مف  كقد دؿ عمى تحكؿ األعراض أجسامنا محسكسة تكزف, إلى أجسامان كأثقاالن 
, كىٍبشو  كىيىٍيئىةً  ًباٍلمىٍكتً  ييٍؤتىى: الم ًو  رىسيكؿي  ة منيا: قىاؿى األدل ن ًة, أىٍىؿى  يىا: مينىادو  فىيينىاًدم أىٍممىحى  الجى

ًئبُّكفى  فىيىٍشرى
(4) , كفى يىٍنظيري ,: فىيىقيكليكفى  ىىذىا؟ تىٍعًرفيكفى  ىىؿٍ : فىيىقيكؿي  كى ـٍ , ىىذىا نىعى كيمُّييـٍ  المىٍكتي  ثيـ   رىآهي, قىدٍ  كى

ًئبُّكفى  الن اًر, أىٍىؿى  يىا: يينىاًدم , فىيىٍشرى كفى يىٍنظيري ,: فىيىقيكليكفى  ىىذىا؟ تىٍعًرفيكفى  كىىؿٍ : فىيىقيكؿي  كى ـٍ , ىىذىا نىعى  المىٍكتي
كيمُّييـٍ  ن ةً  أىٍىؿى  يىا: يىقيكؿي  ثيـ   فىييٍذبىحي  رىآهي, قىدٍ  كى ميكده  الجى , فىبلى  خي يىا مىٍكتى ميكده  الن ارً  أىٍىؿى  كى  فىبلى  خي

... مىٍكتى
. فالحديث السابؽ يشير إلى أف المكت كىك عرض مف األعراض يحكلو اهلل تعالى (5)

                                                           

 .(539 - 13/538ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم حجر, ابف( 1)
 .(65/8د) شرح العقيدة الطحاكية ,بف جبريفا( 2)
 .(2/613ج) شرح العقيدة الطحاكية ,ابف أبي العز الحنفي (3)
 ."ينظركف أعناقيـ يمدكف: مضمكمة ةمشدد كمكحدة مكسكرة كىمزة مفتكحة كراء بمعجمة(: فيشرئبون)" (4)

 .(7/2927ج) الصحيح الجامع شرح التكشيح, السيكطي
ٍسرىًة{ ]مريـ:بىابي قىٍكًلًو: }كىأىٍنًذرٍ  ,ًكتىابي تىٍفًسيًر القيٍرآفً  ,البخارم, صحيح البخارم اإلماـ( 5) ـٍ يىٍكـى الحى  [39ىي
 .(4730ح ) (6/93ج)
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عف القرآف أنو يأتي صاحبو يكـ القيامة عمى صكرة  إلى جسـ كيذبح, ككذلؾ أخبر النبي 
ًؿ الش اًحًب يىًجيءي اٍلقيٍرآفي يىٍكـى اٍلًقيىامى  :رجؿ شاحب المكف, ففي الحديث قاؿ النبي  ًة كىالر جي
, كىأىٍظمىٍأتي نىيىارىؾى  : أىنىا ال ًذم أىٍسيىٍرتي لىٍيمىؾى فىيىقيكؿي

(1). 
 تىٍقبىؿي  الى  أىٍعرىاضه  اأٍلىٍعمىاؿي : يىقيكؿي  ميعىاًندو  ميٍمًحدو  ًإلىى ييٍمتىفىتي  : "فىبلى ابن أبي العز الحنفيقاؿ       
, ا اٍلكىٍزفى ن مى ـي  ٍزفى اٍلكى  يىٍقبىؿي  كىاً  ا" اأٍلىٍعرىاضى  يىٍقًمبي  الم وى  فىًإف  ! ! اأٍلىٍجسىا أىٍجسىامن

(2). 
يتضح مما سبؽ بطبلف قكؿ المعتزلة, فكما أف اهلل تعالى حكؿ المكت كىك عرض في       

كرة رجؿ شاحب, فإنو قادر عمى أف يحكؿ باقي األعراض يـك صصكرة كبش, كحكؿ القرآف في 
ا ثقؿ كتكزف, بؿ إف كزف األعراض أصبح ممكنان في حؽ المخمكؽ, حيث القيامة إلى أجسامان لي

إننا نجد الكثير مف األعراض التي أصبح اإلنساف يقيسيا بآالت خاصة, كقياس ضغط الدـ, 
كقياس الحرارة, كقياس قكة البصر, كغير ذلؾ, فإف كاف ذلؾ ممكنان في حؽ المخمكؽ فإنو في 

 ى.حؽ الخالؽ القادر عمى كؿ شيء أكل
ىك أف المعتزلة ليسكا كميـ في تأكيؿ الميزاف سكاء بؿ بينيـ  ,كلكف الحؽ الذم ينبغي بيانو      

كجدت مف كبار  ,مف خبلؿ بحثيف ,(3)كمنيـ النافي المتأكؿ ,فمنيـ المثبت ,خبلؼ كشقاؽ
, حيث قاؿ: كأما كضع المكازيف المعتزلي القاضي عبد الجبار :المعتزلة مف يثبت الميزاف مثؿ

, [47: األنبياء] {اُْوَِْبَٓخِ... ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ}فقد صرح اهلل تعالى بو في كتابو فقاؿ:

, فمـ يرد اهلل تعالى [102: المؤمنكف] {أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ}كقاؿ أيضان: 
دكف العدؿ كغيره عمى قكؿ بعض الناس,  ,عارؼ عميو عندناالمت ,بالميزاف إال المعقكؿ منو

فكبلـ اهلل تعالى إف أمكف حممة عمى الحقيقة ال يجكز العدكؿ بو إلى المجاز, فمك كاف المراد 
فدؿ عمى أف المراد بو الميزاف المعركؼ  ,مف الميزاف العدؿ لكاف ال يثبت لمثقؿ كالخفة فيو معنى

و المكازيف عندنا, فإف قالكا ما فائدة كضع المكازيف كال يكجد الذم يشتمؿ عمى ما تشتمؿ عمي
شيء يكزف إذ أف الطاعات كالمعاصي أعراض كال يتصكر فييا الكزف, قيؿ ال يمنع أف يجعؿ 

ثـ يجعؿ كؿ كاحدة في  ,عمى المعاصي يبلن عمى الطاعات, كالظممة دليبلن اهلل تعالى النكر دل
 يمتنع أيضان أف تجعؿ الطاعات في صحائؼ ثـ تكضع في كفة, فإف كاف ىذا ال يمتنع فإنو ال

كفة, كالمعاصي في صحائؼ ثـ تكضع في الكفة األخرل, كأييما ترجحت حدد مصير 
                                                           

محمد فؤاد  قاؿ, (3781ح ) (2/1242ج) ,بىابي ثىكىاًب اٍلقيٍرآفً  ,اأٍلىدىبً  ًكتىابي  ,سنف ابف ماجو ابف ماجو,( 1)
 .إسناده صحيح رجالو ثقات عبد الباقي

 .(2/612ج) شرح العقيدة الطحاكية ( ابف أبي العز الحنفي,2)
 .(5/348ج) كالنقؿ العقؿ تعارض درء ( انظر: ابف تيمية,3)
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ىذا في يكـ القيامة, أما في الدنيا  ,كغـ الكافر ,صاحبيا, كفائدة ذلؾ ىك تعجيؿ مسرة المؤمف
كترؾ  ,سيككف عند ذلؾ أقرب لفعؿ الكاجباتفعندما يعمـ العبد أف أعمالو تكزف عمى المؤل, فإنو 

 .(1)المنكرات
مكافقيف بذلؾ جميكر  ,األعماؿكأما األشاعرة فيثبتكف الميزاف الحقيقي الذم تكزف بو       
 أكحينا أم الكتب, أم }ًَؤَْٗضَُْنَب َٓؼَيُُْ اٌُِْزَبةَ{: تعالى تفسير "قكلو في القرطبي:فقاؿ  ,السمؼ

 أم}َُِْوٌَُّ اُنَّبطُ ثِبُْوِغْؾِ{  كيتعامؿ بو يكزف ما ىك: قيؿ }ًَأُِْْضَإَ{ يـقبم كاف ما خبر إلييـ

 أراد: قكـ كقاؿ المعركؼ, الميزاف أراد أنو عمى يدؿ }ثِبُْوِغْؾِ{: كقكلو. معامبلتيـ في بالعدؿ
 .(2)العدؿ" بو

معاشيـ, إال أف الميزاف بميزاف الدنيا الذم يتعامؿ بو الناس في أمكر  القرطبيفسر       
كيظير ذلؾ جميان عند  ,يثبت الميزاف القرطبيالباحث مف خبلؿ بحثو كجد ما يشير إلى أف 

حيث , [8:األعراؼ] {أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ اُْؾَنُّ ٌََّْٓئِزٍ ًَاٌَُْصُْٕ}تفسير قكلو تعالى: 
العباد بالميزاف... كقد أجمعت األمة في الصدر األكؿ عمى  كالمراد بالكزف كزف أعماؿقاؿ: "

ذا أجمعكا عمى منع التأكيؿ كجب األخذ بالظاىر,  األخذ بيذه الظكاىر مف غير تأكيؿ. كا 
 .(3)"اكصارت ىذه الظكاىر نصكصن 

 ًَبَٕ ًَبِْٕ شَْْئًب َٗلْظٌ رُظَُِْْ َِبكَ اُْوَِْبَٓخِ ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ} في قكلو تعالى: القرطبيكقاؿ       

 ميزاف, جمع "حيث قاؿ: المكازيف ,[47: األنبياء] {ؽَبعِجِنيَ ثِنَب ًًََلََ ثِيَب ؤَرَْْنَب خَشْدٍٍَ ِْٖٓ ؽَجَّخٍ ِٓضْوَبٍَ
 كفة, في الحسنات فتكضع أعمالو, بو تكزف ميزانان  مكمؼ لكؿ أف عمى بظاىره يدؿ إنو: فقيؿ

 منيا ميزاف بكؿ يكزف الكاحد, لمعامؿ مكازيف ىناؾ يككف أف يجكز: كقيؿ كفة, في كالسيئات
 لمميزاف: كقيؿ ,...الجمع بمفظ عنو عبر كاحدان  ميزانان  يككف أف كيمكف ,أعمالو... مف صنؼ
 الميزاف ذكر: كالضحاؾ كقتادة مجاىد كقاؿ إلييا, يرجع فالجمع كالشاىيف, كلساف كخيكط كفتاف
نما ىك العدؿميثـ  كليس مثؿ كالذم كردت بو األخبار كعميو السكاد األعظـ القكؿ  ,زاف كا 
 .(4)"األكؿ

                                                           

 .(736-735 كؿ الخمسة )صانظر: عبد الجبار بف أحمد, شرح األص( 1)
.(261 - 17/260ج)الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (2)
 .(165 -7/164ج) المرجع السابؽ (3)
 .(294- 11/293ج) المرجع السابؽ (4)
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ترجيح القكؿ بكجكد ميزاف لو كفتاف كلساف تكزف بو أعماؿ  القرطبيفيظير مف كبلـ       
 حيث قاؿ: "في ,مف األشاعرة عند تفسير آية سكرة األنبياء الرازيالعباد, كىذا أيضان ما ماؿ لو 

 بالكزف كالمعنى ,العدؿ بالمكازيف كالمراد مثؿ ىذا مجاىد قاؿ: أحدىما: قكالف مكازيفال كضع
 تذىب حسناتو أف يعني مكازينو ثقمت بسيئاتو حسناتو أحاطت فمف األعماؿ في بينيـ القسط
: الثانيبحسناتو,  تذىب سيئاتو أف أم مكازينو خفت فقد بحسناتو سيئاتو أحاطت كمف ,بسيئاتو
 ىك: الحسف كعف األعماؿ, بيا فتكزف الحقيقية المكازيف يضع سبحانو أنو السمؼ مةأئ قكؿ كىك
 تكزف أف: أحدىما ىناؾ طريقتاف لكزف األعماؿ: القكؿ ىذا كلساف, كعمى كفتاف لو ميزاف

 السيئات كفة كفي مشرقة بيض جكاىر الحسنات كفة في يجعؿ: والثاني األعماؿ, صحائؼ
 ظالـ كالخبلئؽ جميعيان  غير عادالن  ما فائدة ىذا الميزاف ما داـ اهلل: قيؿ فإف مظممة سكد جكاىر

 ففيو كأيضا [23: األنبياء] {ُّغْإٌََُُٕ ًَىُْْ َّلْؼََُ ػََّٔب ُّغْإٍَُ َُب}: تعالى نرد عمييـ بقكلو تقر بيذا؟
 السركر أعظـ ذلؾ في القبيميف ألحد فيككف الخبلئؽ, مجمع في العدك مف الكلي حاؿ ظيكر

 المفظ ىذا حمؿ أف الحقيقية المكازيف كجكد عمى الدليؿ: فنقكؿ ىذا ثبت إذا الغـ, أعظـ لآلخرك 
 ال جائز, غير ضركرة غير مف المجاز إلى الحقيقة عف المفظ كصرؼ ,مجاز العدؿ مجرد عمى
 .(1)الباب" ىذا في الصحيحة باألسانيد الكثيرة األحاديث جاءت كقد سيما
ثبات إفي السمؼ يكافقكف  ,مف األشاعرةوالرازي  القرطبيكبلن مف يتضح مما سبؽ أف       

مف خبلؿ أقكؿ أعبلميـ  كيتضح ذلؾ جميان  ,الميزاف, كىذا ماعميو منيج األشاعرة بشكؿ عاـ
 كالميزاف, القبر... عذاب مف الشرع بو كرد ما أف كؿ يعمـ أف "كيجب :الباقالني حيث قاؿ
 ألف بو؛ كالقطع اإليماف كيجب كصدؽه, حؽ   ذلؾ كؿ نيف,المؤم مف لمعصاة كالشفاعة كالحكض,

حيث قاؿ: الجويني كىذا ما أيده إماـ الحرميف ( 2)العقؿ..." في مستحيؿ غير ذلؾ جميع
"كالميزاف حؽ, ككذلؾ الحكض, كالكتب التي يحاسب عمييا الخبلئؽ, كال تحيؿ العقكؿ شيئان مف 

 .(3)ما قطعناه" قطع في جميعالذلؾ كداللة السمع ثابتة عمى 
خبلصة ما سبؽ أنو عمى الرغـ مف نفي المعتزلة لمميزاف لزعميـ امتناع كجكده عقبلن, كأنو       

, , إال أف الزمخشرمبأنفسيا تقكـ ال إذ كزنيا يستحيؿ كأف األعراض ال فائدة مف كجكده,
بات الميزاف, كأنو كاألشاعرة في اثالسمؼ  اذلؾ, ككافق امف المعتزلة خالف كالقاضي عبد الجبار

 ميزاف حقيقي لو لساف ككفتاف يكزف بو أعماؿ العباد.
                                                           

 .(149 - 22/148ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (1)
 (. 48اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو )ص اإلنصاؼ فيما يجب الباقبلني, (2)
 (.379)ص  ى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاداإلرشاد إل كيني,الج (3)
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 والمتكممين السمف بينالمطمب الرابع: الجنة والنار في سورة الحديد 
مف اإليماف باليـك اآلخر اإليماف بالجنة كالنار, كأنيما حؽ ال ريب فيو, كأف النار دار       

, كأف الجنة دار أعدىا اهلل تعالى ألكليائو كأىؿ طاعتو, أعدىا اهلل تعالى ألعدائو كأىؿ معصيتو
 (28) ٌَُِِْبكِشَِّٖ ؤُػِذَّدْ ًَاُْؾِغَبسَحُ اُنَّبطُ ًَهٌُدُىَب اَُّزِِ اُنَّبسَ كَبرَّوٌُا رَلْؼٌَُِا ًََُْٖ رَلْؼٌَُِا َُْْ كَةِْٕ}: تعالى قاؿ

 هَبٌُُا سِصْهًب صََٔشَحٍ ِْٖٓ ِٓنْيَب سُصِهٌُا ًََُِّٔب اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٍ َُيُْْ ؤََّٕ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ًَثَشِّشِ

 .[25 ,24: البقرة] {خَبُِذًَُٕ كِْيَب ًَىُْْ ُٓـَيَّشَحٌ ؤَصًَْاطٌ كِْيَب ًََُيُْْ ُٓزَشَبثِيًب ثِوِ ًَؤُرٌُا هَجَُْ ِْٖٓ سُصِهْنَب اَُّزُِ ىَزَا
, تارة كسنة نبيو محمد   كقد جاء ذكر الجنة كالنار في مكاضع كثيرة مف كتاب اهلل      

يرغب في الجنة كيدعك ليا, كيرىب مف النار كينفر كيحذر منيا, كتارة يخبر عما أعده اهلل 
 تعالى ألىؿ الجنة مف النعيـ المقيـ, كعما أعده سبحانو ألىؿ النار مف العذاب األليـ.

ف       عف تعالى اهلل مف اإليماف بالجنة كالنار أف نؤمف بأنيف مخمكقتاف مكجكدتاف اآلف, قاؿ كا 
 ,[24:البقرة] {ٌَُِِْبكِشَِّٖ ؤُػِذَّدْ}: النار عف كقاؿ ,[133: عمراف آؿ] {ُُِِْٔزَّوِنيَ ؤُػِذَّدْ}: الجنة
, مىاتى  ًإذىا : الم وً  رىسيكؿي  كقىاؿى  ـٍ ديكي مىٍيوً  ييٍعرىضي  فىًإن وي  أىحى ٍقعىديهي  عى , ًباٍلغىدىاةً  مى  ًمفٍ  كىافى  فىًإفٍ  كىالعىًشيِّ
ن ًة, أىٍىؿً  ن ًة, أىٍىؿً  فىًمفٍ  الجى فٍ  الجى   (1)الن ارً  أىٍىؿً  فىًمفٍ  الن ارً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىافى  كىاً 
: لجنةا عف تعالى قاؿ تبيداف, كال أبدا تفنياف ال كالنار الجنة بأف يجب عمينا أف نؤمف كما     

كقاؿ  ,[37:المائدة] {ُٓوٌِْْ ػَزَاةٌ ًََُيُْْ}كقاؿ تعالى عف النار:  ,[35:الرعد] {ًَظُِِّيَب دَائٌِْ ؤًُُُِيَب}

 .[36:فاطر] {ػَزَاثِيَب ِْٖٓ ػَنْيُْْ ُّخَلَّقُ ًََُب كٌََُْٔرٌُا ػََِْْيِْْ ُّوْؼََ َُب}: تعالى
 : أوًل: تعريف الجنة والنار

 تعريف الجنة: -1
ـي ( ًجف  ): "مف الجنة لغةً  -أ , الس ٍتري  كىىيكى  كىاًحده, أىٍصؿه  كىالنُّكفي  اٍلًجي ن ةي  كى الت سىتُّري  ًإلىٍيوً  يىًصيري  مىا فىاٍلجى

ٍنييـي  مىٍستيكره  ثىكىابه  كىىيكى  اآٍلًخرىًة, ًفي اٍلميٍسًمميكفى  , عى ن ةي  اٍليىٍكـى , كىاٍلجى رى ا أًلىف   ذىاؾى  كىىيكى  اٍلبيٍستىافي ًقوً  لش جى  ًبكىرى
, نىاسه  يىٍستيري ن ةي : يىقيكليكفى  كى ن ةي بضـ الجيـ الن ٍخؿي  اٍلعىرىبً  ًعٍندى  اٍلجى ... كىاٍلجي ا الطِّكىاؿي ًبًو...  اتًُّقيى  مى

,: كىاٍلًجن ةي بكسر الجيـ نيكفي ذىًلؾى  اٍلجي , ييغىطِّي أىن وي  كى نىافي  اٍلعىٍقؿى سىتٍ  سىكىاديهي : الم ٍيؿً  كىجى  .(2)اأٍلىٍشيىاءى" ريهي كى

                                                           

ٍمؽً , صحيح البخارم, البخارم اإلماـ( 1) ٍخميكقىةه  ,ًكتىابي بىٍدًء الخى ن ًة كىأىن يىا مى اءى ًفي ًصفىًة الجى  (4/117ج) بىابي مىا جى
 .(3240ح) 
 .(422 -1/421ج) أحمد بف فارس الرازم, معجـ مقاييس المغة( 2)
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 كأىؿ ألكليائو اهلل أعده الذم الجزيؿ, كالثكاب العظيـ, الجزاء ىي "الجنةالجنة شرعًا:  -ب
 كما عنيا, بو اهلل حدثنا كما كدر, صفكه يعكر كال نقص, يشكبو ال كامؿ نعيـ كىي طاعتو,
 إدراكو عف العقؿ عجزي النعيـ ذلؾ عظمة تصكر ألف كيذىمو؛ العقؿ يحير  الرسكؿ بو أخبرنا

 .(1)كاستيعابو"
 رسمو, أجابكا الذيف عباده مف لممكمفيف  اهلل أعدىا التي الكرامة دار "ىي: كقيؿ      
 يسر ما أعظـ عمى حصكؿ عمييا الحصكؿ ألف ؛مطمكب أعظـ كىي ا,صالحن  كعممكا ككحدكه,

 .(2)العبد" بو
مغكم كالشرعي, فالجنة مف جف كىك يتضح مما سبؽ أنو ال تعارض بيف المعنييف ال      

الستر,  كحقيقة ثكابيا مستكر عف الخمؽ في الدنيا, فتصكر عظمة ذلؾ الثكاب يعجز العقؿ عف 
 إدراكو كاستيعابو.

  تعريف النار: -2
تطمؽ المحرقة كالحرارة النُّكر يمثمو فعاؿ طبيعي "الن ار عنصر النار لغًة: -أ  ال ًذم الميب عمى كى

رىارىة عمى تطمؽ كىمىا حاسةلم يىٍبديك ييقىاؿ كأنكر نيراف جمعيا المحرقة اٍلحى  استشاره بناره استضاء كى
ٍرب نىار كأكقد ًبرىٍأيوً  كىأخذ  .(3)كىيجيا" أثارىا اٍلحى

 المكذبيف شرعو, عمى المتمرديف بو, لمكافريف اهلل أعدىا التي الدار ىي "النارالنار شرعًا:  -ب
 الخزم المجرميف, كىي فيو فجيس الذم كسجنو أعداءه, فيو عذبي الذم عذابو كىي لرسمو,
 اُنَّبسَ رُذْخَِِ َْٖٓ بَِّٗيَ سَثَّنَب}منو,  أعظـ خسراف كال فكقو, خزم ال الذم العظيـ, كالخسراف األكبر,

 .(4)"[192: عمراف آؿ] { ؤَْٗظَبسٍ ِْٖٓ ُِِظَّبُِِٔنيَ ًََٓب ؤَخْضَّْزَوُ كَوَذْ
لمكافريف, المكذبيف لرسمو,  تعالى اهلل أعدىا التي الدار ىي ؽ أف الناريتضح مما سب      

 .يطاؽ ال ما كالعقاب العذاب ألكاف مف كأف فييا المتمرديف عمى شرعو,
 
 
 

                                                           

 .(117 ص) الجنة كالنار ,األشقر (1)
 .(527 ص) التكحيد كتاب لشرح التمييد ,صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ (2)
 .(2/962ج) المعجـ الكسيط كآخريف,إبراىيـ مصطفى  (3)
 .(11 ص), مرجع سبؽ ذكره األشقر (4)
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 : ثانيًا: أوصاف الجنة في سورة الحديد
مف أكصاؼ   كسنة نبيو محمد  يجب عمينا أف نؤمف بكؿ ما كرد في كتاب اهلل       
ألف ذلؾ غيب ال  قامت النصكص ببيانو؛ مف غير تكييؼ كال تمثيؿ كال تشبيو, إال مالمجنة 

اًلًحيفى  ًلًعبىاًدمى  أىٍعدىٍدتي :   الم وي  قىاؿى  :قىاؿى   الن ًبيِّ  يعمـ حقيقتو إال اهلل, عىفً  ا الص   عىٍيفه  الى  مى
طىرى  كىالى  ,سىًمعىتٍ  أيذيفه  كىالى  ,رىأىتٍ  مىى خى }كَالَ رَؼَُِْْ َٗلْظٌ َٓب  :ًمٍصدىاؽي ذىًلؾى ًفي ًكتىاًب اهللً , بىشىرو  قىٍمبً  عى

, كمف خبلؿ تتبع آيات سكرة  (1) [17: السجدة] ؤُخْلَِِ َُيُْْ ِْٖٓ هُشَّحِ ؤَػٍُْْٖ عَضَاءً ثَِٔب ًَبٌُٗا َّؼٌََُِْٕٔ{
 الحديد كجدت العديد مف األكصاؼ لمجنة كىي عمى النحك اآلتي: 

كقد كرد في سكرة الحديد ما يدؿ عمى الكصؼ لمجنة كذلؾ في قكلو تعالى: جات: الَجنَُّة در  -1
ؤَْٗلَنَ ِْٖٓ هَجَِْ اُْلَزْؼِ ًَهَبرَََ }ًََٓب ٌَُُْْ ؤََُّب رُنْلِوٌُا كِِ عَجَِِْ اَُِّوِ ًََُِِّوِ ِٓريَاسُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ َُب َّغْزٌَُِ ِٓنٌُْْْ َْٖٓ 

 ريٌ {دَسَعَخً َِٖٓ اَُّزَِّٖ ؤَْٗلَوٌُا ِْٖٓ ثَؼْذُ ًَهَبرٌَُِا ًًًَُِّب ًَػَذَ اَُِّوُ اُْؾُغْنََ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ خَجِؤًَُُئِيَ ؤَػْظَُْ 
  .[10]الحديد:
 تعالى " يقكؿ{ ًَهَبرٌَُِا ثَؼْذُ ِْٖٓ ؤَْٗلَوٌُا اَُّزَِّٖ َِٖٓ دَسَعَخً ؤَػْظَُْ ؤًَُُئِيَ}: قكلو تعالى: الطبريقاؿ       
 في درجة أعظـ المشركيف, كقاتمكا الحديبية, فتح قبؿ مف اهلل سبيؿ في أنفقكا الذيف ىؤالء: ذكره
 يقكؿ {اُْؾُغْنََ اَُِّوُ ًَػَذَ ًًَاُل}: كقاتمكا, كقكلو ذلؾ بعد مف أنفقكا الذيف مف اهلل عند الجنة
 اهلل كعد كقاتمكا, بعد مف أنفقكا كالذيف ا,كقاتمك  الفتح قبؿ مف أنفقكا الذيف ىؤالء ككؿٌ : ذكره تعالى
عف درجات الجنة عند تفسير  ابن كثيرلـ يتحدث  ,(2)أعداءه" كقتاليـ سبيمو, في بإنفاقيـ الجنة

 ...ًَكَؼَََّ}سكرة الحديد, إال أنو تحدث عنيا في تفسيره لسكرة النساء عند تفسير قكلو تعالى: 

 {سَؽًِْٔب ؿَلٌُسًا اَُِّوُ ًًََبَٕ ًَسَؽَْٔخً ًََٓـْلِشَحً ِٓنْوُ دَسَعَبدٍ( 33) ػَظًِْٔب ؤَعْشًا ػِذَِّٖاُْوَب ػَََِ أُُْغَبىِذَِّٖ اَُِّوُ
مىييـٍ  ًبمىا تىعىالىى أىٍخبىرى  ثيـ   ,[96 ,95:النساء] اًت, ًمفى  ًبوً  فىض  ٍغًفرىةً  الًجنىاف اٍلعىاًليىاًت, غيرىؼً  ًفي الد رىجى مى  كى

ميكؿً  ًت,كىالز ال   الذُّنيكبً  ا؛ ًمٍنوي  ًإٍحسىاننا كىاٍلبىرىكىاًت, الر ٍحمىةً  كىحي تىٍكًريمن ًليىذىا كى  ِٓنْوُ دَسَعَبدٍ}: تىعىالىى قىاؿى  كى

قىدٍ , {سَؽًِْٔب ؿَلٌُسًا اَُِّوُ ًًََبَٕ ًَسَؽَْٔخً ًََٓـْلِشَحً ًحيحى  ًفي ثىبىتى  كى ٍيرىةى, أىًبي عىفٍ  الص   , الن ًبيِّ  عىفً  ىيرى
ـى  كىرىسيكًلًو, ًبالم وً  آمىفى  مىفٍ : قىاؿى  ـى  الص بلىةى, كىأىقىا ا , كىصى افى قًّا كىافى  رىمىضى مىى حى  ييٍدًخمىوي  أىفٍ  الم وً  عى

                                                           

 (.7234)ح  (8/143ج) فباب ما أعده اهلل لعباده الصالحي, كتاب الجنة, , صحيح مسمـ( اإلماـ مسمـ1)
 .(177 -23/176ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (2)
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ن ةى, رى  الجى مىسى  أىكٍ  الم ًو, سىًبيؿً  ًفي ىىاجى ًلدى  ال ًتي أىٍرًضوً  ًفي جى  نينىبِّئي  أىفىبلى  الم ًو, رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ًفييىا, كي
؟ الن اسى  ن ةً  ًفي ًإف   :قىاؿى  ًبذىًلؾى ةو, ًمائىةى  الجى اًىًديفى  الم وي  أىعىد ىىا دىرىجى تىٍيفً  كيؿُّ  سىًبيًمًو, ًفي ًلٍمميجى  مىا دىرىجى
ا بىٍينىييمىا ميكهي  الم وى  سىأىٍلتيـي  فىًإذىا كىاألىٍرًض, الس مىاءً  بىٍيفى  كىمى , فىسى ن ًة, أىٍكسىطي  فىًإن وي  الًفٍردىٍكسى ن ًة, كىأىٍعمىى الجى  الجى
فىٍكقىوي  ًمٍنوي  الر ٍحمىًف, عىٍرشي  كى ن ًة  أىٍنيىاري  تىفىج ري  كى (1)الجى

,  عىٍف شيرىٍحًبيؿى ٍبًف السٍِّمًط, قىاؿى ًلكىٍعًب ٍبًف ك
دٍِّثنىا  , حى فىعىوي  ًبسىٍيـو  اٍلعىديك   بىمىغى  مىفٍ  ميكاارٍ : يىقيكؿي  سىًمٍعتيوي : قىاؿى  كىاٍحذىٍر, , الن ًبيِّ  عىفً مير ةى: يىا كىٍعبي  رى

ةن, ًبوً  الم وي  اـً  اٍبفي  قىاؿى  دىرىجى ا الم ًو, رىسيكؿى  يىا: الن ح  مى ةي؟ كى ا: قىاؿى  الد رىجى , ًبعىتىبىةً  لىٍيسىتٍ  ًإن يىا أىمى لىًكفٍ  أيمِّؾى  كى
تىٍيفً  بىٍيفى  مىا (2)عىاـو  ًمائىةي  الد رىجى


(3). 

ن ةي ن تيميةابقاؿ        اته  : "كىاٍلجى  ًفي اٍلميت قيكفى  اٍلميٍؤًمنيكفى  الم وً  كىأىٍكًليىاءي  عىًظيمنا تىفىاضيبلن  ميتىفىاًضمىةه  دىرىجى
اتً  ًتٍمؾى  سىبً  الد رىجى اًنًيـٍ  ًبحى " إيمى ـٍ تىٍقكىاىي كى

(4). 
آية سكرة  مف المعتزلة: لـ يتحدث الزمخشرم عف درجات الجنة عند تفسير الزمخشريأما       

 اَُِّوُ ...َّشْكَغِ}الحديد, إال أنو تحدث عنيا في تفسيره لسكرة المجادلة عند تفسير قكلو تعالى: 

 الم وي  حيث قاؿ: "يىٍرفىعً  ,[11:المجادلة] { خَجِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ دَسَعَبدٍ اُْؼَِِْْ ؤًُرٌُا ًَاَُّزَِّٖ ِٓنٌُْْْ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ
 قرئ تىٍعمىميكفى  ًبما كىالم وي  خاصة, دىرىجاتو  منيـ كالعالميف رسكلو, كأكامر أكامره بامتثاؿ نيفالمؤم
عف عبد اهلل بف مسعكد رضى اهلل عنو: أنو كاف إذا قرأىا قاؿ يا أييا الناس افيمكا  كالياء, بالتاء

ةو  ًمائىةي  كىاٍلعىاًبدً  اٍلعىاًلـً  بىٍيفى :  الم وً  , كعف رىسيكؿي ىذه اآلية كلترغبكـ في العمـ  كيؿِّ  بىٍيفى  دىرىجى
تىٍيفً  ري  دىرىجى كىادً  حىضى (5)  سىنىةن  سىٍبًعيفى  اٍلميٍضمىرً  اٍلجى


"(6). 

 مرتبة كثيرة جناف عمى مشتممة كىي كميا, الثكاب لدار اسـ : "الجنةالزمخشريكقاؿ        
 .(7)الجناف" مؾت مف جنات منيـ طبقة لكؿ العامميف, استحقاقات حسب عمى مراتب

                                                           

اًء{ ]ىكد: , ًكتىابي الت ٍكًحيدً  صحيح البخارم, البخارم,اإلماـ ( 1) مىى المى كىافى عىٍرشيوي عى [, }كىىيكى رىبُّ 7بىابي }كى
{ ]التكبة:   (.7423)ح  (9/125ج) [129العىٍرًش العىًظيـً

ٍف رىمىى ًبسىٍيـو باب: , ًكتىابي اٍلًجيىادً , المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي النسائي,ماـ اإل( 2) ثىكىابي مى
ؿ    (, صححو الشيخ األلباني.3144)ح  (6/27ج) ًفي سىًبيًؿ الم ًو عىز  كىجى

 .(2/388ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثيرنظر: ا( 3)
 .(44 -43 ص) أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف الفرقاف بيف ( ابف تيمية,4)
مىى اٍلًعبىادىةً  ,جامع بياف العمـ كفضمو ,بف عبد البرا( 5) (, لـ يجد 129)ح (1/130ج) بىابي تىٍفًضيًؿ اٍلًعٍمـً عى

 الباحث حكمان عمى ىذا الحديث.
 .(4/492ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (6)
 .(1/106ج) ( المرجع السابؽ7)
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عف درجات الجنة عند تفسير آية سكرة الحديد, إال  مف األشاعرة فمـ يتحدث القرطبيأما       
 أُُْآِْنِنيَ َِٖٓ اُْوَبػِذًَُٕ َّغْزٌَُِ َُب} عند تفسير قكلو تعالى: ,أنو تحدث عنيا في تفسيره لسكرة النساء

 ػَََِ ًَؤَْٗلُغِيِْْ ثِإٌََْٓاُِيِْْ أُُْغَبىِذَِّٖ اَُِّوُ كَؼَََّ ًَؤَْٗلُغِيِْْ ثِإٌََْٓاُِيِْْ اَُِّوِ عَجَِِْ كِِ ًَأُُْغَبىِذًَُٕ اُؼَّشَسِ ؤًُُِِ ؿَْْشُ

 بدٍدَسَعَ( 33) ػَظًِْٔب ؤَعْشًا اُْوَبػِذَِّٖ ػَََِ أُُْغَبىِذَِّٖ اَُِّوُ ًَكَؼَََّ اُْؾُغْنََ اَُِّوُ ًَػَذَ ًًًَُِّب دَسَعَخً اُْوَبػِذَِّٖ

 اَُِّوُ كَؼَََّ}: تعالى حيث قاؿ: قكلو ,[96 ,95: النساء]{ سَؽًِْٔب ؿَلٌُسًا اَُِّوُ ًًََبَٕ ًَسَؽَْٔخً ًََٓـْلِشَحً ِٓنْوُ

 ًََٓـْلِشَحً ِٓنْوُ دَسَعَبدٍ}: ىذا بعد قاؿ كقد {دَسَعَخً اُْوَبػِذَِّٖ ػَََِ ًَؤَْٗلُغِيِْْ ثِإٌََْٓاُِيِْْ أُُْغَبىِذَِّٖ

 فضؿ: كقيؿ. كتأكيد كبياف مبالغة ىك إنما بالدرجات ثـ بالدرجة التفضيؿ: قكـ فقاؿ {َٔخًًَسَؽْ
 عمى المجاىديف اهلل كفضؿ كاحدة, بدرجة الضرر أكلي مف القاعديف عمى المجاىديف اهلل

 بالثناء كرفعيـ ذكرىـ أعمى أم عمك, درجة معنى إف: درجات كقيؿ عذر غير مف القاعديف
 مف أعمى بعضيا منازؿ الجنة فالدرجات في يعني كدرجات درجة, معنى فيذا ظ,كالتقري كالمدح
ن ةً  ًفي ..ًإف    النبي عف الصحيح كفي بعض, ةو, ًمائىةى  الجى اًىًديفى  الم وي  أىعىد ىىا دىرىجى  ًفي ًلٍمميجى
ًبيًمًو, تىٍيفً  كيؿُّ  سى ا بىٍينىييمىا مىا دىرىجى  أم: الحسنى اهلل كعد ككبل (1) ..كىاألىٍرضً  الس مىاءً  بىٍيفى  كىمى
 .(2)الجنة
 -القرطبي-, كاألشاعرة-الزمخشرم-,كالمعتزلةالسمؼ يتضح مما سبؽ أنو ال خبلؼ بيف       
ثبات درجات الجنة, كىي منازؿ بعضيا أعمى مف بعض, يتفاضؿ فييا الناس بحسب إفي 

 أعماليـ. 
 ,سكرة الحديد ما يدؿ عمى ىذا الكصؼ لمجنة كقد كرد فيالَجنَُّة تجري من تحتيا األنيار:  -2

نَّبدٌ }ٌََّّْ رَشٍَ أُُْآِْنِنيَ ًَأُُْآِْنَبدِ َّغْؼََ ٌُٗسُىُْْ ثََْْٖ ؤَّْذِّيِْْ ًَثِإََّْٔبِٗيِْْ ثُشْشَاًُُْ اٌََُّْْْ عَكذلؾ في قكلو تعالى: 

  .[12]الحديد:  ٌَ اُْلٌَْصُ اُْؼَظُِْْ{رَغْشُِ ِْٖٓ رَؾْزِيَب اُْإَْٗيَبسُ خَبُِذَِّٖ كِْيَب رَُِيَ ىُ

                                                           

 (.189( ركاه البخارم, كقد سبؽ تخرجو )ص1)
 .(5/344ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي,انظر: ( 2)
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 تعالى يقكؿ " {إْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٌ اٌََُّْْْ ثُشْشَاًُُْ}: : كقكلوالطبريقاؿ المفسر       
 األنيار, تحتيا مف تجرم جنات بيا, تبشركف التي المؤمنكف أييا اليكـ بشارتكـ: ليـ يقاؿ: ذكره

 .(1)بيا" فأبشركا
قىٍكليوي ابن كثيركقاؿ         : لىييـٍ  ييقىاؿي : "أىمٍ  {إْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٌ اٌََُّْْْ ثُشْشَاًُُْ}: : كى
ـي  , اٍليىٍكـى  بيٍشرىاكي ن اته ـي : أىمٍ  جى ن اتو  اٍلًبشىارىةي  لىكي " تىٍحًتيىا ًمفٍ  تىٍجًرم ًبجى اأٍلىٍنيىاري

(2). 
ف المعتزلة: لـ يتحدث الزمخشرم عف ىذا الكصؼ لمجنة عند تفسير آية م الزمخشريأما       

كمف خبلؿ بحثي كجدت أف المفسر الزمخشرم قد تحدث عف ىذا الكصؼ لمجنة  سكرة الحديد,
 ًََُِّٔب اُْإَْٗيَبسُ يَبرَؾْزِ ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٍ َُيُْْ ؤََّٕ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ًَثَشِّشِ}عند تفسير قكلو تعالى:

 كِْيَب ًَىُْْ ُٓـَيَّشَحٌ ؤَصًَْاطٌ كِْيَب ًََُيُْْ ُٓزَشَبثِيًب ثِوِ ًَؤُرٌُا هَجَُْ ِْٖٓ سُصِهْنَب اَُّزُِ ىَزَا هَبٌُُا سِصْهًب صََٔشَحٍ ِْٖٓ ِٓنْيَب سُصِهٌُا

 كما: قمت تحتيا؟ مف األنيار جرل صكرة كيؼ: قمت فإفحيث قاؿ:  ,[25: البقرة] {خَبُِذًَُٕ
 في تجرل الجنة أنيار فإ: مسركؽ كعف الجارية, األنيار شكاطئ عمى النابتة األشجار ترل
 مطردة, خبلليا في كاألنيار مظممة, أشجاره كانت ما منظران  كأكرميا البساتيف كأنزه أخدكد, غير
ف ياضكالر  الجناف كأف الكبرل, كالمذة العظمى النعمة مف الجارم الماء أف كلكال  آنؽ كانت كا 
 فييا يجرل حتى ,األريحية كالنشاط تجمب كال ,األنفس تبيج كال ,النكاظر تركؽ ال ,كأحسنو شيء
ال الماء,  فييا, أركاح ال كتماثيؿ ككانت مفقكدان, األكفر كالسركر فائتان, األعظـ األنس كاف كا 
 تحتيا مف الجارية األنيار ربذك مشفكعان  الجنات بذكر تعالى الم و جاء لما ليا, حياة ال كصكر
 نعكتيا, سائر عمى قٌدمو كلما صاحبو, مف ألحدىما بد ال كالشيئيف كاحد قرف عمى مسكقيف
سناد كدكف الجدكؿ فكؽ الكاسع المجرل: كالنير  المجازل اإلسناد مف األنيار إلى الجرم البحر كا 
 الماء فيو بستاف لفبلف: قكؿت كما األنيار لمجنس, الطريؽ كقد عٌرفت يطؤىـ فبلف بنك: كقكليـ
 يراد أك. المخاطب عمـ في التي األجناس إلى تشير الفكاكو, كألكاف كالعنب كالتيف الجارم
 {شَْْجًب.. اُشَّؤْطُ ..ًَاشْزَؼَََ}: كقكلو اإلضافة تعريؼ مف بالبلـ التعريؼ فعٌكض أنيارىا,

 ِْٖٓ ؤَْٗيَبسٌ كِْيَب أُُْزَّوٌَُٕ ًُػِذَ اَُّزِِ اُْغَنَّخِ َٓضََُ}: قكلو في المذككرة األنيار إلى بالبلـ يشار أك ,[4: مريـ]

                                                           

 .(23/180ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (1)
 .(8/16ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (2)
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 ًَُِّ ِْٖٓ كِْيَب ًََُيُْْ ُٓظَلًَّ ػَغٍََ ِْٖٓ ًَؤَْٗيَبسٌ ُِِشَّبسِثِنيَ َُزَّحٍ خَْٔشٍ ِْٖٓ ًَؤَْٗيَبسٌ ؿَؼُْٔوُ َّزَـََّْشْ َُْْ َُجٍَٖ ِْٖٓ ًَؤَْٗيَبسٌ آعٍِٖ ؿَْْشِ َٓبءٍ

 .(1)[15: محمد] {ؤَْٓؼَبءَىُْْ كَوَـَّغَ ؽًَِْٔٔب َٓبءً ًَعُوٌُا اُنَّبسِ كِِ خَبُِذٌ ىٌَُ ًََْٖٔ سَثِّيِْْ ِْٖٓ ًََٓـْلِشَحٌ دِاُضََّٔشَا

 تحتيـ مف , "أم{إْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ}مف األشاعرة: قكلو تعالى:  القرطبيكقاؿ       
فإنو لـ يتحدث  الرازيالمفسر  أما ,(2)مساكنيا" تحت مف ,ؿكالعس ,كالخمر ,كالماء ,المبف أنيار

لكنو تحدث عف ذلؾ في تفسيره لسكرة  عف ىذا الكصؼ لمجنة عند تفسير آية سكرة الحديد,
 ,[31:النحؿ] {اُْإَْٗيَبسُ... رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ َّذْخٌَُُِٗيَب ػَذٍْٕ عَنَّبدُ} النحؿ عند تفسير قكلو تعالى:

 كتككف عمييا يرتفعكف ,أبنية ىناؾ حصؿ أنو عمى يدؿ ,األنيار تحتيا مف تجرمحيث قاؿ: "
 .(3)تحتيـ" مف جارية األنيار
,  -ممثمة في الزمخشرم- ,كالمعتزلةالسمؼ يتضح مما سبؽ أنو ال خبلؼ بيف      

 في اثبات صفة الجنة بأف األنيار تجرم مف تحتيا كأف -ممثمة في القرطبي كالرازم-كاألشاعرة
, كبكجكدىا تزداد سعادة كفرح أىؿ الجنة بما أعطاىـ اهلل كجكد ىذه األنيار حقيقة ال مجازه 

مثمو العيكف, كلـ تسمع بو  المقيـ, الذم لـ يخطر عمى قمب بشر, كلـ تىرى تعالى مف النعيـ 
نما ىك مث :اآلذاف, كىذا يبطؿ قكؿ الفبلسفة الذيف يقكلكف ؿ "ليس ىناؾ ال أنيار كال أشجار, كا 

 .(4)لمذة كالسعادة"
 ,كقد كرد في سكرة الحديد ما يدؿ عمى ىذا الكصؼ لمجنة :أىمياول يفنى  ىل تفن الَجنَّةُ  -3

بدٌ نَّ}ٌََّّْ رَشٍَ أُُْآِْنِنيَ ًَأُُْآِْنَبدِ َّغْؼََ ٌُٗسُىُْْ ثََْْٖ ؤَّْذِّيِْْ ًَثِإََّْٔبِٗيِْْ ثُشْشَاًُُْ اٌََُّْْْ عَكذلؾ في قكلو تعالى: 

  .[12]الحديد:  رَغْشُِ ِْٖٓ رَؾْزِيَب اُْإَْٗيَبسُ خَبُِذَِّٖ كِْيَب رَُِيَ ىٌَُ اُْلٌَْصُ اُْؼَظُِْْ{

 ينتقمكف ال الجنات, في ماكثيف: "يقكؿ ,}خَبُِذَِّٖ كِْيَب{: : كقكلوالطبريقاؿ المفسر       

 كِْيَب ...خَبُِذَِّٖ} قكلو تعالى:كقاؿ في تفسيره لسكرة الفتح عند تفسير  ,(5)يتحكلكف" كال عنيا

                                                           

 .(107-1/106ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, انظر: (1)
 .(17/244ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (2)
 .(20/202ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (3)
 .(30/613ج)( المرجع السابؽ 4)
 .(23/180ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (5)
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كقاؿ في تفسيره لسكرة  ,(1)نياية" غير إلى فييا أم ماكثيف" [5: الفتح] {...عَِّْئَبرِيِْْ ػَنْيُْْ ًٌََُّلِّشَ

"  ,[23: إبراىيـ]{ عََِبٌّ كِْيَب رَؾَِّْزُيُْْ سَثِّيِْْ ثِةِرِْٕ كِْيَب ...خَبُِذَِّٖ}إبراىيـ عند تفسير قكلو تعالى: 
كىذا ما أكد عميو ابف كثير عند تفسيره آلية سكرة الحديد (  2)ربيـ" أبدنا بإذف فييا ماكثيف يقكؿ

اًكًثيفى : "أىمٍ  {كِْيَب خَبُِذَِّٖ}حيث قاؿ:   .(3)أىبىدنا" ًفييىا مى
ابن قاؿ بيداف, تيؤمنكف بأف الجنة كالنار مخمكقات اآلف كأنيما ال تفنياف كال السمؼ ف      

ن ةى : القيم ؽ , "كىاٍلجى ٍخميكقىتىافً  كىأىن ييمىا حىؽ , كىالن ارى  حى  .(4)يىٍفنىيىاًف" كىالى  يىًبيدىافً  الى  مى
ن ةي " :شارح الطحاويةكقاؿ        ٍخميكقىتىاًف, كىالن اري  كىاٍلجى  تىعىالىى الم وى  فىًإف   تىًبيدىاًف, كىالى  أىبىدنا تىٍفنىيىافً  الى  مى
مىؽى  ن ةى  خى ٍمًؽ, قىٍبؿى  كىالن ارى  اٍلجى مىؽى  اٍلخى , لىييمىا كىخى ن ةً  ًإلىى ًمٍنييـٍ  شىاءى  فىمىفٍ  أىٍىبلن مىفٍ  ًمٍنوي, فىٍضبلن  اٍلجى  شىاءى  كى
كيؿ   ًمٍنوي, عىٍدالن  الن ارً  ًإلىى ًمٍنييـٍ  ا يىٍعمىؿي  كى اًئره  لىوي, فيًرغى  قىدٍ  ًلمى ا ًإلىى كىصى ًمؽى  مى  .(5)"لىوي... خي
مف المعتزلة: فعمى الرغـ مف أنو لـ يتحدث عف أبدية الجنة عند تفسيره  لزمخشرياأما       

ثبات إفي السمؼ لـ يخالؼ إال أنو مف خبلؿ بحثي كجدت أف الزمخشرم  آلية سكرة الحديد,
 في تفسيره لسكرة البقرة عند تفسير قكلو تعالى: كيتضح ذلؾ جميناأبدية الجنة كأنيا ال تفنى 

 هَبٌُُا سِصْهًب صََٔشَحٍ ِْٖٓ ِٓنْيَب سُصِهٌُا ًََُِّٔب اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٍ َُيُْْ ؤََّٕ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا زَِّٖاَُّ ًَثَشِّشِ}

حيث  ,[25: البقرة] { خَبُِذًَُٕ كِْيَب ىًَُْْ ُٓـَيَّشَحٌ ؤَصًَْاطٌ كِْيَب ًََُيُْْ ُٓزَشَبثِيًب ثِوِ ًَؤُرٌُا هَجَُْ ِْٖٓ سُصِهْنَب اَُّزُِ ىَزَا

 ِْٖٓ ُِجَشَشٍ عَؼَِْنَب ًََٓب}: تعالى الم و قاؿ ينقطع, ال الذم البلـز كالبقاء الدائـ الثبات: قاؿ: " كالخمد

 .(6)" [34: األنبياء] {اُْخَبُِذًَُٕ كَيُُْ ِٓذَّ ؤَكَةِْٕ اُْخُِْذَ هَجِِْيَ
 
 
 

                                                           

 .(22/204ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرم (1)
 .(16/566ج) المرجع السابؽ (2)
 .(8/16ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (3)
 .(2/177ج) اإلسبلمية الجيكش اجتماع ( ابف القيـ,4)
 .(420 ص) شرح العقيدة الطحاكية ,ابف أبي العز الحنفي (5)
 .(1/110ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (6)
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 فالخمد المثبت, غير كالمنفي طكؿ العمر, لبعضيـ أعطى أنو مع دالخم البشر عف فنفى سبحانو
الدائـ الذم ال ينقطع, كلـ يخالؼ أحد مف المعتزلة في ذلؾ إال شيخ المعتزلة  الثبات كالبقاء ىك

ت ى  اهلل مقدكرات العبلؼ حيث يقكؿ: "ًبفنىاء (1)البصرييف أبك اليذيؿ  فنىاء بعد يككف الى  حى
يبقى ,يفنياف الن ار كأىؿ اٍلجن ة أىؿ نعيـ أف زعـ ىىذىا كىألىجؿ ,شيء عمى قىاًدرنا مقدكراتو  ًحينىًئذو  كى

كفى  الى  ,خامديف الن ار كىأىؿ اٍلجن ة أىؿ اؿ ًتٍمؾى  في  اهلل يقدر كىالى  شيء عمى يقدري  عمى اٍلحى
 عمى كىالى  ,متحرؾ فتسكي عمى كىالى  ,سىاكف تىٍحًريؾ عمى كىالى  ,حي إماتو عمى كىالى  ,ميت إٍحيىاء
ة مىعى  ,شيء إفناء عمى كىالى  ,شيء ًإٍحدىاث ٍقت ذىًلؾ في االحياء عقكؿ ًصحى قىكلو ,اٍلكى  ىىذىا في كى
ف ؛جيـ إليو ذىب كىمىا ,كىالن ار اٍلجن ة ًبفنىاء قىاؿى  مف قىكؿ مف شىرٌ  اٍلبىاب ف جيمان  ألى  بفنائيما قىاؿى  كىاً 
 يقدر الى  ربو أىف يٍزعـ اٍلييذٍيؿ كىأىبيك ,أمثاليما يخمؽ اف عمى فنائيما بعد قىادر  اهلل ًبأىف قىاؿى  فقد
   .(2)شيء" عمى ,مقدكراتو فنىاء بعد

 جعؿ بؿ ,يتناىى ال ما فعؿ عمى يقدر ال اهلل أف قكلو أصؿ الجيـ : "فإفابن تيميةقاؿ       
 كؿ كيفنى يفنياف كالنار ةالجن إف قاؿ كليذا كاألبد األزؿ في معطبل كجعمو كمنتيى مبدأ لفعمو
 .(3)كاألئمة" السمؼ عميو أنكرىا التي بدعة مف كىذا شيء
فعمى الرغـ مف أنو لـ يتحدث عف أبدية الجنة عند تفسيره آلية سكرة  األشعرمالرازي أما       
في اثبات أبدية الجنة كأف نعيميا السمؼ يكافؽ  الرازيإال أنو مف خبلؿ بحثي كجدت أف  الحديد,

كلكنو ميز بيف خالديف فييا إذا جاءت منفرده, عنو إذا جاءت مقركنة بكممة ينقطع كال ينفذ,  ال
 ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا ًَاَُّزَِّٖ}أبدان, كيتضح ذلؾ جمينا في تفسيره لسكرة النساء عند تفسير قكلو تعالى: 

 ظًِِّب ًَُٗذْخُِِيُْْ ُٓـَيَّشَحٌ ؤَصًَْاطٌ كِْيَب َُيُْْ ؤَثَذًا كِْيَب خَبُِذَِّٖ بسُاُْإَْٗيَ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٍ عَنُذْخُِِيُْْ اُظَّبُِؾَبدِ

 بف جيـ عمى رد كفيو كالتأبيد, بالخمكد كصفيا تعالى حيث قاؿ "إنو ,[57: النساء] {ظًَِِِْب
ا ينقطعاف, النار كعذاب الجنة نعيـ إف: يقكؿ حيث صفكاف  الخمكد مع ذكر تعالى إنو كأيضن
 ليس الخمكد أف ىذا فدؿ جائز, غير كىك التكرار لـز التأبيد عف عبارة الخمكد كاف كلك التأبيد,

                                                           

 المعتزلة البصرييف شيخ, العالف اليذيل أبو البصري مكحول بن اهلل عبد بن اليذيل بن ىو محمد( 1)
 صفات كجحد اهلل كتاب نص كرد المسمميف إجماع فارؽ القكؿ خبيث مذاىبيـ, كاف في الكثيرة الكتب كمصنؼ

 لساف الميزاف ,بف حجرانظر: ا. ىػ227سنة  تكفي , كقيؿىػ235 سنة , كقيؿ تكفيىػ226 سنة تكفي, اهلل
 .(7/561ج)
 .(103-102 ص) فرقة الناجيةالفرؽ بيف الفرؽ كبياف ال ,البغدادم (2)
 .(2/329ج) الصفدية ( ابف تيمية,3)
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ذا منقطع, غير منقطع أك أنو بياف غير مف المكث طكؿ عف عبارة ىك بؿ التأبيد, عف عبارة  كا 
 كَغَضَائُهُ ُٓزَؼَِّٔذًا بُٓآِْنً َّوْزَُْ ًََْٖٓ}: تعالى بقكلو المعتزلة, استدالؿ يبطؿ ىذا فعند األصؿ ىذا ثبت

 التأبيد؛ سبيؿ عمى النار في يبقى الكبيرة صاحب أف عمى [93: النساء] {كِْيَب... خَبُِذًا عَيَنَُّْ
 أنو أيضان: "كاعمـ الرازي, كقاؿ (1)لمتأبيد" ال المكث لطكؿ الخمكد أف اآلية ىذه بداللة بينا ألنا

 لمـز كالدكاـ التأبيد يفيد الخمكد كاف كلك أبدنا, افيي خالديف ذكر الكعد آيات أكثر في تعالى
 في كأما الدكاـ, عف ال المكث طكؿ عف عبارة الخمكد أف فعممنا األصؿ, خبلؼ كىك التكرار
 عقاب أف عمى يدؿ كذلؾ الكفار, حؽ في إال التأبيد يذكر كلـ الخمكد يذكر فإنو الكعيد آيات

 يدـ, لـ أك داـ سكاء الطكيؿ الثبات ىك الخمد: بناأصحا "قاؿ, كقاؿ أيضان: (2)منقطع" الفساؽ
 داخبلن  التأبيد كاف كلك {ؤَثَذًا كِْيَب خَبُِذَِّٖ}: تعالى فقكلو اآلية أما كالعرؼ, باآلية فيو كاحتجكا

 يكتب كألنو مخمدنا, حبسنا فبلننا فبلف حبس فيقاؿ: العرؼ كأما تكرارنا, ذلؾ لكاف الخمد مفيـك في
 دكاـ عمى يدؿ ىؿ المفظ ىذا أف في الكبلـ ىك فيذا مخمدنا, كقفان  فبلف كقؼ األكقاؼ صككؾ في

 .(3)" ال؟ أـ الثكاب
مف األشاعرة: فعمى الرغـ مف أنو لـ يتحدث عف أبدية الجنة عند تفسيره  القرطبيأما ك       

بدية في اثبات أالسمؼ لـ يخالؼ إال أنو مف خبلؿ بحثي كجدت أف القرطبي  آلية سكرة الحديد,
 في تفسيره لسكرة الكيؼ عند تفسير قكلو تعالى: كيتضح ذلؾ جمينا ,كأنيا ال تفنى ,الجنة

كقاؿ في قكلو  (4)دائميف" أم {كِْيَب خَبُِذَِّٖ},"[108: الكيؼ] { ؽًٌَُِب ػَنْيَب َّجْـٌَُٕ َُب كِْيَب خَبُِذَِّٖ}

 ,[76: طو] {رَضًَََّ َْٖٓ عَضَاءُ ًَرَُِيَ كِْيَب خَبُِذَِّٖ سُاُْإَْٗيَب رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ ػَذٍْٕ عَنَّبدُ}تعالى: 

 .(5)دائميف" ماكثيف أم {كِْيَب خَبُِذَِّٖ}"

                                                           

 .(108- 10/107ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (1)
 .(11/225ج) ( المرجع السابؽ2)
 .(2/360ج) ( المرجع السابؽ3)
.(11/68ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (4)
 .(11/227ج) ( المرجع السابؽ5)
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: " أجمع البغداديفي اثبات بقاء الجنة كعدـ فنائيا, قاؿ السمؼ فاألشاعرة لـ يخالفكا        
ى دكاـ نعيـ أىؿ الجنة, كالنار كعمخيار األمة عمى دكاـ بقاء الجنة أككؿ مف سمؼ مف السمؼ 

 .(1)كدكاـ عذاب الكفرة في النار"
كاألشاعرة في  -إال أبك اليذيؿ -,كالمعتزلةالسمؼ يتضح مما سبؽ أنو ال خبلؼ بيف        

اثبات أبدية الجنة كأف نعيميا ال ينفذ كال ينقطع, كلكف الخبلؼ مع المعتزلة حكؿ ىؿ الجنة 
ن ةى  تزلة: أنكرت أىف  فالمع قتاف اآلف أـ ال؟كالنار مخمك  ٍخميكقىتىافً  كىالن ارى  اٍلجى  اآلف, مكجكدتاف مى

قىالىتٍ  ا بىؿٍ : كى ًة, يىٍكـى  الم وي  ييٍنًشئيييمى مىييـٍ  اٍلًقيىامى مى مىى كىحى عيكا ال ًذم اٍلفىاًسدي  أىٍصميييـي  ذىًلؾى  عى  ًلمىا شىًريعىةن  ًبوً  كىضى
قىاسيكهي  كىذىا, يىٍفعىؿى  أىفٍ  لىوي  يىٍنبىًغي كىالى  كىذىا, يىٍفعىؿى  فٍ أى  يىٍنبىًغي كىأىن وي  الم وي, يىٍفعىميوي  مىى كى ٍمًقوً  عى , ًفي خى ـٍ  أىٍفعىاًلًي
ؿى  اأٍلىٍفعىاًؿ, ًفي ميشىبِّيىةه  فىييـٍ  دىخى يُّـي  كى , الت جى ـٍ كا ًفيًي اري قىاليكا ميعىطِّمىةن, ذىًلؾى  مىعى  فىصى ٍمؽي : كى ن ةً  خى  قبؿ اٍلجى

ا النُّصيكصً  ًمفى  ميتىطىاًكلىةن, فىرىدُّكا ميدىدنا ميعىط مىةن  تىًصيري  أًلىن يىا ؛عىبىثه  الجزاء الىؼى  مى  الش ًريعىةى  ىىًذهً  خى
عيكىىا ال ًتي اٍلبىاًطمىةى  ر فيكا تىعىالىى, ًلمر بِّ  كىضى م ميكا مىكىاًضًعيىا, عىفٍ  النُّصيكصى  كىحى بىد عيكا كىضى الىؼى  مىفٍ  كى  خى
خالفكا نصكص الكتاب كالسنة كما عميو سمؼ األمة مف أف الجنة كالنار  فالمعتزلة(. 2)ـٍ شىًريعىتىيي 

: النار عف كقاؿ [133:عمراف آؿ] {ُُِِْٔزَّوِنيَ ؤُػِذَّدْ}: الجنة عف تعالى اهلل مخمكقتاف اآلف, قاؿ

 ركحيا مف فيأتيو ,الجنة إلى باب لو يفتح قبره في كالمؤمف ,[24:البقرة] {ٌَُِِْبكِشَِّٖ ؤُػِذَّدْ}
, كىذا ما ذىب إليو (3)كسمكميا حرىا مف فيأتيو ,النار إلى باب قبره في لو يفتح كالكافر كطيبيا,
 :صفتيا في قاؿ تعالى فؤلنو النار أما ,مخمكقتاف كالنار الجنة : "إفالرازيحيث قاؿ  ,األشاعرة

 في قاؿ تعالى فؤلنو ؛الجنة كأما مكقة,مخ أنيا في صريح فيذا [24:البقرة] {ٌَُِِْبكِشَِّٖ ؤُػِذَّدْ}

 ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ًَثَشِّشِ}: قاؿ تعالى كألنو  [133:عمراف آؿ] {ُُِِْٔزَّوِنيَ ؤُػِذَّدْ}: أخرل آية

 الممؾ ىذا كقكع عف إخبار كىذا ,[25: البقرة] {اُْإَْٗيَبسُ... رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٍ َُيُْْ ؤََّٕ اُظَّبُِؾَبدِ
 الجنة أف عمى فدؿ الحاؿ في المممكؾ حصكؿ يقتضي الحاؿ في الممؾ كحصكؿ كحصكلو
: "الجنة كالنار مخمكقتاف, إذ ال يحيؿ العقؿ الجوينيكقاؿ إماـ الحرميف  ,(4)مخمكقتاف" كالنار

 ِْٖٓ لِشَحٍَٓـْ بََُِ ًَعَبسِػٌُا}خمقيما, كقد شيدت بذلؾ آم مف كتاب اهلل تعالى, منيا قكلو تعالى:
                                                           

 .(238ص) أصكؿ الديف البغدادم, (1)
 .(420ص) شرح العقيدة الطحاكية ,ابف أبي العز الحنفيانظر:  (2)
 .(7/8د) شرح الحمكية البف تيمية ,عبد العزيز الراجحينظر: ا( 3)
 .(2/356ج) مفاتيح الغيب ,الرازم (4)
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عداد يصرح بثبكت إل, كا[133: عمراف آؿ] {ُُِِْٔزَّوِنيَ ؤُػِذَّدْ ًَاُْإَسْعُ اُغََّٔبًَادُ ػَشْػُيَب ًَعَنَّخٍ سَثٌُِّْْ

 عَنَّخُ ػِنْذَىَب( 78) أُُْنْزَيََ عِذْسَحِ ػِنْذَ( 72) ؤُخْشٍَ َٗضَُْخً سَآهُ ًََُوَذْ}الشيء كتحققو, كقاؿ تعالى:

دخاؿ آدـ إياىا,  كتكاترت األخبار في قصة آدـ  ,[15 - 13: النجـ] {ٍأَُْإًَْ عف الجنة كا 
خراجو عنيا, ككعده الرد إلييا, ككؿ ذلؾ ثابت قطعان, متمقى مف فحكل  كبيديكر الزلة منو فييا, كا 
 اآليات المستفيض مف نقؿ األثبات كالثقات... كمف قاؿ ال فائدة في خمؽ الجنة كالنار في كقتنا,
ساقط ال محصكؿ لو, فإف أفعاؿ البارم تعالى ال تحمؿ عمى األغراض عمى أصكؿ أىؿ الحؽ, 

 .(1)كىك تعالى يفعؿ ما يشاء كيحكـ ما يريد"
كقد كرد في سكرة الحديد ما يدؿ عمى ىذا الكصؼ الَجنَُّة عرضيا كعرض السماء واألرض:  -4

حٍ ِْٖٓ سَثٌُِّْْ ًَعَنَّخٍ ػَشْػُيَب ًَؼَشْعِ اُغََّٔبءِ ًَاُْإَسْعِ ؤُػِذَّدْ }عَبثِوٌُا بََُِ َٓـْلِشَلمجنة كذلؾ في قكلو تعالى: 

لكف المفسر , [21]الحديد:  َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسُعُِِوِ رَُِيَ كَؼَُْ اَُِّوِ ُّاْرِْوِ َْٖٓ َّشَبءُ ًَاَُِّوُ رًُ اُْلَؼَِْ اُْؼَظِِْْ {
ؼ لمجنة عند تفسير آية سكرة الحديد, كمف خبلؿ بحثي كجدت لـ يبيف معنى ىذا الكص الطبري

 بََُِ ًَعَبسِػٌُا}عند تفسير قكلو تعالى: ,بياف معنى ىذا الكصؼ في تفسير سكرة آؿ عمراف

 معنى أف كر"ذ ,[133: عمراف آؿ] {ُُِِْٔزَّوِنيَ ؤُػِذَّدْ ًَاُْإَسْعُ اُغََّٔبًَادُ ػَشْػُيَب ًَعَنَّخٍ سَثٌُِّْْ ِْٖٓ َٓـْلِشَحٍ
.. .بعض إلى بعضيا ضـ إذا السبع, كاألرضيف السبع السمكات كعرض عرضيا جنة: ذلؾ
نما  كاألرضيف... تشبييا بالسمكات عرضيا فكصؼ ,{ًَاُْإَسْعُ اُغََّٔبًَادُ ػَشْػُيَب ًَعَنَّخٍ} :قيؿ كا 

: يعني ,[28: لقماف سكرة] {ًَاؽِذَحٍ ظًٍَنَلْ بِال ثَؼْضٌُُْْ ًَال خَِْوٌُُْْ َٓب}: قيؿ كما كالعظـ, السعة في بو
 حيث قاؿ في تفسير آية سكرة آؿ عمراف: "ًإف   ابن كثيركيؤيد ذلؾ  (2)"كاحدة.. نفس كبعث إال

ٍعنىى مىى تىٍنًبيينا {ًَإسْعُ اُغََّٔبًَادُ ػَشْػُيَب}: قىٍكًلوً  مى  فىٍرشً  ًصفىةً  ًفي قىاؿى  كىمىا طيكًليىا, اتِّسىاعً  عى

ن ةً  ًقيؿى  ًبالظ يىاًئًر؟ ظىنُّؾى  فىمىا: أىمٍ  [54:الر ٍحمىفً ] {بِعْزَجْشَمٍ ِْٖٓ ثَـَبئِنُيَب}: اٍلجى يىا بىؿٍ : كى  كىطيكًليىا؛ عىٍرضي
و كىاٍلميٍستىًديري  الميقىب ب كىالش ٍيءي  اٍلعىٍرًش, تىٍحتى  قيب ةه  أًلىن يىا قىدٍ . كىطيكًلوً  عىٍرضي مىى دىؿ   كى ا ذىًلؾى  عى  ًفي ثىبىتى  مى

ًحيحً  , فىاٍسأىليكهي  الم وى, سىأىٍلتيـي  فىًإذىا ..  النبي عف: الص  ن ةً  أىٍكسىطي  فىًإن وي  الًفٍردىٍكسى ن ةً  كىأىٍعمىى الجى  - الجى

                                                           

 (.378, 377ى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )صاإلرشاد إل الجكيني,( 1)
 .(209- 7/207ج) ي تأكيؿ القرآفجامع البياف ف ,الطبرم (2)



198 
 

ًمٍنوي  الر ٍحمىًف, عىٍرشي  فىٍكقىوي  - أيرىاهي  ري  كى ن ةً  أىٍنيىاري  تىفىج   سيكرىةً  ًفي لىىتىعىا كىقىٍكًلوً  اآٍليىةي  , كىىىًذهً (1) الجى
ًديدً  قىدٍ [21]الحديد:  {ًَإسْعِ اُغََّٔبءِ ًَؼَشْعِ ػَشْػُيَب ًَعَنَّخٍ سَثٌُِّْْ ِْٖٓ َٓـْلِشَحٍ بََُِ عَبثِوٌُا}: اٍلحى ينىا , كى كِّ  ري
اـً  ميٍسنىدً  ًفي مى ٍقؿ أىف   :أىٍحمىدى  اإٍلً ن ةو  ًإلىى ...تىٍدعيكًني: الن ًبيِّ  ًإلىى كىتىبى  ًىرى يىا جى  الس مىكىاتي  عىٍرضي

افى   اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  الن اري  فىأىٍيفى  ًلٍمميت ًقيفى  أيًعد تٍ  كىاألىٍرضي  اءى  ًإذىا الم ٍيؿي  أىٍيفى  اهللً  سيٍبحى  جى
؟ الن يىاري
(2)

"(3). 
 سبع كعرض: أمػَشْػُيَب ًَؼَشْعِ اُغََّٔبءِ ًَاُْإَسْعِ{ ًَعَنَّخٍ } مف المعتزلة: الزمخشريكقاؿ       
 أقؿ عرضو فإفٌ  كطكؿ عرض مالو كؿ ألفٌ  الطكؿ؛ دكف العرض كذكر أرضيف, كسبع كاتسم
 .(4)؟كات كاألرض فكـ يككف الطكؿ حينياعرض الجنة بالسم كصؼ فإذا طكلو, مف

: أم ,{ًَاُْإَسْعِ اُغَّٔبءِ ًَؼَشْعِ ػَشْػُيب ًَعَنَّخٍ}قكلو تعالى: ,مف األشاعرة القرطبيكقاؿ        
ًصؿى  لىكٍ  يىا كي , بىٍعضي  كىاًحدىةو  كيؿُّ  مىٍبسيكطىتىافً  كىاأٍلىرىًضيفى  السمكات جميع يعني: الحسف كقىاؿى  ًببىٍعضو
اًحبىًتيىا, ًإلىى ًقيؿى  صى يريد أف لمرجؿ الكاحد مف المؤمنيف جنة بيذه السعة, كالتعبير بالعرض : كى

العرب أف تعبير عف سعة الشيء الذم ىك أقؿ مف الطكؿ دليؿ عمى شدة السعة, فمف عادة 
 .(5)بعرضو ال بطكلو

– ,, كاألشاعرة-الزمخشرم - ,كالمعتزلةالسمؼ, أنو ال خبلؼ بيف  ,مما سبؽ يتبيف      
ضيف, كأنو سبحانو أر  كسبع كاتسم سبع في اثبات صفة الجنة بأف عرضيا كعرض -القرطبي

لتعبير عف سعة الشيء بعرضو ال ألنو مف عادة العرب ا سعة الطكؿ؛ ليدؿ عمى ؛عبر بالعرض
 بطكلو.   

كالمعتزلة كاألشاعرة, في اإليماف بالجنة كالنار, السمؼ, إنو ال خبلؼ بيف  خالصة القول:      
كأف الجنة درجات بعضيا أعمى مف بعض, يتفاضؿ فييا الناس بحسب أعماليـ, كأف األنيار 

ف, كأف نعيميا ال ينفذ كال أرضي كسبع سمكات سبع تجرم مف تحتيا, كأف عرضيا كعرض

                                                           

: ىىًذًه  ,ًكتىابي الًجيىاًد كىالسِّيىرً  اإلماـ البخارم, صحيح البخارم, (1) اًىًديفى ًفي سىًبيًؿ الم ًو, ييقىاؿي اًت الميجى بىابي دىرىجى
 .(2790)ح (4/16ج) سىًبيًمي كىىىذىا سىًبيًمي

م ـى  ,اٍلمىكِّيِّيفى  ميٍسنىدي  ,مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ اإلماـ أحمد,( 2) سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ًف الن ًبيِّ صى , عى ًديثي الت نيكًخيِّ  حى
سناده ضعيؼ.15655)ح (24/418ج)  (, قاؿ شعيب األرنؤكط: حديث غريب, كا 
 .(2/117ج) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير (3)
 .(4/479ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ انظر: الزمخشرم,( 4)
.(17/256ج)الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي,نظر: ا( 5)
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ينقطع, كلكف خالفت المعتزلة حكؿ ىؿ الجنة كالنار مخمكقتاف اآلف أـ ال؟ فقد أنكرت المعتزلة 
الجنة أف الجنة كالنار مخمكقتاف مكجكدتاف اآلف, كقالت: بؿ ينشئيما اهلل يكـ القيامة, كالحؽ أف 

 كالنار مخمكقتاف, ال تفنياف أبدان كال تبيداف.
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 المطمب الخامس: عدم قبول الفدية يوم القيامة في سورة الحديد
إف اهلل تعالى أرسؿ رسمو مبشريف كمنذريف حتى ال يبقى لمناس عمى اهلل حجة بعد الرسؿ,       

كمنيـ مف كفر, فمف آمف كجد النعيـ المقيـ الذم كعد اهلل تعالى  ,كمع ذلؾ فمف الناس مف آمف
المؤمنيف, كمف كفر كجد الكيبلت كالعذاب المييف الذم تكعد اهلل تعالى بو الكفار بو عباده 

 اُْإَسْعِ كِِ َٓب َُيُْْ ؤََّٕ ٌَُْ َُوُ َّغْزَغِْجٌُا َُْْ ًَاَُّزَِّٖ اُْؾُغْنََ ُِشَثِّيُِْ اعْزَغَبثٌُا َُِِّزَِّٖ}كالمنافقيف, قاؿ تعالى: 

عندما  ,[18: الرعد] { أُِْيَبدُ ًَثِئْظَ عَيَنَُّْ ًََٓإًَْاىُْْ اُْؾِغَبةِ عٌُءُ َُيُْْ ؤًَُُئِيَ ثِوِ اَُبكْزَذًَْ َٓؼَوُ ًَِٓضَِْوُ عَِْٔؼًب
مف  الذم أعده اهلل تعالى ليـ, يكدكف لك أنيـ يفتدكف العذاب الشديد يرل الكفار كالمنافقكف

نيـ ىذه الفدية, كلـ عذاب يكمئذ بأىميـ كبنييـ ككؿ ما في األرض جميعان, كلكف ال تقبؿ م
 َٓؼَوُ ًَِٓضَِْوُ عَِْٔؼًب اُْإَسْعِ كِِ َٓب َُيُْْ ؤََّٕ ٌَُْ ًَلَشًُا اَُّزَِّٖ بَِّٕ}تجرىـ مف عذاب اهلل تعالى, قاؿ تعالى: 

 اَُّزَِّٖ بَِّٕ}كقاؿ تعالى:  ,[36 :المائدة] { ؤٌَُِْْ ػَزَاةٌ ًََُيُْْ ِٓنْيُْْ رُوُجََِّ َٓب اُْوَِْبَٓخِ ٌَِّّْ ػَزَاةِ ِْٖٓ ثِوِ َُِْلْزَذًُا

 ِْٖٓ َُيُْْ ًََٓب ؤٌَُِْْ ػَزَاةٌ َُيُْْ ؤًَُُئِيَ ثِوِ اكْزَذٍَ ًٌََُِ رَىَجًب اُْإَسْعِ َِْٓءُ ؤَؽَذِىِْْ ِْٖٓ ُّوْجَََ كََِْٖ ًُلَّبسٌ ًَىُْْ ًََٓبرٌُا ًَلَشًُا

( 77) ثِجَنِْوِ ٌَِّْٓئِزٍ ػَزَاةِ ِْٖٓ َّلْزَذُِ ٌَُْ أُُْغْشُِّ ٌََّدُّ ُّجَظَّشًَُٗيُْْ}, كقاؿ تعالى: [91: عمراف آؿ]{َٗبطِشَِّٖ

 - 11: المعارج] {ُّنْغِْوِ صَُّْ عَِْٔؼًب اُْإَسْعِ كِِ ًََْٖٓ( 72) رُاًِّْوِ اَُّزِِ ًَكَظَِِْزِوِ( 72) ًَؤَخِْوِ ًَطَبؽِجَزِوِ

, ٍبف أىنىسعف ك  ,[14 اًلؾو  ًمٍؿءي  لىؾى  كىافى  لىكٍ  أىرىأىٍيتى : اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًلٍمكىاًفرً  ييقىاؿي   :قىاؿى  , الن ًبي   أىف   مى
,: فىيىقيكؿي  ًبًو؟ تىٍفتىًدم أىكيٍنتى  ذىىىبنا, اأٍلىٍرضً  ـٍ ذىًلؾى  ًمفٍ  أىٍيسىرى  سيًئٍمتى  قىدٍ : لىوي  فىييقىاؿي  نىعى

(1). 
 :أوًل: تعريف الفدية

, كفدىل فيك كفىدنل, كًفداءن  ًفدنل اٍفًد, يىفًدم, "مف فدىلالفدية لغة:  -1  أم استنقذه :فبلننا فادو
ا, كمنو ًفٍدية بيا يجبر أك خطأ بيا يمحك فدية قد ـ بنفسو, أك أك بمالو فيو كاف مما كخم صو  نقصن

 أسرة دفعت" غيره أك ,أسير لتخميص كنحكه ماؿ مف يقد ـ كًفدنل, كىي ما ًفٍديات جمعيا[: مفرد]
 ثبلثة عبادة, صاـ في لتقصير جزاءن  هلل يقد ـ ما كىي بمعنى الكٌفارة, البنتيا", نقاذناإ الفدية الفتاة
  (2)"كًعكض فداء ,[184:البقرة] {ِٓغٌِْنيٍ.. ؿَؼَبُّ كِذَّْخٌ ُّـِْوٌَُٗوُ اَُّزَِّٖ ..ًَػَََِ}ًفدية,  أياـ

                                                           

ن ًة كىالن ارً  , صحيح مسمـ,اإلماـ مسمـ (1) ًة كىاٍلجى  بىابي طىمىًب اٍلكىاًفًر اٍلًفدىاءى ًبًمٍؿًء اأٍلىٍرًض ذىىىبنا, كتاب ًصفىًة اٍلًقيىامى
 (.52)ح  (4/2161ج)
 .(3/1682ج) بية المعاصرةمعجـ المغة العر  ,أحمد مختار عبد الحميد عمر( 2)
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أك ىي:  .(1)و"إلي تكجو مكركه عف المكمؼ بو يتخمص الذم البدؿ: "ىي الفدية شرعًا: -2

 بدؿه  ألنو ؛[107:الصافات] {ػَظٍِْْ ثِزِثْؼٍ ًَكَذَّْنَبهُ} :كمنو األذي ًة, إزالةً  في الش يء مفى  "البدؿي 

 .(2)عنو" كاألسرً  القتؿً  إزالةً  في منو بدؿه  ألنو بغيًره؛ األسيرً  فداءي : كمنو عنو, الذ بحً  إزالةً  في منو
ـى  : "مىاأك ىي ـى  قىا قىا ٍنوي" كىأىٍجزىأى  ءً الش يٍ  مى  .(3)عى

 :ثانيًا: عدم قبول الفدية في سورة الحديد
 ,كجد الباحث ما يدؿ عمى عدـ قبكؿ الفدية يكـ القيامة ,كمف خبلؿ تتبع آيات سكرة الحديد     

 ًَثِئْظَ ٌََُْٓبًُْْ ىَِِ اُنَّبسُ َُْٓإًَْاًُ ًَلَشًُا اَُّزَِّٖ َِٖٓ ًََُب كِذَّْخٌ ِٓنٌُْْْ ُّاْخَزُ َُب كَبٌََُّْْْ}كذلؾ في قكلو تعالى: 

 .[15: الحديد] {أَُْظِريُ

يخبر سبحانو كتعالى عف حاؿ المنافقيف كالكافريف أنيـ يكـ القيامة,  الطبري:قاؿ المفسر       
مف عذاب اهلل تعالى, كأف مسكنيـ كمثكاىـ الذم يستحقكنو ىك  ؿ منيـ عكضه كال بدؿه ال يقب

 .(4)النار كبئس المصير
: قيؿ {ٌَْٓالًُْْ ىَِِ} بو, يفتدل ما {كِذَّْخٌ }مف المعتزلة قاؿ: " الزمخشريأما المفسر      

 الزمخشريكلكف نجد  (5)"تتكالكـ كما تكليتـ في الدنيا أعماؿ أىؿ النار أك بكـ... أكلى ىي

 َُيُْْ ؤََّٕ ٌَُْ ًَلَشًُا زَِّٖاَُّ بَِّٕ}يكضح المراد بالفدية أكثر في تفسيره آلية سكرة المائدة في قكلو تعالى: 

 ,[36:المائدة] { ؤٌَُِْْ ػَزَاةٌ ًََُيُْْ ِٓنْيُْْ رُوُجََِّ َٓب اُْوَِْبَٓخِ ٌَِّّْ ػَزَاةِ ِْٖٓ ثِوِ َُِْلْزَذًُا َٓؼَوُ ًَِٓضَِْوُ عَِْٔؼًب اُْإَسْعِ كِِ َٓب

 سبيؿ ال كأنو ليـ, العذاب لمزكـ يؿتمث كىذا ألنفسيـ, فدية ليجعمكه ؛{ثِوِ َُِْلْزَذًُا}" حيث قاؿ:

, ٍبفي  فعف أىنىسي  بكجو, منو النجاة إلى ليـ اًلؾو : اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًلٍمكىاًفرً  ييقىاؿي  : قىاؿى  , الن ًبي   أىف   مى

                                                           

 .(165ص) كتاب التعريفات ,الجرجاني( 1)
 .(207 ص) التفسير المغكم لمقرآف الكريـ ,مساعد بف سميماف بف ناصر الطيار( 2)
 .(1/262ج) أحكاـ القرآف ,الجصاص (3)
 (.122( انظر: البحث "عاقبة المنافقيف" )ص4)
.(4/476ج)الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ( الزمخشرم,5)
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,: فىيىقيكؿي  ًبًو؟ تىٍفتىًدم أىكيٍنتى  ذىىىبنا, اأٍلىٍرضً  ًمٍؿءي  لىؾى  كىافى  لىكٍ  أىرىأىٍيتى  ـٍ  ًمفٍ  أىٍيسىرى  سيًئٍمتى  قىدٍ : لىوي  اؿي فىييقى  نىعى
(1)ذىًلؾى 

"(2). 

}كَبٌََُّْْْ َُب ُّاْخَزُ ِٓنٌُْْْ كِذَّْخٌ ًََُب َِٖٓ اَُّزَِّٖ :تعالى قكلو: مف األشاعرة فقاؿالقرطبي  أما المفسر      

قكلو: أخرل, ك  نفس كال عكض كال بدؿ منكـ يقبؿ ال أم ,المنافقكف كال الكافركف أيياًَلَشًُا{ 

 .(3)بكـ... أكلى أم }ىَِِ ٌََُْٓبًُْْ{ كمنزلكـ, كقكلو: مقامكـ أم }َٓإًَْاًُُْ اُنَّبسُ{

–, كاألشاعرة -ممثمة بالزمخشرم-كالمعتزلة السمؼ, أنو ال خبلؼ بيف  ,يتضح مما سبؽ      
امة, فمك في بياف حاؿ المنافقيف كالكافريف في عدـ قبكؿ الفدية منيـ يـك القي -ممثمة بالقرطبي

أف أحدىـ أراد أف يفتدم مف عذاب يكمئذ ببنيو, كصاحبتو, كأخيو, ككؿ مف في األرض, ما 
 نجاه ذلؾ مف عذاب اهلل تعالى.أ

ىناؾ تكافؽ بشكؿ عاـ بيف السمؼ كالمتكمميف, في اإليماف باليكـ  خبلصة ما سبؽ أف     
 قبكؿ الفدية يـك القيامة.عدـ ر, ك اآلخر, كما فيو مف أحداث, كالصراط, كالميزاف, كالجنة كالنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.200( ركاه مسمـ, كقد سبؽ تخريجو ) ص1)
.(1/629ج)الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (2)
.(248 -17/247ج)الجامع ألحكاـ القرآف انظر: القرطبي,( 3)
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 والمتكممين السمف بينالمبحث الثاني: القضاء والقدر في سورة الحديد 
 المطمب األول: مفيوم اإليمان بالقضاء والقدر, وأدلتو

كأصؿ مف أصكؿ الديف التي ال  ,اإليماف بالقضاء كالقدر ركف أساسي مف أركاف اإليماف      
العبد إال بيا, كىك أخطر مسائؿ االعتقاد, كأكثرىا اختبلفان بيف الناس قديمان كحديثان, يقبؿ إيماف 

كالسبب في ذلؾ أف ىذه المسألة تتعمؽ بحياة الناس اليكمية, فالحياة كالمكت, كالغنى كالفقر, 
س كالصحة كالمرض, كالسعادة كالشقاكة, كغير ذلؾ كميا أمكر مقدرة عند اهلل تعالى كيتفاكت النا

فييا, فإف آمف العبد أف كؿ شيء مقدر كمكتكب عند اهلل كفؽ عممو األزلي, عاش مرتاح الباؿ 
ألنو يعمـ بأف ما أصابو لـ يكف ليخطئو كما أخطأه لـ يكف ليصيبو, كأف األمة  ؛مطمئف النفس

 لك اجتمعت عمى أف ينفعكه أك يضركه بشيء لـ ينفعكه كلـ يضركه إال بشيء قد كتبو اهلل لو أك
مىى اٍجتىمىعىتٍ  لىكٍ  األيم ةى  أىف   .. كىاٍعمىـٍ . البف عباس   عميو, كىذا مصداؽ قكؿ النبي   أىفٍ  عى

, الم وي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإال   يىٍنفىعيكؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىٍنفىعيكؾى  لىكٍ  لىؾى مىى اٍجتىمىعيكا كى كؾى  أىفٍ  عى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىضيرُّ
كؾى  رُّ , الم وي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإال   يىضي مىٍيؾى ـي  ريًفعىتً  عى ف تٍ  األىٍقبلى  . (1)الصُّحيؼي  كىجى

 :أوًل: تعريف القضاء والقدر لغة
ادي  : "اٍلقىاؼي ابن فارسقاؿ القضاء لغًة:  -1 ٍرؼي  كىالض  ًحيحه  أىٍصؿه  اٍلميٍعتىؿُّ  كىاٍلحى مىى يىديؿُّ  صى  عى

ٍتقىاًنوً  أىٍمرو  ًإٍحكىاـً  ٍنفىاًذهً  كىاً   {ٌََِّْْْٖٓ كِِ عََٔبًَادٍ عَجْغَ كَوَؼَبىَُّٖ}: تىعىالىى الم وي  قىاؿى  ًلًجيىًتًو, كىاً 

ـى  أىمٍ  [12:فصمت] " أىٍحكى ٍمقىييف  خى
(2). 

ى: ييقىاؿي . كىاٍلفىٍصؿي  القىٍطع كأىصمو : "القىضاء,ابن منظور كقاؿ       اء يىٍقًضي قىضى  قاضو  فىييكى  قىضى
كىـ ًإذا ؿى كفى  حى ٍمضاؤيه ًإٍحكاميو: الش ٍيءً  كقىضاء. صى ٍعنىى فىيىكيكفي  ًمٍنوي  كىاٍلفىرىاغي  كاً  ٍمؽ" ًبمى  .                                               (3)الخى

؛ ًفي الفىٍصؿي  : "القىضاءي العروس تاج كعرفو صاحب كتاب       ٍكـً ًمٍنو الحي  ًٌَََُُْب}: تىعىالىى قكليو كى

ٍكـ لفيًصؿى  أىم ,[14: الشكرل] {ثَْْنَيُْْ َُوُؼَِِ ُٓغًََّٔ ؤَعٍََ بََُِ سَثِّيَ ِْٖٓ عَجَوَذْ ًََِِٔخٌ ًمٍنو الحي : بىٍينيـ, كى
ى , بيفى  القاًضي قىضى كـ" ًفي بىٍينىيـ قىطىعى  أىم الخيصكـً  .(4)الحي

                                                           

قىاًئًؽ كىاٍلكىرىًع عىٍف رى , سنف الترمذم ( اإلماـ الترمذم,1) ًة كىالر   (4/667ج) سيكًؿ الم ًو أىٍبكىابي ًصفىًة اٍلًقيىامى
ًديثه  قاؿ الترمذم: ىىذىا (,2516)ح سىفه  حى ًحيحه. حى  صى
 .(5/99ج) أحمد بف فارس الرازم, معجـ مقاييس المغة (2)
 .(15/186ج) لساف العرب ,ابف منظكر( 3)
 .(39/310جتاج العركس مف جكاىر القامكس ) ,الحسيني (4)



264 
 

ًحيحه  أىٍصؿه  كىالر اءي  كىالد اؿي  "اٍلقىاؼي  ابن فارس:قاؿ  القدر لغًة: -2 مىى يىديؿُّ  صى ٍبمىغً  عى كيٍنًيوً  الش ٍيءً  مى  كى
ًنيىايىًتًو, ٍبمىغي : فىاٍلقىٍدري  كى ٍبمىغيوي  أىمٍ  كىذىا, قىٍدريهي : ييقىاؿي . شىٍيءو  كيؿِّ  مى كىذىًلؾى . مى , كى قىدىٍرتي  اٍلقىدىري  أىٍقًدريهي  الش ٍيءى  كى
قىد ٍرتيوي  الت ٍقًديًر, ًمفى  كىأىٍقديريهي  اءي : قىٍدري كىالٍ  أيقىدِّريهي, كى مىى اأٍلىٍشيىاءى  تىعىالىى الم وً  قىضى بىاًلًغيىا عى ًنيىايىاًتيىا مى  ال ًتي كى
لىيىا" أىرىادىىىا

(1). 
اهي  عىم ا ًعبىارىةه  "القىدىر: ىيكى  ابن األثير: كقاؿ       كىـ الم وي  قىضى : مىٍصدىري  كىىيكى  اأٍليميكًر, ًمفى  ًبوً  كحى
قى  قىدىران, يىٍقًدر قىدىرى  ًمٍنوي  داليو, تيسىك ف دٍ كى  اأٍلىٍرزىاؽي  ًفييىا تيقىد ر ال ًتي الميمة كىي «القىٍدر لىٍيمىةً » ًذٍكري  كى

ى"  .(2)كتيٍقضى
بلىما يدؿ عمى تماـ مف خبلؿ التعريؼ المغكم لمقضاء كالقدر, يتضح أف بينيما ترابط, فك       

 و.  الشيء كانتيائ
 :ثانيًا: تعريف القضاء والقدر شرعاً 

 اختمؼ العمماء في تعريؼ القضاء كالقدر شرعان عمى قكليف:      
 القول األول: أنيما لفظان مترادفان:

 العمـ بو سبؽ ما: كىك ف لمعنى كاحد,كؿ فإف القضاء كالقدر يككناف اسميفعمى ىذا الق      
 .(3)ككيفيتو كقتو في ككقكعو األبد إلى كائف ىك مما, القمـ بو كجرل

 ني: أنيما لفظان متغايران:القول الثا
كعمى ىذا القكؿ فإف لكؿ كاحد منيما معنى يختمؼ عف اآلخر, فالقدر بمعنى العمـ,       

كالقضاء بمعنى اإليجاد كالخمؽ, كقد يككف القدر بمعنى الحكـ بكقكع الجزئيات, كالقضاء الحكـ 
 بالكميات, كقيؿ غير ذلؾ, كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي:

 أك إعداـ أك إيجاد مف خمقو في كتعالى سبحانو اهلل بو قضى ما "ىك شرعًا: القضاء -1
اءي ابن حجرقاؿ ك  (4)تغيير" ـي  : "اٍلقىضى ٍك مىى ًباٍلكيمِّي اتً  اٍلحي ٍجمىاؿً  سىًبيؿً  عى ًؿ" ًفي اإٍلً  .(5)اأٍلىزى

                                                           

 .(5/62ج) لمغةأحمد بف فارس الرازم, معجـ مقاييس ا( 1)
 .(4/22ج) النياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير,( 2)
 .(2/114ج) المبتدعة كعند السمؼ عند العقيدة مسائؿ أصكؿ ,سعكد بف عبد العزيز الخمؼانظر: ( 3)
 .(2/188ج) شرح العقيدة الكاسطية ,العثيميف (4)
 .(11/149ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم ( ابف حجر,5)
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 السابؽ وعمم عمى بناء خمقو في يككف أف األزؿ, في تعالى اهلل قدره ما "ىك القدر شرعًا: -2
ـي  : "اٍلقىدىري ابن حجركقاؿ  (1)بذلؾ" ٍك قيكعً  اٍلحي ٍزًئي اتً  ًبكي مىى اٍلكيمِّي اتً  ًلًتٍمؾى  ال ًتي اٍلجي  سىًبيؿً  عى

 .(2)الت ٍفًصيًؿ"
ـى  تىعىالىى الم وى  أىف   "كىاٍلميرىادي قال ابن حجر: فالقدر متعمؽ بعممو كالقضاء متعمؽ بربكبيتو,        ًم  عى
قىادً  انىيىا اأٍلىٍشيىاءً  يرى مى اًدىىا قىٍبؿى  كىأىٍزمى دى  ثيـ   ,ًإيجى ا أىٍكجى دي  أىن وي  ًعٍمًموً  ًفي سىبىؽى  مى اًدره  ميٍحدىثو  فىكيؿُّ  ييكجى  صى
ًتوً  ًعٍمًموً  عىفٍ  قيٍدرى رىادىًتًو" كى كىاً 

(3). 
 إف متبايناف لفظاف كالقدر كلكف مف أىؿ العمـ مف جمع بيف القكليف فقاؿ: "القضاء      
ذا اجتمعا, افترقا إذا: يعني افترقا, إف كمترادفاف اجتمعا,  ذكر إذا: بمعنى افترقا اجتمعا كا 
ذا كاحد, منيما مفردة لكؿ فالمعنى معان, كالقدر القضاء  منيما مفردة لكؿ صار المفظاف فردأي  كا 
 .(4)اآلخر" معنى عف يختمؼ معنى
القدر ىك عمـ اهلل باألشياء كتقديراتيا يتضح مما سبؽ أف القدر سابؽ لمقضاء, كأف       

يجادىا عمى صفات مخصكصة كفي أكقات معمكمة, فالقدر بمثابة  الخريطة كالقضاء خمقيا كا 
ىذه الخريطة كهلل المثؿ  كفؽ بناؤه الذم تـ كالبناء بيت, كالقضاء لبناء اإلنساف يرسميا يالت

اءي السفارينياألعمى, قاؿ  ًزمىافً  ٍمرىافً أى  كىاٍلقىدىري  : "فىاٍلقىضى ا يىٍنفىؾُّ  الى  ميتىبلى ديىيمى ًر؛ عىفً  أىحى  أًلىف   اآٍلخى
ا دىىيمى ٍنًزلىةً  أىحى , كىىيكى  اأٍلىسىاًس, ًبمى ٍنًزلىةً  كىاآٍلًخري  اٍلقىدىري اءي, كىىيكى  اٍلًبنىاًء, ًبمى ـى  فىمىفٍ  اٍلقىضى ا, اٍلفىٍصؿى  رىا  بىٍينىييمى

ـى  فىقىدٍ  ـى  رىا نىٍقضى  اٍلًبنىاءً  ىىٍد  :كقد تباينت اآلراء في بياف معنى القضاء كالقدر, فمف رأم يقكؿ .(5)وي"كى
نيما متغايراف, كلكف الراجح أنيما مترادفاف إذا تفرقا, كمتغايراف إ :نيما مترادفاف, إلى رأم يقكؿإ

 إذا اجتمعا. 
يككف, فاهلل تعالى بعممو األزلي يعمـ ما كاف كما يككف, كما ال يككف لك كاف كيؼ كاف       

فبل يقع في ممكو شيء إال بإرادتو كمشيئتو, كعمى كفؽ عممو, ككؿ  شامؿ لجميع األشياء, وعممف
   عنده في األزؿ قبؿ خمؽ السمكات كاألرض. مكتكبه ذلؾ 

                                                           

 .(243 ص) كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة ,نخبة مف العمماء( 1)
 .(11/149ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم ابف حجر, (2)
 .(1/118ج) المرجع السابؽ( 3)
بل بي (4)  .(14 ص) بالقدر , اإليمافالص 
 ة المضية في عقد الفرقة المرضيةلكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدر  السفاريني, (5)
 .(1/358ج)
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 كشر خير كؿ بأف الجاـز التصديؽ " ىكوعميو يمكن القول أن مفيوم القضاء والقدر      
 كليس مشيئتو, عف يخرج كال بإرادتو, إال شيء يككف ال يريد, لما الفعاؿ كأنو كقدره, اهلل بقضاء

 كال القدر, عف ألحد محيد كال تدبيره, عف إال يصدر كال تقديره, عف يخرج شيء العالـ في
 ذلؾ كمع كالمعاصي, الطاعات مف العباد أفعاؿ خالؽ كأنو المحفكظ, المكح في خط ما يتجاكز

 بحسب كاقعة ىي بؿ عمييا, مجبكريف غير ألفعاليـ يفمختار  كجعميـ كنياىـ العباد أمر فقد
رادتيـ قدرتيـ,  كىـ يفعؿ عما يسأؿ ال بحكمتو, يشاء مف كيضؿ برحمتو, يشاء مف ييدم كا 

  .(1)كف"أليس
 عمـ تعالى اهلل كأف كقدره, اهلل بقضاء ىك كشر خير كؿ بأف الجاـز التصديؽ كقيؿ: "ىك      
 منيا, عممو ما ًكٍفؽً  عمى كمشيئتو بقدرتو, أكجدىا ثـ إيجادىا قبؿ أزالن  كأزمانيا األشياء مقادير
 .(2)إحداثيا" قبؿ المحفكظ المكح في كتبيا كأنو

 :ثالثًا: أدلة اإليمان بالقضاء والقدر
كالسنة كاإلجماع,  الكتاب ثبت بداللة كقد ,اإليماف أركاف مف ركف بالقضاء كالقدر اإليماف      
 ؤَْٓشُ ًًََبَٕ} تعالى كقكلو ,[49: القمر] {ثِوَذَسٍ خََِوْنَبهُ شَِْءٍ ًََُّ بَِّٗب}: تعالى اهلل قكؿ الكتاب فمف

, [2: الفرقاف] {رَوْذِّشًا كَوَذَّسَهُ شَِْءٍ ًََُّ ًَخََِنَ}: تعالى كقكلو ,[38: األحزاب] {َٓوْذًُسًا هَذَسًا اَُِّوِ

 ػَََِ رَُِيَ بَِّٕ َٗجْشَؤَىَب ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ ًِزَبةٍ كِِ بَُِّب ؤَْٗلُغٌُِْْ كِِ ًََُب إَسْعِاُْ كِِ ُٓظِْجَخٍ ِْٖٓ ؤَطَبةَ َٓب}:تعالى كقكلو

 .[22: الحديد] {َّغِريٌ اَُِّوِ
حديث  منيا, كثيرة أحاديث في القضاء كالقدر إثبات عمى كذلؾ دلت فقد السنة كأما      
مىبلىًئكىًتًو, ًبالم ًو, تيٍؤًمفى  ..أىفٍ  : ي عف اإليماف, قاؿ النب  عندما سأؿ النبي  جبريؿ   كى
كيتيًبًو, ًمًو, كى تيٍؤًمفى  اآلًخًر, كىاٍليىٍكـً  كىريسي ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى شىرِّهً  خى ٍبدً  صحيحو عىفٍ  في مسمـ كركل.. (3 )كى  عى

ٍمًرك ٍبفً  اهللً  قىاًديرى  اهللي  تىبى كى  : يىقيكؿي  , اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  اٍلعىاًص, ٍبفً  عى ًئؽً  مى بلى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلخى
ٍمًسيفى  كىاأٍلىٍرضى  الس مىاكىاتً  يىٍخميؽى  مىى كىعىٍرشيوي : قىاؿى  سىنىةو, أىٍلؼى  ًبخى  . (4) اٍلمىاءً  عى

                                                           

 .(198 ص) التخمي عف التقميد كالتحمي باألصؿ المفيد ,عمر العرباكم الحمبلكم( 1)
 .(65 ص) شرح العقيدة الكاسطية ,ىٌراسانظر:  (2)
 (.128( ركاه مسمـ, كقد سبؽ تخرجو )ص3)
اجً , كتاب اٍلقىدىرً  اإلماـ مسمـ, صحيح مسمـ,( 4) ـي  بىابي ًحجى ا الس بلى مىٍيًيمى ميكسىى عى ـى كى  (.16)ح (4/2044ج) آدى
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 بعدىـ, كمف الصحابة مف األمة إجماع محؿ بالقضاء كالقدر فإف اإليماف اإلجماعكأما       
, عىفٍ  صحيحو في مسمـ أخرج ٍكتي : قىاؿى  أىن وي  طىاكيسو ابً  ًمفٍ  نىاسنا أىٍدرى م ى اهللً  رىسيكؿً  أىٍصحى  اهللي  صى
مىٍيوً  , عى م ـى سى , شىٍيءو  كيؿُّ  يىقيكليكفى  كى سىًمٍعتي : قىاؿى  ًبقىدىرو ٍبدى  كى م ى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي  عيمىرى  ٍبفى  اهللً  عى  صى
مىٍيوً  اهللي  م ـى  عى سى , ءو شىيٍ  كيؿُّ : »كى ت ى ًبقىدىرو كىاٍلكىٍيسً  اٍلعىٍجزً  حى

 . (2)«كىاٍلعىٍجزً  اٍلكىٍيسً  أىكً  ,(1)
قىدٍ النوويقاؿ        ٍجمىاعً  ًكالسُّن ةً  اٍلًكتىابً  ًمفى  اٍلقىٍطًعي اتي  اأٍلىًدل ةي  تىظىاىىرىتً  : "كى ابىةً  كىاً  حى  كىأىٍىؿً  الص 
ؿِّ  مىؼً  الس مىؼً  ًمفى  كىاٍلعىٍقدً  اٍلحى مىى كىاٍلخى انىوي  الم وً  قىدىرً  ًإٍثبىاتً  عى تىعىالىى" سيٍبحى كى

(3). 
أف اإليماف بالقضاء كالقدر ىك أحد أركاف اإليماف الثابتة بداللة الكتاب  ,يتضح مما سبؽ      

جماع سمؼ األمة, فبل يصمح إيماف العبد إال إذا آمف أنو ما مف خير كال شر يصيبو  كالسنة كا 
 عممو كمشيئتو, كأف ذلؾ كمو في كتاب عنده, ال إلو غيره كال رب سكاه. إال بتقدير اهلل, ككفؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 الضر, فيو عما النفع فيو ما كتمييز األمكر معرفة كشدة العقؿ كماؿ(: الكيس)ك القدرة, عدـ(: العجز)"( 1)
مىؾ) محم دي بفي عزِّ الدِّيفً  ."ميقابميو كالعجز  .(1/96ج) شرح مصابيح السنة لئلماـ البغكم (,المشيكر بػابف المى

 (.18)ح (4/2045ج) بىابي كيؿُّ شىٍيءو ًبقىدىرو , كتاب اٍلقىدىرً  صحيح مسمـ, اإلماـ مسمـ, (2)
 .(1/155ج) المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,النككم (3)




268 
 

 والمتكممين السمف بينالمطمب الثاني: مراتب القضاء والقدر في سورة الحديد 
لـ يتحقؽ لو ا أربع مراتب ال بد مف اإليماف بيا, كمف لـ يؤمف بي القدرالقضاء ك يماف بلئل      

 إيماف يستقيـ فبل كعبل, جؿ اهلل قدرة ىك القدر "إف: أحمد اإلمام , قاؿالقدراإليماف بالقضاء ك 
باألشياء قبؿ اهلل تعالى  المراتب ىي: عمـ كىذه ,(1)األربع" كبمراتبو بالقدر, يؤمف حتى عبد

فيك الخالؽ كما سكاه مخمكؽ,  ليا سبحانو , كمشيئتو ليا, كخمقوكجكدىاككنيا, ككتابتو ليا قبؿ 
ـى  فخمؽى, كمف خبلؿ تتبع آيات سكرة الحديد كجدت أنيا تحتكم عمى المراتب  ,فأرادى  ,تبى فك ,عم

 كىي عمى النحك التالي: ,األربعة لمقضاء كالقدر
 :أوًل: مرتبة العمم

 مثقاؿ عنو يعزب ال الذم شيء بكؿ المحيط اهلل بعمـ : " اإليمافىومفيوم مرتبة العمم       
 ,أرزاقيـ كعمـ يخمقيـ, أف قبؿ خمقو جميع عمـ قد تعالى كأنو ض,األر  في كال كاتالسم في ذرة

 منيـ ىك كمف ,كعبلنيتيـ ,كأسرارىـ ,كسكناتيـ حركاتيـ كجميع ,كأعماليـ ,كأقكاليـ ,كآجاليـ
 قبؿ شيء بكؿ األزلي اهلل بعمـ اإليماف "كىي (2)النار" أىؿ مف منيـ ىك كمف ,الجنة أىؿ مف

- األزؿ في كاف ما تعالى يعمـ فاهلل" (3)يعممكىا" أف قبؿ العباد ؿبأعما عممو ذلؾ كمف كجكده,
 كيعمـ المستقبؿ, في سيككف ما كيعمـ الحاضر, الكقت في يككف ما كيعمـ -الماضي في: أم

 طمبكا لما الكفار عف تعالى اهلل قاؿ -سيككف كيؼ كاف لك يكف لـ ما يعمـ: أم- المستحيؿ
 .(4)"[28:األنعاـ] {ػَنْوُ ُٗيٌُا َُِٔب َُؼَبدًُا ًاسُدُّ ًٌََُْ}: الدنيا إلى العكدة
 دؿ عمى مرتبة العمـ في سكرة الحديد ثبلث آيات كىي:كقد       

 .[3]الحديد: }ىٌَُ اُْإًٍََُّ ًَاُْأخِشُ ًَاُظَّبىِشُ ًَاُْجَبؿُِٖ ًَىٌَُ ثٌَُِِّ شَِْءٍ ػٌَِِْْ{قكلو تعالى: -1

نَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ َّؼَُِْْ َٓب َِِّظُ كِِ }ىٌَُ اَُّزُِ خََِقكلو تعالى:  -2

 ظِريٌ{َُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَاُْإَسْعِ ًََٓب َّخْشُطُ ِٓنْيَب ًََٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ًََٓب َّؼْشُطُ كِْيَب ًَىٌَُ َٓؼٌَُْْ ؤََّْٖ َٓب ًُنْزُْْ ًَا
 .[4]الحديد: 

 .[6]الحديد:  }ٌُُِّظُ اَََُِّْْ كِِ اُنَّيَبسِ ًٌَُُِّظُ اُنَّيَبسَ كِِ اََُِِّْْ ًَىٌَُ ػٌَِِْْ ثِزَادِ اُظُّذًُسِ {قكلو تعالى:  -3

                                                           

 .(31/2د) أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ,محمد حسف عبد الغفار( 1)
 .(78 ص) السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرةأعبلـ  ,الحكمي بف عمي حافظ بف أحمد( 2)
 .(297 ص) اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد ,صالح الفكزاف( 3)
 (7/8د) شرح كتاب السنة لمبربيارم ,عبد العزيز بف عبد اهلل الراجحي (4)
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الناظر لآليات الثبلثة السابقة يجد داللتيف الكاضحة عمى مرتبة العمـ, التي تقتضي       
 السماء, في كال األرض في شيء, عميو يخفى و قد أحاط بكؿ شيء عممان, الاإليماف بأنو سبحان

بؿ كيعمـ يدخؿ في األرض, كما يخرج منيا,  فيعمـ ما ينزؿ مف السماء, كما يعرج فييا, كما
ف دقت ف خفيت كا   .(1)السرائر كا 

افؽ فتارة نجد الزمخشرم يك  ,فقد ظير فيو االضطراب ,المعتزلي أما موقف الزمخشري      
نو أثبت هلل تعالى عمـ ما في األرض مف الخفايا, إحيث  ,في اثبات صفة العمـ هلل تعالىالسمؼ 

ف لـ تنطؽ بو األلسف, كتارة  كعمـ ما ينزؿ مف السماء كما يعرج إلييا, كعمـ ما تضمره القمكب كا 
كؿ أسبلفو مف ف اهلل تعالى عالـ بذاتو ال بعمـ زائد عمى ذاتو, كىذا قإ :حيث يقكؿالسمؼ يخالؼ 
 .(2)المعتزلة
ذاتو,  ىك عممو إف: في مفيكـ صفة العمـ, كيقكلكفالسمؼ كبشكؿ عاـ المعتزلة يخالفكف       

  أف اهلل يعمـ بالشيء قبؿ حصكلو, لذلؾ فيـ ال يؤمنكف بالقدر. فيـ ينكركف
اف ال يخمك؛ في صفة العمـ: " أنو تعالى لك كاف عالمان بعمـ لك القاضي عبد الجبارقاؿ       

إما أف يككف معمكمان, أك ال يككف معمكمان. فإف لـ يكف معمكمان لـ يجز إثباتو, ألف إثبات ما ال 
ف كاف  ف كاف معمكمان فبل يخمك؛ إما أف يككف مكجكدان, أك معدكمان. كا  يعمـ يفتح باب الجيات, كا 

اطمة, فمـ يبؽ إال أف يككف مكجكدان فبل يخمك؛ إما أف يككف قديمان, أك محدثان, كاألقساـ كميا ب
 .(3)عالمان لذاتو عمى ما نقكلو"

"إنما أكجبنا فيما ىك عمـ أف يككف اعتقادان كفي العالـ بالعمـ أف يككف معتقدان  وقال أيضًا:      
كىك قكلنا في –ساكف النفس, فأما العالـ لذاتو فبل يجب ىذا الحكـ فيو, فصار ىذا الكصؼ 

 ( .4)تبع المعنى الذم ىك عمـ, فمف ليس بعالـ بعمـ ال يجب ذلؾ فيو" مما ي -العالـ أنو معتقد
 عمييا كاتفؽ ,خاتميـ إلى أكليـ مف الرسؿ : مرتبة العمـ ىي محؿ اتفاؽ بيفابن القيمقاؿ       
 قدر ال :يقكلكف الذيف ,األمة ىذه مجكس القدرية كخالفيـ األمة, مف تبعيـ كمف ,الصحابة جميع
تعالى كأنو  ,فقد أنكرت المعتزلة صفة العمـ (5)ييٍعمىـٍ  ثـ يقع ,أٌنو ميستىٍأنىؼى  بمعنىأنؼ,  األمر كأف

 أف يعتقدكف فإنيـ القدماء؛ تعدد شبية كقد زعمكا ذلؾ "ىركبان مف ال يعمـ باألشياء حتى تقع

                                                           

 (.76( انظر: البحث "اسـ العميـ" )ص1)
 (.76ث "اسـ العميـ" )ص( انظر: البح2)
 (.183عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة )ص( 3)
 (.206عبد الجبار بف أحمد, المجمكع في المحيط بالتكميؼ ) ص (4)
 .(29 ص) كالتعميؿ كالحكمة كالقدر القضاء مسائؿ في العميؿ شفاءابف القيـ,  انظر: (5)
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- أثبتنا لك: يقكلكف فإنيـ عندىـ, التعدد يقبؿ ال كالقديـ قديمان, يككف أف لئللو كصؼ أخص
 مف صفة كؿ في يمـز فإنو الكبلـ صفة لو كأثبتنا اإلرادة صفة لو كأثبتنا العمـ صفة لمبارم -ثبلن م

 فمعنى قديمة الصفة ىذه تككف أف يمـز كماداـ قديـ, اإللو ألف قديمة؛ تككف أف الصفات ىذه
 اعندن أصبح كليذا آخر, إليان  فأصبحت كعمـ, كبصر سمع الصفة ليذه يككف أف البد أنو: ىذا
 .(1)متعددة" آلية

 كالصحيح ما عميو أىؿ السنو أنو سبحانو عالـ بعمـ زائد عمى ذاتو, فالصفات غير الذات      
 مجردة ذاتو  كجكد نتصكر ال إذ الذات, عف تنفؾ ال أنيا مع مفيكميا, حيث مف عمييا كزائدة
عممو سبحانو يشمؿ , ك كعممو سبحانو محيط بجميع األشياء أزالن الصفات, فاهلل تعالى عالـ  مف

 كاف فيك سبحانو يعمـ ما خافية في األرض كال السماء, عمى اهلل يخفى الكميات كالجزئيات, فبل
 يككف. كاف كيؼ كاف لك يكف لـ كما يككف كما

فأثبتا هلل تعالى عمـ السمؼ , فقد كافقا قكؿ األشعريين القرطبيالرازي و مف  كؿ  أما موقف       
 .(2)بكؿ صغرة ككبيرة, بكؿ سر كعبلنية ا, محيطن اقديمن  اأزلين  اكؿ شيء, عممن 

يتضح مما سبؽ أف مرتبة العمـ بشكؿ عاـ ال مخالؼ فييا إال القدرية كمف كافقيـ مف       
جماع الرسؿ, كالمسمميف, كجميع األمـ, عمى أف اهلل تعالى قد أحاط إغبلة المعتزلة, كبذلؾ قاـ 

 في األرض كال في السماء.بكؿ شيء عممان, فبل يخفى عميو شيء 
 :ثانيًا: مرتبة الكتابة

 أنو عممو بو سبؽ ما جميع كتب : "اإليماف بأف اهلل تعالى قدىومفيوم مرتبة الكتابة       
 مف عممو ما كتب قد كتعالى "فيك سبحانو ,(3)"كالقمـ بالمكح اإليماف ذلؾ ضمف كفي كائف,
 أف قبؿ كتعالى سبحانو فيك كتعالى, سبحانو ياخمق التي األشياء أحكاؿ كمف المكمفيف, أحكاؿ
 يصؿ أف إلى جميعان, أكضاعيـ كمف أحكاليـ, كمف الخمؽ, شأف مف عممو ما كتب الخمؽ يخمؽ
ما اختيار, عف طاعتو بسبب كذلؾ الجنة, إلى إما أحدىـ  عصيانو بسبب كذلؾ النار, إلى كا 
ابن كالحديث, قاؿ السمؼ  كجميع ابعكفكقد أجمع عمى ىذه المرتبة الصحابة كالت (4)اختيار" عف

 فيك القيامة يـك إلى كائف كؿ أف كالحديثالسمؼ  كجميع كالتابعكف الصحابة : "أجمعالقيم
 كما يفعمو ما الكتاب أـ في كتب تعالى الرب أف عمى القرآف دؿ كقد ,الكتاب أـ في مكتكب

                                                           

 .(3/6د) شرح العقيدة الطحاكية ,عبد الرحيـ السممي (1)
 (.76( انظر: البحث "اسـ العميـ" )ص2)
 .(79 -78 ص) أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة ,الحكمي بف عمي حافظ بف أحمد (3)
 .(18/4د) تيمية البف العبكدية رسالة شرح ,عبد الرحيـ السممي (4)
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 أبي كجكد قبؿ المحفكظ كحالم في ليب أبي يدا فتبت ككبلمو أفعالو المكح في فكتب يقكلو
 .(1)ليب"
 "كقد جعؿ سبحانو كتعالى كتابتو لؤلشياء عمى خمس مراتب ىي:      

 المكح في سنة ألؼ بخمسيف كاألرض السمكات يخمؽ أف قبؿ الخبلئؽ مقادير  اهلل ًكتىابىةي  -1
ٍبدً  المحفكظ, عىفٍ  ٍمًرك ٍبفً  اهللً  عى  اهللي  كىتىبى  : يىقيكؿي  , اهللً  كؿى رىسي  سىًمٍعتي : قىاؿى  اٍلعىاًص, ٍبفً  عى

قىاًديرى  ًئؽً  مى بلى ٍمًسيفى  كىاأٍلىٍرضى  الس مىاكىاتً  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلخى مىى كىعىٍرشيوي : قىاؿى  سىنىةو, أىٍلؼى  ًبخى  عى
اٍلمىاءً 

(2). 
 المكمفيف, خاصةى  :بالخمؽ كنعني كالسعادة, الٌشقاكة حيث مف الخمؽ لمقادير ًكتىابىةه  -2
مىؽى  اهللى  ًإف  : رىسيكؿى  قاؿ , خى ـى ذى  ثيـ   آدى ٍمؽى  أىخى قىاؿى  ظىٍيًرًه, ًمفٍ  اٍلخى ءً : كى ن ةً  ًفي ىىؤيالى  أيبىاًلي, كىالى  اٍلجى

ءً  اذىا فىعىمىى اهللً  رىسيكؿى  يىا: قىاًئؿه  فىقىاؿى : قىاؿى  ," أيبىاًلي كىالى  الن ارً  ًفي كىىىؤيالى ؟ مى مىى: " قىاؿى  نىٍعمىؿي  كىاًقعً مى  عى
 . (3) اٍلقىدىًر"

 في صارت إذا النطفة فإف   أمو بطف في كاإلنساف يككف الذم ىك كالعيمرم العمرم, التقدير -3
 سعيد, أك كشقي كأجمو رزقو بكتب  اهلل فأمره ممؾ, أتاىا ليمة كأربعيف ثنتيف كبمغت الرحـ
ـٍ  ًإف   :  رىسيكؿى  قاؿ دىكي ٍمقيوي  ييٍجمىعي  أىحى ا, أىٍربىًعيفى  أيمِّوً  ٍطفً بى  ًفي خى مىقىةن  يىكيكفي  ثيـ   يىٍكمن , ًمٍثؿى  عى  ثيـ   ذىًلؾى

, ًمٍثؿى  ميٍضغىةن  يىكيكفي  مىكنا الم وي  يىٍبعىثي  ثيـ   ذىًلؾى , ًبأىٍربىعً  فىييٍؤمىري  مى ييقىاؿي  كىًممىاتو مىوي, اٍكتيبٍ : لىوي  كى ًرٍزقىوي, عىمى  كى
مىوي, شىًقي   كىأىجى كحي  ًفيوً  ييٍنفىخي  ثيـ   سىًعيده, أىكٍ  كى  . (4) …الرُّ
 المحفكظ المكح في الذم ألف   المحفكظ؛ المكح في لما تفصيؿه  ىي العيمرية الكتابة ىذه      
 .كحده المعيف المخمكؽ بيذا ميتعًمؽه  كىذا المخمكقات, لكؿ شامؿ

 ًَاٌُِْزَبةِ( 7) ؽْ}ى:اهلل تعال قاؿ القدر ليمة في تككف التي كىي الحكلية السنكية أك الكتابة -4

 كىذه ,[4-1:الدخاف] {ؽٌٍَِْْ ؤَْٓشٍ ًَُُّ ُّلْشَمُ كِْيَب( 2) ُٓنْزِسَِّٖ ًُنَّب بَِّٗب ُٓجَبسًََخٍ ََُِْْخٍ كِِ ؤَْٗضَُْنَبهُ بَِّٗب( 2) أُُْجِنيِ
 يكتبكا بأف مبلئكتو إلى يكحي  الس نىٍة, فاهلل إلى الس نىةٍ  الس نىٍة, مف تمؾ في المقادير فييا تيٍكتىبٍ 
 .لمناس سيحصؿ مما بأيدييـ فتككف المحفكظ المكح في مما أشياء

                                                           

 .(41 ص) كالتعميؿ الحكمةك  كالقدر القضاء مسائؿ في العميؿ شفاءابف القيـ,  (1)
 (.206( ركاه مسمـ, كقد سبؽ تخريجو )ص2)
مىًميِّ , ميٍسنىدي الش اًميِّيفى , مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ أحمد بف حنبؿ,( 3) ًف ٍبًف قىتىادىةى السُّ ٍبًد الر ٍحمى ًديثي عى  حى
 (.صحيح لغيرهكآخركف ) شعيب األرنؤكطقاؿ (, 17660)ح  (29/206ج)
ٍمؽً  , صحيح البخارم,البخارم اإلماـ( 4)  .(3208ح) (4/111ج) بىابي ًذٍكًر المىبلىًئكىةً  ,ًكتىابي بىٍدًء الخى
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, [29:الرحمف]{شَإٍْٕ كِِ ىٌَُ ٌٍَّّْ ..ًََُّ}تعالى: بقكلو العمـ أىؿ لو اليكمي, كاستدؿ التقدير -5

انىوي  فاهلل تىعىالىى سيٍبحى  كؿ في لؾ يحدث حادث فكؿ يشاء, ما كيكتب كيحكـ يقضي يكـ كؿ كى
انىوي  منو بقدر أيضان  فيك يكـ كؿ في أك لحظة تىعىالىى, سيٍبحى  .كمو ذلؾ في لو شريؾ ال كى
ؿٍ  الثبلث المراتب إف          فيو كيحدث كيتبدؿ يىتىغىي ٍر  تتبدؿ, لكف الذم كال تتغير ال ىذه األيكى
ىي الكتابة السنكية,  الصالحة, األعماؿ فيو كتؤثر ,الدعاء فيو كيؤثر ,كالزيادة كاإلثبات المىٍحكي 

 {اٌُِْزَبةِ ؤُُّّ ًَػِنْذَهُ ًَُّضْجِذُ َّشَبءُ َٓب اَُِّوُ َّْٔؾٌُ}: كالتقدير اليكمي, كىذا المراد مف قكلو تعالى
 كتغيير الرزؽ تغيير فييا التي األحاديث فإننا نستطيع أف نفيـ كذلؾ كاف األمر إذا ,[39:الرعد]

 ."(2) (1)ٍف ييٍبسىطى لىوي ًفي ًرٍزًقًو, أىٍك ييٍنسىأى لىوي ًفي أىثىًرًه, فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي مىٍف سىر هي أى   العمر, كقكلو 
 ًََُب اُْإَسْعِ كِِ ُٓظِْجَخٍ ِْٖٓ ؤَطَبةَ َٓب}دؿ عمى مرتبة الكتابة في سكرة الحديد قكلو تعالى: كقد       

 رَلْشَؽٌُا ًََُب كَبرٌَُْْ َٓب ػَََِ رَإْعٌَْا ٌََُِِْْب( 22) َّغِريٌ اَُِّوِ ػَََِ رَُِيَ بَِّٕ شَؤَىَبَٗجْ ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ ًِزَبةٍ كِِ بَُِّب ؤَْٗلُغٌُِْْ كِِ

  .[23 ,22: الحديد] {كَخٌُسٍ ُٓخْزَبٍٍ ًََُّ ُّؾِتُّ َُب ًَاَُِّوُ آرَبًُْْ ثَِٔب
 بجدكبيا األرض في مصيبة مف الناس أييا أصابكـ ما: تعالى يقكؿ: الطبريقاؿ       

 كِِ بِال} كاألسقاـ, كاألكجاع باألكصاب {ؤَْٗلُغٌُِْْ كِِ ًَال} كفسادىا, زرعيا كذىاب كقحكطيا,

 كقكلو ,األنفس نخمؽ أف قبؿ مف: أم {َٗجْشَؤَىَب ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ} الكتاب, أـٌ  في إال: يعني {ًِزَبةٍ

 ما: أم {كَخٌُسٍ ُٓخْزَبٍٍ ًََُّ ُّؾِتُّ َُب ًَاَُِّوُ آرَبًُْْ ثَِٔب شَؽٌُارَلْ ًََُب كَبرٌَُْْ َٓب ػَََِ رَإْعٌَْا ٌََُِِْْب} : تعالى
 أف قبؿ مف كتاب, في ذلؾ كتب إال أنفسكـ, في كال أمكالكـ في مصيبة مف الناس أييا أصابكـ
 ربكـ منيا أعطاكـ كال تفرحكا بالذم الدنيا, عمى ما فاتكـ مف نفكسكـ, حتى ال تحزنكا, نخمؽ

لكـ   .(3)فيوكخك 
 كشر, خير مف الخمؽ, تصيب التي المصائب لعمكـ شامؿ : "ىذاالسعديقاؿ المفسر ك       
 بؿ العقكؿ, بو تحيط ال عظيـ أمر كىذا ككبيرىا, صغيرىا المحفكظ, المكح في كتبت قد فكميا
 ىذه رتتقر  أف ألجؿ بذلؾ عباده اهلل كأخبر يسير, اهلل عمى كلكنو األلباب, أكلي أفئدة عنده تذىؿ
 فاتيـ, ما عمى كيحزنكف يأسكفي فبل كالشر, الخير مف أصابيـ ما عمييا كيبنكا عندىـ, القاعدة

                                                           

ٍزؽً  ,ًكتىابي البيييكعً  , صحيح البخارم,البخارم اإلماـ (1) ٍف أىحىب  البىٍسطى ًفي الرِّ  .(2067ح) (3/56ج) بىابي مى
 .(253 ص) في الطحاكية مف مسائؿإتحاؼ السائؿ بما  ,صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ( 2)
 .(197-23/195ج) جامع البياف في تأكيؿ القرآف ,الطبرمانظر:  (3)
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 نفكذه مف بد ال المحفكظ, المكح في مكتكب ذلؾ أف لعمميـ إليو, كاكتشكق أنفسيـ لو طمحت مما
 أدرككه ما ـأني لعمميـ كأشر, بطر فرح اهلل آتاىـ بما يفرحكف كال دفعو, إلى سبيؿ فبل ككقكعو,
نما كقكتيـ, بحكليـ  كليذا النقـ, كدفع النعـ أكلى مف بشكر فيشتغمكف كمنو, اهلل بفضؿ أدرككه كا 

 اهلل, بنعـ فخكر بنفسو, معجب غميظ, فظ متكبر: أم {كَخٌُسٍ ُٓخْزَبٍٍ ًََُّ ُّؾِتُّ ال ًَاَُِّوُ}: قاؿ

 ؤًُرِْزُوُ بََِّٗٔب هَبٍَ ِٓنَّب ِٗؼَْٔخً خٌََُّْنَبهُ بِرَا صَُّْ}: كتعالى تبارؾ قاؿ كما كتمييو, كتطغيو نفسو, إلى ينسبيا

 . (1)"{كزنخ ىِ ثَ ػٍِِْْ ػَََِ
 الزركع كآفات الجدب نحك: األرض في : "المصيبةالمعتزلي الزمخشريالمفسر  كقاؿ      
 يعنى {َٗجْشَؤَىب ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ} المكح في {ًِزبةٍ كِِ} كالمكت األدكاء نحك: األنفس كفي كالثمار,

ثباتو ذلؾ تقدير إفٌ  {رُِيَ بَِّٕ} المصائب أك األنفس ف {َّغِريٌ اَُِّوِ ػَََِ} كتاب في كا   كاف كا 

 ,{رَلْشَؽٌُا ًَال}...{رَإْعٌَْا ٌَُِْْال} فقاؿ فيو الحكمة كبيف ذلؾ عمؿ ثـ العباد, عمى عسيران 
 عمى كفرحكـ الفائت عمى أساكـ قؿٌ  اهلل عند مكتكب مقدر شيء كؿ أفٌ  عممتـ إذا أنكـ يعنى
 نفسو كطف ألنو فقده, عند جزعو يتفاقـ لـ: محالة ال معقكد عنده ما أف عمـ مف ألفٌ  اآلتي؛
 يعظـ لـ: بحاؿ يفكتو ال كصكلو كأف إليو, كاصؿ الخير بعض أفٌ  عمـ مف ككذلؾ ذلؾ, عمى
ألٌف مف فرح بحظ مف الدنيا كعظـ في نفسو:  كَخٌُسٍ{ ُٓخْزبٍٍ ًََُّ ُّؾِتُّ ال ًَاَُِّوُ} نيمو عند فرحو

 .(2)"اختاؿ كافتخر بو كتكبر عمى الناس
 كالكتاب, العمـ أنكركا , "بؿ الغبلة منيـ(3)كبشكؿ عاـ أنكر المعتزلة مرتبة الكتابة      
 يكتب كلـ األشياء, يقدر لـ أنو: ىذا كمعنى كجكدىا, بعد إال األشياء يعمـ ال اهلل إف: كيقكلكف

نكار المعتزلة ليذه المرتبة ناتج عف اعتقادىـ الفاسد, بأف اهلل تعالى لـ يخمؽ ا  ك  (4)سيككف" ما
 مر كذلؾ فكيؼ يكتب شيء ال يعممو؟أفعاؿ العباد كأنو ال يعمـ بيا إال بعد كقكعيا, فإف كاف األ

الجبر فكقعكا  ثبات لعقيدة الجبر, فإنيـ فركا مفإثبات الكتابة السابقة فييا إبؿ إنيـ يعتبركف أف 
 السابقة في أشر منو كىك نسبة الجيؿ هلل تعالى, تعالى اهلل عما يقكلكف عمكالن كبيران, فإف الكتابة

                                                           

 .(842 ص) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ( السعدم,1)
 .(480 - 4/479ج) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ الزمخشرم, (2)
 .(3/7د) طحاكيةشرح العقيدة ال ,عبد الرحيـ السمميانظر:  (3)
 .(198 ص) تكضيح مقاصد العقيدة الكاسطية )البف تيمية( ,عبد الرحمف البراؾ( 4)
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نما ,جبره  ليس فييا تعالى قد  كاهلل كتعالى, سبحانو عممو ما ىي  اهلل كتبيا التي الكتابة كا 
العبد سيفعؿ كذا  امـ أف ىذفاهلل تعالى يع شيء, كؿ يشمؿ أحاط بكؿ شيء عممان, فعممو سبحانو

 { اُْخَجِريُ اَُِّـِْقُ ًَىٌَُ خََِنَ َْٖٓ َّؼَُِْْ ؤََُب}قاؿ تعالى:  عممو, ما فكتب في كقت كذا في مكاف كذا,
 فإف بالعمـ, القدرية "ناظركاكغيرىـ:  الشافعي وأحمدك السمؼ أئمة مف كثير قاؿ , لذا[14:الممؾ]

ف خصمكا, بو أقركا  العباد بأفعاؿ السابؽ القديـ العمـ أنكر مف أف: يريدكف ركا,كف فقد جحدكا كا 
 كذب فقد حفيظ كتاب في عنده ذلؾ ككتب ,كسعيد شقي إلى خمقيـ قبؿ قسميـ تعالى اهلل كأف

ف ,بذلؾ فيكفر ,بالقرآف  إرادة منيـ كأرادىا كشاءىا العباد أفعاؿ خمؽ اهلل أف كأنكركا بذلؾ أقركا كا 
كبذلؾ فبل حجة لممعتزلة  (1)أنكركه" فيما عمييـ حجة بو أقركا ما ألف خصمكا, فقد قدرية ككنية
 نكار كتابة اهلل تعالى لما ىك كائف إلى يـك القيامة.إفي 
ثبات مرتبة الكتابة كيظير ذلؾ كاضحان في تفسير إفمـ يخالفكا في أما موقف األشاعرة       

ًقم ةي  ْٖ ُٓظِْجَخٍ كِِ اُْإَسْعِ{}َٓب ؤَطبةَ ِٓقىٍكليوي تىعىالىى: "حيث قاؿ: القرطبي  : اٍلقىٍحطي كى قىاؿى ميقىاًتؿه

ٍرًع,  كىاًئحي ًفي الز  : اٍلجى ًقيؿى , قىالىوي قىتىادىةي,  }ًَال كِِ ؤَْٗلُغٌُِْْ{الن بىاًت كىالثِّمىاًر, كى اًب كىاأٍلىٍسقىاـً ًباأٍلىٍكصى

ي افى  ديكًد, قىالىوي اٍبفي حى : ًإقىامىةي اٍلحي ًقيؿى ٍيجو  ,كى كىاهي اٍبفي جيرى ٍعننى رى : ًضيؽي اٍلمىعىاًش, كىىىذىا مى ًقيؿى }بَُِّب كِِ  ,كى

ًميري ًفي  }ِْٖٓ هَجَِْ ؤَْٕ َٗجْشَؤَىب{يىٍعًني ًفي الم ٍكًح اٍلمىٍحفيكًظ.  ًِزبةٍ{ مىى  }َٗجْشَؤَىب{الض  عىاًئده عى

ًميعً  اًئًب أىًك اٍلجى : ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍخميؽى اٍلميًصيبىةى  ,النُّفيكًس أىًك اأٍلىٍرًض أىًك اٍلمىصى قىاؿى اٍبفي عىب اسو قىاؿى  ,كى كى

: ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍخميؽى اأٍلىٍرضى كىالن ٍفسى  بىٍيرو ٍمؽي ذىًلؾى  }بَِّٕ رُِيَ ػَََِ اَُِّوِ َّغِريٌ{ ,سىًعيدي ٍبفي جي أىٍم خى

ًميًعًو   عمى تحزنكا ال كي أم {كَبرٌَُْْ َٓب ػَََِ رَإْعٌَْا ٌََِْْبُِ} ...ىىيِّفه  }ػَََِ اَُِّوِ َّغِريٌ{كىًحٍفظي جى

 مف أم {آرَبًُْْ ثَِٔب رَلْشَؽٌُا ًََُب} يفتكـ لـ لكـ قدر كلك لكـ يقدر لـ فإنو الدنيا مف فاتكـ ما

                                                           

 .(194ص) العذر بالجيؿ تحت المجير الشرعي ,مدحت بف حسف آؿ فراج( 1)
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 عمى بو فخكر الدنيا, مف أكتى بما متكبر أم {كَخٌُسٍ ُٓخْزَبٍٍ ًََُّ ُّؾِتُّ َُب ًَاَُِّوُ} الدنيا...

 .(1)"الناس

, -القرطبي–كاألشاعرة  -الزمخشرم-كالمعتزلة السمؼ, خبلؼ بيف  ال مما سبؽ أنو يتبيف      
ثبات مرتبة الكتابة, كأف اهلل تعالى قد كتب كؿ ما ىك كائف إلى يكـ القيامة كذلؾ قبؿ أف إفي 

 يخمؽ الخمؽ بخمسيف ألؼ سنة.
 :ثالثًا: مرتبة اإلرادة )المشيئة(

 رادة لغًة وشرعًا:تعريف اإل  -1
  اإلرادة لغًة: -أ

مىشيئىةن" يىشاءي  شاءى  مصدري  "كالمىًشيئىة: (2)ىي المشيئة" "االرادة في المغة      
كقد تأتي اإلرادة  (3)

 كىااًلٍسـي  كقد تككف بمعنى غير المحبة, ًبًو, كعيًنيى  أىحبو ( أم:الش ٍيءى  أىراد)فبمعنى المحبة 
يدي"  اُْأخِشَحُ اُذَّاسُ رِِْيَ}: نحك القصد, بمعنىاإلرادة  تأتي كقد :األصفيانيالراغب قاؿ  ,(4)الرِّ

 يقصدكنو: أم ,[83: القصص] { ُُِِْٔزَّوِنيَ ًَاُْؼَبهِجَخُ كَغَبدًا ًََُب اُْإَسْعِ كِِ ػًٌُُِّا ُّشِّذًَُٕ َُب َُِِّزَِّٖ َٗغْؼَُِيَب
 :نحك بكذا, آمرؾ: أم كذا, منؾ ًريدى أي : كقكلؾ األمر, اإلرادة بمعنى تأتي كقدكيطمبكنو, 

 .(5) [185: البقرة]{ اُْؼُغْشَ... ثٌُُِْ ُّشِّذُ ًََُب اُُْْغْشَ ثٌُُِْ اَُِّوُ ...ُّشِّذُ}
 الفعؿ, العـز عمى ىي " االرادة وىناك من العمماء من فرق بين اإلرادة والمشيئة فقال:      

 مف أخص ذلؾ, كىي كنحك لذة أك نفع, أك خير, مف عميو المترتبة الغاية, تصكر بعد الترؾ أك
 القكة, إلى الضعؼ نسبة االرادة إلى فنسبتيا الفعؿ, عمى العـز ابتداء المشيئة ألف المشيئة,
, إلى كالظف  فمتى االرادة شرعي, كأما أك عقمي لمانع تريده, كال شيئان  شئت ربما فإنؾ الجـز
يئة تككف سابقة لئلرادة, ففعؿ الشيء يحتاج كعمى ذلؾ فالمش (6)محالة" ال الفعؿ صدر حصمت

أكالن إلى عمـ بو, ثـ عـز عمى القياـ بالفعؿ كىذه ىي المشيئة, ثـ صدكر الفعؿ ككقكعو كىذه 
                                                           

 .(258 -17/257ج) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي, (1)
 .(2/478ج) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,الجكىرم (2)
 .(14/419ج) لساف العرب ,ابف منظكر( 3)
 .(191, 3/188ج) المرجع السابؽانظر: ( 4)
 .(371 ص)المفردات في غريب القرآف  ,الراغب األصفيانىانظر:  (5)
 .(35 ص) معجـ الفركؽ المغكية ,الحسف بف عبد اهلل العسكرم( 6)
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 ًفي بىينيمىا كىاًحد... كىاٍلفرؽ ًبمىٍعنى يككنىافً  تىعىالىى ًإلىٍيوً  أضيفا ًإذا أىن ييمىا ىي اإلرادة, كلكف "اٍلحؽ
ذى  اٍلعباد, حؽ ا ًلؾى كى قؾ شيئي: )قىاؿى  لىك ًفيمى ًفي يىقع؛ فىشىاءىتٍ ( طىبلى  (1)يىقع".  الى  فىأىرىادىتٍ ( أريدم: )كى
  اإلرادة شرعًا: -ب

 كما كاف ما جية مف متبلزمتاف كىما الشاممة, كقدرتو النافذة اهلل بمشيئة "ىي اإليماف      
 بقدرتو كائف فيك تعالى اهلل شاء فما كائف؛ ىك كال يكف لـ ما جية مف بينيما مبلزمة كال سيككف

 عف اهلل تعالى عميو, اهلل قدرة لعدـ ال إياه اهلل مشيئة لعدـ يكف لـ تعالى اهلل يشأ لـ كما محالة ال
 {ّشًاهَذِ ػًَِِْٔب ًَبَٕ بَِّٗوُ اُْإَسْعِ كِِ ًََُب اُغََّٔبًَادِ كِِ شَِْءٍ ِْٖٓ ُُِْؼْغِضَهُ اَُِّوُ ًَبَٕ ًََٓب}: كجؿ كعز ذلؾ

 .(2)"[44: فاطر]
 عدـ كال مكجكد, كجد فما شيء, كؿ في عامة كأنيا تعالى اهلل بمشيئة : " اإليمافأك ىي      
 كاف سكاء  اهلل بمشيئة إال كاألرض السمكات في كباطف كظاىر ككبير, صغير مف معدكـ
 اهلل بإرادة فيك ككفال ىذا في يجرم ما كؿ أف: "أم (3)مخمكقاتو" فعؿ مف أـ تعالى فعمو مف ذلؾ

 ال بحكمتو, يشاء مف كيضؿ برحمتو, يشاء مف ييدم كالحكمة, الرحمة بيف الدائرة كمشيئتو
يسألكف, كما كقع مف ذلؾ؛ فإنو مطابؽ لعممو كىـ  كسمطانو, حكمتو لكماؿ يفعؿ عما يسأؿ

 كاف, كما لـ السابؽ المكتكب في المكح المحفكظ, فمشيئة اهلل نافذة, كقدرتو شاممة, ما شاء اهلل
 { اُْؼَبَُِٔنيَ سَةُّ اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب رَشَبءًَُٕ ًََٓب}قاؿ تعالى: , يشأ لـ يكف؛ فبل يخرج عف إرادتو شيء

 .(4)"[ 29: التككير]
يىكيكفي  ًبذىاًتوً  قىاًئمىةه  ًصفىةه  ًىيى  قىًديمىةو  ًبًإرىادىةو  ميًريده  "فاهلل تعالى ابن حجر:قاؿ         ًبمىا عىمُّقييىاتى  كى
قىعى  فىمىا ميرىادنا كىٍكنيوي  يىًصحُّ  ٍسأىلىةي  كىىىًذهً  قىاؿى  ًبًإرىادىًتوً  كى ٍبًني ةه  اٍلمى مىى مى انىوي  ًبأىن وي  اٍلقىٍكؿً  عى اًلؽي  سيٍبحى  أىٍفعىاؿً  خى
ا ًإال   يىٍفعىميكفى  الى  كىأىن ييـٍ  اٍلًعبىادً  قىدٍ  يىشىاءي  مى مىى دىؿ   كى  {اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب رَشَبءًَُٕ ًََٓب} وي قىٍكلي  ذىًلؾى  عى

ٍيريىىا [29: التككير] : اآٍليىاتً  ًمفى  كىغى قىاؿى  ًبقىٍكًلوً  ذىًلؾى  أىك دى  ثيـ   [253: البقرة] {اهْزَزٌَُِا َٓب اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ} كى

مىى فىدىؿ   {ُّشِّذُ َٓب َّلْؼََُ اَُِّوَ ًٌَََُِّٖ}تىعىالىى:  ذىا لىوي  ميًريدنا ًلكىٍكًنوً  ًمٍنييـٍ  اٍلكىاًقعى  اٍقًتتىالىييـي  فىعىؿى  وي أىن   عى  كىافى  كىاً 

                                                           

 .(75 صؽ المغكية )الكميات معجـ في المصطمحات كالفرك  ,أيكب بف مكسى الحسيني (1)
 .(79 ص) أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة ,الحكمي بف عمي حافظ بف أحمد (2)
 .(96ص) التدمرية تقريب ,العثيميف (3)
 , نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة خكارمو, اإليماف حقيقتو,, عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم (4)
 .(162-161ص)
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ًشيئىًتًيـٍ  اٍلميًريدي  فىييكى  اًلٍقًتتىاًلًيـٍ  اٍلفىاًعؿى  ىيكى  ا اٍلًعبىادً  كىٍسبى  أىف   اآٍليىةً  ًبيىًذهً  فىثىبىتى  كىاٍلفىاًعؿي  ًلمى  ىيكى  ًإن مى
رىا الم وً  ًبمىًشيئىةً  لىكٍ  دىًتوً كىاً  قيكعىوي  ييًردٍ  لىـٍ  كى قىعى" مىا كي كى

(1). 
يتضح مما سبؽ أف اإلرادة صفة ثابتة هلل تعالى بمكجبيا يفعؿ سبحانو ما يشاء, فما شاء       

كات كاألرض مف حركة كال سككف إال لـ يشأ لـ يكف, فبل يكجد في السمسبحانو كاف كما 
 بمشيئتو, كال يككف في ممكة إال ما يريد.

 أقسام اإلرادة: -2
عمى إرادة العبد  تأثيرىايجب عمى المسمـ إذا أراد فيـ حقيقة إرادة اهلل تعالى, كمدل       

 كىي كاحدة, إرادة إال ىناؾ ليس: قالكا فاألشاعرة, أف يعرؼ أقساـ اإلرادة, " ؛اختياره ألفعالو
 كأنكركا الشرعية, الدينية اإلرادة أثبتكا كالمعتزلة الشرعية, الدينية اإلرادة كأنكركا قدرية, ككنية إرادة

 اإلرادتيف, مف كاحدان  نكعان  يثبتكف األشاعرة كالمعتزلة مف كؿ فكاف ,القدرية الككنية اإلرادة
 ترادؼ خمقية قدرية ككنية إرادة: النصكص حسب عمى قسميف إلى اإلرادة قسمكا السمؼك 

رادة المشيئة,  , كفيما يمي بياف ليذيف القسميف:(2)لرضا"كا المحبة ترادؼ أمرية شرعية دينية كا 
 اإلرادة الكونية القدرية الخمقية: -أ

رىادىةي "       مىقىوي  ًلمىا مىًشيئىتيوي  ًىيى  اٍلكىٍكًني ةي: اإٍلً ًميعي  خى ٍخميكقىاتً  كىجى رىادىًتوً  مىًشيئىًتوً  ًفي دىاًخمىةه  اٍلمى  كىاً 
يمـز فييا كىذه اإلرادة  يحبو, ال كفيما اهلل يحبو فيما كتتعمؽ لممشيئة, مرادفة فيي ,(3)اٍلكىٍكًني ًة"

ًميعً  الش اًممىةي  "كىي (4)أف يقع, كال يمكف أف يتخمؼ : أف ما أراده اهلل فبل بدبمعنى كقكع المراد  ًلجى
كىاًدًث, ا اٍلميٍسًمًميفى  كىقىٍكؿً  اٍلحى , الم وي  شىاءى  مى مىا كىافى  الش اًممىةي  شيئة اهللفيي م (5)يىكيٍف" لىـٍ  يىشىأٍ  لىـٍ  كى
تيوي  قيٍدرى لىٍيسى  الن اًفذىةي  كى دو  كى كجه  أًلىحى ٍنيىا, مىًحيدى  كىالى  ًمٍنيىا خيري زىمىةى  كىالى  عى بىٍيفى  بىٍينىيىا ميبلى ب ةً  كى ا اٍلمىحى  بىؿٍ , كىالرِّضى
ؿي  يمىافي  اٍلكيٍفري  ًفييىا يىٍدخي كهي عنو,  اٍلمىٍرًضيُّ  بي كىاٍلمىٍحبيك , كىالط اعىاتي  كىالس يِّئىاتي  كىاإٍلً  ,اٍلميٍبغىضي  كىاٍلمىٍكري
قىدىًرهً  ًبمىًشيئىًتوً  ذىًلؾى  كيؿُّ  ٍمًقوً  كى تىٍكًكيًنوً  كىخى الىفىًتيىا ًإلىى سىًبيؿى  كىالى , كى ٍنيىا يىٍخريجي  كىالى  ميخى  ذىر ةو, كليس ًمٍثقىاؿي  عى

                                                           

 .(13/450ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم حجر, بف( ا1)
 .(11/7د) شرح عقيدة السمؼ كأصحاب الحديث ,عبد العزيز الراجحي (2)
 .(11/266ج) الفتاكل مجمكع ابف تيمية, (3)
 .(223 -1/222ج) الكاسطية العقيدة شرح ,العثيميفانظر: ( 4)
 ,األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار ( السفاريني,5)
 .(1/156ج)
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 َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب رَشَبءًَُٕ ًََٓب}عالى: فييا, كمف أمثمة اإلرادة كالمشيئة الككنية: قكلو ت اختيار لمعبد

 .(1)[40: النحؿ] {كٌٌََُُْٕ ًُْٖ َُوُ َٗوٌٍَُ ؤَْٕ ؤَسَدَْٗبهُ بِرَا ُِشَِْءٍ هٌَُُْنَب بََِّٗٔب}: تىعىالىى كقىٍكليوي  ,[29: التككير] {اَُِّوُ
 اإلرادة الدينية الشرعية األمرية:  -ب

رىادىةً        مِّنىةي  ًىيى  الدِّيًني ًة: "اإٍلً ب ًتوً  اٍلميتىضى اهي  ًلمىحى ا اٍلميتىنىاًكلىةي  كىًرضى عىمىوي  ًبوً  أىمىرى  ًلمى ًديننا" شىٍرعنا كىجى كى
(2)  

الفسؽ, كىذه  كال الشرعية باإلرادة الكفر اهلل يريد فبل اهلل, يحبو بما تختص مرادفة لممحبة, "فيي
 الخمؽ مف يريد سبحانو فيك يقع, كال شيئان  يريد اهلل أف: بمعنى المراد, كقكع فييا يمـز اإلرادة ال

 .(3)الككنية" اإلرادة بخبلؼ يعبدكنو, ال كقد يعبدكنو قد المراد, ىذا كقكع يمـز كال يعبدكه, أف
 شرعان  اهلل أراده فككف أف ىذه اإلرادة مرادفة لممحبة متضمنة ليا فيذا يقتضي أف "كؿ ما      
 األكامر ككؿ ,[185: البقرة] {اُْؼُغْشَ ثٌُُِْ ُّشِّذُ ًََُب اُُْْغْشَ ثٌُُِْ اَُِّوُ شِّذُُّ}: يحبو, قاؿ تعالى فيك كدينان 
 كالصياـ الصبلة منيـ اهلل فأراد شرعان, عباده مف اهلل أرادىا كالنكاىي العزيز الكتاب في التي

 يىٍفعىؿي  ًلمىفٍ  الن اسً  قىٍكؿً  ؿً ًمثٍ  ًفي اٍلمىٍذكيكرىةي  فيذه اإلرادة "ًىيى  (4)كالفسكؽ" المعاصي كترؾ كاإليماف
ا يىٍفعىؿي  ىىذىا: اٍلقىبىاًئحى  اهي  كىالى  ييًحبُّوي  الى  أىمٍ  الم وي, ييًريديهي  الى  مى  .(5)ًبًو" يىٍأميري  كىالى  يىٍرضى
 كأنو مريد أنو العبد فيستشعر ,يفعؿ ال أك يفعؿ اختيار لمعبد فييا يككف الشرعية كاإلرادة      
كبذلؾ فيذه اإلرادة ىي مناط التكميؼ كعمييا يترتب  الترؾ, كعمى الفعؿ عمى ادرق كأنو مختار,

 .(6)الثكاب كالعقاب, كمف أجميا أرسمت الرسؿ كأنزلت الكتب
 اجتماع اإلرادة الكونية والشرعية وافتراقيما:

 كقدران  نان كك  منو أراد  اهلل ألف   المؤمف؛ إيماف في اإلرادتاف ىاتاف تجتمع: العمماء يقكؿ      
 الككنية اإلرادة اإلرادتاف, كتنفرد حقو في فاجتمعت كدينان, شرعان  ذلؾ منو كأراد مطيعان, يككف أف

 قاؿ كدينان, شرعان  منو يرده كلـ كقدران, ككنان  الكفر منو أراد  اهلل ألف   الكافر؛ كفر في القدرية
 الكافر إيماف مثؿ في الدينية الشرعية اإلرادة كتنفرد ,[7: الزمر] {اٌُُْلْشَ ُِؼِجَبدِهِ َّشْػََ ًََُب}: تعالى
 لـ لكنو مؤمنان, يككف أف كدينان  شرعان  منو أراد  اهلل ألف   الكفر؛ عمى يمكت أف اهلل قضى الذم

                                                           

 .(1/230ج) معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ,حافظ بف أحمد بف عمي الحكميانظر:  (1)
 .(11/266ج) الفتاكل مجمكع ( ابف تيمية,2)
 .(1/223ج) الكاسطية العقيدة شرح ,العثيميف (3)
 . (153 صتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ) ,رعبد الرزاؽ البد( 4)
 .(3/17ج) منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية ( ابف تيمية,5)
 .(1/7د) التكحيد كتاب شرح المجيد فتح ,الطبيب أحمد حطيبةانظر: ( 6)
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 الذم المؤمف كفر في اإلرادتاف لكاف, كترتفع كككنان  قدران  منو أراده لك ألن و كككنان؛ قدران  منو يرده
 ككنان  كال كدينان, شرعان  ال الكفر منو اهلل يرد فمـ عميو, كيمكت اإليماف عمى قىيب أف اهلل قضى
 .(1)كقدران"
 مفالككنية أعـ فاإلرادة  و ثمة فرؽ بيف اإلرادتيف الككنية كالدينية,إنيتضح مما سبؽ       

مؤمف, كاإلرادة بينما اإلرادة الدينية ال تشمؿ إال ال ,ألنيا تشمؿ المؤمف كالكافر ؛اإلرادة الدينية
الككنية تتعمؽ فيما يحبو اهلل كفيما ال يحبو, بينما اإلرادة الدينية ال تتعمؽ إال بما يحبو اهلل تعالى, 
كاإلرادة الككنية حتمية الكقكع فبل اختيار لمعبد فييا, بينما اإلرادة الدينية قد تقع كقد ال تقع كفؽ 

مؽ باألكامر كالنكاىي, لذا ال يترتب عمييا ثكاب إرادة كاختيار العبد, كاإلرادة الككنية ال تتع
 المكمؼ كال عقابو, بينما اإلرادة الدينية ىي مناط التكميؼ, كعمييا يتـ الثكاب كالعقاب لممكمؼ.

 كمف خبلؿ تتبع آيات سكرة الحديد كجدت آيتيف تدالف عمى مرتبة اإلرادة كىما:      
ِْٖٓ سَثٌُِّْْ ًَعَنَّخٍ ػَشْػُيَب ًَؼَشْعِ اُغََّٔبءِ ًَاُْإَسْعِ ؤُػِذَّدْ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا  }عَبثِوٌُا بََُِ َٓـْلِشَحٍقكلو تعالى:  -1

 .[21]الحديد:  ثِبَُِّوِ ًَسُعُِِوِ رَُِيَ كَؼَُْ اَُِّوِ ُّاْرِْوِ َْٖٓ َّشَبءُ ًَاَُِّوُ رًُ اُْلَؼَِْ اُْؼَظِِْْ{

ٌُِْزَبةِ ؤََُّب َّوْذِسًَُٕ ػَََِ شَِْءٍ ِْٖٓ كَؼَِْ اَُِّوِ ًَؤََّٕ اُْلَؼََْ ثَِْذِ اَُِّوِ ُّاْرِْوِ َْٖٓ }ُِئََِّب َّؼََِْْ ؤَىَُْ اقكلو تعالى:  -2

 .[29]الحديد:  َّشَبءُ ًَاَُِّوُ رًُ اُْلَؼَِْ اُْؼَظِِْْ{
الناظر لآليتيف السابقتيف يجد فييما داللة كاضحة عمى مرتبة المشيئة, قاؿ المفسر       

 ىذه: ثناؤه جؿٌ  يقكؿ {َّشَبءُ َْٖٓ ُّاْرِْوِ اَُِّوِ كَؼَُْ رَُِيَ}: في تفسير اآلية األكلى: "كقكلو يالطبر 
 اهلل فضؿ كرسمو, باهلل آمنكا لمذيف اهلل أعٌدىا التي كاألرض, السماء كعرض عرضيا التي الجنة
 عمييـ, العظيـ الفضؿ ذك كىك خمقو, مف يشاء مف فضمو يؤتي كاهلل المؤمنيف, عمى بو تفضؿ
 في جزاىـ ثـ الشكر, مكضع كعٌرفيـ النِّعـ, مف ليـ ككىب الدنيا, في الرزؽ مف ليـ بسط بما

 ًَؤََّٕ}: , كقاؿ في تفسير اآلية الثانية: "كقكلو(2)ليـ" أعٌده أنو كصؼ ما الطاعة عمى اآلخرة

 الخمؽ, مف غيرىـ كدكف دكنيـ, اهلل بيد الفضؿ أف كليعممكا: ذكره تعالى يقكؿ {اَُِّوِ ثَِْذِ اُْلَؼََْ

                                                           

 . (153 صلغني المقدسي )تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد ا ,عبد الرزاؽ البدر (1)
 .(23/195ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف (2)



226 
 

 سكاه, أحد إلى ذلؾ ليس خمقو, مف يشاء مف ذلؾ فضمو يعطي: يقكؿ {َّشَبءُ َْٖٓ ُّاْرِْوِ}

 .(1)فضمو" العظيـ خمقو, عمى الفضؿ ذك كاهلل: ذكره تعالى يقكؿ{ اُْؼَظِِْْ اُْلَؼَِْ رًُ ًَاَُِّوُ}
تفسير آيتي سكرة الحديد, كلكف بينيا عند المراد مف المشيئة عند  ابن كثيرلـ يبيف       

, حيث [30: اإلنساف] { ؽًٌَِْٔب ػًَِِْٔب ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب رَشَبءًَُٕ ًََٓب}تفسير, قكلو تعالى: 

ده  يىٍقًدري  الى : أىمٍ  {اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بِال رَشَبءًَُٕ ًََٓب}: قاؿ: "قكلو تعالى  يىٍدخيؿي  كىالى  نىٍفسىوي, يىيدم أىفٍ  أىحى

يمىاف ًفي ًميـه : أىمٍ  {ؽًٌَِْٔب ػًَِِْٔب ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بِال} نىٍفعنا, ًلنىٍفًسوً  مييٍجرً  كىالى  اإٍلً  ًبمىفٍ  عى
ييقىيِّضي  لىوي, فىيييىٌسرىا اٍلًيدىايىةى  يىٍستىًحؽُّ  مىفٍ  أىٍسبىابىيىا, لىوي  كى لىوي  اٍلييدىل, عىفً  فىيىٍصًرفيوي  اٍلغىكىايىةى  ؽُّ يىٍستىحً  كى  كى
ةي  اٍلبىاًلغىةي, اٍلًحٍكمىةي  ج  ًليىذىا الد اًمغىةي؛ كىاٍلحي   .(2)"{ؽًٌَِْٔب ػًَِِْٔب ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ}: تىعىالىى قىاؿى  كى

 َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب ًُشًََُّٕزْ ًََٓب}مبينان معنى المشيئة عند تفسير قكلو تعالى:  السعديكقاؿ المفسر       

 َّشَبءَ ؤَْٕ بِال َّزًُْشًَُٕ ًََٓب}حيث قاؿ في قكلو تعالى:  ,[56: المدثر] {أَُْـْلِشَحِ ًَؤَىَُْ اُزَّوٌٍَْ ؤَىَُْ ىٌَُ اَُِّوُ

 القدرية, عمى رد ففييا كثير, كال قميؿ حادث عنيا يخرج ال عامة, نافذة مشيئتو "فإف {اَُِّوُ
 كال مشيئة, لمعبد ليس أنو يزعمكف الذيف كالجبرية اهلل, مشيئة تحت العباد أفعاؿ خمكفيد ال الذيف
نما حقيقة, فعؿ  ذلؾ كجعؿ كفعبلن  حقيقة مشيئة لمعباد تعالى فأثبت أفعالو, عمى مجبكر ىك كا 
 ـفإيماني كالكافر, المؤمف منيـ كجعؿ العباد, خمؽ : "أنو سبحانوالسعديكقاؿ  (.3)لمشيئتو" تابعان 

رادة, قدرة ليـ جعؿ بأف منيـ, ذلؾ شاء الذم كىك كقدره, اهلل بقضاء كمو, ككفرىـ  يتمكنكف بيا كا 
 .(4)كالنيي" األمر مف يريدكف ما كؿ مف

مـ يبيف المراد مف المشيئة عند تفسير آيتي سكرة , فالمعتزلي الزمخشريالمفسر أما       
 بِْٕ ًَزِثًب اَُِّوِ ػَََِ اكْزَشَّْنَب هَذِ}د تفسير قكلو تعالى:الحديد, كلكف بينيا عند تفسير سكرة األعراؼ عن

 ػًِِْٔب شَِْءٍ ًََُّ سَثُّنَب ًَعِغَ سَثُّنَب اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب كِْيَب َٗؼٌُدَ ؤَْٕ َُنَب ٌٌَُُّٕ ًََٓب ِٓنْيَب اَُِّوُ َٗغَّبَٗب بِرْ ثَؼْذَ َِِّٓزٌُِْْ كِِ ػُذَْٗب

                                                           

 .(23/215ج) الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف( 1)
 .(8/295ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (2)
 .(898 ص) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف السعدم,( 3)
 .(866 ص)( المرجع السابؽ 4)
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 حيث قاؿ: "فإف ,[89:األعراؼ] { اُْلَبرِؾِنيَ خَْْشُ ًَؤَْٗذَ ثِبُْؾَنِّ هٌَِْٓنَب ًَثََْْٖ ثَْْنَنَب اكْزَؼْ سَثَّنَب ًٌََِّْنَبرَ اَُِّوِ ػَََِ

 رٌدة يشاء أف متعاؿ تعالى كاهلل {اَُِّوُ َّشبءَ ؤَْٕ بَُِّب كِْيب َٗؼٌُدَ ؤَْٕ َُنب ٌٌَُُّٕ ًَٓب}قكلو:  معنى فما: قمت
 ال أنيا لعممو األلطاؼ, كمنعنا خذالننا اهلل يشاء أف إال معناه: قمت الكفر؟ في عكدىـالمؤمنيف ك 

 شَِْءٍ ًََُّ سَثُّنب ًَعِغَ}:قكلو عميو كالدليؿ الحكيـ, يفعمو ال قبيح كالعبث عبثان, كتككف فينا تنفع

 ٌكؿ,تتح كيؼ عباده أحكاؿ يعمـ فيك يككف, كما كاف مما شيء بكؿ عالـ ىك :أم {ػًِِْٔب
 بعد الكفر إلى كترجع الصحة, بعد كتمرض الرقة, بعد تقسك ككيؼ تتقمب, كيؼ كقمكبيـ
مىى اإليماف ك ٍمنا الم وً  عى  يككف أف كيجكز اإليقاف, الزدياد كيكفقنا اإليماف عمى يثبتنا أف في تىكى
 محاؿ الكفر في دىـلعك  اهلل مشيئة ألف ؛العكد لطمعيـ في حسمان  {اَُِّوُ َّشبءَ ؤَْٕ بَُِّب}: قكلو

 ثِيَب ؤََٓشََٗب ًَاَُِّوُ آثَبءََٗب ػََِْْيَب ًَعَذَْٗب هَبٌُُا كَبؽِشَخً كَؼٌَُِا ًَبِرَا}كقاؿ في قكلو تعالى:  (1)الحكمة" عف خارج

 مستحيؿ القبيح فعؿ "ألفٌ  ,[28: األعراؼ] {رَؼٌََُِْٕٔ َُب َٓب اَُِّوِ ػَََِ ؤَرَوٌٌَُُُٕ ثِبُْلَؾْشَبءِ َّإُْٓشُ َُب اَُِّوَ بَِّٕ هَُْ

 إنكار {رَؼٌََُِْٕٔ َُب َٓب اَُِّوِ ػَََِ ؤَرَوٌٌَُُُٕ} بفعمو يأمر فكيؼ الصارؼ, ككجكد الداعي لعدـ عميو
كقاؿ عف غي إبميس:   (2)المفرط" الجيؿ عمى قكليـ مبنى أف عمى كشيادة إليو القبيح إلضافتيـ

 (3)"بو كالرضا إرادتو كمف غيو مف برمء تعالى كاهلل فيمؾ, كاالستكبار اإلباء اختار إبميس "كلكف
 عدالن  كاف تدميرىـ أف "يعنى [31:غافر] { ُِِْؼِجَبدِ ظًُِْٔب ُّشِّذُ اَُِّوُ ...ًََٓب}كقاؿ في قكلو تعالى: 

 {ُِِْؼَجِْذِ ثِظََِّبٍّ سَثُّيَ ...ًََٓب} تعالى قكلو مف أبمغ كىك بأعماليـ, استكجبكه ألنيـ كقسطان,
 الظمـ عف كاف بعيدان, الظمـ إرادة عف كاف مف ألفٌ  الظمـ, إرادة المنفي جعؿ حيث [46: متفص]

 قكلو كمعنى معناه يككف أف لعباده, كيجكز ٌما ظممان  يريد أف نفى كأنو الظمـ, نكر كحيث أبعد,
 .(4)يظممكا" أف ليـ يريد ال أم [7: الزمر] {اٌُُْلْشَ ُِؼِجَبدِهِ َّشْػََ ًََُب} تعالى

                                                           

.(2/130ج)الزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (1)
 .(2/99ج) ( المرجع السابؽ2)
 .(2/578ج) ( المرجع السابؽ3)
 .(4/165ج) المرجع السابؽ (4)
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كىك أنو تعالى ال يريد الشر, فيك سبحانو  ,يبيف لنا بكضكح مذىب المعتزلة فالزمخشري      
متعاؿ عمى أف يريد ردة أحد أك كفره أك إغكائو أك ظممو؛ ألف ذلؾ كمو قبيح, كفعؿ القبيح 

رادتو محاؿ اهلل تعالى, يتنافى مع حكمتو كعدلو.  كا 
 عمييا دؿ قد المرتبة : "كىذهابن القيمقاؿ  ,مسمميفجماع الإفالمعتزلة في ذلؾ خالفكا        
 اهلل فطر التي كالفطرة اهلل عند مف المنزلة الكتب كجميع ,آخرىـ إلى أكليـ مف الرسؿ إجماع
 فما كحده اهلل مشيئة إال كمقتض مكجب الكجكد في كليس ,كالعياف العقكؿ كأدلة ,خمقو عمييا
 إلى أكليـ مف كالمسممكف ,بو إال يقـك ال الذم تكحيدال عمـك ىذا يكف لـ يشأ لـ كما كاف شاء

 منيـ ليس مف ذلؾ في كخالفيـ ,يكف لـ يشأ لـ كما كاف اهلل شاء ما أنو عمى مجمعكف آخرىـ
 اهلل يشاء ال ما الكجكد في يككف أف فجكزكا ,آخر مكضع في منيـ كاف كأف المكضع ىذا في
جماع المسمميف إممف خالؼ  المعتزلةف (1)اعيـ.."كأتب كميـ الرسؿ كخالؼ ,يككف ال ما يشاء كأف

 أىن وي  نيـ أنكركا اإلرادة الككنية كأثبتكا اإلرادة الدينية األمرية, "كىًعٍندىىيـٍ إ حيث ,في ىذه المرتبة
ا يىكيكفي  يىشىاءي  يىشىاءي  الى  مى , الى  مىا كى ٍعنىى ًعٍندىىيٍـ  اٍلمىًشيئىةى  فىًإف   يىكيكفي ه دكؿ ما أراف إ :قالكاك  (2)اأٍلىٍمًر" ًبمى

ه, لذلؾ أنكركا أف يككف ما يقع مف العبد مف اهلل أمر بو ككؿ ما أمر بو فيك يحبو كيرضا
 َّشْػََ ًََُب}: المعاصي كالقبائح أنيا كاقعة بإرادة اهلل, كاستدلكا عمى ذلؾ بأدلة منيا قكلو تعالى

يقكؿ يكرىو,  الكقت نفس في كىك الكفر يدير  أنو يمكف قالكا فبل ,[7: الزمر] {اٌُُْلْشَ ُِؼِجَبدِهِ
: "أنو تعالى ال يريد القبائح كال المعاصي كال يشاؤىا بؿ يكرىيا المعتزلي الجبار عبد القاضي

 ,كيسخطيا كيزجر عنيا كيتكعد فاعميا بالعقاب كفي المقابؿ يريد سبحانو الطاعات كيرغب فييا
 فالظمـ نكرة ,[31: غافر] {ُِِْؼِجَبدِ ظًُِْٔب ُّشِّذُ وُاَُِّ ..ًََٓب}ككعد فاعمييا بالثكاب, قاؿ تعالى: 

كالنكرة في النفي تعـ أم أنو تعالى ال يريد شيئان مما كقع عميو اسـ الظمـ, سكاء مف جيتو أك 
ـ فالبلـ ال ,[56: الذاريات] {َُِْؼْجُذًُِٕ بَُِّب ًَاُْةِْٗظَ اُْغَِّٖ خََِوْذُ ًََٓب}جية غيره, كأما قكلو تعالى: 

نو قاؿ: ما خمقتيـ كأردت منيـ إال العبادة, فمك أراد سبحانو المعاصي الغرض كاإلرادة فكأ
كالقبائح لكجب أف يككف العصاة مطيعيف هلل تعالى بمعاصييـ, ألنيـ فعمكا ما أراده اهلل تعالى, 

بيح, كلك كلك كاف سبحانو مريدان لمقبيح لكجب أف يككف فاعبلن لو, كاهلل تعالى منزه عف فعؿ الق
كاف اهلل تعالى مريدان لممعاصي لكجب أف يككف حاصبلن عمى صفة مف صفات النقص كذلؾ ال 

                                                           

 .(43 ص) كالتعميؿ كالحكمة كالقدر القضاء مسائؿ في العميؿ شفاء ابف القيـ,( 1)
 .(232 ص) الجيمية كالمعطمة مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى ,ابف المكصمي (2)
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يجكز في حؽ اهلل تعالى, كال يجكز سبحانو أف يككف مريدان لممعاصي ألنو نيى عنيا فكيؼ 
يككف مريدان لشيء نيى عنو, كلك كاف سبحانو مريدان لممعاصي, لكجب أف يككف مختاران ليا ألف 
االختيار كاإلرادة كاحد, كلك كاف سبحانو مريدان لممعاصي لكجب أف يككف محبان ليا راضيان بيا, 

 .(1)ألف المحبة كالرضا كاإلرادة مف باب كاحد"
فالمعتزلة أعممكا عقكليـ في ذلؾ كأرادكا أف ينزىكا الرب سبحانو عف المفاسد كالمعائب إال        

ـ يقتضي سمب القدرة كالمشيئة عف الرب سبحانو كتعالى, أنيـ كقعكا في أشد مف ذلؾ, فقكلي
فعدـ إرادة المعاصي كالقبائح مف اهلل تعالى يعني أنو , كسيادتو عمى خمقو وتكالطعف في ربكبي

يقع في ممكو ما ال يشاؤه, كأف اإلنساف قد يشاء ما ال يشاؤه اهلل, فجعمكا اإلنساف كأنو خالؽ مف 
الخالؽ فإنو ال يقع في  يشاء, أم ا ال ما يككف كقد يككف, ال ما يشاء دكف اهلل, مع أف اإلنساف قد

, فاهلل هي ؛ ألنو لـ يشأممكو إال ما يشاؤه فما شاء كاف كما لـ يشأ لـ يكف ال لعدـ قدرتو عميو بؿ
 ..ًََٓب} فعمو, قاؿ تعالى: يفعمو أف شاء شيء في األرض كال في السماء فما يعجزه ال تعالى

: الباقالنيقاؿ  ,[44: فاطر] { هَذِّشًا ػًَِِْٔب ًَبَٕ بَِّٗوُ اُْإَسْعِ كِِ ًََُب اُغََّٔبًَادِ كِِ شَِْءٍ ِْٖٓ ُُِْؼْغِضَهُ اَُِّوُ ًَبَٕ
كيجب أف يعمـ أف الحكادث كميا تقع مرادة هلل تعالى, كأنو ال يتصكر أف يكجد في الدنيا كاآلخرة "

ؽ, كأجؿ, كطاعة كمعصية, إلى غير ذلؾ مف شيء لـ يرده اهلل تعالى, مف نفع, كضر, كرز 
سائر المكجكدات... ثـ قاؿ: فإف األمة قد أجمعت عمى القكؿ بإطبلؽ ىذه الكممة: ما شاء اهلل 
كاف, كما لـ يشأ لـ يكف, كأيضان فإنو لك أراد شيئان كأراد غيره شيئان فكجد مراد غيره دكف مراده 

 .(2)عف ذلؾ"كاف ذلؾ دليؿ العجز كالغمبة كاهلل يتعالى 
مـ يبيف المراد مف المشيئة عند تفسير آيتي سكرة الحديد, كلكف بينيا , فاألشعري أما الرازي      

 ؤَْٕ بَُِّب( 22) ؿَذًا رَُِيَ كَبػٌَِ بِِِّٗ ُِشَِْءٍ رَوٌََُُّٖ ًََُب}عند تفسير سكرة الكيؼ عند تفسير قكلو تعالى: 

حيث  ,[24 ,23: الكيؼ] {سَشَذًا ىَزَا ِْٖٓ ُِإَهْشَةَ سَثِِّ َّيْذَِِّٖ ؤَْٕ ػَغََ ًَهَُْ َٗغِْذَ ابِرَ سَثَّيَ ًَارًُْشْ اَُِّوُ َّشَبءَ
 الكفر يريد كالعبد ,العبد مف كالطاعة اإليماف يريد تعالى اهلل أف المعتزلة مذىب أف قاؿ: "اعمـ
رادة غالبة بدالع إرادة فتككف ,اهلل مراد يقع كال العبد مراد فيقع ,لنفسو كالمعصية  تعالى اهلل كا 
 كيريد ,الكافر مف الكفر يريد تعالى فيك كاقع فيك تعالى اهلل أراد ما فكؿ عندنا كأما مغمكبة,
رادة ,غالبة تعالى اهلل فإرادة التقرير ىذا كعمى ,المؤمف مف اإليماف  عرفت إذا ,مغمكبة العبد كا 

                                                           

 .(464-459 انظر: عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة )ص (1)
 (.42 -41اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو )ص اإلنصاؼ فيما يجب الباقبلني, (2)
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 كانت إذا الكذب عنو يدفع إنما كاهلل اهلل اءيش أف إال غدان  كذا ألفعمف العبد قاؿ إذا فنقكؿ ىذا
 الفعؿ أنا أفعؿ قاؿ العبد أف التقدير يككف القكؿ ىذا عمى فإف العبد إرادة عمى غالبة اهلل إرادة

 عمى غالبة اهلل إرادة ألف ؛أفعؿ ال التقدير ىذا عمى فأنا بخبلفو اهلل إرادة كانت إذا إال الفبلني
 كِِ ََِٓيٍ ِْٖٓ ًًََْْ}كقاؿ في قكلو تعالى:  (1)الفعؿ" عمى أقكل ال البالغ المانع قياـ فعند إرادتي

 أف "كيمكف, [26: النجـ] { ًََّشْػََ َّشَبءُ َُِْٖٔ اَُِّوُ َّإْرََٕ ؤَْٕ ثَؼْذِ ِْٖٓ بَُِّب شَْْئًب شَلَبػَزُيُْْ رُـْنِِ َُب اُغََّٔبًَادِ
 شاء إذا تعالى اهلل فإف الرضا, ىي التي ئةالمشي المراد ليس يشاء قكلو أف لتبييف كيرضى يقاؿ

ذا بو, يرض لـ بعبد الضبللة  ُِؼِجَبدِهِ َّشْػََ ًََُب}كىذا نظير قكلو تعالى:  (2)رضي" اليداية شاء كا 

 ناإ: الثاني الكفر, لممؤمنيف يرضى كال :األول فييا قكالف: " الرازيحيث قاؿ  ,[7: الزمر] {اٌُُْلْشَ
 كالثناء عميو المدح عف عبارة الرضا ألف ؛اهلل برضا إنو نقكؿ كال تعالى اهلل الكفر بإرادة نقكؿ
 أم يكفركا إف "أم, [7:الزمر] {اٌُُْلْشَ ُِؼِجَبدِهِ َّشْػََ ًََُب}حيث قاؿ:  القرطبيكيؤيد ذلؾ  (3)بفعمو"

 الكفر... كىذا المؤمنيف لعباده يرضى ال معناه: كالسدم عباس ابف كقاؿ منيـ, ذلؾ يحب ال
ف الكفر يرضى ال: كقيؿ كاإلرادة, الرضا بيف يفرؽ ال مف قكؿ عمى  يريد تعالى فاهلل أراده, كا 
  اهلل أراد كقد يرضاه, ال ما ككف يريد فيك يحبو, كال يرضاه ال كفر كبإرادتو الكافر مف الكفر
 (4)الرضا " غير فاإلرادة يرضاه, ال كىك إبميس خمؽ

حيث  ,في اثبات مرتبة اإلرادةالسمؼ أنيما يكافقا  والقرطبيالرازي,  فظاىر كبلـ كؿ مف      
نو تعالى يريد الشر, فيك سبحانو يريد كفر الكافر, كمعصية العاصي, كما يريد إيماف يقكال: إ

؛ -شرعان - ال يرضاىماك  -ككنان – المؤمف, كطاعة المطيع, كلكنو سبحانو يريد الكفر كالمعصية
الرضا بيما يقتضي مدحيما كالثناء عمييما, كمحاؿ عمى اهلل ألف الكفر كالمعصية شيء قبيح, ك 
 تعالى أف يمدح القبيح كيثني عميو.

أنكركا اإلرادة الدينية الشرعية, كأثبتكا اإلرادة الككنية,  فإنيـ بشكؿ عاـ األشاعرةوأما       
 حدكثو, عالىت هلل مراد حادث : " كؿإمام الحرمين الجوينيكجعمكىا مرادفة لممحبة كالرضا, قاؿ 

 جميع لكقكع مريد تعالى ىك بؿ صنؼ؛ دكف الحكادث مف بصنؼ البارم مشيئة تعمؽ يختص كال

                                                           

 .(451 -21/450ج) الرازم, مفاتيح الغيب (1)
 .(28/257ج)( المرجع السابؽ 2)
 (426- 26/425ج)المرجع السابؽ  (3)
 .(15/236ج) الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي,  (4)
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 كبلـ ىذا , إرادتو عف تخرج ال الحكادث فكؿ  (1)كضرىا" نفعيا كشرىا خيرىا الحكادث,
ىؿ يحبيما  كالمعاصي الكفر فإف أراد سبحانو كلكف ىؿ كؿ مراد هلل يحبو كيرضاه؟ صحيح؛
حيث قاؿ: "كمف حقؽ الجويني  اإلمامذلؾ كما بيف  في أئمة األشاعرة لقد اختمؼ اىما؟كيرض

كمخصصان, مجمبلن كمفصبلن, ثـ قاؿ:  منامف أئمتنا, أضاؼ تعمؽ اإلرادة إلى كؿ حادث معم
كاختمؼ أىؿ الحؽ في ىؿ المراد باإلرادة المحبة كالرضا أـ ال ؟ ثـ قاؿ: كمف حقؽ مف أئمتنا 

بمعنى اإلرادة ككذلؾ الرضا, فالرب سبحانو يحب الكفر, كيرضاه كفران معاقبان  قاؿ: المحبة
حيث قاؿ: "كاعمـ أنو ال فرؽ بيف اإلرادة كالمشيئة كاالختيار  الباقالنيكأيد ذلؾ  (2)عميو"

 . (3)كالرضى كالمحبة.."
كجعمكىا بمعنى المحبة فاألشاعرة أثبتكا إرادة كاحدة, كىي اإلرادة الككنية المرادفة لممشيئة,       

كالرضا, فكؿ مراد عندىـ محبكب, كعمى ذلؾ فاهلل تعالى يحب الكفر كيرضاه ما داـ أنو يريده, 
فاألشاعرة خمطكا بيف اإلرادة الككنية كاإلرادة الشرعية, فاهلل تعالى يريد ما يحبو فيككف, كيريد ما 

كىك يكرىو, مع  د كفر الكافر ككنناي, فاهلل تعالى ير ايكرىو فيككف, فميس كؿ مراد هلل محبكبن 
ألنو أقاـ عميو الحجة  ؛محبتو سبحانو إليماف جميع الناس, كلـ يعذر سبحانو الكافر عمى كفره

ألنو يناسبو, مع كرىو  ؛ه لور فشاءبإرساؿ الرسؿ, فعمـ سبحانو أزالن أنو ال يرضى بغير الكف
لى كيرضاه, كمنو ما يكرىو اهلل تعالى سبحانو لمكفر, فمراد اهلل تعالى منو ما يحبو اهلل تعا

 كيبغضو.    
في مرتبة اإلرادة, فالمعتزلة لمسمؼ مف المعتزلة كاألشاعرة  يتضح مما سبؽ مخالفة كؿ         

 نفكا اإلرادة الككنية كأثبتكا اإلرادة الدينية, كاألشاعرة أثبتكا اإلرادة الككنية كنفكا اإلرادة الدينية, أما
 جميعان, باإلرادتيف فآمنكا فأثبتكا ما أثبتو الطائفتا حيث الطائفتيف, ىاتيف بيف كسط فيـالسمؼ 

 بخمسيف كاألرض كاتالسم يخمؽ أف قبؿ األشياء كقدر الخمؽ, خمؽ  اهلل إف: يقكلكف فيـ
ككنية, فبل يقع في ممكو إال ما  إرادة  اهلل يرده لـ عمبلن  يعمؿ أف ألحد يمكف كال سنة, ألؼ
إرادة  فييا لمعبد بيا, أمر التي األكامر كىذه بأكامر, يأمر اهلل إف: يقكلكف الكقت نفس كفي أراده,

ف أراد تركيا تركيا, كاختيار,  فكانكا ىـ أىؿ اإلرادتيف بيف جمعكا كبذلؾ فإف أراد فعميا فعميا, كا 
 الحؽ كأسعد الناس بو. 

 

                                                           

 (.237)ص  ى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاداإلرشاد إل الجكيني, (1)
 (.239 -238نظر: المرجع السابؽ )ص ا( 2)
 (.43اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو )ص اإلنصاؼ فيما يجب الباقبلني,( 3)
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 :رابعًا: مرتبة الخمق
انىوي  الم وى  ًبأىف   يمىافي اإٍلً  ىك: "مفيوم مرتبة الخمق         تىعىالىى سيٍبحى اًلؽي  كى اًلؽي  فىييكى  شىٍيءو  كيؿِّ  خى  خى

اًمؿو  كيؿِّ  ًموً  عى كيؿِّ , كىعىمى رِّؾو  كى كىًتوً  ميتىحى رى كيؿِّ , كىحى سيكيكًنوً  سىاًكفو  كى مىا, كى  ًفي كىالى  السمكات في ذرة ًمفٍ  كى
انىوي  كىالم وي  ًإال   اأٍلىٍرضً  تىعىالىى سيٍبحى اًلقييىا كى اًلؽي  خى رىكىًتيىا كىخى سيكيكًنيىا حى انىوي , كى اًلؽى  الى  سيٍبحى ٍيريهي  خى  رىب   كىالى  غى
ًسكىاهي"
(1). 
}ىٌَُ اَُّزُِ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعَ قكلو تعالى: كقد دؿ عمى مرتبة الخمؽ في سكرة الحديد,       

شْػِ َّؼَُِْْ َٓب َِِّظُ كِِ اُْإَسْعِ ًََٓب َّخْشُطُ ِٓنْيَب ًََٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ًََٓب َّؼْشُطُ كِْيَب ًَىٌَُ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَ

الخمؽ ال منازع , ىذه اآلية تتحدث عف نكع مف [4]الحديد:  َٓؼٌَُْْ ؤََّْٖ َٓب ًُنْزُْْ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَظِريٌ {
كاتو كأراضيو كما الى يخبر بأنو قد خمؽ العالـ بسمكات كاألرض, فاهلل تعالسمفيو كىك خمؽ 

أما النزاع المكجكد في مرتبة الخمؽ,  (2)بينيما في ستو أياـ, فيك سبحانو المنفرد بقدرة اإليجاد.
الخالؽ ألفعاؿ العباد ىك اهلل, كعند المعتزلة الخالؽ السمؼ فيك في خمؽ أفعاؿ العباد, فعند 

ف أفعاؿ العباد خمؽ هلل تعالى, ككسب لمعبد, إ :ؿ العبد ىك العبد نفسو, أما األشاعرة فقالكاألفعا
 كبياف ذلؾ بشيء مف التفصيؿ عمى النحك التالي: 

حيث قاؿ عند  في تفسيره,ابن كثير المفسر مف أفعاؿ العباد يبينو  السمفأما موقف       
ا" تىكيكفى  أىفٍ  "ييٍحتىمىؿي  ,[96: الصافات] { رَؼٌََُِْٕٔ َٓبًَ خََِوٌَُْْ ًَاَُِّوُ}: تفسير: قكلو تعالى  مىٍصدىًري ةه," مى

ـً  تىٍقًديري  فىيىكيكفي  ـٍ  كىالم وي : اٍلكىبلى مىقىكي مىكيـٍ  خى ييٍحتىمىؿي . كىعىمى ٍمقىكيـٍ  كىالم وي : تىٍقًديريهي " ال ًذم" ًبمىٍعنىى تىكيكفى  أىفٍ  كى  خى
كً . تىٍعمىميكنىوي  كىال ًذم , اٍلقىٍكلىٍيفً  بلى كى كىاهي  لما أظير؛ كاألكؿ متبلـز اًرمُّ  رى , "اٍلًعبىادً  أىٍفعىاؿً " ًكتىابً  ًفي اٍلبيخى
ذىٍيفىةى  عىفٍ  ٍنوي, الم وي  رىًضيى  حي اًنعو  كيؿ   يىٍصنىعي  الم وى  ًإف   : الن ًبيُّ  قىاؿى  عى ٍنعىتىوي  صى تىبلى  كىصى ييـٍ  كى  بىٍعضي
نىاعىاتً  أىف   فىأىٍخبىرى  ,[96: الصافات] {رَؼٌََُِْٕٔ ًََٓب خََِوٌَُْْ ًَاَُِّوُ}: ذىًلؾى  ًعٍندى   كىأىٍىمىيىا الصِّ

ٍخميكقىةه  مى
(3)"(4). 

حيث قاؿ عند  في تفسيره,الزمخشري المفسر يبينو , مف أفعاؿ العبادأما موقف المعتزلة       
 ؽَشَّْٓنَب ًََُب آثَبئَُٗب ًََُب َٗؾُْٖ شَِْءٍ ِْٖٓ دًُِٗوِ ِْٖٓ ػَجَذَْٗب َٓب َُِّوُا شَبءَ ٌَُْ ؤَشْشًٌَُا اَُّزَِّٖ ًَهَبٍَ} تفسير: قكلو تعالى:

                                                           

 .(3/940ج) قبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿمعارج ال ,حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي( 1)
 (.39( انظر: البحث "مظاىر الربكبية )الخمؽ(" )ص2)
 (. 1637, صححو الشيخ األلباني في الصحيحة, )ح(46ص) العباد, أفعاؿ خمؽ ( اإلماـ البخارم,3)
 .(7/26ج) تفسير القرآف العظيـابف كثير,  (4)
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 جممة مف "ىذا ,[35: النحؿ] {أُُْجِنيُ اُْجََِبؽُ بَُِّب اُشُّعَُِ ػَََِ كَيََْ هَجِِْيِْْ ِْٖٓ اَُّزَِّٖ كَؼَََ ًَزَُِيَ شَِْءٍ ِْٖٓ دًُِٗوِ ِْٖٓ
نكار باهلل شركيـ مف عنادىـ,ك  كفرىـ أصناؼ مف عٌدد ما نكار الحجج قياـ بعد كحدانيتو كا   كا 

 الحؽ, قبكؿ عف كاستكبارىـ كشقاقيـ, الرسكؿ, كتكذيبيـ بو منيـ استيزاء كاستعجالو, البعث
 إلى فعميـ نسبكا ثـ كغيرىما, كالسائبة البحيرة مف اهلل, أحؿ ما كحٌرمكا باهلل أشرككا أنيـ: يعنى
 ال ًذيفى  فىعىؿى  كىذًلؾى  -السنة أىؿ يعنى -بعينو  المجبرة مذىب كىذا نفعؿ, لـ ءشا لك: كقالكا اهلل
اتيمكه  مأ-كٌرككه عمى ربيـ فعميـ  قبح عمى نبيكا فمما اهلل, حبلؿ كحرمكا أشرككا أم قىٍبًمًيـٍ  ًمفٍ 
مىى الرُّسيًؿ إال أف يبمغكا الحؽ, كأف اهلل ال يشاء الشرؾ كا -بو بياف كالبرىاف, لمعاصي بالفىيىٍؿ عى

عمى بطبلف الشرؾ كقبحو كبراءة اهلل تعالى مف أفعاؿ العباد, كأنيـ فاعمكىا بقصدىـ  فكيطمعك 
رادتيـ كاختيارىـ, كاهلل تعالى باعثيـ عمى جميميا كمكفقيـ لو, كزاجرىـ عف قبيحيا كمكعدىـ  كا 

 .(1)"عميو
فعاؿ العباد ىـ العباد أنفسيـ فالزمخشرم يقرر بقكلو مذىب المعتزلة, كىك أف الخالؽ أل      

 كليس اهلل تعالى.
فالمعتزلة في خمؽ أفعاؿ العباد خالفت الرسؿ, كما نزلت بو الكتب, كما أقرتو العقكؿ,        

 كتككينو األعماؿ سبحانو اهلل رحمو اهلل تعالى: "خمؽ ابن القيمقاؿ كانسجمت معو الفطر, 
يجاده  الكتب اتفقت كعميو كسمـ عمييـ تعالى اهلل صمى ؿالرس بيف عميو متفؽ أمر ليا كىذا كا 
 مبلئكتو طاعات فأخرجت ,األمة مجكس ذلؾ في كخالؼ كاالعتبار, كالعقكؿ كالفطر اإلليية
 بؿ كمشيئتو كتككينو ربكبيتو عف العالـ في ما أشرؼ كىي ,المؤمنيف كعباده كرسمو كأنبيائو
 جميع في قالكا ككذلؾ ,قدرتو تحت تدخؿ الك  ,بمشيئتو ليا تعمؽ كال ليا الخالقكف ىـ جعمكىـ
 كال ,اميتدين  يضؿ كال ضاالن  ييدم أف يقدر ال سبحانو أنو فعندىـ االختيارية الحيكانات أفعاؿ
نما ,امصمين  كالمصمي ,اكافرن  كالكافر ,امسممن  المسمـ يجعؿ أف يقدر  كذلؾ أنفسيـ بجعميـ ذلؾ كا 
ؿي  الى  اٍلًعبىادً  أىٍفعىاؿى  أىف   قىدىًري ةي ًعٍندىىيـٍ : كىالٍ ابن تيمية قاؿ ,(2)تعالى" يجعمو ال ٍمًقوً  ًفي تىٍدخي  ًفي كىالى  خى

ًتوً  كحجة القدرية في ذلؾ أنو لك قمنا بخمؽ اهلل تعالى ألفعاؿ العباد لكاف  (3)" مىًشيئىًتوً  ًفي كىالى  قيٍدرى
قىاؿى  اًلقنا انىوي سيٍبحى  كىافى  فىمىكٍ : اٍلقىدىًري ةي  عقابو ليـ عمييا ظممان, "ى  شىاءىىىا قىدٍ  لىيىا ميًريدنا اٍلعىًبيدً  أًلىٍفعىاؿً  خى

قىد رىىىا , كى ـٍ مىٍيًي مىٍييىا عىاقىبىييـٍ  ثيـ   عى انىوي  ظىاًلمنا... فىييكى  كىافى  عى  الى  اٍلًعبىادً  أىٍفعىاؿً  ًمفٍ  شىٍيئنا يىٍخميؽٍ  لىـٍ  سيٍبحى
ٍيرىىىا ًلذىًلؾى  ًبأىٍنفيًسًيـٍ  أىٍعمىالىييـٍ  أىٍحدىثيكا ىيـٍ  بىؿٍ  شىر ىىا, كىالى  خى قُّكا كى مىٍييىا, اٍلعيقيكبىةى  اٍستىحى اقىبىييـٍ  فىًإذىا عى  لىـٍ  عى

                                                           

 .(2/604ج) امض التنزيؿالزمخشرم, الكشاؼ عف حقائؽ غك  (1)
 .(49ص) كالتعميؿ كالحكمة كالقدر القضاء مسائؿ في العميؿ شفاءابف القيـ, ( 2)
 .(8/55ج) الفتاكل مجمكعابف تيمية,  (3)
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ا يىكيفٍ  " ظىاًلمن لىييـٍ
: المعتزلة فيما نقمو عف المعتزلة حيث قاؿ: "قالت الرازيكقد بيف ىذا المعنى  (1)

 كيدؿ بعضان, العباد بعض يظمـ أف يريد ال أنو عمى يدؿ [31: غافر] {ُِِْؼِجَبدِ ظًُِْٔب ُّشِّذُ اَُِّوُ ًََٓب}
 لكاف الكفر ذلؾ عمى عذبيـ ثـ فييـ الكفر خمؽ فمك العباد, مف أحد ظمـ يريد ال أنو عمى

ذا ظالمان,  خمقيا لك ألنو العباد, ألفعاؿ خالؽ غير أنو ثبت البتة الظمـ يريد ال أنو ثبت كا 
فيما نقمو أيضان عف المعتزلة حيث قاؿ: " قاؿ الجويني  إمام الحرمينكيؤيد ذلؾ ( 2)ألرادىا"

المعتزلة العبد مثاب عمى فعمو معاقب ممـك محمكد, ككؿ ذلؾ داؿ عمى أف فعمو كاقع منو, إذ ال 
قالكا: إف اهلل تعالى لـ  فالمعتزلة (3)يحسف تكبيخو كالثناء عميو بما ال يقع منو كألكانو كأجسامو"

: " إف القاضي عبد الجبار المعتزليألفعاليـ, قاؿ  لعباد ىـ الخالقكفاؿ العباد, بؿ ايخمؽ أفع
أفعاؿ العباد ال يجكز أف تكصؼ بأنيا مف اهلل تعالى كمف عنده كمف قبمو, كذلؾ كاضح, فإف 
أفعاليـ حدثت مف جيتيـ كحصمت بدكاعييـ كقصكدىـ, كاستحقكا عمييا المدح كالذـ كالثكاب 

ا ال يجكز عالى أك مف عنده أك مف قبمو لما جاز ذلؾ, فإذن كالعقاب, فمك كانت مف جيتو ت
كقاؿ أيضان: "لك كانت أفعاؿ  (4)إضافتيا إلى اهلل تعالى إال عمى ضرب مف التكسع كالمجاز.."

العباد كميا بقضاء اهلل تعالى كقدره لمـز الرضا بيا أجمع, كفييا الكفر كاإللحاد, كالرضى بالكفر 
 . (5)كفر"
لة نفت قدرة اهلل تعالى عمى خمؽ أفعاؿ العباد, فاإلنساف عندىـ ىك الخالؽ فالمعتز        

, فيـ بذلؾ أرادكا أف يفركا مف فعؿ, كىك الذم يضؿ نفسو كييديياألفعالو, فيك الذم يترؾ كي
و يفعؿ ما يشاء, الجبر فكقعكا فيما ىك أشر منو, فجعمكا اإلنساف خالقان مف دكف اهلل تعالى, كأن

اهلل, تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان كبيران, فاهلل تعالى ال يعجزه شيء, كال يخرج  يشأ كيشاء ما لـ
عف مشيئتو شيء, خمؽ الككف كما فيو, فيك سبحانو الخالؽ لمعامؿ كعممو, كأعطى سبحانو كؿ 

 ةً السُّن   أىٍىؿي  "قىاؿى استحؽ العقاب عدالن ال ظمـ فيو,  عامؿ القدرة عمى االختيار, فكاف عقابو لمف
ًديثً  مىفٍ  كىاٍلحى ـي : كىافىقىييـٍ  كى ٍضعي  الظٍُّم ٍيرً  ًفي الش ٍيءً  كى انىوي  كىىيكى  مىٍكًضًعًو, غى ـه  سيٍبحى كى , حى عي  الى  عىٍدؿه  يىضى
يىٍقتىًضيوً  يينىاًسبيوي  ال ًذم مىٍكًضًعوً  ًفي ًإال   الش ٍيءى  ةي, كىاٍلًحٍكمىةي  اٍلعىٍدؿي  كى انى  كىىيكى  كىاٍلمىٍصمىحى  وي...الى سيٍبحى

                                                           

  .(232-231 ص) كالمعطمة الجيمية عمى المرسمة الصكاعؽ مختصر ,ابف المكصمي (1)
 .(27/511ج) الرازم, مفاتيح الغيب (2)
 (.208)ص ى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاداإلرشاد إل الجكيني,( 3)
 .(779-778 ص) عبد الجبار بف أحمد, شرح األصكؿ الخمسة( 4)
 (.771)ص ( المرجع السابؽ5)
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ثبات ذلؾ ا  فنفي قدرة الرب سبحانو عمى خمؽ أفعاؿ العباد, ك   (1)اٍلعيقيكبىةى" يىٍستىًحؽُّ  مىفٍ  ًإال   ييعىاًقبي 
: إف في رده عمى المعتزلة اإلمام الجوينيلمعبد, فيو طعف في ربكبية الرب سبحانو كتعالى, قاؿ 

كؿ محدث, كمف المستحيؿ أف  عمى أف الرب تعالى مالؾ كؿ مخمكؽ, كرب المسمميف مجمعكف
لو ما ال يعد مف مقدكراتو, كال بد لكؿ مخمكؽ مف رب  يككف الرب مالكان ما ال يقدر عميو كا 
لييا, مف حيث استبد باالقتدار عمييا,  كمالؾ, فإذا كاف العبد خالقان ألفعالو لـز أف يككف ربيا كا 

بخمؽ أفعالو لكاف أكلى بإصبلح كىذه كبيرة في الديف, ال يبكء بيا مكفؽ, كلك اتصؼ العبد 
نقاذىا مف الغي كالمعاطب مف ربو, كمف زعـ أف العبد أصمح لنفسو مف ربو,  رشادىا كا  نفسو كا 

 . (2)فقد راغـ اجماع المسمميف كفارؽ الديف
, في تفسيرىما, والقرطبي, الرازيمف  يبينو كؿ   مف أفعاؿ العباد,أما موقف األشاعرة       

 ؤَكْشِؽْ سَثَّنَب}: بقكلو تعالى هلل مخمكقة العباد أفعاؿ أف عمى األصحاب "احتج: الرازيحيث قاؿ 

 إال لمصبر معنى ال ألنو ؛كذلؾ [250: البقرة] {اٌَُْبكِشَِّٖ اُْوٌَِّْ ػَََِ ًَاْٗظُشَْٗب ؤَهْذَآَنَب ًَصَجِّذْ طَجْشًا ػََِْْنَب
 ذلؾ أف عمى دالة اآلية كىذه ,قراركاالست السككف إال لمثبات معنى كال الثبات, عمى القصد
 كالسككف الثبات أف كعمى صبران, عمينا أفرغ: قكلو كىك تعالى, اهلل مف بالصبر المسمى القصد

 أف في صريح كىذا أقدامنا كثبت: قكلو كىك تعالى, اهلل بفعؿ أيضان  القصد ذلؾ عند الحاصؿ
بقكلو: "إف  اإلمام الجوينيذا المعنى كيؤكد عمى ى ,(3)تعالى" اهلل كبخمؽ العبد فعؿ مف اإلرادة

كيجنبيـ  ,كابداء الرغبة إليو في أف يرزقيـ اإليماف ,األمة مجمعة عمى االبتياؿ إلى اهلل تعالى
الكفر كالفسكؽ كالعصياف, كلك كانت المعارؼ غير مقدكرة لمبارم تعالى, لكانت ىذه الدعكة 

عند تفسير قكلو  الرازيكقاؿ  (4)ر البارم عميو"الشائعة كالرغبة الذائعة, متعمقة بسؤاؿ ما ال يقد
 {اُْإَسْعِ... كِِ ًََٓب اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُوُ ٌٌَّْٗ ًََُب عِنَخٌ رَإْخُزُهُ َُب اُْوٌَُُّّْ اُْؾَُِّ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب اَُِّوُ}تعالى: 

 تعالى, هلل مخمكقة العباد ؿأفعا أف عمى اآلية بيذه احتجكا قد األصحاب أف "كاعمـ ,[255: البقرة]
 كأفعاؿ كاألرض, السمكات في ما كؿ يتناكؿ األرض في كما كاتالسم في ما لو قكلو ألف: قالكا
 الممؾ انتساب تعالى اهلل إلى منتسبة تككف أف فكجب كاألرض, السمكات في ما جممة مف العباد

                                                           

  .(232 ص) كالمعطمة الجيمية عمى المرسمة الصكاعؽ مختصر ,ابف المكصمي( 1)
 (.197-196)ص  عتقادى قكاطع األدلة في أصكؿ االاإلرشاد إل انظر: الجكيني,( 2)
 .(6/515ج) الرازم, مفاتيح الغيب (3)
 (.195)ص اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد,  الجكيني,( 4)
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 جميكر قاؿ أيضان: "احتجك  (1)يؤكده" فالعقؿ المعنى ىذا عمى يدؿ المفظ أف ككما كالخمؽ,
 هلل مخمكؽ العبد فعؿ أف عمى ,[96: الصافات] { رَؼٌََُِْٕٔ ًََٓب خََِوٌَُْْ ًَاَُِّوُ}: بقكلو األصحاب

 كما: فقكلو المصدر تقدير في بعده ما مع (ما) لفظ أف عمى اتفقكا: النحكيكف فقاؿ تعالى
كأيد ذلؾ  (2)عممكـ" كخمؽ خمقكـ كاهلل اآلية معنى صار التقدير ىذا كعمى كعممكـ, معناه تعممكف

في مكضع  (ما") ,[96: الصافات] { رَؼٌََُِْٕٔ ًََٓب خََِوٌَُْْ ًَاَُِّوُ}حيث قاؿ: كقكلو تعالى:  القرطبي
 (ما) كقيؿ: إف... نصب أم كخمؽ ما تعممكنو مف األصناـ, يعني الخشب كالحجارة كغيرىما

, ي نفي, كالمعنى كما تعممكف ذلؾ لكف اهلل خالقواستفياـ كمعناه التحقير لعمميـ. كقيؿ: ى
: السنة أىؿ مذىب كىذا كعممكـ خمقكـ كاهلل كالتقدير مصدران, الفعؿ مع تككف )ما( أف واألحسن

 .(3)كالجبرية" القدرية مذاىب إبطاؿ ىذا كفي لمعباد, كاكتساب , هلل خمؽ األفعاؿ أف
ف لمعبد قدرة إال أف ىذه القدرة قالكا إف اهلل تعالى ىك الخ فاألشاعرة        الؽ ألفعاؿ العباد, كا 

 تعالى, هلل مخمكقة كميا العباد غير مؤثرة في الفعؿ فالفعؿ ينسب لمعبد مجازان ال حقيقة, "فأفعاؿ
 قكؿ كىذا الفعؿ, في العبد لقدرة تأثير كال كالعقاب, الثكاب يترتب ذلؾ كعمى لمعباد, كسب كىي

 لمعبد يثبتكا لـ لما ألنيـ ؛األشاعرة عمى المعتزلة بسببو شنع الذم القكؿ كىك األشاعرة جميكر
ءً ابن تيميةقاؿ  (5)"(4)(الجيمية) الجبرية قكؿ عف بعيديف يككنكا لـ مؤثرة قدرة  اٍلميت ًبعيكفى  : "كىىىؤيالى
ٍيـً  ًقيقىةن؛ ًبفىاًعؿً  لىٍيسى  اٍلعىٍبدى  إف  : يىقيكليكفى  ًلجى ن مىا حى ًقيقىةن  كىاًسبه  ىيكى  كىاً  ييٍثًبتيكفى  حى  الى  قيٍدرىةن  اٍلكىٍسبً  مىعى  كى
كديىىا بىؿٍ  اٍلكىٍسبً  ًفي لىيىا تىٍأًثيرى  لىًكفٍ  سىكىاءه  إلىٍيوً  ًبالنٍِّسبىةً  كىعىدىمييىا كيجي ٍيرً  ًمفٍ  ًبوً  قيًرنىتٍ  كى  تىٍأًثيرو  غى
  .(6)ًفيًو"

                                                           

 .(7/11ج) الرازم, مفاتيح الغيب( 1)
 .(26/343ج) ( المرجع السابؽ2)
 .(15/96ج) الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي,  (3)
ضافتو العبد عف حقيقة الفعؿ نفي ىك "الجبر(4)  الخالصة فالجبرية ,أصناؼ كالجبرية تعالى, الرب إلى كا 

 التي ىي )األشاعرة(: المتكسطة كالجبرية ,أصبلن  الفعؿ عمى قدرة كال فعبلن  لمعبد تثبت ال التي ىي: )الجيمية(
 .(1/85ج) الممؿ كالنحؿ ,الشيرستاني أصبلن". مؤثرة غير قدرة لمعبد تثبت

 .(3/1338ج) مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة ,مكدعبد الرحمف المح( 5)
 .(8/467ج) الفتاكل مجمكعابف تيمية, ( 6)



231 
 

الو االختيارية إال الكسب, فميس مف األشاعرة: "ليس لمعبد في أفع (1)اإلمام البيجوريقاؿ      
مجبكران كما تقكؿ الجبرية, كليس خالقان ليا كما تقكؿ المعتزلة... كقد عرفكا الكسب بتعريفيف: 

 المقدكر بو يقع ما : أنووالثانيبو,  القادر انفراد صحة غير مف المقدكر بو يقع : أنو مااألول
 رجؿ, حممو عف يعجز قد الكبير لحجرا في" مثبلن  لمكسب بعضيـ , كيضرب(2)قدرتو" محؿ في

 كال بأقكاىما الحمؿ حصكؿ كاف حممو عمى جميعان  اجتمعا إذا بو, منفردان  حممو عمى آخر كيقدر
 اهلل أراد كلك بفعمو االنفراد عمى يقدر ال العبد كذلؾ حامبلن, ككنو عف بذلؾ أضعفيما خرج

 تعالى اهلل بقدرة الحقيقة عمى فكجكده ,مقدكره ككجد عميو لمعبد قدر كسب ىك ما بإحداث االنفراد
ف فاعبلن  ككنو مف المكتسب ذلؾ مع يخرج كال  إمام الحرمينقاؿ  (3)"تعالى اهلل بقدرة الفعؿ كجد كا 

فالقدرة الحادثة ال تؤثر في مقدكرىا أصبلن كليس مف شرط تعمؽ الصفة أف تؤثر في : الجويني
نو ال يؤثر فيو, ككذلؾ اإلرادة المتعمقة بفعؿ العبد ال متعمقيا؛ إذ العمـ معقكؿ تعمقو بالمعمـك مع أ

تؤثر في متعمقيا, فإف فرضنا لمقدرة الحادثة أثران كحكمنا بثبكتو لمعبد, فقد خرمنا اعتقاد كجكب 
كقد قاؿ األشاعرة بالكسب ىركبان مف الجبر قاؿ ( 4)كف الرب قادران عمى كؿ شيء مقدكرك

 طاعة مف ألفعالو مكتسب بؿ مجبكران, كليس كسب لو دالعب أف يعمـ أف كيجب: "الباقالني
 َٓب ًَػََِْْيَب} طاعة ثكاب مف يعني [134: البقرة] {ًَغَجَذْ َٓب َُيَب}: قاؿ تعالى ألنو ؛كمعصية

 منا العاقؿ أف: أيضان  ىذا صحة عمى كيدؿ...معصية عقاب مف يعني [286: البقرة] {اًْزَغَجَذْ
 ىك يحرؾ أف كبيف االرتعاش, أك بو, الحمى كقكع عند بدنو ركسائ جبران  يده تحرؾ بيف يفرؽ
 تعالى, اهلل خمؽ كىي ليـ كسب ىي العباد فأفعاؿ باختياره, ذلؾ إلى قاصدان  أعضائو مف عضكان 
 ال ككما الحؽ, بو يتصؼ ال الخمؽ بو يتصؼ كما الخمؽ, بو يتصؼ ال الحؽ بو يتصؼ فما
   .(5)"خالؽ إنيا لمعبد ؿيقا ال كذلؾ مكتسب, إنو تعالى هلل يقاؿ

                                                           

 الباجكر, في االزىر, كلد الجامع الشافعي, شيخ ,, كقيؿ البيجكرمالباجوري أحمد بن محمد بن ىو إبراىيم( 1)
 حجر, ابف مكلد عمى شرالب تحفة: تصانيفو فيو, مف فتعمـ االزىر كقدـ بمصر, المنكفية مديرية قرل احدل
 معجـ المؤلفيف ق. انظر: كحالة,1277ق, كتكفي سنة 1198, كلد سنة التكحيد جكىرة عمى المريد تحفة

 .(1/84ج)
 (.176 -175)ص ( البيجكرم, تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد2)
 .(134-133أصكؿ الديف )ص ( البغدادم,3)
 (.210-209)ص ة في أصكؿ االعتقادى قكاطع األدلاإلرشاد إل انظر: الجكيني,( 4)
 .(44-43ص) ه كال يجكز الجيؿ بواإلنصاؼ فيما يجب اعتقاد ( الباقبلني,5)
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في جعؿ السمؼ ف أفعاؿ العباد خمؽ هلل, ككسب لمعباد, فيـ بذلؾ كافقكا إ :فاألشاعرة قالكا       
 غير أفعاؿ العباد خمؽ هلل تعالى,  كخالفكىـ في جعميا كسب لمعباد؛ ألف الكسب عندىـ قدرة

 لمعبد مجازنا ال حقيقة, كبيذا أراد, فالفعؿ عندىـ ينسب لو مصاحبة كلكنيا الفعؿ كقكع في مؤثرة
البتة فيك  قدرة لمعبد ليس أنو األشاعرة اليركب مف كحؿ الجبرية فسقطكا فيو, فالجبرية عندىـ

كعدميا,  المؤثرة غير مؤثرة, كالقدرة قدرة لمعبد ليس: يقكلكف كالريشة في ميب الريح, كاألشاعرة
بىعٍ  اأٍلىٍشعىًري ةى  : فىًإف  ابن تيميةقاؿ  ٍثًبًتيفى  ضى كى ـى  كىافىقيكا ًلٍمقىدىرً  اٍلمي ٍي ٍفكىافى  ٍبفى  اٍلجى  ًفي قىٍكًلوً  أىٍصؿً  ًفي صى

ٍبًر, فٍ  اٍلجى ا ذىًلؾى  بىٍعضً  ًفي نىازىعيكهي  كىاً  ... بىالىغيكا الى  ًبمىا أىتىٍكا لىٍفًظيًّا ًنزىاعن الىفىةً  ًفي ييٍعقىؿي  ًفي اٍلميٍعتىًزلىةً  ميخى
ت   اٍلقىدىرً  مىسىاًئؿً  ٍبًر".  ًإلىى نيًسبيكا ىحى مف السمؼ كالحؽ الذم ال مرية فيو ىك ما ذىب إليو  (1)اٍلجى

 كالعباد ,[96:الصافات] {رَؼٌََُِْٕٔ ًََٓب خََِوٌَُْْ ًَاَُِّوُ}كميا قاؿ تعالى:  العباد أفعاؿ خالؽ اهلل أف
 الككنية اهلل إلرادة خاضعة كلكنيا إرادة, كليـ أعماليـ عمى مؤثرة قدرة كليـ حقيقة, فاعمكف ليا

 .عنيا تخرج فبل
مف خبلؿ العرض السابؽ لمراتب القدر األربعة يتضح أف بينيا عبلقة كثيقة, كال يمكف        

و الفصؿ بينيا, فاهلل تعالى خمؽ الخمؽ كيعمـ ما ىك كائف منيـ قبؿ أف يككف, ككتب ذلؾ سبحان
 الككف ىذا في ال يقع ؼ سنة, فإنوكات كاألرض بخمسيف ألفي المكح المحفكظ قبؿ خمؽ السم

رادتو بمشيئتو إال شيء الككنية, فما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف ال لعدـ قدرتو عميو بؿ  كا 
رادتو, فاهلل سبحانو خمؽ العباد  لعدـ مشيئتو لو, كأف ىذه المشيئة ال تتعارض مع مشيئة العبد كا 

 تنقؿ التي األسباب مف سببان  فجعؿ سبحانو العبدكأفعاليـ كأعطاىـ اإلرادة كالقدرة عمى الفعؿ, 
الكجكد, كىذا ال يككف إال بمشيئة اهلل فإف شاء اهلل أجرل تأثير السبب في  إلى العدـ مف الفعؿ

ف شاء أبطؿ تأثير السبب عمى الفعؿ, فاهلل تعالى جعؿ النار سببان في فعؿ االحراؽ,  الفعؿ, كا 
في النار؛ ألنو سبحانو لـ يرد  لقي إبراىيـ أي ندما كلكنو سبحانو أبطؿ تأثير ىذا السبب ع

 { بِثْشَاىَِْْ ػَََِ ًَعََِبًٓب ثَشْدًا ًٌُِِٗ َٗبسُ َّب هُِْنَب}ليذه النار أف تحرؽ إبراىيـ, حيث قاؿ تعالى: 
شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف,  فبل يقع في الكجكد شيء إال بإرادة اهلل تعالى فما ,[69: األنبياء]
في المراتب السمؼ خالفكا بشكؿ عاـ في ىذه المراتب, فالمعتزلة السمؼ  كاخالفالمتكمميف كف ل

  .في مرتبتي اإلرادة كالخمؽالسمؼ كاألشاعرة بشكؿ عاـ خالفكا األربعة, 
ذاتو, فيـ ينكركف أف اهلل يعمـ بالشيء قبؿ حصكلو,  ىك عمـ اهلل إففقالكا المعتزلة  أما      

كأنو ال يعمـ بيا إال بعد كقكعيا, فإف كاف األمر كذلؾ  قو سبحانو ألفعاؿ العباد,لذلؾ أنكركا خم
                                                           

 .(464-1/463جمنياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية ) ( ابف تيمية,1)




233 
 

فكيؼ يكتب شيء ال يعممو؟ بؿ إنيـ يعتبركف أف إثبات الكتابة السابقة فييا إثبات لعقيدة الجبر, 
كأثبتكا فالمعتزلة نفكا اإلرادة الككنية  ,المعتزلة كاألشاعرةأما مرتبة اإلرادة فقد خالؼ فييا كؿ مف 

كقد خالؼ كؿ مف المعتزلة  اإلرادة الدينية, كاألشاعرة أثبتكا اإلرادة الككنية كنفكا اإلرادة الدينية,
فالمعتزلة نفت قدرة اهلل تعالى عمى خمؽ أفعاؿ  -خمؽ أفعاؿ العباد–كاألشاعرة في مرتبة الخمؽ 

كىك الذم يضؿ نفسو العباد, فاإلنساف عندىـ ىك الخالؽ ألفعالو, فيك الذم يترؾ كيفعؿ, 
 غير , أما األشاعرة فقالكا: إف أفعاؿ العباد خمؽ هلل, ككسب لمعباد, كالكسب عندىـ قدرةكييدييا
 لو, فالفعؿ عندىـ ينسب لمعبد مجازنا ال حقيقة. مصاحبة كلكنيا الفعؿ, كقكع في مؤثرة
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 المطمب الثالث: ثمار اإليمان بالقضاء والقدر
القدر مف أصكؿ اإليماف التي ال يتـ إيماف بالقضاء ك اإليماف بيف الباحث فيما سبؽ أف        

كىك مف أخطر مسائؿ االعتقاد التي دار فييا النزاع بيف الناس قديمان كحديثان,  العبد إال بيا,
 يبة,ط كبيرة ثماران  ليا كجد ىذه العقيدة في تأمؿ كذلؾ ألنيا تتعمؽ بحياة الناس اليكمية, كمف

ار ثممف  ان بعض الباحث في ىذا المطمب كسيذكراألفراد كاألمـ,  صبلح في سببان  كالزالت كانت
 :اإليماف بعقيدة القضاء كالقدر

أف كؿ شيء مقدر كمكتكب عند اهلل, عاش فإف عمـ اإلنساف  راحة النفس وطمأنينتيا: -1
عت عمى أف ينفعكه أك يضركه مرتاح الباؿ مطمئف النفس؛ ألنو يعمـ حينيا بأف األمة لك اجتم

البف  بشيء لـ ينفعكه كلـ يضركه إال بشيء قد كتبو اهلل لو أك عميو, كىذا مصداؽ قكؿ النبي 
مىى اٍجتىمىعىتٍ  لىكٍ  األيم ةى  أىف   ... كىاٍعمىـٍ  عباس   كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإال   يىٍنفىعيكؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىٍنفىعيكؾى  أىفٍ  عى

,لى  الم وي  لىكٍ  ؾى مىى اٍجتىمىعيكا كى كؾى  أىفٍ  عى رُّ كؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىضي , الم وي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإال   يىضيرُّ مىٍيؾى  ريًفعىًت  عى
ـي  ف تٍ  األىٍقبلى الصُّحيؼي  كىجى

(1). 
 فائت, كؿ في كيعزييا النفس يسمِّي "اإليماف بالقضاء كالقدر عدم الحزن عمى ما فات: -2

 كِِ ًََُب اُْإَسْعِ كِِ ُٓظِْجَخٍ ِْٖٓ ؤَطَبةَ َٓب} تعالى قاؿ مأمكؿ, كؿ في اإلقداـ كيكرثيا كيطمئنيا

 ثَِٔب رَلْشَؽٌُا ًََُب كَبرٌَُْْ َٓب ػَََِ رَإْعٌَْا ٌََُِِْْب( 22) َّغِريٌ اَُِّوِ ػَََِ رَُِيَ بَِّٕ َٗجْشَؤَىَب ؤَْٕ هَجَِْ ِْٖٓ ًِزَبةٍ كِِ بَُِّب ؤَْٗلُغٌُِْْ

 .(2)" [23 ,22: الحديد]{ كَخٌُسٍ ُٓخْزَبٍٍ ًََُّ ُّؾِتُّ َُب ًَاَُِّوُ رَبًُْْآ

 ؤَكَإَِٓنٌُا} حذر, قاؿ تعالى: عمى دائمان  بالقدر المؤمنكف :حذر عمى دائماً  بالقدر "المؤمن -3

 كالتغير, التقمب دائمة العباد فقمكب ,[99 :األعراؼ] { اُْخَبعِشًَُٕ اُْوٌَُّْ بَُِّب اَُِّوِ ٌَْٓشَ َّإَُْٖٓ كََِب اَُِّوِ ٌَْٓشَ
 إلى سياميا تكجو التي كالفتف يشاء, كيؼ يقمبيا الرحمف أصابع مف أصبعيف بيف كالقمكب
 كىذا سيئة, بخاتمة لو يختـ أف يخشى كما يضمو ما يأتيو أف دائمان  يحذر كالمؤمف كثيرة, القمكب

 مف كاإلكثار لبلستقامة, الدائبة جاىدةالم إلى يدفعو بؿ كالخمكؿ, التكاسؿ إلى يدفعو ال
 كيرجكه يدعكه بخالقو, معمقان  العبد قمب يبقى كالمكبقات, كما المعاصي كمجانبة الصالحات,
 .(3)كالسداد" الرشد يسألو كما الحؽ, عمى الثبات كيسألو كيستعينو,

                                                           

 .(203ص) ( ركاه الترمذم, كقد سبؽ تخريجو1)
 .(5 ص)كالقدر  ضاءالق في القرآف منيج ,محمكد محمد غريب( 2)
 .(111 ص) كالقدر القضاء ( األشقر,3)
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 يقتحـ فإنو ,اهلل بيد بأف  اآلجاؿ العبد آمف إذا :ثابت بقمب واألخطار الصعاب مواجية -4
 دفع ما أعظـ مف بالقضاء كالقدر كاف اإليماف قدف مرفكعة, كىامة ثابت بقمب كاألىكاؿ الصعاب

ألنيـ يعممكف أف اآلجاؿ مقدرة  كجميف, خائفيف كال غير النزاؿ ميداف في اإلقداـ إلى المجاىديف
 ػََِْْيُِْ ًُزِتَ اَُّزَِّٖ َُجَشَصَ ثٌُُْرٌُِْْ ِكِ ًُنْزُْْ ٌَُْ هَُْ ...}فبل مناص مف المكت إف جاء كقتو, قاؿ تعالى: 

 { اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ ًَاَُِّوُ هٌُُِثٌُِْْ كِِ َٓب ًََُُِْٔؾِّضَ طُذًُسًُِْْ كِِ َٓب اَُِّوُ ًََُِْجْزََِِِ َٓؼَبعِؼِيِْْ بََُِ اُْوَزَُْ
 .(1) [154:آلػ عمراف]

مـ المؤمف أف رزقو قد كتب لو كىك في بطف أمو, فإذا ع :اهلل قسم بما والقناعة الرضا -5
 حينيا يقنع كيرضى بما قسمو اهلل لو, كال يجرم خمؼ الدنيا كالكحش الذم يطارد فريستو, قاؿ

ؿ   عىز   الم وى  ًإف  :  الن ًبيِّ  ك ؿى  كىجى مىكنا, ًبالر ًحـً  كى مىقىةه, رىبِّ  يىا نيٍطفىةه, رىبِّ  يىا: يىقيكؿي  مى  بِّ رى  يىا عى
ٍمقىوي  يىٍقًضيى  أىفٍ  أىرىادى  فىًإذىا ميٍضغىةه, ٍزؽي  فىمىا سىًعيده, أىـٍ  شىًقي   أيٍنثىى, أىـٍ  أىذىكىره : قىاؿى  خى , الرِّ ؿي  فىييٍكتىبي  كىاألىجى

أيمِّوً  بىٍطفً  ًفي
(2). 

 ىي مف عند حاجتو المؤمف يطمب أف بالقدر, اإليماف ثمار فمف :الحوائج طمب في "العز -6
 العزة كتب تعالى اهلل إف لمخمكؽ, ظيره يحني كال نفسو يذؿ كال رأسو يطأطئ ال نفس زةبع عنده

 فبل ,[8: المنافقكف] { ًَُُِِْٔآِْنِنيَ ًَُِشَعٌُُِوِ اُْؼِضَّحُ ًََُِِّوِ} : قاؿ فييا, يفرط أف لو ينبغي فبل لممؤمف
 .(3)عنده" حاجة أجؿ مف مثمو لمخمكؽ نفسو يذؿ أف لمؤمف يحؿ

 كحده اهلل أف أقر   لمف إال اهلل تكحيد يتـ ال اإليمان بالقدر طريق الخالص من الشرك:" -7
 فكؿ يكف, لـ يشأ لـ كما كاف شاء ما خمقو في ماضية إرادتو كأف الككف, شيء في لكؿ الخالؽ

 بيف طريؽ مفرؽ بالقدر كاإليماف معرفتو, حؽ يعرفكه كلـ ربيـ, يكحدكا لـ بالقدر المكذبيف
 كاحد, كمعبكد كاحد إلو عف صادر فيو كما الككف ىذا بأف ييقرُّ  بالقدر فالمؤمف كالشرؾ, يدالتكح
 .(4)"كأربابنا ةآلين  اهلل مف يجعؿ فإنو اإليماف ىذا يؤمف لـ كمف

 نفسو يشاىد بالقدر الصحيح اإليماف صاحب :والتوبة لممغفرة والمسارعة بالذنب "العتراف -8
فيو...  ألحد حجة ال ألنو ؛عصيانو عمى بالقدر يحتج كال المنييات كارتكاب السيئات فعؿ عند

                                                           

 .(112- 111 ص) كالقدر القضاء انظر: األشقر, (1)
ٍيض , صحيح البخارم,البخارم اإلماـ (2) م قىةو{ ]الحج: بىابي قىٍكًؿ الم ًو  ,ًكتىابي الحى ٍيًر ميخى م قىةو كىغى  [5: }ميخى
 .(318ح ) (1/70ج)
بل بي (3)  .(322 ص) بالقدر يمافاإل ,الص 
 .(110- 109 ص) مرجع سبؽ ذكره األشقر, (4)
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نما  العـز كيعقد فيو كقع إذا الكحؿ, مف ينيض كما حاالن  كبكتيا مف ليكبخيا نفسو إلى يرجع كا 
 عٌممنا كمو كبيذا قمب, بانكسار بالذنب باالعتراؼ اهلل إلى كيتكجو الذنب, إلى العكدة عدـ عمى
 عف تعالى قاؿ األحكاؿ, ىذه مثؿ في الكراـ أنبيائو مكقؼ عمينا كقص مثاؿاأل لنا كضرب القرآف
 ,[23: األعراؼ] {اُْخَبعِشَِّٖ َِٖٓ َُنٌٌَََُّٖٗ ًَرَشْؽَْٔنَب َُنَب رَـْلِشْ َُْْ ًَبِْٕ ؤَْٗلُغَنَب ظََِْٔنَب سَثَّنَب هَبَُب} : آدـ نبيو

 { اُشَّؽُِْْ اُْـَلٌُسُ ىٌَُ بَِّٗوُ َُوُ كَـَلَشَ ُِِ كَبؿْلِشْ َٗلْغِِ ذُظََِْٔ بِِِّٗ سَةِّ هَبٍَ}:  مكسى عف تعالى كقاؿ
 .(1)"[16: القصص]

 يقضي بالقضاء كالقدر فاإليماف :باألمة تعصف التي الكثير من األمراض عمى القضاء -9
كمف ىذه األمراض  أفرادىا, بيف األحقاد كتزرع باألمة تعصؼ, التي األمراض مف كثير عمى
فالمؤمف عندما يعمـ أف كؿ شيء مقدر كمكتكب؛ فإنو ال يمكث قمبو بالحسد كالحقد عمى  سد,الح

 يعمـ كىك ذلؾ, ليـ كقدر رزقيـ الذم ىك اهلل ألف ؛فضمو مف اهلل آتاىـ ما عمى إخكانو المؤمنيف
 قدر اهلل تعالى. عمى يعترض إنما غيره أك يحقد عميو لما آتاه اهلل؛ يحسد حيف
عظيمة تعكد عمى الفرد كالمجتمع, فما  امما سبؽ أف لئليماف بالقضاء كالقدر ثمارن يتضح        

مف فرد يؤمف بالقضاء كالقدر حؽ اإليماف إال عاش مرتاح الباؿ, مطمئف النفس, محبان لمغير, 
مو اهلل لو, ال يحزف عمى ما فاتو؛ ألنو لـ يكف مقدكرنا لو, كؿ ىذا عنيـ, راضيان بما قس ينامستغن
 مف األحقاد كاألحساد.  انقين  بلن ألف يصنع مجتمعنا مترابطنا متماسكناكفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

بل بي (1)  .(339 ص) بالقدر اإليماف ,الص 




237 
 

 الخاتمة
الحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات, كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف سػيد       

 الخمؽ محمد عميو كعمى آلو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ, أما بعد :
ليػػا,  السػمؼمقضػايا العقديػػة فػي سػكرة الحديػد, مقارنػان فػػي ذلػؾ بػيف فيػـ لفبعػد ىػذا العػرض       

أذكر أىـ النتائج, كالتكصيات التي تكصمت إلييا, كىػي عمػى النحػك س يكبيف فيـ المتكمميف, فإن
 التالي:

 : أوًل: أىم النتائج
ا جرل في , كىذا ملقرينة مكجكدة فييا أنيا تسمى العادة في تسمية سكر القرآف الكريـإف  -1

 ًَؤَْٗضَُْنَب} في قكلو تعالى تسمية سكرة الحديد حيث إنيا سميت بيذا االسـ؛ لذكر لفظ الحديد فييا

 .[25: الحديد] {شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ
 اإليماف: فييالسمؼ  عند اإليماف أصكؿ في أصكؿ اإليماف, أماالسمؼ إف المعتزلة خالفكا  -2

أما أصكؿ أصكؿ,  ستة كىي كشره, خيره كالقدر اآلخر, كاليكـ كرسمو, و,ككتب كمبلئكتو, باهلل,
 بيف كالمنزلة : العدؿ, كالتكحيد, الكعد كالكعيد,فيي خمسة أصكؿالمعتزلة  اإليماف عند
المنكر, ككؿ أصؿ مف ىذه األصكؿ جعمكا لو معنىن  عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر المنزلتيف,

 السمؼ.باطبلن مخالفنا لمنيج 
في العديد مف مسائؿ االعتقاد, أىميا: اثبات صفات المعاني السمؼ خالؼ األشاعرة  -3

 مسائؿ النقؿ في العقؿ كتقديمو عمى عمى السبعة دكف غيرىا مف الصفات اإلليية, كتعكيميـ
االعتقاد, كجعميـ الربكبية كاأللكىية بمعنى كاحد, لذلؾ أسقطكا تكحيد األلكىية مف أقساـ التكحيد, 

 أفعالو في لو, ككاحد قسيـ ال ذاتو في مكا التكحيد قسميف, كىما تكحيد الربكبية كيشمؿ)كاحدكجع
لو(, كعمى ذلؾ فالرب  شبيو ال صفاتو في لو(, كتكحيد األسماء كالصفات كيشمؿ)كاحد شريؾ ال

 .كاإللو عندىـ كاحد
الربكبية, كىي: اشتممت سكرة الحديد عمى العديد مف مظاىر العقيدة الدالة عمى تكحيد  -4

في السمؼ , كقد خالؼ المعتزلة كاألشاعرة أخذ العيد باإليمافالممؾ كاإلحياء كاإلماتة, كالخمؽ, ك 
بؿ إنيما جعمكا اإللو بمعنى الرب, ككذلؾ خمفكا في تفسير  الخمط بيف الربكبية كاأللكىية,

 الميثاؽ, حيث فسركه بتركيب العقكؿ.
كىي:  مف مظاىر العقيدة الدالة عمى تكحيد األلكىية, اشتممت سكرة الحديد عمى العديد -5

في حمؿ تسبيح المخمكقات السمؼ , كقد خالؼ المعتزلة اإلنفاؽك  ,الخشية, ك تسبيح المخمكقات
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عمى المجاز ال الحقيقة, أما األشاعرة فمنيـ مف كافؽ المعتزلة كالمفسر الرازم, كمنيـ مف كافؽ 
 يح المخمكقات عمى الحقيقة ال المجاز.كالمفسر القرطبي, حيث حمؿ تسبالسمؼ 

اشتممت سكرة الحديد عمى العديد مف أسماء اهلل الحسنى, كمف خبلؿ تتبع  أقكاؿ المفسريف  -6
, كالمعتزلة, كاألشاعرة, في بياف معنى معظـ أسماء السمؼفي أسماء اهلل, ظير تكافقان كبيران بيف 

ج المعتزلة, فإف أعبلميـ ليسكا سكاء في اهلل, كىذا يظير مدل التناقض كاالضطراب في مني
اثبات أسماء اهلل, بؿ بينيـ خبلؼ كشقاؽ, فمنيـ مف يثبتيا عمى أنيا أعبلـ محضة, كمنيـ مف 

 يثبتيا كيذكر ليا معاني.
اشتممت سكرة الحديد عمى العديد مف صفات اهلل العميا, كىي: االستكاء, كالمعية, كالمحبة,  -7

في اثبات صفة االستكاء, كالمعية, كالمحبة, فالمعتزلة السمؼ كممكف كالحياة, كقد خالؼ المت
, أما -بمعنى االقتدار-تكاء باالستبلءالممؾ, كاألشاعرة فسركا االس عف كناية جعمكا االستكاء

, أما صفة المحبة فكؿ  مف المعتزلة المعتزلة عمى المجاز ال الحقيقةصفة المعية فحمميا 
حبة كصفة هلل تعالى, بؿ يثبتكف فقط آثار كمقتضيات كدالئؿ ىذه كاألشاعرة ال يثبتكف الم

 .المحبة
منيج كؿ  مف المعتزلة كاألشاعرة في إثبات صفة الكبلـ هلل تعالى, فالمعتزلة  خطأيتضح  -8

ينفكف صفة الكبلـ عف اهلل تعالى بحجة اليركب مف التشبيو كالتجسيـ, كىذا منيجيـ في جميع 
, كأما  تعالى مخمكؽ كباقي المخمكقاتذلؾ فالمعتزلة يعتبركف كبلـ اهلل الصفات اإلليية, كعمى

األشاعرة فيـ يثبتكف صفة الكبلـ هلل تعالى, كلكنيـ أخطأكا في تأكيؿ ىذه الصفة, حيث أثبتكا هلل 
فؽ  تعالى كبلمان نفسيان قائمان بذاتو, كىذا الكبلـ ليس بحرؼ كال بصكت, كلكف الحؽ ىك الذم كي

ك كصفة  -باعتبار أنيا قائمة بالذات -فيـ يثبتكف هلل تعالى صفة الكبلـ كصفة ذاتية, السمؼلو 
شاء,  متى شاء, إذا فعمية باعتبار أف ىذه الصفة تتعمؽ بإرادة اهلل كمشيئتو, فإنو سبحانو يتكمـ

القرآف, كالتكراة,  كبلمو القيامة, كمف يكـ عباده كيكمـ ,مكسى  كمـ ككيؼ شاء, كأنو سبحانو
 ليس ككبلـ البشر. اإلنجيؿ, كىذا الكبلـ حركؼ مسمكعةك 
, كلكف خالفت المعتزلة اعرة, في اإليماف بالجنة كالناركالمعتزلة كاألشالسمؼ ال خبلؼ بيف  -9

حكؿ ىؿ الجنة كالنار مخمكقتاف اآلف أـ ال؟ فقد أنكرت المعتزلة أف الجنة كالنار مخمكقتاف 
الجنة كالنار مخمكقتاف, ال تفنياف اهلل يكـ القيامة, كالحؽ أف مكجكدتاف اآلف, كقالت: بؿ ينشئيما 

 أبدان كال تبيداف.
جماع  -10 إف اإليماف بالقضاء كالقدر ىك أحد أركاف اإليماف الثابتة بداللة الكتاب كالسنة كا 

اهلل تعالى  عمـ, كىي: األربع كبمراتبو بالقدر, يؤمف حتى عبد إيماف يستقيـ كالسمؼ األمة, 
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, فيك الخالؽ كما ليا سبحانو , كمشيئتو ليا, كخمقوكجكدىاياء قبؿ ككنيا, ككتابتو ليا قبؿ باألش
 السمؼفي ىذه المراتب, فالمعتزلة بشكؿ عاـ خالفكا السمؼ لكف المتكمميف خالفكا  ,سكاه مخمكؽ

 في مرتبتي اإلرادة كالخمؽ. السمؼ في المراتب األربعة, كاألشاعرة بشكؿ عاـ خالفكا 
ذاتو, فيـ ينكركف أف اهلل يعمـ بالشيء قبؿ حصكلو,  ىك عمـ اهلل إفأما المعتزلة فقالكا       

كأنو ال يعمـ بيا إال بعد كقكعيا, فإف كاف األمر كذلؾ  لذلؾ أنكركا خمقو سبحانو ألفعاؿ العباد,
ة الجبر, فكيؼ يكتب شيء ال يعممو؟ بؿ إنيـ يعتبركف أف إثبات الكتابة السابقة فييا إثبات لعقيد

فالمعتزلة نفكا اإلرادة الككنية كأثبتكا  ,أما مرتبة اإلرادة فقد خالؼ فييا كؿ مف المعتزلة كاألشاعرة
كقد خالؼ كؿ مف المعتزلة  اإلرادة الدينية, كاألشاعرة أثبتكا اإلرادة الككنية كنفكا اإلرادة الدينية,

نفت قدرة اهلل تعالى عمى خمؽ أفعاؿ  فالمعتزلة -خمؽ أفعاؿ العباد–كاألشاعرة في مرتبة الخمؽ 
العباد, فاإلنساف عندىـ ىك الخالؽ ألفعالو, فيك الذم يترؾ كيفعؿ, كىك الذم يضؿ نفسو 

 غير كييدييا, أما األشاعرة فقالكا: إف أفعاؿ العباد خمؽ هلل, ككسب لمعباد, كالكسب عندىـ قدرة
 ـ ينسب لمعبد مجازنا ال حقيقة.لو, فالفعؿ عندى مصاحبة كلكنيا الفعؿ, كقكع في مؤثرة
 اإلقداـ كيكرثيا كيطمئنيا, فائت, كؿ في كيعزييا النفس يسمِّي اإليماف بالقضاء كالقدر -11

 اهلل. قسـ بما كالقناعة كالشجاعة, كالرضا
 : ثانيًا: أىم التوصيات

األبحػاث, ضركرة االىتماـ بقضايا العقيدة الصحيحة في كافػة األطػر األكاديميػة بالدراسػات ك  -1
كاألطر الكعظية بالخطب كالمكاعظ التي تبلئـ عقكؿ النػاس كقمػكبيـ؛ كذلػؾ لصػد كػؿ مػف تسػكؿ 

  الناس دينيـ كعقيدتيـ. لو نفسو بأف يطعف في عقيدة اإلسبلـ, أك يشكه مف صكرتيا؛ ليفسد عمى
مقارنػة  ضركرة القياـ بمشركع متكامؿ لدراسة القضايا العقديػة فػي جميػع سػكر القػرآف, دراسػة -2

كالمخػػػالفيف مػػػف خػػػبلؿ كتػػػب التفسػػػير؛ كذلػػػؾ لتبصػػػير كػػػؿ ميػػػتـ بكتػػػاب اهلل بالػػػدخف السػػػمؼ بػػػيف 
 المكجكد في كتب التفسير, فيحترز منو.

كمػػػا كأكصػػػي القػػػائميف عمػػػى كضػػػع المنػػػاىج التعميميػػػة بكضػػػع مػػػادة مسػػػتقمة لتػػػدريس العقيػػػدة  -3
مية؛ ألف ذلػؾ أدعػى لبلىتمػاـ بيػا اإلسبلمية الصحيحة, كليست مدمجة مػع مػنيج التربيػة اإلسػبل

 كفيميا كتطبيقيا.
كفػي الختػاـ فػػإف ىػذه الرسػػالة جيػد مػػف قػؿ زاده, ككثػػرت ذنكبػو, فمػػا كػاف فييػػا مػف صػػكاب       

فمػػف اهلل كحػػده, كمػػا كػػاف فييػػا مػػف خطػػأ فمػػف نفسػػي كالشػػيطاف, كاهلل كرسػػكلو منػػو بريئػػاف, كصػػًؿ 
سػػار عمػػى دربػػو إلػػى يػػـك الػػديف, كالحمػػد هلل رب الميػػـ عمػػى نبينػػا محمػػد كعمػػى آلػػو كصػػحبو كمػػف 

 العالميف.
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ , ثيرابف األ
. تحقيؽ: طاىر كاألثر النياية في غريب الحديث (.ـ1979-ىػ1399) الشيباني الجزرم.

 .: المكتبة العمميةبيركت )د.ط(. أحمد الزاكل, محمكد محمد الطناحي.
معجـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ (. ـ 2008 -ىػ  1429, كآخركف. )أحمد مختار عمر

 .القاىرة: عالـ الكتب. 1. طالعربي
ؽ: يحقت. ذيب المغةتي (.ـ2001) .محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر, زىرماأل

 .: دار إحياء التراث العربيبيركت .1ط محمد عكض مرعب.
عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي , شعرماأل

. رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب (.ىػ1413) بردة بف أبي مكسى, أبك الحسف.
: عمادة البحث العممي المدينة المنكرة )د.ط(. المحقؽ: عبد اهلل شاكر محمد الجنيدم.

 .بالجامعة اإلسبلمية
عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي , شعرماأل

مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ  (.ـ1980-ىػ1400) بردة بف أبي مكسى, أبك الحسف.
ة فيسبادف )ألمانيا(: دار فرانز مدين .3ط . عنى بتصحيحو: ىممكت ريتر.المصميف
 .شتايز

 .الرسؿ كالرساالت (.ـ 1989 -ىػ  1410) عمر بف سميماف بف عبد اهلل العتيبي., شقراأل
 .دار النفائس لمنشر كالتكزيع ,: مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع. الككيت4ط

. 6ط .الكبرلالقيامة  (.ـ1995 -ىػ 1415) عمر بف سميماف بف عبد اهلل العتيبي., شقراأل
 .األردف: دار النفائس لمنشر كالتكزيع

. 7ط .الجنة كالنار (.ـ 1998 -ىػ  1418) عمر بف سميماف بف عبد اهلل العتيبي., شقراأل
 .األردف: دار النفائس لمنشر كالتكزيع

 .12ط .العقيدة في اهلل (.ـ 1999 -ىػ  1419) عمر بف سميماف بف عبد اهلل العتيبي., شقراأل
 .: دار النفائس لمنشر كالتكزيعاألردف

 .13ط .القضاء كالقدر (.ـ 2005 -ىػ  1425) عمر بف سميماف بف عبد اهلل العتيبي., شقراأل
 .األردف: دار النفائس لمنشر كالتكزيع
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: كزارة الشؤكف اإلسبلمية السعكدية (.ىػ1421. )1ط .أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة
 .كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد

. المعجـ الجامع في تراجـ العمماء كطمبة العمـ المعاصريف . )د.ت(.أعضاء ممتقى أىؿ الحديث
 .http://www.ahlalhdeeth.comالحديثأىؿ  ممتقىـ. 2017مارس  27االطبلع:

التمييد لشرح  (.ـ2003 -ىػ 1424) صالح بف عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ. ,آؿ الشيخ 
 : دار التكحيد. ـ()د. .1ط كتاب التكحيد.

(. ط. )د.إتحاؼ السائؿ بما في الطحاكية مف مسائؿ )د.ت(. صالح بف عبد العزيز. ,آؿ الشيخ
 : )د.ف(.(ـ)د.

غاية  )د.ت(. سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي, أبك الحسف., مدماآل
: المجمس قاىرةال )د.ط(. ؽ: حسف محمكد عبد المطيؼ.يحقت المراـ في عمـ الكبلـ.

 .األعمى لمشئكف اإلسبلمية
الزاىر في  (.ـ1992-ىػ1412) محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار, أبك بكر., نبارماأل

 .: مؤسسة الرسالةبيركت .1ط المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف. معاني كممات الناس.
جب اعتقاده كال اإلنصاؼ فيما ي (.ـ2000 -ق1421) أبك بكر بف الطيب البصرم., باقبلنيال

: المكتبة األزىرية مصر .2ط . تحقيؽ: محمد زاىد بف الحسف الككثرم.يجكز الجيؿ بو
 .لمتراث

الجامع المسند الصحيح المختصر مف  (.ىػ1422) محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل., بخارمال
. المحقؽ: محمد أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم

 : دار طكؽ النجاة.)د.ـ( .1ط ىير بف ناصر الناصر.ز 
تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ  (.ـ2003-ىػ1424) عبد الرزاؽ بف عبد المحسف., بدرال

 : غراس لمنشر كالتكزيع.)د.ـ( .1ط .عبد الغني المقدسي
 ة(.تكضيح مقاصد العقيدة الكاسطية )البف تيمي (.ىػ 1432) عبد الرحمف بف ناصر., براؾال

 : دار التدمرية. )د.ـ( .3ط إعداد: عبد الرحمف بف صالح السديس.
شمس الديف, أبك عبد اهلل محمد بف عبد الدائـ بف مكسى النعيمي العسقبلني المصرم البرماكم, 

. تحقيؽ البلمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (.ـ 2012 -ىػ  1433) .الشافعي
 .: دار النكادرسكريا .1ط نكر الديف طالب. كدراسة: لجنة مختصة مف المحققيف بإشراؼ

شرح صحيح . (ـ2003 -ىػ 1423) أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ., بطاؿابف 
 : مكتبة الرشد.الرياض .2ط . تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ.البخارل
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 .أصكؿ الديف (.ـ1928 -ىػ1346) عبد القاىر بف طاىر التميمي, أبك منصكر., بغدادمال
 .استانبكؿ: مدرسة اآللييات بدار الفنكف التركية .1ط

الفرؽ بيف الفرؽ كبياف  (.ـ1977) عبد القاىر بف طاىر التميمي, أبك منصكر., بغدادمال
 .: دار اآلفاؽ الجديدةبيركت .2ط .الفرقة الناجية

 ة.الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي, أبك محمد, محيي السن, بغكمال
ؽ : عبد الرزاؽ يحقت معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم. (.ىػ 1420)

 .: دار إحياء التراث العربي. بيركت1ط الميدم.
الكميات معجـ في المصطمحات  )د.ت(. أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم., البقاءأبك 

: مؤسسة بيركت )د.ط(. محمد المصرم.ك  ,ؽ: عدناف دركيشيحقت كالفركؽ المغكية.
 .الرسالة

تحفة المريد عمى جكىرة (. ـ2002 -ق1422)إبراىيـ بف محمد بف أحمد الشافعي. , بيجكرمال
: دار السبلـ لمطباعة كالنشر القاىرة .1ط . تحقيؽ: عمي جمعة محمد الشافعي.التكحيد
 .كالتكزيع

ٍكًجردم الخ, بييقيال ٍسرى  -ىػ  1413) راساني, أبك بكر.أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
: جدة .1ط . تحقيؽ عبد اهلل بف محمد الحاشدم.األسماء كالصفات لمبييقي (.ـ 1993

 .مكتبة السكادم
 -ىػ 1395) .محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, أبك عيسى, ترمذمال

شركة : مصر .2ط . تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر كآخريف.سنف الترمذم (.ـ1975
 .مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي

معتقد أىؿ السنة كالجماعة في أسماء  (.ـ1999-ىػ1419) محمد بف خميفة بف عمي., تميميال
  .: أضكاء السمؼالرياض .1ط .اهلل الحسنى

 .1ط .مقالة التعطيؿ كالجعد بف درىـ (.ـ1997-ىػ1418 ).محمد بف خميفة بف عمي, تميميال
 .سمؼ: أضكاء الالرياض

التنبيو عمى (. ـ 2007 -ىػ  1428. )أبك الطاىر إبراىيـ بف عبد الصمد بف بشير ,التنكخي
بيركت: دار ابف . 1. طؽ: الدكتكر محمد بمحسافيحق. تقسـ العبادات -مبادئ التكجيو 

 .حـز
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قاسـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي ال, ابف تيمية
 ,العقيدة الكاسطية (.ـ1999 -ىػ 1420. )بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي

ؽ: أبك محمد يحق. تاعتقاد الفرقة الناجية المنصكرة إلى قياـ الساعة أىؿ السنة كالجماعة
  .الرياض: أضكاء السمؼ. 2. طأشرؼ بف عبد المقصكد

د الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عب, تيمية ابف
. مجمكع الفتاكل (.ـ1995ىػ/1416) بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي.

المدينة النبكية: مجمع الممؾ فيد  )د.ط(. ؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ.يحقت
 . لطباعة المصحؼ الشريؼ

بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ  تقي الديف أبك العباس أحمد, تيمية ابف
. المحقؽ : محمد الصفدية (ىػ1406. )بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي

 .ة ابف تيميةب: مكتمصر .2ط رشاد سالـ.
ـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاس, تيمية ابف

درء تعارض  (.ـ 1991 -ىػ 1411) بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي.
: جامعة اإلماـ محمد بف السعكدية .2ط . تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد سالـ.العقؿ كالنقؿ

 .سعكد اإلسبلمية
قاسـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي ال, تيمية ابف

. المحقؽ: النبكات (.ـ2000-ىػ1420) .بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي
 .: أضكاء السمؼالرياض .1ط عبد العزيز بف صالح الطكياف.

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ , تيمية ابف
الفتاكل الكبرل  (.ـ1987 -ىػ 1408) .مي الدمشقيبف محمد ابف تيمية الحراني الحنب

 : دار الكتب العممية. )د.ـ( .1ط .البف تيمية
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ , تيمية ابف

ء الفرقاف بيف أكليا (.ـ1985 -ىػ1405) .بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي
: دمشؽ )د.ط(. . حققو كخرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط.الرحمف كأكلياء الشيطاف

 .مكتبة دار البياف
 
 



245 
 

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ , تيمية ابف
السنة النبكية منياج  (.ـ1986-ىػ1406) بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي.

: جامعة اإلماـ )د.ـ( .1ط ؽ: محمد رشاد سالـ.يحقت. في نقض كبلـ الشيعة القدرية
 محمد بف سعكد اإلسبلمية.

. شرح العقيدة عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف فيد بف حمد, جبريف ابف
مية مكقع الشبكة اإلسبل ـ.2016نكفمبر  25تاريخ االطبلع:  الطحاكية.

http://www.islamweb.net. 
 .مختصر تسييؿ العقيدة اإلسبلمية (.ىػ1424) عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة., جبريفال

 : مكتبة الرشد. . )د.ـ(2ط
. كتاب التعريفات (.ـ1983-ىػ1403) عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ., جرجانيال

: دار الكتب بيركت .1ط لناشر.ؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ ايحقت
 .العممية

ؽ: محمد يحقت. أحكاـ القرآف(. ىػ 1405) أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الحنفي., جصاصال
  .: دار إحياء التراث العربيبيركت )د.ط(. صادؽ القمحاكم.

زاد  (ىػ 1422) جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم.ابف الجكزم, 
 .: دار الكتاب العربيبيركت .1ط . المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم.سير في عمـ التفسيرالم

 إماـ الحرميف. تحقيؽ محمد يكسؼ مكسى, كعمي عبد المنعـ عبد الحميد. جكيني,ال
: مصر )د.ط(. .اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ اإلعتقاد (.ـ1950 -ىػ1369)

 .مكتبة الخانجى
تاريخ االطبلع:  .شرح كتاب التكحيد . )د.ت(.ر بف مساعد, أبك عبد اهللأحمد بف عم, حازميال

 .http://alhazme.netمكقع الشيخ الحازمي ـ. 2016أكتكبر  20
محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني , حاكـال

. تحقيؽ: حيفالمستدرؾ عمى الصحي (.ـ1990–ق1411) النيسابكرم, أبك عبداهلل.
 .: دار الكتب العمميةبيركت .1ط مصطفى عبد القادر عطا.

فتح البارم  (.ىػ1379) أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي., حجر ابف
 .: دار المعرفةبيركت )د.ط(. . إشراؼ: محب الديف الخطيب.شرح صحيح البخارم
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-ىػ 1390) العسقبلني, أبك الفضؿ.أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر , حجر ابف
: مؤسسة بيركت .2ط اليند. –ؽ: دائرة المعرؼ النظامية يحقت. لساف الميزاف(. ـ1971

 .األعممي لممطبكعات
 ,  )د.ت(. عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم, أبك محمد.ابف حـز

: دار بيركت )د.ط(. اكر.المحقؽ: الشيخ أحمد محمد ش اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ.
 .اآلفاؽ الجديدة

أكتكبر  28تاريخ االطبلع:  فتح المجيد شرح كتاب التكحيد. )د.ت(. الطبيب أحمد. ,حطيبة
 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية  ـ.2016

معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ  (.ـ1990 -ىػ 1410) حافظ بف أحمد بف عمي.الحكمي, 
 .: دار ابف القيـالدماـ .1ط ؽ: عمر بف محمكد أبك عمر.يحقت. ـ األصكؿإلى عم
أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية  (.ىػ1422) حافظ بف أحمد بف عمي.الحكمي, 

: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ السعكدية .2ط تحقيؽ: حاـز القاضي. المنصكرة.
 .كالدعكة كاإلرشاد

. رسائؿ الشيخ محمد بف إبراىيـ الحمد في العقيدة )د.ت(. بف إبراىيـ بف أحمد.محمد , حمدال
 : )د.ف(.(ـ(. )د.ط)د.

 .التخمي عف التقميد كالتحمي باألصؿ المفيد (.ـ1984 -ىػ 1404) عمر العرباكم., حمبلكمال
 : مطبعة الكراقة العصرية. )د.ـ( )د.ط(.

معجـ (. ـ 1993 -ىػ  1414) عبد اهلل الركمي.شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف , حمكمال
: دار بيركت .1ط ؽ: إحساف عباس.يحقت. األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب

 .الغرب اإلسبلمي
ًميدمال ًميدم أبك عبد اهلل , حى محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح بف حميد األزدم الميكرقي الحى

. ير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـتفس (.ـ1995 –ق 1415) بف أبي نصر.
 .: مكتبة السنةالقاىرة .1ط المحقؽ: الدكتكرة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز.

شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف  (.ـ1999 -ىػ 1420) نشكاف بف سعيد اليمني., حميرلال
لفكر : دار ابيركت .1ط . المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم كآخركف.الكمكـ

 .المعاصر
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 -ىػ  1416) أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني, أبك عبد اهلل.ابف حنبؿ, 
: دار القاىرة .1ط ؽ: أحمد محمد شاكر.يحقت. مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (.ـ1995
 .الحديث

 -ىػ  1412) عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف عبد الرحمف بف حسيف بف حميد.خالد, 
 .1ط ؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد.يحقت. التكحيد كبياف العقيدة السمفية النقية (.ـ 1992
 : مكتبة طبرية. )د.ـ(

 (.ىػ1412 ,ىػ1404) حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي, أبك سميماف., خطابيال
 : دار الثقافة العربية. )د.ـ( .2, ط1ط ؽ: أحمد يكسؼ الٌدقاؽ.يحقت شأف الدعاء.

(. ـ2002-ىػ1422) أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم, أبك بكر. ,البغدادملخطيب ا
 .: دار الغرب اإلسبلميبيركت .1ط . المحقؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ.تاريخ بغداد

. أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة (.ق1420) .سعكد بف عبد العزيز, خمؼال
 : )د.ف(.(ـ(. )د.ط)د.

 (.ـ1900) أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي., خمكاف ابف
 ؽ: إحساف عباس.يحقت, أبك العباس شمس الديف. كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف

 .: دار صادربيركت )د.ط(.
 .)د.ط( .أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة ) د.ت(. .محمد بف عبد الرحمف, خميسال

 .: دار الصميعيالسعكدية
: )د.ـ( )د.ط(. .شرح الرسالة التدمرية (.ـ2004 -ىػ1425) محمد بف عبد الرحمف., خميسال

 دار أطمس الخضراء.  
االنتصار كالرد ـ(. 1993ق, 1413الخياط, أبك الحسيف عبد الرحيـ بف محمد بف عثماف. )

مكتبة الدار العربية لمكتاب : ة. القاىر 2د. نيبرح. ط: . تحقيؽعمى ابف الركندم الممحد
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

البياف في عٌد  (.ـ1994 -ىػ1414) عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك., دانيال
 .: مركز المخطكطات كالتراثالككيت .1ط . المحقؽ: غانـ قدكرم الحمد.آم القرآف

 اد بف عمرك األزدم السجستاني.سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شد, داكد أبك
: بيركت, صيدا )د.ط(. ؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد.يحقت. سنف أبي داكد )د.ت(.

 .المكتبة العصرية
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التحفة الميدية شرح العقيدة  (.ىػ1413) فالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم., دكسرمال
 مية بالمدينة المنكرة.المدينة المنكرة: مطابع الجامعة اإلسبل .3ط .التدمرية

البحث العممي أساسياتو النظرية كممارستو  (.ـ2000 -ىػ 1421) رجاء كحيد. ,دكيدرم
 .: دار الفكر المعاصربيركت .1ط .العممية

 (.ـ1985-ىػ 1405) شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز., ذىبيال
. 3. طالمحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ؽ: مجمكعة مفيحقت. سير أعبلـ النببلء

 : مؤسسة الرسالة.)د.ـ(
 .. )د.ط(شرح العقيدة الطحاكية )د.ت(. .بف عبد الرحمف عبد العزيز بف عبد اهلل, راجحيال

 : )د.ف(.(ـ)د.
تاريخ االطبلع: . شرح االقتصاد في االعتقاد. بف عبد الرحمف عبد العزيز بف عبد اهلل, راجحيال

 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية  ـ.2016مبر نكف 15
تاريخ االطبلع: . شرح الحمكية البف تيمية. بف عبد الرحمف عبد العزيز بف عبد اهلل, راجحيال

 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية.  ـ.2016نكفمبر  12
تاريخ . شرح عقيدة السمؼ كأصحاب الحديثعبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد الرحمف. , راجحيال

 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية  ـ.2016نكفمبر  15االطبلع:
تاريخ االطبلع: . شرح كتاب السنة لمبربيارمعبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد الرحمف. , راجحيال

 .http://www.islamweb.net مكقع الشبكة اإلسبلمية.  ـ.2016نكفمبر  20
معجـ  (.ـ1979 -ىػ 1399) أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني, أبك الحسيف., رازمال

 : دار الفكر. )د.ـ( )د.ط(. ؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف.يحقت. مقاييس المغة
 -ىػ1420) زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي., رازمال

: المكتبة بيركت .5ط ؽ: يكسؼ الشيخ محمد.يحقت. مختار الصحاح (.ـ1999
 .العصرية

محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب , رازمال
 )د.ط(. . المحقؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد.معالـ أصكؿ الديف )د.ت(. الرم, أبك عبد اهلل.

 .: دار الكتاب العربيلبناف
بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب  محمد بف عمر, رازمال

: دار إحياء بيركت .3ط .مفاتيح الغيب = التفسير الكبير (.ىػ1420) الرم, أبك عبد اهلل.
 .التراث العربي
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. المفردات في غريب القرآف (.ىػ 1412) الحسيف بف محمد, أبك القاسـ. ,األصفيانى راغبال
 .: دار القمـ. دمشؽ1ط عدناف الداكدم.ؽ: صفكاف يحقت

تاج العركس مف  )د.ت(. .محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني, أبك الفيض, زبيدمال
 : دار اليداية. )د.ط(. )د.ـ( .جكاىر القامكس

ؽ: يحقت. تفسير أسماء اهلل الحسنى)د.ت(.  إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ., زجاجال
 : دار الثقافة العربية.)د.ط(. )د.ـ( اؽ.أحمد يكسؼ الدق

(. ـ1986 -ىػ 1406) عبد الرحمف بف إسحاؽ البغدادم النياكندم , أبك القاسـ., زجاجيال
 : مؤسسة الرسالة. )د.ـ( .2ط ؽ: د. عبد الحسيف المبارؾ.يحقت. اشتقاؽ أسماء اهلل

. 2ط. الشريعة كالمنيجالتفسير المنير في العقيدة ك  (.ىػ1418) كىبة بف مصطفى., زحيميال
 .: دار الفكر المعاصردمشؽ

(. ـ 1957 -ىػ  1376) بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر, أبك عبد اهلل., زركشيال
: دار إحياء )د.ـ( .1ط . المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ.البرىاف في عمكـ القرآف

 الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو.
 .15ط األعبلـ. (.ـ 2002. )ر الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارسخي, زركميال

 : دار العمـ لممبلييف.)د.ـ(
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض  (.ىػ 1407) محمكد بف عمرك بف أحمد, أبك القاسـ., زمخشرمال

 .: دار الكتاب العربي. بيركت3ط .التنزيؿ
ؽ: يحق. تطبقات الشافعية الكبرل(. ىػ1413) .تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف ,السبكي

: ىجر لمطباعة كالنشر . )د.ـ(2. طعبد الفتاح محمد الحمكك  ,محمكد محمد الطناحي
 .كالتكزيع

 .تفسير أسماء اهلل الحسنىعبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد. , سعدمال
كرة: الجامعة اإلسبلمية المدينة المن )د.ط(. ؽ: عبيد بف عمي العبيد.يحق(. تىػ1421)

 بالمدينة المنكرة. 
تيسير الكريـ الرحمف في  (.ـ 2000-ىػ 1420) .عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل, سعدمال

 : مؤسسة الرسالة. )د.ـ( .1ط ؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ.يحقت تفسير كبلـ المناف.
: كزارة الشئكف السعكدية .1ط .رسالة في أسس العقيدة (.ىػ1425) محمد بف عكدة., سعكمال

 .اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد
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لكامع  (.ـ 1982 -ىػ  1402) شمس الديف, أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ., سفارينيال
 .2ط .األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 .يا: مؤسسة الخافقيف كمكتبتدمشؽ
صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في  (.ـ 2006 -ىػ  1426) عمكم بف عبد القادر., سقاؼال

 : دار اليجرة.)د.ـ( .3ط .الكتاب كالسنة
مكم بف عبد القادر., سقاؼال نكفمبر  30تاريخ االطبلع: . المكسكعة العقدية )د.ت(. عى

 . dorar.netمكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت   ـ.2016
مكم بف عبد القادر, سقاؼال  30تاريخ االطبلع: . مكسكعة الفرؽ المنتسبة لئلسبلـ . )د.ت(.عى

 . dorar.netمكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت   ـ.2016نكفمبر 
دراسة مكضكعية لمحائية كلمعة االعتقاد  )د.ت(. عبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني., سمميال

مكقع الشبكة اإلسبلمية ـ. 2016أكتكبر  30تاريخ االطبلع:  كالكاسطية.
http://www.islamweb.net. 

  ـ.2016نكفمبر  5تاريخ االطبلع: . . شرح الحمكيةعبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني, سمميال
 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية 

نكفمبر  7تاريخ االطبلع: . . شرح العقيدة الطحاكيةعبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني, سمميال
 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية  ـ.2016

 10تاريخ االطبلع: . شرح رسالة العبكدية البف تيميةعبد الرحيـ بف صمايؿ العمياني. , سمميال
 .http://www.islamweb.netـ. مكقع الشبكة اإلسبلمية 2016نكفمبر 

التحبير  (.ـ1975 -ىػ1395) .عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي, أبك سعد ,انيالسمع
 .بغداد: رئاسة ديكاف األكقاؼ. 1. طؽ: منيرة ناجي سالـيحق. تفي المعجـ الكبير

 .: دار الكتاب العربيبيركت )د.ط(. .العقائد اإلسبلمية )د.ت(. سيد سابؽ.
 .: دار الشركؽ. القاىرة17ط .في ظبلؿ القرآف (.ػى1412) إبراىيـ حسيف الشاربي. ,سيد قطب

. طبقات المفسريف العشريف (.ىػ1396) عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف., سيكطيال
 .: مكتبة كىبةالقاىرة .1ط المحقؽ: عمي محمد عمر.

التكشيح شرح  (.ـ 1998 -ىػ  1419) عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف., سيكطيال
 .: مكتبة الرشدالرياض .1ط ؽ: رضكاف جامع رضكاف.يحقت. صحيحالجامع ال

http://www.islamweb.net/
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يخ شيعىيب (. ىػ 1419) خالد بف عبد الرحمف بف حمد., شايعال اسًتدرىاؾ كىتىعًقيب عىمى الش 
فىاًت  ة الشيخ العىبٌلمىة عبد األىرنىؤيكط في تىأًكيًمًو بىعض أحىاًديًث الصِّ ميو: سىمىاحى ٌمؽى عى . عى

 .: دار بمنسية لمنشر كالتكزيعالسعكدية .1ط  بف باز.العزيز بف عبد اهلل
 : )د.ف(.(ـ)د. .4ط .أىركافي اإليمافً  (.ـ 2010 -ىػ  1431) .عمي بف نايؼ, شحكدال
 .ـ(1995 -ىػ 1415) محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني., شنقيطيال

: دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت )د.ط(. أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف.
 .كالتكزيع

. المدخؿ لدراسة القرآف الكريـ (.ـ 2003 -ىػ 1423) محمد بف محمد بف سكيمـ., شييبة أبك
 .: مكتبو السنة. القاىرة2ط

)د.ط(. . الممؿ كالنحؿ )د.ت(. محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد, أبك الفتح., شيرستانيال
 : مؤسسة الحمبي. )د.ـ(

. الكافي بالكفيات (.ـ2000 -ىػ1420) صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل., صفدمال
 .: دار إحياء التراثبيركت )د.ط(. ؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى.يحقت

مد محمد., ص بل بيال مي مىح   .1ط .الكسطية في القرآف الكريـ (.ـ 2001 -ىػ  1422) عى
 .: مكتبة التابعيفالقاىرة

مي محمد محمد, بل بيص  ال : المكتبة العصرية لمطباعة )د.ـ( .1ط .اإليماف بالقدر )د.ت(. .عى
 .كالنشر

 .1ط .المفيد في ميمات التكحيد (.ىػ1423 -ىػ1422) .عبد القادر بف محمد عطا ,صكفي
 : دار االعبلـ. )د.ـ(

 :(ـ)د. )د.ط(. .لمغةالمحيط في ا )د.ت(. إسماعيؿ بف عباد بف العباس, أبك القاسـ., طالقانيال
 (.ف)د.

المعجـ  )د.ت(. سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي, أبك القاسـ., طبرانيال
 .القاىرة: مكتبة ابف تيمية .2ط ؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي.يحقت. الكبير

 -ىػ 1420) محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك جعفر., طبرمال
: )د.ـ( .1ط المحقؽ: أحمد محمد شاكر. جامع البياف في تأكيؿ القرآف. (.ـ2000

 مؤسسة الرسالة.
جيكد الشيخ محمد األميف  (.ـ1999-ىػ1419) عبد العزيز يف صالح بف إبراىيـ., طكيافال

 .: مكتبة العبيكافالرياض .1ط .الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ
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: )د.ـ( .1ط .التفسير المغكم لمقرآف الكريـ (.ىػ1432) مساعد بف سميماف بف ناصر., طيارال
 دار ابف الجكزم. 

 (.ىػ1984) محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي., عاشكر ابف
 .: الدار التكنسية لمنشرتكنس )د.ط(. .التحرير كالتنكير

نمرم القرطبي, أبك عمر. يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ ال, عبد البر ابف
 .1ط . تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم.جامع بياف العمـ كفضمو(. ـ1994 -ىػ1414)

 .: دار ابف الجكزمالسعكدية
. تحقيؽ: د. عبدالكريـ شرح األصكؿ الخمسة (.ـ1996 -ىػ1416) عبد الجبار بف أحمد.

 .: مكتبة كىبةالقاىرة .3ط عثماف.
. جمع: الشيخ أبي المجمكع في المحيط بالتكميؼـ(. 1999سف. )عبد الجبار بف أحمد, أبي الح

  دار المشرؽ.: . بيركت1محمد الحسف بف أحمد بف مىت كيو. تحقيؽ: ياف ًبًترس. ط
 10تاريخ االطبلع:  .أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة . )د.ت(.محمد حسف ,عبد الغفار

 .http://www.islamweb.net مكقع الشبكة اإلسبلمية,  ـ.2016ديسمبر 
 نكاقض اإليماف القكلية كالعممية. .(ىػ1427) .عبد العزيز بف محمد بف عمي, عبد المطيؼال

 .: مدار الكطف لمنشر. )د.ـ(3ط
اإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو عند  (.ـ2003 -ىػ  1424) .األثرم عبد اهلل بف عبد الحميد

 .1ط لشيخ الدكتكر عبد الرحمف بف صالح.. مراجعة كتقديـ: فضيمة اأىؿ السنة كالجماعة
 .: مدار الكطف لمنشرالرياض

. المحقؽ: محمد فكاد مجاز القرآف ىػ(.1381) معمر بف المثنى التيمى البصرم., عبيدةأبك 
 .القاىرة: مكتبة الخانجى )د.ط(. سزگيف.

. 1ط .يةنبذة في العقيدة اإلسبلم (.ـ1992 -ىػ 1412) محمد بف صالح بف محمد., عثيميفال
 .مكة المكرمة: دار الثقة لمنشر كالتكزيع

: دار ابف الدماـ .1ط تقريب التدمرية. (.ىػ1419) محمد بف صالح بف محمد., عثيميفال
 .الجكزم

. خرج أحاديثو كاعتنى شرح العقيدة الكاسطية (.ىػ1421) محمد بف صالح بف محمد., عثيميفال
 .ر ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع: داالسعكدية .6ط بو: سعد بف فكاز الصميؿ.

القكاعد المثمى في صفات اهلل  (.ـ2001-ىػ1421) .محمد بف صالح بف محمد, عثيميفال
 المدينة المنكرة: الجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة.  .3ط .كأسمائو الحسنى
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: )د.ـ( .4ط .شرح ثبلثة األصكؿ. (ـ2004-ىػ1424) محمد بف صالح بف محمد., عثيميفال
 .دار الثريا لمنشر

صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد , األذرعي الصالحي , عز الحنفيابف أبي ال
. تحقيؽ: جماعة مف العمماء, شرح العقيدة الطحاكية (.ـ2005 -ىػ1426. )الدمشقي

 .: دار السبلـ لمطباعة كالنشر التكزيع كالترجمةمصر .1ط تخريج: ناصر الديف األلباني.
تبييف  (.ىػ1404) ثقة الديف, أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ.عساكر,  ابف

: دار الكتاب بيركت .3ط .كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم
 .العربي
(. ىػ1412) الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف, أبك ىبلؿ.العسكرم, 

 .1ط ؽ: الشيخ بيت اهلل بيات, كمؤسسة النشر اإلسبلمي.يحقت غكية.معجـ الفركؽ الم
 : مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف.)د.ـ(

 -ىػ 1432) عمي بف إبراىيـ بف داكد بف سمماف بف سميماف, أبك الحسف., عطارابف ال
ميؿ ؽ: الدكتكر سعد بف ىيحقت. االعتقاد الخالص مف الشؾ كاالنتقاد (.ـ2011

 .: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية. قطر1ط الزكييرم.
: كزارة الشؤكف اإلسبلمية السعكدية .1ط .مذكرة التكحيد (.ىػ1420) عبد الرزاؽ. ,عفيفي

 كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد. 
مناىج كأساليب البحث (. ـ 2000 -ىػ  1420عمياف, ربحي مصطفى, كعثماف محمد غنيـ. )

 . عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.1. طية كالتطبيؽ(العممي ) النظر 
 .1ط .معجـ المغة العربية المعاصرة (.ـ2008 -ىػ 1429) أحمد مختار عبد الحميد. ,عمر

 : عالـ الكتب.)د.ـ(
فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف  (.ـ 2001 -ىػ  1422) غالب بف عمي. ,عكاجي

 .ة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ: المكتبجدة .4ط مكقؼ اإلسبلـ منيا.
ديسمبر  2تاريخ االطبلع: . شرح المية ابف تيمية )د.ت(. عمر بف سعكد بف فيد., عيدال

 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية  ـ.2016
عمدة القارم شرح  )د.ت(. محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف أبك محمد., عينىال

 .: دار إحياء التراث العربيبيركت )د.ط(. .حيح البخارمص
 .2ط .البييقي كمكقفو مف اإللييات (.ـ2002-ىػ1423 ).أحمد بف عطية بف عمي, غامدمال

 .المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية
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 .تبة الرشدالرياض: مك)د.ط(.  .حقيقة البدعة كأحكاميا )د.ت(. سعيد بف ناصر., غامدمال
. حمى التكحيد حماية الرسكؿ  (.ـ2003-ىػ1423) محمد بف عبد اهلل زرباف., غامدمال

 .المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية. 1ط
القاىرة:  .2ط .منيج القرآف في القضاء كالقدر (.ـ 1998 -ىػ  1419) محمكد محمد. ,غريب

 .دار القمـ لمتراث
 .دار المعرفة :بيركت. )د.ط(. إحياء عمـك الديف .(د.تأبك حامد محمد بف محمد ) ,الغزالي

ؽ: مكسى يحقت. قكاعد العقائد (.ـ1985 -ىػ 1405) محمد بف محمد, أبك حامد., غزاليال
 .: عالـ الكتبلبناف .2ط محمد عمي.

معاني المقصد األسنى في شرح  (.ـ1987 –ق 1407) محمد بف محمد, أبك حامد., غزاليال
 .: الجفاف كالجابيقبرص .1ط . المحقؽ: بساـ عبد الكىاب الجابي.أسماء اهلل الحسنى

ديسمبر  20تاريخ االطبلع: . شرح الكاسطية )د.ت(. .يكسؼ بف محمد عمي, غفيصال
 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية.  ـ.2016

: مؤسسة )د.ـ( .1ط .ييـ السبلـدعكة الرسؿ عم(. ـ2002-ىػ1423) أحمد أحمد. ,غمكش
 الرسالة.

  ـ.2016نكفمبر  27تاريخ االطبلع: . شرح العقيدة الكاسطيةعبد اهلل بف محمد. , غنيمافال
 .http://www.islamweb.netمكقع الشبكة اإلسبلمية. 

الصحاح تاج (. ـ 1987 -  ىػ 1407) إسماعيؿ بف حماد الجكىرم, أبك نصر., الجكىرم
: دار العمـ بيركت .4ط . تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار.المغة كصحاح العربية

 .لممبلييف
العذر بالجيؿ تحت المجير  (.ـ1995 -ىػ1416. )مدحت بف حسف, أبك يكسؼ ,فراج

 .ةباكستاف: دار الكتاب كالسن. 2ط. قدـ لو: عبد اهلل بف عبد الرحمف الجبريف. الشرعي
ؽ: يحقت. كتاب العيف . )د.ت(.الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ, أبك عبد الرحمف, فراىيدمال

 : دار كمكتبة اليبلؿ. )د.ط(. )د.ـ( إبراىيـ السامرائي. .ميدم المخزكمي, د .د
اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد  (.ـ1999 -ىػ 1420) صالح بف فكزاف بف عبد اهلل., فكزافال

 : دار ابف الجكزم. )د.ـ( .4ط .الشرؾ كاإللحادكالرد عمى أىؿ 
 .إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد (.ـ2002ىػ 1423) صالح بف فكزاف بف عبد اهلل., فكزافال

 : مؤسسة الرسالة. . )د.ـ(3ط

http://www.islamweb.net/
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: كزارة الشؤكف السعكدية .4ط .كتاب التكحيد (.ىػ1423) صالح بف فكزاف بف عبد اهلل., فكزافال
 .ألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاداإلسبلمية كا

عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ  )د.ت(. صالح بف فكزاف بف عبد اهلل., فكزافال
 : )د.ف(.(ـ(. )د.ط. )د.األكبر كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع كغير ذلؾ

: )د.ـ( )د.ط(. .حصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ )د.ت(. عبد اهلل بف صالح., فكزافال
 لرشد. مكتبة ا

البمغة في تراجـ  (.ـ2000 -ىػ1421 . )مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب, فيركزآبادلال
 : دار سعد الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيع.)د.ـ( .1. طأئمة النحك كالمغة

بصائر ذكم  (.ـ 1996 -ىػ  1416) مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب., فيركزآبادلال
: المجمس القاىرة )د.ط(. . المحقؽ: محمد عمي النجار.تاب العزيزالتمييز في لطائؼ الك

 .لجنة إحياء التراث اإلسبلمي -األعمى لمشئكف اإلسبلمية 
. القامكس المحيط (.ـ2005-ىػ1426) مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب., فيركزآبادلال

رسالة لمطباعة : مؤسسة البيركت .8ط تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة.
 .كالنشر كالتكزيع

. المحقؽ: محاسف التأكيؿ (.ىػ 1418. )محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ, قاسميال
 ة.: دار الكتب العمميبيركت .1ط محمد باسؿ عيكف السكد.

نكر التكحيد كظممات الشرؾ في ضكء الكتاب  )د.ت(. سعيد بف عمي بف كىؼ., قحطانيال
 .الرياض: مطبعة سفير (.)د.ط .كالسُّن ة

 محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف, أبك عبد اهلل., قرطبيال
. تحقيؽ: أحمد البردكني الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي(. ـ1964 -ىػ1384)

براىيـ أطفيش.  .: دار الكتب المصريةالقاىرة .2ط كا 
 -ىػ 1408) بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية.محمد بف أبي بكر ابف القيـ, 

الرياض:  .1ط تحقيؽ: عكاد عبد اهلل المعتؽ.اجتماع الجيكش اإلسبلمية.  (.ـ1988
 .مطابع الفرزدؽ التجارية

 (.ىػ1408) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية.ابف القيـ, 
 . المحقؽ: عمي بف محمد الدخيؿ اهلل.الجيمية كالمعطمة الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى

 .الرياض: دار العاصمة .1ط
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بدائع  )د.ت(. .محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزيةابف القيـ, 
 : دار الكتاب العربي, بيركت, لبناف. بيركت )د.ط(. .الفكائد
 -ىػ 1415) د شمس الديف ابف قيـ الجكزية.محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعابف القيـ, 

 .: مؤسسة الرسالةبيركت .27ط .زاد المعاد في ىدم خير العباد (.ـ1994
-ىػ1398) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية.ابف القيـ, 

دار : )د.ط(. بيركت شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ. (.ـ1978
 .المعرفة
 (.ىػ1394) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية.ابف القيـ, 

 .القاىرة: دار السمفية .2ط .طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف
 -ىػ1416) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية.ابف القيـ, 

ياؾ نستعيف.مدارج السالكيف بيف منا (.ـ1996 المحقؽ: محمد المعتصـ  زؿ إياؾ نعبد كا 
 .: دار الكتاب العربيبيركت .3ط باهلل البغدادم.

 -ىػ 1420) إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, أبك الفداء.ابف كثير, 
: دار )د.ـ( .2ط . المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة.تفسير القرآف العظيـ (.ـ1999

 .ر كالتكزيعطيبة لمنش
 -ىػ1413. )إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, أبك الفداءابف كثير, 

 . تحقيؽ: د أحمد عمر ىاشـ, د محمد زينيـ محمد عزب.طبقات الشافعييف (.ـ 1993
 : مكتبة الثقافة الدينية. )د.ط(. )د.ـ(

 )د.ط(. .معجـ المؤلفيف د.ت(.) .عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني الدمشؽ ,كحالة
 : دار إحياء التراث العربي. بيركت

أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء  (.ق1406) مرعي بف يكسؼ بف أبى بكر بف أحمد.ي, كرمال
: بيركت .1ط . المحقؽ: شعيب األرناؤكط.كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات

 .مؤسسة الرسالة
. دراسة إظيار الحؽ (.ـ 1989 -ىػ  1410) ف خميؿ الرحمف.محمد رحمت اهلل ب, كيرانكمال

: السعكدية .1ط كتحقيؽ كتعميؽ : الدكتكر محمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ ممكاكم.
 .الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد

 سنف ابف ماجو.(. ـ 2009 -ىػ 1430. )محمد بف يزيد القزكيني, أبك عبد اهلل, ماجة ابف
 : دار الرسالة العالمية.)د.ـ( .1ط ؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف.يحقت
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تفسير  )د.ت(. .عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم, أبك الحسف, ماكردمال
 )د.ط(. ؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ.يحقت .الماكردم = النكت كالعيكف

 .عممية: دار الكتب البيركت
 .: دار العصماءدمشؽ .1ط .الرحيؽ المختكـ (.ق1427 ).صفي الرحمف, مباركفكرمال
عبيد اهلل بف محمد عبد السبلـ بف خاف محمد بف أماف اهلل بف حساـ الديف , مباركفكرمال

 .مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.ـ 1984ىػ,  1404) الرحماني, أبك الحسف.
 .الجامعة السمفية -رة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء بنارس اليند: إدا .3ط

 )د.ت(. محمد النجار. ,حامد عبد القادر ,أحمد الزيات ,إبراىيـ مصطفىمجمكعة مف العمماء: 
 : دار الدعكة. )د.ـ( )د.ط(. .المعجـ الكسيط

 .عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي, أبك محمد, محاربيال
ؽ: عبد السبلـ عبد الشافي يحقت. المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز (.ىػ 1422)

 .: دار الكتب العممية. بيركت1ط محمد.
مكقؼ ابف تيمية مف  (.ـ 1995-ىػ 1415) عبد الرحمف بف صالح بف صالح., محمكدال

 .: مكتبة الرشدالرياض .1ط األشاعرة.
أكتكبر  30تاريخ االطبلع: . شرح لمعة االعتقاد (.)د.ت .عبد الرحمف بف صالح, محمكدال

 .http://www.islamweb.net مكقع الشبكة اإلسبلمية   ـ.2016
 : )د.ف(.(ـ(. )د.ط. )د.شرح منظكمة اإليماف )د.ت(. البشير بف محمد عصاـ., مسفيكمال

بنقؿ المسند الصحيح المختصر  )د.ت(. مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم.
ؽ: محمد فؤاد يحقت. العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ= صحيح مسمـ

 .: دار إحياء التراث العربيبيركت )د.ط(. عبد الباقي.
تقنيات كمناىج البحث العممي ) تحميؿ ـ(.  2002 -ىػ  1422المشكخي, حمد سميماف. )

 القاىرة: دار الفكر العربي. . )د.ط(.أكاديمي لكتابة الرسائؿ كالبحكث العممية(
أكتكبر  25تاريخ االطبلع: . شرح لمعة االعتقاد )د.ت(. خالد بف عبد اهلل بف محمد., مصمحال

 .http://www.islamweb.net مكقع الشبكة اإلسبلمية  ـ.2016
يف بًف ًفًرٍشتىا, محم دي بفي عزِّ الدِّيًف عبًد المطيؼ بًف عبد العزيز بف أميف الدِّ , مىمىؾ الكىرمانيٌ  ابف

, المشيكر بػابف المىمىؾ. كميُّ الكىرمانٌي, الحنفيُّ شرح مصابيح  (.ـ2012-ق1433) الرُّ
. تحقيؽ كدراسة: لجنة مختصة مف المحققيف بإشراؼ: نكر الديف السنة لئلماـ البغكم

  : إدارة الثقافة اإلسبلمية. )د.ـ( .1ط طالب.
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: دار السبلـ لمنشر الرياض .1ط .ة لمعالميفرحم )د.ت(. محمد سميماف., منصكرفكرمال
 .كالتكزيع

محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى , منظكر ابف
 .: دار صادربيركت .3ط .لساف العرب(. ىػ 1414) اإلفريقى.

 -ىػ 1422) محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف رضكاف البعمي شمس الديف., مكصميابف ال
 ؽ: سيد إبراىيـ.يحقت. مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة (.ـ2001

  .القاىرة: دار الحديث .1ط
المدينة المنكرة: الجامعة  )د.ط(. .مفيكـ األسماء كالصفات )د.ت(. سعد بف عبد الرحمف. ,ندا

 اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.
المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب  (.ىػ1420) العالمية لمشباب اإلسبلمي., ندكةال

: دار الندكة العالمية )د.ـ( .4ط مراجعة: د. مانع بف حماد الجيني. كاألحزاب المعاصرة.
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

(. ـ1986 –ق 1406) أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, أبك عبد الرحمف., نسائيال
: حمب .2ط . تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة.لمنسائي المجتبى مف السنف = السنف الصغرل

 .مكتب المطبكعات اإلسبلمية
المنياج شرح صحيح مسمـ بف  (.ق1392) أبك زكريا. محيي الديف يحيى بف شرؼ,, نككمال

 .: دار إحياء التراث العربيبيركت .2ط .الحجاج
. ضبط ممحؽ الكاسطيةشرح العقيدة الكاسطية, كيميو  (.ىػ1415) محمد بف خميؿ حسف. ,ىٌراس

: دار اليجرة لمنشر الخبر .3ط نصو كخر ج أحاديثو: عمكم بف عبد القادر السقاؼ.
 .كالتكزيع
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 الفيارس العامة
 :أوًل: فيرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الفاتحة م.

 32 2  { اُْؼَبَُِٔنيَ سَةِّ َُِِّوِ اُْؾَْٔذُ} 1

 32 5 { َٗغْزَؼِنيُ ًَبَِّّبىَ َٗؼْجُذُ بَِّّبىَ} 2

 88, 87 3  { اُشَّؽِِْْ اُشَّؽَِْٖٔ} 3

 6 {أُُْغْزَوَِْْ اُظِّشَاؽَ اىْذَِٗب} 4
167 ,168 ,

171 
 171 7  { ػََِْْيِْْ ؤَْٗؼَْٔذَ اَُّزَِّٖ طِشَاؽَ}  5

 الصفحةرقم  رقم اآلية سورة البقرة م.

 28 163  {اُشَّؽُِْْ اُشَّؽَُْٖٔ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب ًَاؽِذٌ بَُِوٌ ًَبَُِيٌُُْْ} 1

 53 245  {رُشْعَؼٌَُٕ ًَبَُِْْوِ ًََّجْظُؾُ َّوْجِغُ ًَاَُِّوُ ًَضِريَحً ؤَػْؼَبكًب} 2

3 
 اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔيُُْ آَّبرِيَ ػََِْْيِْْ َّزٌُِْ ِٓنْيُْْ سَعًٌُُب كِْيِْْ ًَاثْؼَشْ سَثَّنَب}

يِْْ ًَاُْؾٌَِْٔخَ   {اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ ؤَْٗذَ بَِّٗيَ ًَُّضًَِّْ
129 67 

 80 282  {ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَاَُِّوُ} 4

5 
 اُغََّٔبءِ بََُِ اعْزٌٍََ صَُّْ عَِْٔؼًب اُْإَسْعِ كِِ َٓب ٌَُُْْ خََِنَ اَُّزُِ ىٌَُ}

  { ػٌَِِْْ شَِْءٍ ثٌَُِِّ ًَىٌَُ عََٔبًَادٍ جْغَعَ كَغٌََّاىَُّٖ
29 81 ,97 

 82 96  { َّؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ثَظِريٌ ...ًَاَُِّوُ} 6

7 

 ؤَْٗلُغِيِْْ ِْٖٓ ًَرَضْجِْزًب اَُِّوِ َٓشْػَبدِ اثْزِـَبءَ ؤٌََْٓاَُيُُْ ُّنْلِوٌَُٕ اَُّزَِّٖ ًََٓضََُ}

 ًَاثٌَِ ُّظِجْيَب َُْْ كَةِْٕ ػِؼْلَِْْٖ ؤًَُُِيَب كَأرَذْ ًَاثٌَِ بؤَطَبثَيَ ثِشَثٌَْحٍ عَنَّخٍ ًََٔضََِ

  {ثَظِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب ًَاَُِّوُ كَـٌََّ

265 84 
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 86 143  {سَؽٌِْْ َُشَءًُفٌ ثِبُنَّبطِ اَُِّوَ بَِّٕ بِميَبٌَُْْٗ ُُِْؼِْغَ اَُِّوُ ًَبَٕ ًََٓب} 8

 87 192  { سَؽٌِْْ ؿَلٌُسٌ وَاَُِّ كَةَِّٕ اْٗزَيٌَْا كَةِِٕ} 9

11 
 ؿَنٌِِّ ًَاَُِّوُ ؤَرًٍ َّزْجَؼُيَب طَذَهَخٍ ِْٖٓ خَْْشٌ ًََٓـْلِشَحٌ َٓؼْشًُفٌ هٌٌٍَْ}

  {ؽٌَِِْْ
263 92 

 104 222  {أُُْزَـَيِّشَِّٖ ًَُّؾِتُّ اُزٌََّّاثِنيَ ُّؾِتُّ اَُِّوَ بَِّٕ} 11

 229, 107 255  {ٌٌَّْٗ... ًَال عِنَخٌ رَإْخُزُهُ ال اُْوٌَُُّّْ ؾَُِّاُْ ىٌَُ بِالَّ بَُِوَ ال اَُِّوُ} 12

13 
 ؤَثََ بِثِِْْظَ بَُِّب كَغَغَذًُا ُِأدََّ اعْغُذًُا ََُِِِْٔبئٌَِخِ هُِْنَب ًَبِرْ}

  {اٌَُْبكِشَِّٖ َِٖٓ ًًََبَٕ ًَاعْزٌَْجَشَ
34 119 

14 

 ًَََِٓبئٌَِزِوِ ثِبَُِّوِ آََٖٓ ًٌَُّ ًَأُُْآِْنٌَُٕ سَثِّوِ ِْٖٓ بَُِْْوِ ؤُْٗضٍَِ ثَِٔب اُشَّعٌٍُُ آََٖٓ}

 ًَؤَؿَؼْنَب عَِٔؼْنَب ًَهَبٌُُا سُعُِِوِ ِْٖٓ ؤَؽَذٍ ثََْْٖ ُٗلَشِّمُ َُب ًَسُعُِِوِ ًًَُزُجِوِ

  {أَُْظِريُ ًَبَُِْْيَ سَثَّنَب ؿُلْشَاَٗيَ

285 128 ,149 

 150 2, 1  {اٌُِْزَبةُ... رَُِيَ( 7) امل} 15

 161 23 { ِٓضِِْوِ ِْٖٓ ثِغٌُسَحٍ كَإْرٌُا} 16

17 
 َْٖٓ اُْجِشَّ ًٌَََُِّٖ ًَأَُْـْشِةِ أَُْشْشِمِ هِجَََ ًُعٌُىٌَُْْ رٌٌَُُُّا ؤَْٕ اُْجِشَّ َُْْظَ}

 {ًَاُنَّجِِّْنيَ... ًَاٌُِْزَبةِ ًَأََُِْبئٌَِخِ اُْأخِشِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ آََٖٓ
177 164 

18 

 كِْيَب ُّلْغِذُ َْٖٓ كِْيَب ؤَرَغْؼََُ هَبٌُُا خَِِْلَخً اُْإَسْعِ كِِ عَبػٌَِ بِِِّٗ}

 َُب َٓب ؤَػَُِْْ بِِِّٗ هَبٍَ َُيَ ًَُٗوَذِّطُ ثِؾَْٔذِىَ ُٗغَجِّؼُ ًََٗؾُْٖ اُذَِّٓبءَ ًََّغْلِيُ

  {رَؼٌََُِْٕٔ

30 182 

 186 24 اُنَّبطُ ًَهٌُدُىَب اَُّزِِ اُنَّبسَ كَبرَّوٌُا رَلْؼٌَُِا ًََُْٖ رَلْؼٌَُِا َُْْ كَةِْٕ} 19
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 { ٌَُِِْبكِشَِّٖ ؤُػِذَّدْ ًَاُْؾِغَبسَحُ

21 

 ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٍ َُيُْْ ؤََّٕ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ًَثَشِّشِ}

 ِْٖٓ سُصِهْنَب اَُّزُِ ىَزَا هَبٌُُا صْهًبسِ صََٔشَحٍ ِْٖٓ ِٓنْيَب سُصِهٌُا ًََُِّٔب اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزِيَب

  {خَبُِذًَُٕ كِْيَب ًَىُْْ ُٓـَيَّشَحٌ ؤَصًَْاطٌ كِْيَب ًََُيُْْ ُٓزَشَبثِيًب ثِوِ ًَؤُرٌُا هَجَُْ

25 
186 ,191, 

193 

 200 184  {ِٓغٌِْنيٍ.. ؿَؼَبُّ كِذَّْخٌ ُّـِْوٌَُٗوُ اَُّزَِّٖ ..ًَػَََِ} 21

 218, 215 185 { اُْؼُغْشَ... ثٌُُِْ ُّشِّذُ ًََُب اُُْْغْشَ ثٌُُِْ وُاَُِّ ...ُّشِّذُ} 22

 216 253  {اهْزَزٌَُِا َٓب اَُِّوُ شَبءَ ًٌََُْ} 23

24 
 اُْوٌَِّْ ػَََِ ًَاْٗظُشَْٗب ؤَهْذَآَنَب ًَصَجِّذْ طَجْشًا ػََِْْنَب ؤَكْشِؽْ سَثَّنَب}

  {اٌَُْبكِشَِّٖ
250 229 

 231 134  {غَجَذًَْ َٓب َُيَب} 25

 231 286 {اًْزَغَجَذْ َٓب ًَػََِْْيَب} 26

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة آل عمران م.

1 
 بَُِوَ َُب ثِبُْوِغْؾِ هَبئًِٔب اُْؼِِِْْ ًَؤًٌُُُ ًَأََُِْبئٌَِخُ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب ؤََّٗوُ اَُِّوُ شَيِذَ}

 {اُْؾٌَُِْْ اُْؼَضِّضُ ىٌَُ بَُِّب
18 67 

2 
 َِٖٓ اُْإََٗبََِٓ ػٌََُُِْْْ ػَؼٌُّا خٌََِْا ًَبِرَا آَٓنَّب هَبٌُُا َُوًٌُُْْ ... ًَبِرَا}

  { اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ اَُِّوَ بَِّٕ ثِـَْْظٌُِْْ ٌُٓرٌُا هَُْ اُْـَْْظِ
119 79 

 102 5  { َٔبءِاُغَّ كِِ ًََُب اُْإَسْعِ كِِ شَِْءٌ ػََِْْوِ َّخْلََ َُب اَُِّوَ بَِّٕ} 3

4 
 رٌُُٗثٌَُْْ ٌَُُْْ ًََّـْلِشْ اَُِّوُ ُّؾْجِجٌُُْْ كَبرَّجِؼٌُِِٗ اَُِّوَ رُؾِجٌَُّٕ ًُنْزُْْ بِْٕ هَُْ}

  {سَؽٌِْْ ؿَلٌُسٌ ًَاَُِّوُ
31 105 
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 106 32  { اٌَُْبكِشَِّٖ ُّؾِتُّ َُب اَُِّوَ كَةَِّٕ} 5

, 110, 107 2, 1  {اُْوٌَُُّّْ اُْؾَُِّ ٌَىُ بَُِّب بَُِوَ َُب اَُِّوُ( 7) امل} 6
157 

7 
 ًَاُْإَسْعُ اُغََّٔبًَادُ ػَشْػُيَب ًَعَنَّخٍ سَثٌُِّْْ ِْٖٓ َٓـْلِشَحٍ بََُِ ًَعَبسِػٌُا}

 {  ُُِِْٔزَّوِنيَ ؤُػِذَّدْ
133 115 ,197 

8 
 ػَِٖ ًَاُْؼَبكِنيَ ْْظَاُْـَ ًَاٌَُْبظِِٔنيَ ًَاُؼَّشَّاءِ اُغَّشَّاءِ كِِ ُّنْلِوٌَُٕ اَُّزَِّٖ}

 {أُُْؾْغِنِنيَ ُّؾِتُّ ًَاَُِّوُ اُنَّبطِ
134 115 

9 
 ًََٓب ُٓغًِِْٔب ؽَنِْلًب ًَبَٕ ًٌََُِْٖ َٗظْشَاًِّْٗب ًََُب َّيٌُدًِّّب بِثْشَاىُِْْ ًَبَٕ َٓب}

  {أُُْشْشًِِنيَ َِٖٓ ًَبَٕ
67 134 

11 
 آَٓنٌُا ًَاَُّزَِّٖ اُنَّجُِِّ ًَىَزَا ارَّجَؼٌُهُ زَََُِِّّٖ ثِةِثْشَاىَِْْ اُنَّبطِ ؤًَََُْ بَِّٕ}

 {أُُْآِْنِنيَ ًَُُِِّ ًَاَُِّوُ
68 134 

 155 48  {ًَاُْةِْٗغََِْ ًَاُزٌَّْسَاحَ ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔوُ} 11

12 
 اُزٌَّْسَاحَ ًَؤَْٗضٍََ ّْوَِّذَ ثََْْٖ َُِٔب ُٓظَذِّهًب ثِبُْؾَنِّ اٌُِْزَبةَ ػََِْْيَ َٗضٍََّ} 

  {...اُْلُشْهَبَٕ ًَؤَْٗضٍََ ُِِنَّبطِ ىُذًٍ هَجَُْ ِْٖٓ( 2) ًَاُْةِْٗغََِْ
3 ,4 157 

َٖ بَِّٕ} 13  157 19  {اُْةِعَِْبُّ... اَُِّوِ ػِنْذَ اُذِّّ

 187 192  { ؤَْٗظَبسٍ ِْٖٓ نيَُِِظَّبُِِٔ ًََٓب ؤَخْضَّْزَوُ كَوَذْ اُنَّبسَ رُذْخَِِ َْٖٓ بَِّٗيَ سَثَّنَب} 14

15 
 اُْإَسْعِ َِْٓءُ ؤَؽَذِىِْْ ِْٖٓ ُّوْجَََ كََِْٖ ًُلَّبسٌ ًَىُْْ ًََٓبرٌُا ًَلَشًُا اَُّزَِّٖ بَِّٕ}

 {َٗبطِشَِّٖ ِْٖٓ َُيُْْ ًََٓب ؤٌَُِْْ ػَزَاةٌ َُيُْْ ؤًَُُئِيَ ثِوِ اكْزَذٍَ ًٌََُِ رَىَجًب
91 200 

16 
 بََُِ اُْوَزَُْ ػََِْْيُِْ ًُزِتَ اَُّزَِّٖ َُجَشَصَ ثٌُُْرٌُِْْ كِِ زًُُْْنْ ٌَُْ هَُْ ...}

 هٌُُِثٌُِْْ كِِ َٓب ًََُُِْٔؾِّضَ طُذًُسًُِْْ كِِ َٓب اَُِّوُ ًََُِْجْزََِِِ َٓؼَبعِؼِيِْْ
154 235 
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 { اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ ًَاَُِّوُ
 رقم الصفحة رقم اآلية سورة النساء م.

1 

بؤَُّّيَب اُنَّبطُ ارَّوٌُا سَثٌَُّْْ اَُّزُِ خََِوٌَُْْ ِْٖٓ َٗلْظٍ ًَاؽِذَحٍ ًَخََِنَ } َّ

اهلل اَُّزُِ  ِٓنْيَب صًَْعَيَب ًَثَشَّ ِٓنْئَُب سِعَبالً ًَضِريًا ًَِٗغَبءً ًَارَّوٌُا

  اهلل ًَبَٕ ػٌََُِْْْْ سَهِْجًب{ رَغَبءٌََُُٕ ثِوِ ًَإَسْؽَبَّ بَِّٕ

1 1 

 66 139  { عَِْٔؼًب َُِِّوِ اُْؼِضَّحَ ...كَةَِّٕ} 3

 95, 92 131 { ؽَِْٔذًا ؿَنًِّْب اَُِّوُ ...ًًََبَٕ} 4

 122 145  {َٗظِريًا َُيُْْ رَغِذَ ًََُْٖ اُنَّبسِ َِٖٓ اُْإَعْلََِ اُذَّسْىِ كِِ أُُْنَبكِوِنيَ بَِّٕ} 5

6 
 ثَؼْذَ ؽُغَّخٌ اَُِّوِ ػَََِ ُِِنَّبطِ ٌٌََُّٕ ُِئََِّب ًَُٓنْزِسَِّٖ ُٓجَشِّشَِّٖ سُعًُِب}

  {ؽًٌَِْٔب ػَضِّضًا اَُِّوُ ًًََبَٕ اُشُّعَُِ
165 132 

7 
 كَوَذْ اُْأخِشِ ًَاٌَُِّْْْ ًَسُعُِِوِ ًًَُزُجِوِ ًَََِٓبئٌَِزِوِ ثِبَُِّوِ ٌَّْلُشْ ...ًََْٖٓ}

  {ثَؼِْذًا ػََِبًُب ػَََّ
136 149 ,164 

 150 153  {اُغََّٔبءِ.. َِٖٓ ًِزَبثًب ػََِْْيِْْ رُنَضٍَِّ ؤَْٕ اٌُِْزَبةِ ىَُْؤَ َّغْإَُُيَ} 8

 161 164  {رًٌَِِْْٔب ٌُٓعََ اَُِّوُ ًًََََِّْ} 9

11 
( 33) ػَظًِْٔب ؤَعْشًا اُْوَبػِذَِّٖ ػَََِ أُُْغَبىِذَِّٖ اَُِّوُ ...ًَكَؼَََّ}

  {سَؽًِْٔب ؿَلٌُسًا اَُِّوُ ًَبًََٕ ًَسَؽَْٔخً ًََٓـْلِشَحً ِٓنْوُ دَسَعَبدٍ
95 ,96 188 ,190 

11 

 ِْٖٓ رَغْشُِ عَنَّبدٍ عَنُذْخُِِيُْْ اُظَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا ًَاَُّزَِّٖ}

 ظًِِّب ًَُٗذْخُِِيُْْ ُٓـَيَّشَحٌ ؤَصًَْاطٌ كِْيَب َُيُْْ ؤَثَذًا كِْيَب خَبُِذَِّٖ اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزِيَب

  {ظًَِِِْب

57 194 

 195 93  {كِْيَب... خَبُِذًا عَيَنَُّْ كَغَضَائُهُ ُٓزَؼَِّٔذًا ُٓآِْنًب َّوْزَُْ ًََْٖٓ} 12
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 رقم الصفحة رقم اآلية سورة المائدة م.

1 
}اٌََُّْْْ ؤًََِْْٔذُ ٌَُُْْ دِّنٌَُْْ ًَؤَرَْْٔٔذُ ػٌََُِْْْْ ِٗؼَْٔزِِ ًَسَػِْذُ ٌَُُُْ 

  اُْةِعَِْبَّ دِّنًب{
3 1 

2 
 عَِٔؼْنَب هُِْزُْْ بِرْ ثِوِ ًَاصَوٌَُْْ اَُّزُِ ًَِْٓضَبهَوُ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ ِٗؼَْٔخَ ًَارًُْشًُا}

  {ًَؤَؿَؼْنَب
7 43 

 99 64  {َٓـٌَُُِْخٌ.. اَُِّوِ َّذُ اَُْْيٌُدُ ًَهَبَُذِ} 3

 105, 104 54  {ًَُّؾِجٌَُّٗوُ ُّؾِجُّيُْْ ثِوٌٍَّْ اَُِّوُ َّإْرِِ كَغٌَْفَ} 4

5 

}ًَؤَْٗضَُْنَب بَُِْْيَ اٌُِزَبةَ ثِبحلَنِّ ُٓظَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذَّْوِ َِٖٓ اٌُِزَبةِ 

ًَُٓئَِْْنًب ػََِْْوِ كَبؽٌُْْْ ثَْْنَيُْْ ثَِٔب ؤَْٗضٍََ اهللُ ًََُب رَزَّجِغْ ؤَىٌَْاءَىُْْ ػََّٔب عَبءَىَ 

شْػَخً ًَِٓنْيَبعًب ًٌََُْ شَبءَ اهللُ َُغَؼٌََُِْْ ؤَُّٓخً َِٖٓ احلَنِّ ٌٍَُُِّ عَؼَِْنَب ِٓنٌُْْْ شِ

ًَاؽِذَحً ًٌََُِْٖ َُِْجًٌَُُِْْْ كِِ َٓب آَرَبًُْْ كَبعْزَجِوٌُا اخلَْْشَادِ بََُِ اهللِ 

   َٓشْعِؼٌُُْْ عَِْٔؼًب كَُْنَجِّئٌُُْْ ثَِٔب ًُنْزُْْ كِْوِ رَخْزَِِلٌَُٕ{

48 128 ,158 

6 

 بِرْ ًَاُِذَرِيَ ًَػَََِ ػََِْْيَ ِٗؼَْٔزِِ ارًُْشْ َٓشََّْْ اثَْٖ ػِْغََ َّب َِّوُاُ هَبٍَ بِرْ}

 اٌُِْزَبةَ ػََِّْٔزُيَ ًَبِرْ ًًََيًِْب أَُْيْذِ كِِ اُنَّبطَ رٌَُُِِّْ اُْوُذُطِ ثِشًُػِ ؤََّّذْرُيَ

 ثِةِرِِْٗ اُـَّْْشِ ًَيَْْئَخِ نيِاُـِّ َِٖٓ رَخُِْنُ ًَبِرْ ًَاُْةِْٗغََِْ ًَاُزٌَّْسَاحَ ًَاُْؾٌَِْٔخَ

 ًَبِرْ ثِةِرِِْٗ ًَاُْإَثْشَصَ اُْإًََْٔوَ ًَرُجْشِتُ ثِةِرِِْٗ ؿَْْشًا كَزٌٌَُُٕ كِْيَب كَزَنْلُخُ

 ثِبُْجَِّْنَبدِ عِئْزَيُْْ بِرْ ػَنْيَ بِعْشَائََِْ ثَنِِ ًَلَلْذُ ًَبِرْ ثِةِرِِْٗ أٌَُْْرََ رُخْشِطُ

  {ُٓجِنيٌ عِؾْشٌ بَُِّب ىَزَا بِْٕ ِٓنْيُْْ ًَلَشًُا اَُّزَِّٖ كَوَبٍَ

110 137 

7 
 اَُِّوُ ؤَْٗضٍََ ثَِٔب َّؾٌُْْْ َُْْ ًََْٖٓ كِْوِ اَُِّوُ ؤَْٗضٍََ ثَِٔب اُْةِْٗغَِِْ ؤَىَُْ ًََُْْؾٌُْْْ}

  { اُْلَبعِوٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُئِيَ
47 154 
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8 
 َِٖٓ َّذَّْوِ ثََْْٖ َُِٔب ًَُٓظَذِّهًب ًٌَُٗسٌ ٍىُذً كِْوِ اُْةِْٗغََِْ ..ًَآرَْْنَبهُ}

  { ُُِِْٔزَّوِنيَ ًٌََْٓػِظَخً ًَىُذًٍ اُزٌَّْسَاحِ
46 156 

 186 37  {ُٓوٌِْْ ػَزَاةٌ ًََُيُْْ} 9

11 
 َُِْلْزَذًُا َٓؼَوُ ًَِٓضَِْوُ عَِْٔؼًب اُْإَسْعِ كِِ َٓب َُيُْْ ؤََّٕ ٌَُْ ًَلَشًُا اَُّزَِّٖ بَِّٕ}

  { ؤٌَُِْْ ػَزَاةٌ ًََُيُْْ ِٓنْيُْْ رُوُجََِّ َٓب اُْوَِْبَٓخِ ٌَِّّْ ػَزَاةِ ِْٖٓ ثِوِ
36 200 ,201 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة األنعام م.

1 
 اُْإَسْعِ ظَُُِٔبدِ كِِ ؽَجَّخٍ ًََُب َّؼَُِْٔيَب بَُِّب ًَسَهَخٍ ِْٖٓ رَغْوُؾُ ...ًََٓب}

  {ُٓجِنيٍ ًِزَبةٍ كِِ بَُِّب َّبثِظٍ ًََُب سَؿْتٍ ًََُب
59 77 ,80 

 208, 80 28 {ػَنْوُ ُٗيٌُا َُِٔب َُؼَبدًُا سُدًُّا ًٌََُْ} 2

 92 133  {اُشَّؽَْٔخِ.. رًُ اُْـَنُِِّ ًَسَثُّيَ} 3

 178 115 { ًَػَذْال طِذْهًب سَثِّيَ ًََِِٔخُ ًَرََّٔذْ} 4

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة األعراف م.

 40, 39 54 { ؤََّّبٍّ.. عِزَّخِ كِِ ًَاُْإَسْعَ اُغََّٔبًَادِ خََِنَ اَُّزُِ اَُِّوُ سَثٌَُُّْ بَِّٕ} 1

2 
 كِِ ُِّْؾِذًَُٕ اَُّزَِّٖ ًَرَسًُا ثِيَب كَبدْػٌُهُ اُْؾُغْنََ اُْإَعَْٔبءُ ًََُِِّوِ}

  {َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا َٓب عَُْغْضًََْٕ ؤَعَْٔبئِوِ
180 

16 ,33, 
64, 65 

3 
 ُِْٓيُ َُوُ اَُّزُِ عَِْٔؼًب بٌَُُِْْْْ اَُِّوِ سَعٌٍُُ بِِِّٗ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب هَُْ}

 { ًَُِّْٔذُ... ُّؾِِْْ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ
158 38 

4 

 ػَْٖ ًُنَّب بَِّٗب خِاُْوَِْبَٓ ٌََّّْ رَوٌٌُُُا ؤَْٕ ,شَيِذَْٗب ثَََِ هَبٌُُا  ,ثِشَثٌُِّْْ ؤََُغْذُ}

َّخً ًًَُنَّب هَجَُْ ِْٖٓ آثَبئَُٗب ؤَشْشَىَ بََِّٗٔب رَوٌٌُُُا  ؤًَْ ,ؿَبكِِِنيَ ىَزَا  ثَؼْذِىِْْ ِْٖٓ رُسِّّ

  {أُُْجْـٌَُِِٕ كَؼَََ ثَِٔب ؤَكَزُيٌُِِْنَب ,

172 42 
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 86 57  {وِسَؽَْٔزِ َّذَُْ ثََْْٖ ثُشْشًا اُشَِّّبػَ ُّشْعَُِ اَُّزُِ ًَىٌَُ} 5

6 
 ًََُب ًَاشْشَثٌُا ًًٌَُُِا َٓغْغِذٍ ًَُِّ ػِنْذَ صِّنَزٌَُْْ خُزًُا آدََّ ثَنِِ َّب}

  {أُُْغْشِكِنيَ ُّؾِتُّ َُب بَِّٗوُ رُغْشِكٌُا
31 106 

7 
 وٍبَُِ ِْٖٓ ٌَُُْْ َٓب اَُِّوَ اػْجُذًُا هٌَِّْ َّب كَوَبٍَ هٌَِْٓوِ بََُِ ٌُٗؽًب ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}

  {ػَظٍِْْ ٌٍَّّْ ػَزَاةَ ػٌََُِْْْْ ؤَخَبفُ بِِِّٗ ؿَْْشُهُ
59 135 

8 

 َُب سَثِِّ ػِنْذَ ػُِِْٔيَب بََِّٗٔب هَُْ ُٓشْعَبىَب ؤََّّبَٕ اُغَّبػَخِ ػَِٖ َّغْإٌََُُٗيَ}

 ثَـْزَخً بَُِّب رَإْرٌُِْْْ َُب ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ كِِ صَوَُِذْ ىٌَُ بَُِّب ٌَُِهْزِيَب ُّغَِِّْيَب

َب هَُْ ػَنْيَب ؽَلٌِِّ ًَإََّٗيَ َّغْإٌََُُٗيَ  اُنَّبطِ ؤًَْضَشَ ًٌَََُِّٖ اَُِّوِ ػِنْذَ ػُِِْٔيَب بَِّٗٔ

  { َّؼٌََُِْٕٔ َُب

187 164 

 184, 179 8  { أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ كََْٖٔ اُْؾَنُّ ٌََّْٓئِزٍ ًَاٌَُْصُْٕ} 9

11 

 ِٓنْيَب اَُِّوُ َٗغَّبَٗب بِرْ ثَؼْذَ َِِّٓزٌُِْْ كِِ ػُذَْٗب بِْٕ ًَزِثًب اَُِّوِ ػَََِ اكْزَشَّْنَب هَذِ}

 شَِْءٍ ًََُّ سَثُّنَب ًَعِغَ سَثُّنَب اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب كِْيَب َٗؼٌُدَ ؤَْٕ َُنَب ٌٌَُُّٕ ًََٓب

 خَْْشُ ًَؤَْٗذَ ثِبُْؾَنِّ هٌَِْٓنَب ًَثََْْٖ ثَْْنَنَب اكْزَؼْ سَثَّنَب نَبرًٌَََِّْ اَُِّوِ ػَََِ ػًِِْٔب

  { اُْلَبرِؾِنيَ

89 221 

11 
 بَِّٕ هَُْ ثِيَب ؤََٓشََٗب ًَاَُِّوُ آثَبءََٗب ػََِْْيَب ًَعَذَْٗب هَبٌُُا كَبؽِشَخً كَؼٌَُِا ًَبِرَا}

  {رَؼٌََُِْٕٔ َُب َٓب اَُِّوِ ػَََِ ؤَرَوٌٌَُُُٕ ثِبُْلَؾْشَبءِ َّإُْٓشُ َُب اَُِّوَ
28 221 

 234 99  { اُْخَبعِشًَُٕ اُْوٌَُّْ بَُِّب اَُِّوِ ٌَْٓشَ َّإَُْٖٓ كََِب اَُِّوِ ٌَْٓشَ ؤَكَإَِٓنٌُا} 12

13 
 َِٖٓ َُنٌٌَََُّٖٗ ًَرَشْؽَْٔنَب َُنَب رَـْلِشْ َُْْ ًَبِْٕ ؤَْٗلُغَنَب ظََِْٔنَب سَثَّنَب هَبَُب}

  {عِشَِّٖاُْخَب
23 236 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة األنفال ـ.
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1 
 صَادَرْيُْْ آَّبرُوُ ػََِْْيِْْ رَُِِْذْ ًَبِرَا هٌُُِثُيُْْ ًَعَِِذْ اَُِّوُ رًُِشَ ...بِرَا}

  {بِميَبًٗب...
2 51 

 68 52  { اُْؼِوَبةِ شَذِّذُ هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ} 2

 71 41  {هَذِّشٌ شَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ ... ًَاَُِّوُ} 3

 72 38  {اُْإًََُِّنيَ عُنَّذُ َٓؼَذْ ... كَوَذْ} 4

 103, 101 46  {اُظَّبثِشَِّٖ َٓغَ اَُِّوَ بَِّٕ ًَاطْجِشًُا} 5

 103 12 {َٓؼٌَُْْ ؤَِِّٗ} 6

 140 64  {أُُْآِْنِنيَ َِٖٓ ارَّجَؼَيَ ًََِٖٓ اَُِّوُ ؽَغْجُيَ اُنَّجُِِّ ؤَُّّيَب َّب} 7

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة التوبة ـ.

1 

 ارَّجَؼٌُىُْْ ًَاَُّزَِّٖ ًَاُْإَْٗظَبسِ أُُْيَبعِشَِّٖ َِٖٓ اُْإًٌَََُُّٕ ًَاُغَّبثِوٌَُٕ}

 رَغْشُِ عَنَّبدٍ َُيُْْ ًَؤَػَذَّ ػَنْوُ ًَسَػٌُا ػَنْيُْْ اَُِّوُ سَػَِِ ثِةِؽْغَبٍٕ

  {اُْؼَظُِْْ اُْلٌَْصُ رَُِيَ ؤَثَذًا كِْيَب خَبُِذَِّٖ اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزَيَب

100 14 

 88, 86 117  { سَؽٌِْْ سَءًُفٌ ثِيِْْ ..بَِّٗوُ} 2

 103, 101 40  {َٓؼَنَب اَُِّوَ بَِّٕ رَؾْضَْٕ ال} 3

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة يونس ـ.

1 

 ًَاُْإَثْظَبسَ اُغَّْٔغَ ِِئَُّْ ؤََّْٖٓ ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبءِ َِٖٓ َّشْصُهٌُُْْ َْٖٓ هَُْ}

 اُْإَْٓشَ ُّذَثِّشُ ًََْٖٓ اُْؾَِِّ َِٖٓ أَُِّْْذَ ًَُّخْشِطُ أَُِّْْذِ َِٖٓ اُْؾََِّ ُّخْشِطُ ًََْٖٓ

 { رَزَّوٌَُٕ ؤَكََِب كَوَُْ اَُِّوُ كَغََْوٌٌَُُُٕ

31 36 

2 
 كِِ ًََُب إَسْعِاُْ كِِ رَسَّحٍ ِٓضْوَبٍِ ِْٖٓ سَثِّيَ ػَْٖ َّؼْضُةُ ...ًََٓب}

  { ُٓجِنيٍ ًِزَبةٍ كِِ بَُِّب ؤًَْجَشَ ًََُب رَُِيَ ِْٖٓ ؤَطْـَشَ ًََُب اُغََّٔبءِ
61 82 
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 رقم الصفحة رقم اآلية سورة ىود ـ.

 68 66  {اُْؼَضِّضُ اُْوٌَُُِّ ىٌَُ سَثَّيَ بَِّٕ} 1

2 
 صَِْبثَيُْْ َّغْزَـْشٌَُٕ ؽِنيَ ؤَال ِٓنْوُ َُِْغْزَخْلٌُا طُذًُسَىُْْ َّضْنٌَُٕ بَِّٗيُْْ ؤَال}

  {اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ بَِّٗوُ ُّؼِِْنٌَُٕ ًََٓب ُّغِشًَُّٕ َٓب َّؼَُِْْ
5 83 ,102 

3 
 ًُنْذَ بِْٕ رَؼِذَُٗب ثَِٔب كَإْرِنَب عِذَاَُنَب كَإًَْضَشْدَ عَبدَُْزَنَب هَذْ ٌُٗػُ َّب هَبٌُُا}

  {اُظَّبدِهِنيَ َِٖٓ
32 135 

 161 13  {ُٓلْزَشََّبدٍ ِٓضِِْوِ عٌَُسٍ ثِؼَشْشِ كَإْرٌُا} 4

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة يوسف ـ.

 152 111  {شَِْءٍ ًَُِّ ًَرَلْظََِْ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الرعد ـ.

1 
 ثِبََُِِّْْ ُٓغْزَخْقٍ ىٌَُ ًََْٖٓ ثِوِ عَيَشَ ًََْٖٓ اُْوٌٍََْ ؤَعَشَّ َْٖٓ ِٓنٌُْْْ عٌََاءٌ}

  {ثِبُنَّيَبسِ ًَعَبسِةٌ
10 83 

 186 35  {ًَظُِِّيَب دَائٌِْ ؤًُُُِيَب} 2

3 

 َٓب َُيُْْ ؤََّٕ ٌَُْ َُوُ َّغْزَغِْجٌُا َُْْ ًَاَُّزَِّٖ اُْؾُغْنََ ُِشَثِّيُِْ اعْزَغَبثٌُا َُِِّزَِّٖ}

 اُْؾِغَبةِ عٌُءُ َُيُْْ ًَُئِيَؤُ ثِوِ َُبكْزَذًَْا َٓؼَوُ ًَِٓضَِْوُ عَِْٔؼًب اُْإَسْعِ كِِ

  { أُِْيَبدُ ًَثِئْظَ عَيَنَُّْ ًََٓإًَْاىُْْ

18 200 

 212 39 {اٌُِْزَبةِ ؤُُّّ ًَػِنْذَهُ ًَُّضْجِذُ َّشَبءُ َٓب اَُِّوُ َّْٔؾٌُ} 4

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة إبراىيم ـ.

1 
َُٔبدِ َِٖٓ اُنَّبطَ ..ُِزُخْشِطَ}  طِشَاؽِ بََُِ سَثِّيِْْ ثِةِرِْٕ نٌُّسِاُ بََُِ اُظُِّ

  {اُْؾَِْٔذِ اُْؼَضِّضِ
1 94 
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 193 23 { عََِبٌّ كِْيَب رَؾَِّْزُيُْْ سَثِّيِْْ ثِةِرِْٕ كِْيَب ...خَبُِذَِّٖ} 2

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الحجر ـ.

 92 21  { َٓؼٌٍُِّْ ثِوَذَسٍ بَُِّب ُٗنَضُُِّوُ ًََٓب خَضَائِنُوُ ػِنْذََٗب بَُِّب شَِْءٍ ِْٖٓ ًَبِْٕ} 1

 158 9  {َُؾَبكِظٌَُٕ َُوُ ًَبَِّٗب اُزًِّْشَ َٗضَُّْنَب َٗؾُْٖ بَِّٗب} 2

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة النحل ـ.

1 
}ًََُوَذْ ثَؼَضْنَب كِِ ًَُِّ ؤَُّٓخٍ سَعًٌُُب ؤَِٕ اػْجُذًُا اَُِّوَ ًَاعْزَنِجٌُا 

 اُـَّبؿٌُدَ...{
36 

1 ,128 ,
157 

 71 70  { هَذِّشٌ ػٌَِِْْ اَُِّوَ ...بَِّٕ} 2

 118 92  {ؤٌََْٗبصًب هٌَُّحٍ ثَؼْذِ ِْٖٓ ؿَضَُْيَب َٗوَؼَذْ ًَبَُّزِِ رٌٌٌَُُٗا ًََُب} 3

4 
 ِْٖٓ سَؿَذًا سِصْهُيَب َّإْرِْيَب ُٓـَْٔئِنَّخً آِٓنَخً ًَبَٗذْ هَشَّْخً َٓضًَِب اَُِّوُ ًَػَشَةَ}

  {اَُِّوِ ثِإَْٗؼُِْ كٌََلَشَدْ ٌٍََٕٓب ًَُِّ
112 120 

5 

 َٗؾُْٖ شَِْءٍ ِْٖٓ دًُِٗوِ ِْٖٓ ػَجَذَْٗب َٓب اَُِّوُ شَبءَ ٌَُْ ؤَشْشًٌَُا اَُّزَِّٖ ًَهَبٍَ}

ْنَب ًََُب آثَبئَُٗب ًََُب  هَجِِْيِْْ ِْٖٓ اَُّزَِّٖ كَؼَََ ًَزَُِيَ شَِْءٍ ِْٖٓ دًُِٗوِ ِْٖٓ ؽَشَّٓ

 {أُُْجِنيُ اُْجََِبؽُ بَُِّب شُّعَُِاُ ػَََِ كَيََْ

35 227 

 152 89  {شَِْءٍ ٌَُُِِّ رِجَْْبًٗب} 6

 192 31  {اُْإَْٗيَبسُ... رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ َّذْخٌَُُِٗيَب ػَذٍْٕ عَنَّبدُ} 7

 218 40  {كٌٌََُُْٕ ًُْٖ َُوُ َٗوٌٍَُ ؤَْٕ ؤَسَدَْٗبهُ بِرَا ُِشَِْءٍ هٌَُُْنَب بََِّٗٔب} 8

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة اإلسراء ـ.

1 
 ؤًَُُئِيَ ًَُُّ ًَاُْلُاَادَ ًَاُْجَظَشَ اُغَّْٔغَ بَِّٕ ػٌِِْْ ثِوِ َُيَ َُْْظَ َٓب رَوْقُ ًََُب}

  {َٓغْئًٌُُب ػَنْوُ ًَبَٕ
36 33 
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2 
 باِل شَِْءٍ ِْٖٓ ًَبِْٕ كِْيَِّٖ ًََْٖٓ ًَإسْعُ اُغَّجْغُ اُغََّٔبًَادُ َُوُ رُغَجِّؼُ}

  {ؿَلٌُسًا ؽًَِِْٔب ًَبَٕ بَِّٗوُ رَغْجِْؾَيُْْ رَلْوَيٌَُٕ َُب ًٌََُِْٖ ثِؾَْٔذِهِ ُّغَجِّؼُ
44 47 ,48 

3 
 خَجِريًا ثِؼِجَبدِهِ ًَبَٕ بَِّٗوُ ًََّوْذِسُ َّشَبءُ َُِْٖٔ اُشِّصْمَ َّجْغُؾُ سَثَّيَ بَِّٕ}

  { ثَظِريًا
30 82 

 90 96  { ثَظِريًا خَجِريًا ثِؼِجَبدِهِ ًَبَٕ بَِّٗوُ ًَثَْْنٌَُْْ ثَْْنِِ شَيِْذًا ثِبَُِّوِ ًَلََ هَُْ} 4

 169 71  {ثَِِْْٔنِوِ ًِزَبثَوُ ؤًُرَِِ كََْٖٔ} 5

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الكيف ـ.

 8 96 { اُْؾَذِّذِ صُثَشَ آرٌُِِٗ} 1

2 

 ؤَثَذًا ىَزِهِ رَجِْذَ ؤَْٕ ؤَظُُّٖ َٓب هَبٍَ ُِنَلْغِوِ ظَبٌُِْ ًَىٌَُ عَنَّزَوُ ًَدَخَََ}

 خَْْشًا َُإَعِذََّٕ سَثِِّ بََُِ سُدِدْدُ ًََُئِْٖ هَبئَِٔخً اُغَّبػَخَ ؤَظُُّٖ ًََٓب( 23)

 خََِوَيَ ثِبَُّزُِ ؤًََلَشْدَ ُّؾَبًِسُهُ ًَىٌَُ طَبؽِجُوُ َُوُ هَبٍَ( 23) ُٓنْوََِجًب ِٓنْيَب

 ًََُب سَثِِّ اَُِّوُ ىٌَُ ٌَُِنَّب( 21) سَعًُِب عٌََّاىَ صَُّْ ُٗـْلَخٍ ِْٖٓ صَُّْ رُشَاةٍ ِْٖٓ

 { ؤَؽَذًا ثِشَثِِّ ؤُشْشِىُ

35- 38 119 

 105  {ًَصًْٗب اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ َُيُْْ ُٗوُِْْ كََِب} 3
175 ,179 

180 
 195 108  { ؽًٌَُِب ػَنْيَب َّجْـٌَُٕ َُب كِْيَب خَبُِذَِّٖ} 4

5 

 اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب( 22) ؿَذًا رَُِيَ كَبػٌَِ بِِِّٗ ُِشَِْءٍ رَوٌََُُّٖ ًََُب}

 ىَزَا ِْٖٓ ُِإَهْشَةَ سَثِِّ َّيْذَِِّٖ ؤَْٕ ػَغََ ًَهَُْ َٗغِْذَ بِرَا سَثَّيَ ًَارًُْشْ

 {سَشَذًا

23, 24 223 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة مريم ـ.



272 
 

 131 51  {َٗجًِّْب سَعًٌُُب ًًََبَٕ ُٓخَِْظًب ًَبَٕ بَِّٗوُ ٌعََُٓ اٌُِْزَبةِ كِِ ًَارًُْشْ} 1

َبحِ ؤَىَِْوُ َّإُْٓشُ ًًََبَٕ} 2  157 55  { َٓشْػًِّْب سَثِّوِ ػِنْذَ ًًََبَٕ ًَاُضًََّبحِ ثِبُظَِّ

 173, 167 71  { َٓوْؼًِّْب ؽَزًْٔب سَثِّيَ ػَََِ ًَبَٕ ًَاسِدُىَب بَُِّب ِٓنٌُْْْ ًَبِْٕ} 3

 191 4  {شَْْجًب.. اُشَّؤْطُ ..ًَاشْزَؼَََ} 4

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة طو ـ.

 72 51  {اُْإًََُُ اُْوُشًُِٕ ثَبٍُ كََٔب هَبٍَ} 1

 82 96  {ثِوِ َّجْظُشًُا َُْْ ثَِٔب ثَظُشْدُ هَبٍَ} 2

 99, 97 5 {اعْزٌٍََ اُْؼَشْػِ ػَََِ اُشَّؽَُْٖٔ} 3

 101 46 {ًَؤَسٍَ ؤَعَْٔغُ َٓؼٌََُٔب نِِبَِّٗ رَخَبكَب ال} 4

 108 111 {ظُِْٔبً ؽََََٔ َْٖٓ خَبةَ ًَهَذْ اُْوٌَُِّّْ ُِِْؾَِِّ اٌُُْعٌُهُ ًَػَنَذِ} 5

6 
 عَضَاءُ ًَرَُِيَ كِْيَب خَبُِذَِّٖ اُْإَْٗيَبسُ رَؾْزِيَب ِْٖٓ رَغْشُِ ػَذٍْٕ عَنَّبدُ}

  {رَضًَََّ َْٖٓ
76 195 

 رقم الصفحة رقم اآلية ياءسورة األنب ـ.

 22  {َُلَغَذَرَب اَُِّوُ بِال آُِيَخٌ كِْئَِب ًَبَٕ ٌَُْ} 1
34 ,35 ,

76 

2 
 ًَبَٕ ًَبِْٕ شَْْئًب َٗلْظٌ رُظَُِْْ كََِب اُْوَِْبَٓخِ ٌَُِِّْْ اُْوِغْؾَ أٌََُْاصَِّٖ ًََٗؼَغُ}

  {ؽَبعِجِنيَ ثِنَب ًًََلََ ثِيَب ؤَرَْْنَب خَشْدٍٍَ ِْٖٓ ؽَجَّخٍ ِٓضْوَبٍَ
47 

174 ,177 ,
178 ,180 ,
183 ,184 

 185 23  {ُّغْإٌََُُٕ ًَىُْْ َّلْؼََُ ػََّٔب ُّغْإٍَُ َُب} 3

 193 34  {اُْخَبُِذًَُٕ كَيُُْ ِٓذَّ ؤَكَةِْٕ اُْخُِْذَ هَجِِْيَ ِْٖٓ ُِجَشَشٍ عَؼَِْنَب ًََٓب} 4

 232 69 { بِثْشَاىَِْْ ػَََِ بًَعََِبًٓ ثَشْدًا ًٌُِِٗ َٗبسُ َّب هُِْنَب} 5
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 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الحج ـ.

 85 65  {سَؽٌِْْ َُشَءًُفٌ ثِبُنَّبطِ اَُِّوَ بَِّٕ} 1

 131, 130 52  {َٗجٍِِّ ًََُب سَعٌٍٍُ ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ ؤَسْعَِْنَب ًََٓب} 2

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة المؤمنون ـ.

1 
 هَُْ َُِِّوِ عََْوٌٌَُُُٕ( 88) رَؼٌََُِْٕٔ ًُنْزُْْ بِْٕ كِْيَب ًََْٖٓ سْعُاُْإَ َُِِٖٔ هَُْ}

  { رَزًََّشًَُٕ ؤَكََِب
84 ,85 31 

2 
 عَيَنََّْ كِِ ؤَْٗلُغَيُْْ خَغِشًُا اَُّزَِّٖ كَإًَُُئِيَ ٌََٓاصِّنُوُ خَلَّذْ ًََْٖٓ} 

 {  خَبُِذًَُٕ
103 174 ,179 

 102  {أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُُْ كَإًَُُئِيَ ّنُوٌََُٓاصِ صَوَُِذْ كََْٖٔ} 3
174 ,179 ,

183 
 رقم الصفحة رقم اآلية سورة النور ـ.

 86 2  {اَُِّوِ دِِّٖ كِِ سَؤْكَخٌ ثِئَِب رَإْخُزًُْْْ ًََُب} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الفرقان ـ.

 89 59  {خَجِريًا ثِوِ كَبعْإٍَْ} 1

 91 58  { خَجِريًا ػِجَبدِهِ زٌُُٗةِثِ ثِوِ ًًََلََ ...} 2

 140 1  {َٗزِّشًا ُِِْؼَبَُِٔنيَ ٌٌََُُِْٕ ػَجْذِهِ ػَََِ اُْلُشْهَبَٕ َٗضٍََّ اَُّزُِ رَجَبسَىَ} 3

 206 2  {رَوْذِّشًا كَوَذَّسَهُ شَِْءٍ ًََُّ ًَخََِنَ} 4

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الشعراء ـ.

 102, 101 15  {ِٔؼٌََُٕٓؼٌَُْْ ُٓغْزَ بَِّٗب} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة النمل ـ.

 65 40  {اٌُِْزَبةِ َِٖٓ ػٌِِْْ ػِنْذَهُ اَُّزُِ هَبٍَ} 1
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2 
 ػََّٔب ثِـَبكٍَِ سَثُّيَ ًََٓب كَزَؼْشِكٌَُٗيَب آَّبرِوِ عَُْشٌُِّْْ َُِِّوِ اُْؾَْٔذُ ًَهَُِ}

  {رَؼٌََُِْٕٔ
93 79 

 رقم الصفحة يةرقم اآل سورة القصص ـ.

 37 70  {ًَآخِشَحِ إًََُ كِِ اُْؾَْٔذُ َُوُ ىٌَُ بِال بَُِوَ َُب اَُِّوُ ًَىٌَُ} 1

 107, 74 88  {ًَعْيَوُ... بَُِّب ىَبُِيٌ شَِْءٍ ...ًَُُّ} 2

 97 14  {ًَاعْزٌٍََ ؤَشُذَّهُ ثََِؾَ ًَََُّٔب} 3

4 
 اُغَِّّْئَخَ ثِبُْؾَغَنَخِ ًََّذْسَءًَُٕ طَجَشًُا ثَِٔب َِٖٓشَّرَْْ ؤَعْشَىُْْ ُّاْرٌََْٕ ؤًَُُئِيَ}

  {ُّنْلِوٌَُٕ سَصَهْنَبىُْْ ًََِّٓٔب
54 115 

5 
 ًََُب اُْإَسْعِ كِِ ػًٌُُِّا ُّشِّذًَُٕ َُب َُِِّزَِّٖ َٗغْؼَُِيَب اُْأخِشَحُ اُذَّاسُ رِِْيَ}

  { ُُِِْٔزَّوِنيَ ًَاُْؼَبهِجَخُ كَغَبدًا
83 215 

6 
 اُْـَلٌُسُ ىٌَُ بَِّٗوُ َُوُ كَـَلَشَ ُِِ كَبؿْلِشْ َٗلْغِِ ظََِْٔذُ بِِِّٗ سَةِّ بٍَهَ}

  {اُشَّؽُِْْ
16 236 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة العنكبوت ـ.

 136, 135 27  {ًَاٌُِْزَبةَ اُنُّجٌَُّحَ رُسَِّّّزِوِ كِِ ًَعَؼَِْنَب} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة لقمان ـ.

1 
 اُْؾَْٔذُ هَُِ اَُِّوُ ََُْوٌَُُُّٖ ًَاُْإَسْعَ اُغََّٔبًَادِ خََِنَ َْٖٓ عَإَُْزَيُْْ ًََُئِْٖ}

  {َّؼٌََُِْٕٔ َُب ؤًَْضَشُىُْْ ثََْ َُِِّوِ
25 31 

 76 23  {اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ اَُِّوَ بَِّٕ} 2

 83 28  {ثَظِريٌ عَِْٔغٌ اَُِّوَ بَِّٕ ؽِذَحًٍَا ًَنَلْظٍ بَُِّب ثَؼْضٌُُْْ ًََُب خَِْوٌُُْْ َٓب} 3

, 93, 92 26  {اُْؾَِْٔذُ اُْـَنُِِّ ىٌَُ اَُِّوَ بَِّٕ ًَاُْإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓب َُِِّوِ} 4
95 
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 95, 93 12  {ؽَِْٔذٌ ؿَنٌِِّ اَُِّوَ كَةَِّٕ ًَلَشَ ًََْٖٓ ُِنَلْغِوِ َّشٌُْشُ كَةََِّٗٔب َّشٌُْشْ  ًََْٖٓ } 5

 145 13  {ػَظٌِْْ َُظٌُِْْ اُشِّشْىَ بَِّٕ} 6

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة السجدة ـ.

1 
}كاَلَ رَؼَُِْْ َٗلْظٌ َٓب ؤُخْلَِِ َُيُْْ ِْٖٓ هُشَّحِ ؤَػٍُْْٖ عَضَاءً ثَِٔب ًَبٌُٗا 

  َّؼٌََُِْٕٔ{
17 188 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة األحزاب ـ.

 88, 87 43  { سَؽًِْٔب ِٓنِنيَثِبُُْٔاْ ًًََبَٕ} 1

2 
 ًَخَبرََْ اَُِّوِ سَعٌٍَُ ًٌََُِْٖ سِعَبٌُُِْْ ِْٖٓ ؤَؽَذٍ ؤَثَب ُٓؾََّٔذٌ ًَبَٕ َٓب}

  {ػًَِِْٔب شَِْءٍ ثٌَُِِّ اَُِّوُ ًًََبَٕ اُنَّجِِّْنيَ
40 140 

3 
 َُؼَََّ ُّذْسِّيَ ًََٓب وِاَُِّ ػِنْذَ ػُِِْٔيَب بََِّٗٔب هَُْ اُغَّبػَخِ ػَِٖ اُنَّبطُ َّغْإَُُيَ}

 {  هَشِّجًب رٌٌَُُٕ اُغَّبػَخَ
63 164 

 206 38  {َٓوْذًُسًا هَذَسًا اَُِّوِ ؤَْٓشُ ًًََبَٕ} 4

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة فاطر ـ.

 90 14  {خَجِريٍ ِٓضَُْ ُّنَجِّئُيَ ..ًََُب} 1

 95, 94 15  {اُْؾَِْٔذُ اُْـَنُِِّ ىٌَُ ًَاَُِّوُ اَُِّوِ َبَُِ اُْلُوَشَاءُ ؤَْٗزُُْ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب} 2

 186 36  {ػَزَاثِيَب ِْٖٓ ػَنْيُْْ ُّخَلَّقُ ًََُب كٌََُْٔرٌُا ػََِْْيِْْ ُّوْؼََ َُب} 3

4 
 بَِّٗوُ اُْإَسْعِ كِِ ًََُب اُغََّٔبًَادِ كِِ شَِْءٍ ِْٖٓ ُُِْؼْغِضَهُ اَُِّوُ ًَبَٕ ًََٓب}

  {هَذِّشًا بػًَِِْٔ ًَبَٕ
44 216 ,223 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الصافات ـ.

 96 {رَؼٌََُِْٕٔ ًََٓب خََِوٌَُْْ ًَاَُِّوُ} 1
18 ,226 ,

230 
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2 
 َُيُُْ بَِّٗيُْْ( 717) أُُْشْعَِِنيَ ُِؼِجَبدَِٗب ًََِِٔزُنَب عَجَوَذْ ًََُوَذْ}

 {أَُْنْظٌُسًَُٕ
172,171 70 

 201 107 {ػَظٍِْْ زِثْؼٍثِ ًَكَذَّْنَبهُ} 3

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة ص ـ.

 32 5 { ػُغَبةٌ َُشَِْءٌ ىَزَا بَِّٕ ًَاؽِذًا بَُِيًب اُْأُِيَخَ ؤَعَؼَََ} 1

2 
 عَخَّشَْٗب بَِّٗب( 71) ؤًََّاةٌ بَِّٗوُ اُْإَّْذِ رَا دَاًًُدَ ػَجْذََٗب ...ًَارًُْشْ}

  { ًَاُْةِشْشَامِ ُْؼَشِِِّثِب ُّغَجِّؾَْٖ َٓؼَوُ اُْغِجَبٍَ
17 ,18 49 

 66 23 {اُْخِـَبةِ كِِ ًَػَضَِِّٗ} 3

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الزمر ـ.

1 

ُٖ َُِِّوِ ؤََُب}  بَُِّب َٗؼْجُذُىُْْ َٓب ؤًََُِْْبءَ دًُِٗوِ ِْٖٓ ارَّخَزًُا ًَاَُّزَِّٖ اُْخَبُِضُ اُذِّّ

 بَِّٕ َّخْزَِِلٌَُٕ كِْوِ ىُْْ َٓب كِِ ثَْْنَيُْْ َّؾٌُُْْ اَُِّوَ بَِّٕ َصُُْلَ اَُِّوِ بََُِ ُُِْوَشِّثٌَُٗب

  {ًَلَّبسٌ ًَبرِةٌ ىٌَُ َْٖٓ َّيْذُِ َُب اَُِّوَ

3 31 

 78 21  {اُْإَسْعِ... كِِ َّنَبثِْغَ ...كَغٌَََِوُ} 2

 7 {...ًََُب َّشْػََ ُِؼِجَبدِهِ اٌُُْلْشَ  ...} 3
218 ,221 ,
222 ,224 , 

 147, 146 6  {اُْإَْٗؼَبِّ َِٖٓ ٌَُُْْ ًَؤَْٗضٍََ} 4

 160 62  }اَُِّوُ خَبُِنُ ًَُِّ شَِْءٍ{ 5

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة غافر ـ.

 83 20  {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ىٌَُ اَُِّوَ ...بَِّٕ} 1

2 
َٖ اُْؾَْٔذُ َُِِّوِ سَةِّ }ىٌَُ اُْؾَُِّ ال بَُِوَ بِالَّ ىٌَُ كَبدْػٌُهُ ُٓخِِْظِنيَ َُوُ اُ ذِّّ

 اُْؼَبَُِٔنيَ{
56 108 
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3 
 َُْْ َْٖٓ ًَِٓنْيُْْ ػََِْْيَ هَظَظْنَب َْٖٓ ِٓنْيُْْ هَجِِْيَ ِْٖٓ سُعًُِب ؤَسْعَِْنَب ًََُوَذْ}

 {ػََِْْيَ َٗوْظُضْ
78 133 

 31 { ُِِْؼِجَبدِ ظًُِْٔب ُّشِّذُ اَُِّوُ ...ًََٓب} 4
221 ,222 ,

228 
 رقم الصفحة رقم اآلية فصمت سورة ـ.

1 
 ؽٌٍَِْْ ِْٖٓ رَنْضٌَِّ خَِْلِوِ ِْٖٓ ًََُب َّذَّْوِ ثَِْْٖ ِْٖٓ اُْجَبؿَُِ َّإْرِْوِ َُب}

  {ؽَِْٔذٍ
42 95 

 203 12  {ٌََِّْْْٖٓ كِِ عََٔبًَادٍ عَجْغَ كَوَؼَبىَُّٖ} 2

 221 46 {ُِِْؼَجِْذِ ثِظََِّبٍّ سَثُّيَ ...ًََٓب} 3

 رقم الصفحة رقم اآلية الشورىسورة  ـ.

 11 {اُْجَظِريُ اُغَِّْٔغُ ًَىٌَُ شَِْءٌ ًَِٔضِِْوِ َُْْظَ} 1

15 ,19 ,
23 ,32 ,
34 ,60 ,
61 ,99 ,
100 ,161 ,

162 
 69 19  { اُْؼَضِّضُ اُْوٌَُُِّ ًَىٌَُ َّشَبءُ َْٖٓ َّشْصُمُ ثِؼِجَبدِهِ َُـِْقٌ اَُِّوُ} 2

3 
 ًََّْٔؼُ هَِْجِيَ ػَََِ َّخْزِْْ اَُِّوُ َّشَةِ كَةِْٕ ًَزِثًب اَُِّوِ ػَََِ اكْزَشٍَ َّوٌٌَُُُٕ ؤَّْ}

  {اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ػٌَِِْْ بَِّٗوُ ثٌََِِِٔبرِوِ اُْؾَنَّ ًَُّؾِنُّ اُْجَبؿََِ اَُِّوُ
24 81 

 203 14  {ْْثَْْنَيُ َُوُؼَِِ ُٓغًََّٔ ؤَعٍََ بََُِ سَثِّيَ ِْٖٓ عَجَوَذْ ًََِِٔخٌ ًٌَََُُْب} 4

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الزخرف ـ.

 13 56  {ُِِْأخِشَِّٖ ًََٓضًَِب عََِلًب كَغَؼَِْنَبىُْْ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الدخان ـ.
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1 
 ًُنَّب بَِّٗب ُٓجَبسًََخٍ ََُِْْخٍ كِِ ؤَْٗضَُْنَبهُ بَِّٗب( 2) أُُْجِنيِ ًَاٌُِْزَبةِ( 7) ؽْ}

  {ؽٌٍَِْْ ؤَْٓشٍ ًَُُّ ُّلْشَمُ كِْيَب( 2) ُٓنْزِسَِّٖ
1-4 211 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الجاثية ـ.

 31 27  {ًَإَسْعِ اُغََّٔبًَادِ ُِْٓيُ ًََُِِّوِ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة األحقاف ـ.

 120 3  {ُٓؼْشِػٌَُٕ ؤُْٗزِسًُا ػََّٔب ًَلَشًُا ًَاَُّزَِّٖ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية مدسورة مح ـ.

 93, 92 38 { اُْلُوَشَاءُ.. ًَؤَْٗزُُْ اُْـَنُِِّ ..ًَاَُِّوُ} 1

 103 35 { َٓؼٌَُْْ ًَاَُِّوُ} 2

3 

 ًَؤَْٗيَبسٌ آعٍِٖ ؿَْْشِ َٓبءٍ ِْٖٓ ؤَْٗيَبسٌ كِْيَب أُُْزَّوٌَُٕ ًُػِذَ اَُّزِِ اُْغَنَّخِ َٓضََُ}

 ػَغٍََ ِْٖٓ ًَؤَْٗيَبسٌ ُِِشَّبسِثِنيَ َُزَّحٍ خَْٔشٍ ِْٖٓ ًَؤَْٗيَبسٌ ؼُْٔوُؿَ َّزَـََّْشْ َُْْ َُجٍَٖ ِْٖٓ

 كِِ خَبُِذٌ ىٌَُ ًََْٖٔ سَثِّيِْْ ِْٖٓ ًََٓـْلِشَحٌ اُضََّٔشَادِ ًَُِّ ِْٖٓ كِْيَب ًََُيُْْ ُٓظَلًَّ

  {ؤَْٓؼَبءَىُْْ كَوَـَّغَ ؽًَِْٔٔب َٓبءً ًَعُوٌُا اُنَّبسِ

15 192 

 رقم الصفحة رقم اآلية فتحسورة ال ـ.

 193 5  {...عَِّْئَبرِيِْْ ػَنْيُْْ ًٌََُّلِّشَ كِْيَب ...خَبُِذَِّٖ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الحجرات ـ.

 89 5  { سَؽٌِْْ ؿَلٌُسٌ ًَاَُِّوُ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة ق ـ.

 74 16  {سِّذِاٌَُْ ؽَجَِْ ِْٖٓ بَُِْْوِ ؤَهْشَةُ ... ًََٗؾُْٖ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الذاريات ـ.

 222, 46 56  {َُِْؼْجُذًُِٕ بَُِّب ًَاُْةِْٗظَ اُْغَِّٖ خََِوْذُ ًََٓب} 1
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 69 58  {أَُْزِنيُ اُْوٌَُّحِ رًُ اُشَّصَّامُ ىٌَُ اَُِّوَ بَِّٕ} 2

 78 22  {رٌُػَذًَُٕ ًََٓب سِصْهٌُُْْ اُغََّٔبءِ ًَكِِ} 3

 135 24 {أٌُُْْشَِٓنيَ بِثْشَاىَِْْ ػَْْقِ ؽَذِّشُ ؤَرَبىَ ىََْ} 4

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة النجم ـ.

1 

 ًَكََّ اَُّزُِ ًَبِثْشَاىَِْْ( 23) ٌُٓعََ طُؾُقِ كِِ ثَِٔب ُّنَجَّإْ َُْْ ؤَّْ}

 َٓب بَُِّب غَبُِِِْٕةِْٗ َُْْظَ ًَؤَْٕ( 28) ؤُخْشٍَ ًِصْسَ ًَاصِسَحٌ رَضِسُ ؤََُّب( 21)

 اُْغَضَاءَ ُّغْضَاهُ صَُّْ( 84) ُّشٍَ عٌَْفَ عَؼَْْوُ ًَؤََّٕ( 23) عَؼََ

 {اُْإًَْكََ

36-41 157 

2 
 ػِنْذَىَب( 78) أُُْنْزَيََ عِذْسَحِ ػِنْذَ( 72) ؤُخْشٍَ َٗضَُْخً سَآهُ ًََُوَذْ}

  {أَُْإًٍَْ عَنَّخُ
13-15 197 

3 
 ؤَْٕ ثَؼْذِ ِْٖٓ بَُِّب شَْْئًب شَلَبػَزُيُْْ رُـْنِِ َُب ُغََّٔبًَادِا كِِ ََِٓيٍ ِْٖٓ ًًََْْ}

  { ًََّشْػََ َّشَبءُ َُِْٖٔ اَُِّوُ َّإْرََٕ
26 224 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة القمر ـ.

 206 49  {ثِوَذَسٍ خََِوْنَبهُ شَِْءٍ ًََُّ بَِّٗب} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الرحمن ـ.

 178, 177 7 {أُِْْضَإَ ًًََػَغَ سَكَؼَيَب اُغََّٔبءًََ} 1

 197 54  {بِعْزَجْشَمٍ ِْٖٓ ثَـَبئِنُيَب} 2

 159 3-1  {اُْةِْٗغَبَٕ خََِنَ( 2) اُْوُشْإَٓ ػَََِّْ( 7) اُشَّؽَُْٖٔ} 3

 159 4  {اُْجََْبَٕ ػَََِّٔوُ} 4

 212 29 {شَإٍْٕ كِِ ىٌَُ ٌٍَّّْ ..ًََُّ} 5
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 رقم الصفحة رقم اآلية الحديدسورة  ـ.

1 

 َُِْوٌَُّ ًَأُِْْضَإَ اٌُِْزَبةَ َٓؼَيُُْ ًَؤَْٗضَُْنَب ثِبُْجَِّْنَبدِ سُعَُِنَب ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}

 ًََُِْؼََِْْ ُِِنَّبطِ ًََٓنَبكِغُ شَذِّذٌ ثَإْطٌ كِْوِ اُْؾَذِّذَ ًَؤَْٗضَُْنَب ثِبُْوِغْؾِ اُنَّبطُ

 {ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ ثِبُْـَْْتِ ًَسُعَُِوُ شُهَُّنْظُ َْٖٓ اَُِّوُ

25 

8 ,66 ,
69 ,144, 
150 ,154, 
158 ,177 

2 

}ٌََّّْ َّوٌٍُُ أُُْنَبكِوٌَُٕ ًَأُُْنَبكِوَبدُ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا اْٗظُشًَُٗب َٗوْزَجِظْ ِْٖٓ 

كَؼُشِةَ ثَْْنَيُْْ ثِغٌُسٍ َُوُ ثَبةٌ ٌُٗسًُِْْ هََِْ اسْعِؼٌُا ًَسَاءًَُْْ كَبُْزَِٔغٌُا ٌُٗسًا 

  ثَبؿِنُوُ كِْوِ اُشَّؽَْٔخُ ًَظَبىِشُهُ ِْٖٓ هِجَِِوِ اُْؼَزَاةُ {

13 122 ,169 

 9 27  {اُْةِْٗغََِْ ًَآرَْْنَبهُ} 3

, 51, 49 16  {اَُِّوِ ُِزًِْشِ هٌُُِثُيُْْ رَخْشَغَ ؤَْٕ آَٓنٌُا َُِِّزَِّٖ َّإِْٕ ؤََُْْ} 4
153 

5 
}ُِئََِّب َّؼََِْْ ؤَىَُْ اٌُِْزَبةِ ؤََُّب َّوْذِسًَُٕ ػَََِ شَِْءٍ ِْٖٓ كَؼَِْ اَُِّوِ ًَؤََّٕ 

 اُْلَؼََْ ثَِْذِ اَُِّوِ ُّاْرِْوِ َْٖٓ َّشَبءُ ًَاَُِّوُ رًُ اُْلَؼَِْ اُْؼَظِِْْ{
29 219 

6 
ََِ ًَُِّ شَِْءٍ }َُوُ ُِْٓيُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ُّؾِِْْ ًَُِّْٔذُ ًَىٌَُ ػَ

  هَذِّشٌ{
2 36 ,38 ,

71 ,108 

 38, 36 5  }َُوُ ُِْٓيُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ًَبََُِ اَُِّوِ رُشْعَغُ اُْإٌُُٓسُ { 7

8 

}ىٌَُ اَُّزُِ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعَ كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ صَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ 

كِِ اُْإَسْعِ ًََٓب َّخْشُطُ ِٓنْيَب ًََٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ًََٓب  اُْؼَشْػِ َّؼَُِْْ َٓب َِِّظُ

 َّؼْشُطُ كِْيَب ًَىٌَُ َٓؼٌَُْْ ؤََّْٖ َٓب ًُنْزُْْ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ثَظِريٌ { 

4 

39 ,77 ,
83 ,98 ,
101 ,208 ,

226 

9 
ْٗلُغٌُِْْ بَُِّب كِِ ًِزَبةٍ ِْٖٓ }َٓب ؤَطَبةَ ِْٖٓ ُٓظِْجَخٍ كِِ اُْإَسْعِ ًََُب كِِ ؤَ

 هَجَِْ ؤَْٕ َٗجْشَؤَىَب بَِّٕ رَُِيَ ػَََِ اَُِّوِ َّغِريٌ{
22 

39 ,206 ,
212 ,234 
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11 
}ًََٓب ٌَُُْْ َُب رُآِْنٌَُٕ ثِبَُِّوِ ًَاُشَّعٌٍُُ َّذْػًٌُُْْ ُِزُآِْنٌُا ثِشَثٌُِّْْ ًَهَذْ ؤَخَزَ 

  نِنيَ{ِْٓضَبهٌَُْْ بِْٕ ًُنْزُْْ ُٓآِْ
8 

42 ,43 ,
44 ,142 

 1  }عَجَّؼَ َُِِّوِ َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ًَىٌَُ اُْؼَضِّضُ اُْؾٌَُِْْ{ 11
46 ,47 ,
48 ,66 

12 
}اَُّزَِّٖ َّجْخٌََُِٕ ًََّإُْٓشًَُٕ اُنَّبطَ ثِبُْجُخَِْ ًََْٖٓ َّزٌٍَََّ كَةَِّٕ اَُِّوَ ىٌَُ اُْـَنُِِّ 

  اُْؾَِْٔذُ{
24 

52 ,92 ,
95 

13 
}آِٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ ًَؤَْٗلِوٌُا َِّٓٔب عَؼٌََُِْْ ُٓغْزَخَِْلِنيَ كِْوِ كَبَُّزَِّٖ 

  آَٓنٌُا ِٓنٌُْْْ ًَؤَْٗلَوٌُا َُيُْْ ؤَعْشٌ ًَجِريٌ {
7 52 ,112 

14 

َٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ َُب }ًََٓب ٌَُُْْ ؤََُّب رُنْلِوٌُا كِِ عَجَِِْ اَُِّوِ ًََُِِّوِ ِٓريَاسُ اُغَّ

َّغْزٌَُِ ِٓنٌُْْْ َْٖٓ ؤَْٗلَنَ ِْٖٓ هَجَِْ اُْلَزْؼِ ًَهَبرَََ ؤًَُُئِيَ ؤَػْظَُْ دَسَعَخً َِٖٓ 

اَُّزَِّٖ ؤَْٗلَوٌُا ِْٖٓ ثَؼْذُ ًَهَبرٌَُِا ًًًَُِّب ًَػَذَ اَُِّوُ اُْؾُغْنََ ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ 

  خَجِريٌ {

10 52 ,90 ,
188 

15 
}َْٖٓ رَا اَُّزُِ ُّوْشِعُ اَُِّوَ هَشْػًب ؽَغَنًب كَُْؼَبػِلَوُ َُوُ ًََُوُ ؤَعْشٌ 

  ًَشٌِّْ{
11 52 

16 
}بَِّٕ أُُْظَّذِّهِنيَ ًَأُُْظَّذِّهَبدِ ًَؤَهْشَػٌُا اَُِّوَ هَشْػًب ؽَغَنًب ُّؼَبػَقُ 

  َُيُْْ ًََُيُْْ ؤَعْشٌ ًَشٌِّْ{
18 52 

 3 ٍُ ًَاُْأخِشُ ًَاُظَّبىِشُ ًَاُْجَبؿُِٖ ًَىٌَُ ثٌَُِِّ شَِْءٍ ػٌَِِْْ{}ىٌَُ اُْإًََّ 17
74 ,77 ,

208 

18 
}ٌُُِّظُ اَََُِّْْ كِِ اُنَّيَبسِ ًٌَُُِّظُ اُنَّيَبسَ كِِ اََُِِّْْ ًَىٌَُ ػٌَِِْْ ثِزَادِ 

 اُظُّذًُسِ {
6 77 ,208 

َُٔبدِ بََُِ }ىٌَُ اَُّزُِ ُّنَضٍُِّ ػَََِ ػَجْذِهِ آَّبدٍ ثَ 19 , 88, 85 9ِّْنَبدٍ ُُِْخْشِعٌَُْْ َِٖٓ اُظُِّ
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 143  { اُنٌُّسِ ًَبَِّٕ اَُِّوَ ثٌُِْْ َُشَءًُفٌ سَؽٌِْْ

21 
}ٌََُِِْْب رَإْعٌَْا ػَََِ َٓب كَبرٌَُْْ ًََُب رَلْشَؽٌُا ثَِٔب آرَبًُْْ ًَاَُِّوُ َُب ُّؾِتُّ ًََُّ 

  ُٓخْزَبٍٍ كَخٌُسٍ{
23 105 ,212 ,

234 

21 
 ُْْ }اػٌَُِْٔا ؤََّٕ اَُِّوَ ُّؾِِْ اُْإَسْعَ ثَؼْذَ ٌَْٓرِيَب هَذْ ثََّْنَّب ٌَُُُْ اُْأَّبدِ َُؼٌََِّ

 رَؼْوٌَُِِٕ {
17 108 

22 

}ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسُعُِِوِ ؤًَُُئِيَ ىُُْ اُظِّذِّّوٌَُٕ ًَاُشُّيَذَاءُ ػِنْذَ 

ًٌَُٗسُىُْْ ًَاَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ًًََزَّثٌُا ثِأَّبرِنَب ؤًَُُئِيَ ؤَطْؾَبةُ سَثِّيِْْ َُيُْْ ؤَعْشُىُْْ 

 اُْغَؾِِْْ{

19 
112 ,119 ,

120 

23 

}عَبثِوٌُا بََُِ َٓـْلِشَحٍ ِْٖٓ سَثٌُِّْْ ًَعَنَّخٍ ػَشْػُيَب ًَؼَشْعِ اُغََّٔبءِ 

ُِيَ كَؼَُْ اَُِّوِ ُّاْرِْوِ َْٖٓ ًَاُْإَسْعِ ؤُػِذَّدْ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسُعُِِوِ رَ

  َّشَبءُ ًَاَُِّوُ رًُ اُْلَؼَِْ اُْؼَظِِْْ{

21 113 ,197 ,
219 

24 
} َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّوٌُا اَُِّوَ ًَآِٓنٌُا ثِشَعٌُُِوِ ُّاْرٌُِْْ ًِلَِِْْْٖ ِْٖٓ 

  ـْلِشْ ٌَُُْْ ًَاَُِّوُ ؿَلٌُسٌ سَؽٌِْْ{سَؽَْٔزِوِ ًََّغْؼََْ ٌَُُْْ ٌُٗسًا رَْٔشٌَُٕ ثِوِ ًََّ
28 

115 ,116 ,
140 

 117, 116 12 {ٌُٗسُىُْْ َّغْؼََ} 25

26 
}كَبٌََُّْْْ َُب ُّاْخَزُ ِٓنٌُْْْ كِذَّْخٌ ًََُب َِٖٓ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا َٓإًَْاًُُْ اُنَّبسُ ىَِِ 

  ٌََُْٓبًُْْ ًَثِئْظَ أَُْظِريُ{
15 123 ,201 

27 
َّزِئَِب اُنُّجٌَُّحَ ًَاٌُِْزَبةَ }ًََُوَ ذْ ؤَسْعَِْنَب ٌُٗؽًب ًَبِثْشَاىَِْْ ًَعَؼَِْنَب كِِ رُسِّّ

  كَِٔنْيُْْ ُٓيْزَذٍ ًًََضِريٌ ِٓنْيُْْ كَبعِوٌَُٕ{
26 135 

 155, 137 27 ًَآرَْْنَبهُ َٓشََّْْ اثِْٖ ثِؼِْغََ ًَهَلَّْْنَب ثِشُعُِِنَب آصَبسِىِْْ ػَََِ هَلَّْْنَب صَُّْ} 28



283 
 

 ًَسَىْجَبَِّْٗخً ًَسَؽَْٔخً سَؤْكَخً ارَّجَؼٌُهُ اَُّزَِّٖ هٌُُِةِ كِِ ًَعَؼَِْنَب ُْةِْٗغََِْا

 ؽَنَّ سَػٌَْىَب كََٔب اَُِّوِ سِػٌَْإِ اثْزِـَبءَ بَُِّب ػََِْْيِْْ ًَزَجْنَبىَب َٓب اثْزَذَػٌُىَب

 {كَبعِوٌَُٕ ِٓنْيُْْ ًًََضِريٌ ؤَعْشَىُْْ ِٓنْيُْْ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ كَأرَْْنَب سِػَبَّزِيَب
 رقم الصفحة رقم اآلية سورة المجادلة ـ.

 69 21  { ػَضِّضٌ هٌٌَُِّ اَُِّوَ بَِّٕ ًَسُعُِِِ ؤََٗب َُإَؿِِْجََّٖ اَُِّوُ ًَزَتَ} 1

2 

 عَبدِعُيُْْ ٌَىُ بَُِّب خَْٔغَخٍ ًَال سَاثِؼُيُْْ ىٌَُ بَُِّب صاَلصَخٍ َٗغٌٍَْ ِْٖٓ ٌٌَُُّٕ َٓب}

 ػٌَُِِٔا ثَِٔب ُّنَجِّئُيُْْ صَُّْ ًَبٌُٗا َٓب ؤََّْٖ َٓؼَيُْْ ىٌَُ بَُِّب ؤًَْضَشَ ًَال رَُِيَ ِْٖٓ ؤَدََْٗ ًَال

  {اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ

7 100 

3 
 ًَاَُِّوُ دَسَعَبدٍ اُْؼَِِْْ ؤًُرٌُا ًَاَُّزَِّٖ ِٓنٌُْْْ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ اَُِّوُ ...َّشْكَغِ}

  { خَجِريٌ رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب
11 189 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الحشر ـ.

1 
 اُشَّؽَُْٖٔ ىٌَُ ًَاُشَّيَبدَحِ اُْـَْْتِ ػَبُُِْ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ َُب اَُّزُِ اَُِّوُ ىٌَُ}

 { اُشَّؽُِْْ
22 65 ,87 

2 

وُذًُّطُ اُغََِّبُّ أُُْآُِْٖ أُُْئَُِْْٖ } ىٌَُ اَُِّوُ اَُّزُِ َُب بَُِوَ بَُِّب ىٌَُ أَُِِْيُ اُْ

( ىٌَُ اَُِّوُ 22اُْؼَضِّضُ اُْغَجَّبسُ أُُْزٌََجِّشُ عُجْؾَبَٕ اَُِّوِ ػََّٔب ُّشْشًٌَُِٕ )

اُْخَبُِنُ اُْجَبسِتُ أُُْظٌَِّسُ َُوُ اُْإَعَْٔبءُ اُْؾُغْنََ ُّغَجِّؼُ َُوُ َٓب كِِ 

 ٌَ اُْؼَضِّضُ اُْؾٌَُِْْ {اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْعِ ًَىُ

23 ,24 65 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الصف ـ.

1 
}ًَبِرْ هَبٍَ ػِْغََ اثُْٖ َٓشََّْْ َّب ثَنِِ بِعْشَائََِْ بِِِّٗ سَعٌٍُُ اَُِّوِ بٌَُُِْْْْ 

ؼْذُِ اعُْٔوُ ُٓظَذِّهًب َُِٔب ثََْْٖ َّذََُّ َِٖٓ اُزٌَّْسَاحِ ًَُٓجَشِّشًا ثِشَعٌٍٍُ َّإْرِِ ِْٖٓ ثَ
6 

140 ,154 ,
156 
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 ؤَؽَْٔذُ كَََِّٔب عَبءَىُْْ ثِبُْجَِّْنَبدِ هَبٌُُا ىَزَا عِؾْشٌ ُٓجِنيٌ{  
 رقم الصفحة رقم اآلية سورة المنافقون ـ.

 90 11 {رَؼٌََُِْٕٔ ثَِٔب خَجِريٌ ًَاَُِّوُ ؤَعَُِيَب عَبءَ بِرَا َٗلْغًب اَُِّوُ ُّاَخِّشَ ًََُْٖ} 1

 120 3  {َّلْوَيٌَُٕ َُب كَيُْْ هٌُُِثِيِْْ ػَََِ كَـُجِغَ ًَلَشًُا صَُّْ آَٓنٌُا ثِإََّٗيُْْ يَرَُِ} 2

 235 8  { ًَُُِِْٔآِْنِنيَ ًَُِشَعٌُُِوِ اُْؼِضَّحُ ًََُِِّوِ} 3

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الممك ـ.

 78 13  { اُظُّذًُسِ ثِزَادِ ٌِِْْػَ بَِّٗوُ ثِوِ اعْيَشًُا ؤًَِ هٌٌََُُْْْ ًَؤَعِشًُّا} 1

, 90, 78 14  { اُْخَجِريُ اَُِّـِْقُ خََِنَ ًَىٌَُ َْٖٓ َّؼَُِْْ ؤََُب} 2
214 

 109 2 {ًَاُْؾََْبحَ أٌَُْْدَ خََِنَ اَُّزُِ} 3

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة المعارج ـ.

1 

( 77) ثِجَنِْوِ ٌَِّْٓئِزٍ ػَزَاةِ ِْٖٓ َّلْزَذُِ ٌَُْ أُُْغْشُِّ ٌََّدُّ ُّجَظَّشًَُٗيُْْ}

 اُْإَسْعِ كِِ ًََْٖٓ( 72) رُاًِّْوِ اَُّزِِ ًَكَظَِِْزِوِ( 72) ًَؤَخِْوِ ًَطَبؽِجَزِوِ

  {ُّنْغِْوِ صَُّْ عَِْٔؼًب

11-14 200 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة نوح ـ.

1 
 ًََّؼٌُمَ َّـٌُسَ ًََُب عٌَُاػًب ًََُب اًَدًّ رَزَسَُّٕ ًََُب آُِيَزٌَُْْ رَزَسَُّٕ َُب ًَهَبٌُُا}

  { ًََٗغْشًا
23 134 

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة المزمل ـ.

1 
 َُب ًَأَُْـْشِةِ أَُْشْشِمِ سَةُّ( 8) رَجْزًِِْب بَُِْْوِ ًَرَجَزََّْ سَثِّيَ اعَْْ ًَارًُْشِ}

  {ًًًَِِْب كَبرَّخِزْهُ ىٌَُ بَُِّب بَُِوَ
8 ,9 32 

 140 1  {أُُْضََُِّّٓ ؤَُّّيَب بَّ} 2
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 رقم الصفحة رقم اآلية سورة المدثر ـ.

 140 1 { أُُْذَّصِّشُ ؤَُّّيَب َّب} 1

 220 56 }ًََٓب َّزًُْشًَُٕ بَُِّب ؤَْٕ َّشَبءَ اَُِّوُ ىٌَُ ؤَىَُْ اُزَّوٌٍَْ ًَؤَىَُْ أَُْـْلِشَحِ{  2

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة القيامة ـ.

 75 23, 22  {َٗبظِشَحٌ سَثِّيَب بََُِ( 22) َٗبػِشَحٌ ٌََّْٓئِزٍ ًُعٌُهٌ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة اإلنسان ـ.

 220 30  { ؽًٌَِْٔب ػًَِِْٔب ًَبَٕ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب رَشَبءًَُٕ ًََٓب} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة النبأ ـ.

 121 26 { كَبهًبًِ عَضَاءً} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة النازعات ـ.

1 
 رًِْشَاىَب ِْٖٓ ؤَْٗذَ كَِْْ( 82) ُٓشْعَبىَب ؤََّّبَٕ اُغَّبػَخِ ػَِٖ َّغْإٌََُُٗيَ}

  { َّخْشَبىَب َْٖٓ ُٓنْزِسُ ؤَْٗذَ بََِّٗٔب( 88) ُٓنْزَيَبىَب سَثِّيَ بََُِ( 82)
42-45 165 

 رقم الصفحة آليةرقم ا سورة التكوير ـ.

 218, 216 29  { اُْؼَبَُِٔنيَ سَةُّ اَُِّوُ َّشَبءَ ؤَْٕ بَُِّب رَشَبءًَُٕ ًََٓب} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة المطففين ـ.

 75 15  { ََُٔؾْغٌُثٌَُٕ ٌََّْٓئِزٍ سَثِّيِْْ ػَْٖ بَِّٗيُْْ ًََِّب} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة البروج ـ.

 94 8 { اُْؾَِْٔذِ اُْؼَضِّضِ ثِبَُِّوِ ُّآِْنٌُا ؤَْٕ بَُِّب ِٓنْيُْْ َٗؤٌَُا ًََٓب} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة الميل ـ.

 37 13  {ًَإًََُ َُٔخِشَحََُنَب  ًَبَِّٕ} 1

 رقم الصفحة رقم اآلية سورة القارعة ـ.

 180 7, 6  { سَاػَِْخٍ ػِْشَخٍ كِِ كَيٌَُ( 3) ٌََٓاصِّنُوُ صَوَُِذْ َْٖٓ كَإََّٓب} 1
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 :ثانيًا: فيرس األحاديث
 رقم الصفحة الحديث م.

1 
ا بىٍيفى  ًإٍسبلىًمنىا بىٍيفى  كىافى  مى اتىبىنىا أىفٍ  كى  َُِِّزَِّٖ َّإِْٕ ؤََُْْ} :اآليىةً  ًبيىًذهً  الم وي  عى

 ًسًنيفى  أىٍربىعي  ًإال   [16: الحديد] {اَُِّوِ ُِزًِْشِ هٌُُِثُيُْْ رَخْشَغَ ؤَْٕ آَٓنٌُا
11 

2   ٍيري , ال ًذيفى  ثيـ  , قىٍرًني الن اسً  خى ... ال ًذيفى  ثيـ   يىميكنىييـٍ   14يىميكنىييـٍ

3   ذى ـى  ظىٍيرً  ًمفٍ  اٍلًميثىاؽى  اهللي  أىخى فىةى  يىٍعًني - ًبنىٍعمىافى  آدى  ًمفٍ  فىأىٍخرىجى  - عىرى
ٍمًبوً  ي ةو  كيؿ   صي   ... قيبيبلن  كىم مىييـٍ  كىالذ رِّ ثيـ   يىدىٍيوً  بىٍيفى  ثىرىىيـٍ فىنى , ذىرىأىىىا ذيرِّ

42 ,45 

4 
 لىتٍ  لىم ا  أىبيك قىاؿى [, 245: البقرة] {ؽَغَنًب هَشْػًب اهللَ ُّوْشِعُ اَُّزُِ رَا َْٖٓ} نىزى

... ًمن ا ييًريدي  اهللى  ًإف   اهللً  رىسيكؿى  يىا: الد ٍحدىاحً   اٍلقىٍرضى
 

54 

5 ...  ٍـٍ  أىٍنفىؽى  لىك ديكي دو  ًمٍثؿى  أىحى ًدًىـٍ  ميد   بىمىغى  مىا ذىىىبنا أيحي    55نىًصيفىوي  كىالى  أىحى

6 
  ؿي  أىٍنتى  ...المييـ  بىٍعدىؾى  فىمىٍيسى  اآٍلًخري  كىأىٍنتى  شىٍيءه, قىٍبمىؾى  فىمىٍيسى  اأٍلىك 

 ديكنىؾى  فىمىٍيسى  اٍلبىاًطفي  كىأىٍنتى  شىٍيءه, فىٍكقىؾى  فىمىٍيسى  الظ اًىري  كىأىٍنتى  شىٍيءه,
  شىٍيءه...

73 ,74 ,76 

7 ا ـٍ  ... أىمى ٍكفى  ًإن كي ب كيـٍ  سىتىرى ٍكفى  كىمىا رى , ىىذىا تىرى امُّكفى  الى  اٍلقىمىرى  ًفي تيضى
ٍؤيىًتًو...   ري

75 

8  عىمىؿً  قىٍبؿى  الن يىارً  كىعىمىؿي  الن يىاًر, عىمىؿً  قىٍبؿى  الم ٍيؿً  عىمىؿي  ًإلىٍيوً  ...ييٍرفىعي 
  الم ٍيًؿ...

78 

9 …  ٍيىرىاؾى  فىًإن وي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  تىرىاهي, كىأىن ؾى  الم وى  تىٍعبيدى  أىف 83 
11   ًفي  , اٍلغىًني  , الت ًقي   اٍلعىٍبدى  ييًحبُّ  الم وى  ًإف   114اٍلخى

11   لىؾى  المييـ , ًبؾى  أىٍسمىٍمتي , كى , مىٍيؾى كىعى  آمىٍنتي ك ٍمتي لىٍيؾى  تىكى , كىاً  ًبؾى  أىنىٍبتي  كى
... ٍمتي اصى  خى

117 

12  ثىةه تىٍيفً  أىٍجرىىيـٍ  ييٍؤتىٍكفى  ثىبلى ؿه : مىر   كىأىٍدرىؾى  ًبنىًبيًِّو, آمىفى  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي
 ًبًو... فىآمىفى   الن ًبي  

115 

13  ًقتىاليوي  فيسيكؽه  اٍلميٍسًمـً  ًسبىابي   121ٍفركي  كى

14  د ثى  ًإذىا: ثىبلىثه  اٍلمينىاًفؽً  آيىةي , حى ذىا كىذىبى , كىعىدى  كىاً  ذىا أىٍخمىؼى  اٍؤتيًمفى  كىاً 
افى   خى

122 

15  ٍمىبلىًئكىًتًو, ًبالم ًو, تيٍؤًمفى  ...أىف كيتيًبًو, كى ًمًو, كى تيٍؤًمفى  اآلًخًر, كىاٍليىٍكـً  كىريسي , 149, 128 كى
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ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  شىرِّهً  خى  ...   164 ,216كى
16 . ًلىًكف ا اٍئتيكا .. كى ؿى  نيكحن   133الم وي... بىعىثىوي  رىسيكؿو  أىك 
17   ـى  بىٍيفى  كىافى نيكحو , آدى كفو  عىشىرىةي  كى مىى كيمُّييـٍ  قيري ؽِّ... ًمفى  شىًريعىةو  عى   133اٍلحى

18  
ؿ   عىز   الم وى  ًإف  اكىزى  كىجى د ثىتٍ  اعىم   أًليم ًتي تىجى ا أىٍنفيسىيىا, ًبوً  حى  تىٍعمىٍؿ, لىـٍ  مى
 ًبوً  تىكىم ـٍ  أىكٍ 

161 

19 ...  تيٍرسىؿي انىةي  كى ـي, اأٍلىمى نىبىتىيً  فىتىقيكمىافً  كىالر ًح رىاطً  جى , يىًميننا الصِّ ًشمىاالن  كى
ـٍ  فىيىميرُّ  ليكي  كىاٍلبىٍرًؽ... أىك 

167 

21   ًتىاف ًفيفىتىافً  كىًممى مىى خى   174 ,175اٍلًميزىاًف... ًفي ثىًقيمىتىافً  المِّسىاًف, عى

21  عي ًة, يىٍكـى  اٍلًميزىافي  ييكضى  كىاأٍلىٍرضي  الس مىاكىاتي  ًفيوً  كيًزفى  فىمىكٍ  اٍلًقيىامى
ًسعىٍت...   لىكي

174 

22   ؿي  لىيىٍأًتي ًإن وي ـي  الر جي ًة, يىٍكـى  الس ًميفي  العىًظي نىاحى  الم وً  دى ًعنٍ  يىًزفي  الى  الًقيىامى  جى
ةو...  بىعيكضى

175 

23 ا ًبيىًدًه, نىٍفًسي ... كىال ًذم دو  ًمفٍ  اٍلًميزىافً  ًفي أىٍثقىؿي  لىييمى   176أيحي

24   احي مىى اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  أيم ًتي ًمفٍ  ًبرىجيؿو  ييصى ؤكسً  عى ًئًؽ, ري بلى  فىييٍنشىري  اٍلخى
ًتٍسعيكفى  ًتٍسعىةه  عمىيو , كى ًر... مىد   ًسًجؿ   كيؿُّ  ًسًجبلًّ   اٍلبىصى

176 

25   عي ًة, يىٍكـى  اٍلمىكىاًزيفي  تيكضى ًؿ, فىييٍؤتىى اٍلًقيىامى عي  ًبالر جي  ًكف ةو, ًفي فىييكضى
عي  ا فىييكضى مىٍيًو, أيٍحًصيى  مى ايىؿى  عى ... ًبوً  فىتىمى   اٍلًميزىافي

176 

26  عي ًفي الًميزىاًف أىٍثقىؿي ا ًمٍف شىٍيءو ييكضى ميؽً  مى ٍسًف الخي   179...ًمٍف حي
27 كىٍبشو  كىيىٍيئىةً  ًباٍلمىٍكتً  ييٍؤتىى ...   182أىٍممىحى
28  ًؿ الش اًحًب   183 ...يىًجيءي اٍلقيٍرآفي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىالر جي
29 مىاتى  ًإذىا , ـٍ ديكي مىٍيوً  ييٍعرىضي  فىًإن وي  أىحى ٍقعىديهي  عى ...كىالعىشً  ًباٍلغىدىاةً  مى    186 يِّ

31  اًلًحيفى  ًلًعبىاًدمى  أىٍعدىٍدتي ا الص   كىالى , سىًمعىتٍ  أيذيفه  كىالى , رىأىتٍ  عىٍيفه  الى  مى
طىرى  مىى خى ... قىٍمبً  عى    بىشىرو

188 

31  ٍـى  كىرىسيكًلًو, ًبالم وً  آمىفى  مىف ـى  الص بلىةى, كىأىقىا ا , كىصى افى قًّا كىافى  رىمىضى  حى
مىى ن ةى... ييٍدًخمىوي  أىفٍ  الم وً  عى   الجى

189 ,191 

32 ةن... ًبوً  الم وي  رىفىعىوي  ًبسىٍيـو  اٍلعىديك   بىمىغى  مىفٍ  اٍرميكا   189 دىرىجى
33  ةو  ًمائىةي  كىاٍلعىاًبدً  اٍلعىاًلـً  بىٍيفى ... دىرىجى

" 189 
ٍقؿ أىف   34 ن ةو  ًإلىى ...تىٍدعيكًني: الن ًبيِّ  ًإلىى كىتىبى  ًىرى يىا جى  198 الس مىكىاتي  عىٍرضي
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 ... ًلٍمميت ًقيفى  أيًعد تٍ  كىاألىٍرضي 
 

35   ذىىىبنا... اأٍلىٍرضً  ًمٍؿءي  لىؾى  كىافى  لىكٍ  أىرىأىٍيتى : اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًلٍمكىاًفرً  ييقىاؿي  211 ,212 

36  ٍمىى اٍجتىمىعىتٍ  لىكٍ  األيم ةى  أىف   ... كىاٍعمىـ  يىٍنفىعيكؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  ؾى يىٍنفىعيك  أىفٍ  عى
... الم وي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإال     لىؾى

213 ,234 

37   قىاًديرى  اهللي  كىتىبى ًئؽً  مى بلى  كىاأٍلىٍرضى  الس مىاكىاتً  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلخى
ٍمًسيفى     سىنىةو... أىٍلؼى  ًبخى

216 ,211 

38   ُّشىٍيءو  ... كيؿ , ت ى ًبقىدىرو   217كىاٍلعىٍجًز  اٍلكىٍيسً  أىكً  كىاٍلكىٍيًس, اٍلعىٍجزً  حى

39  
مىؽى  اهللى  ًإف  , خى ـى ذى  ثيـ   آدى ٍمؽى  أىخى قىاؿى  ظىٍيًرًه, ًمفٍ  اٍلخى ءً : كى ن ةً  ًفي ىىؤيالى  اٍلجى
ءً  أيبىاًلي, كىالى     أيبىاًلي... كىالى  الن ارً  ًفي كىىىؤيالى

211 

41    ـٍ  ًإف دىكي ٍمقيوي  ييٍجمىعي  أىحى    211يىٍكمنا... أىٍربىًعيفى  أيمِّوً  بىٍطفً  ًفي خى

41   مىٍف سىر هي أىٍف ييٍبسىطى لىوي ًفي ًرٍزًقًو, أىٍك ييٍنسىأى لىوي ًفي أىثىًرًه, فىٍميىًصٍؿ
 رىًحمىوي 

212 

42   اًنعو  كيؿ   يىٍصنىعي  الم وى  ًإف ٍنعىتىوي  صى    226كىصى
43   ؿ  كى  عىز   الم وى  ًإف ك ؿى  جى مىكنا... ًبالر ًحـً  كى   235 مى
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 :ثالثًا: فيرس األعالم
 رقم الصفحة اسم العمم م.
 116  عرفة ابف 1
 181 ابف فكرؾ  2
 21 كبلب ابف 3
 178 أبك إسحاؽ الزجاج  4
 194 أبك اليذيؿ  5
 66 بكر األنبارم  أبك 6
 98 النصراني  األخطؿ 7
 27 األزىرم  8
 171 اآلمدم  9
 28 الباقبلني  10
 17 البغدادم 11
 231 البيجكرم  12
 11 ابف الجكزم 13
 161 الجكيني) اماـ الحرميف( 14
 17 الحسف البصرم  15
 18 أبك الحسيف الخياط 16
 8 الزحيمي 17
 37  الزمخشرم 18
 8 ابف عاشكر 19
 21 المعتزلي  الجبار عبد 20
 9 انيأبك عمرك الد 21
 89 الغزالي  22
 11 القاسمي 23
 86  القفاؿ 24

 11 الماكردم 25
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