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 ةيً الَعَربِ  َغةِ الم  خُص الرسالة بِ ُممً 
 الحمد هلل الذم ىداني ليذا كما كنت ألىتدم لكال أف ىداني اهلل ... أما بعد. 

بين السمف والمعتزلة دراسة  عقيدة في سورة يونس " قضايا الفإف ىذا البحث كالذم بعنكاف 
فقد تناكلت في ىذا البحث أىـ ما كرد في السكرة مف قضايا عقدية ىامة كتـ تحميمية مقارنة" 

دراستيا دراسة تحميمية مقارنة بيف السمؼ كالمعتزلة، كذلؾ بيدؼ بياف عقائدىـ الباطمة ككشؼ ما 
 عكه كنقده كالرد عميو كفؽ منيج السمؼ الصالح. فييا مف زيؼ مع بياف المنيج الذم اتب

كقد جاء ىذا البحث لممقارنة العقدية بيف السمؼ كالمعتزلة ضمف مقدمة كأربعة فصكؿ يتضمف 
 كؿ فصؿ منيا عدة مباحث. 

كتضمنت المقدمة: اإلىداء، كالشكر، كأىمية المكضكع، كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث،  
 فيو، ثـ خطة البحث.  كالمنيج كالطريقة المتبعة

كتناكؿ التمييد: التعريؼ بالسكرة كتسميتيا بيذا االسـ، كسبب نزكليا، كفضائميا، كمناسبتيا لما 
قبميا كلما بعدىا، كمجمؿ القضايا العقدية الكاردة في السكرة، كالتعريؼ بالسمؼ كالمعتزلة، كبياف 

 أصكؿ المعتزلة الخمسة المجمع عمييا عندىـ. 
بيف السمؼ كالمعتزلة، كاشتمؿ  ألكؿ: فجاء تحت عنكاف التكحيد في سكرة يكنس أما الفصؿ ا

أربعة مباحث ىي: تعريؼ التكحيد كأقسامو بيف السمؼ كالمعتزلة، كتكحيد الربكبية بيف  ىعم
، كتكحيد األلكىية بيف السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس 

 كالصفات بيف السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس ، ثـ تكحيد األسماء . 
بيف السمؼ كالمعتزلة، كاشتمؿ  بينما الفصؿ الثاني فكاف عنكانو: النبكات في سكرة يكنس 

كمعجزة  ، كالنبي محمد مبحثاف ىما: الرسؿ عند السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس  ىعم
  .القرآف الكريـ بيف السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس 

 ىبيف السمؼ كالمعتزلة كاشتمؿ عم ثـ الفصؿ الثالث فكاف عنكانو: الغيبيات في سكرة يكنس 
خمسة مباحث ىي: تعريؼ الغيب كأقسامو كآثاره، كالمبلئكة بيف السمؼ كالمعتزلة في سكرة 
يكنس، كاليكـ اآلخر بيف السمؼ كالمعتزلة، كالشفاعة بيف السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس، 

 . كالنار بيف السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس  كالجنة
ثـ الفصؿ الرابع فكاف عنكانو: القضاء كالقدر كاليداية كالضبلؿ بيف السمؼ كالمعتزلة في سكرة 

ثبلثة مباحث ىي: القضاء كالقدر بيف السمؼ كالمعتزلة، كاليداية  ىكاشتمؿ عم يكنس 
   . ف السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس كالضبلؿ بيف السمؼ كالمعتزلة، كالختـ كالطبع بي

تـ البحث ببياف أىـ النتائج، كذكر بعض التكصيات، ثـ الفيارس.  كخي
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Abstract 

Praise to Allah, who has guided us to this; and we would never have been guided if Allah had 

not guided us. To proceed: 

This study is titled "The Issues of Creed in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon him, 

between the Salaf and the Mu'tazilah: An Analytical Comparative Study”. It discussed the 

most important creed issues mentioned in this surah. Those issues were analyzed and 

compared with reference to the belief of the Salaf, predecessors, and  the Mu'tazilah. This 

aimed to expose and disproof the Mu'tazilah’s fake beliefs and deviated approach according 

to the method of the righteous predecessors. 

This study accomplished its aim of comparing the beliefs of the Salaf and the Mu'tazilah 

through an introduction, and four chapters, each of which included several topics. 

The introduction included the following: a dedication, acknowledgement, the topic 

importance, the reasons for its selection, the objectives of the research, the implemented 

approach and method, and finally the research plan. 

The preface introduced the Surah, the reasons behind its naming and revelation, its virtues, its 

relation with the preceding and following surahs, the creed issues mentioned in it in general, a 

background about the Salaf and the Mu'tazilah, and an explanation of the five pillars of the 

belief of Mu'tazilah. 

The first chapter came under the title of “Tawhid in Surat Yunus between the Salaf and the 

Mu'tazilah.” This chapter included four topics: the definition of Tawheed and its divisions 

between the Salaf and the Mu'tazilah, Tawheed Al-Roboubeyyah between the Salaf and the 

Mu'tazilah in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon him,  Tawheed Al-Uloubeyyah 

between the Salaf and the Mu'tazilah in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon him, and 

Tawheed of the Names and Attributes of Almighty Allah between the Salaf and the 

Mu'tazilah in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon him. 

The second chapter is titled “Prophethoods in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon him, 

between the Salaf and the Mu'tazilah.” The chapter included two topics, which are: Prophets 

between the Salaf and the Mu'tazilah in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon him, and the 

Prophet Muhammad, may Allah’s peace and blessings be upon him, and the miracle of the 

Noble Quran between the Salaf and the Mu'tazilah in Surat Yunus, may Allah’s peace be 

upon him. 

Then the third chapter was titled “The Unseen in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon 

him, between the Salaf and the Mu'tazilah.” The chapter included five topics, which are: 

definition of the unseen and its divisions and impacts, angels between the Salaf and the 

Mu'tazilah in Surat Yunus, the Final Day between the Salaf and the Mu'tazilah, Shafaa’ah, 

mediation, between the Salaf and the Mu'tazilah in Surat Yunus, Heaven and Hellfire between 

the Salaf and the Mu'tazilah in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon him. 

Then the fourth chapter was titled “The Qada’ and Qadar (Fate and Destiny), and Guidance 

and Misguidance in Surat Yunus, may Allah’s peace be upon him, between the Salaf and the 

Mu'tazilah.” The chapter included three topics, which are: Qada’ and Qadar between the Salaf 

and the Mu'tazilah, guidance and misguidance between the Salaf and the Mu'tazilah, sealing 

and stamping between the Salaf and the Mu'tazilah in Surat Yunus, may Allah’s peace be 

upon him. 

The study concluded with a statement of the most important results, some recommendations, 

and the indices. 
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زيريٰىينىنننمنزنرنُّ :لااااااادي خ  
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

الذم شؽ نكر رسالتو ظممات الككف، فأضاء مشارقيا كمغاربيا بعممو كعممو كأخبلقو،  ىإل
 .  القمكب كدكائيا... أفضؿ الخمؽ محمد  طبٌ  ىإل

كفيقي، كزادان لي في المسير طكاؿ كتابتي ليذا البحث،  التي ساندتني ككاف دعاؤىا سر ت ىإل
 الكريمةأثمر جيدىا.... كالدتي  ىحت

مف أحمؿ  ىمف عممني العطاء دكف انتظار، إل ىبالييبة كالكقار، إل مف كممو اهلل  ىإل
ثماران قد حاف قطافيا بعد طكؿ  لاسمو بكؿ فخر كأرجك مف اهلل أف يمد في عمره لير 

 .كريـدم الانتظار.... كال

 الذيف تقاسمت معيـ الحياة... إخكتي كأخكاتي. ىإل

 ىتعمميا كتعميميا كالرد عم ىالعقيدة اإلسبلمية كشجعني عم َّبمف زرع في قمبي ح ىإل
   المخالفيف ليا.... أستاذم الفاضؿ األستاذ الدكتكر: جابر بف زايد السميرم " حفظو اهلل".

 كؿ عالـ كمتعمـ. ىإل

 أف يككف خالصان لكجو الكريـ.  ىدم ىذا البحث المتكاضع راجيةن مف اهلل إلييـ جميعان أ
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 وتقديرٌ  ـكرش
، كألو كصحبو الحمد هلل حمد الشاكريف كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو األميف محمد 

الطيبيف، فالشكر ابتداءن كانتياءن إلى مف ال يطيب الميؿ إال بشكره، كال يطيب النيار إال بذكره، كال 
تطيب المحظات إال بطاعتو، فأحمده حمدان يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو عمى ما أكرمني بو 

تماميا  مف نعمة عظيمة، كتفضؿ عميٌ  بتيسير كتابة ىذه الرسالة في كافة أطكارىا كمراحميا كا 
ف كاف فييا كصمت إلى ما ىي عميو، فما كاف فييا مف صكاب كتسديد فيك مف اهلل  ىحت ، كا 

كتقصير فيك جيد بشرم مقؿ فمف نفسي كأستغفر اهلل، كأسألو أف يجعميا خالصة  مف ضعؼ
 لكجو الكريـ، كعنده متقبمة كبيف الناس مثمرة.

، كقكؿ [12]لقماف:}ًََِٓ َّشْىُشْ فَةََِّّٔد َّشْىُشُ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ وَفَشَ فَةَِّْ خٌٍَّوَ غَنٌِِّ لَِّْذ{ :كانطبلقان مف قكلو 
أف أتقدـ  َّفمف ىذا المنطمؽ كاف حقان عمي ،(1) "المَّوَ  َيْشُكرُ  َل  النَّاَس  َيْشُكرُ  َل  َمنْ  " :رسكؿ اهلل 

ا قدماه لي مف دعـ مادم كمعنكم، الكريميف حفظيما اهلل لمٌ  بكافر الشكر كالتقدير إلى كالدمٌ 
ل ىكصمت إل ىكشجعاني عمى مكاصمة مسيرتي التعميمية حت عممني  كؿ مف ىما أصبك إليو، كا 

 حب العقيدة اإلسبلمية.  حرفان كجعمني مف طمبة العمـ الشرعي كغرس فيٌ 

كأخص بجزيؿ الشكر كالعرفاف أستاذم القدير األستاذ الدكتكر/ جابر بف زايد السميرم الذم  
 ُجْحرَِىا ِفي ْمَمةَ النَّ  َحتَّى َواَلَرِضينَ  السََّمَواتِ  َوَأْىلَ  َوَماَلِئَكَتوُ  المَّوَ  ِإنَّ ": أقكؿ لو بشراؾ قكلو 

، فيك الذم كاف لو الفضؿ بعد اهلل في رعاية (2) "الَخْيرَ  النَّاسِ  ُمَعمِّمِ  َعَمى َلُيَصم ونَ  الُحوتَ  َوَحتَّى
ىذا البحث كاالىتماـ بو منذ أف كاف بذرةن، فمـ يدخر جيدان في تكجييي لما فيو الصكاب في دقيؽ 

ك مادةن أك أسمكبان أك تنظيمان، فقد أفادني بتكجياتو النافعة المسائؿ كجميميا، سكاء كاف منيجان أ
خراجيا عم ىذه الصكرة، فالشكر لو  ىكآرائو الصائبة مما كاف لو آثر عظيـ في تقكيـ الرسالة كا 

مكصكؿ غير مقطكع، كجزاه اهلل عني خير الجزاء، كبارؾ في صحتو كعممو كذريتو كبكأه مف 
 الجنة مقعدان. 

شكرم لؤلستاذيف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة المذيف تفضبل بقبكؿ مناقشة  كما أتقدـ بعظيـ
ثرائيا بالمبلحظات كالتكجييات لتخرج في أبيى حمة فجزاىـ اهلل خيران:   الرسالة كتقكيميا كا 

                                                           

كؼً  شيٍكرً  ًفي بىابه  /اأٍلىدىبً  ًكتىابأبك داكد: سنف أبك داكد، [  ((1 ٍعري صححو ]  4811: حديث رقـ4/255، اٍلمى
 (.2/1122األلباني، األلباني، صحيح الجامع الصغير كزياداتو )

ا بىابي ،  المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  اٍلًعٍمـً  أىٍبكىابي الترمذم: سنف الترمذم،  [ ((2 اءى  مى مىى الًفٍقوً  فىٍضؿً  ًفي جى : 5/50، الًعبىادىةً  عى
 (.1/74حسنو األلباني، األلباني، مشكاة المصابيح ) ]2685حديث رقـ



 خ
 

 "حفظو اهلل" ، الشنطيعبد اهلل عماد الدين   الدكتور:

 "حفظو اهلل"    ييرضتميم ضيف اهلل الدكتور: 

قدـ بالشكر كاالمتناف إلى كميتي العريقة التي طالما افتخرت باالنتساب إلييا كمية أصكؿ كما أت
في قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة أعضاء الييئة التدريسية جميع  ىالديف، كشكرل مكصكؿ إل

عمى ما بذلكه مف جيكد في نشر كغرس العقيدة اإلسبلمية الصحيحة في نفكسنا كالتي تعتبر سران 
أسرار سعادة اإلنساف في الداريف، ككذلؾ الشكر مكصكؿ إلى جامعتي الغراء برئاستيا مف 

 كعممائيا.

كذلؾ الشكر مكصكؿ إلى كؿ مف ساعدني في ىذا البحث سكاء بإشارة أك بعبارة أك بمعمكمة، أك 
التابع  بدعكة في ظير الغيب، كأخص بالذكر إدارة معيد دار الحديث الشريؼ كىيئتو التدريسية

لى جميع صديقاتي كرفيقات لجمعية دار الكتاب كالسنة رشادات، كا  ، لما قدمكه لي مف نصائح كا 
 دربي المكاتي دعمنني بالدعاء كالتحفيز، فجزاىف اهلل عني جميعان خير الجزاء  

كفي الختاـ: أسأؿ اهلل أف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجو الكريـ، كأسألو أف يجزم كؿ مف ذكرتيـ 
نبينا  ىاهلل عم ىكأف يكافئيـ إزاء ما بذلكه مف جيكد، إنو سميع مجيب الدعاء، كصم خير الجزاء

 محمد كآلو كصحبو كسمـ.

 :باحثةال
 ىإيمان بنت عبد الكريم أبو مصطف
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 المقدمة

الحمد هلل الذي أحمنا محمة الفيم، وحالنا بحمية العمم، وممكنا عقال العقل، وزيننا بزينة 
أعقل األمم  ىمن أوتي جوامع الكمم، النبي األمي المبعوث باليدى إل ىوأسمم عم ىالمنطق، وأصم

يوم الدين، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا  ىجميع آلو وصحبو ومن اتبعو بإحسان إل ىوعم

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِسْ لَكُمْ ذُنُىبَكُمْ أَيُّهَا الَّرِينَ آمَنُىا اتَّقُىا اللَّهَ وَقُىلُىا قَىْالً سَدِيدًا  }يَا:  عبده ورسولو، قال 

 [07-07]األحزاب:وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَزَسُىلَهُ فَقَدْ فَاشَ فَىْشًا عَظِيمًا{

 أما بعد: 

فإذا كانت العموم تقاس بشرف موضوعاتيا فإن موضوع العقيدة ىو أشرف الموضوعات، 
وذلك ألنيا جوىر حياة القموب فال حياة لمقموب إال بمعرفة ربيا وخالقيا، وأيضًا لكونيا تبحث في 

و عن صفات النقص، لذلك ي، وفيما ينبغي أن يتصف بو من صفات الكمال وتنزيذات اهلل 
المصدر الرئيسي لفيم العقيدة فيمًا صحيحًا بعيدًا عن تمبيس الفرق  ىلرجوع إلكان ال بد من ا

الضالة المنتسبة لإلسالم والتي بدأت بنشر سموميا وأفكارىا بين المسممين، وتفسيرىا لمقرآن 
 ألىوائيا العقمية، ولعل من أوسع الفرق التي خاضت في الحديث عن وحدانية اهلل  اً الكريم وفق

كمصدر أساسي  وىمال ىصفاتو ونحت بالقرآن الكريم والسنة النبوية جانبًا واعتمدت عم ىونف
لجميع المسائل العقدية وتأويميا لمكثير من المسائل العقدية الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية 

ل العقدية المسائ ؤصلأال وىي فرقة المعتزلة، ولكن مما ال شك فيو فإن القرآن الكريم ىو الذي ي  
المسمم اعتقادىا واإليمان بيا، وىو الذي نزل إلثبات  ىالتي عمييا مدار الدين كمو والتي يجب عم

العقيدة اإلسالمية، فالعقيدة اإلسالمية ىي أصل اإلسالم وىي أساس قبول األعمال واألقوال يوم 
الين المنحرفين عن فيو من الضبغير عمم القيامة، فمن انصرف عن القرآن الكريم واتبع أىواءه 

، كما النبع األصمي لكي ننيل منو عقيدتنا السميمة ىالنيج النبوي، فكان لزامًا عمينا أن نرجع إل
لى أن عقيدة السمف الصالح المستمدة من القرآن الكريم ىي األسمم واألعمم واألحكم وىي اأَلو  

 . باالتباع وااللتزام
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في البحكث العممية المتعمقة بمسائؿ االعتقاد يجد أنيا تناكلت البحث في كلعؿ الناظر 
في الحديث عنيا، كلكنني ارتأيت في بحثي ىذا أف  تقضية معينة مف قضايا العقيدة كتكسع

، فكقع أتناكؿ البحث في مجمكعة مف القضايا العقدية في أفضؿ كتاب كىك كتاب اهلل 
القضايا العقدية فييا كشرحيا مف خبلؿ كتب العقيدة ببياف  سكرة يكنس  ىاالختيار عم

المفسريف الذيف اعتنكا بالجانب  خاصةك كتب التفسير عمى البحث في الضكء  كالتفسير كسمطت
العقدم كابف كثير كالطبرم كغيرىما، مع االستشياد باألحاديث النبكية كأقكاؿ السمؼ الصالح في 

شبياتيا  ىرؽ تأثيران أال كىي فرقة المعتزلة كالرد عمكؿ مسألة، مع المقارنة مع أىـ كأكثر الف
، كبأقكاؿ السمؼ الصالح، بالدليؿ القاطع مف خبلؿ آيات القرآف الكريـ كخاصة سكرة يكنس 

 منيجيـ في مسائؿ التكحيد كغيرىا مف عقائدىـ الباطمة. ىمف خبلؿ ىذا البحث نتعرؼ عم نالعم

 لذلك جاءت الرسالة بعنوان: 

 عقيدة في سورة يونس بين السمف والمعتزلة دراسة تحميمية مقارنة"" قضايا ال

  -كاشتممت المقدمة عمى ما يمي:

 أوًل: أىمية موضوع البحث: 
كشؼ  ىإل ىإف أعظـ أىمية ليذا المكضكع، أنو يتصؿ بأرفع العمكـ كأشرفيا، كيسع  -1

أال كىك القرآف القميؿ مما فيو مف الدرر الثمينة العقدية التي احتكاىا أشرؼ الكتب 
 الكريـ.  

ف كتكضيح ك العقيدة اإلسبلمية، كغرسيا في نفكس المكحد ىسياـ في المحافظة عماإل  -2
 بناءن صحيحان.  دكرىا في بناء شخصية المرء المكحد باهلل 

التمييز بيف منيج السمؼ كمنيج المعتزلة كذلؾ مف خبلؿ مقارنة بيف الفرقتيف مف خبلؿ   -3
 ير كالعقيدة لكمييما. كتب التفس ىالرجكع إل

انحرافات المعتزلة الباطمة في العقيدة كبياف ما كقعت فيو مف أخطاء،  ىالكقكؼ عم  -4
 كالرد عمييا مع االلتزاـ بمنيج السمؼ الصالح الصحيح. 
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ترسيخ كبياف عقيدة  ى، مع العمؿ عمإبراز الجكانب العقدية التي تناكلتيا سكرة يكنس  -5
 السمؼ الصالح فييا.

ييدل بيذا المكضكع قمبان غافبلن، كعينان أعماىا اتباع اليكل كالشيبييات،  هلل لعؿ ا  -6
قدر عظيـ مف القضايا العقدية اليامة خاصة التي كقع فييا  ىفسكرة يكنس اشتممت عم

الخبلؼ بيف السمؼ كالمعتزلة مثؿ اليداية كالضبلؿ، كالختـ كالطبع، كغيرىا كما أنيا 
 خالفيف لعقيدة السمؼ الصالح.  بعض الردكد لمم ىاشتممت عم

 ثانيًا: أسباب اختيار موضوع البحث.   
مف خبلؿ تدبر آياتو كاستنباط التكجييات العقدية مف ينبكعيا األصمي "  إرضاء اهلل   -1

 . القرآف الكريـ"، كلعؿ مف أعظـ األعماؿ كأجميا التدبر في آيات كتاب اهلل 
كىي المعتزلة أال رس العقمية ات كأفكار أـ المدالرغبة الشديدة في التعرؼ عمى معتقدا  -2

تفاسيرىـ ككتبيـ  ىرغبتي في التعرؼ عم ىكبياف شبياتيـ الخاطئة، باإلضافة إل
 المتعددة.  

أف منيج  ىالخبلؼ الشديد بيف السمؼ كالمعتزلة في أغمب مسائؿ التكحيد، مع التأكيد عم -3
   ع كاالنقياد. السمؼ الصالح ىك المنيج السميـ كاألكلى في االتبا

السير في بحث ىذا المكضكع؛ كذلؾ لما لو مف  ىتشجيع أستاذم جابر السميرم عم  -4
مع الطالبة لمعرفة طتك  ،عظيـ الفائدة في خدمة ىذا الديف، كخدمة طمبة العمـ الشرعي

 كالرد عمييـ.  المنحرفيف ظاليفاألساليب الكبلمية كالتمكف مف معرفة عقائد ال

 ث:  ثالثا: أىداف البح

، كتبصير التعمؽ في الفيـ الصحيح لمقضايا العقدية التي تضمنتيا سكرة يكنس  -1
 نحك العقيدة اإلسبلمية بشكؿ مباشر. الناس

مف  العبلقة بيف أنكاع التكحيد الثبلثة: الربكبية كاأللكىية كاألسماء كالصفات كضيحت  -2
 . خبلؿ سكرة يكنس 
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يا، مع بياف أف المصادر الرئيسة لمعقيدة الذكد عف عقيدة السمؼ الصالح كالدفاع عن  -3
اإلسبلمية ىما "القرآف الكريـ كالسنة النبكية" كليس األدلة العقمية كما ىك في منيج 

 المعتزلة.   

إثراء المكتبة اإلسبلمية برسالة عممية محكمة تتناكؿ مكضكعان جديدان مف خبلؿ المقارنة  -4
  لتفسير معان.  بيف السمؼ كالمعتزلة مف خبلؿ كتب العقيدة كا

 . الرد عمى المعتزلة في معتقداتيـ المختمفة مف خبلؿ سكرة يكنس  -5

 رابعًا: الدراسات السابقة:  
نقيب عف مكضكع الدراسة مف خبلؿ مراسمة مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث تَّ بعد البحث كال

معية كسؤاؿ كالدراسات اإلسبلمية بالمممكة العربية السعكدية، كالبحث في دليؿ الرسائؿ الجا
بعض الدراسات السابقة حكؿ  ىأساتذتي في قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة، كقفت عم

  :مكضكع الدراسة كىي

لمباحثة قذلة بنت محمد  – رسالة ماجستير بعنكاف " أصكؿ االعتقاد في سكرة يكنس   -1
فيي ىػ، 1411بف عبد اهلل القحطاني مف جامعة االماـ محمد بف سعكد االسبلمية سنة 

 . سنة 27رسالة قديمة أم قبؿ حكالي 

بعنكاف " الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب الثاني كالعشريف مف  ماجستير رسالة -2
" لمباحثة ريياـ النعساف الجامعة 109-26مف آية القرآف الكريـ مف سكرة يكنس 

كاألىداؼ العامة  ىاإلسبلمية غزة، كىي رسالة في التفسير كبياف أكجو القراءات كالمعان
 الجانب العقدم فييا.  ىلمسكرة كلـ تتطرؽ إل

 أم أبحاث أك دراسات أخرل كيتبت في قضايا العقيدة في سكرة يكنس  باحثةكلـ يتبيف لم
 بيف السمؼ كالمعتزلة، كلكف تميزت دراستي عف الدراسات السابقة: 

ؽ منيج السمؼ فقط، تكضيح كتفسير مسائؿ العقيدة كف ىأنيا لـ تقتصر في الحديث عم -1
نما سمطت الضكء عم دراسة منيج المعتزلة في تفسيرىـ لممسائؿ العقدية، كخاصة في  ىكا 

 . بيف السمؼ كالمعتزلة مقارنةتحميمية مبحث األسماء كالصفات، فيي دراسة 
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لـ ىامة مف قضايا عقدية  تكسعت في الحديث في جميع ما كرد في سكرة يكنس   -2
ألخرل، كأيضان منيجية البحث مغايرة تمامان لمرسالة التي كتبت في تتطرؽ إلييا الرسائؿ ا

 أصكؿ االعتقاد. 

مع أنيا تميزت في بياف أنكاع التكحيد عند المعتزلة مع أصكليـ الخمسة المجمع عمييا،  -3
  تكضيح المصدر األساسي المعتمد عميو في تمقي العقيدة.   

 خامسًا: منيج البحث:   
مع االستعانة بالمنيج االستقرائي المقارف، حيث قمت ( 1)الكصفي التحميمي  اتبعت الباحثة المنيج

كمف ثـ دراستيا دراسة  مكضكعات العقيدة في سكرة يكنس  ىبحصر كجمع اآليات الدالة عم
 كتب كمراجع العقيدة كالتفسير المعتمدة عند السمؼ، ككتب المعتزلة ىتحميمية مف خبلؿ الرجكع إل

يا بالمناقشة كالمقارنة كالرد عمييا، خاتمةن بما تإياىا حسب خطة البحث، ثـ تناكل، مصنفةن الرئيسية
  تكصمت إليو مف أىـ النتائج. 

 سادسًا: طريقة البحث:  
بياف مكاضع اآليات القرآنية مف القرآف الكريـ بذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلية، كتمييز   -1

  .{ }اآليات بكضعيا بيف ىبللييف بيذا الشكؿ 

مصادرىا األصمية، مع ذكر حكـ العمماء عمييا إال  ىريج األحاديث النبكية كعزكىا إلتخ  -2
 ما كرد في صحيح البخارم كمسمـ. 

المرجع داخؿ المتف بذكر اسـ عائمة المؤلؼ، أك اسـ الشيرة، ثـ  تكثيؽ المصدر أك  -3
ائمة عنكاف الكتاب، ثـ رقـ الجزء كرقـ الصفحة، كيكثؽ بذكر المعمكمات كاممة في ق

المصادر كالمراجع، كحيف االقتباس مف الشبكة الدكلية لممعمكمات أذكر اسـ المكقع، 
 كتاريخ البحث. 

                                                           

التحميمي: ىك المنيج الذم يقـك بكصؼ ظاىرة ما أك مكضكع ما، كيعتمد عمى دراسة المنيج الكصفي  ((1
ع كفؽ منيجية عممية صحيحة كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان، كيعبر عنيا كيفيان بكصفيا كتكضيح المكضك 

خصائصيا، ثـ كصؼ النتائج كصفان دقيقان. انظر: رجاء دكيدرم، البحث العممي أساسياتو النظرية كممارستو 
 (.183العممية )ص
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في حالة االقتباس النصي يتـ تمييزه بكضع النص المقتبس بيف عبلمتي التنصيص  -4
 المعركفة بالشكؿ "  ".  

السابؽ  جعبالمر الذم يميو في الحاشية يعبر عنو المرجع كالمرجع في حالة تطابؽ بيف   -5
مع ذكر رقـ الجزء كرقـ الصفحة، إذا كاف ىناؾ اختبلؼ، أما إذا كاف نفس الجزء 

 كالصفحة يعبر عنو بنفس الجزء كالصفحة. 

ف لـ أعثر عمييا في كتبيـ األخذ مف   -6 كتب المعتزلة في أقكاليـ كتفسير معتقداتيـ، كا 
ا، كمف ثـ كتب المخالفيف ليـ استعنت بكتب أميات الفرؽ القديمة لتكضيح الفكرة كشرحي

 .   تيـتتضح عقيد ىحت

عقيدة السمؼ الصالح في جميع محطات البحث، كخاصة في مناقشة المعتزلة إبراز   -7
 كالرد عمييا. 

الباحثة الحاجة لبيانيا بتكضيحيا في  لتكضيح بعض المصطمحات الغامضة التي تر   -8
 الحاشية. 

في البحث كذلؾ عند ذكرىا ألكؿ مرة في  التعريؼ ببعض الفرؽ الكبلمية التي كردت  -9
 البحث. 

 الترجمة ألعبلـ السمؼ الصالح، ككذلؾ الترجمة ألعبلـ كعمماء المعتزلة.   -10

 النحك اآلتي:  ىكضع فيارس متعددة كذلؾ لتسييؿ االستفادة مف البحث كىي عم  -11

كية فيرس لآليات القرآنية كترتيبيا حسب مكضعيا في المصحؼ، فيرس األحاديث النب 
الشريفة، فيرس األعبلـ المترجـ ليا، فيرس لممصطمحات الغامضة كالغريبة، فيرس لمفرؽ 

 كاألدياف، فيرس المصادر كالمراجع، فيرس المكضكعات.

 سابعًا: خطة البحث:   
كأربعة فصكؿ كمباحث كمطالب، كخاتمة تتضمف أىـ  كتمييد، يتككف ىذا البحث مف مقدمة،

 النتائج كالتكصيات.  

 قدمة:الم

أىمية البحث، كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث، كالدراسات السابقة،  ىكقد اشتممت عم
 كمنيج البحث كطبيعة عممي فيو، كخطة البحث.
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 :التمييد وفيو

 .التسمية التعريؼ بالسكرة كسبب أوًل:

 .السكرة كزمانو سبب نزكؿ ثانيًا:

 .تصنيؼ السكرة مكية أـ مدنية ثالثًا:

 . ة السكرة لما قبميا كلما بعدىامناسب رابعًا:

 .فضؿ سكرة يكنس  خامسًا:

 .  مجمؿ القضايا العقدية التي تناكلتيا سكرة يكنس: ساً ساد

 التعريؼ بكؿ مف السمؼ كالمعتزلة.  سابعًا:

 .عند المعتزلة صكؿ الخمسة المجمع عمييااألثامنًا: 

  الفصل الول
 زلة.بين السمف والمعت التوحيد في سورة يونس 

  وفيو أربعة مباحث:

  .بين السمف والمعتزلة نواعوالمبحث الول: التوحيد وأ

 وفيو مطمبان:

 عند السمؼ.كأنكاعو  : تعريؼ التكحيدالمطمب الول
 عند المعتزلة كمناقشتيـ كالرد عمييـ.كأنكاعو : تعريؼ التكحيد المطمب الثاني

 .لة في سورة يونس المبحث الثاني: توحيد الربوبية بين السمف والمعتز 

 مطالب:ستة وفيو 

 .عند السمؼ لغةن كاصطبلحان : تعريؼ تكحيد الربكبية المطمب الول
 .كالمعتزلة السمؼبيف تكحيد الربكبية تعريؼ : المطمب الثاني
 . أقساـ تكحيد الربكبية بيف السمؼ كالمعتزلة :المطمب الثالث

   . تكحيد الربكبيةمظاىر  : المطمب الرابع
  : نكاقض تكحيد الربكبية.مب الخامسالمط



8 
 

 : السحر بيف السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس المطمب السادس

  . المبحث الثالث: توحيد اللوىية بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 

 مطالب:خمسة وفيو 

 .لغةن كاصطبلحان عند السمؼ تعريؼ تكحيد األلكىية المطمب الول:

 .كالمعتزلة السمؼبيف األلكىية  تكحيد المطمب الثاني:
 . مظاىر تكحيد األلكىية :المطمب الثالث
  .الكالية بيف السمؼ كالمعتزلة  :المطمب الرابع

 : نكاقض تكحيد األلكىية.المطمب الخامس
 . المبحث الرابع: توحيد السماء والصفات بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 

 وفيو ستة مطالب:

 عند السمؼ كالمعتزلة.  االسـ كالصفة لغةن كاصطبلحان تعريؼ المطمب الول: 
 . تعريؼ تكحيد األسماء كالصفات عند السمؼ كالمعتزلةالمطمب الثاني : 

 . طريقة إثبات األسماء كالصفات عند السمؼ كالمعتزلة  :لثالثالمطمب ا
 ة. بيف السمؼ كالمعتزل  سماء الكاردة في سكرة يكنس األ  : رابعالمطمب ال

 كأقساميا بيف السمؼ كالمعتزلة. لصفات الكاردة في سكرة يكنس ا المطمب الخامس:
}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَلْغَنٌُخْ خٌْمُغْنََ ًَصَِّددَشٌ ًَالَ َّشْىَكُ : المقصكد بالزيادة في قكلو    المطمب السادس:

  [26]يكنس:فِْيَد خَدٌِذًُْ{ ًُـٌُىَيُُْ لَعَشٌ ًَالَ رٌَِّصٌ ؤًٌَُْاحِهَ ؤَصْمَدذُ خٌْفَنَّصِ ىُُْ
 

 الفصل الثاني
 بين السمف والمعتزلة النبوات في سورة يونس 

  وفيو مبحثان:

 .  عند السمف والمعتزلة في سورة يونسوالفرق بينيما الرسل النبياء و المبحث الول: 

 وفيو خمسة مطالب:

 تزلة. تعريؼ النبي لغةن كاصطبلحان عند السمؼ كالمع  المطمب الول:
 تعريؼ الرسكؿ لغةن كاصطبلحان عند السمؼ كالمعتزلة.  المطمب الثاني:



9 
 

 الفرؽ بيف النبي كالرسكؿ عند السمؼ كالمعتزلة.  المطمب الثالث:
 .  دالئؿ النبكة، كاألنبياء في سكرة يكنس   المطمب الرابع:

 عقيدة المعتزلة في النبكات كالرد عمييـ. المطمب الخامس:
 
ومعجزة القرآن الكريم بين السمف والمعتزلة في سورة يونس  اني: النبي محمد المبحث الث

 . 

 وفيو ستة مطالب:

 .مف خبلؿ سكرة يكنس  إثبات نبكة محمد : المطمب الول
  . معجزة القرآف الكريـ الكاردة في سكرة يكنس: المطمب الثاني
ة المعتزلة بقكليـ أف القرآف تعريؼ القرآف الكريـ عند السمؼ كمناقش: المطمب الثالث

 مخمكؽ.
 تعريؼ الكحي كذكر شبيات المشركيف في إنكارىـ لمكحي.: المطمب الرابع

بياف إعجاز القرآف الكريـ كمراحؿ التحدم، كقكؿ المعتزلة بالصرفة : المطمب الخامس
 كالرد عمييـ. 

 كرسالتو. : بياف عاقبة المكذبيف كالمستيزئيف بدعكة النبي محمد المطمب السادس
 الفصل الثالث

 بين السمف والمعتزلة. الغيبيات في سورة يونس 

  وفيو خمسة مباحث:
  تعريؼ الغيب كأقسامو كآثاره.المبحث الول: 

 وفيو ثالثة مطالب:
 تعريؼ الغيب لغةن كاصطبلحان عند السمؼ كالمعتزلة.ول: المطمب ال 

 .أقساـ الغيبالمطمب الثاني: 
 .  اإليماف بالغيب آثارالمطمب الثالث: 

 . المبحث الثاني: المالئكة بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 

 وفيو مطمبان:  
  تعريؼ المبلئكة لغةن كاصطبلحان بيف السمؼ كالمعتزلة. :المطمب الول

كما كرد في سكرة يكنس  كظائؼ كأعماؿ المبلئكة عند السمؼ كالمعتزلةالمطمب الثاني: 
      . 
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 . لثالث: اليوم اآلخر بين السمف والمعتزلة في سورة يونس المبحث ا

 طالب:ثالثة موفيو 
  السمؼ كالمعتزلة. تعريؼ اليـك اآلخر بيفالمطمب الول: 
 المنكريف لو. ىالبعث بيف السمؼ كالمعتزلة كالرد عمالمطمب الثاني: 
 الحشر بيف السمؼ كالمعتزلة.المطمب الثالث: 

 
 .  ة بين السمف والمعتزلة في سورة يونسالمبحث الرابع: الشفاع

 وفيو ثالثة مطالب: 

 . : تعريؼ الشفاعة لغةن كاصطبلحان عند السمؼ كالمعتزلةالمطمب الول
 . شركط الشفاعة كأقسامياالمطمب الثاني: 
 عقيدة المعتزلة في الشفاعة كالرد عمييا.المطمب الثالث: 

 .  لمعتزلة في سورة يونس المبحث الخامس: الجنة والنار بين السمف وا

 وفيو أربعة مطالب:

 .تعريؼ الجنة كنعيـ أىميا كما كرد في سكرة يكنس المطمب الول: 
 .  تعريؼ النار كجحيـ أىميا كما كرد في سكرة يكنس المطمب الثاني: 
  الجنة كالنار عند المعتزلة كالقكؿ بعدـ كجكدىما اآلف.المطمب الثالث: 
 اقشة المعتزلة بقكليا فناء حركات أىؿ الجنة كالنار.منالمطمب الرابع: 

 الفصل الرابع
 .القضاء والقدر واليداية الضالل بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 

 وفيو ثالثة مباحث:

 . المبحث الول: القضاء والقدر بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 

 وفيو ثالثة مطالب: 

 اء كالقدر لغةن كاصطبلحان.تعريؼ القض  المطمب الول:
 مراتب القضاء كالقدر عند السمؼ. المطمب الثاني:
 : عقيدة المعتزلة في القضاء كالقدر كالرد عمييـ.المطمب الثالث

 . المبحث الثاني: اليداية والضالل بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 
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 وفيو ثالثة مطالب:

 غةن كاصطبلحان عند السمؼ كالمعتزلة . تعريؼ اليداية كالضبلؿ ل المطمب الول: 
 مراتب اليداية كالضبلؿ عند السمؼ. المطمب الثاني:

 عقيدة المعتزلة في اليداية كالضبلؿ كالرد عمييـ.المطمب الثالث: 

 .  المبحث الثالث: الختم والطبع بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 

 وفيو مطمبان:

 بع عند السمؼ كالمعتزلة.تعريؼ الختـ كالطالمطمب الول: 
  عقيدة المعتزلة في الختـ كالطبع كالرد عمييـ. المطمب الثاني: 

 أىـ النتائج كالتكصيات.  تكتضمن الخاتمة :

 فيرس اآليات، كاألحاديث، كاألعبلـ، كالمكضكعات.  ىتشتمؿ عم الفيارس:



 
 
 
 
 
 
 
 

  ييدـــــــــالتم
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 .سميةبب التَّ عريف بالسورة وس: التَّ لً و أ
سميت باسـ نبي بحسب ترتيب  الكريـ ىي أكؿ سكرة في القرآف سكرة يكنس 

كر ، فيذه الس  عمييـ السبلـ مباشرة سكرة ىكد كيكسؼ مييازكؿ كتالمصحؼ، ال بحسب ترتيب الن  
تتحة كر المفابعة مف الس  كرة الرَّ كالس   كرة العاشرة في ترتيب المصحؼبلث متتابعة كىي الس  الثَّ 

كالسكرة الحادية كالخمسكف في ترتيب نزكؿ السكر، عدد آياتيا مائة  (1) }خٌش{ بالحركؼ المقطعة

كالراجح أف عدد آياتيا مائة ، (2)مائة كعشر آيات أما عند أىؿ الشاـ كتسع آيات عند الجميكر، 
آالؼ سبعة  :ألؼ كأربعمائة كتسع كتسعكف كممة، كعدد حركفيا :عدد كمماتياك كتسع آيات، 

، "كسكرة يكنس عند قكـ مف السبع الطكاؿ، كعند أخريف مف المئيف، (3) كخمسة كستكف حرفا
"البقرة، كآؿ عمراف، كالنساء، كالمائدة، كاألنعاـ،  كالسبع الطكاؿ في ترتيب المصحؼ ىي:

ؿ أف التكبة كاألنفا لالعمماء مف ير  فمف أنيا مف السبع الطكاؿ،ى كاألعراؼ" فيذه الست متفؽ عم
أف التكبة كاألنفاؿ سكرة كاحدة، كىذا الذم عميو  لير  المف  يـسكرة كاحدة، كىي السابعة، كمن

سكرة كاحدة كيجعؿ السابعة مف السبع الطكاؿ ىي سكرة  االجميكر أف التكبة كاألنفاؿ ليست

َ خٌَّْؽَدِِٔ في قكلو  :اؿق  عباس، عف ابف (4)يكنس" ًَخٌْمُشْآَْ  }ًٌََمَذْ آظَْْنَدنَ عَسْمًد ِِّٓ

كالسبع الطكاؿ ىي: "البقرة، آؿ عمراف، النساء، المائدة، األنعاـ، األعراؼ، ، [87]الحجر:خٌْمَفُِْ{

   (5)يكنس"
 لكؿ سكرة مف سكر القرآف العظيـ اسـ يختص بيافإف كسبب تسميتيا بيذا االسـ: 

فردت بذكر ألنيا انيذا االسـ؛ ب مف السكر، كسميت سكرة يكنس  كيميزىا عف غيرىا
بنزكؿ العذاب عمييـ، فعفا اهلل عنيـ نبييـ كأنيـ آمنكا بعد أف تكعدىـ   خصكصية لقـك يكنس

                                                           

   .(2/445)ج أيسر التفاسير، انظر: الجزائرم (1)
 (.11/78)جعاشكر، التَّحرير كالتَّنكير انظر: ابف  (2)
 .)6/928)ج التفسير القرآني لمقرآف ،عبد الكريـ الخطيبانظر:  (3)
دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية تأمبلت قرآنية، تأمبلت في سكرة يكنس،  ،ىالمغامس (4)
ethttp://www.islamweb.n .  

فضائؿ القرآف كما أنزؿ مف ، (. الضريس133ص) مقاصد السكر ىمصاعد النظر لئلشراؼ عم ،البقاعي (5)
 .(89ص) القرآف بمكة كما أنزؿ بالمدينة

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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}فٌٍََْالَ وَدَٔطْ لَشَّْصٌ آَِنَطْ فَنَفَمَيَد بمِيَدُٔيَد بِالَّ لٌَََْ ٌُُّٔظَ ٌََّّأ آَِنٌُخْ وَشَفْنَد لَنْيُُْ  :اهلل  لما آمنكا، كذلؾ في قكلو

 .[98]يكنس:ضُِْ فِِ خٌْمََْدشَ خٌذَُّْْٔد ًََِعَّمْنَدىُُْ بٌََِ لِني{لَزَخذَ خخلِ

تميزان ليا   ، كاألظير أنيا أضيفت إلى يكنسكتمؾ الخصكصية كرامة ليكنس 

كلذلؾ أضيفت كؿ كاحدة منيا إلى نبي أك قـك نبي عكضان  }خٌش{بػػػػػعف أخكاتيا األربع المفتتحة 

كأيضان سميت بيذا االسـ: "ألف قصة ، (1)الثانية، كىكذا }خٌش{ك األكلى، }خٌش{: عف أف يقاؿ

لتقاـ الحكت لو، أك قصة مثيرة، سكاء بالنسبة لشخصو الذم تعرض ال  نبي اهلل يكنس
بالنسبة لما اختص بو قكمو مف بيف سائر األمـ برفع اهلل العذاب عنيـ حيف آمنكا ك تابكا 

مجيئيـ أنفسيـ قبؿ تدارككا د البارز لمقكـ الذيف ىي المثؿ الكحي  كقصة يكنس، (2)بصدؽ"
ف ك ديكحال، كىـ متسع لقبكؿ تكبتيـفي الكقت كاف ك قبؿ فكات األكاف العذاب فيتكبكف إلى ربيـ 

عنيـ العذاب الذم  اهلل فكشؼ يـ لنبييـبعد تكذيبكافة الذيف آمنكا  ة اإلسبلميةفي تاريخ الدعك 
سنة اهلل في كىذه  مف قبميـ مف األمـ السابقة ىيقع عم كاف قبؿ كقكعو بيـ، كمانبييـ أكعدىـ بو 
 .(3)المكذبيف 

 . زمانوثانيًا: سبب النزول و 
، نزلت بعد سكرة اإلسراء فتككف (4)سنة إحدل عشرة بعد البعثة  نزلت سكرة يكنس  

ار اشتد فيو اإلنك ذم، كفي الكقت ال(5)سكرة يكنس مف السكر التي نزلت بيف اإلسراء كاليجرة
نكارىـ  كالجدؿ مف قبؿ الكفار حكؿ إثبات نبكة محمد  كأنو مبعكث مف عند رب العالميف، كا 

لمعجزتو الربانية كادعكا أنيا مف تمقاء نفسو، كأف اهلل أعظـ مف أف يككف رسكلو بشران أنزؿ اهلل 

 :ِسِ خٌنَّدطَ ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَيُُْ لَذَََ صِذْقٍ لِنذَ سَزِّيُِْ لَديَ }ؤَوَدَْ ٌٍِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔز

نزؿ  ، كإلثبات معجزة القرآف الكريـ أنيا مف عند اهلل [2]يكنس:خٌْىَدفِشًَُْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ ُِّسنِي{

                                                           

 .(11/77)جالتحرير كالتنكير ،بف عاشكراانظر:  (1)
 .(11/93)ج التفسير المنير ،كىبة الزحيمي (2)
 .(3/1752)ج ففي ظبلؿ القرآ ،سيد قطبانظر:  (3)
 .(11/78)ج التحرير كالتنكيرابف عاشكر، انظر:  (4)
 .(4/3)ج خصائص السكر -المكسكعة القرآنية ،انظر: جعفر شرؼ الديف (5)
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ِِّؽٍِْوِ ًَخدْلٌُخْ َِِٓ خعْعَؽَمْعُُ ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ بِْ وُنعُُْ  }ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ خفْعَشَخهُ لًُْ فَإْظٌُخْ زِغٌُسَشٍ:  قكلو

    .(1)[38]يكنس:صَددِلِني{

 السورة مكية ىي أم مدنية.  ثالثًا: تصنيف

سكرة مكية، كاختمؼ المفسركف في عدد اآليات التي نزلت في المدينة   سكرة يكنس

}ًَِِنيُُ َِّٓ  : "أف ىذه السكرة مكية إال قكلو :قاؿ  عف ابف عباسفباعتبار أنيا سكرة مكية، 

كقاؿ  ،(2)"فإنيا مدنية نزلت في الييكد، [40]يكنس:ُّآُِِْ زِوِ ًَِِنْيُُ َِّٓ الَّ ُّآُِِْ زِوِ ًَسَزُّهَ ؤَلٍَُُْ زِدٌُّْفْغِذِّٓ{

د بٌَِْْهَ فَدعْإَيِ خٌَّزَِّٓ َّمْشَئًَُْ خٌْىِعَدذَ }فَةِْ وُنطَ فِِ شَهٍّ َِِّّّد ؤَٔضٌَْنَ:   مقاتؿ: "مكية، إال اآليتيف كىي قكلو

ًَالَ ظَىٌََُّٔٓ َِِٓ خٌَّزَِّٓ وَزَّزٌُخْ زِأَّدضِ خٌٍّوِ فَعَىٌَُْ َِِٓ  ِِٓ لَسٍِْهَ ٌَمَذْ ـَدءنَ خٌْمَكُّ ِِٓ سَّزِّهَ فاَلَ ظَىٌََُّٔٓ َِِٓ خٌُّّْْعَشِّٓ

}ًَِِنيُُ َِّٓ ُّآُِِْ زِوِ :قاؿ الكمبي: "ىي مكية إال قكلو نزلت بالمدينة"، ك ، [95]يكنس: خٌْخَدعِشِّٓ{

نزلت "قالت فرقة: نزلت في الييكد بالمدينة" ك  ،[40]يكنس:ًَِِنْيُُ َِّٓ الَّ ُّآُِِْ زِوِ ًَسَزُّهَ ؤَلٍَُُْ زِدٌُّْفْغِذِّٓ{

 ىيكغيرىـ رمة عك، كقاؿ الحسف ك (3)مف أكليا إلى نحك مف أربعيف آية بمكة كباقييا في المدينة"
( فقيؿ إنيا 95، 94، 40) ، كقاؿ السيكطي: "استثنى منيا اآليات(4)مكية مف غير استثناء""

  .(5)مدنية نزلت في الييكد"

جميعيا مكية، كما قاؿ المحققكف مف   الذم تطمئف إليو النفس أف سكرة يكنسك 
 ؛ ذلؾ يؤكد صحيح دليؿ، لـ يأتكا بالعمماء؛ ألف الذيف قالكا بكجكد آية مدنية أك آيات مدنية فييا

كاضحة فيي بصكرة سمات القرآف المكي تتضمف كألف السكرة الكريمة مف مطمعيا إلى نيايتيا 

                                                           

 (.264الكاحدم، أسباب النزكؿ )ص .(115صالسيكطي، لباب النقكؿ في أسباب النقكؿ )انظر:  (1)
 .(17/183)جالتفسير الكبير  ،الرازم (2)
 .(3/102)ج المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،عطية ابف (3)
 (.    8/304)ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي (4)
 .(1/58)جفي عمـك القرآف  اإلتقاف ،السيكطي (5)
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، كأف القرآف مف عند اهلل، كأف البعث حؽ، كرد ما تيتـ بإثبات كحدانية اهلل، كصدؽ النبي 
كصدؽ نبكة النبي محمد  يالكحمف شبيات حكؿ  كفأكرده المشرك

 (1). 
 : ، فيجئ في المطمع قكلواتمتيافي السكرة يكجد بيف مطمعيا كخناسؽ كالترابط كالت

يُُْ ؤَوَدَْ ٌٍِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ خٌنَّدطَ ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَ }خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ

}ًَخظَّسِكْ َِد ٌُّلََ كيجئ في الختاـ: ، [2-1]يكنس:ََ صِذْقٍ لِنذَ سَزِّيُِْ لَديَ خٌْىَدفِشًَُْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ ُِّسِني{لَذَ

َ َّمْىَُُ خٌٍّوُ ًَىٌَُ خَْْشُ خٌْمَدوِِّني{ في البداية  يفالحديث عف قضية الكح، [109]يكنس:بٌَِْْهَ ًَخصْسِشْ لَعََّ

 . (2)يؤكد أف السكرة مكية  نيايةال فيك 

 رابعًا: مناسبة السورة لما قبميا ولما بعدىا.
}ٌَمَذْ ـَدءوُُْ  : ، ىي أف سكرة التكبة التي سبقتيا قد ختمت بقكلوأوًل: مناسبة السورة لما قبميا

ْ ؤَٔفُغِىُُْ لَضِّضٌ لٍََْْوِ َِد لَنِعُُّْ لَشِّصٌ لٍََْْىُُ زِدٌُّْاِِْننِيَ لفت [، كفي ىذا 128]التكبة:سَئًُفٌ سَّلُِْ{ سَعٌُيٌ ِِّٓ

المبعكث كأنو نحك ىذا الرسكؿ،  الحقكؽ المفركضة عمييـ لعرب عامة كلقريش خاصة إلىلنظر ا
كجحكدىـ ليذا  رافضان إنكار العربكسكرة يكنس جاء ابتداؤىا عشيرتيـ إلييـ مف بينيـ كمف ذكم 

التي تشيد بأنو ك آيات معجزات ك ما بيف يديو مف  كالعناد، مع جحكدككقكفيـ منو مكقؼ ال الرسكؿ
 .(3)رسكؿ رب العالميف

بدأت بتبديد الشككؾ  ، كسكرة يكنس محمد  ت بذكر صفات الرسكؿمٍ تً سكرة التكبة خي ك 
 آيات سكرة التكبةمعظـ ، لمتبشير كاإلنذار، ككانت  كاألكىاـ نحك إنزاؿ الكحي عمى الرسكؿ

كقفيـ مف القرآف، كىذه السكرة في أحكاؿ الكفار كالمشركيف كقكليـ في أحكاؿ المنافقيف كم تتحدث

}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ خفْعَشَخهُ لًُْ : اهلل  ما يقكلو المنافقكف عند نزكؿ سكرة مف القرآف حيث قاؿك في القرآف 

 .[38]يكنس:ددِلنِي{فَإْظٌُخْ زِغٌُسَشٍ ِِّؽٍِْوِ ًَخدْلٌُخْ َِِٓ خعْعَؽَمْعُُ ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ بِْ وُنعُُْ صَ

                                                           

 (.7/8)جالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ  ،انظر: الطنطاكم (1)
 .(3/1752) انظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف (2)
 (.  929-6/928) : عبد الكريـ الخطيب، التفسير القرآني لمقرآفانظر (3)
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ْوُ لًُْ َِد }ًَبِرَخ ظُعٍََْ لٍََْْيُِْ آَّدظُنَد زَِّْنَدضٍ لَديَ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد خجْطِ زِمُشْآٍْ غَْْشِ ىَازَخ ؤًَْ زَ:  كقاؿ ذٌِّ

َوُ ِِٓ ظٍِْمَدء َٔفْغِِ بِْْ ؤَظَّسِكُ باِلَّ َِد ٌُّلََ بٌَِ َِّ بِِِّٔ ؤَخَدفُ بِْْ لَصَْْطُ سَزِِّ لَزَخذَ ٌٍََّْ َّىٌُُْ ٌِِ ؤَْْ ؤُزَذٌِّ

 كأيضان في التكبة ذـ المنافقيف بعدـ التكبة كالتذكر إذا أصابيـ الببلء في قكلو، [15]يكنس:لَفُِْ{

:  ٌَُْ[126]التكبة:ًَالَ ىُُْ َّزَّوَّشًُْ{}ؤًََالَ َّشًََْْ ؤََّٔيُُْ ُّفْعَنٌَُْ فِِ وًُِّ لَدٍَ َِّشَّشً ؤًَْ َِشَّظَِْْٓ ؼَُُّ الَ َّعٌُز 

كذلؾ  ما كاف عميو ىإل ثـ يعكدفيدعك اهلل لمف يصيبو الببلء  ذـه   كفي سكرة يكنس

ُْ َّذْلُنَد بٌََِ ْ ٌَّ}ًَبِرَخ َِظَّ خِٗٔغَدَْ خٌعُّشُّ دَلَدَٔد ٌِفَنسِوِ ؤًَْ لَدلِذًخ ؤًَْ لَأجًِّد فٍَََّّد وَشَفْنَد لَنْوُ ظُشَّهُ َِشَّ وَإَ:  في قكلو

َ ٌٍُِّْغْشِفنِيَ َِد وَدٌُٔخْ َّمٌٍَُّْْ{ فاالتصاؿ بيف السكرتيف كاضح، فقد ، (1) [12]يكنس:ظُشٍّ َِّغَّوُ وَزٌَِهَ صُِّّٓ

، ثـ ذكرت سكرة يكنس كتصديقو ذكرت سكرة التكبة أكصاؼ الرسكؿ التي تستدعي اإليماف بو
  النبي محمد ة كأنيا كحي مف اهلل كمعجزتو الخالدة الرباني  الجحكد ك ف شأف الضاليفا  ك 

بعد سكرة التكبة، إذ كانت خاتمة  فناسب أف تجئ سكرة يكنس ، (2)التكذيب بالكتب اإلليية
أشبو بجكاب ليذا السؤاؿ، أك كانت خاتمة التكبة  سؤاؿ، ككاف بدء سكرة يكنس كييئة التكبة 

، فالتناسب كاضح بيف سكرة يبان عمى ىذا الحكـتعق ، ككاف بدء سكرة يكنس ما تقريران لحكـ
التكبة كسكرة يكنس 

(3). 

في معناىا كفي  متفقة مع سكرة يكنس  أف سكرة ىكد  ثانيًا: مناسبة السورة لما بعدىا,

 كاختتاميا بكصؼ اإلسبلـ كالقرآف كالنبي الذم جاء بالحؽ مف اهلل }خٌش{ػػػكافتتاحيا ب ضمكنيام

، بما جاء بو الرسكؿ  كالتصديؽ يمافكالدعكة إلى اإل مؿ في سكرة يكنس ، كتفصيميا ما أجي
  إثبات الكحي كالتكحيد كالبعث كالمعاد كالثكاب كالعقاب كالحساب،  ثؿمقضايا عقدية مف

حكاـ آياتو، ك  عجاز القرآف كا  قامة الحجة عمكا  أف يأتكا  ىعم المشركيف في ذلؾ كتحدييـ بالقرآف ىا 
بو بذكر الكتاب الحكيـ الذم أكحى   تبدأ بما بدأت بو سكرة يكنس   د، كسكرة ىك (4)بمثمو

                                                           

 .(6/55)جركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  ،انظر: األلكسي (1)
 .(94-11/93)جانظر: كىبة الزحيمي ،التفسير المنير، (2)
 .(929-928/ 6)جانظر: عبد الكريـ الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف  (3)
 .(12/6)ج انظر: كىبة الزحيمي، التفسير المنير (4)
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[ كقد 1]يكنس:}خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ{فيي تصؼ الكتاب بالحكمة  محمد إلى الرسكؿ

كصفان آخر ىك أف الحكمة التي اشتمؿ كصفو بأنو كتاب حكيـ ثـ  كصفتو سكرة يكنس 
الناس جميعان عقكؿ قة بؿ ىي حكمة مفصمة، كاضحة مشرقة تناليا عمييا، لـ تكف حكمة مغم

بأكمميا كىك خبير  يممؾ الحكمة ألف الذم أحكميا ىك الذم ؛كشارؾ فييا الحكماء كغير الحكماء
 .(1)يعمـ كؿ شيء كيضع كؿ شيء في مكانو المناسب لو

 .  خامسًا: فضل سورة يونس
"مف قرأ سكرة يكنس أعطي مف األجر كمف  : عف أبي بف كعب قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  

-عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً ك  ،"(2)الحسنات بعدد مف صدؽ بيكنس ككذب بو كبعدد مف غرؽ مع فرعكف
ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى  ثىاًني ًمفى  سىٍبعنا  المَّوً  رىسيكؿي  أيكًتيى :: قىاؿى  ،-عى ًؿ، المى  ًستًّا،  ميكسىى كىأيكًتيى  الط كى
، ىأىٍلقى  فىمىمَّا بىًقيى  ًثٍنتىاًف، ريًفعىتٍ  اأٍلىٍلكىاحى ٍبدً  عىفٍ ، (3)"أىٍربىعه  كى ك ٍبفً  المَّوً  عى ؿه  أىتىى: قىاؿى  ، عىٍمرو  رىسيكؿى  رىجي
ثنا اٍقرىأٍ ": فىقىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا أىٍقًرٍئًني: فىقىاؿى  ، المَّوً   كىاٍشتىدَّ  ًسنِّي، كىبيرىتٍ : فىقىاؿى  ،"الر ذىكىاتً  ًمفٍ  ثىبلى

ميظى  قىٍمًبي، ثنا فىاٍقرىأٍ ": قىاؿى  ًلسىاًني، كىغى قاؿ: سمعت  كعف أنس بف مالؾ  ،(4)"حاميـ ذىكىاتً  ًمفٍ  ثىبلى
 .  (7)ككاف اإلنجيؿ"( 6)إلى الطكاسيف (5)يقكؿ: "إف اهلل أعطاني الرائيات  رسكؿ اهلل

 
ي مف السبع ىي أكؿ سكرة في القرآف باسـ نبي، كى سكرة يكنس يتبيف مما سبؽ أف 

الطكاؿ، نزلت سنة احدم عشرة بعد البعثة، كىي سكرة مكية إال بعض اآليات التي ذكرت 
لنا حكاية القكـ الكحيديف الذيف أمنكا قبؿ نزكؿ  ل( آية، كترك 109االختبلؼ فييا، عدد آياتيا )
   تيا. اءقر  ىعم حث النبي قد العذاب عمييـ، كفضميا كبير ك 

                                                           

 .(1100-6/1099)ج انظر: عبد الكريـ الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف (1)
 .(5/116)ج تفسير القرآفعف الكشؼ كالبياف  ،الثعمبي (2)
ؿً [ (3) : ًىيى ًمفى الط كى ٍف قىاؿى ، قاؿ ]1459 رقـ ديث: ح2/72، أبك داكد: سنف أبي داكد، تفريع أبكاب الكتر/مى

 .(5/200)ج داكد أبي صحيحاأللباني: ". صحيح إسناد ىذااأللباني: "
تىٍرًتيًمًو/تىٍحًزيًب اٍلقيٍرآًف، [ (4) تىٍحًزيًبًو كى قاؿ .]1399رقـ: حديث 57/ 2أبك داكد: سنف أبي داكد، أىٍبكىابي ًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف كى

 (.1/2أبك داكد )ج األلباني: ضعيؼ. األلباني: صحيح كضعيؼ سنف
 .الرائيات: ىي السكر المبدكءة ب ) آلر( (5)
   .طسـ أك طس(الطكاسيف: ) (6)
 .(2/479)ج فتح القدير ،الشككاني (7)
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 العقدية التي تناولتيا سورة يونس. سادسًا: مجمل القضايا 
تكحيد  ىلإمف السكر المكية التي تدعك ت في الحديث عنيا فيي سكرة يكنس كما أسمف

كأىكاء المشركيف انحرافات كالتمسؾ بالعقيدة السميمة الصحيحة، البعيدة عف شبيات ك  اهلل 
يدكر حكليا الجداؿ مع  مف القضايا العقدية التي كاف السكرة الكريمة عدد ال بأس بو كتضمنت

ما تبقى في ك الكاردة في السكرة قد تناكلت في ىذا البحث أىـ كأبرز القضايا العقدية المشركيف، ك 
مف ىذه القضايا مبحث ك لاإلطار العاـ في  الحديث عنيا عقائدية فكافقضايا السكرة الكريمة مف 

 العقدية:  
تكحيد األلكىية الذم استغرؽ  ىركزت عمك ثة: تكحيد الثبلفي بياف أنكاع ال السكرة تكسعت أوًل:
فتكحيد الربكبية دؿ عميو القسميف األخريف لمتكحيد،  الحديث عف ككذلؾمف السكرة،  كبيران  حيزان 

َ خٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ :  قكلو خٌَِّّْْطِ ًَُّخْشِؾُ }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

 لكىية دؿ عميو قكلوكتكحيد األي ، [31]يكنس:خٌََّّْْطَ َِِٓ خٌْمَِِّ ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفَالَ ظَعَّمٌُْ{

 :ُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ ؤَظُنَسِّحٌَُْ خٌٍّوَ زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِِ }ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًَالَ َّنفَمُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ ىَاااُلء ش

 .[18]يكنس:خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَدَٔوُ ًَظَمَدٌََ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{

ٌَفََّْنَّهَ فَةٌَِْْنَد َِشْـِمُيُُْ ؼَُُّ }ًَبَِِّد ُٔشَِّنَّهَ زَمْطَ خٌَّزُِ َٔمِذُىُُْ ؤًَْ َٔعَ:  كتكحيد األسماء كالصفات دؿ عميو قكلو

}ًَالَ َّمْضُٔهَ لٌٌَُْيُُْ بَِّْ خٌْمِضَّشَ ٌٍِّوِ ـَِّْمًد ىٌَُ خٌغَِّّْكُ : ، قكلو [46]يكنس:خٌٍّوُ شَيِْذٌ لٍَََ َِد َّفْمٌٍَُْ{

 ىميتو.كىذا أىـ ما تناكلتو السكرة كتكسعت في الحديث عف ىذا الجانب أل .[65]يكنس:خٌْمٍَُِْ{

بالنبي  ـ الرسؿي تى كؿ قكـ رسكؿ، كخى  ىأرسؿ إل  أف اهلل بتقرير بدأت  سكرة يكنس :ثانياً 
مف السكر التي   سكرة يكنسف الكريـ، ك آكأيده بالمعجزة الخالدة أال كىي معجزة القر   محمد

ـ يأتي بو مف ل  أف محمدان أثبتت ك  أف يأتكا بمثؿ ىذا القرآف ىلعرب عما  كر فييا تحدم اهللذي 

نما ىك كحيه  تمقاء نفسو، ؤَوَدَْ  }خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ:  كدؿ عميو قكلو مف عند اهلل  كا 

نذَ سَزِّيُِْ لَديَ خٌْىَدفِشًَُْ بَِّْ ََ صِذْقٍ لٌٍِِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ خٌنَّدطَ ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَيُُْ لَذَ

 [2-1]يكنس:ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ ُِّسِني{
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ذِ الَ }ًََِد وَدَْ ىَازَخ خٌْمُشْآُْ ؤَْ ُّفْعَشٍَ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًٌََاىِٓ ظَصْذِّكَ خٌَّزُِ زََْْٓ َّذَّْوِ ًَظَفْصًَِْ خٌْىِعَد : قكلو كأيضان 

ِْ خٌٍّوِ بِْ وُنعُُْ ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ خفْعَشَخهُ لًُْ فَإْظٌُخْ زِغٌُسَشٍ ِِّؽٍِْوِ ًَخدْلٌُخْ َِِٓ خعْعَؽَمْعُُ ِِّٓ دًُ نيسَّْرَ فِْوِ ِِٓ سَّذِّ خٌْمَدٌَِّ

 [38-37]يكنس:{صَددِلِني

ذكرت السكرة العديد مف األنبياء كالرسؿ كقصصيـ مع أقكاميـ، كمف الرسؿ الذيف ذكرتيـ  ثالثًا:

}ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ :  قكلوكما في فرعكف  الطاغية كقصتو مع قكمو كمع   ىالسكرة نبي اهلل مكس

 .[75]يكنس:زَمْذِىُِ ٌُِّعََ ًَىَدسًَُْ بٌََِ فِشْلٌََْْ ًٍَََِحِوِ زِأَّدظِنَد فَدعْعَىْسَشًُخْ ًَوَدٌُٔخْ لًٌَِْد ُِّفْشِِِني{

لٌََِْ بِْ وَدَْ وَسُشَ  َٔسَإَ ٌُٔقٍ بِرْ لَديَ ٌِمٌَِِْوِ َّد }ًَخظًُْ لٍََْْيُِْ:  قكلوكما في  ككذلؾ نبي اهلل نكح  

َّىُْٓ ؤَِْشُوُُْ لٍََْْىُُْ غَُّّصً ؼَُُّ خلْعٌُخْ  لٍََْْىُُ َِّمَدِِِ ًَظَزْوِريُِ زِأَّدضِ خٌٍّوِ فَمٍَََ خٌٍّوِ ظٌََوٍَّْطُ فَإَـِّْمٌُخْ ؤَِْشَوُُْ ًَشُشَوَدءوُُْ ؼَُُّ الَ

 الذيف آمنكا جميعان  كتضمنت السكرة قصة قـك نبي اهلل يكنس ، [71]يكنس:ظُنفِشًُْ{بٌََِِّ ًَالَ 

كىددىـ بالعذاب فكشؼ اهلل عنيـ العذاب، كىذا أركع نمكذج   بعد ما دعاىـ نبييـ يكنس
، يكنس  إيجابي لمدعكة اإلسبلمية، ككما ذكرت سابقا بأف ىذه كرامة كخصكصية  لمنبي 

ضُِْ فِِ ٌٍَْالَ وَدَٔطْ لَشَّْصٌ آَِنَطْ فَنَفَمَيَد بمِيَدُٔيَد بِالَّ لٌَََْ ٌُُّٔظَ ٌََّّأ آَِنٌُخْ وَشَفْنَد لَنْيُُْ لَزَخذَ خخلِ}فَ:  قكلو كرد فيك 

 .[98]يكنس: خٌْمََْدشَ خٌذَُّْْٔد ًََِعَّمْنَدىُُْ بٌََِ لِني{

الكالية كما أعده اهلل ال كىي أىـ مظاىر تكحيد األلكىية أالحديث عف السكرة تناكلت  رابعًا: 

}ؤَال بَِّْ ؤًٌََِْْدء :  ألكليائو في اآلخرة مف عظيـ الجزاء كفي الدنيا مف الحياة الطيبة كما في قكلو

َْْٔد ًَفِِ خٓخِشَشِ الَ ظَسْذًَِّ ٌِىٍََِّدضِ ٌَيُُُ خٌْسُشْشٍَ فِِ خٌْمَْدشِ خٌذُّ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَوَدٌُٔخْ َّعَّمٌُْ خٌٍّوِ الَ خٌَْفٌ لٍََْْيُِْ ًاَلَ ىُُْ َّمْضٌَُْٔ

 [63-61]يكنس:خٌٍّوِ رٌَِهَ ىٌَُ خٌْفٌَْصُ خٌْمَفُِْ{

:  في قكلوكما اإليماف بالمبلئكة مثؿ الغيبيات تكسعت السكرة في الحديث عف  :خامساً  

كاإليماف بالكتب ، [109]يكنس:ْْشُ خٌْمَدوِِّني{}ًَخظَّسِكْ َِد ٌُّلََ بٌَِْْهَ ًَخصْسِشْ لَعَََّ َّمْىَُُ خٌٍّوُ ًَىٌَُ خَ
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}فَةِْ وُنطَ فِِ شَهٍّ َِِّّّد ؤَٔضٌَْنَد بٌَِْْهَ فَدعْإَيِ خٌَّزَِّٓ َّمْشَئًَُْ خٌْىِعَدذَ ِِٓ لَسٍِْهَ ٌَمَذْ ـَدءنَ :  السماكية في قكلو

 .[94]يكنس:خٌْمَكُّ ِِٓ سَّزِّهَ فاَلَ ظَىٌََُّٔٓ َِِٓ خٌُّّْْعَشِّٓ{

}ًٌََََّْ َّمْشُشُىُُْ  : في قكلو كما كرد كغير ذلؾ كالجزاء البعث كالحشر مف اآلخركاإليماف باليـك 

بَِِّد ُٔشَِّنَّهَ زَمْطَ خٌَّزُِ ٌٍّوِ ًََِد وَدٌُٔخْ ُِيْعَذِّٓ ًَوَإَْ ٌَُّْ ٍَّْسَؽٌُخْ بِالَّ عَدلَصً َِِّٓ خٌنَّيَدسِ َّعَمَدسَفٌَُْ زَْْنَيُُْ لَذْ خَغِشَ خٌَّزَِّٓ وَزَّزٌُخْ زٍِِمَدء خ

َنَّهَ فَةٌَِْْنَد َِشْـِمُيُُْ ؼَُُّ خٌٍّوُ شَيِْذٌ لٍَََ َِد َّفْمٌٍَُْ{  .[46-45]يكنس:َٔمِذُىُُْ ؤًَْ َٔعٌََفَّْ

و بيف ئكقضا الشفاعة، كخاصة شفاعة النبي محمد تطرقت السكرة في الحديث عف  سادسًا:  
}ًٌَِىًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُيٌ فَةِرَخ ـَدء سَعٌٌُُيُُْ لُعَِِ زَْْنَيُُ زِدٌْمِغْػِ ًَىُُْ الَ :  لوذلؾ قك  ىأمتو بالقسط كدؿ عم

}بََّْ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد ًَسَظٌُخْ زِدٌْمَْدشِ  : كالحديث عف الجنة كالنار في قكلو، [47]يكنس:ُّفٌٍَُّْْ{

 .[8-7]يكنس:زَِّٓ ىُُْ لَْٓ آَّدظِنَد غَدفٌٍُِْ ؤًٌَُْاحِهَ َِإًَْخىُُُ خٌنُّدسُ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْغِسٌُْ{خٌذَُّْْٔد ًَخؼَّْإٌَُّٔخْ زِيَد ًَخٌَّ
كعممو   ف األمر بيد اهللا  مسألة القضاء كالقدر كمراتبو األربعة، ك  ىأكدت السكرة عم سابعًا:

}ًََِد ظَىٌُُْ :   قكلوكما في  و كقدره؛ئعف إرادتو كقضا يءه كقدرتو كخمقو كمشيئتو، كال يخرج ش

ْوِ ًََِد َّمْضُذُ لَٓ سَّزِّهَ ِِٓ ِِّؽْمَديِ فِِ شَإٍْْ ًََِد ظَعٌٍُْ ِِنْوُ ِِٓ لُشْآٍْ ًاَلَ ظَمٌٍََُّْْ ِِْٓ لًٍََّ باِلَّ وُنَّد لٍََْْىُُْ شُيٌُدًخ بِرْ ظُفِْعٌَُْ فِ

  كأف اهلل ، [61]يكنس:غَشَ ِِٓ رٌَِهَ ًَال ؤَوْسَشَ بِالَّ فِِ وِعَدذٍ ُِّسِني{رَسَّشٍ فِِ خَٕسْضِ ًاَلَ فِِ خٌغََّّدء ًَالَ ؤَصْ

}ًٌٌََْ :  قمكب الكافريف، كذلؾ في قكلو ىييدم مف يشاء كيضؿ مف يشاء كيختـ كيطبع عم

:  كقكلو ،[99]يكنس:ٌٌُٔخْ ُِاِِْنِني{شَدء سَزُّهَ ََِٓٓ َِٓ فِِ خَٕسْضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد ؤَفَإَٔطَ ظُىْشِهُ خٌنَّدطَ لَعََّ َّىُ

ٌخْ زِوِ ِِٓ لَسًُْ وَزٌَِهَ َٔؽْسَكُ لٍَََ لٌٍُذِ }ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ زَمْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَفَأئًُىُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ فََّد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ زَِّد وَزَّزُ

 .[74]يكنس:خٌُّْمْعَذِّٓ{

كدراستيا السابقة بصكرة مكسعة كتفصيمية  في جميع ىذه القضايا اليامةكسأتناكؿ الحديث  
منيج السمؼ كمقارنتيا مع مخترعة عمـ الكبلـ أال كىي فرقة المعتزلة كبياف ل ان كفقدراسة تحميمية 

 جميع معتقداتيا الباطمة  ىمذىبيـ في ىذه العقائد مع نقدىا كالرد عم
 .كاهلل أسأؿ التكفيؽ كالسداد
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 التعريف بالسمف والمعتزلة.  سابعًا:
 . تعريف السمف لغةً  أوًل:

: "سمؼ (3)كقاؿ ابف منظكر، (2)تقدـ كسبؽ" ى: "السيف كالبلـ كالفاء أصؿ يدؿ عم(1)قاؿ ابف فارس
كالسميؼ كالسمفة الجماعة  كتقدـ، كالسمؼ المتقدـ كالسمؼ ىيسمؼي سمفا كسمكفان أم مض

أما كلمسمؼ معنياف: ، [56]الزخرؼ:ٍْنَدىُُْ عٍََفًد ًََِؽَالً ٌِٔخِشِّٓ{}فَفَمَ : كمنو قكلو، (4)المتقدمكف"

في السف كؿ ما تقدمؾ أف فيك لؾ سمؼ، كالثاني: عممتو كقدمتو كؿ عمؿ صالح أحدىما ىك 
، كليذا سمي الصدر األكؿ مف التابعيف السمؼ (5)سالؼيقاؿ لو فكقؾ في السف كالفضؿ، ك 

 . (6)الصالح

مف مضكا  ىكسبؽ أك عم ىما تقدـ كمض ىتطمؽ عم مالمغك  ىلسمؼ في المعن: أف االخيبلصة
  ف. في السِّ  ؾتقدم مف ىأجميـ كترككا أثرىـ لمف خمفيـ، كعم ىإل

 لمسمف.  الصطالحيالتعريف 
كمف  -رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف–كأصحابو  مذىب السمؼ ىك ما كاف عميو النبي 

 . (7)يانة كالسنة كاألمانةبعدىـ مف أئمة الديف كالديانة كالص
 
 

                                                           

ابف فارس: ىك أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، أصمو مف قزكيف، مف أئمة األدب كالمغة كاف قد  (1)
فقو المغة، ك  ،فصار مالكيا، مف كتبو تتمة الفصيح، ككتاب المجمؿ شافعيان  ان الرم كأقاـ فييا، كاف فقيي ىحمؿ إل

 (.416-411ص) معجـ األدباء : الحمكم،( انظر 395مات بالرم كدفف فييا سنة )
 (.3/95معجـ مقاييس المغة ) ،ابف فارس (2)
فريقي، مف نسؿ ركيفع محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي اال (3)

، كترؾ بخطو نحك خمسمائة مجمد كعمي في آخر عمره، قاؿ عنو ابف 630 بف ثابت األنصارم، كلد بمصر سنة
 .(7/108األعبلـ )الزركمي، حجر: كاف مغرم باختصار كتب األدب المطكلة كأشير كتبو لساف العرب. انظر: 

 .(9/158لساف العرب ) ،ابف منظكر (4)
 .(23/455) تاج العركس مف جكاىر القامكس ،زبيدمالانظر:  (5)
 .(2/390النياية في غريب الحديث كاألثر ) ،انظر: ابف األثير (6)
 .(1/74لكامع األنكار البيية ) ،انظر: السفاريني (7)
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، كمف تبعيـ مف األئمة ىالصحابة كالتابعيف مف أىؿ القركف الثبلثة األكل"كالمراد بالسمؼ: 
، كالبخارم كمسمـ، كسائر أصحاب السنف، الذيف اتبعكا طريؽ (1) كاألئمة األربعة، كسفياف الثكرم

 (5)كالقدرية (4)، كالمرجئة(3)كالشيعة (2)بعد جيؿ، دكف مف كصؼ بالبدعة كالخكارج األكائؿ جيبلن 
كالمعتزلة، كظير مصطمح السمؼ حيف دار النزاع حكؿ الديف بيف الفرؽ الكبلمية؛ كمحاكلة 

  . (6)"السمؼ الصالح ىالجميع االنتساب إل
كلفظ السمؼ مف ألقاب أىؿ السنة كالجماعة كالمراد منو حيف إطبلقو إخراج كؿ مف خالؼ منيج 

ثبات أسماء اهلل كصفاتو كاألشاعرة كالمعتزلة كغيرىـ مف المتكممكف السمؼ في التكحي لذيف اد كا 
  (7)بيـ  لمف نيج نيج الصحابة كاقتد ىخالفكا نيج الصحابة كالتابعيف، فمفظ السمؼ يطمؽ عم

                                                           

 كلد سنة مف ثكر بف عبد مناة سفياف بف سعيد بف مسركؽ، اإلماـ سيد الحفاظ أبك عبد اهلل الثكرم الككفي، ((1
ابف حجر العسقبلني، تيذيب التيذيب  .(153-1/151ىػ. انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ )161ىػ كتكفي سنة 97
(4/111.) 

عمي  ىخركجيـ عمىك خكارج مف أجمو السبب الذم سمكا ك الخكارج: ىي فرقة مف الفرؽ اإلسبلمية القديمة،  (2)
في التاريخ اإلسبلمي دكيا ىائبل، كىـ كؿ مف كفر  أحدثت  اعتقاديوراء آبف أبي طالب كىي طائفة ذات أفكار ك 

 :انظر. بعمي بف أبي طالب كعثماف كأصحاب الجمؿ كمف رضي بالتحكيـ، كىـ الذيف يكفركف بالمعاصي
 .(330-4/328)جمكسكعة الفرؽ المنتسبة لئلسبلـ مجمكعة مف الباحثيف، 

كاعتقدكا أف  بإمامتو كخبلفتو نصا ككصية الخصكص، كقالكا ى كجوعم  الشيعة: ىـ الذيف شايعكا عميا (3)
ف خرجت فبظمـ يككف مف غيره أك تقية مف عنده، كأف اإلمامة ركف مف أركاف  اإلمامة ال تخرج مف أكالده كا 

 .(1/146)ج ، الممؿ كالنحؿشيرستاني: الالديف، كقالكا بعصمة األنبياء كاألئمة عف الصغائر كالكبائر. انظر
يف ال تضر مع اإليماف معصية، كما ال تنفع مع الكفر طاعة، كقيؿ اإلرجاء تأخير حكـ المرجئة: ىـ القائم (4)

، كأرجئكا يـك القيامة، فبل يقضي عميو بحكـ ما في الدنيا مف أنو مف أىؿ الجنة أك النار ىصاحب الكبيرة إل
قدرية، مرجئة الجبرية، مرجئة كىي أربعة أنكاع مرجئة ال العمؿ عف اإليماف كزعمكا أف اإليماف ىك المعرفة القمبية

البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ(  .(1/139)ج ، الممؿ كالنحؿشيرستانيال انظر:الخكارج، كالمرجئة الخالصة .
 (.191-190ص
قيؿ إنيما أخذاه عف نصراني ك  ،يد الجيني كغيبلف الدمشقي ىير عمظالقدرية: ىـ الذيف نفكا القدر الذم   (5)

، كقد أخذ عمرك بف عبيد صاحب كاصؿ بف عطاء فكرة نفي القدر عف معبد الجيني يدعي أبك يكنس سنسكيو، 
كأيضا )القدرية خصماء اهلل في القدر( كسمكا قدرية ألنيـ زعمكا  )القدرية مجكس األمة(، كقد قاؿ عنيـ النبي 

در عف اهلل كأضافكه في أكسابيـ صنع كال تقدير  فيـ نفكا الق كأنو ليس هلل  أف الناس ىـ يقدركف أكسابيـ ،
الشيرستاني، الممؿ  .(3/326)جمكسكعة الفرؽ المنتسبة لئلسبلـ مجمكعة مف الباحثيف،  :انظر أنفسيـ. ىإل

 (.71(. الندكة العالمية، المكسكعة الميسرة في األدياف)ص1/43كالنحؿ )
 .(159صقكاعد المنيج السمفي في الفكر اإلسبلمي ) ،حممي (6)
 (.53ف، شرح العقيدة الكاسطية )صانظر: ابف عثيمي ((7
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ف لـ تكف سمفية زم :السمفية في كقتنا الحاضر(1)قاؿ ابف عثيميف  ألف  ؛فو "ىي سمفية عقيدة كا 
؛ لكف سمفية ىؤالء سمفية عقيدة بؿ عقيدة كعمؿ في الكاقع كىـ بالنسبة لمف زمنان السمؼ سبقكا 
  .(2)بعدىـ سمؼ"

كىـ مف سبقكنا مف الصحابة  ،سمفية زمانان  :يتبيف مف قكؿ ابف عثيميف أف السمفية قسماف
مد ، كسمفية منيجية ذات عقيدة صحيحة كمنيجان مكافؽ لمنيج النبي محىكالتابعيف كالقركف األكل

 .مف حيث االتباع كالتمسؾ بالكتاب كالسنة 
مثؿ ما  ىكصحابتو كالتابعكف ليـ بإحساف ىـ سمؼ ىذه األمة، ككؿ ما يدعك إل  كرسكؿ اهلل

نيج السمؼ، كالتحديد الزمني ليس  ىدعا إليو رسكؿ اهلل كصحابتو كالتابعكف ليـ بإحساف فيك عم
كالسنة في العقيدة كاألحكاـ كالسمكؾ بفيـ  شرطا في ذلؾ؛ بؿ الشرط في ذلؾ مكافقة الكتاب

ف باعد بينيـ الزماف كالمكاف كمف  السمؼ فكؿ مف كافؽ الكتاب كالسنة فيك مف أتباع السمؼ، كا 
ماـ السمؼ الصالح ىك رسكؿ اهلل منيـ خالفيـ فميس ف عاش بيف ظيرانييـ، كا   .(3) كا 

، كف في الديف كالدنيا معان لممسمميف كانت خير القر  ىأف القركف األكليتضح مما سبؽ 
ٍبدً  عىفٍ  ٍيري ": قىاؿى   النًَّبيِّ  عىفً  ، المَّوً  عى ، الًَّذيفى  ثيـَّ  قىٍرًني، النَّاسً  خى ، الًَّذيفى  ثيـَّ  يىميكنىييـٍ ـٍ  ثيـَّ  يىميكنىيي

ًدًىـٍ  شىيىادىةي  تىٍسًبؽي  أىٍقكىاـه  يىًجيءي  يىًمينيوي  يىًمينىوي، أىحى حققكا اإلسبلـ في قمكبيـ فدانت ، فيـ (4)"شىيىادىتىوي  كى
 .(5)األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىليـ الدنيا كأقامكا أفضؿ حضارة ألنيا قائمة عم

 ىاالصطبلحي بينيما ارتباط كثيؽ، إال أف المعن ىالمغكم كالمعن ىالباحثة: أف المعن لكتر 
نيجيـ  ىكسار عمالمغكم كيشمؿ كؿ مف اتبع السمؼ  ىاالصطبلحي أكسع كأشمؿ مف المعن

  لك لـ يكف في زمانيـ فيك ينتسب إلييـ.  حتىكعقيدتيـ 

                                                           

ىػ في مدينة عنيزة بالقصيـ 1347محمد بف صالح بف محمد بف سميماف بف عثيميف مف بني تميـ، كلد سنة  (1)
: أمضي حياتو في طمب العمـ كتعميمو، كاف يمقي الدركس في الحرميف المكي كالمدني، لو مصنفات عديدة منيا

 كلو رسائؿ عديدة في أصكؿ الفقو، تكفي أثر مرض عضاؿ ألـ بو سنة القكاعد المثمي في أسمائو كصفاتو،
الشيخ ، ىػ كصمي عميو في المسجد الحراـ بعد صبلة العصر مف يـك الخميس. انظر: عبد المحسف البدر1421

 .(9-2ص) محمد بف عثيميف مف العمماء الربانييف
 (.19صة في عقد أىؿ الفرقة المرضية )الدرة المضي -شرح العقيدة السفارينية ،محمد بف العثيميف (2)
 (.28ص) الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح ،انظر: األثرم (3)
ٍكرو ًإذىا أيٍشًيدى، باب الشيادات/كتاب البخارم: صحيح البخارم، [ (4) مىى شىيىادىًة جى : حديث 171/ 3الى يىٍشيىدي عى
 .]2652رقـ
 (.28ص) لفكر اإلسبلميحممي: قكاعد المنيج السمفي في ا ىانظر: مصطف (5)
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 ثانيًا: المعني المغوي لممعتزلة. 
كاعتزؿ  ىفتنح "عزؿ الشيء تعزلو عزال، كعزلو فاعتزؿ كانعزؿ كتعزؿ أم نحاه جانبان 

الكجييف كتعازؿ القكـ أم انعزؿ بعضيـ عف بعض  ىالشيء كتعزلو يتعدياف بعف كيككف عم
انعزؿ عف الناس كيقاؿ ، (1)العزلة االنعزاؿ نفسو، كيقاؿ العزلة عبادة كاعتزلت القـك أم فارقتيـ"ك 

 كانعزؿ فبلف عف الحؽ كتعازؿ القكـ أم تباعد بعضيـ عف بعض، أم تنحى كابتعد عنيـ جانبان،
 ىعم، ك (3)عنو كتركو ى كانصرؼتنح :أم ،اعتزؿ منصبو أك عمموكيقاؿ  (2)أم ابتعد عنو بمعزؿ

 ".(4)، كالمعتزلة ىـ المنفصمكفىذلؾ فاالعتزاؿ معناه: "االنفصاؿ كالتنح
 التعريف الصطالحي لممعتزلة.  

مف أكبر الفرؽ مدرسة فكرية عقمية أعطت العقؿ مكانة مقدسة كىي ىي  المعتزلة
 فرقة ظيرت في اإلسبلـ في القرف الثاني اليجرم ما بيف سنة ىؽ عمققاسـ يطمكىي  الكبلمية،

كىـ يخالفكف السمؼ الصالح  ،(6)كاصؿ بف عطاء ى، بزعامة رجؿ يسم(5)ق110ىػ كسنة 105
قامة ، ك تدالؿكالنظر كاالسكالمناظرة الكبلـ كأصحاب الجدؿ  ىؿكىـ أ في أغمب مسائؿ العقيدة ا 

فرقة إسبلمية  المعتزلةك  ،(7)العقؿ ـكعم ياتالسمع ـالمفرقكف بيف عمىـ ك  ،مف خالفيـ ىالحجج عم
 (8) العقؿ ىالعباسي، كقد اعتمدت عم أت في أكاخر العصر األمكم، كازدىرت في العصرنش

                                                           

 .(11/440)جابف منظكر: لساف العرب  (1)
الفيكمي، المصباح المنير في الشرح الكبير  (.2/599)جكأخركف، المعجـ الكسيط  ىانظر: إبراىيـ مصطف ((2
(2/407.) 

 .(2/1494)ج معجـ المغة العربية المعاصرة ،انظر: أحمد عمر (3)
 .(130ص) منياأىؿ السنة ة كمكقؼ المعتزلة كأصكليـ الخمس ،المعتؽ (4)
 (.3/1163)ج اإلسبلـ كمكقؼ اإلسبلـ منيا ىفرؽ معاصرة تنتسب إل ،غالب عكاجي (5)
(6) ، سنة  كلد في المدينة البميغ األفكه كاصؿ بف عطاء الغزاؿ: أبك حذيفة مف مكالي بني ضبة أك بني مخزـك
كالمتكمميف، سمي أصحابو بالمعتزلة العتزالو الحسف  رأس المعتزلة كمف أئمة البمغاءكىك كنشأ في البصرة  80

الذىبي، سيرة  :انظر 138، تكفي سنةالبصرم كتسمي طائفتو الكاصمية، كمف مصنفاتو المنزلة بيف المنزلتيف
 .(8/109،108)جاألعبلـ  الزركمي، (.465-5/464أعبلـ النببلء )

 .(36-35صأىؿ البدع كاألىكاء  ىالتنبيو كالرد عم ،الممطي(7) 
حصمت في  ى( العقؿ عند المعتزلة: "ىك عبارة عف جممة مف العمـك مخصكصة "أم العمـك الضركرية" مت(8

(، أما عند 11/375)جالمكمؼ صح منو النظر كاالستدالؿ كالقياـ بأداء ما كمؼ". القاضي عبد الجبار، المغني،
تصديؽ الرسؿ. ابف الجكزم، تمبيس  ىإلالسمؼ فيك: اآللة في معرفة اإللو سبحانو كالسبب الذم يتكصؿ بو 

 .(  3صإبميس )
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 لالمجرد في فيـ العقيدة اإلسبلمية لتأثرىا ببعض الفمسفات المستكردة كخاصة اليكنانية مما أد
ى أنفسيـ أسماء منيا: "المعتزلة بمعن ىكقد أطمقكا عم( 1)السمؼ الصالحانحرافيا عف عقيدة  ىإل
غيرىـ كأما لقدرية، المنزىة كأىؿ التنزيو، ادية،يكالنقاكة، أىؿ العدؿ كالتكحيد، الكع ىقاة كأىؿ النقالن

 . (2)مخانيث الخكارج"ك المبتدعة، ك الجيمية، ك المعطمة، ك المنشقيف،  ىفأطمقكا عمييـ المعتزلة بمعن
                                                                                  كأطمؽ عمييـ اسـ المعتزلة لعدة أسباب منيا:                           

 أنيـ اعتزلكا المسمميف بقكليـ المنزلة بيف المنزلتيف. -1
شكؿ حمقة ك  (3) الحسف البصرممجمس أنيـ عرفكا بالمعتزلة بعد أف اعتزؿ كاصؿ بف عطاء   -2

 خاصة بو لقكلو بالمنزلة بيف المنزلتيف. 
 .(4)كىك خالد مخمد في النار مرتكب الكبيرة كمقاطعتو اعتزاؿ يـ قالكا بكجكبأن  -3

كمف العمماء مف قاؿ أف المعتزلة مف أىـ الفرؽ الكبلمية، بؿ ىي مؤسسة عمـ الكبلـ 
كانكا مف ك العقمي  مذىبيـ أصحاب الفمتكامؿ في عمـ الكبلـ، ال ياأف ليا مذىب ىالحقيقي بمعن

النص،  ىرة المعرفة الدينية بحيث تشمؿ العقؿ كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ قدمكه عمأكائؿ الذيف كسعكا دائ
كقالكا بالفكر قبؿ النص، كأكلكا المتشابو مف اآليات القرآنية، كرفضكا األحاديث التي ال يقرىا 

 .  (5)ذلؾدليؿ ب لـ يردك بالعقؿ   ، كقالكا بكجكب معرفة اهللاآلحادالعقؿ كتحرزكا في خبر 
العقؿ في فيميا  ىالمعتزلة فرقة إسبلمية قديمة تعتمد عمسبؽ يتبيف أف  مف خبلؿ ما
يد كاصؿ  ىعمالسمؼ الصالح انحرفت عف مسار فبالفمسفات الغربية  تتأثر ك لمنصكص الدينية، 

بف عطاء كقد أرست قكاعد عمـ الكبلـ كاتسعت أفاقيا بيف الفرؽ اإلسبلمية  كىي تعد أكبر الفرؽ 
ليا الخمسة التي تعتمد عمييا في إرساء عقائدىا الدينية كالتي سأكضحيا اإلسبلمية، كليا أصك 

 فيما بعد.
 

                                                           

 .(1/64المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ) :انظر (1)
  .(1/4)جالمنية كاألمؿ  ،القاضي عبد الجبار (2)
كلد في  الحسف البصرم ىك الحسف بف يسار البصرم، أبك سعيد تابعي كاف إماـ أىؿ البصرة كحبر األمة، ((3

ىػ، لو كتاب فضائؿ مكة. انظر: الذىبي، سيرة أعبلـ النببلء 110المدينة كسكف البصرة كتكفي بالبصرة عاـ 
 (. 25القاضي عبد الجبار، المنية كاألمؿ )ص (.4/563)

 .(64/ 1)جالمكسكعة الميسرة في األدياف  كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة  :انظر (4)
 (.201، 196)صالكبلمية كاإلسبلمية مدخؿ كدراسة الفرؽ  ،انظر: المغربي (5)
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 ثامنًا: الصول الخمسة المجمع عمييا عند المعتزلة.
يجمع القكؿ باألصكؿ  ى: "ليس أحد يستحؽ اسـ االعتزاؿ حت(1)قاؿ أبك الحسف الخياط

منزلتيف كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف الخمسة )التكحيد كالعدؿ كالكعد كالكعيد كالمنزلة بيف ال
 .(2)فإذا جمع ىذه األصكؿ فيك معتزلي" المنكر(

ىذه األصكؿ الخمسة  ىإال أنيـ أجمعكا عم (3) ف فرقةيعشر  ىكالمعتزلة رغـ افتراقيـ إل
ىذه  ىكسبب االقتصار عم، (4)بالتفصيؿ شرحيا القاضي عبد الجبارقد التي يقكـ عمييا مذىبيـ ك 

 : أجاب القاضي عبد الجبار ةاألصكؿ الخمس

 ىد دخؿ عمق (8)كالمشبية (7)كالدىرية (6)كالمعطمة (5) أف خبلؼ الممحدة ل"أال تر  
 

                                                           

عبد الرحيـ بف محمد بف عثماف أبك الحسف الخياط  أحد متكممي المعتزلة كاف رئيسا متقدما عالما بالكبلـ   (1)
ابف  ىفقييا، شيخ  المعتزلة ببغداد تنسب إليو فرقة الخياطية كلو تصانيؼ عديدة منيا االنتصار في الرد عم

 .(3/347)جاألعبلـ  ،الزركميك  .(4/8)جلساف الميزاف  ،بف حجرا :ىػ . انظر300غيرىا تكفي نحك الراكندم ك 
  .(51ص) كالرد عمى ابف الراكندم الممحد االنتصار ،الخياط (2)
ف فرقة كىي: الكاصمية، العمركية، اليذلية، النظامية، األسكارية، المعمرية، يعشر  ىافترقت المعتزلة إل ((3

ليشامية، المردارية، الثمامية، الجعفرية، الجاحظية، الخياطية، كغيرىا، انظر: القاضي عبد الجبار، البشرية، ا
 (.3المنية كاألمؿ )ص

أحمد بف عبد  الجبار اليمذاني األسد أبادم، أبك الحسف كاف شيخ المعتزلة في عصره يمقبكنو بقاضي  (4)
بالرم، لو مصنفات منيا: تنزيو القراف عف المطاعف، غيره كلي القضاة  ىالقضاة كال يطمقكف ىذا المقب عم

ىػ. انظر: ابف حجر العسقبلني، لساف 415، تكفي سنةالمجمكع في المحيط بالتكميؼ كشرح األصكؿ الخمسة
 (.18/20الصفدم، الكافي بالكفيات )ج .(3/273) األعبلـالزركمي،  (.5/54الميزاف )ج

نو لـ يزؿ كأف اهلل لـ يخمؽ بقدرتو ك مشيئتو كالقائميف أيضا بإنكار كجكد الممحدة: ىـ القائميف بقدـ العالـ كأ (5)
غالب عكاجي، خالؽ ليذا الككف كال يؤمنكف باهلل كزعمكا أف الككف كجد بذاتو منذ األزؿ عف طريؽ الصدفة. 

سبلمية ابف قيـ الجكزية، اجتماع الجيكش اإل(. 2/1003)ج المذاىب الفكرية المعاصرة كدكرىا في المجتمعات
 (.2/95)ج
المعطمة: ىما نكعاف، األكؿ التعطيؿ المحض التاـ أك الكمي كىك الذم عميو الجيمية كالفبلسفة مف إنكار  (6)

جميع األسماء كالصفات، كالثاني التعطيؿ الجزئي كىك إثبات األسماء كنفي الصفات نفي بعض الصفات دكف 
ذيف عطمكا اهلل عف أسمائو كصفاتو. مقاؿ التعطيؿ كالجعد بف بعض كىك الذم عميو األشاعرة ،إذف المعطمة ىـ ال

 (.1/19)جدرىـ ، محمد التميمي 
إنكار حدكث األجساـ كاألعراض بدعكاىـ كجكد جميعيا في كؿ حاؿ عمي شرط  ىالدىرية: ذىبت الدىرية إل (7)

كأيضا  ،الكفر ىإلمنيا في حاؿ الظيكر كىذا إلحاد كيؤدم  يءكمكف بعضيا كظيكر بعضيا مف غير حدكث ش
البغدادم،  (.2/62)جالممؿ كالنحؿ  انظر: الشيرستاني، ،كال يقكلكف بحدكد كأحكاـىـ المنكريف لممعاد كاإللو 

 (.1/128الفرؽ بيف الفرؽ )ج
المشبية: ىما صنفاف، صنؼ شبيكا ذات البارئ بذات غيره، كصنؼ آخركف شبيكا صفاتو بصفات غيره،  (8)

يد الركافض، كمنيـ السبابية كالبيانية  ىا في تشبيو ذاتو بغيره، كأكؿ ظيكر لو كاف عمكالمشبية ىـ الذيف ضمك 
 (.1/114)ج الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجيةالبغدادم، كالمنصكرية الخطابية كالحمكلية. 
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بأسرىـ دخؿ في باب العدؿ، كخبلؼ المرجئة دخؿ في باب الكعد  (1)التكحيد، كخبلؼ المجبرة
ية دخؿ في باب مامكالكعيد، كخبلؼ الخكارج دخؿ في باب المنزلة بيف المنزلتيف، كخبلؼ اإل

مع بياف  األصكؿ فصؿ ىذهسأ تيةكفي الصفحات اآل، (2)األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر"
  .فييا المعتزلةعقيدة 

 الصل الول: التوحيد.
القكؿ بالتكحيد كأنو ىك دعكة الرسؿ جميعان، إال أف المعتزلة سمكت  ىالمسممكف متفقكف عم

بتأكيؿ كؿ آيات الصفات  يعني عندىـ التنزيو الكامؿ هلل  مسمكان مغايران يكافؽ عقيدتيـ كالذم
عندىـ يدكر حكؿ ما  ىذا األصؿ ىك لب مذىبيـ كرأس نحمتيـ، كىكبما يتفؽ مع عقيدتيـ، ك 

كاحد كاإلقرار بو، كال بد مف  العمـ بأف اهلل  التكحيدكما ينفي عنو مف الصفات ك  ثبت هلل ي
 .(3)ألنو لك عمـ كلـ يقر أك أقر كلـ يعمـ لـ يكف مكحدان  ؛دلصحة التكحي اعتبار العمـ كاإلقرار

بو مف الصفات التي يختص بيا أك بأحكاميا دكف غيره  كالتكحيد ىك العمـ بما يتكحد اهلل 
كأف اهلل كاحد ال شريؾ لو مف أم جية كاف كال كثرة في ذاتو البتة كأنو منزه عف المخمكقات كال 

استحالة كجكد إلييف قديميف  ى، كاتفقت المعتزلة عم(4)ال في اآلخرةباألبصار ال في الدنيا ك  لير 
بالتفصيؿ فيما كسأبيف معتقد المعتزلة في التكحيد  .(5)أزليف كمف أثبت صفة قديمة فقد أثبت إلييف

 دة.ينفييـ أغمب مسائؿ العقلساس األبعد ألىميتو عندىـ كأنو ىك 
 الصل الثاني: العدل.

المرتبة الثانية بعد أصؿ التكحيد، كالمعتزلة يسمكف أنفسيـ بأىؿ العدؿ يأتي ىذا األصؿ في    
ال يفعؿ  كالتكحيد كقد أخطأ المعتزلة في فيميـ ليذا األصؿ؛ ألف مفيكـ العدؿ عندىـ أف اهلل 

كتمييز الحسف مف القبيح كأف أم أف أفعالو كميا حسنة القبيح كال يختار إال الحكمة كالصكاب، 

                                                           

ضافتو إل (1) نيا، الجبرية ، كالجبرية أصناؼ مىالرب تعال ىالجبرية: الجبر ىك نفي الفعؿ حقيقة عف العبد كا 
الفعؿ أصبل، ك الجبرية المتكسطة، ىي التي تثبت لمعبد  ىتثبت لمعبد فعبل كال قدرة عم الخالصة، ىي التي ال

الشيرستاني،  ما في الفعؿ سمي ذلؾ كسبا فميس بجبرم. قدرة غير مؤثرة أصبل، فأما مف أثبت لمقدرة الحادثة أثران 
 .(1/85)ج الممؿ كالنحؿ

   .(124ص) شرح األصكؿ الخمسة ،جبارالقاضي عبد ال (2)
 .(128ص) المرجع السابؽانظر:  (3)
 .(50ص) االنتصار ،الخياط .(318ص) أصكؿ الديف في مختصرالانظر: القاضي عبد الجبار:  (4)
 .(1/109)ج المنية كاألمؿالقاضي عبد الجبار، انظر:  (5)
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القبيح عندىـ أنو مما ف ال يفعؿ القبيح كاهلل  أف يقع مف فاعؿ دكف فاعؿ، القبيح ال يجكز
الذـ كاآلخر ال يصح عميو ضربيف أحدىما يستحؽ  ىيستحؽ بو الذـ مف األفعاؿ؛ ألف األفعاؿ عم

المميز بينيما، كأف أفعاؿ العباد فالفعؿ ىك ذلؾ فكصؼ األكؿ بالقبيح كالثاني بالحسف عميو 
ما يطيقكف كأف قدرتيـ متقدمة لما بكأف اهلل ال يكمفيـ إال  كليس مف خمقو حادثة مف قبميـ 

ف كاف أبكاه  يفعمكف، كأف اهلل ال يعاقب مف ال ذنب لو كال بذنب غيره كأف الطفؿ ال يعذب كا 
ال بد أف يزيح   ال يريد القبيح كال يحبو كال يرضاه بؿ يكرىو كيسخطو كأف اهلل كافريف، كأنو 
، فالعدؿ عند المعتزلة مرتبط بأفعاؿ العباد كأنيا مخمكقة ليـ كالعبد ىك (1)لتكميؼالعمؿ في ا

ألنيـ يقكلكف إثبات القدر  ،ذلؾ نفييـ لمقضاء كالقدر ىكيترتب عم الخالؽ ألفعالو خيرىا كشرىا
القاضي عبد الجبار: قاؿ  أشياء قدرىا عمييـ، ىيمـز عميو الظمـ في حؽ اهلل ألنو يعذب عباده عم

ال يجكز أف يككف خالقا ألفعاؿ العباد ىك أف في أفعاؿ العباد ما ىك  ىأف اهلل تعال ىكما يدؿ عم"
  .(2)اهلل عما يقكلكف" ىتعال .جائران  خالقا ليا لكجب أف يككف ظالمان  ىظمـ كجكر فمك كاف اهلل تعال

 .الصل الثالث: الوعد والوعيد
القاضي عبد الجبار الكعد لكعيد، فقد عرؼ األصؿ الثالث مف األصكؿ الخمسة الكعد كا     
، كعرؼ الكعيد "الغير أك دفع ضرر عنو في المستقبؿ ىكؿ خبر يتضمف إيصاؿ نفع إلبأنو: "

كالمعتزلة ال ، (3)الغير أك تفكيت نفع عنو في المستقبؿ" ىبأنو: "كؿ خبر يتضمف إيصاؿ ضرر إل
المطيع كعقاب العاصي، قاؿ القاضي عبد  إثابة اهلل  ىيفرقكف بيف الكعد كالكعيد كيكجبكف عم

الجبار:" ال خبلؼ بينيـ أف كعيد اهلل بالعقاب حؽ، كال يجكز عميو االخبلؼ كال الكذب كما أف 
المطيعيف  كعدٌ  أف الكعد كالكعيد عند المعتزلة أف يعمـ أف اهلل  :أم ،(4)كعده بالثكاب حؽ"
ال يغفر ك ال يخمؼ كعده ككعيده ك الخمؼ كالكذب،  بالعقاب، كال يجكز عميو مذنبيفبالثكاب كتكعد ال

طاعة كتكبة استحؽ الثكاب  ىكالمؤمف إذا خرج مف ىذه الدنيا عم ،(5)لمرتكب الكبيرة إال أف يتكب
ذا خرج مف غير تكبة عف كبيرة ارتكبيا استحؽ الخمكد في النار لكف يككف عقابو أخؼ عمييا ، كا 

                                                           

 .(233-232ص)القاضي عبد الجبار، المختصر في أصكؿ الديف انظر:  (1)
 .(345صشرح األصكؿ الخمسة ) ،القاضي عبد الجبار (2)
 .(143-136ص)المرجع السابؽ  (3)
 (.350القاضي عبد الجبار، فضؿ االعتزاؿ كطبقات المعتزلة )ص ((4

 .(136-135ص)القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة انظر: (5)
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كمما أنكركه  مبدأكرت المعتزلة كؿ ما يتعارض مع ىذا الذلؾ أن ىعم ، كبناءن (1)مف عقاب الكفار
ألف إثبات الشفاعة ليؤالء الفسقة  ؛متائبيف مف المؤمنيف دكف الفسقةفيي ل ،الشفاعة ألىؿ الكبائر

 . (2)يتنافى مع مبدأ الكعد كالكعيد
 الرابع: المنزلة بين المنزلتين. الصل

اب تسمية المعتزلة بأىؿ مف أسب ف سببان ككا يعتبر ىذا األصؿ مف أكؿ األصكؿ كجكدان   
فسألو عف حكـ مرتكب الكبيرة، كقبؿ أف  الحسف البصرم ىأف شخصان دخؿ عم سببيا، ك االعتزاؿ

أنو ليس بمؤمف كال كافر  كىك ما يسمى يجيب قاؿ كاصؿ بف عطاء إنو بمنزلة بيف المنزلتيف أم 
كىذه المسألة تمقب بمسألة ، يذا االسـب ةالمعتزل ةسميىذا سبب تثـ اعتزؿ المجمس، ك بالفاسؽ 

 . (3)الثكاب كالعقابعمييا يقع  األسماء كاألحكاـ كىي مسألة شرعية، ال مجاؿ لمعقؿ فييا ألف

كىك اسـ  المرء مؤمنان  ىف اإليماف عبارة عف خصاؿ خير إذا اجتمعت سمأككجو تقريره 
مؤمنان كليس ىك بكافر  ى يسممدح، كالفاسؽ لـ يستجمع خصاؿ الخير كما استحؽ اسـ المدح فبل

كبيرة مف  ى"منزلة الفسؽ" لكنو إذا خرج مف الدنيا عمأم المنزلتيف ىك ما بيف ؛ لذلؾ مطمقان أيضان 
اف فريؽ في الجنة كفريؽ في قإال فري اآلخرةغير تكبة فيك مف أىؿ النار خالد فييا كليس في 

 . (4)النار
 لمنكر. الصل الخامس: المر بالمعروف والنيي عن ا

كالغرض مف األمر  لدييـ يمثؿ ىذا األصؿ مف أصكؿ المعتزلة الخمسة الجانب التطبيقي   
حصؿ ىذا الغرض  ىبالمعركؼ كالنيي عف المنكر أف ال يضيع المعركؼ كال يقع المنكر فمت

عرؼ القاضي عبد الجبار األمر ك  ،(5)األمر الصعب ىال يجكز العدكؿ عنو إل ،باألمر السيؿ
ىك قكؿ القائؿ لمف دكنو في الرتبة افعؿ، كالنيي: ىك "ؼ كالنيي عف المنكر بأف األمر: بالمعرك 

قكؿ القائؿ لمف دكنو ال تفعؿ، كالمعركؼ: "ىك كؿ فعؿ عرؼ فاعمو حسنو أك دؿ عميو كليذا ال 
معركؼ لما لـ يعرؼ حسنيا كال دؿ عميو"، كالمنكر: "ىك كؿ  ىيقاؿ في أفعاؿ القديـ اهلل تعال

                                                           

 (.45ص) النحؿلممؿ ك انظر: الشيرستاني: ا (1)
 (. 236، 235ص) كمكقؼ أىؿ السنة منياالمعتزلة كأصكليـ الخمسة  ،: المعتؽانظر (2)
 .(137صانظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة ) (3)
 (.54زىدم جار اهلل، المعتزلة )ص .(48ص) الممؿ كالنحؿالشيرستاني، انظر:  (4)
 (.741ص)القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة انظر:  (5)
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عرؼ فاعمو قبحو أك دؿ عميو كلك كقع مف اهلل القبيح ال يقاؿ أنو منكر لما لـ يعرؼ قبحو فعؿ 
جميع المؤمنيف، لكف المعتزلة  ىكاجب عم كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  ،(1)كال دؿ عميو"

غالت فيو لدرجة استخداـ السيؼ كىذا المبدأ ىك الذم جعميـ  يضطيدكف مخالفييـ العتقادىـ 
، كمف خالؼ في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فيك كافران (2)بمخالفتيـ قد أتكا منكران  أف

أف األمر "شرح القاضي عبد الجبار قد ك  (3) ألنو أنكر مما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة
ضربيف أحدىما ما ال يقكـ بو إال األئمة كالثاني ما يقـك  ىعميككف بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 

بو عامة الناس، أما ما يقـك بو إال األئمة فذلؾ مثؿ إقامة الحدكد، كحفظ  بيضة اإلسبلـ، كسد 
الثغكر، كتنفيذ الجيكش كغيرىا، كما يقكـ بو غيرىـ مف الناس فيك كشرب الخمر، كالسرقة ك 

ليو الزنا، كليذا ىك عند المعتزلة كاجب كفائي، لكف إذا كاف ىناؾ إماـ مفترض لمطاعة فالرجكع إ
 . (4)"ىأكل

 :الُخالصة 

أف ىذه األصكؿ الخمسة مجمع عمييا عند المعتزلة كبيا يتميزكف عف غيرىـ فاىتمكا بيا 
 صكؿ الخمسةاألني عمييما ف المذاف بي ف التكحيد كالعدؿ ىما األصبلبليعتبر األصك ؿ االىتماـ، جي 

ألصكؿ كاىتـ بيا زعيـ ، كال يكاد يخمك كتابا مف كتبيـ دكف الحديث عف ىذه الدم المعتزلة
ىذه األصكؿ كما ذكرت  ىعم االقتصاركبيف سبب  كبيران  المعتزلة القاضي عبد الجبار اىتمامان 

 المخالفيف ليذه األصكؿ بالكفر. ىسابقا، كحكـ عم
: "أصكليـ رحمو اهلل تعالىقاؿ ، فصكؿ المعتزلة الخمسةأ(5)نقد شيخ اإلسبلـ ابف تيميةكقد 

نفاذالتكحيد كالعدؿ كالمنزلة بيف المنزلتيف الخمسة التي يسمكنيا  الكعيد كاألمر بالمعركؼ  كا 
                                                           

 .(141ص) القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة (1)
 ( بتصرؼ.53-52زىدم جار اهلل، المعتزلة )  ((2
 (.126انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((3

 (.148ص) المرجع السابؽ(4) 
 الدمشقي الحنبمي، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف عبد اهلل بف أبي القاسـ الخضرم النميرم الحراني (5)

دمشؽ فنبغ كاشتير  ىىػ كتحكؿ بو أبكه إل661أبك العباس تقي الديف ابف تيمية شيخ االسبلـ كلد بحراف سنة 
ىػ 728ػ كمات معتقبل بقمعة دمشؽ كتكفي سنة ،ق720مصر مف أجؿ فتكم أفتي بيا كاعتقؿ سنة ىلإكطمب 

الذىبي، تذكرة الحفاظ  كغيره الكثير. انظر: لكدفف في دمشؽ، كلو تصانيؼ عديدة منيا مجمكع الفتاك 
 .(1/144األعبلـ )الزركمي،  (.4/192)
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"العدؿ" ىك التكذيب بالقدر  ىكمعن ،"التكحيد" عندىـ نفي الصفات ىكالنيي عف المنكر، لكف معن
رادة الكائنات كالقدرة عم الشيء، كأما "المنزلة بيف المنزلتيف"  فيي عندىـ  ىكخمؽ أفعاؿ العباد كا 

"انفاذ  فنزلكه بيف المنزلتيف، كأما بكجو مف الكجكه كما ال يسمي كافران  ؽ ال يسمي مؤمنان أف الفاس
مة مخمدكف في النار ال يخرجكف منيا بشفاعة أحد كما تقكؿ مالكعيد" عندىـ معناه أف فساؽ ال

 األئمة ىالخكارج، كاألصؿ األخير "األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر" فمعناه جكاز الخركج عم
 . (1)كقتاليـ بالسيؼ"

يتضح مف قكؿ ابف تيمية أف أصكؿ المعتزلة الخمسة أصكؿ بدعية فمـ تذكر في القرآف الكريـ 
 كالسنة النبكية، بؿ ىي مف أقكاؿ زعماء المعتزلة الباطمة. 

 
 
 

                                                           

 .(387-13/386)ج لمجمكع الفتاك  ،ابف تيمية (1)



 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الول
في سورة  التوحيد بين السمف والمعتزلة

 .يونس 
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 لمبحث الولا
 يد وأنواعو بين السمف والمعتزلة.التوح

نظران ألىمية التكحيد في حياة البشر فقد عمت الدعكة إليو في جميع األمـ، كأرسؿ اهلل 
  فراد  ىترتكز عممناس تيـ لدعك كانت الرسؿ، كأنزؿ عمييـ الكتب فمف أجمو عقيدة التكحيد كا 
لذلؾ فقد اىتـ بيا السمؼ  إلطبلؽا ىيذه العقيدة ىي أجؿ المسائؿ كأعظميا عمفبالعبادة،  اهلل 

فراده ىذه العقيدة  ى، فجميع األنبياء الذيف بعثيـ اهلل إنما بعثيـ لمدعكة إلالصالح اىتمامان كبيران  كا 

 اهلل  حيث قاؿ ،(1)بالعبادة: ََٔد }ًََِد ؤَسْعٍَْنَد ِِٓ لَسٍِْهَ ِِٓ سَّعٌُيٍ بِالَّ ٌُٔلِِ بٌَِْْوِ ؤََّٔوُ الَ بٌَِوَ بِالَّ ؤ

 .[25]األنبياء:فَدلْسُذًُْ{

 عند السمف وأنواعو.   لغًة واصطالحاً  التوحيدتعريف المطمب الول: 
 . عند السمف التوحيد لغةً  تعريف أوًل:

 ،(2) "، كجعؿ الشيء كاحدان االنفراد كمف ذلؾ الكحدة ى"الكاك كالحاء كالداؿ، أصؿ كاحد يدؿ عم

ني لنفي ما يككف معو مف الذم لـ يشاركو أحد، كىك اسـ بي  كاألحد في أسماء اهلل ىك الفرد الصمد
كاحد في ربكبيتو كفي  الكاحد الذم ال ثاني لو، فاهلل  ىاألعداد، كأصمو كحد، كاألحد بمعن

كاحد في ذاتو كأفعالو  يءالتكحيد في المغة ىك اعتقاد أف الشف، (3)ألكىيتو كفي أسمائو كصفاتو 
 فراد.نالكحدة كاإل ىكصفاتو كيدؿ عم

 .  عند السمف التوحيد اصطالحاً تعريف ثانيًا: 
ما كتبو عمماء السمؼ في تعريؼ التكحيد شرعان فقد تعددت  ىمف خبلؿ اطبلعي عم

  الباحثة.   لسأذكره مع بياف رأ الجكزية قيـالبف  شامبلن  تعريفاتيـ لمصطمح التكحيد كىناؾ تعريفان 
 

                                                           

 بف الشيخ عبد الرحمفعبد الرزاؽ البدر، (. 127ص) عقيدة التكحيد في القرآف الكريـمحمد ممكاكم،  :انظر (1)
 .(1/3)ج العقيدة تكضيح سعدم كجيكده في

 .(6/90)جمعجـ مقاييس المغة  ،ابف فارس (2)
(. 2/1017)جكأخركف، المعجـ الكسيط  ى(. إبراىيـ مصطف3/70)جانظر: ابف منظكر، لساف العرب  ((3

 (.7/376)جمرتضي الزبيدم، تاج العركس 
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شامبلن فقاؿ: "كأما تكحيد الرسؿ فيك إثبات صفات جامعان  تعريفان ( 1)الجكزية قيـعرفو ابف 
ثبات ككنو فاعبلن بمشيئتو كقدرتو كاختياره، كأف لو فعبلن حقيقة، كأنو كحده الذم  الكماؿ لو كا 

كيتككؿ عميو، فيك المستحؽ لغاية الحب بغاية الذؿ، كليس لخمقو  ىيستحؽ أف يعبد كيخاؼ كيرج
كاسطة بينو كبينيـ في رفع حكائجيـ إليو، كفي تفريج  مف دكنو ككيؿ، كال كلي، كال شفيع، كال

جابة دعكاىـ"  .(2)كرباتيـ كا 
كأفعاالن،  ان "ىك إفراد المعبكد بالعبادة مع اعتقاد كحدتو ذاتان كصفات :بأنو كعرفو السفاريني

نقساـ بكجو، كال تشبو صفاتو الصفات كال تنفؾ عف الذات، كال يدخؿ أفعالو فبل تقبؿ ذاتو اإل
 .(3)تراؾ، فيك الخالؽ دكف مف سكاه"شاال

كصفاتو  كالمثؿ عف ذات اهلل الكؼء : التكحيد ىك:" نفي (4)كعرفو أبك بكر الجزائرم

خٌٍَّوُ  }لًُْ ىٌَُ خٌٍَّوُ ؤَلَذفي نفيء الكؼء:   قاؿ الشريؾ في ربكبيتو كعبادتو  ىكأفعالو، كنف

 ]اإلخبلص[ٌَّوُ وُفًٌُخ ؤَلَذ{ًٌََُْ َّىُٓ  ٌَُْ ٍَِّذْ ًٌََُْ ٌٌَُّذ خٌصََّّذ

َ خٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ :  كفي نفي الشريؾ في الربكبية قاؿ }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

[، كفي 31]يكنس:َْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفاَلَ ظَعَّمٌُْ{ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْطِ ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ َِِٓ خٌْمَِِّ ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغَ

}فَدلٍَُْْ ؤََّٔوُ الَ بٌَِوَ بِالَّ خٌٍَّوُ ًَخعْعَغْفِشْ ٌِزَٔسِهَ ًٌٍَُِّْاِِْنِنيَ ًَخٌُّْاِِْنَدضِ ًَخٌٍَّوُ َّمٍَُُْ :  نفي الشريؾ في العبادة قاؿ

 .(5)" [19]محمد:ُِعَمٍََّسَىُُْ ًََِؽٌَْخوُُ{

                                                           

زية، كلد : محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الدمشقي شمس الديف ابف قيـ الجك الجكزية ابف قيـ (1)
مف أقكالو بؿ ينتصر لو في جميع ذلؾ، يء أنو كاف ال يخرج عف ش ىغمب عميو حب ابف تيمية حت 691سنة 

ككانت جنازتو حافمة جدان، كلو تصانيؼ عديدة منيا: مختصر كدفف في دمشؽ   751 مات في ثالث رجب سنة
(. الزركمي، 197-2/195فيات )جانظر: الصفدم، الكافي بالك . الجيمية كالمعطمة ىالصكاعؽ المرسمة عم

 (.6/56األعبلـ )ج
 .(1/137)جالجيمية كالمعطمة  ىمختصر الصكاعؽ المرسمة عم ،ابف قيـ الجكزية (2)
 .(1/57)ج لكامع األنكار البيية ،السفاريني (3)
ـ عمؿ مدرسا في بعض 1921ىك جابر بف مكسي بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم، كلد سنة  (4)
دارس المعارؼ كدار الحديث، لو تصانيؼ عديدة منيا منياج المسمـ كعقيدة المؤمف كأيسر التفاسير. انظر م

 . 2016 /22/7بتاريخ   http://ar.islamway.net/scholar/37  الشبكة العنكبكتية مكقع طريؽ اإلسبلـ
 .(53صعقيدة المؤمف ) ،مبك بكر الجزائر أ (5)

http://ar.islamway.net/scholar/37
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فراد اهلل بما   : " التكحيد ىك إفراد اهللفقاؿ كعرفو ابف عثيميف تعريفان جامعان    بالعبادة كا 
بخمؽ كؿ  أنكاع التكحيد الثبلثة الختصاصو  ىكىذا التعريؼ جامع مشتمؿ عم ،(1)يختص بو"

 الككف كاختصاصو بالعبادة دكف ما سكاه، كاختصاصو بأسمائو كصفاتو كال يتصؼ بيا غيره. 
 الصة:خُ ال

بما تفرد بو كبما أمر أف يفرد بو فنفرده في ربكبيتو،  التكحيد ىك اعتقاد كحدانية اهلل 
فبل رب سكاه كال شريؾ سكاه كتفرده في ألكىيتو فبل يستحؽ العبادة إال ىك، كتفرده في أسمائو 

   .ىكصفاتو فبل مثيؿ لو في كماؿ صفاتو كأسمائو الحسن
 السمف.  ثالثًا: أنواع التوحيد عند 
العبد المؤمف ، كثبلثة أنكاع  ىأف التكحيد نكعاف باعتبار ما يجب عم ىذىب السمؼ إل
 .(2)باعتبار متعمؽ التكحيد

 العبد المؤمن. ىأوًل: باعتبار ما يجب عم
في ىذا النكع مف التكحيد: "التكحيد الذم  (3)أبي العز الحنفيابف يقكؿ شارح الطحاكية 

و الكتب نكعاف: تكحيد في اإلثبات كالمعرفة، كتكحيد في الطمب دعت إليو الرسؿ كنزلت ب
 .(4)كالقصد"

 في اإلثبات والمعرفة. التوحيد -1
كأفعالو كأسمائو،  اهلل ىك التكحيد العممي الخبرم االعتقادم المتضمف إثبات حقيقة ذات 

ثبات صفات الكماؿ هلل  ، ت النقصصفا، كتنزييو عف التشبيو بصفات المخمكقيف كتنزيو عف كا 
رىا مف كسكرة اإلخبلص كغي في سكرة الحديد، ىك كقد أفصح القرآف عف ذلؾ كؿ اإلفصاح، كما

  السكر القرآنية، كىذا النكع يسمى بتكحيد الربكبية كتكحيد األسماء كالصفات.
 

                                                           

 (.1/39)جشرح ثبلثة األصكؿ  ،عثيميفالمحمد بف  (1)
 .(38صمعتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات ) ،انظر : محمد التميمي (2)
كصدر  ىػ، كاف قاضي القضاة بدمشؽ731عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز الحنفي الدمشقي، كلد سنة  (3)

مشكبلت  ىىػ، لو تصانيؼ كثيرة منيا: التنبيو عم699تكفي سنة  كمف كبار الحنفية، فقييان  كاف ،فيالديف الحن
صبلح الصفدم، الكافي بالكفيات  .(4/313)ج األعبلـ : الزركمي،اليداية كشرح العقيدة الطحاكية. انظر

 (.3/115)ج
 .(38صشرح العقيدة الطحاكية ) ،الحنفيابف أبي العز  (4)
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  .التوحيد في الطمب والقصد -2
 كحده ال شريؾ لو، عبادة اهللك  ىك تكحيد األلكىية :، أماإلرادمىك التكحيد الطمبي القصدم 

أحدان في العبادة كالطاعة، كسيمي كعدـ إشراؾ معو كتجريد محبتو كاإلخبلص لو كالخكؼ منو 
كألف العبد يتكجو  ؛  خالصة هلل أف أصؿ كؿ األمكر ىتكحيد النية كاإلرادة؛ ألنو مبني عمب

، كىذا النكع (1) لعذابكخكفان مف ا كرىبة في األجر كالثكاب ، رغبةبالعبادة هلل بكافة جكارحو 
تضمنتو سكرة "الكافركف"، كأكؿ سكرة "يكنس" كأكسطيا كآخرىا، كسكرة " األعراؼ" كغيرىا مف 

  .السكر
المتأمؿ لسكر القرآف الكريـ يجد أنيا تضمنت نكعي التكحيد السابقيف، كال تكاد تجد سكرة تخمك ك 

التكحيد  كأسمائو كصفاتو، كىك  اهلل إما خبر عف الكريـ فالقرآفمف الحديث عف أنكاع التكحيد، 
فيك التكحيد اإلرادم الطمبي.                                                                                 إفراده كحده بالعبادة، ىإل العممي الخبرم كأما دعكةه 

ما خبر عف إكرامو ألىؿ تكحيده،  ما أمر كنيي ، كا  ىانتو ألكا  لشرؾ كما فعؿ بيـ في الدنيا ىؿ اكا 
 .(2)جزاء مف خرج عف حكـ التكحيد  يذامف العذاب فيـك القيامة ، كما يحؿ بيـ خزممف ال

 ثانيًا: باعتبار متعمق التوحيد. 
 : ثالثة أقسام ىينقسم إل وباعتبار متعمق توحيد اهلل 

فراده بالممؾ كالخمؽ خالؽ كؿ شيء كأف اهلل  تكحيد الربكبية -1  . كا 
فراد اهلل  حيد األلكىيةتك  -2   . بالعبادة كا 
 .(3)  تكحيد األسماء كالصفات  -3

 كقبؿ الشركع في بياف األنكاع الثبلثة ال بد مف تكضيح العبلقة بيف أنكاع التكحيد الثبلثة        
تكحيد الربكبية، فاهلل  كيتضمف إف تكحيد الربكبية يستمـز تكحيد األلكىية، كتكحيد األلكىية يقتضي

 المستحؽ بالعبادة؛ ألنو ىك الخالؽ النافع الضار لذلؾ لـز إفراده بالعبادة، كتكحيد  كحده كى
 يككف مقران  ىاأللكىية متضمف لتكحيد الربكبية فمف عبد اهلل كحده ال شريؾ لو فإنو لـ يعبده حت

                                                           

ابف قيـ الجكزية،  .(39ص) معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفاتمحمد التميمي،  نظر :ا (1)
 (.418-3/417مدارج السالكيف )ج

معارج القبكؿ بشرح سمـ حافظ الحكمي،  .(38صشرح العقيدة الطحاكية ) ابف أبي العز الحنفي، انظر: (2)
 .(2/2)جشرح فتح المجيد يماف، . عبد اهلل الغن(1/98)جعمـ األصكؿ  ىالكصكؿ إل

 .(29ص) شرح العقيدة الطحاكية ،العز الحنفي يأب انظر: ابف (3)
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ف ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيم(1)أنو اعتقد أف اهلل ىك ربو ىكىذا يدؿ ضمنان عم بالربكبية ية: "كا 
ذا تضمف األخر عند إ؛ فإف أحدىما كىيةلليية تتضمف الربكبية كالربكبية تستمـز األكانت األي 

ٍَِِهِ خٌنَّدط بٌَِوِ  }لًُْ ؤَلٌُرُ زِشَذِّ خٌنَّدط:  قتراف كما في قكلونفراد لـ يمنع أف يختص بمعناه عند االاال

فيك تكحيد األسماء كالصفات أما ، ك (2)الرب"فجمع بيف االسميف اسـ اإللو كاسـ ، ]الناس[خٌنَّدط{
فراده لشامؿ    ذلؾ ال يككف إال هللفكصفاتو العميا  ىبأسمائو الحسن تكحيد األلكىية كالربكبية كا 

 اهلل فراد ا  ك ألف التكحيد ىك اعتقاد  ؛مترابطةك العبلقة بيف أنكاع التكحيد الثبلثة متكاممة ، ف(3)

 .(4)كصفاتوفي ربكبيتو كألكىيتو كأسمائو 

 التوحيد وأنواعو عند المعتزلة والرد عمييم. تعريف المطمب الثاني: 
  عند المعتزلة.  لغًة التوحيد تعريف أوًل: 

الكاحد  في المغة عند المعتزلة ىك الذم ال يتجزأ كال يتبعض كال ينقسـ، كالكاحد ىك الذم 
بقكلو "اعمـ أف الكاحد قد ذلؾ الجبار  أجزاء كقد كضح القاضي عبد ىال يقبؿ التفرقة كاالنقساـ إل

ثبلثة كجكه:  ىكالكاحد يطمؽ عندىـ عم .(5)يستعمؿ في الشيء كيراد بو أنو ال يتجزأ كال يتبعض"
منفرد ال ثاني لو، كالثالث أنو متفرد بسائر ما كاحد أحدىما أنو ال يتجزأ كال يتبعض، كالثاني أنو 

  (6)يشاركو فييا غيره  أك أنو مختص بصفات ال ،يستحقو مف الصفات
 التوحيد عند المعتزلة.تعريف ثانيًا: 

ـ كذلؾ ال يككف إال بنفي لؤلجسا  نفي مشابية اهللفحكاه مفيكـ التكحيد عند المعتزلة 
الصفات التشبيو كالتجسيـ ك  ىإل لال تقكـ بو صفات ألف ذلؾ يؤد ألف اهلل  ؛كميا الصفات
تقكـ إال بجسـ كما قامت بو الحكادث فيك حادث مف  كىي ال (8) كاألعراض حادثة (7)أعراض

                                                           

  .(62صالمفيد في ميمات التكحيد ) ،انظر: عبد القادر صكفي (1)
 .(10/284)ج لمجمكع الفتاك  ،ابف تيمية (2)
 (.42صفات )صألسماء كالاانظر: محمد التميمي، معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد  ((3

 .(12-8صأركانو حقيقتو نكاقضو ) اإليمافانظر: محمد ياسيف،  (4)
 .(277صشرح األصكؿ الخمسة ) ،القاضي عبد الجبار (5)
 (.4/241)جانظر: القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ((6
لمكف المحتاج إلي جسـ يحمو كيقـك مكضع كمحؿ يقـك بو كا ىالمكجكد الذم يحتاج في كجكده إل العرض ىك ((7

بو كىك نكعيف قار الذات كىك الذم يجتمع أجزاؤه في الكجكد كالبياض كالسكاد، كغير القار الذم ال يجتمع أجزاؤه 
كالعرض عند  (.148. انظر: الجرجاني، التعريفات )صأم ىك ما يقـك بغيره في الكجكد كالحركة كالسككف
 (. 5/216كالحياة كالعمـ كالقدرة كغيرىا" ابف تيمية: مجمكع الفتاكم )جالمتكمميف ىك " ما قاـ بغيره 

الغير كيسمي  ىحدكثان زمنيان، كقد يعبر عف الحدكث بالحاجة إل ىالحادث ىك ما يككف مسبكقان بالعدـ كيسم ((8
 (82-81حدكثان ذاتيان، كالحدكث ىك عبارة كجكد الشيء بعد عدمو. التعريفات، الجرجاني )ص
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، كذلؾ ىك التكحيد المطمؽ كأراد بذلؾ كاصؿ بف (1)جممتيا فمفيكـ التكحيد عندىـ نفي الصفات
لـ يتصؼ بعد أف تصؼ بيا أل، كلك قامت الحكادث بذات البارم لعطاء أف يرد أقانيـ النصار 

                                                       .(2)دث كذلؾ السبب الحقيقي لنفي الصفاتلتغير كالتغير دليؿ الحكابيا بيا، كلك اتصؼ 
 أصكؿ خمسة:    ىقاؿ القاضي عبد الجبار: "التكحيد عند المعتزلة يدكر عم

 حدكث العالـ كأف المحدثات ال بد ليا مف محدث  إثبات -1
 المحدث  إثبات -2
 ب لذاتو  بياف ما يستحقو مف الصفات التي تج -3
ثباتان  العمـ بما ال يجكز عميو مف صفات المخمكقيف، فبل أحد يشاركو في صفاتو نفيان  -4 ، قاؿ كا 

ثباتان كال في  القاضي عبد الجبار:" أف اهلل كاحد في صفاتو ال يشاركو في مجمكعيا نفيان كا 
يتـ إال  كالقكؿ في أنو كاحد في صفاتو ال الحد الذم استحقو اهلل  ىأحادىا أف يستحقو عم

  (3)بعد بياف صفاتو التي يستحقيا إثباتان كنفيان" 
 .(4)كحدانيتو فإذا عرفت ىذه األصكؿ عرفت التكحيد" إثبات -5

 .  (5)كمف خالؼ في التكحيد كنفي عف اهلل ما يجب إثباتو كأثبت ما يجب نفيو فيك كافر
جمعت المعتزلة : "أمفيكـ التكحيد عند المعتزلة فقاؿ (6)كقد شرح أبك الحسف األشعرم

كىك السميع البصير، كليس بجسـ كال شبح كال جثة كال صكرة  يءأف اهلل كاحد ليس كمثمو ش ىعم
كال  ـكال لحـ كال دـ كال شخص كال جكىر كال عرض كال بذم لكف كال طعـ، كال رائحة كال مجس

اع كال افتراؽ كال بذم حرارة كال بركدة كال رطكبة كال يبكسة كال طكؿ كال عرض، كال عمؽ كال اجتم
يتحرؾ كال يسكف كال يتبعض كليس بذم أبعاض كأجزاء كجكارح كأعضاء كليس بذم جيات كال 

                                                           

نفس المؤلؼ، شرح األصكؿ  .(31-1/29)جالمجمكع في المحيط بالتكميؼ ، ظر: القاضي عبد الجباران (1)
 (.93-94الخمسة )ص

 .(109صالمنية كاألمؿ )، انظر: القاضي عبد الجبار (2)
 (.1/26)جالقاضي عبد الجبار، المجمكع في المحيط بالتكميؼ  ((3

المجمكع في المحيط بالتكميؼ نفس المؤلؼ،  .(322ص) المختصر في أصكؿ الديف ،القاضي عبد الجبار (4)
 .(1/26)ج
 .(125صشرح األصكؿ الخمسة ) ،انظر: القاضي عبد الجبار (5)
عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ، أبك الحسف مف نسؿ أبي مكسي األشعرم، مؤسس مذىب األشاعرة مف األئمة  (6)

بمغت  ىػ ،324 ة ثـ رجع عنو، تكفي ببغداد سنةمذىب المعتزل ىىػ، تمق260المتكمميف كلد في البصرة سنة
 .(4/267)جاألعبلـ الزركمي، كاإلبانة عف أصكؿ الديانة.  فاإلسبلمييمصنفاتو ثبلثمئة كتاب منيا، مقاالت 
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بذم يميف كال شماؿ كفكؽ كتحت كال يحيط بو مكاف كال يجرم عميو زماف، كال تجكز عميو 
ثبات مكصكؼ بنفي مجمؿ كا   ، كالحؽ أف اهلل (1)المماسة كال العزلة كال الحمكؿ في األماكف"

:  مفصؿ، كالنفي المجمؿ ىك الذم ال يتعرض فيو لنفي عيكب كنقائض معينة، كما في قكلو

الصفات كلـ يقؿ ليس  لجميع ، فيك نفي مجمؿ [11]الشكرل:}ٌَْْظَ وَِّؽٍِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ خٌغَِّّْكُ خٌسَصِري{

لنفي التفصيمي كالنفي ا ىفالمعتزلة ساركا عكس التيار فذىبكا إلأك غيره، كمثمو شيء في عممو 
 ، فتكحيدىـ غالبو سمكبكماالن  كأ بل يككف مدحان فشيء كما ليس بشيء و المحض الذم ليس ب

دكف إثبات كالمقصكد أف غالب عقائدىـ السمكب أم ليس بكذا كليس بكذا، كاإلثبات عندىـ  كنفي
مية فيقكلكف اهلل عظمتو بؿ يصفكنو بصفات عد ىقميؿ فيـ ال يصفكف اهلل بصفات ثبكتية دالة عم

ال معدكـ كال مكجكد كىكذا، فيذه الصفات ليست صفات كمالية بؿ ىي صفات لممعدـك 
إيجابي كالعمـ، بؿ األمثؿ أف يككف لو صفات  ىال يكصؼ بصفة فييا معن فاهلل ، (2)المحض

  (3)خاصة كيصفكنيا بالسمبية المحضة فقالكا عالـ ببل عمـ 
 معتزلة . ثانيًا: أنواع التوحيد عند ال

التكحيد ثبلثة أنكاع: أف اهلل كاحد ال  يـ جعمكاأننجد المعتزلة كما سبؽ في تعريؼ الكاحد لغةن عند 
، الظاىر مف ىذا متصؼ بالقدـ ال ثاني لو، كىك في صفاتوأحد ال يشاركو ، يتجزأ  أك ال يتبعض

ال ثاني لو، كأغفمكا كاحد  التقسيـ أف جؿ اىتماميـ كاف بتكحيد األسماء كالصفات كأف اهلل 
 .تكحيد األلكىية بالكامؿ

كاحد في ذاتو ال قسيـ لو، ككاحد في صفاتو ال قسيـ لو، كاحد  : "البارئ (4)كقاؿ الشيرستاني
  .(5)في أفعالو"

                                                           

 .(130-1/131)ج كاختبلؼ المصميف فاإلسبلميياألشعرم، مقاالت  (1)
ل مجمكع الفتاك  ،(، ابف تيمية211، 77ص) انظر: محمد عبد الرحمف الخميس، شرح الرسالة التدمرية (2)
 .(6/515)ج
 (. 48انظر: محمد العبده كطارؽ عبد الحميـ، المعتزلة بيف القديـ كالحديث ) ((3

ىػ 479محمد بف عبد الكريـ بف أحمد أبك الفتح الشيرستاني كاف إماما في عمـ الكبلـ كاألدياف، كلد سنة (4)
ىػ، لو تصانيؼ عديدة منيا 548 بمده كتكفي فييا سنة ىبلث سنيف كعاد إلىػ، فأقاـ ث510بغداد سنة ىكانتقؿ إل

 .(6/215)جاألعبلـ  ،الممؿ كالنحؿ ك نياية اإلقداـ في عمـ الكبلـ. انظر: الزركمي
المجمكع ، القاضي عبد الجبار .(85صقداـ في عمـ الكبلـ، مكتبة الثقافة اإلسبلمية )لشيرستاني: نياية اإلا (5)
 .(1/11)ج التكميؼب المحيط في
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نفي الصفات، كقكليـ بخمؽ القرآف،  ىقكؿ المعتزلة في التكحيد فقد أدل بيـ ذلؾ إل ىكبناءن عم
نكارىـ كنفييـ لمرؤية التي تكك  ف لممؤمنيف يكـ القيامة، كذلؾ تأكيميـ لمصفات الذاتية كالفعمية، كا 

لؤلحاديث التي تثبت بطريؽ األحاد، كقكليـ أف أفعاؿ العباد مخمكقة ليـ كأنيـ يخمقكف أفعاليـ 
 (1)العقؿ كمصدر أساسي لجميع المسائؿ العقدية  ىبأنفسيـ، ناىيؾ عف ذلؾ اعتمادىـ عم

بحث الحديث عف جميع تمؾ العقائد بالتفصيؿ عند المعتزلة مع مناقشتيـ كسأتناكؿ في ىذا ال
 كالرد عمييـ
  :المعتزلة والرد عمييم مناقشة

قابمو مالتكحيد عندىـ تكحيد األفعاؿ ك مختمؼ فالسمؼ كالمعتزلة كؿ مف التكحيد عند تقسيـ إف  -1
لة لـ تنكر ذلؾ بؿ تدخمو ، كالمعتز كوالكمخالؽ كؿ شيء  كأف اهلل  عند السمؼ تكحيد الربكبية

في الصفات، كتكحيد الذات كالصفات يقابمو عند السمؼ تكحيد األسماء كالصفات، كبينما تكحيد 
تكحيد األفعاؿ، ضمف الرب كيدخمكنو  ىيفسركف اإللو بمعنفيـ األلكىية ال يقابمو شيء عندىـ، 

، كرغـ أنيـ ئللو بالربلىـ ، كتفسير يتضمف أنكاع التكحيد الثبلثةألنو لـ فتقسيميـ ىذا باطؿ 
 تكممكا بتكحيد الصفات فإنيـ لـ يصيبكا في ذلؾ.

كليس الحؽ الذم  ،كفيو ما يخالؼ ما جاء بو  إف ىذا التقسيـ فيو ما يكافؽ ما جاء بو الرسكؿ  -2
مر بو يتضمف الحؽ الذم في بؿ التكحيد الذم أي  ، جاء مف أجميا الرسكؿ تيفيو ىك الغاية ال

لمحؽ بالباطؿ ككتـ لمحؽ كيخالؼ ما  سه كىذا الكبلـ فيو لب ،كىك تكحيد األلكىية زيادةىذا الكبلـ ك 
  .(2) عتقاد بتكحيد الربكبية فقط، ألف التكحيد عند المعتزلة مجرد اإلجاء بو الرسؿ

مف خبلؿ المقارنة بيف كؿ مف السمؼ كالمعتزلة يتضح أف منيج السمؼ الصالح في تقسيميـ 
كاألحكـ  كاألشمؿ لثبلثة تكحيد الربكبية كاأللكىية كاألسماء كالصفات ىك األسمـلمتكحيد بأنكاعو ا

 كيؤدل إلى غرس كتعميؽ العقيدة اإلسبلمية في النفكس. 
 

                                                           

 (.86-61انظر: زىدم جار اهلل، المعتزلة )ص ((1
 .(1/226)جرض العقؿ كالنقؿ ادرء تع، ابف تيميةانظر:  (2)
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 المبحث الثاني
 . توحيد الربوبية بين السمف والمعتزلة في سورة يونس

الثبلثة التي أشرت سكرة يكنس مف السكر المكية التي تناكلت الحديث عف التكحيد بأنكاعو 
بصكرة كاضحة كجمية، كفي ىذا المبحث سأتناكؿ الحديث عف تكحيد الربكبية بتعريفو  إلييا سابقان 

عند السمؼ كأدلتو مف القرآف كالسنة كالعقؿ، كبياف ما كقعت بو المعتزلة مف أخطاء في تعريفيا 
  . سكرة يكنسلتكحيد الربكبية كأقساـ تكحيد الربكبية كمظاىره كنكاقضو مف خبلؿ 

 المطمب الول: تعريف توحيد الربوبية لغًة واصطالحًا.  
 .   الربوبية لغةً  تعريف أوًل:

أصكؿ: "فاألكؿ إصبلح الشيء كالقياـ عميو، كالرب المالؾ  ى"رب" الراء كالباء اسـ يدؿ عم
 ىث معانثبل ى، إذف لفظ الرب في المغة يطمؽ عم(1)كالخالؽ كالصاحب، كالرب المصمح لمشيء"

يككف "الرب المالؾ، كيككف الرب السيد فثبلثة أقساـ إلى : الرب ينقسـ (2)قاؿ ابف األنبارم
، كسأتناكؿ ذلؾ بشيء مف (3)المطاع، كيككف الرب المصمح يقاؿ رب الشيء إذا أصمحو"

 التفصيؿ. 
كرب كؿ شيء  مالؾ الشيء كصاحبو، كالرب ىك اهلل  ىككردت كممة الرب في المغة بمعن - أ

بل شريؾ لو كىك مالؾ الممكؾ كاألمبلؾ كرب كؿ ف، وجميع خمق ىأم مالكو كلو الربكبية عم
، كالعباد (4)مالكو :شيء: أم مالكو كمستحقو كصاحبو، كيقاؿ فبلف رب ىذا الشيء أم

مالكيـ ككؿ مف ممؾ شيئان فيك ربو  :، كرب العالميف أم(5) لو مممكككف :أم  مربكبكف هلل 

                                                           

  .(382-381 /2)جمجمع مقاييس المغة  ،( ابف فارس(1
ة كاألدب ( عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم، أبك البركات كماؿ الديف األنبارم، مف عمماء المغ(2

لو تصانيؼ عديدة  ق577كتكفي فييا سنة  ،سكف بغداد 513كاف زاىدان عفيفان ال يقبؿ مف أحد شيئان، كلد سنة 
 .(327)ص األعبلـ . الزركمي،منيا " نزىة األلباء في طبقات األدباء كالميزاف في النحك كغيرىا"

 .(401-1/400)ج لساف العرب ،( ابف منظكر(3
  .(400-1/399)جسابؽ المرجع ال :( انظر(4

 .(2/462)ج تاج العركس مف جكاىر القامكس ،انظر: مرتضي الزبيدم (5)
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رب العباد يممؾ المالؾ كالمممكؾ، ككؿ رب سكاه غير خالؽ كال رازؽ فاهلل ك ىفالرب المالؾ ك 
 (1)األرض كىك مالكيـ كتحت سيطرتو ىرب كؿ ما عم . 

: "السيد الذم ال شبيو (3)، قاؿ الطبرم(2)"السيد المطاع" ىككردت كممة الرب في المغة بمعن - ب
أسبغ عمييـ مف نعمو، كالمالؾ لو كال مثؿ لو، كال مثؿ في سؤدده المصمح أمر خمقو بما 

، كما في (5)المتصرؼ لئلصبلح ىالسيد كعم ى، أم أنيا تطمؽ عم(4)الذم لو الخمؽ كاألمر"

}خسْـِكْ بٌََِ :  كقكلو،[41يكسؼ:]}ؤََِّد ؤَلَذُوَُّد فََْغْمِِ سَزَّوُ خَّْشًخ{:  قكلو

لىدىتً  ًإذىا" :ىريرة  ، كفي حديث أشراط الساعة الذم ركاه أبك(6) [50يكسؼ:]سَزِّهَ{ ٍرأىةي  كى  المى

بَّتىيىا رى
كالسيد  ىة تمد لسيدىا كلدان، فيككف كالمكلمى كالسيد يعني أف األى  ىأراد بو المكل :أم (7)"
 . (8)المتصرؼ لشؤكنياؿ عف رعايتيا ك ك المسؤ ليا ك 

ة فاهلل كلفظ الرب مشتؽ مف التربي (9)تربيتو" ىالمصمح لمشيء، "القائـ عم ىكتطمؽ أيضان عم - ت
 ىقاـ عمأم أرضو فبلف  ربٌ "الرب المصمح لمشيء يقاؿ ك،(10)مدبر لخمقو كمربييـ 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ف ،(11)ترميميا ا زىارى  رىجيبلن  أىفَّ "  قاؿ:  النًَّبيِّ  عىفً  ، ىيرى  أيٍخرىل، قىٍريىةو  ًفي لىوي  أىخن
دى  مىى لىوي، اهللي  فىأىٍرصى ًتًو، عى مىكنا مىٍدرىجى مىٍيًو، أىتىى افىمىمَّ  مى ا أيًريدي : قىاؿى  تيًريدي؟ أىٍيفى : قىاؿى  عى  ىىًذهً  ًفي ًلي أىخن

                                                           

 .(137-1/136)جالجامع ألحكاـ القرآف  ،انظر: القرطبي (1)
 .(1/400)ج ابف منظكر، لساف العرب (،2/460)جتاج العركس  ،مرتضي الزبيدم (2)
بف كثير ابف غالب، صاحب اخالد الطبرم، كقيؿ  الطبرم: ىك أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف (3)

بآمؿ طبرستاف كتكفي يـك السبت  224التفسير المشيكر كالكبير " تفسير الطبرم" كاف ثقة في نقمو، كلد سنة 
كفيات األعياف ابف خمكاف، ببغداد. انظر:  310شكاؿ سنة  26آخر النيار كدفف يـك األحد في داره في 

 .(192-4/191)ج
 .(1/142)ج م، جامع البياف في تأكيؿ القرآفالطبر  (4)
 .(1/44)جتفسير القرآف العظيـ ، بف كثيراانظر:  (5)
 .(401-1/400)ج لساف العرب ،ابف منظكر (6)
/ 6[، 34لقماف: ]}بَِّْ خٌٍَّوَ لِنذَهُ لٍُُِْ خٌغَّدلَصِ{:  قىٍكًلوً باب تفسير القرآف/ كتاب البخارم: صحيح البخارم، [ (7)
 .]4777رقـديث : ح115
  .(2/460)ج تاج العركس ،انظر: مرتضي الزبيدم (8)
 .(1/401)ج لساف العرب ،ابف منظكر (9)

 (.1/137)ج الجامع ألحكاـ القرآف ،انظر: القرطبي (10)
 .(381 /2)جمعجـ مقاييس المغة  ،ابف فارسانظر:  (11)
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مىٍيوً  لىؾى  ىىؿٍ : قىاؿى  اٍلقىٍريىًة، ب يىا؟ ًنٍعمىةو  ًمفٍ  عى ،: قىاؿى  تىري ، عىزَّ  اهللً  ًفي أىٍحبىٍبتيوي  أىنِّي غىٍيرى  الى ؿَّ : قىاؿى  كىجى
، اهللً  رىسيكؿي  فىًإنِّي بَّؾى  قىدٍ  اهللى  ًبأىفَّ  ًإلىٍيؾى ا أىحى الشاىد في الحديث قكلو "ىؿ لؾ ( 1)" ًفيوً  أىٍحبىٍبتىوي  كىمى

أنو مدبر لخمقو كمربييـ يككف  ىمف نعمة تىريبييىا؟" فسميت الزكجة ربيبة لتربية الزكج ليا فعم
 . (2)المالؾ كالسيد صفة ذات ىصفة فعؿ، كالرب بمعن

ذا أطاهلل  ىكال يطمؽ غير مضاؼ إال عم غير اهلل أضيؼ فيقاؿ: رب كذا كرب  ىمؽ عم، كا 
 اهلل  ىكىكذا أم نسب إليو شيء خاص، أما الرب يطمؽ عم ، كرب الدارالديف كرب الماؿ
 .(3)كأنو رب كؿ ما في الككف العمكـ ىمضافان ليدؿ عمغير ـ ك بلمعرفا باأللؼ كال

ؼ كالصاحب المالؾ المتصر  ىأف كممة الرب تطمؽ في المغة عميتبيف لي مما سبؽ   
كالسيد المطاع كالمدبر كالمصمح ألحكاؿ خمقو، كالمربي الخالؽ كرب كؿ شيء كىك اسـ اهلل 

  األعظـ.
 توحيد الربوبية اصطالحًا. : اً نيثا

كال رب غيره كربكبية اهلل  ،رب كؿ شيء عتقاد الجاـز بأف اهلل التكحيد الربكبية ىك "ا
 خمقو، يعني تفرده  ىعم كتدبير شؤكنيـ، كاإلقرار بأف اهلل  في خمقو كممكيـ  ىك خالؽ

الخمؽ كمالكيـ كمحيييـ كمميتيـ، كنافعيـ كضارىـ كيجيب دعائيـ عند االضطرار، لو الخمؽ 

فتكحيد  ،[54]األعراؼ:}ؤَالَ ٌَوُ خٌْخٍَْكُ ًَخَِْٕشُ ظَسَدسَنَ خٌٍّوُ سَذُّ خٌْمَدٌَِّني{عف نفسو:  ، كما قاؿ (4)كاألمر"

ككف لميستحيؿ أف يككف ك لمككف خالؽ كاحد خمؽ كؿ شيء بأف  عتقادالكا ىك اإلقرارالربكبية 
، كىك اإليماف بخمؽ اهلل كأنو خالؽ (5) كفي الخمؽ كاألفعاؿمتكافئاف في الصفات متماثبلف  خالقاف

ما ك كؿ شيء قدير كأف كؿ ما في الككف تحت مشيئتو كقدرتو،  ىكؿ شيء كربو كمميكو، كأنو عم
، كىك الذم يبسط الرزؽ (6)كاف كما لـ يشأ لـ يكف فمشيئتو مستمزمة لكؿ ما يريده   شاء اهلل

                                                           

: حديث 1988/ 4 ،اهللً  ًفي اٍلحيبِّ  فىٍضؿً  ًفيباب البر كالصمة كاآلداب/كتاب ، مسمـ صحيحمسمـ: [ (1)
 .]2567رقـ
 .(1/137)جالجامع ألحكاـ القرآف ، انظر: القرطبي (2)
المصباح المنير في غريب  ي،الفيكم .(2/179)ج انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر (3)

 .(1/214)جالشرح الكبير 
 .(8-7صاقضو )اإليماف، أركانو، حقيقتو، نك  ،محمد ياسيف (4)
 (.29صشرح العقيدة الطحاكية ) ،العز الحنفيانظر: ابف أبي  (5)
 .(10/331)ج الفتاكلمجمكع  ،انظر: ابف تيمية (6)
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شرع الشرائع ليحؽ الحؽ بكمماتو، كيقيـ العدؿ بيف عباده رسؿ الرسؿ كيي الذم يي ك  ه،لمف يشاء كيقدر 
ف عف ، كقد أفصح القرآ(1)الفطرة كقاـ عميو دليؿ السمع كالعقؿ ىشرعان كقدران كىذا النكع أقرب إل

كال تكاد تخمك سكرة مف سكرة دكف اإلشارة إليو فيك الخالؽ  اإلفصاحىذا النكع مف التكحيد جد 
كؿ ما في الككف مف  ىالرزاؽ المدبر المستحؽ كحده لمحمد كالشكر كحده السيد المالؾ عم

 . (2) ىكالصفات العم ىمخمكقات كمعجزات لو األسماء الحسن

ة ىك أف الرب ىك المالؾ الخالؽ الباسط  الرازؽ المحي أف تكحيد الربكبييتبيف مما سبؽ 
الربكبية ككؿ ما يختص بالمميت، النافع الضار كأف كؿ ما في الككف تحت سمطانو كقدرتو، 

ال يشاركو فييا أحد كىذا ىك أساس الفطرة، كىك المتكفؿ بأرزاؽ العباد كيعمـ   هللفيي بأكمميا 
اإلنساف إال التككؿ عميو مع  ىكما لـ يشأ لـ يكف، كما عم ما ىك األصمح ليـ، فما شاء اهلل كاف

 كؿ شيء قدير. ىاألخذ باألسباب، كال رب كال خالؽ كال محي كال مميت غيره بيده األمر كىك عم
 : أدلة توحيد الربوبية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة.  ثالثاً 

ٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍَ ؼَُُّ خعْعٌٍََ لٍَََ }بَِّْ سَزَّىُُُ خٌ: قكلو  :أوًل: الدلة من الكتاب

[، ىذه اآلية تدؿ 3]يكنس:شًُْ{خٌْمَشْػِ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ َِد ِِٓ شَفِْكٍ بِالَّ ِِٓ زَمْذِ بِرِْٔوِ رٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُْ فَدلْسُذًُهُ ؤَفَالَ ظَزَوَّ

شريؾ، كىذا كمف غير عكف طمب الخمؽ كؿ ما في الككف بحؽ كحده مف غير  أف اهلل  ىعم

َ خٌغََّّدء : ، كقكلو (3)كأنو رب كؿ شيء كال خالؽ سكاه بالخمؽ تفرده ىدليؿ عم }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ َِِٓ خٌْمَِِّ ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْطِ 

يعني  [35]الطكر:}ؤََْ خٍُِمٌُخ ِِْٓ غَْْشِ شَِْءٍ ؤََْ ىُُُ خٌْخَدٌِمٌُْ{ :كقكلو  [31]يكنس:فَمًُْ ؤَفاَلَ ظَعَّمٌُْ{

مؽ ىؤ  الء المشرككف مف غير شيء فيـ أنيـ لـ يخمقكا مف غير خالؽ كال ىـ خمقكا أنفسيـ، أخي
نياىـ عنو كال ينتيكف عما  مر اهلل كاأل تبعكفحجة كال ي  هلل درككفكالجماد ال يعقمكف كال ي

ىذا فعمت فبلف كقكلو أـ ىـ الخالقكف أم خمقكا مف غير شيء مثؿ قكؿ أمرىـ باالبتعاد عنو، ك 

                                                           

 .(28-27صانظر: عبد الرزاؽ العفيفي، مذكرة التكحيد ) (1)
 .(8صانظر: محمد ياسيف، اإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو ) (2)
 .(15/24)جاف في تأكيؿ القرآف جامع البي، انظر: الطبرم (3)
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عـ ىذه اآلية ككاف مشركان كقتيا ، كليذا لما سمع جبير بف مط(1)مف غير شيءالفعؿ أك العمؿ 
كغيرىا الكثير مف (3)، كذلؾ ألف أكؿ ما كقر في قمبو ىك اإليماف(2)قاؿ: "كاد قمبي يطير كقتيا"
ىذا النكع مف أنكاع التكحيد ككؿ آية كرد فييا ذكر اسـ الرب فيي  ىآيات القرآف الكريـ دلت عم

الطرؽ  ل: "ىذه الطريؽ مف أقك الجكزية قيـ، قاؿ ابف ال خالؽ غيرهأنو ربكبيتو ك  ىدليؿ عم
مف ارتباط  لالصانع كصفاتو كأفعالو كارتباط أدلة ىذه الطريؽ بمدلكالتيا أقك  ىكأصحيا كأدلتيا عم

األدلة العقمية الصريحة بمدلكالتيا فإنيا جمعت بيف داللة الحس كالعقؿ كداللتيا ضركرية بنفسيا 
 " (4)آيات بينات ىا اهلل اكليذا سم

ٍمؼى  كيٍنتي : قىاؿى  ، عىبَّاسو  اٍبفً  عىفٍ  : الدلة من السنة النبوية:ثانياً  : فىقىاؿى  يىٍكمنا،  المَّوً  رىسيكؿً  خى
ـي  يىا" مِّميؾى  ًإنِّي غيبلى ، أيعى ، المَّوى  اٍحفىظً  كىًممىاتو ، تىًجٍدهي  المَّوى  اٍحفىظً  يىٍحفىٍظؾى اىىؾى  المَّوى، فىاٍسأىؿً  سىأىٍلتى  ًإذىا تيجى

ذىا مىى اٍجتىمىعىتٍ  لىكٍ  األيمَّةى  أىفَّ  كىاٍعمىـٍ  ًبالمًَّو، فىاٍستىًعفٍ  اٍستىعىٍنتى  كىاً   ًإالَّ  يىٍنفىعيكؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىٍنفىعيكؾى  أىفٍ  عى
، المَّوي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  لىكٍ  لىؾى مىى اٍجتىمىعيكا كى كؾى  أىفٍ  عى كؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىضير   المَّوي  كىتىبىوي  دٍ قى  ًبشىٍيءو  ًإالَّ  يىضير 
، مىٍيؾى ـي  ريًفعىتً  عى فَّتٍ  األىٍقبلى  .(5)"الص حيؼي  كىجى
ٍكليكدو  كيؿ  ؿ: "قا  عف النبي  ىريرة  كركاه أبما كأيضان  مىى ييكلىدي  مى دىاًنًو، فىأىبىكىاهي  الًفٍطرىًة، عى  أىكٍ  يييىكِّ

رىاًنًو، سىاًنًو، أىكٍ  يينىصِّ ٍدعىاءى  ًفييىا تىرىل ىىؿٍ  البىًييمىةى  ٍنتىجي تي  البىًييمىةً  كىمىثىؿً  ييمىجِّ  .(6)"جى
مصدر مف مصادر المعرفة التي تبيف لئلنساف طريؽ الحؽ كالصكاب،  العقؿ ثالثًا: دللة العقل:

نو كحده المتفرد بالخمؽ ك  كجكد اهلل  ىعم العقؿ أنو دؿ تفمف بديييا أنو رب كؿ شيء، كىذا ك ا 
ىذه الداللة  ىسمآياتو، كمثاؿ ذلؾ خمؽ النفس البشرية كتكالتفكر في  التأمؿمف خبلؿ كاضح 

تفرد اهلل كحده بالربكبية ال شريؾ لو  ىداللة النفس" فالنفس آية مف آيات اهلل العظيمة الدالة عم"

                                                           

  .(22/481)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف ، انظر: الطبرم (1)
}ًَعَسِّكْ زِمَّْذِ سَزِّهَ لَسًَْ ؼٌٍُُقِ خٌشَّّْظِ ًَلَسًَْ  باب قكلو /القيٍرآفً  تىٍفًسيرً  ًكتىابي ، صحيح البخارمالبخارم: [ (2)

 .]4854 رقـ : حديث140/ 6  [،39]ؽ:خٌْغُشًُذ{
 .(81ص) صكؿاألانظر: محمد بف العثيميف، شرح ثبلث  (3)
  .(3/1197)جالجيمية كالمعطمة  ىالصكاعؽ المرسمة في الرد عم الجكزية، ابف قيـ (4)
قىاًئؽً  اٍلًقيىامىةً  ًصفىةً  أىٍبكىابي  ،الترمذم سنفالترمذم: [ (5)  رقـ : حديث ،4/667 المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  كىاٍلكىرىعً  كىالرَّ

 .(5/497)ج كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمةصححو األلباني في  .]2516
اباب  الجنائز/كتاب ، البخارم صحيحالبخارم: [ (6)  .]1385 رقـ : حديث2/100 ،الميٍشًرًكيفى  أىٍكالىدً  ًفي ًقيؿى  مى
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كأيضان مف خبلؿ النظر في آيات  [21]الذاريات:}ًَفِِ ؤَٔفُغِىُُْ ؤَفَالَ ظُسْصِشًُْ{: ،كدليؿ ذلؾ قكلو 

}عَنُشِّيُِْ آَّدظِنَد فِِ خٓفَدقِ ًَفِِ ؤَٔفُغِيُِْ : ىذه الداللة "داللة األفاؽ" كدليؿ ذلؾ قكلو  ىالككف كتسم

َ ٌَيُُْ ؤََّٔوُ خٌْمَكُّ ؤًٌَََُْ َّىْفِ زِشَزِّهَ ؤََّٔوُ لٍَََ وًُِّ شَِْءٍ شَيِْذ{ }ىٌَُ خٌَّزُِ ـَمًََ  :كقكلو  ،[53]فصمت:لَعََّ َّعَسََّْٓ

دٌْمَكِّ ُّفَصًُِّ خَّٓدضِ ٌِمٌٍََْ َْدء ًَخٌْمََّشَ ٌُٔسًخ ًَلَذَّسَهُ َِنَدصِيَ ٌِعَمٌٍَُّْخْ لَذَدَ خٌغِّنِنيَ ًَخٌْمِغَدذَ َِد خٍََكَ خٌٍّوُ رٌَِهَ بِالَّ زِخٌشَّّْظَ ظِ

 . (1)ربكبية الخالؽ كحده ال شريؾ لو ى[ فكؿ ما في الككف مف مخمكقات دالة عم5]يكنس:َّمٌٍَُّْْ{

عباده عمييا كجعميـ مفطكريف عمييا  الفطرة ىي "الخمقة التي خمؽ اهلل  بعًا: دللة الفطرة:را
يثاره، ككراىية الشر كدفعو كفطرىـ مستعديف لقبكؿ الخير كاإلخبلص هلل  ىكعم محبة الخير كا 

بيائـ ال ى، حتإف كثيرا مف الناس الذيف لـ تنحرؼ فطرىـ يؤمنكف بكجكد اهلل ف، (2)كالتقرب إليو"

}ًَبِرْ : معرفة اهلل كتكحيده، كما في قكلو  ىفالفطرة مجبكلة عم ، العجـ يؤمنكف بكجكد اهلل

خٌْمَِْدَِصِ بَِّٔد  زٍَََ شَيِذَْٔد ؤَْ ظَمٌٌٌُُخْ ٌَََّْؤَخَزَ سَزُّهَ ِِٓ زَنِِ آدَََ ِِٓ ـُيٌُسِىُِْ رُسَِّّّعَيُُْ ًَؤَشْيَذَىُُْ لٍَََ ؤَٔفُغِيُِْ ؤٌََغْطَ زِشَزِّىُُْ لَدٌٌُخْ 

كجكد  ىأف اإلنساف مجبكؿ بفطرتو عم ىفيذه اآلية تدؿ عم [172]األعراؼ:وُنَّد لَْٓ ىَزَخ غَدفٍِِني{

ىك ربيـ كخالقيـ كقد  أف اهلل  ىجميع الخمؽ عم ىكربكبيتو كقد كقع اإلشياد عم ىاهلل تعال
ىك مف  لبكجكد ىذه السمطة الكبر  اإلنساف، كالشعكر الفطرم في (3)أقركا بذلؾ كشيدكا جميعان 

بكجكد الخالؽ كتميفو الدائـ لمعكنتو  اإلنساف إحساسكجكد اهلل، كأف  ىاألدلة الصادقة عم لأقك 
مداده الفطرة، كغياب الفطرة أحيانا في ساعات  ىقدرتو دليؿ صادؽ عم ىكشعكر ىذا الككف إل كا 

ي النفس كسرعاف ما تعكد كتظير في كقت الغفمة كالميك كالرخاء ال يذىبيا بالكمية ألنيا أصيمة ف

}ىٌَُ خٌَّزُِ  :الشدائد ألنو يعمـ أف ربو القاىر فكؽ عباده كيسمع صكت الفطرة منو كما في قكلو 

دءظْيَد سِّكٌ لَدصِفٌ ًَـَدءىُُُ خٌٌَّْْؾُ د ـَُّغَِّْشُوُُْ فِِ خٌْسَشِّ ًَخٌْسَمْشِ لَعََّ بِرَخ وُنعُُْ فِِ خٌْفٍُْهِ ًَـَشََّْٓ زِيُِ زِشِّكٍ ؼَِّْسَصٍ ًَفَشِلٌُخْ زِيَ

هِ ٌَنَىٌَُِّٔٓ َِِٓ ِِٓ وًُِّ َِىَدٍْ ًَـَنٌُّخْ ؤََّٔيُُْ ؤُلِْػَ زِيُِْ دَلٌَُخْ خٌٍّوَ ُِخٍِْصنِيَ ٌَوُ خٌذَِّّٓ ٌَحِْٓ ؤَجنَْْعَنَد ِِْٓ ىَازِ

                                                           

 .(12-11صأصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة )نخبة مف العمماء، انظر:  (1)
 .(70صالشيخ عبد الرحمف السعدم كجيكده في تكضيح العقيدة ) ،عبد الرزاؽ البدر (2)
 .(59ص) شرح العقيدة الكاسطية ،انظر: محمد بف عثيميف (3)
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خ َِظَّ خِٗٔغَدَْ خٌعُّشُّ دَلَدَٔد ٌِفَنسِوِ }ًَبِرَ:  في سكرة يكنس  ، كأيضان قكلو(1) [22]يكنس:خٌشَّدوِشِّٓ{

َٓ ٌٍُِّْغْشِفنِيَ َِد وَدٌُٔخْ ؤًَْ لَدلِذًخ ؤًَْ لَأجًِّد فٍَََّّد وَشَفْنَد لَنْوُ ظُشَّهُ َِشَّ وَإَْ ٌَُّْ َّذْلُنَد بٌََِ ظُشٍّ َِّغَّوُ وَزٌَِهَ صُِّّ

ف الشدة كالضر كالجيد فإنو يستغيث ربو أنو إذا أصاب اإلنسا تخبر اآلية، [12]يكنس:َّمٌٍَُّْْ{

كال  جنبو كقاعدان كقائمان كال يكؿ مف الدعاء، ىليكشؼ عنو ما فيو كيدعكه في جميع الحاالت عم
طريقتو األكلي  ىالجيد الذم أصابو استمر عمما فيو مف الكرب ك  عنو اهلل  كلما فرج ييأس،

نزؿ بو مف ما عنو  جى فرٌ الشكر لربو الذم قبؿ أف يصيبو الضر كالجيد كنسي ما كاف عميو كترؾ 
ى ،فيذه اآلية مف أظير األدلة عم(2) ما يفعمو المشرككف ، كىذاانتكاس الفطرة ىببلء كعاد إل

فقره كخضكعو لربو كفييا إقرار  ىربو في كقت الضيؽ لدليؿ عم ىفرجكع اإلنساف إل  ربكبيتو 
 .(3)كجكد ربو كخالقو ككاشؼ ضره  ىبفطرتو عم

 تفريج كرباتالداعيف ك دعاء مف إجابة يحدث مع اإلنساف أم أف ما  :ًا: دللة الحسخامس
عمـ اليقيف حينئذ رب ثـ يستجاب لو فيعمـ  كيقكؿ يا ربو المكركبيف كأف اإلنساف حينما يدعك

أف يدعك ربو في  اإلنساف ىكعم ، ألنو كحده الذم يستجيب دعاء عباده،بكجكد رب العالميف

}ًَبِرَخ َِظَّ  فييـ:  ككف مف الذيف قاؿ اهلليه في الضراء فقط فؤ كال يقتصر دعا السراء كالضراء

َ ٌٍُِّْغْشِفِخِٗٔغَدَْ خٌعُّشُّ دَلَدَٔد ٌِفَنسِوِ ؤًَْ لَدلِذًخ ؤًَْ لَأجًِّد فٍَََّّد وَشَفْنَد لَنْوُ ظُشَّهُ َِشَّ وَإَْ ٌَُّْ َّذْلُ نيَ نَد بٌََِ ظُشٍّ َِّغَّوُ وَزٌَِهَ صُِّّٓ

نيـ ا  ك  كجكد اهلل  ىدليؿ قاطع عملكمعجزاتيـ  ئوآيات أنبياكذلؾ ك  ،[12]يكنس:َِد وَدٌُٔخْ َّمٌٍَُّْْ{

كأيدىـ بتمؾ المعجزات التي يعجز البشر عف اإلتياف مثميا فيي مرسمكف مف عند رب العالميف 
 .  (4)أمكر ليس بنطاؽ البشرية

 

                                                           

 .باختصار (129-127صتك، العقيدة اإلسبلمية )سكمحي الديف م ،الخف ىانظر: مصطف (1)
 .(37-15/36)ج جامع البياف في تفسير القرآف ،انظر: الطبرم (2)
 (.32-14/31)جانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكم ((3

  .(57ص) شرح العقيدة الكاسطية المؤلؼ،نفس (، 82صشرح ثبلثة األصكؿ ) ،انظر: محمد العثيميف (4)
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 والمعتزلة.  المطمب الثاني: توحيد الربوبية بين السمف 

 أوًل: توحيد الربوبية عند السمف. 
ختبلؼ كبير بيف بني البشر بؿ القمكب اسابقان أف ىذا النكع مف التكحيد ليس فيو  مرٌ كما 
كىذا ما  ،اإلقرار بغيره مف المخمكقات ىعم بو أعظـ مف ككنيا مفطكرة اإلقرار ىمفطكرة عم

}لَدٌَطْ سُعٍُُيُُْ ؤَفِِ خٌٍّوِ شَهٌّ فَدؼِشِ خٌغََّّدًَخضِ : كلو جاءت بو الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ كما في ق

فيو كىك الغاية عند كثير مف أىؿ الكبلـ شؾ ال  ثابت كىذا التكحيد حؽ [10]إبراىيـ:ًَخَٕسْضِ{

 ى، بؿ جميع القمكب مفطكرة عمالبشر ىمف بنأحد نقيضو  ىكطائفة مف الصكفية كلـ يذىب إل
إقرار المشركيف بذلؾ كلكف مجرد االعتراؼ بيذا ال يككف بو  ذكر اهلل  قدك  (1)اإلقرار بو 

َ خٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ :  اإلنساف مسممان كما قاؿ اهلل  }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

فينا  ،(2) [31]يكنس:مَِِّ ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفَالَ ظَعَّمٌُْ{خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْطِ ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ َِِٓ خٌْ

كحدانية األلكىية، ألنيـ أقركا  ىكربكبيتو عم المشركيف باعترافيـ بكحدانية اهلل  ىعم يحتج 
فبل يككنكا د كاألصناـ بتكحيد الربكبية ككفركا بتكحيد األلكىية كأشرككا معو في العبادة األندا

}ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًاَلَ َّنفَمُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ ىَااُالء شُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ : كما قاؿ مكحديف 

كأيضان قكلو  ،(3) [18]يكنس:مَدٌََ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{ؤَظُنَسِّحٌَُْ خٌٍّوَ زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَدَٔوُ ًَظَ

:  َََّٔخٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ ًَعَخَّشَ خٌشَّّْظَ ًَخٌْمََّشَ ٌََْمٌٌَُُّٓ خٌٍَّوُ فَإ ْ }ًٌََحِٓ عَإٌَْعَيُُ َِّٓ

 لىبٍَّيؾى : يىقيكليكفى  ًركيكفى اٍلميشٍ  كىافى ": قىاؿى  عىبَّاسو  اٍبفً  مف حديث [، كقكلو 61]العنكبكت:ُّاْفَىٌُْ{

، شىًريؾى  الى  ،":  اهللً  رىسيكؿي  فىيىقيكؿي : قىاؿى  لىؾى ـٍ ٍيمىكي ، ىيكى  شىًريكنا ًإالَّ : فىيىقيكليكفى  "قىدٍ  قىدٍ  كى مىا تىٍمًمكيوي  لىؾى  كى
، ي العرب كمف أف مشركيتبيف ، كمف خبلؿ ما سبؽ (5()4)"ًباٍلبىٍيتً  يىطيكفيكفى  كىىيـٍ  ىىذىا يىقيكليكفى  مىمىؾى

ألف دالئمو كاضحة في  كاإليجاد؛سبقيـ مف األمـ كانكا مقريف بتكحيد الربكبية كيفردكنو بالخمؽ 

                                                           

 .(30-29ص) رح العقيدة الطحاكيةش، العز الحنفيابف أبي انظر:  (1)
 (.1/75)ج السمؼ كالمبتدعة أصكؿ مسائؿ العقيدة عند ،انظر: سعكد خمؼ (2)
 .(11/163)جالتفسير المنير  ،انظر: كىبة الزحيمي (3)
ًصفىًتيىا التٍَّمًبيىةً باب الحج/كتاب ، مسمـ صحيحمسمـ: [ (4) ٍقًتيىا كى كى  .]1185 رقـ : حديث2/843 ،كى
 .(1/76)جانظر: سعكد خمؼ، أصكؿ مسائؿ العقيدة بيف السمؼ كالمبتدعة  (5)
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كؿ شيء فأشد الناس إلحادان ال يصدقكف بأف يككف األثر ببل مؤثر، كأف تككف الصدفة ىي التي 
مف جية ربكبيتو أسبؽ نظمت ىذا الككف بما فيو أبدع تنظيـ كأحكمتو كليذا كاف إقرار الخمؽ باهلل 

شراؾمف إقرارىـ بو مف جية ألكىيتو  العالـ ك  ،(1)غيره في العبادة مف األكثاف كاألصناـ كغيرىا كا 
بمنزلة ىك صانعو كمميكو، فإنكار صانعو كجحده خالقو ك  ىعم شاىدان فيك و ئبجميع أجزابما فيو 

الرب أظير مف كجكد الميؿ أف كجكد  في العقكؿ كالفطر معمكـمما ىك ده، ك ك إنكار العمـ كجح
 ابف تيمية كثيران ما يتمثؿ بيذا البيت: ككاف كالنيار، 

 (3) (2) دليؿ ىكليس يصح في األذىاف شيء       إذا احتاج النيار إل
التكحيد الذم أقره المشرككف ليس ىك التكحيد المطمكب فيـ عطمكا يتضح مما سبؽ أف 

كلـ يأتكا بشيء  بربكبية اهلل  اإلقرارالنفكس كىك  رسالة األنبياء كتكممكا بشيء مفطكرة عميو
 بو إال طائفة مف المتكمميف، لكنيـ أشرككا في إفراد اهلل  جديد فيذا تحصيؿ حاصؿ كالجميع يقر

 فردكه بالربكبية كىذا ليس أبتكحيد األلكىية فيـ أشرككا في األلكىية ك  ىفي العبادة كما يسم
، (5)ر التكحيد عند األمة كصكابو ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو""تفسي :(4)تكحيدان، قاؿ الدارمي

تَّى النَّاسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  أيًمٍرتي : "كقاؿ  ـى  فىقىدٍ  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى : قىاؿى  فىمىفٍ  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى : يىقيكليكا حى  عىصى
الىوي  ًمنِّي نىٍفسىوي  مى قًِّو، ًإالَّ  كى مىى ابيوي كىًحسى  ًبحى  : عف النبي ، كركم عف جابر بف عبد اهلل (6)"المَّوً  عى
، المييـَّ، لىبٍَّيؾى " بالتكحيد في حجتو فقاؿ: ؿىمَّ  ، لىؾى  شىًريؾى  الى  لىبٍَّيؾى  لىبٍَّيؾى ٍمدى  ًإفَّ  لىبٍَّيؾى ، كىالنٍِّعمىةى  اٍلحى  لىؾى

تكحيد الربكبية يستمـز ة بيف أنكاع التكحيد فإف كما سبؽ في بياف العبلقك  ،(7)"لىؾى  شىًريؾى  الى  كىاٍلميٍمؾى 

                                                           

 (.111صممكاكم، عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ ) انظر: محمد (1)
ياؾ نستعيف الجكزية، انظر: ابف قيـ (2)  (.83-1/82)ج مدارج السالكيف بيف إياؾ نعبد كا 
 .(123صديكاف أبي الطيب المتنبي ما لو كما عميو ) ،عبد الممؾ الثعالبي (3)
 ىىػ، محدث فقيو كاف شديد الرد عم200 د سنةأبك سعيد عثماف بف سعيد بف خالد الدارمي السجستاني، كل (4)

 .(2/147)ج تذكرة الحفاظ . كالذىبي،(205 /4)ج األعبلـ : الزركمي،ىػ. انظر280الجيمية، تكفي سنة
مف التكحيد  اهلل  ىعم لفيما افتر  العنيد الجيمي عمى المريسيعثماف بف سعيد  نقض اإلماـ ،الدارمي (5)
(1/152).   

ًقتىاًلًيـٍ  كىالميعىاًنًديفى  الميٍرتىدِّيفى  اٍسًتتىابىةً كتاب  ،البخارم حصحيالبخارم: [ (6) مىا الفىرىاًئًض، قىبيكؿى  أىبىى مىفٍ  قىٍتؿً / باب كى  كى
دَّةً  ًإلىى نيًسبيكا  .]6924: حديث رقـ 15/ 9 ،الرِّ

ةً باب  الحج/كتاب ، مسمـ صحيحمسمـ: [ (7) جَّ  .]1218 رقـ : حديث، 2/887 النًَّبيِّ  حى
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ية؛ ألنو متضمف لتكحيد تكحيد األلكىية، فمف أقر بتكحيد الربكبية يمزمو اإلقرار بتكحيد األلكى
 .الربكبية 

 توحيد الربوبية عند المعتزلة. 
اهلل كاحد، المعتزلة مف المتكمميف الذيف ظنكا أف التكحيد ليس إال اإلقرار بتكحيد الربكبية كأف 

ليس كمثمو شيء كىك السميع البصير، كال يقصدكف أنو كاحد في الكجكد ألف غيره مف 
المكجكدات يشاركو في ذلؾ، بؿ ىك كاحد في صفاتو التي تميزه عف غيره مف المخمكقات كأنو 

ف الكجكد لمخمؽ ككؿ ما عدا الكجكد فبل يكجد أم تشابو بينو كبي ل، كأف اهلل ال يمنح سك (1) أزلي
نو إالمشبية التي قالت  ىردان عمف اهلل جسـ ك إالرافضة التي قالت  ىاهلل، كىذا التعريؼ ردان عم

أنو الكاحد كىذا تكحيد  لسك  يشبو الخمؽ، فقالت المعتزلة عف اهلل ال نعمـ شيئان عف ماىية اهلل 
مسألة مرتبطة  ف مسألة الخمؽ ىيإنفي المعتزلة لمصفات قالكا  ى، كبناءن عمكتنزيو مطمؽ هلل 

كماىية العالـ المخمكؽ، كبما أف ىاتيف  ىارتباطان بمبدأ نفي كؿ مشابية بيف ماىية اهلل تعال
الماىيتيف مختمفتاف فقد قالكا إف الماىية المحدثة المخمكقة ليست حاصمة مف الماىية القديمة لذلؾ 

تكصمكا في النياية  حتى، (2)ير كائنان الكجكد ليص ىقالكا بالعدـ كاعتبركه شيئان كذاتان يمنحيا اهلل تعال
 بيذا النكع مف التكحيد كيقرركنو مف ناحيتيف:  اإلقرار ىإل
 . ىإثبات كجكد اهلل تعال ىالناحية األكل -1
  .الناحية الثانية إثبات خمقو ليذا العالـ -2

 باعتبار أف أكؿ ما يجب ىفالمعتزلة مف المتكممة الذيف بدأكا كتبيـ بإثبات كجكد اهلل تعال
 كاإلقراركقبؿ ذلؾ عميو إثباتو  اإلنساف قبؿ أف يدخؿ في ىذا الديف أف يعرؼ اهلل  ىعم

 ىمعرفة اهلل تعال ى، لذلؾ قاؿ القاضي عبد الجبار: "أكؿ الكاجبات ىي النظر المؤدم إل(3)بكجكده
 .(4)ال ييعرؼ ضركرة كال مشاىدة فيجب أف يعرؼ بالتفكر كالنظر" ىألنو تعال
 
 

                                                           

 .(27صمشكمة الذات اإلليية كالصفات عند القاضي عبد الجبار )، انظر: رابحة عبد المطيؼ (1)
 .بتصرؼ (110صالقاضي عبد الجبار، المنية كاألمؿ ) (2)
 (.1/103)جأصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة  ،انظر: سعكد خمؼ (3)
شرح األصكؿ الخمسة  (. نفس المؤلؼ،1/17ميؼ )جالمجمكع في المحيط بالتك ،القاضي عبد الجبار (4)
 .(39ص)
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  . ىوجود اهلل تعال ىن المعتزلة عمأدلة وبراىي
بأدلة كبلمية جدالية جافة، كنيجكا منيجان  كجكد اهلل  ىاستدؿ المعتزلة عمذلؾ  ىكبناءن عم

كاألعراض، قاؿ القاضي عبد  (1)الجكىردليؿ  ىاعتمدكا عمف كبلميان في إثبات كجكد اهلل 
ف طريؽ األعراض فمف حقؾ أف ع كجكد اهلل  ىالجبار:" إنو ينبغي لمف أراد أف يستدؿ عم

محدث كفاعؿ يخالؼ كيغاير  ىثبتيا أكالن ثـ تعمـ كتكضح حدكثيا، ثـ تعمـ أنيا تحتاج إلتي 
   "(2)الحكادث كىك اهلل 

عرفو القاضي عبد الجبار قد ك " دليؿ التمانع"،  ىيسمبما  تكحيد الربكبية ىعم كااستدلكأيضان  
 افكصكرتو أف ىناؾ  إلياف قادر  (3)دريف ما يمنع صاحبو"ىك أف يفعؿ كؿ كاحد مف القا" بقكلو:
، كفييما القدرة كاإلرادة كأراد أحدىما أمرا كتحريؾ جسـ أك تسكينو فبل يخمك األمر مف افمريد

 ثبلث حاالت:  
ألف فيو  ؛أف تنفذ إرادتيما كيقع مرادىما فيجتمع في الجسـ الحركة كالسككف كىذا محاؿ -1

 اجتماع لمنقيضيف. 
عجز اآللية كقصكر في كؿ منيما كخمك المحؿ عف  ىال تنفذ إرادتيما فيؤدم ذلؾ إل إما  -2

 محاؿ.  الضديف كىذا أيضان 
عف فعمو،  إرادتو ممنكعان  ىعم إما أف ينفرد أحدىما دكف األخر فيصير الثاني مغمكبان   -3

ع كقكع إذا امتن كاإللو ال يتصكر أف يككف عاجزان  لكىيةكذلؾ ينافي األ إمساكوفي  مضطران 

}َِد خظَّخَزَ خٌٍَّوُ ِِٓ ًٌََذٍ  :أحد، كبذلؾ يتضح بطبلف كجكد إلييف مدبريف لمعالـ، كما قاؿ اهلل 

                                                           

الجكىر: ماىية إذا كجدت في األعياف كانت ال في مكضع كىك مختصر خمسة ىيكلي كصكرة كجسـ كنفس  ((1
كعقؿ؛ ألنو إما أف يككف مجردان أك غير مجرد فاألكؿ المجرد إما أف يتعمؽ بالبدف تعمؽ التدبير كالتصرؼ أك ال 

أم ما يتعمؽ بالعقؿ كالثاني أم ما ال يتعمؽ بالنفس، أـ الجكىر الفرد فيك الجزء الذم ال يتجزأ .  يتعمؽ كاألكؿ
 (.79(. الجرجاني، التعريفات )ص9/299)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكم

 (.92)القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة  ((2
 .(279ص)المرجع السابؽ ( (3
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لََّّد ًََِد وَدَْ َِمَوُ ِِْٓ بٌَِوٍ بِرًخ ٌَّزَىَرَ وًُُّ بٌَِوٍ زَِّد خٍََكَ ًٌََماَلَ زَمْعُيُُْ لٍَََ زَمْطٍ عُسْمَدَْ خٌٍَّوِ 

    (1) [91]المؤمنكف:َّصِفٌُْ{

 }ٌٌَْ وَدَْ فِْيَِّد آٌِيَصٌ بِالَّ خٌٍَّوُ ٌَفَغَذَظَد فَغُسْمَدَْ خٌٍَّوِ سَذِّ خٌْمَشْػِ لََّّد : بقكلو  وعمي كاكاستدل

 .[22]األنبياء:صِفٌُْ{َّ

 مناقشة المعتزلة والرد عمييم:

ي كردت في دليؿ كىذا باطؿ، فاآلية الت تكحيد الربكبية ىعمبدليؿ التمانع المعتزلة استدلت  -1
 شعر بأف اهلل كاحده يي  ذلؾك  ،يتضمف تكحيد الربكبية ذمتكحيد األلكىية ال ىالتمانع تدؿ عم

تكحيد الربكبية بدليؿ  ىأكضح مف استداللكـ العقمي عمألكىيتو كربكبيتو كىذا في 
 .(2)التمانع

 ىيحتاج إلكال  ، كجبمت عميو النفكسمرككز في النفكس كالفطرأمر   كما أف معرفة اهلل -2
في الخكض في  ى، فبل داعالفطرة مكحدان باهلل  ىتفكر كنظر، فاإلنساف خمؽ عم
أف أكؿ ما يؤمر بو العبد ىي  ى، كالسمؼ متفقكف عمالحديث عف أمكر مسمـ بيا

    (3)الشيادتاف 
ما ىي إال  كجكد اهلل  ىف استدلت بيما المعتزلة عماإف دليؿ الحكادث كاألعراض المذ  -3

بيف المعتزلة أنفسيـ كىذا يدؿ  ىفمسفية جافة مختمؼ في تعريفيا كثبكتيا حت مصطمحات
 .(4)بطبلف ما ذىبكا إليو  ىعم

ربيف  إثباتما ىك أعظـ كأكمؿ مف ىذا ] أم دليؿ التمانع[ كأف  ىاآلية دلت عم" ة:يقاؿ ابف تيم
إنما كقع بجعؿ بعض الذم كقع في العالـ  اإلشراؾلمعالـ لـ يذىب إليو أحد مف بني أدـ، كلكف 

                                                           

 القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة .(86صنياية اإلقداـ في عمـ الكبلـ )الشيرستاني،  :انظر ((1
 .(278ص)

 .(31صالعز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ابف أبي انظر:  ((2
 (.8/7)جانظر: ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ  ((3
كقد ذكر األشعرم في  (.1/108)جانظر: سعكد خمؼ، أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة  ((4

 (2/270كتابو مقاالت اإلسبلمييف اختبلؼ المعتزلة في األجساـ كاألعراض، انظر)ج
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كاتخاذ الكسائط كدعائيا كالتقرب   بعبادة غير اهلل لكىيةالمخمكقات مخمكقة لغير اهلل في األ
كالرسؿ دعكا  اآلدمييفخالقيف لمعالـ مريديف متماثميف فمـ يذىب إليو أحد مف  إثباتإلييا، كأما 

ف كانت  اتإثبتكحيد األلكىية كىك متضمف لتكحيد الربكبية، كأدلتيـ في  ىإل كحدانية الصانع كا 
ىي  الكريـ صحيحة فمـ تنازع في ىذا التكحيد أمة مف األمـ، كليست الطرؽ المذككرة في القرآف

 .(1)طرقيـ كما أنو ليس مقصكد القرآف ىك ما عرفكه مف التكحيد"
لية ف اهلل أخبر أنو لك كاف فييا آإبطبلنو بقكلو: " ىعم مما يؤكد أبي العز الحنفيابف كقاؿ  

  .(2)كىناؾ فرؽ بيف الرب كاإللو" غيره كلـ يقؿ أربابان 

 الصة:الخُ 
حساب األصؿ الثاني عندىـ كىك العدؿ، فقالكا  ىأف المعتزلة أنقصكا مف قيمة تكحيد الربكبية عم 

لـ يخمؽ أفعاؿ العباد كبيذا يككف لممخمكؽ مشاركة في ىذه الصفة  في صفة الخمؽ أف اهلل 
في الخمؽ كىك  حده ال يشاركو أ الخمؽ، فاهلل  ىانقاص هلل في ربكبيتو عم كىذا الخاصة هلل 

خمقو لجميع المخمكقات ال يشاركو أحدان كىذا ضبلؿ المعتزلة في تكحيد في كاحد في ربكبيتو ك 
  النقؿ كقكليـ بالنظر كتأكيؿ آيات القرآف الكريـ.  ى، كىذا كمو نتيجة تقديميـ العقؿ عمالربكبية

 الث: أقسام توحيد الربوبية بين السمف والمعتزلة. المطمب الث
 أوًل: أقسام توحيد الربوبية عند السمف.  

 ذكر كرد في القرآف الكريـ ذكر ربكبية اهلل لخمقو كعباده في مكاضع كثيرة كال تكاد تخمك سكرة مف
 نكعيف:  ىىذا النكع مف التكحيد، فتكحيد الربكبية عم

ميما كاف عف ىذا  ال يخرج أحدك الجمادات بما فييا مخمكقات لجميع الكىي ربكبية شاممة:  -1
 .  برزقيا كحمايتيا كتدبير كافة أمكرىا  فردتالمىك كحده    النكع مف أنكاع الربكبية، كاهلل

كتعميميـ العمـك  كاإلسبلـ ئليمافلكىدايتيـ  الصالحيف ئوخاصة ألكلياكىي ربكبية خاصة:  -2
ىذه الربكبية كدفعو عنيـ األخبلؽ الرذيمة ك  رفيعةخبلؽ الباألزيينيـ النافعة، كتالشرعية 

  .(3)لكؿ الخير مف اهلل  حقيقتيا التكفيؽ

                                                           

  (.378-9/344)ج( ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ (1
 .(37صالعز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ابف أبي  ((2
 .(69-68صعدم كجيكده في تكضيح العقيدة )سبف الشيخ عبد الرحمف  ،( انظر: عبد الرزاؽ البدر(3
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: في بياف ىذيف النكعيف مف أنكاع تكحيد الربكبية "كتربيتو لخمقو نكعاف (1)قاؿ الشيخ السعدم
تي فييا بقاؤىـ العامة: خمقو لممخمكقيف كرزقيـ كىدايتيـ لما فيو مصالحيـ الكأما عامة كخاصة، 

تربيتو ألكليائو فيربييـ باإليماف كيكفقيـ لو كيكمميـ كيدفع عنيـ  :في الدنيا، كالخاصة: أم
الصكارؼ كالعكائؽ الحائمة بينيـ كبينو، كحقيقتيا التكفيؽ لكؿ الخير كالعصمة مف كؿ شر، كىذا 

 (.2) و الخاصة"تكبيالسر في ككف أدعية األنبياء بمفظ الرب فإف مطالبيـ كميا داخمة تحت رب

نكعيف: عامة لجميع المخمكقات كلكؿ ما في  ىأف تكحيد الربكبية عممف خبلؿ مما سبؽ يتبيف 
الككف، كخاصة ألكلياء اهلل كلممؤمنيف فيكفقيـ اهلل لمخير كاإليماف كلما يحبو كيرضاه مف الخير 

  . و كيدفع عنيـ كؿ ما يغضب
 عتزلة. ثانيًا: أقسام توحيد الربوبية عند الم

تو، كأفعالو مف اكصف فعمو  ىتكحيد الربكبية عند المعتزلة ىك قسـ كاحد يشتمؿ عم
 كاإلماتة  كاإلحياءالخمؽ كالرزؽ 

قاؿ القاضي عبد الجبار: "أفعاؿ اهلل كثيرة مف جممتيا العقؿ ألنو يمكف االستدالؿ بو 
: "أف اهلل (4)كقاؿ الجبائي، (3)اهلل مع أف جنسو ىك االعتقادات كيدخؿ ذلؾ في مقدكرنا" ىعم

خالؽ كأنو فعؿ األشياء مقدرة، كأف اإلنساف إذا فعؿ أفعاالن متعددة فيك خالؽ " كقاؿ آخركف:" أنو 
خالؽ كفعؿ ال بألة كال بقكة مخترعة فمف فعؿ ال بألة كال بقكة مخترعة فيك خالؽ لفعمو، كمف فعؿ 

 .  (5)"بقكة مخترعة فميس بخالؽ لفعمو

                                                           

عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم التميمي، مفسر فقيو مف عمماء الحنابمة مف أىؿ نجد كلد سنة  (1)
ىػ، مكلده ككفاتو في عنيزة بالقصيـ كىك أكؿ مف أنشأ مكتبة فييا، لو عدة تصانيؼ 1376كتكفي سنة ،ىػ307

ف في تفسير القرآف، القكاعد كاألصكؿ الجامعة في أصكؿ الفقو كغيرىا الكثير. انظر: منيا: تيسير الكريـ المنا
 .(3/340)جاألعبلـ الزركمي، 

 .(39صتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ) ،عبد الرحمف بف ناصر السعدم (2)
 .(90صشرح األصكؿ الخمسة ) ،القاضي عبد الجبار (3)
ىػ ، مف أئمة المعتزلة كرئيس عمماء الكبلـ 235ف سبلـ الجبائي أبك عمي كلد سنةمحمد بف عبد الكىاب ب (4)

 بالبصرة "جبي" مف قرم البصرة كاشتير بيا كتكفي ىفي عصره كغميو تنسب الطائفة الجبائية كنسبتو إل
 (.14/183الذىبي، سيرة أعبلـ النببلء )ج .(6/256)جاألعبلـ الزركمي، ىػ. 303سنة
 .(1/156)ج فاإلسبلمييالت مقا ،األشعرم(5)
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بعض  ىمف حيث قصد بالفعؿ إل إنما سمي الخالؽ خالقان " : (1) ـكقاؿ أبك ىاش
كال  إرادتافىك الخمؽ، كالخمؽ كالتقدير ىما  ىاألعراض، كقاؿ إف تسمية المخمكؽ تكجد مف معن
خمقا إال بشرط كجكد  لـ يسـي  كاف معدكمان  ىيكصؼ الخمؽ بأنو خمؽ إال كالمخمكؽ مكجكد كمت

 ى؛ ألنو يفيد صفة زائدة عمد يككف محدثا ليس بمخمكؽمحدث كق المقدكر كال مخمكؽ إال
المعتزلة في صفات األفعاؿ كالقكؿ خالؽ رازؽ محسف  بلؼاختقد نقؿ األشعرم ك  (2)حدكثو"

 ثبلث فرؽ:   ىجكاد، كىؿ يقاؿ أف البارئ  لـ يزؿ غير خالؽ كال رازؽ كال جكاد أـ ال عم
لـ يزؿ خالقا كال يقاؿ لـ يزؿ غير خالؽ، كال :  يزعمكف أنو ال يقاؿ أف البارئ ىالفرقة الول -1

 كال يقاؿ لـ يزؿ غير رازؽ كالقائؿ بيذا عباد بف سميماف  يقاؿ لـ يزؿ رازقان 
: يزعمكف أف البارئ لـ يزؿ غير خالؽ كال رازؽ، فإذا قيؿ ليـ فمـ يزؿ غير الفرقة الثانية -2

ـ يزؿ غير صادؽ كل يءمس عادؿ قالكا لـ يزؿ غير عادؿ كال جائز كلـ يزؿ غير محسف كال
 .كىذا قكؿ الجبائي

: يزعمكف أف البارئ لـ يزؿ غير خالؽ كال رازؽ كال يقكلكف لـ يزؿ غير عادؿ الفرقة الثالثة -3
 البغدادييفكىذا قكؿ المعتزلة  ،إطبلؽ ىتقيد كال عم ىكال محسف كال صادؽ كال حكيـ ال عم

 .(3)كطكائؼ مف البصرييف

 يد الربوبية. : مظاىر توحرابعالمطمب ال
كأنو ال   ربكبيتو ىالكثير مف المظاىر الككنية الدالة عمتضمنت  سكرة يكنس 

فأكجد ىذا  ، خالؽ كال رزاؽ كال منعـ كال مبدع لكؿ ما في الككف مف نعـ كمظاىر إال اهلل
 صكرة كفؽ نظاـ محكـ ال يستطيع أحد ميما بمغ مف العمـ أف يكجد ما أكجده اهلل ىالككف في أبي

ربكبيتو،  ىعباده بالنظر كالتفكر في ىذه اآليات كالدالئؿ الككنية الدالة عم ىكقد أمر اهلل تعال
اليكـ ما في ىذه المظاىر كاآليات الككنية مف إعجاز يدؿ  ىكالعمـ الحديث ما زاؿ يكتشؼ إل

المظاىر كمدار بحثنا يدكر حكؿ الدالئؿ ك  ،ربكبية الخالؽ ككحدانيتو كتفرده في ىذا الككف ىعم

                                                           

أبك ىاشـ عبد السبلـ بف أبي عمي محمد الجبائي، متكمـ مشيكر مف كبار المعتزلة مثؿ أبيو، كلد سنة  ((1
(. ابف 2/618)جىػ  ببغداد، كتنسب إليو فرقة البيشمية. انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ 321ىػ كتكفي سنة 247

 .(3/183)جخمكاف، كفيات األعياف 
 .(8/162)جالقاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ ( (2

 .(151-1/150)ج اإلسبلمييفاألشعرم، مقاالت  :انظر (3)
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كسأذكرىا مع أدلتيا مف السكرة مدعمة بالشرح كالتفسير كذكر   الككنية الكاردة في سكرة يكنس
 أقكاؿ العمماء إف تيسر لي.  

 المظاىر والدلئل الكونية الواردة في السورة. 

 خمق السماوات والرض.  -1
 ىة عمأف خمؽ السمكات كاألرض مف أعظـ اآليات الدال ىعم يكنس  لقد دلت سكرة

ذا تأممت العالـ بما فيو مف خمؽ السمربكبيتو  محكمة  ةنظاـ كأدلكجدتو كفؽ ت كاألرض كا، كا 
العالـ كالبيت المبني المعد فيو جميع آالتو كمصالحو ف ،كعممو كحكمتو توكماؿ قدر  ىدالة عم

 مساكفالسماء سقفو المرفكع عميو كاألرض بساط كفراش كمستقر لك ككؿ ما يحتاج إليو اإلنساف، 
ىذه  اتفي طرق تنقميفكالنجكـ مصابيح لو كزينة كأدلة لمم، يزىراف فيونكر ، كالشمس كالقمر عمييا

أف العالـ مخمكؽ لخالؽ قادر  ىداللة عمتشبيو كأعظـ أعظـ كمما ال شؾ فيو أف ىذا الدار، 
يات اهلل عف آ الجكزية قيـ، كقد تحدث اإلماـ ابف (1)حكيـ قدره أحسف تقدير كنظمو أحسف نظاـ

بداع صنعيا، كما ىي عميو مف  ىالدالة عم كجكده كقدرتو كحكمتو في خمقو لمسمكات كاألرض كا 
كجكد الخالؽ، كأف  ىحيث السعة كالعظـ كحسف خمقيا كبنائيا كأنيا أشمؿ لمعجائب التي دلت عم

رض كال نسبة لجميع ما في األ لخر خالؽ أكضح مف داللة المخمكقات األكجكد ال ىداللتيا عم

}بَِّْ سَزَّىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍَ ؼَُُّ :  عجائب السمكات، حيث قاؿ اهلل ىإل

، قاؿ [3]يكنس:فاَلَ ظَزَوَّشًُْ{ؤَ خعْعٌٍََ لٍَََ خٌْمَشْػِ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ َِد ِِٓ شَفِْكٍ بِالَّ ِِٓ زَمْذِ بِرِْٔوِ رٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُْ فَدلْسُذًُهُ

بذكر السمكات كاألرض كىذا كثير في القرآف الكريـ فاألرض  ىبدأ اهلل تعال: "الجكزية قيـابف 
السمكات كقطرة في بحر؛ كليذا قؿ أف  ىكالبحار كاليكاء ككؿ ما تحت السمكات باإلضافة إل
ما تجئ سكرة في القرآف الكريـ إال كفييا ذكرىا إما إخباران  عف عظميا كسعتيا، كأما إقسامان بيا، كا 

ما إرشادان لمعباد أف يستدلكا بي ما  ىا عمدعاء لمنظر فييا، كا  ستدالالن منو اعظـ بانييا كرافعيا، كا 
ما استدالالن  ىسبحانو بخمقيا عم ربكبيتو ليا بكحدانيتو كأنو  ىعم ما أخبر بو مف المعاد كالقيمة، كا 

جزائيا كعدـ الفطكر فييا ألمنو بحسنيا كاستكائيا كالتئاـ  ما استدالالن اهلل الذم ال إلو إال ىك، كا  
، كتقدر مساحة سطح األرض (2)تماـ حكمتو كقدرتو ككذلؾ ما فييا مف الشمس كالقمر" ىعم

                                                           

 .(1/206)جمفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة  الجكزية، انظر: ابف قيـ (1)
 .(197-1/196)جالمرجع السابؽ  (2)
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(كيمك متر مربع يابسة، 149% أم نحك )29مبلييف كيمك مترمربع، منيا  (510الحالية بنحك)
( مميكف كيمك 173.6مربع مائية نصفو تقريبا أم نحك) متر مميكف كيمك (361% أم نحك )71ك

متر مربع أرصفة قارية، أم أجزاء مف حكاؼ القارات مغمكرة بالماء كىذه الضخامة في أبعاد 
مكانيات حسو ىاألرض جعمتيا تبدك مستكية بالنسبة إل ذا تأممت في األرض (1)نظر اإلنساف كا  ، كا 

كؿ ما يحتاجكف ككتب ليـ كذلميا لعباده كجعؿ فييا يدىا كالفراش م كجدتيا كيؼ جعميا اهلل 
 الجكائح بأكمميا فييا كقضاءلمتنقؿ السبؿ جميع فييا سيؿ ك  قكتيـ كحياتيـ كمماتيـ،أرزاقيـ ك 

لؤلمكات تضميـ في  أيضان جعمياظيرىا ما دامكا أحياء ك  ىعمفيككنكف لؤلحياء  فجعميا اهلل 
كالحديد فيمنع حفرىا كالبناء عمييا، كلـ تكف لقكة اية الصبلبة كا، فمـ تكف في غ(2)بطنيا إذا ماتكا

بيف الصبلبة   كال يستقر عمييا الحيكاف بؿ جعميا اهلل فبل تمسؾ بناءن  ،في غاية الميف كالرخاكة
فمك كانت األرض مف ىذه  ؛كأشرؼ الجكاىر عند اإلنساف الذىب كالفضة كالياقكت الميف،ك 

عمـ أف جكاىر اد كالحيكاف منيا كتعطمت المنافع المقصكدة كبيذا يي الجكاىر لفاتت مصالح العب
عظمة  ىالتراب أشرؼ مف ىذه الجكاىر كأنفعيا كأبركيا، فالتراب أبرؾ كأنفس أال يدؿ ذلؾ عم

بداعو في ىذا الككف ىالخالؽ كعم  هكيمفت أنظار عباد كفي سكرة يكنس يبيف اهلل  ،(3)ربكبيتو كا 

}بَِّْ :  قاؿ   كحدانيتو كربكبيتو ىض في ستة أياـ كىذا يدؿ عمخمؽ السمكات كاألر  ىإل

}بَِّْ فِِ خخْعاِلَفِ خًٌٍَِّْْ ًَخٌنَّيَدسِ :  كقكلو [3]يكنس:سَزَّىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍَ {

 .[6]يكنس:دضٍ ٌِّمٌٍََْ َّعَّمٌُْ{ًََِد خٍََكَ خٌٍّوُ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ َّٓ

إف ربكـ الذم لو عبادة كؿ شيء كال تنبغي العبادة إال لو ىك الذم خمؽ " قاؿ الطبرم:
عبدكه كأفردكه باأللكىية أالسمكات السبع كاألرضيف السبع في ستة أياـ كانفرد بخمقيا دكف شريؾ، ف

:  قاؿ، ربكبيتو كالنظر كالتفكر بيا ىماآليات الدالة ع ىنبو عباده عم " فاهلل (4)كالربكبية

 ىقد أثنف [101]يكنس:}لًُِ خٔفُشًُخْ َِدرَخ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ ًََِد ظُغْنِِ خَّٓدضُ ًَخٌنُّزُسُ لَٓ لٌٍََْ الَّ ُّاِِْنٌُْ{

خٌٍّوَ لَِْدًِد  }خٌَّزَِّٓ َّزْوُشًَُْ:  الذيف يتفكركف في خمؽ السمكات كاألرض كما في قكلو ىعم اهلل 
                                                           

 .(1/71)جفسير اآليات الككنية في القرآف الكريـ ت ،انظر: زغمكؿ راغب النجار (1)
 .(200-1/199)جمفتاح دار السعادة  الجكزية، انظر: ابف قيـ (2)
 .(296ص، التبياف في أقساـ القرآف )الجكزية انظر: ابف قيـ (3)
 .(15/18)ج جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (4)



59 
 

مَدَٔهَ فَمِنَد لَزَخذَ ًَلُمٌُدًخ ًَلٍََََ ـُنٌُزِيُِْ ًََّعَفَىَّشًَُْ فِِ خٍَْكِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ سَزَّنَد َِد خٍََمْطَ ىَزخ زَدؼاِلً عُسْ

كيتفكركف في خمؽ السمكات أحكاليـ يذكركف اهلل في جميع فيؤالء  ،[191]آؿ عمراف:خٌنَّدس{

عذاب النار، كفي حمييـ مف أف ي  الكحدانية كيدعكف اهلل ىكفي مظاىره الدالة عم كاألرض،
:  كالتفكر في مخمكقاتو، قاؿ  والغافميف عف التأمؿ كالتفكر في ممككت  المقابؿ تكعد اهلل 

 ىنا يخبر اهلل ، [105]يكسؼ:شِظٌُْ{}ًَوَإَِّّٓ ِِّٓ آَّصٍ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ َُّّشًَُّْ لٍََْْيَد ًَىُُْ لَنْيَد ُِمْ

كدالئؿ تكحيده بما خمقو اهلل في السمكات  عف غفمة أكثر الناس عف التفكر في آيات اهلل 
يمر عمييا أكثر الناس كىـ لكف ك ، عظمتو  ىعمفكؿ ما فييا ليدؿ كاألرض مف كؿ شيء 

تقافمف عجائب كأسرار كؿ ما في الككف تكحيده، ف ىغافمكف عما فييا مف العبرة كداللة عم  كا 
حكاـ لتدؿ أتـ داللة عم العمـ المحيط كالحكمة البالغة كىذا ال يككف إال هلل كحده المتفرد في  ىكا 

حاؿ المشركيف  تأمؿ ، كأيضان (1)ألكىيتو كربكبيتو كأسمائو كصفاتو لو ما في السمكات كاألرض
طر كيطمع لكـ شمسيا كيغطش الغيث كالم مف كيرزقكـ كاألرضسأليـ مف خمؽ السمكات تعندما 

 ىعم ، فيقكؿ ليـ أال تخافكف عقاب اهلل ليميا فسكؼ يجيبكنؾ الذم يفعؿ ذلؾ كمو ىك اهلل 
، كال كال نفعان  مف ىذه الصفة صفتو كعبادتكـ معو مف ال يممؾ لكـ ضران  رى غي شرككـ كادعائكـ ربان 

َ خٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ }لًُْ َِٓ َّشْ:  ، قاؿ(2)يرزقكـ أم شيء ميما كاف صغيران  صُلُىُُ ِِّٓ

ٌَْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفاَلَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْطِ ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ َِِٓ خٌْمَِِّ ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغََْمٌٌُُ

    .[31]يكنس:ظَعَّمٌُْ{

 تدبير المور.  -2
األمر  ، كتدبرى (3)عاقبتوؿ إليو ؤ ير في المغة: أم النظر في عاقبة األمكر كالتفكير فيو كما تالتدب
نظر في عكاقبو كاستدبره  فرماه كاستدبر مف أمره ما لـ يكف استقبؿ أم عرؼ في آخره ما "أم  

      .(4)"لـ يعرؼ في أكلو

                                                           

 .(49-48 /13)جتفسير المراغي  ،انظر: أحمد المراغي (1)
 .(84-15/83)ج جامع البياف في تأكيؿ القرآفالطبرم، انظر:  (2)
 .(1/101)جالرازم، مختار الصحاح . (1/390)جانظر: الفيركز أبادم، القامكس المحيط  ((3
 .(1/278)ج( الزمخشرم، أساس الببلغة (4
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لتكفيؽ بيف األشياء في بدايتيا  تدبيره ألمكر عباده، كالتدبير أم ا مف مظاىر ربكبية اهلل 
 ما يريده مف نتائج كغايات، كالتدبير في األمكر  ىكنيايتيا، بحيث تككف البداية كالمبادئ مؤدية إل

 الخالؽ ىك الربفينتيي إليو، ما ك"تدبير األمر" أم التفكر في دبره كىك ما كراءه كما يراد منو ك 
شاء مف  مف ىعم ألمكرىـ كأف يفيض هلخمقو كتدبير بل يستنكر مف تربيتو فالمدبر لجميع األمكر 

السمكات  أقطار العاقؿ العالـ بيذا التدبير الذم تشيد بو آياتو في اإلنساف ىعممو ، كيجب عم
 كأف يؤمف بأف ىذا كحي مف اهلل كمف كماؿ قدرتو كتدبيره كال يككف ذلؾ ألحد غير اهللكاألرض 

  كما في قكلو :َٕكقكلو  ،[31]يكنس:ِْشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفَالَ ظَعَّمٌُْ{} ًََِٓ ُّذَزِّشُ خ: ُُّذَزِّش{

  (1) [3]يكنس:خَِْٕشَ َِد ِِٓ شَفِْكٍ بِالَّ ِِٓ زَمْذِ بِرِْٔوِ رٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُْ فَدلْسُذًُهُ ؤَفاَلَ ظَزَوَّشًُْ{

مخمكقاتو يتصرؼ في ك يدبر أمكر عباده جميعان فيك الذم القضاء كالتقدير  كالتدبير بالنسبة هلل 
في البر سكاء كاف  كيقكـ بشؤكنيا بدكف أف يشغمو شأف عف شأف، كال يمييو الكبير عف الصغير

سَمْشِ }ًَلِنذَهُ َِفَدظِكُ خٌْغَْْرِ الَ َّمٍَُّْيَد بِالَّ ىٌَُ ًََّمٍَُُْ َِد فِِ خٌْسَشِّ ًَخٌْ : كما في قكلو غير ذلؾ كأالبحر في  كأ

 [،59]األنعاـ:دذٍ ُِّسِني{ًََِد ظَغْمُػُ ِِٓ ًَسَلَصٍ بِالَّ َّمٍَُّْيَد ًاَلَ لَسَّصٍ فِِ ـٍَُُّدضِ خَٕسْضِ ًَالَ سَؼْرٍ ًَالَ َّدزِظٍ بِالَّ فِِ وِعَ

فبل يتحرؾ ساكف كال يسكف متحرؾ كال ينطؽ متكمـ كال يسكت ناطؽ إال بإذنو كعممو كتصرفو 
 .(2)اهلل ربكـ المتفرد بالطاعة كالعبادة أال تطيعكه كتفردكه بالعبادةفذلكـ  ،كتدبيره

: قاؿ ابف كثير: "يدبر األمر أم يدبر أمر الخبلئؽ كال يعزب عنو شيئا كما في قكلو 

، [3وْسَشُ بِالَّ فِِ وِعَدذٍ ُِّسِني{]عسإ:}الَ َّمْضُذُ لَنْوُ ِِؽْمَديُ رَسَّشٍ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ ًَالَ ؤَصْغَشُ ِِٓ رٌَِهَ ًَالَ ؤَ

كال يشغمو شأف عف شأف كال تغمظو المسائؿ كال يتبـر بإلحاح كال يمييو تدبير الكبير عف الصغير 
، كقاؿ الشككاني: "أصؿ التدبير النظر في أدبار األمكر (3)في الجباؿ كالبحار كالعمراف كالقفار"

قيؿ يقبضو كيقدر كحده، كقيؿ يبعث األمر، كقيؿ ينزؿ الكجو المقبكؿ، ك  ىكعكاقبيا لتقع عم

                                                           

 (.11/242انظر: محمد رضا، تفسير المنار ) ((1
 .(119صدالئؿ التكحيد انطبلقان مف القرآف كالككف ) ،انظر: عبد اهلل التميدم (2)
 .(4/247تفسير القرآف العظيـ ) ،ابف كثير (3)
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األمر، كقيؿ يأمر بو كيمضيو كاشتقاقو مف الدبر كاألمر الشأف كأحكاؿ ممككت السمكات كاألرض 
 . (1)كالعرش كسائر الخمؽ"

 الصة:الخُ 
التدبير في المغة ىك التفكر في األمكر كمعرفة ما يؤؿ إليو الشيء، كالمكازنة بيف األمكر   

فيك الرب المدبر، لو ما في السمكات كاألرض كال  كالتصرؼ بأحكاؿ العباد كما يشاء اهلل 
يغيب عنو شيء ككؿ ما يحدث في حياتنا اليكمية ىك مف تدبير رب العالميف، كيعمـ كؿ ما يقع 

كحدانيتو  ىمحيط بكؿ عمـ كليس معو شريؾ كال ند فيذه داللة كاضحة عمأنو ك  صغيرة كبيرة أك
ظاىر تكحيد الربكبية كأنو ال رب سكاه كال أحد يستطيع أف يدبر األمكر كما يدبرىا اهلل فمو كمف م

 المثؿ األعمى.   

 خمق الشمس والقمر.   -3
ْظَ ظَِْدء ًَخٌْمََّشَ ٌُٔسًخ ًَلَذَّسَهُ َِنَدصِيَ ٌِعَمٌٍَُّْخْ لَذَدَ خٌغِّنِنيَ ًَخٌْمِغَدذَ َِ:  قاؿ د خٍََكَ خٌٍّوُ رٌَِهَ }ىٌَُ خٌَّزُِ ـَمًََ خٌشَّّ

ُ خَّٓدضِ ٌِمٌٍََْ َّمٌٍَُّْْ{  [5]يكنس:بِالَّ زِدٌْمَكِّ ُّفَصًِّ

تفرده كعظمتو كال خالؽ كال رازؽ سكاه  ىمظير آخر مف مظاىر تكحيد الربكبية الدالة عم
مف اآليات في ىذا الككف  عما خمؽ يخبر اهلل ففي ىذه اآلية أال كىك خمؽ الشمس كالقمر، 

في  ، كشعاع القمر نكران في النيار الشمس ضياءن شعاع أنو جعؿ منيا ك ربكبيتو كقدرتو  ىلة عمالدا
قدر كذلؾ ك  كبالشمس تعرؼ األياـ، كبالقمر تعرؼ أزمنة الشيكر الميؿ ككؿ منيما لو زمف معيف،

 ىإل يرجع ىفي النقص حت بدأيكمؿ بدره ثـ ي ىصغيران ثـ يتزايد نكره كحجمو حت فيبدأالقمر منازؿ 

كقكلو  [39]يس:}ًَخٌْمََّشَ لَذَّسَْٔدهُ َِنَدصِيَ لَعََّ لَددَ وَدٌْمُشْـٌُِْ خٌْمَذُِّ{:  ، كما في قكلوما كاف عميو

 :{}ٍَُِْعَىَنًد ًَخٌشَّّْظَ ًَخٌْمََّشَ لُغْسَدًٔد رٌَِهَ ظَمْذِّشُ خٌْمَضِّضِ خٌْم ًَْ ، (2) [96]األنعاـ:فَدٌِكُ خِٗصْسَدقِ ًَـَمًََ خٌٍَّْ

أم ىك الذم جعؿ الشمس كصيرىا }ىٌَُ خٌَّزُِ ـَمًََ خٌشَّّْظَ ظَِْدء ًَخٌْمََّشَ ٌُٔسًخ ًَلَذَّسَهُ َِنَدصِيَ{ :  كقكلو

الضكء مف كؿ نير كنقيضو الظممة، كسمي  ىاإلشراؼ، كالنكر بمعن ىلكـ ضياء كاإلضاءة بمعن

                                                           

 .(2/481فتح القدير ) ،الشككاني (1)
 (.4/248)جتفسير القرآف العظيـ  ،ابف كثيرانظر:  (2)
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ـ جرما خصت بالضياء؛ ألنو ىك الذم ، كلما كانت الشمس أعظ(1)نكران ألف فيو اضطراب كحركة
الشمس قدر األرض مائة أف الييئة  اء عمـعممكعند كلمعاف كىك أعظـ مف النكر،  علو سطك 

، كالضياء كالنكر قيؿ مترادفاف (2)كأربعا كستيف مرة كالقمر ليس كذلؾ فخص األعظـ باألعظـ
كالقمر يسمي نكران، كالراجح أف كقيؿ ما كاف نكران بالذات يقاؿ لو ضكء الشمس، كما كاف عرضيان 

 .(3)الضياء كالنكر ىما مترادفاف

قىدَّرىهي  " معناه:  أم قدر سير القمر  ۥكقكلو" كى نىاًزؿى ة كاحد منزلة منازؿ ينزؿ كؿ ليمة فيفي مى
أحيانان يحتجب ، ك لعيفالقمر فييا با لر يي  غالبان مامنزلة، ك  كىي ثمانية كعشركف كال يتعدل غيرىا

لكؿ مف الشمس  " فيو كجياف: األكؿ أنو ًَلَذَّسَهُ الضمير في قكلو "ك  ،(4)ة أك ليمتاف ليمكال يرل 

ال فيك في معنإيجازان، ككحد الضمير كالقمر   نكاتألف عدد الس ؛التثنية اكتفاء بالمعمكـ ىكا 

ُّشْظٌُهُ بِْ  }ًَخٌٍّوُ ًَسَعٌٌُُوُ ؤَلَكُّ ؤَْ:  الشمس كالقمر كنظيره قكلومف خبلؿ يعرؼ  األشير كحساب

مف خبلؿ القمر كحده؛ ألف  ىكالثاني أف يككف ىذا الضمير راجعان إل، [62]التكبة:وَدٌُٔخْ ُِاِِْنِني{

رؤية األىمة، كالسنة المعتبرة في  ىالقمر تعرؼ الشيكر كذلؾ ألف الشيكر المعتبرة مبنية عم

 لِنذَ خٌٍّوِ خؼْنَد لَشَشَ شَيْشًخ فِِ وِعَدذِ خٌٍّوِ }بَِّْ لِذَّشَ خٌشُّيٌُسِ:  الشريعة ىي السنة القمرية، كما قاؿ

مختصان األمر ، كاف " ًَلَذَّسَهُ َِنَدصِيَ، كذىب ابف تيمية لمقكؿ الثاني كقاؿ:" (5)" [36]التكبة:{

بالقمر ألف ككف الشمس ضياء كالقمر نكران ال يكجب عمـ عدد السنيف كالحساب بخبلؼ تقدير 
ذم يقتضي عمـ عدد السنيف كالحساب، كلـ يذكر انتقاؿ الشمس في القمر منازؿ فإنو ىك ال

فإنو  [36]التكبة:{ }بَِّْ لِذَّشَ خٌشُّيٌُسِ لِنذَ خٌٍّوِ خؼْنَد لَشَشَ شَيْشًخ فِِ وِعَدذِ خٌٍّوِ:  البركج كيؤيد ذلؾ قكلو

يؤيد ذلؾ كلكف يدؿ ، [197]البقرة:}خٌْمَؿُّ ؤَشْيُشٌ َِّمٌٍَُِْدضٌ {:  أف السنة ىبللية كقكلو ىنص عم

                                                           

 .(1/122)ج في التفسير البحر المحيط ،انظر: أبك حياف األندلسي (1)
 .(6/14)ج في التفسير البحر المحيط ،اف األندلسيانظر: أبك حي (2)
 .(120صاهلل التميدم، دالئؿ التكحيد انطبلقا مف القرآف كالككف ) انظر: عبد (3)
 .(11/67)ج تفسير المراغي ،انظر: أحمد المراغي (4)
 .(17/209)ج التفسير الكبير ،الرازم (5)
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ًَْ ًَخٌنَّيَدسَ آَّعَِْْٓ فََّمٌََْٔد آَّصَ خًٌٍَِّْْ ًَـَمٍَْنَد آَّصَ خٌنَّيَدسِ ُِسْصِشَشً ٌِعَسْعَغٌُ:  اآلخر قكلو ىعم خْ فَعاْلً ِِّٓ }ًَـَمٍَْنَد خٌٍَّْ

 .[12]اإلسراء:صٍَّْنَدهُ ظَفْصِْال{سَّزِّىُُْ ًٌَِعَمٌٍَُّْخْ لَذَدَ خٌغِّنِنيَ ًَخٌْمِغَدذَ ًَوًَُّ شَِْءٍ فَ

كىذا لتظير بو حكمة ما في الكتاب كما جاءت بو الشريعة مف اعتبار الشير كالعاـ 
د مف الشير كالعاـ ينقسـ في اصطبلح األمـ إل عددم  ىاليبللي دكف الشمسي، كأف كؿ ما حي

مسي فعددم كسنتو كطبيعي؛ فأما الشير اليبللي فيك طبيعي كسنتو عددية، كأما الشير الش
كترجح الباحثة قكؿ ابف تيمية (1) طبيعية، كأما جعؿ شيرنا ىبلليان فحكمتو ظاىرة ألنو طبيعي...

 . ألنو أقرب لمصكاب كيمارس في الحياة العممية

البدكم  ىكلعؿ السر في اختيار القرآف السنة القمرية كالحساب بيا؛ ألنو أسيؿ عم 
الحساب كضبط عبادتيـ مف صبلة كصكـ كحج كمعامبلت كالحضرم ليعممكا بو عدد السنيف ك 
 .(2)عمـك كقكاعد ىكأما السنة الشمسية فحسابيا يحتاج إل

ذا تأممت الشمس كالقمر كما أكدعاه مف النكر كاإلضاءة ككيؼ جعؿ ليما بركجان  كا 
غناء  كمنازؿ ينزالنيما مرحمة بعد مرحمة؛ إلقامة دكلة السنة كتماـ مصالح حساب العالـ الذم ال
جارات ليـ في مصالحيـ عنو فبذلؾ يعمـ حساب األعمار كاآلجاؿ المؤجمة لمديكف كاإل

الشمس كالقمر في تمؾ المنازؿ كتنقميما فييا منزلة بعد منزلة لـ  ؿكالمعامبلت كالعدد، فمكال حمك 

ٌُٔسًخ ًَلَذَّسَهُ َِنَدصِيَ ٌِعَمٌٍَُّْخْ لَذَدَ  }ىٌَُ خٌَّزُِ ـَمًََ خٌشَّّْظَ ظَِْدء ًَخٌْمََّشَ:  لذلؾ قاؿ اهلل ؛يعمـ شيء مف ذلؾ

 . (3)[5]يكنس:خٌغِّنِنيَ ًَخٌْمِغَدذَ َِد خٍََكَ خٌٍّوُ رٌَِهَ بِالَّ زِدٌْمَكِّ ُّفَصًُِّ خَّٓدضِ ٌِمٌٍََْ َّمٌٍَُّْْ{

كثيرة أكبر مف الشمس كأشد حرارة منيا كأف الشمس التي يستفيد مف  كىناؾ نجكمان 
درجة فيرنيايت، كأف األرض مكضكعة  12000نبات كحيكاف درجة حرارة سطحياحرارتيا كؿ 

في المكاف المناسب الستمرار الحياة عمييا كلك زادت درجة الحرارة أك نقصت عف حد معيف قدره 
نظاـ  ىأال يدؿ ذلؾ عم أك تجمدان  سطح األرض، حرقان  ىعمالذيف األحياء جميع لمات  اهلل 

                                                           

 .(59-15/58)جل مجمكع الفتاك  ،ابف تيميةانظر:  (1)
 .(2/41)جالتفسير الكاضح  ،انظر: محمد حجازم (2)
 .(1/209)جمفتاح دار السعادة  الجكزية، انظر: ابف قيـ (3)
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أنو كحده الخالؽ ليذا الككف، كأف مسار القمر لو عبلقة بالمد  ىلميف كعمدقيؽ محكـ هلل رب العا
كالجزر الذم يحصؿ في البحار مرتيف في العاـ، كلك كاف القمر في غير ىذا المسار الذم رسمو 

ظيرىا، إف ىذا  ىلو خالقو لعـ الماء جميع اليابسة كفاض عمييا بحيث تصبح الحياة مستحيمة عم
كحدانية اهلل كأنو كحده المستحؽ لمعبادة  ىنظيـ الدقيؽ أال يدؿ داللة قاطعة عمالخمؽ العظيـ كالت

النظاـ كالتقدير اإلليي الذم شمؿ كافة المخمكقات  ىكالحركة المنتظمة لمشمس كالقمر قائمة عم
نما  ربكبيتو، كعقؿ  ىكتقدير إليي يدؿ عم إتقافبتدبيره لمككف كليس ىناؾ فكضي كعبث كا 

إعماؿ الفكر ألنو يدرؾ أف كؿ ما في الككف مف آيات ككنية فيي مف  ىاجة إلاإلنساف ليس بح
 كحدانيتو كال شؾ في ىخاطب النفس البشرية بكافة آيات الككف الدالة عم ىكاهلل تعال  عند اهلل 

فراده بال  اهللتكحيد  قكاميـسؿ أفيك مف المبدع الحكيـ، كليذا خاطب الري  ذلؾ  . (1) عبادةكا 

 ميل والنيار. اختالف ال -4
}بَِّْ فِِ خخْعِالَفِ خًٌٍَِّْْ ًَخٌنَّيَدسِ ًََِد خٍََكَ خٌٍّوُ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ َّٓدضٍ ٌِّمٌٍََْ :  قاؿ

 عظمة اهلل  ىىذه اآلية تتمة كتكممة لما سبقيا مف اآليات التي تدؿ عم، [6]يكنس:َّعَّمٌُْ{

ر مف حكلنا في جميع األكقات مف خمؽ السمكات كاألرض كخمقو لجميع الظكاىر الككنية التي تدك 
كتدبير األمكر كخمؽ الشمس كالقمر كغيرىا الكثير كىذه اآلية تبيف اختبلؼ الميؿ كالنيار كما 

 الحكمة منيما. 

ذا ذىب ىذا اإف في  ذا جاء ىذا ذىب ىذا كا  ختبلؼ الميؿ كالنيار، أم في تعاقبيما كا 
كفي طكليما كقصرىما بحسب اختبلؼ مكاقع األرض مف الشمس، جاء ىذا، ال يتأخر عنو شيئان 

كما ليا مف نظاـ دقيؽ كما فييا مف بركدة كحرارة كككف الميؿ لباسان كسكنان، كالنيار معاشان كؿ 
ككحدانيتو كقدرتو كحكمتو كعظمتو ككماؿ عممو لقـك  ىكجكد اهلل تعال ىذلؾ آليات كدالئؿ عم

}بَِّْ فِِ خٍَْكِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ :  ، قاؿ(2)كيف كفي التشريعيتقكف مخالفة سنف اهلل في التك

ًِْ ًَخٌنَّيَدسِ { الصانع مف  ىكالنيار يدؿ عم إف اختبلؼ الميؿ، قاؿ الرازم: " [164]البقرة:ًَخخْعاِلَفِ خٌٍَّْ

 :كجكه

                                                           

 .(1/157)ج ـعقيدة التكحيد في القرآف الكري ،انظر: محمد ممكاكم (1)
 .(11/112)ج انظر: كىبة الزحيمي، التفسير المنير (2)
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 ختبلؼ الميؿ كالنيار مرتبط بحركات الشمس كىي مف اآليات العظاـ.  ااألكؿ: إف 
الثاني: ما يحصؿ بسبب طكؿ األياـ تارة كطكؿ الميالي تارة آخرم مف اختبلؼ الفصكؿ كىي 

 مف اآليات العظاـ.  الربيع كالصيؼ كالخريؼ كالشتاء ىك أيضان 
الثالث: أف انتظاـ أحكاؿ العباد بسبب طمب الكسب كالمعيشة في األياـ، كطمب النكـ كالراحة في 

}ىٌَُ خٌَّزُِ ـَمًََ ٌَىُُُ خًٌٍََّْْ ٌِعَغْىُنٌُخْ فِْوِ ًَخٌنَّيَدسَ ُِسْصِشًخ بَِّْ فِِ : ا في قكلو الميالي مف اآليات العظاـ، كم

، فالنيار لقضاء الحاجات كالسعي لمرزؽ كتحقيؽ المصالح،  [67]يكنس:رٌَِهَ َّٓدضٍ ٌِّمٌٍََْ َّغَّْمٌُْ{

  .اعياستراحة مف متاعب الحياة كأكجكالميؿ لمسككف كالراحة كاال

تحصيؿ مصالح العباد مع ما بينيما مف التضاد  ىالرابع: أف ككف الميؿ كالنيار متعاكنيف عم
 كالتنافي. 
في  ىعند النفخة األكل النكـ يشبو مكت الخبلئؽ أكالن  ىأف إقباؿ الخمؽ في أكؿ الميؿ عم الخامس:

 الثانية.  الصكر، كيقظتيـ عند طمكع الشمس شبيية بعكد الحياة إلييـ عند النفخة
السادس: أف انشقاؽ ظممة الميؿ بظيكر الصبح المستطيؿ فيو مف اآليات العظاـ كأنو جدكؿ         

 ماء صاؼ يسيؿ في بحر كدر بحيث ال يتكدر الصافي بالكدر كال الكدر بالصافي. 
مف اآليات  السابع: أف تقدير الميؿ كالنيار بالمقدار المعتدؿ المكافؽ لممصالح فيو أيضان 

 . (1)العظاـ"
ذا  ككماؿ قدرة  كالعظة في مقادير الميؿ كالنيار تجدىا في غاية الحكمةأمعنت النظر كا 

المصمحة كتعطمت ما قدر عميو أك نقص لفاتت  ى، كأف مقدار اليكـ كالميؿ لك زاد عماهلل 
 مافقاسيت ميمامكياليا أربع كعشريف ساعة، كجع اهلل ذلؾ جعؿلكاختمفت الحكمة مصالح العباد 

}ٌٌُِّؿُ :  الزيادة كالنقصاف بينيما فما يزيد في أحدىما مف اآلخر يعكد اآلخر فيسترده كما قاؿ

ًَْ فِِ خٌنَّيَدسِ ًٌٌَُِّؿُ خٌنَّيَدسَ فِِ خًٌٍَِّْْ ًَىٌَُ لٌٍَُِْ زِزَخضِ خٌصُّذًُس{ في ىذه اآلية قكالف: األكؿ أف  [6]الحديد:خٌٍَّْ

، فيدخؿ كؿ الميؿفي مكاف ظممة النيار كضياء النيار اف ضياء في مكالميؿ المعني يدخؿ ظممة 
 ىذا فيي عامة في كؿ ليؿ كنيار.   ىكاحد منيما في مكضع صاحبو كعم

                                                           

 .(4/66التفسير الكبير ) ،الرازم (1)
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ال يذىب جممة ك في اآلخر  زيدهحدىما ما ينقصو مف األخر فما ينقص منو يأالثاني: أنو يزيد في 
ر في غير زمف االعتداؿ فيي خاصة ىذا فاآلية خاصة ببعض ساعات كؿ مف الميؿ كالنيا ىكعم

 ىككؿ ذلؾ يدؿ عم(1) في الزماف كفي مقدار ما يمج في أحدىما مف اآلخر كال تنافي بيف القكليف
ف اختبلؼ الميؿ كالنيار كزيادة أحدىما كنقصاف اآلخر ليك مف أعظـ األدلة عم ، قدرة اهلل  ىكا 

كفي كؿ يكـ يغمب ىذا ذاؾ تارة كذاؾ  مييباف عظيمافأمراف ؛ ألف النكر كالظممة كجكد اهلل 
 فأف كؿ كاحد منيما مغمكب مقيكر كال بد مف غالب قاىر ليما يككنا ى، كىذا يدؿ عملخر أىذا 

قدرتو العظيمة كأنو كاحد أحد ال  ىكىذا دليؿ عظيـ عم تحت سيطرتو كتدبيره كقيره كىك اهلل 
كؿ شيء  ىعؿ ما يشاء كىك عميشاركو أحد في خمقو كممككتو كؿ شيء يقع تحت تصرفو كيف

 ىقدير فيؿ يستطيع أحد أف يتصرؼ في الميؿ كالنيار كغير ذلؾ مف المظاىر الككنية الدالة عم
 . (2)األعمىفمو المثؿ  ىربكبيتو، غير اهلل تعال

 ما خمق اهلل في السموات والرض.   -5
: قكلو  كأيضان ، [6]يكنس:ٌِّمٌٍََْ َّعَّمٌُْ{} ًََِد خٍََكَ خٌٍّوُ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ َّٓدضٍ :  قاؿ

[، قاؿ 101]يكنس:}لًُِ خٔفُشًُخْ َِدرَخ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ ًََِد ظُغْنِِ خَّٓدضُ ًَخٌنُّزُسُ لَٓ لٌٍََْ الَّ ُّاِِْنٌُْ{

اآليات قؿ يا محمد ليؤالء المشركيف مف قكمؾ السائميف عف  الطبرم: "في ىذه اآلية يقكؿ اهلل 
صحة ما تدعكىـ إليو مف تكحيد اهلل كخمع األنداد كاألكثاف، ماذا في السمكات مف  ىالتي تدؿ عم

حقيقة ما أدعككـ إليو مف تكحيد اهلل مف شمسيا كقمرىا كاختبلؼ ليميا كنيارىا  ىاآليات الدالة عم
ت أىميا كسائر كنزكؿ الغيث بأرزاؽ العباد مف سحابيا، كفي األرض مف جباليا كتصدعيا كأقكا

أف مف فعؿ ذلؾ ال  ىصنكؼ عجائبيا فإف في ذلؾ لكـ إف عقمتـ كتدبرتـ مكعظة كداللة عم
، كالدالئؿ إما (3)تدبيره كحفظو ظيير يغنيكـ عما سكاه" ىيجكز أف يككف لو في ممكو شريؾ كال عم

ؾ أف تككف في عالـ السمكات أك في عالـ األرض، فالدالئؿ السماكية ىي حركات األفبل
كمقاديرىا كأكضاعيا كما فييا مف الشمس كالقمر كالككاكب كالنجـك كما يختص كؿ منيا مف 
المنافع كالفكائد، كأما الدالئؿ األرضية فيي النظر في أحكاؿ المعادف كالنبات كاإلنساف ثـ ينقسـ 

                                                           

 .بتصرؼ (210-1/209مفتاح دار السعادة ) الجكزية، قيـ ابف (1)
 .(26/423)جانظر: الرازم، التفسير الكبير  (2)
 .(215-15/214)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،الطبرم (3)
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حكمة  أنكاع ال نياية ليا، كلك أف اإلنساف أخذ يتفكر في كيفية ىإل األجناسكؿ كاحد مف ىذه 
أقؿ مرتبة مف مراتب تمؾ  ىنقطع عقمو قبؿ أف يصؿ إلفي تخميؽ جناح البعكضة أل اهلل 

ْ ؤَلْنَدذٍ ًَصَسْقٌ ًََٔخًٌِْ :   ، فمثبل تأمؿ قكلو(1)الحكـ كالفكائد }ًَفِِ خَٕسْضِ لِؽَكٌ ُِّعَفَدًِسَخضٌ ًَـَنَّدضٌ ِِّٓ

ُ زَمْعَيَد لٍَََ زَمْطٍ فِِ خُٕوًُِ بَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓدضٍ ٌِّمٌٍََْ صِنٌَْخٌْ ًَغَْْشُ صِنٌَْخٍْ ُّغْمََ زَِّدء ًَخ لِذٍ ًَُٔفَعًِّ

 صخكرمعادف ك حيكانات ك ففي األرض قدرة ربانية عجيبة بما فييا مف نبات ك  [4]الرعد:َّمْمٌٍُِْ{

ككماؿ  في خمقيا كتميزىا عف بعضيا مف دالئؿ كحدانيتو، كمع أف الخالؽ كاحد لكف قدرة اهلل 
في الثمار  نكعاألرض تككف التربة كاحدة كماؤىا كاحد كفييا زركع كجنات ثـ تجدىا تتف قدرتو
الكاحد مف الشجرة قد يختمؼ  فرعكال كالبعض األخر حامضان  ك الطعـ، فيككف البعض حمحبكبكال

ف انبسطت الشمس كالقمر عمكالطعـ كالشكؿالثمر فيو مف حيث الكبر كالصغر كالمكف   ى، كا 
بما فييا مف األنعاـ  األرض ، كأيضان (2)قدرة الكاحد األحد ىلجميع كفي نسؽ كاحد كىذا يدؿ عما

 ،الجميع طبائع كتككيف مع نحك يتناسب ىلنا عم ىكالجماؿ كاألبقار كالخيؿ خمقيا اهلل تعال
 ومن تأكمكفكبعضيا دؼء كفييا مف الفكائد الكثيرة فبعضيا يككف فيو ال اهلل فاألنعاـ خمقيا 

بمد لـ تككنكا بالغيو إال بشؽ  ىكلكـ فييا جماؿ حيف تريحكف كحيف تسرحكف كتحمؿ أثقالكـ إل
زينة كيخمؽ ما ال تعممكف كغيرىا الكثير مف الدالئؿ األرضية ك األنفس، كالخيؿ كالبغاؿ لتركبكىا 

 ًٌََىُُْ فِْيَد ـََّديٌ لنِيَ ظُشِحيٌَُْ ًَلِنيَ ظَغْشَلٌُْ ظَإْوٌٍُُْ}ًَخَْٕٔمَدََ خٍََمَيَد ٌَىُُْ فِْيَد دِفْءٌ ًََِنَدفِكُ ًَِِنْيَد :  كما قاؿ

كأما الدالئؿ  ،(3) [7-5]النحؿ:ًَظَمًُِّْ ؤَؼْمَدٌَىُُْ بٌََِ زٍََذٍ ٌَُّْ ظَىٌٌُُٔخْ زَدٌِغِْوِ بِالَّ زِشِكِّ خَٕٔفُظِ بَِّْ سَزَّىُُْ ٌَشَئًُفٌ سَّلُِْ{

فالنجكـ زينة السماء في كغيرىا كالرعد كالبرؽ  كالمجرات الككاكبالسماكية فيي ممثمة في النجـك ك 

}ىٌَُ خٌَّزُِ ُّشِّىُُُ خٌْسَشْقَ : طريقو في ظممات الميؿ، كما في قكلو ىييتدم اإلنساف إل الميؿ كبيا

ىَصُ ِِْٓ خِْفَعِوِ ًَُّشْعًُِ خٌصٌََّخلِكَ فَُْصِْرُ زِيَد َِٓ خٌَْفًد ًَؼََّمًد ًَُّنْشَِءُ خٌغَّمَدذَ خٌؽِّمَدي ًَُّغَسِّكُ خٌشَّلْذُ زِمَّْذِهِ ًَخٌَّْالَجِ

ىك الذم يريكـ البرؽ الخاطؼ  فاهلل  [،13]الرعد:َّشَدء ًَىُُْ ُّفَددٌٌَُِْ فِِ خٌٍّوِ ًَىٌَُ شَذِّذُ خٌِّْمَدي{

، كىك مع الذم يظير فجأة كيختفي مف تقارب سحابتيف مختمفتيف في الشحنة الكيربائيةبلكالنكر ال
                                                           

 .(17/206)جانظر: الرازم، التفسير الكبير  (1)
 .(9/281)جالجامع ألحكاـ القرآف  ،انظر: القرطبي (2)
  .(101صر األشقر، العقيدة في اهلل )انظر: عم (3)
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لمف يخاؼ المطر كمف لو  بمطر يطمع فيو كؿ مف لو حاجة إليو كنذيران  الذم يسخر البرؽ بشيران 
في جرينو قمح أك شعير أك مسافر يضره المطر، يا سبحاف اهلل لؾ في خمقؾ شؤكف كنظاـ كلك 

سد لـ ينزؿ اهلل المطر بالقدر المطمكب كالكمية الكافية لفسد الككف كعطمت مصالح العباد كف
أف كراء ىذا كمو  ىمنعو أال يدؿ ذلؾ عم ىإنزاؿ المطر كالقادر عم ىالزرع كالثمار فيك القادر عم

، فالدالئؿ السماكية كاألرضية يصعب حصرىا كالحديث (1)يتصرؼ كيؼ يشاء حكيمان  قادران  الىان إ
 عظمة الخالؽ كربكبيتو كليس كمثمو شيء كىك السميع البصير.   ىألنيا تدؿ عم ؛عنيا

النظر في آيات اهلل الككنية كجعؿ النظر كالتأمؿ في ذلؾ مف  ىعم كالقرآف الكريـ حث بني البشر
التي تنفع المؤمنيف، كيسميو بعض المعاصريف" قانكف السير كالنظر" لكثرة حث اآليات  لالذكر 

كقد ف فسير المرء بقدميو كينتقؿ مف بمد ألخر، يذلؾ فقد يككف السير كالنظر حسي ىالقرآنية عم
كما كرد في  عامان  يككف النظر بالبصر، كتارة يككف بالفكر كالعقؿ، كقد جاء األمر في القرآف أمران 

}لًُِ خٔفُشًُخْ َِدرَخ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ ًََِد ظُغْنِِ خَّٓدضُ ًَخٌنُّزُسُ لَٓ لٌٍََْ الَّ : كلو قفي   سكرة يكنس

 .(2) [101]يكنس:ُّاِِْنٌُْ{

 الفمك في البحر بالرياح.   جريان   -6

}ىٌَُ : في سكرة يكنس حيث قاؿ  ىكحدانية كربكبية اهلل تعال ىىذه آية جديدة دلت عم

لَدصِفٌ ًَـَدءىُُُ  ٌخْ زِيَد ـَدءظْيَد سِّكٌخٌَّزُِ ُّغَِّْشُوُُْ فِِ خٌْسَشِّ ًَخٌْسَمْشِ لَعََّ بِرَخ وُنعُُْ فِِ خٌْفٍُْهِ ًَـَشََّْٓ زِيُِ زِشِّكٍ ؼَِّْسَصٍ ًَفَشِلُ

ِِْٓ ىَازِهِ ٌَنَىٌَُِّٔٓ َِِٓ  خٌٌَّْْؾُ ِِٓ وًُِّ َِىَدٍْ ًَـَنٌُّخْ ؤََّٔيُُْ ؤُلِْػَ زِيُِْ دَلٌَُخْ خٌٍّوَ ُِخٍِْصِنيَ ٌَوُ خٌذَِّّٓ ٌَحِْٓ ؤَجنَْْعَنَد

 .[22]يكنس:خٌشَّدوِشِّٓ{

ياتو ىذه السفف العظيمة ذكر مف آ مف مظاىر تكحيد الربكبية في ىذه اآلية أف اهلل 
أمريف األكؿ: ىذا  ىكجو البحر عند ىبكب الرياح، قاؿ الرازم :"كىذا يدؿ عم ىالتي تجرم عم

العباد كأف  ىكجكد القادر الحكيـ، كالثاني: كأف يعرؼ ما فيو مف النعـ العظيمة هلل عم ىيدؿ عم
أسرع  ىبكب الرياح عمكجو البحر عند ى ىىذه السفف العظيمة التي تككف كالجباؿ تجرم عم

                                                           

 .بتصرؼ (2/221)ج التفسير الكاضح ،محمد حجازم (1)
 .(102ص) انظر: عمر األشقر، العقيدة في اهلل (2)
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 ى، إذ ال يقدر أحد عمالكجكه، كعند سككف ىذه الرياح تقؼ كمحرؾ الرياح كمسكنيا ىك اهلل 
كجكد الخالؽ اإللو القادر، كالسفينة تككف في  ىتسكينيا كىذا يدؿ عم ىتحريكيا مف البشر كال عم

 .كجو الماء ىرغـ ثقميا بقيت عمك غاية الثقؿ 
خص كؿ جانب مف جكانب األرض  ما فييا مف المنافع العظيمة فاهلل  كاألمر الثاني: معرفة 

ذا نقؿ متاع ىذا الجانب في السفف حصمت المنافع العظيمة في التجارة كليذه  بنكع مف األمتعة، كا 
الحياة مف منافع ىذه يقمؿ رىا في البحر يالسفف كتسي ، كفقداف(1)األسباب ذكر اهلل السفينة"

 ىعم اهلل فيي نعمة كبيرة مف التجارية، كلذلؾ الحياة االقتصادية ك في ضيؽ ذلؾ  ىكيترتب عم
كقضاء مصالحيـ يـ الكثير مف الصعاب كتكفر ليـ الكثير مف المنافع الدنيكية عباده كتذليمو ل
 ىىا المسنـ الذم أرشد اهلل عباده إلر ألنيا تشؽ الرياح كالماء بصدالتي تسير فيو بحممو السفف 

الناس عنو جيؿ بعد  كتكارثيا السفينة ثـ أخذىا أبييـ نكح بعد صنع لؾ صنعو كىداىـ لذ
كحده يك فذلؾ يككف بتسخير مف رب العالميف، ك آخر  ىكالتسيير أم االنتقاؿ مف مكاف إل (2)جيؿ

كىذه اآلية  ،ه ىذه الكائنات، فبل محرؾ كال مدبر كال مؤثر غير  كالميسر أمكر المتصرؼ
عمـ المبلحة البحرية بتدقيؽ كمف يباشرىا كيشاىدىا، مما يدؿ داللة  أخبرتنا بمظير مف مظاىر

أف القرآف الكريـ كبلـ الخالؽ الصانع كليس كبلـ البشر كرسكلنا الكريـ ما  ىكاضحة كقاطعة عم
 .(3)إليو ىركب البحر قط بؿ كال رآه كال عرفو إال مف طريؽ القرآف الذم أكح

 لجسمو كال ير بدرؾ يي ك  يعرؼ بيف السماء كاألرض كجكدكالرياح كاليكاء ىذا المطيؼ الم
ذا شاء اهلل حركيا بحركة ك ، سرعتيابأجنحتيا كتضطرب أمكاجو عند تسير ر فيو يك شخصو كالط ا 

لمسحاب يمقحو بحمؿ الماء كما يمقح الذكر  رخاء كرحمة كبشرم كالقحان فتككف  كالمطؼ الرحمة
كىما في البحر كالعقيـ الشديد لعذاب العاصؼ كرياح ا ،المبشراتب، كتسمي رياح الرحمة ىاألنث

ف شاء حركيا بحركة العذاب فجعمو عقيمان  كاف ك  كأكدعو عذابا أليمان  كالصرصر كىما في البر كا 
كليذا يخبر اهلل عف رياح الرحمة بصيغة  ،كنحسان  مف يشاء مف عباده فيجعمو صرصران  ىنقمة عم

ريح كاحدة ترسؿ مف كجو كاحد إلىبلؾ ما  الجمع الختبلؼ منافعيا، كأما رياح العذاب فيي
 ىترسؿ إلىبلكو، كالسفف تسير بالريح الكاحدة التي تأتي مف كجو كاحد فإذا اختمفت الرياح عم

                                                           

  .(27/602)جالتفسير الكبير  ،الرازم (1)
 .(240ص) انظر: محمد ممكاكم، عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ (2)
 .(123صدالئؿ التكحيد انطبلقا مف القرآف كالككف ) انظر: عبد اهلل التميدم، (3)
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السفف كتقابمت لـ يتـ سيرىا، فالمقصكد منيا في البحر خبلؼ المقصكد بيا في البر؛ فالبحر 
 . (1)في البرتككف كاحدة طيبة ال يعارضيا شيء فأفردت ىنا كجمعت 

 بيف يدم رحمتو لبشر   كالرياح التي ذكرىا القرآف الكريـ منيا رياحان طيبة يرسميا اهلل

}ًَؤَسْعٍَْنَد خٌشَِّّدقَ ٌٌََخلِكَ فَإَٔضٌَْنَد  :في قكلو  كما لخيربقدكـ ابشرىـ مقح السحاب كتتي  كبكاسطتيا لعباده

قاؿ عبد اهلل بف مسعكد: "يرسؿ اهلل   [22]الحجر:ؤَٔعُُْ ٌَوُ زِخَدصِِٔني{ َِِٓ خٌغََّّدء َِدء فَإَعْمَْْنَدوٌُُّهُ ًََِد

الرياح فتحمؿ الماء فتجرم السحاب فتدر كما تدر المقحة ثـ تمطر" أم تمقح السحاب فتدر الماء 
بو األصؿ كالشجر، كيتنفس كؿ حي مف األحياء أنفاس  ىفيح ،كتمقح الشجر فتتفتح عف أكراقيا

كال تمقح شيئان كال  ر فييارياح فسدت طبيعتيا فبل خي يأما الرياح العقيـ في ،والحياة مف خبلل
نما ىي  ىتحي عذاب كتمد اليبلؾ كالدمار حيث قاؿ رياح كىي عقيـ ليس فييا مف الخير شيء كا 

 :ُِْ[42]الذاريات:وِ باِلَّ ـَمٍََعْوُ وَدٌشَُِِّْ{َِد ظَزَسُ ِِٓ شَِْءٍ ؤَظَطْ لٍََْْ }ًَفِِ لَددٍ بِرْ ؤَسْعٍَْنَد لٍََْْيُُِ خٌشِّّكَ خٌْمَم 

ألف منافعيا كثيرة، بخبلؼ العقيـ أفردىا ألف  ؛أنو ذكر رياح الخير بالجمع ىكمف قدرة اهلل تعال
 .(2)فييا الدمار كاإلىبلؾ لجية معينة كليس فييا عدـ اإلنتاج

في  كانت سببان   كىذه الظاىرة جرياف الفمؾ في البحر التي دلت عمييا سكرة يكنس
بيف انجمترا كاليند يقرأ ترجمة لمقرآف  لإنجميزم، حيث كاف ربابنة البكاخر الكبر شخص إسبلـ 

كما تفعمو لمف معو في البحر كصفيا ك ىذه اآلية كما فييا مف ببلغة  لبالمغة اإلنجميزية، فرآ
اتصؿ ببعض الرياح بالبكاخر العظيمة فجعؿ يتأمؿ سائر اآليات الكاردة في كصؼ البحر، ف

، أبدان مسممي اليند فسألو ىؿ تعمـ أف نبيكـ سافر في البحار؟ فقاؿ أنو لـ يسافر في البحر 
في العربية كأسمـ كسكف  المغة كتعمـ كأنو كحي مف اهلل  حقيقة القرآفصدؽ بصدؽ األجنبي ف

انيتو حدك ك  كربكبيتوعظيـ قدرتو  ىعم ىذا يدؿأال ، اهلل براكف رحمو اهلل  مصر ككاف اسمو عبد
  ف يربكبيتو كانت سببان في إسبلـ الكثير  ىفيذه الظاىرة كغيرىا مف المظاىر الككنية الدالة عم

  .(3)مف األجانب

                                                           

 .(201-1/200)ج، مفتاح دار السعادة الجكزية قيـ انظر: ابف (1)
عبد الكريـ الخطيب، التفسير  .(22/434( ك)ج17/86تأكيؿ القرآف )ج جامع البياف في ،انظر: الطبرم (2)

 .(4/530)جـ تفسير القرآف العظي ،( ، ابف كثير14/527)جالقرآني لمقرآف 
 (.124صانظر: عبد اهلل التميدم، دالئؿ التكحيد انطبلقا مف القرآف كالككف ) (3)
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 .الرزق-7
، فكؿ ما في الككف ىك رزؽ مف عند اهلل  الرزؽ آية عظيمة كمف مظاىر قدرة اهلل 

فمف الذم  مف عند اهلل ان رزق جميع مف حكلؾ مف نعـ كخيرات كجدتيا جميعيا ىفإذا نظرت إل
، كمف الذم يرزؽ ؟، كمف الذم ينبت كؿ ما في األرض مف نبات؟نزؿ المطر مف السماءيي 

كمف الذم يرزؽ  ؟، كمف الذم يرزؽ األسماؾ في البحار؟اإلنساف منذ تككينو في بطف أمو
ؽ الجميع ، كمف الذم ييسر كؿ أسباب الرزؽ لئلنساف؟ إنو اهلل فإنو يرز ؟العصفكر في عشو

 األخذ باألسباب كاهلل خير الرازقيف، قاؿمع اهلل  ىاإلنساف إال التككؿ عم ىكما عم ان ككافر  ان مؤمن

 :ٌَِّّْْخٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خ َ َٓ طِ ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ ِِ}لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

 .[31]يكنس:خٌْمَِِّ ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفَالَ ظَعَّمٌُْ{

قؿ أييا النبي لمشركي مكة  لو فيقكؿ، محمد  لنبيو اهلل خطاب مف في ىذه اآلية 
اختبلؼ  ىلثمار عماألرض بالزرع كا ىتحي كبومف السماء ر لكـ المطنزؿ الذم يي  فٌ مكغيرىـ 

 ىدكف اقتصار عم فيرزقكـ منيا جميعان ، كيخرج منيا العنب كالركماف كالزيتكف كغيرىا انكاعيأ

َدء َِدء ٌَّىُُ ِِّنْوُ :  جية كاحدة ليفيض عميكـ نعمتو كرحمتو كما في قكلو }ىٌَُ خٌَّزُِ ؤَٔضَيَ َِِٓ خٌغَّّ

َشَخضِ بَِّْ فِِ رٌَِهَ َّٓصً ٌِّمٌٍََْ ُّنسِطُ ٌَىُُ زِوِ خٌضَّ شَشَخذٌ ًَِِنْوُ شَفَشٌ فِْوِ ظُغٌُِّْْ سْقَ ًَخٌضَّّْعٌَُْ ًَخٌنَّخًَِْ ًَخَٕلْنَدذَ ًَِِٓ وًُِّ خٌؽَّّ

  ذلؾل الصانع اهلل إنو  ؿك قستببل شؾ كالريب ف يفإجابة المشرك،  [11-10]النحؿ:َّعَفَىَّشًُْ{

حد األحد كالمستحؽ بالعبادة الكا ىك فاهلل لكضكح األمر كأنو ال جكاب في الكاقع غيره، كمو 
 .(1)كالثابت في ربكبيتو

فمنيا ما  بيف العبد كربو كىذه اآلية كافحة لكجكه القدرية الزاعميف أف األرزاؽ منقسمة
 .(2)يذه اآلية ناعية عمييـفالعبد كىك الحبلؿ كمنيا ما رزقو العبد لنفسو كىك الحراـ،   رزقو اهلل

كالمشرككف كميـ معترفكف بأف الرزاؽ ىك اهلل كأف  كمسألة الرزؽ مف خصائص الربكبية
بالرزؽ يكجب عمييـ إفراده باأللكىية   ، كاعترافيـ بتفرد اهللكال غيره رزقان  ليـ أصناميـ ال تممؾ

اعتراؼ المشركيف بتكحيد الربكبية كأف مف أقر بكحدانية الرب  ىكالعبادة، كيقكـ ىذا الدليؿ عم
                                                           

 .(11/163)جانظر: كىبة الزحيمي، التفسير المنير  (1)
 .(2/345)جانظر: الزمخشرم، الكشاؼ  (2)
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خبلص العبادة لو كحده ال شريؾ لو كىذا المعنالرزاؽ أداه إقراره لتكحيد ا كارد  ىهلل في ألكىيتو، كا 

َ خٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْ:  في قكلو طِ ًَُّخْشِؾُ }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

جمعت بيف دليؿ الرزؽ فاآلية  [31]يكنس:خَِْٕشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفَالَ ظَعَّمٌُْ{ خٌََّّْْطَ َِِٓ خٌْمَِِّ ًََِٓ ُّذَزِّشُ

 اهلل  فاعميا الحقيقي أال كىك ىإسناد المشركيف ىذه األمكر إل مكضحةن كالممؾ كالخمؽ كالتدبير 
 ىفكف عقاب اهلل عمأفبل تخا ،(1)كيفردكه بالعبادة أف يتقكا اهلل فمف ىذا المنطمؽ يتكجب عمييـ

تقكا تأف  كـيجب عميفكال يممؾ لكـ ضران كال نفعان  يرزقكـ شيئان غير أف مف  ربان كعبادتكـ شرككـ 
أحد  الحؽ إال الضبلؿ كليسبعد كليس  ،المتفرد بكؿ خصائص الربكبيةك كحده ى واهلل؛ ألن

مف الشركاء كاألصناـ ه دعاء المشركيف ألكىية غير إفإذا كاف ىك الحؽ ف يستحؽ العبادة إال اهلل
 .(2)عد عف طريؽ الحؽ كالصكاب بي ضبلؿ ك 

َ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ لًُِ خٌٍَّوُ ًَبَِّٔد ؤًَْ بَِّّدوُُْ ٌَمٍَََ ىُذًٍ ؤًَْ فِِ ظَالَيٍ  : كقكلو }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

 ىقكـ ثـ أمره بأف يتكلأمره بأف يقررىـ بقكلو مف يرز : " (3) قاؿ الزمخشرم ،[24]سبأ:ُِّسِني{

اإلجابة كاإلقرار عنيـ بقكلو "يرزقكـ اهلل" كذلؾ لئلشعار بأنيـ مقركف بقمكبيـ إال أنيـ ربما أبكا أف 
يتكممكا بو ؛ ألف الذم تمكف في صدكرىـ مف العناد كحب الشرؾ قد ألجـ أفكاىيـ عف النطؽ 

زميـ أف يقاؿ ليـ فما لكـ ال تعبدكف، بالحؽ مع عمميـ بصحتو كألنيـ أف تفكىكا بأف اهلل رازقيـ ل

َ خٌغََّّدء  قكلو ىإل لالرزؽ؟ أال تر  ىمف يرزقكـ كتؤثركف عميو مف ال يقدر عم }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

ٌٌٌَُْ خٌٍّوُ" فالجكاب {ًَخَٕسْضِ [ 32س:]يكن}فََّدرَخ زَمْذَ خٌْمَكِّ باِلَّ خٌعَّالَيُ فَإَََّٔ ظُصْشَفٌُْ{ ثـ قاؿ  "فَغََْمُ

صراران كحذران مف إلزاـ الحجة  ."(4)فكأنيـ كانكا يقركف بألسنتيـ مرة كمرة كانكا يتمعثمكف عنادان كا 

 السمع والبصر.   -8
                                                           

 .(285صانظر: محمد ممكاكم، عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ ) (1)
 .(15/84)جمع البياف في تأكيؿ القرآف جا ،الطبرمانظر:  (2)
الزمخشرم ىك محمكد بف عمر بف محمد بف عمر أبك القاسـ الزمخشرم الخكارزمي جار اهلل العبلمة إماـ  ((3

لكنو داعية  ككتاب الفائؽ في غريب الحديث، المغة كالنحك كالبياف، لو تفسير باسمو سماه تفسير الكشاؼ،
الذىبي،  (.6/4)جىػ. انظر: ابف حجر العسقبلني، لساف الميزاف 538في سنة تك ىػ، ك 467كلد سنة لبلعتزاؿ، 

 (.154-20/151سيرة أعبلـ النببلء )ج
 .(3/581)جتفسير الكشاؼ  ،الزمخشرم (4)
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نعمتاف [، إف السمع كالبصر ىما 31]يكنس:}ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ {:  قاؿ اهلل

يككف اإلنساف إنسانان يسمع كيدرؾ ما يما اإلنساف كمف خبلل ىبيما عم عظيمتاف أنعـ اهلل 
ذا فقدىما يدكر حكلو ك  تككنت  ، كمف خبلؿ ىاتيف النعمتيف يدرؾ كال يعمـ شيئان ال فيككف كالجماد ا 

 ىيما ينطمؽ اإلنساف إلكعف طريقمعرفة اإلنساف كتكسعت مداركو لمعرفة جميع ما يدكر حكلو 
ؾ كالمتصرؼ لحاستي السمع كالبصر كىك الذم أنعـ ىك المال أىدافو تطمعاتو المستقبمية، كاهلل 

كىك الذم يمدىما بالقكة كلك شاء اهلل لعطؿ ىذه القكة  تو كأنيما يعمبلف بقدر اإلنساف  ىبيما عم

}لًُْ ؤَسَؤَّْعُُْ بِْْ ؤَخَزَ خٌٍّوُ عَّْمَىُُْ ًَؤَزْصَدسَوُُْ ًَخَعََُ لٍَََ :  بطؿ عمؿ السمع كالبصر، كما قاؿ اهللأك 

ْ بٌَِاوٌ غَْْشُ خٌٍّوِ َّإْظِْىُُ زِوِ خٔفُشْ وَْْفَ ُٔصَشِّفُ خَّٓدضِ ؼَُُّ ىُُْ َّصْذِفٌُْ{   .(1)[46]األنعاـ:لٌٍُُزِىُُ َِّٓ

النعـ ال يعرفكف عظمتيا كيتغافمكف عف  هربما كثير مف الناس الذيف أنعـ اهلل عمييـ بيذك 
عظمتو  ىىك خمؽ السمع كالبصر ليدلؿ عم إدراؾ كظيفة السمع كالبصر إال بعد فقدانيا، فاهلل

كقكة تدبيره لئلنساف كخص ىاتيف الحاستيف ألف بيما يدرؾ اإلنساف لجميع ما حكلو كيحصؿ 
 ىكعظمتو كدالئؿ تكحيده في الككف كليحمد اهلل تعال ىجميع العمكـ النافعة كليشاىد قدرة اهلل تعال

 اف أف يفعؿ شيء فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف. دكنيا ال يستطيع اإلنسفب ؛الحاستيف اتيفى ىعم
البصر كال  ىقدـ السمع عمتيات القرآف الكريـ يبلحظ في كؿ اآليات القرآنية آلكالمتأمؿ 

يتعمـ اإلنساف فذلؾ ألف السمع أعظـ كأىـ مف البصر ؛ السمع ىآية قيدـ فييا البصر عم تكاد تجد
لبصر، كاألصـ منذ الكالدة ال يستطيع أف بكاسطة السمع أضعاؼ أضعاؼ ما يتعممو بكاسطة ا

بكؿ  اتبينما المكلكد بدكف نعمة البصر يستطيع أف يتعمـ المغ يتعمـ المغة أبدان فيك أبكـ أيضان 
في خمقو لئلنساف، كتستطيع أف تعد مئات  تأمؿ إعجاز القرآف الكريـ كقدرة اهلل فيسر، سيكلة ك 

كخاصة إذا كاف منذ الكالدة أك الطفكلة المبكرة، كال شؾ نعمة السمع  ابؿ أالؼ العباقرة الذيف فقدك 
أف حاسة البصر مف النعـ التي ال تقدر بثمف بؿ لك كزنت أعماؿ العباد جميعان لما كانت كافية 

اإلنساف، كقد ذكر اهلل نعمة البصر مقترنة بنعمة السمع  ىلنعمة البصر التي أنعـ اهلل بيا عم
 كالفؤاد.  

                                                           

 .(1001-6/1000)جالتفسير القرآني لمقرآف  ،انظر: عبد الكريـ الخطيب (1)
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ما حكلو كتشترؾ بعد  ىأىـ الكسائؿ التي بيا يتعرؼ اإلنساف عمكالسمع كالبصر ىما 

}ًَخٌٍّوُ ؤَخْشَـَىُُ ِِّٓ زُؽٌُِْ ؤَُِّيَدظِىُُْ الَ ظَمٌٍََُّْْ شَْْحًد ًَـَمًََ ٌَىُُُ :  ذلؾ بقية الحكاس الخمس، كما في قكلو

الدنيا كليس لديو مف المعرفة  ىكيخرج الطفؿ إل [78]النحؿ:خٌْغَّّْكَ ًَخَٕزْصَدسَ ًَخَٕفْحِذَشَ ٌَمٍََّىُُْ ظَشْىُشًُْ{

شيء كلكنو يكتسب ىذه المعرفة بكاسطة الحكاس الخمس كأىميا السمع كالبصر، فالمكلكد يسمع 
كيستطيع أف يميز بقكة صكت أمو بؿ كىك في بطف أمو منذ الشير الرابع  صكت كيصرخ منو أم 

شيئا قبؿ كقت خركجو  لطيع بأم حاؿ أف ير يستطيع سماع األصكات كىك في ظبلـ تاـ كال يست
، (1)ىؿ يستطيع أحد أف يفعؿ كيخمؽ ىذا غير اهلل المتفرد في ربكبيتو كألكىيتو كأسمائو كصفاتو

يذيف لصنع اهلل  ةمسمع كالبصر، كمف دقخمؽ اهلل ل طبيعة حقائؽ عف كما يزاؿ البشر يكتشفكف
ما فييا مف أعصاب كأمكر العيف ك  ةإف تركيبحكليما؟ فحيرة ك  الجيازيف ما يزيد السؤاؿ شمكالن 

دراكيا ل ،لممرئياتكيؼ يتـ إدراكيا ك أخرم  معالـ ل ؤلصكات المختمفةأك تركيب األذف كأجزائيا كا 
يبيرىـ مف الناس فإف كثيران مف ، التأمؿ كالنظر في خمؽ اهلل  ىكيدعك إل كحده يدبر الرؤكس

في  يذا ال شيء مقابؿ صنع اهلل مختمفة فالكسائؿ ال ىبيده كينشره عمصنع جياز يصنعو 
غافميف عف ىذا  ال يفكركف أبدان في ىاتيف النعمتيف العظيمتيف اإلنساف نفسو كلكف أكثر الناس

 .(2)اإلبداع كالخمؽ كيمركف عميو مركر الكراـ مف غير تفكر كتدبر لصنع اهلل في اإلنساف نفسو

قاؿ ، [32]يكنس:كُّ فََّدرَخ زَمْذَ خٌْمَكِّ بِالَّ خٌعَّالَيُ فَإَََّٔ ظُصْشَفٌُْ{}فَزٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُُ خٌْمَ:  كقكلو

يصرؼ  ىبطبلف قكؿ المجبرة أنو تعال ىالرازم: "أف الجبائي استدؿ بيذه اآلية كقاؿ: ىذا يدؿ عم
 ىالكفار عف اإليماف ألنو لك كاف كذلؾ لما جاز أف يقكؿ فأني تصرفكف كما ال يقكؿ إذا أعم

 .(3)ر أحدىـ إني عميت"بص

خراجالحي من الميت  إخراج -9  الميت من الحي.  وا 
ربكبية عظمة  ىلتدؿ عم  الزالت الظكاىر كالدالئؿ الككنية متتالية في سكرة يكنس

نو ال إلو إال ىك يحي كيميت كىك عم : كؿ شيء قدير، قاؿ ىالخالؽ الرازؽ المحي المميت كا 

                                                           

 ( بتصرؼ 336-324ص) خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ،محمد عمي البار (1)
 .(3/1781)جفي ظبلؿ القرآف  ،انظر: سيد قطب (2)
  .(17/247)جالتفسير الكبير  ،فخر الديف الرازم (3)
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َ خ خٌْمَِِّ  ٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْطِ ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ َِِٓ}لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

خراج الميت مف  [31]يكنس:ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفَالَ ظَعَّمٌُْ{ فإخراج الحي مف الميت كا 

}ً ََِٓ ُّخْشِؾُ :ربكبيتو، كتفسير قكلو  ىكجكد اهلل كعم ىحي مف المشاىد الربانية التي تدؿ عمال

النسمة مف النطفة أك الطير مف البيضة أك أم مف يخرج  خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْطِ ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ َِِٓ خٌْمَِِّ{

ذا كقفت أماـ ال الدجاج بكيضة كالبيضة يخرج منيا السنبمة مف الحبة، كالنبات مف األرض؟ كا 
كربكبيتو  قدرة اهلل إيمانؾ  ىعم يذا كافيان ف فإذا تأممت ذلؾاإلنساف كذلؾ يخرج منيا ك كالفرخ 

ال فأيف كانت تكمف السنبمة في الحبة؟ كأيف كاف يكمف العكد؟ كأيف  ؟في البيضة كاف الفرخ  كا 
؟ كىؿ يكفي أف نقكؿ: إف ىذا العالـ إلنسافافي البكيضة كاف  العظـ كالمحـ؟ كأيف كجدكأيف كاف ي
كاف في النبتة كالنكاة كفي البكيضة، لينقضي العجب العاجب الذم ال تفسير لو كال تأكيؿ بما فيو 

}ً ََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْطِ ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ َِِٓ :  كقكلو، الككفكؿ ما في إال قدرة اهلل كتدبيره ل

فييا قكالف األكؿ: كأف يخرج النطفة مف اإلنساف، كالبيضة مف الطائر، الثاني: قيؿ  فاآلية خٌْمَِِّ{

 .(1)يخرج المؤمف مف الكافر كالكافر مف المؤمف
خراج البيضة مف الطكىك : لولىو الرأي ا الراجح الرأيو  ائر؛ ألنو إخراج النطفة مف اإلنساف كا 

إخراج الحي مف  ىكثيرة تدؿ عم ىناؾ أمثمة عمميةكأدلة الترجيح أف ، أقرب لمحقيقة كلمصكاب
خراج الميت مف الحي:  الغذاء المحركؽ الذم يتناكلو ما يحدث في حياتنا اليكمية فمثؿ الميت كا 

الحي،  اإلنساف دـ حي في جسـ ىالنار إلباإلنساف يتكلد منو الدـ، فتحكؿ الغذاء الذم يمكت 
ؽ، كأيضان إخراج الميت مف الحي كالخبليا الميتة في فضبلت ميتة باالحترا ىحكؿ ىذا الدـ إليتك 

طرحيا مع البخار كالعرؽ، كؿ ىذا يبلحظ في كؿ لحظة مف آناء الميؿ كأطراؼ يتـ  الجمد التي
ىناؾ إلو كاحد أنو أعجكبة تكاجو البشرية بعبلمات استفياـ كال جكاب إال  ىالنيار كيدؿ ذلؾ عم

 .  (2)أحد ييب الحياة كيدبر األمر
 
 

                                                           

   .(3/1781)جفي ظبلؿ القرآف  ،(. سيد قطب6/22)جمحاسف التأكيؿ  ،انظر: القاسمي (1)
 .(3/1782)جالقرآف  في ظبلؿ ،(. سيد قطب2/967)جالتفسير الكسيط  ،انظر: كىبة الزحيمي (2)
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عادتو.     -10  بدء الخمق وا 

}لًُْ ىًَْ ِِٓ شُشَوَأجِىُُ َِّٓ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ لًُِ خٌٍّوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ فَإَََّٔ :  قاؿ

حياء  مف مظاىر قدرة اهلل ، [34]يكنس:ظُاْفَىٌُْ{ عادتو كا  بعد كفاتيـ، كقد  المكتىبدء الخمؽ كا 

كأنو قد عمـ ما تنقص األرض مف لحـك ادان رمأصبحت العظاـ بعد ما  ىأنو يحي  أخبر اهلل
 تمؾ األجساد يءينشالبعث كقياـ األجساد لرب العالميف فبني أدـ كعظاميـ فيرد إلييـ ذلؾ عند 

كما أف السمكات كاألرض لـ يعدما  ،جديدان  ثـ يخمقيا خمقان  ياكيرد إلييا أركاحعميو  ما كانت ىعم
نما عدم ، كىذا ضرب آخر مف الحجة أقامو (1)حاؿ ىا كتغييرىا مف حاؿ إلمتبديمييتـ ان صرفان، كا 
بطريؽ السؤاؿ  ت اآليةبو كجاء اإلشراؾكبطبلف ربكبيتو  ىكحدانيتو كعم ىدليبلن عم اهلل 

لزاـلتكبيخيـ  قؿ ليـ أييا الرسكؿ: ىؿ مف شركائكـ الذيف عبدتمكىـ مع  الخصـ، فيقكؿ اهلل  كا 
التصرؼ في الككف ببدء الخمؽ في مثؿ ىذا مف لو  كغيرىا اهلل أك مف دكف اهلل مف األصناـ

  اهللفيجيبكا عف ىذا السؤاؿ إلنكارىـ البعث كالمعاد فيـ لـ ، لخر مرة أثـ إعادتو في مراحؿ 
بأم شكؿ مف  لبشربإمكاف األنو ليس  كحدهذلؾ ىك اهلل  ىأف القادر عمك جابة اإل  رسكلو
فعؿ عقبلن  إعادة أم مخمكؽ لمحياة بعد المكت، ناىيؾ عف ذلؾ أنو يستحاؿ ىاؿ القدرة عماألشك

ذلؾ مف الكاقع ؛ فإف اإلنساف حريص  ىكليس أدؿ عم مثؿ ىذه األمكر التي كميا بيد اهلل 
الحياة مرة آخرم، كالمشركيف  ىكلكنو عاجز عف إعادة ميت إلمف حكلو عمي بقاء األحياء 

األحياء الحيكانية دكف األحياء النباتية إذ ىـ يشاىدكف بدء خمؽ النبات في األرض ينكركف إعادة 
حيف يصيبيا ماء المطر في فصؿ الشتاء كمكتو في فصؿ الصيؼ كالخريؼ ثـ إعادتو بمثؿ ما 

كيقركف بأف اهلل ىك الذم يفعؿ البدء كاإلعادة، ألنيـ يشاىدكف كبل منيما كىـ ال  لبدأه مرة آخر 
 . (2) يركف بأعينيـ أك يممسكنو بأيدييـالإيسممكف 

اآلية الكاردة في سكرة يكنس، قاؿ الطبرم: "مف ينشئ خمؽ شيء مف غير أصؿ  ىكمعن
 لدعك  ىفيحدث خمقو ابتداءن ثـ يفنيو بعد إنشائو ثـ يعيده كييئتو قبؿ أف يفنيو، فإنيـ ال يقدر عم

، ٍبفً  أىنىسً كفي حديث  (3)ذلؾ ليا" ؿَّ  عىزَّ  المَّوى  ًإفَّ : "قىاؿى   ًبيِّ النَّ  عىفً  مىاًلؾو كَّؿى  كىجى مىكنا ًبالرًَّحـً  كى  مى

                                                           

 (.2/35)جمفتاح دار السعادة  قيـ الجكزية،انظر: ابف  (1)
 (970-2/969)ج التفسير الكسيط ،كىبة الزحيمي .(11/103)جتفسير المراغي  ،انظر: أحمد المراغي (2)
 .(15/104)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،الطبرم (3)
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مىقىةه، رىبِّ  يىا نيٍطفىةه، رىبِّ  يىا: يىقيكؿي  ،[71:ص] ٍمقىوي  يىٍقًضيى  أىفٍ  أىرىادى  فىًإذىا ميٍضغىةه، رىبِّ  يىا عى  أىذىكىره : قىاؿى  خى
ٍزؽي  فىمىا سىًعيده، أىـٍ  شىًقي   أيٍنثىى، أىـٍ  ، الرِّ ؿي  .(1)"أيمِّوً  بىٍطفً  ًفي فىييٍكتىبي  كىاألىجى

 ىعمكاف قادران  لما  أم أف اهلل [56]يكنس:}ىٌَُ ُّمِِْْ ًَُِّّْطُ ًَبٌَِْْوِ ظُشْـَمٌُْ{:  كقاؿ

إحيائو في المرة الثانية كىذا  ىفإذا أماتو كجب عميو أف يبقي قادران عم ىاإلحياء في المرة األكل
عادتو كالقادر عم اهلل  قدرة ىدليؿ كبرىاف عم اإلعادة مف  ىالبدء قادر عم ىفي بدء الخمؽ كا 

 .  (2) [53]يكنس:} ؤَلَكٌّ ىٌَُ لًُْ بُِ ًَسَزِِّ بَِّٔوُ ٌَمَكٌّ ًََِد ؤَٔعُُْ زُِّمْفِضِّٓ{ : كليذا قاؿ ىباب أكل

 الصة:الخُ 
تو مف كحداني ىمف مظاىر كدالئؿ كآيات تدؿ عم إف كؿ ما كرد في سكرة يكنس 

خمؽ السمكات كما فييا مف نجكـ كككاكب كشمس كقمر، كاألرض كما فييا مف زركع كثمار 
كبحار كأنيار كأشجار كحيكانات كطيكر كأنعاـ، كتدبير لؤلمكر كاختبلؼ الميؿ كالنيار كتسيير 

خراجالفمؾ في البحر كالرزؽ كالرياح  عادتو، كؿ ىذا  كا  الحي مف الميت كالعكس كبدء الخمؽ كا 
كأنو كحده المستحؽ بالعبادة ككؿ ىذا ال يككف إال هلل كحده ال شريؾ لو  ربكبية اهلل  ىؿ عميد

كال يصدر إال مف حي عميـ قدير، ككما رأينا مف إعجاز عممي في خمقو لحاستي السمع كالبصر 
ككؿ  لئلنساف كميما بمغ اإلنساف مف العمـ كالمعرفة كشكر النعـ يبقي مقصران في شكر اهلل 

كجكد رب العالميف كىك المتصرؼ لكؿ ما في الككف مف مخمكقات  ىذه المظاىر لتدؿ عمى
كجماد كغير ذلؾ كاإلنساف العاقؿ مجرد تأممو ليذه المظاىر الككنية يدرؾ بالفطرة كجكد رب 
متفرد في ألكىيتو كأسمائو كصفاتو كىذه المظاىر ىي السبب الرئيسي لسير الككف بأكممو تسير 

 عظمة ككماؿ قدرة اهلل  ىكـ دقيؽ يدؿ عمكفؽ نظاـ مح

 .كما ورد في سورة يونس  : نواقض توحيد الربوبيةخامسالمطمب ال
: أم إفساد ما أبرمت مف عقد أك بناء، كالنقض ضد اإلبراـ، كيقاؿ نقيضؾ النقض لغةً 

و، ،أم حممت برم(3)الذم يخالفؾ، كفي الصحاح: النقض: أم نقض البناء كالحبؿ كالعيد كغيره
                                                           

: 70/ 1 ،[5: الحج] }ُِّخٍََّمَصٍ ًَغَْْشِ ُِخٍََّمَصٍ{:  المَّوً  قىٍكؿً ب باالحيض/كتاب ، البخارم صحيحالبخارم: [ (1)
 .]318 رقـ حديث

 .(17/266)جالتفسير الكبير  ،الرازم انظر: (2)
 .(318 /1)جمختار الصحاح  ،الرازم. (243 - 242 /7)جانظر: ابف منظكر: لساف العرب   (3)
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كمنو يقاؿ نقضت ما أبرمو إذا أبطمتو أك انتقض ىك بنفسو، كتناقض الكبلـ أم تدافع كأف كؿ 

  .[20]الرعد:}خٌَّزَِّٓ ٌُّفٌَُْ زِمَيْذِ خٌٍّوِ ًَالَ ِّنمُعٌَُْ خٌِّْْؽَدق{:  كما في قكلو (1)كاحد نقض األخر

 الناقض في الصطالح. 
ىك االعتقاد كالقكؿ  :أم ،(2)إليماف كتقطعو""اعتقادات أك أقكاؿ أك أفعاؿ تزيؿ ا ىك:

دائرة  ىكالفعؿ المكفر الذم ينتفي بو إيماف العبد كيزكؿ كيخرجو مف دائرة اإلسبلـ كاإليماف إل
سبلمو  الكفر، كخرج مف كسميت نكاقض؛ ألف اإلنساف إذا فعؿ كاحدان منيا انتقض إيمانو كا 

كفي ، (3)لبناء بعد إتمامو كينقض الغزؿ بعد غزلوالكفر فيك يفسد إيمانو كما ييدـ ا ىاإليماف إل
الذم ينقض إيمانو بيذه المكفرات الثبلث،  ىالمصطمح الفقيي عند الفقياء؛ يطمؽ اسـ المرتد عم

، كىذه النكاقض خطرىا عظيـ فيي مف أعظـ الذنكب كتخرج صاحبيا (4)أم الفعؿ كالقكؿ كالعمؿ
ىذه النكاقض فيك مشرؾ خالد  ىعممو كلك مات عمدائرة الكفر؛ فتحبط  ىمف دائرة اإليماف إل

}بَِّْ خٌٍّوَ الَ َّغْفِشُ ؤَْ ُّشْشَنَ زِوِ ًََّغْفِشُ َِد دًَُْ رٌَِهَ ٌَِّٓ َّشَدء ًََِٓ ُّشْشِنْ زِدٌٍّوِ :  مخمد في النار، كما في قكلو

فعؿ فيو إنكار لخصائص فكؿ اعتقاد أك قكؿ أك عمؿ أك  ،[116]النساء:فَمَذْ ظًََّ ظاَلَالً زَمِْذًخ{

دعاء الربكبية إشيء مف ىذه الخصائص ك ىأك بعضيا فيك كفر أك ردة؛ فمف ادع ربكبية اهلل 
أك الممؾ أك الرزؽ أك التصرؼ مف دكف اهلل كغيرىا مف األمكر التي ىي مف فعؿ اهلل، ككذلؾ 

 كاإلماتة إلحياءكافي الخمؽ كالرزؽ  شريكان  كاعتقاد بأف هلل  ليكفر مف يصدؽ بيذه الدعك 
تصرؼ في الككف كاعتقاد تأثير غير اهلل كتصرفو في األبراج حؽ الكاالعتقاد بأف األكلياء ليـ 

حياة الناس، كاعتقاد أف المخمكؽ يمكنو أف يرزؽ المخمكؽ أك يمنع عنو  ىكالككاكب كمساراتيا عم
 ىك الرزاؽ كبيده األمر رزقو أك يضره أك ينفعو، كىذا كثير مف الناس يعتقدكف ذلؾ كنسكا أف اهلل

 مف ىذه النكاقض اعتقاد أف أحدان  كمو كربما يخاؼ مف المخمكؽ أكثر مف خكفو مف ربو، كأيضان 

                                                           

 .(621 /2)جانظر: الفيكمي، المصباح المنير  ((1
 .(49صعبد العزيز العبد المطيؼ، نكاقض اإليماف القكلية كالعممية ) ((2
 .(244ص، شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية )نسيـ شحدة ياسيفانظر:  ((3

 .(232صانظر: األثرم: اإليماف حقيقتو، كخكارمو، كنكاقضو، عند أىؿ السنة كالجماعة ) (4)



79 
 

في سف القكانيف  دكف اهلل يعمـ الغيب، كاعتقاد حمكؿ اهلل في خمقو، كاعتقاد بأف لممخمكؽ حقان مف 
 . (1)حيد عند الناسكتشريعيا، كغيرىا الكثير مف النكاقض التي تبطؿ عقيدة التك 

آخر  إليان  اهلل شرؾ مف جعؿ مع"الشرؾ في الربكبية مف أنكاع قاؿ ابف قيـ الجكزية:" ف
كأمو  الذيف جعمكه ثبلثة فجعمكا المسيح إليان  لكلـ يعطؿ أسمائو كصفاتو كربكبيتو كشرؾ النصار 

لو الخير أفضؿ مف الظممة،  ىالنكر كالشر إل ى، كشرؾ المجكس القائميف بإسناد الخير إلإليان  كا 
كشرؾ القدرية القائميف بأف  ،(2)"اأٍليمَّةً  ىىًذهً  مىجيكسي  اٍلقىدىًريَّةي ": رسكؿ اهلل  ليذا قاؿك إلو الشر، 

رادتو كليذا كانكا مف أشباه  الحيكاف ىك الذم يخمؽ أفعالو كأنيا تحدث بدكف مشيئة اهلل كقدرتو كا 
   . (3)"المجكس

 :الُخالصة
ٍف ينفع كيضر كيرزؽ كغير ذلؾ مف األمكر التي تدؿ عم اهلل  أف مف اعتقد مع   ىمى

أك اعتقد أف ىذا الككف ليس صادر عف رب يممؾ التصرؼ فيو كحده أك أف ىناؾ  ربكبية اهلل 
تناكلت بعض نكاقض  بنكاقض تكحيد الربكبية، كسكرة يكنس  ىأكثر مف صانع لمعالـ فإنو أت

آليات التي تدؿ ا المشرككف في ذلؾ الكقت سأبينيا مع ذكر اتكحيد الربكبية الذم كاف يعتقدى
  .عمييا مع تفسيرىا

 ومن صور نواقض توحيد الربوبية كما ورد في سورة يونس 

 . ينفع أو يضر غير اهلل أن اعتقاد  -1
اعتقاد أف األصناـ كاألكثاف تنفع   مف نكاقض تكحيد الربكبية الكاردة في سكرة يكنس

}ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًَالَ َّنفَمُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ ىَاااُلء  : كما في قكلو  مف دكف اهللكتضر 

مَدٌََ لََّّد شُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ ؤَظُنَسِّحٌَُْ خٌٍّوَ زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَدَٔوُ ًَظَ

أف متكىميف المشركيف الذيف عبدكا مع اهلل غيره  ىعم ىينا ينكر اهلل تعالف،  [18]يكنس:ٌْ{ُّشْشِوُ
ف يككف منيا أم كل شيئان  لكـ أنيا ال تنفع كال تضر كال تممؾ  تمؾ اآللية تنفعيـ، فأخبر اهلل

                                                           

 .(286 - 285ص)المرجع السابؽ انظر:  (1)
 سمسمة. كحسنو األلباني في ]4691 رقـ : حديث4/222 ، السنة/في القدر،داكد أبي سنفأبك داكد: [ (2)

 .(6/564) كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث
 .(130/131)جالجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي  قيـ الجكزية،ابف  (3)
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 : قكلو بؿ يكـ القيامة تنكر اآللية كتتبرأ ممف كانكا يعبدكنيا كما في تنتظركنو منيامما  خير

ُْ ًَلَديَ شُشَوَأئُىُُ َِّد وُنعُُْ بَِّّدَٔد ظَمْسُذًُْ }ًٌََََّْ َٔمْشُشُىُُْ ـَِّْمًد ؼَُُّ َٔمٌُيُ ٌٍَِّزَِّٓ ؤَشْشَوٌُخْ َِىَدَٔىُُْ ؤَٔعُُْ ًَشُشَوَأئُوُُْ فَضٍََّّْنَد زَْْنَيُ

أف ىذا الشرؾ  ثـ أخبر ، [29-28]يكنس:لِسَددَظِىُُْ ٌَغَدفٍِِني{ فَىَفََ زِدٌٍّوِ شَيِْذًخ زَْْنَنَد ًَزَْْنَىُُْ بِْ وُنَّد لَْٓ
 عىفً ف ديف كاحد كىك اإلسبلـ، ىحادث في الناس كائف بعد أف لـ يكف كأف الناس كميـ كانكا عم

ـى، بىٍيفى  كىافى ": قىاؿى  ، عىبَّاسو  اٍبفً  نيكحو  آدى كفو  عىشىرىةي  كى مىى كيم ييـٍ  قيري ؽِّ الٍ  ًمفى  شىًريعىةو  عى ، ثـ كقع (1)"حى
كدالئؿ  االختبلؼ بيف الناس كعبدت األصناـ كاألكثاف كاألنداد فبعث اهلل الرسؿ بآياتو كبراىينو

 .(2)لنزع ىذه العبادة مف بيف الناس تكحيده

أف  ىال تنفع كال تضر كالمعبكد ينبغ كالجماد ليس فييا أم حركة فييفيذه األصناـ 
كد عبادتو بجمب نفع أك دفع ضر، كمف جيالتيـ ترككا عبادة تع ىحت عميو ثكابان كعقابان  يككف

تكىـ أنو  ىأنو ال يضر كال ينفع عميقينان عبادة ما يعمـ  ىالنافع الضار إل الكاحد األحدالمعبكد 
الجف كالمبلئكة ال  حتى  ف كؿ ما عيبد كمف عيبد مف دكف اهللا  ، ك (3)ربما يشفع ليـ عند اهلل

ضر بالقدرة الذاتية الغيبية التي ىي فكؽ األسباب التي منحيا الخالؽ النفع كال غيرىـيممككف ل
اختبلؼ أنكاعيا ال بذكاتيـ ككراماتيـ، كال بتأثير خاص ليـ عند الخالؽ يحممكنو  ىلممخمكقات عم

نفع مف شاءكا أك ضر ما شاءكا أك كشؼ الضر عنو؛ كما يعتقد عباد األنبياء كاألكلياء  ىبو عم
، كتفسير اآلية عند الزمخشرم، ما ال يضرىـ كال ينفعيـ أم األكثاف (4)اليكـ ىذا ىمف البشر إل

ف ترككا عبادتيا لـ  ىالتي ىي جماد ال تقدر عم نفع كال ضر، كقيؿ إف عبدكىا لـ تنفعيـ كا 
كاف أىؿ الطائؼ فالمعصية،  ىعم بان اعقك الطاعة  ىعميأخذ ثكابان تضرىـ، كمف  حؽ المعبكد أف 

 . (5)ككانكا يقكلكف ىؤالء شفعاؤنا عند اهللكغيرىا  لىؿ مكة العز كأ تبليعبدكف ال
كأف لك   ،كىذا ىك تكحيد الربكبية كؿ إنساف أف يعمـ أف النافع الضار ىك اهلل لكال بد 
، اٍبف قاؿ لـ يستطيعكا كما عنؾ أف يمنعكه كميا فمك اجتمعت أىؿ األرض أراد اهلل لؾ شيئان   عىبَّاسو

                                                           

 (480/ 2)ج لمحاكـ الصحيحيف عمى لمستدرؾا، التفسير/الصحيحيف عمى المستدرؾالحاكـ: [ (1)
ًديثه  ىىذىا. كقاؿ الحاكـ معمقنا عميو: "]3654: رقـ الحديث 480/ 2، عسؽ حـ سيكرىةً  تىٍفًسيري  ًحيحه  حى مىى صى  شىٍرطً  عى

اًرمِّ  لىـٍ  اٍلبيخى اهي  كى رِّجى  ."ييخى
  .(257 - 256 /4انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (2)
 .(108 /3بيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )انظر: ال (3)
 .(266 /11ضا، تفسير المنار )ر انظر: محمد  (4)
 .(336 /2انظر: الزمخشرم: تفسير الكشاؼ ) (5)
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مٍ  كيٍنتي : قىاؿى  ـي  يىا": فىقىاؿى  يىٍكمنا،  المَّوً  رىسيكؿً  ؼى خى مِّميؾى  ًإنِّي غيبلى ، أيعى ، المَّوى  اٍحفىظً  كىًممىاتو  يىٍحفىٍظؾى
، تىًجٍدهي  المَّوى  اٍحفىظً  اىىؾى ذىا المَّوى، فىاٍسأىؿً  سىأىٍلتى  ًإذىا تيجى  لىكٍ  األيمَّةى  أىفَّ  كىاٍعمىـٍ  ًبالمًَّو، فىاٍستىًعفٍ  اٍستىعىٍنتى  كىاً 

مىى ٍجتىمىعىتٍ ا ، المَّوي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإالَّ  يىٍنفىعيكؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىٍنفىعيكؾى  أىفٍ  عى لىكٍ  لىؾى مىى اٍجتىمىعيكا كى  أىفٍ  عى
كؾى  ر  كؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىضي ر  ، المَّوي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإالَّ  يىضي مىٍيؾى ـي  ريًفعىًت  عى فَّتٍ  األىٍقبلى حي  كىجى ، (1)"ؼي الص 

غْعَإْخِشًَُْ عَدلَصً }لًُ الَّ ؤٍَِِْهُ ٌِنَفْغِِ ظَشًّخ ًَالَ َٔفْمًد بِالَّ َِد شَدء خٌٍّوُ ٌِىًُِّ ؤَُِّصٍ ؤَـًٌَ بِرَخ ـَدء ؤَـٍَُيُُْ فَالَ َّ:  كقكلو

إال هلل ،إذف ال نافع كال ضار إال اهلل فكؿ شيء ىالؾ إال كجو كال حكـ   [49]يكنس:ًَالَ َّغْعَمْذٌُِِْ{

ذا انشغمت في طمب المنفعة كالمضرة مف غير اهلل فأنت مف  ىكال رجكع في الداريف إال إل اهلل كا 
الحؽ معزكال  لالظالميف؛ ألف الظمـ عبارة عف كضع الشيء في غير مكضعو، فإذا كاف ما سك 

الحؽ كضعا لمشيء في غير مكضعو فيككف  لما سك  ىعف التصرؼ كانت إضافة التصرؼ إل

َ  :، كما في قكلو ظممان  }ًَالَ ظَذْقُ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّنفَمُهَ ًَالَ َّعُشُّنَ فَةِْ فَمٍَْطَ فَةَِّٔهَ بِرًخ ِِّٓ

 .[106]يكنس:خٌفَّدٌِِّني{

فَعٍِْوِ ُّصَْرُ زِوِ َِٓ }ًَبِْ َّّْغَغْهَ خٌٍّوُ زِعُشٍّ فَالَ وَدشِفَ ٌَوُ بِالَّ ىٌَُ ًَبِْ ُّشِدْنَ زِخَْْشٍ فاَلَ سَآدَّ ٌِ:  كقكلو

قاؿ الرازم: "فالضر كالخير كاقعاف بقدرة اهلل  [107]يكنس:َّشَدء ِِْٓ لِسَددِهِ ًَىٌَُ خٌْغَفٌُسُ خٌشَّلُِْ{

كبقضائو؛ فيدخؿ فيو الكفر كاإليماف كالطاعة كالعصياف كالسركر كاألفات كالخيرات كغيرىا فبيف 
ف قضفبل كاشؼ  ألحد شران  ىسبحانو أنو إف قض فبل راد لفضمو كاهلل  ألحد خيران  ىلو إال ىك، كا 

 الشر مف ثبلثة كجكه  األكؿ: لما ذكر امساس الضر بيف أنو ال  ىرجح جانب الخير عم
يزيؿ المضار كلـ يذكر الخير فقاؿ ال راد لفضمو ليدؿ  ىأنو تعال ىكاشؼ لو إال ىك كىذا يدؿ عم

لعرض، الثاني: أنو قاؿ  في صفة الخير يصيب أف الخير مطمكب بالذات كالشر مطمكب با ىعم
أف جانب الخير كالرحمة أقكم كأنسب، الثالث قكلو الغفكر  ىبو مف يشاء مف عباده ليدؿ عم

أنو متفرد بالخمؽ كاإليجاد كالتككيف كال  ىجانب الرحمة كحاصؿ الكبلـ  ليدؿ عم ىالرحيـ ليدؿ عم
ي صفة األصناـ أنيا ال تنفع كال تضر بيف في ىذه كلما بيف ف مكجد كال نافع كال ضار إال اهلل 

}ًَبِْ َّّْغَغْهَ خٌٍّوُ : الكاصؿ مف الغير، قاؿ ابف عباس دفع الضر ىعم اآلية أنيا ال تقدر أيضان 
                                                           

قىاًئؽً  اٍلًقيىامىةً  ًصفىةً  أىٍبكىابي ، الترمذم سنفالترمذم: [ (1)  قـر  : حديث ،4 /667 المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  كىاٍلكىرىعً  كىالرَّ
 .(497/ 5)ج كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمةصححو األلباني في  .]2516



82 
 

:" في  (2)كقاؿ النيسابكرم، (1)يعني بمرض كفقر فبل دافع لو إال ىك"زِعُشٍّ فَالَ وَدشِفَ ٌَوُ{ 

بالذات  أف الخير يصدر عنو  ىر كالمس بجانب الشر دليؿ عمتخصيص اإلرادة بجانب الخي
 . (3)كالشر بالعرض"

عميو، كيعتقد أف الناس مجرد  اهلل كمتككبلن  ىعم كحقيقة التكحيد أف يككف العبد معتمدان 
ف شاء لـ تنفع، كالحمد هلل  ذا لـ  أسباب كاألسباب إف شاء اهلل نفعت كا  إذا حصؿ المقصكد، كا 

كذلؾ ذكر في الحديث  فميعمـ أف ما قدر لو ال بد أف يككف فميحمد اهلل أيضان يحصؿ المقصكد 
أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد كتبو اهلل  ىالذم سبؽ ذكره كأف األمة لك اجتمعت عم

كىك النافع الضار كمف  لؾ كلـ يضركؾ بشيء إال ما كتبو اهلل عميؾ، فاألمر كمو بيد اهلل 
 .  (4)بخبلؼ التكحيد ىقد أتاعتقد خبلؼ ذلؾ ف

 . اعتقاد بأن هلل شريكا في الخمق والممك -2
 هلل  ، اعتقاد أف ىناؾ شريكان س مف نكاقض تكحيد الربكبية التي ذكرتيا سكرة يكن

}لًُْ ىًَْ ِِٓ شُشَوَأجِىُُ َِّٓ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ :  كما في قكلو في الخمؽ كالممؾ كما في السمكات كاألرض

}ؤَال بَِّْ ٌٍِّوِ َِد فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ :  كقكلو، [34]يكنس:مِْذُهُ لًُِ خٌٍّوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ فَإَََّٔ ظُاْفَىٌُْ{ُّ

خٌٍّوُ ًٌََذًخ عُسْمَدَٔوُ ىٌَُ خٌْغَنُِِّ  }لَدٌٌُخْ خظَّخَزَ:  كقكلو، [55]يكنس:ؤَالَ بَِّْ ًَلْذَ خٌٍّوِ لَكٌّ ًٌََاىَِّٓ ؤَوْؽَشَىُُْ الَ َّمٌٍَُّْْ{

 .[68]يكنس:ْ{ٌَوُ َِد فِِ خٌغََّّدًَخض ًََِد فِِ خَٕسْضِ بِْْ لِنذَوُُ ِِّٓ عٍُْؽَدٍْ زِيَازَخ ؤَظمٌٌٌَُُْ لٍَََ خٌٍّوِ َِد الَ ظَمٌٍَُّْ

 ىعم هلل رب العالميف فيك القادر ىذه اآليات تقرر أف كؿ ما في السمكات كاألرض ممؾه 
كينصرفكف عف قصد  ؤفككفيبدء الخمؽ ثـ إحياؤه مف جديد كالمشركيف يعترفكف بذلؾ؛ لكنيـ 

، فالمراد ىنا التعجب منيـ في الذىاب عف ىذا األمر الكاضح (5)كالسبيؿ كالصكاب طريؽ الرشد
قرارىـ باهلل ككف  ؛ ألف اإلخبار عفاألعمى ميكم كالتقميدل اتباعيـ ذلؾ ىلكف الذم دعاىـ إل  كا 

                                                           

  .(310-17/309)جالرازم، التفسير الكبير  (1)
كالتفسير  اءاتالحسف بف محمد بف حبيب بف أيكب أبك القاسـ النيسابكرم، كاعظ ك مفسر ك صنؼ في القر  (2)

 .(2/213)جاألعبلـ  : الزركمي،ىػ . انظر406مشافعي، تكفي سنةكاألدب كاف كرامي المذىب ثـ تحكؿ ل
 .(2/542)ج فتح القدير ،الشككاني (3)
 .(2/58)جالمستفيد بشرح كتاب التكحيد  إعانةانظر: صالح الفكزاف،  (4)
 .(15/86)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،انظر: الطبرم (5)
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يشبو  ذلؾ عبادتيا مع أنيا ال تستحؽك  طاعتيا، ك  اهلل ىتراء عمفااألصناـ آلية كذب ك 
 .  (1)اإلفؾ

ال يحتاج  كاهلل لو  لو كؿ ما في السمكات كاألرض ككؿ شيء مممكؾ لو عبدان  كاهلل 
ع أف  الكاحد األحد مكجد كخالؽ الجميبؿ الكؿ محتاج إليو فكيؼ باهلل غيره مف المخمكقيف ىإل

معنكم  كأمادم كالرزؽ صغيرة ككبيرة سكاء كاف إليو في كؿ شيء  محتاجان  مخمكقان  يتخذ كلدان 
ما تقكلكنو مف الكذب كالبيتاف  ىكلكف أكثركـ ال يعممكف كليس عندكـ دليؿ عم ،كاإلعانة كالنصرة

مف دالئؿ ، فكؿ ما في الككف (2)نكار أكيد ككعيد شديدإاهلل ما ال تعممكف كىذا  ىكتقكلكف عم
 .كحده كال يشاركو فيو أحد مف خمقو ىذا الممؾ هلل  ىربانية لتدؿ عم

حكاـ أمره مف أدؿ دليؿ عم ابف أبي العزقاؿ  أنو مدبره إلو  ىالحنفي: "إف انتظاـ أمر العالـ كمو كا 
 ".(3)كاحد، كممؾ كاحد، كرب كاحد، ال إلو لمخمؽ غيره، كال رب ليـ سكاه

 الصة:الخُ 
غير  أف نكاقض تكحيد الربكبية تمثمت في اعتقادبعض مف كرد فييا   ف سكرة يكنسإ

كحده كىك  اهلل  ألف النافع الضار ىكببل شؾ إشراؾ هلل في ربكبيتو؛ اهلل ينفع كيضر كىذا 
، كذلؾ اعتقاد أف ىناؾ شركاء مع اهلل في الخمؽ كبيده النفع كالضرشؤكف عباده المتفرد في 

غيره، كمف المعركؼ أف  ىكأنو محتاج إل باتخاذه الصاحبة كالكلد هلل ا ىكافتراءىـ عم كاإليجاد
    خالؽ الجميع كجميعنا محتاج إليو. اهلل 

 . : السحر بين السمف والمعتزلة في سورة يونس سادسالمطمب ال
 ذم، السحر، كسياؽ ذكره كاف فالحكار المف العقائد الميمة التي كردت في سكرة يكنس 

إلييـ فكذبكه كادعكا أف ما جاء بو ىك  كقكمو عندما أرسمو اهلل   ىاهلل مكسجرل بيف نبي 
صدقو كأنيا ليس مف قبيؿ السحر، كقد  ىأيد نبيو بالمعجزات الدالة عم مف باب السحر، فاهلل 

 }فٍَََّّد ـَدءىُُُ خٌْمَكُّ ِِْٓ لِنذَِٔد: آيات تبيف حقيقة السحر كما في قكلو  كرد في سكرة يكنس 

                                                           

 .(17/2449)جالتفسير الكبير  ،انظر: الرازم (1)
 .(11/221)جالتفسير المنير ، كىبة الزحيمي. (4/282)ج تفسير القرآف العظيـ ،انظر: ابف كثير (2)
 .(36ص) شرح العقيدة الطحاكية ،العز الحنفيابف أبي  (3)
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}فٍَََّّد ؤٌَْمٌَخْ لَديَ ٌُِعََ َِد ـِحْعُُ زِوِ خٌغِّمْشُ بَِّْ خٌٍّوَ عَُْسْؽٍُِوُ بَِّْ خٌٍّوَ  كقكلو [،76]يكنس:لَدٌٌُخْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغِمْشٌ ُِّسِني{

 .[81]يكنس:الَ ُّصٍِْكُ لًَََّ خٌُّْفْغِذِّٓ{

 أوًل: تعريف السحر لغًة. 
رىه يسحره سحران   ىري يأتي في المغة بمعنحٍ ، كجمعو أسحار، كالسِّ السحر مصدر سىحى

التمكيو كالخديعة، كسمى السحر  ىالصرؼ عف حقيقة الشيء كيبدك الشيء كأنو خياؿ، أم بمعن
 . (1)المرض كالحزف ىسحران؛ ألنو يقمب حاؿ اإلنساف الطبيعية كيغيرىا إل

التمكيو  لر غير حقيقتو كيجرم مج ىسببو كيتخيؿ عم ىكالسحر ىك: "كؿ أمر يخف
: الرئة كىك مكاف الغذاء كسميت بذلؾ لخفائيا حٍ ، كالسِّ (2)كالخداع، ككؿ ما لطؼ مأخذه كدؽ" رى

: أم قطعة مف الميؿ، كالسَّ (3)أجزاء الجسـ بمطؼ كخفاء ىكسيرىا إل ري حى
(4).  

 ثانيًا: السحر في اصطالح السمف. 

كلكف مف  ،(5)لكثرة أنكاعولقد تباينت كاختمفت تعريفات العمماء لمفيـك السحر كذلؾ 
تعريفاتيـ ارتأيت أف التعريؼ المبلئـ لمسحر كما كرد في سكرة يكنس    ىخبلؿ اطبلعي عم

 أنو ىك تمكيو كخداع، كعميو فيمكف تعريؼ السحر بأنو كؿ أمر خفي سببو يتخيمو اإلنساف ،
: ، كما في قكلو (6)التمكيو كالخداع لعمي خبلؼ ما ىك عميو في الكاقع كالحقيقة، كيجرم مجر 

، كقكلو  [81]يكنس:غِذِّٓ{}فٍَََّّد ؤٌَْمٌَخْ لَديَ ٌُِعََ َِد ـِحْعُُ زِوِ خٌغِّمْشُ بَِّْ خٌٍّوَ عَُْسْؽٍُِوُ بَِّْ خٌٍّوَ الَ ُّصٍِْكُ لًَََّ خٌُّْفْ

:  ُ[77]يكنس:خٌغَّدلِشًُْ{}لَديَ ٌُِعََ ؤَظمٌٌٌَُُْ ٌٍِْمَكِّ ٌََّّد ـَدءوُُْ ؤَعِمْشٌ ىَازَخ ًَالَ ُّفٍِْك. 

                                                           

(. األزىرم، 2/679)ج(. الصحاح تاج المغة كصحاح العربية 4/348)جانظر: ابف منظكر، لساف العرب  ((1
 (.4/171)جتيذيب المغة 

 (.1/419)جكأخركف، المعجـ الكسيط  ىإبراىيـ مصطف ((2
 (.1/255)جانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((3
 (.4/171)جانظر: األزىرم، تيذيب المغة  ((4
 (.4/41)جانظر: الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  ((5
(. 11/241)جكىبة الزحيمي، التفسير المنير  (.2/446)ج يؿ القرآفانظر: الطبرم، جامع البياف في تأك  ((6

 (.3/619)جالرازم، التفسير الكبير 
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كلك لـ يكف  ،(1)عندما يشاء كالسحر ثابت كلو كجكد حقيقي تأثير كاقعي يخمقو اهلل 
ذنو كما  ى، كلكف تأثيره عم(2)باالستعاذة منو  حقيقي لما أمرنا اهلل الشخص يقع بمشيئة اهلل كا 

َٓ زِوِ ِِْٓ ؤَلَذٍ بِالَّ زِةِرْ :في قكلو  ، فيك مرتبط بالقضاء كالقدر [102]البقرة:{ ِْ خٌٍّوِ}ًََِد ىُُ زِعَأسِّّ

كما ال يحبو كال بد أف يقع، فالسحر أمر ال يحبو اهلل كال  ما يحبو اهلل  ىالككني أم: بمعن
  ىأف السحر لو تأثيران ما حدث بيف مكس ى، كمما يدؿ عم( 3)يرضاه لكف لو كجكد كتأثير

لعممو بالسحر كأف لو تأثير   ىمف سحر مكس كالطاغية فرعكف، ككاف فرعكف متخكفان جدان 

خراجيـ منيا ىعم  ىكخكفو مف سيطرة مكس الميمؾ كالديار كا 
}لَديَ  :كما كرد في قكلو  (4)

ْ ؤَسْظِىُُْ فََّدرَخ ظَإُِْشًُْ{ خٌَُّْٖ ِِٓ لٌََِْ فِشْلٌََْْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ لٍَُِْ ، لذلؾ [110:]األعراؼُّشِّذُ ؤَْ ُّخْشِـَىُُ ِِّٓ

 ىطمب مف قكمو أف يأتكه بالسحرة الماىريف المتقنيف بالسحر لمبارزة مكس
كما في قكلو  (5)

 :}ٍَُِْكمف التأثيرات التي تطرأ  بسبب كجكد [79]يكنس:}ًَلَديَ فِشْلٌَُْْ خجْعٌُِِٔ زِىًُِّ عَدلِشٍ ل ،

رىؽ دائمان كمنو مف يصيب السحر منو ما يسبب القتؿ كمنو مف يمرض اإلنساف كيصبحو كأنو م
 العقؿ كمنو ما يفرؽ بيف المرء كزكجو أك يبغض أحدىما اآلخر كغير ذلؾ مف األعراض الجانبية

بَّحى  مىفٍ : "، كقد كرد في قكلو (6)التي تسبب العداكة كالبغضاء بيف أفراد األسرة الكاحدة  كيؿَّ  تىصى
رَّهي  لىـٍ  عىٍجكىةن، تىمىرىاتو  سىٍبعى  يىٍكـو  ـ   اليىٍكـً  ذىًلؾى  يفً  يىضي أف  ىففي ىذا الحديث إشارة إل  ،(7)"ًسٍحره  كىالى  سي

السحر حقيقي كذلؾ مف خبلؿ مقارنتو بالسـ، كفيو كيفية الكقاية منو كال يتكقى مف أم شيء إال 
 . (8)إذا كاف لو تأثير ككجكده حقيقي

 

                                                           

 (.46-2/44)جانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف  ((1
 (.9/29)جانظر: ابف قدامة المقدسي، المغني  ((2
 مكع الفتاكل(. ابف تيمية، مج2/545)جانظر: حافظ الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ  ((3
 (.11/267)ج
 (.9/53)ج(. محمد رضا، تفسير المنار 7/257)جانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف  ((4
 (.350انظر: عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص ((5
 ( بتصرؼ.9/28)جابف قدامة المقدسي، المغني  ((6
 .]5445 رقـ : حديث7/80، العىٍجكىةً  باب/األىٍطًعمىةً كتاب البخارم: صحيح البخارم، [ ((7
 (.155انظر: عكاد المعتؽ، حقيقة السحر كحكمو في الكتاب كالسنة )ص ((8
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 ثالثًا: السحر اصطالحًا عند المعتزلة.  

العقؿ فجعمكه مقياسان في أغمب قضايا العقيدة كمف بيف ىذه  ىدىـ عممف منيج المعتزلة اعتما
القضايا السحر، فالمعتزلة ادعت أف السحر ال كجكد كال تأثير كال حقيقة لو، في مرض أك حؿ أك 

مْشِىُِْ ؤََّٔيَد }لَديَ زًَْ ؤٌَْمٌُخ فَةِرَخ لِسَدٌُيُُْ ًَلِصُِّْيُُْ ُّخًََُّْ بٌَِْْوِ ِِٓ عِ: ، كاستدلكا بقكلو (1)عقد

سبيؿ التمكيو كالحيمة قاؿ القاضي عبد  ى، فالسحر يقع عندىـ تخيبلن كعم[66]طو:ظَغْمََ{
نما يقع بو  الجبار: " السحر في الحقيقة ال يكجب المضرة؛ ألنو ضرب مف التمكيو كالحيمة كا 

ؿ الخياؿ كالتمكيو فيتضح مما سبؽ أف المعتزلة تنكر السحر كتعده مف قبي ،(2)التقريع كالتخكيؼ" 
 .     (3)فبل حقيقة لو 

 مناقشة المعتزلة والرد عمييم: 

ض التأثيرات كلو بعما عميو السمؼ الصالح إثبات حقيقة السحر كأنو مكجكد قطعان   -1
 المسحكر كالتي بينتيا سابقان.   ىالجانبية التي تطرأ عم

}لَديَ زًَْ ؤٌَْمٌُخ فَةِرَخ : لو تأكيؿ السحر بالخياؿ كما في قك  ىاآلية التي استدلكا بيا عم -2

نفي السحر كأنو  ى، فيي ال تدؿ عم[66]طو:لِسَدٌُيُُْ ًَلِصُِّْيُُْ ُّخًََُّْ بٌَِْْوِ ِِٓ عِمْشِىُِْ ؤََّٔيَد ظَغْمََ{
كفرعكف كاف مف ىذا النكع مع العمـ بأف أنكاع   ىمجرد خياؿ فالذم كقع بيف مكس
   (4)حر الخياؿ أك التخيؿ السحر كثيرة كمتعددة كمف بينيا س

ف السحر كائف مكجكد في الدنيا"الجكزية قاؿ ابف قيـ  -3   .  (5):" إف في الدنيا سحرة كسحران، كا 
السمؼ كالمعتزلة في القضية العقدية السابقة يتبيف أف  كؿ مف مف خبلؿ المقارنة بيف

الشخص  كىناؾ بعض مف التأثيرات التي تطرأ عمى ،السحر لو تأثير ككجكد حقيقي
كأنو مجرد  ، ال كما ادعت المعتزلة أف السحر ليس لو تأثير كال كجكد حقيقيالمسحكر
    الخياؿ.

                                                           

-28(. القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف )ص1/173)جانظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ  ((1
29.) 
 (.1/172)جالقاضي عبد الجبار، متشابو القرآف  ((2
 (. 3/73)جزمخشرم: الكشاؼ انظر: ال ((3
(. الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف 628 -3/621)جانظر: الرازم، التفسير الكبير  ((4
 (.45 -4/41)ج
 (.2/294)ج، اجتماع الجيكش اإلسبلمية الجكزية ابف قيـ ((5
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 المبحث الثالث
 . توحيد اللوىية بين السمف والمعتزلة في سورة يونس

، فجميع مف أجمو الرسؿ يعتبر تكحيد األلكىية ىك التكحيد المطمكب كالذم أرسؿ اهلل 
كأف يفردكه  كأف يشيدكا أف ال إلو إال اهلل باأللكىية ألقكاميـ إفراد اهلل  الرسؿ كانت دعكتيـ

األساس  بالعبادة كحده دكف ما سكاه مف عبادة األكثاف كاألصناـ، لذلؾ كاف تكحيد األلكىية ىك
، كفي ىذا (1) إثبات ما أثبتو لنفسو مف األسماء كالصفات وتضمنلكذلؾ في دعكة الرسؿ جميعان 

تناكؿ الحديث عف تعريؼ ىذا التكحيد كبعض مظاىره كنكاقضو كما كرد في سكرة المبحث سأ
 ، مع بياف معتقد المعتزلة فيو.يكنس 

 لغًة واصطالحًا عند السمف.المطمب الول: تعريف توحيد اللوىية 
  :أوًل: توحيد اللوىية لغةً  

ة في المغة فيي مشتقة مف إلو ، أما األلكىياإلفراد :في المغة بأنو سابقان  التكحيد تعرفكما 
 ىمفعكؿ؛ ألنو مألكه أم معبكد، كاليمزة كالبلـ كالياء أصؿ كاحد يدؿ عم ىكزف فعاؿ بمعن ىعم

المألكه المعبكد  كسمي بذلؾ؛ ألنو معبكد كيقاؿ تألو الرجؿ: إذا تعبد، فاهلل  التعبد فاإللو اهلل 
ألكبر ىك اهلل ال إلو إال اهلل كحده، كىك الذم يستحؽ العبادة كىذا أخص كصؼ لو، كاسـ اهلل ا

: ىك الذم يأليو  االسـ الجامع لجميع صفات الكماؿ كنعكت الجبلؿ ، عف عبد اهلل بف عباس
خمقو أجمعيف، كاإللو الحؽ ىك اهلل  ىكؿ شيء كيعبده كؿ خمؽ، كاهلل ذك األلكىية كالعبكدية عم

صناـ كسمكىا بذلؾ العتقادىـ أف العبادة تحؽ لية الباطمة التي تعبد مف دكف اهلل، كىي األكاآل
 الحؽ ىك الرزاؽ الخالؽ ليا كأسماؤىـ تتبع معتقداتيـ ال ما عميو الشيء في نفسو، كلكف اإللو

 .       (2)كمف لـ يكف كذلؾ فيك ليس بإلو 
 
 

                                                           

  .(1/224)ج درء تعارض العقؿ كالنقؿ ،ابف تيميةانظر : ( (1
 ،عبد اهلل بف حميد .(1/127)ج بف فارس، معجـ مقاييس المغةا .(1/20)جرازم، مختار الصحاح نظر: الا ((2

 .(164ص) ىعبد الرحمف السعدم، تفسير أسماء اهلل الحسن. (25ص) كبياف العقيدة السمفية النقية التكحيد
  .(13/467)جلساف العرب  ،ابف منظكر .(123-1/122)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف الطبرم، 
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أف اإللو ىك اهلل كحده المعبكد بحؽ كىك االسـ الجامع الشامؿ مف خبلؿ ما سبؽ يتضح 
 اطمة.لية بآ، كما سكاه فيي ىكأسمائو الحسن ىصفاتو العملجميع 
 .عند السمف اصطالحاً  توحيد اللوىيةثانيًا: 

 كرجاءن  كخكفان  كتعظيمان  كمحبةن  كاستعانةن  فاإللو ىك الذم تأليو القمكب عبادةن قاؿ ابف تيمية: "
جبلالن  كرامان  كا  إال اهلل كال يخاؼ  ىكال يدع لو حؽ ال يشاركو فيو غيره فبل يعبد إال اهلل ، كاهلل كا 

ىك اإللو الحؽ المتفرد  كعميو فتكحيد األلكىية ىك االعتقاد بأف اهلل  ،(1)إال اهلل كال يطاع إال اهلل"
ليان  في الديف كاإلخبلص لو الكاممة بالعبادة، كمحبتو كالتككؿ عميو كالخكؼ منو، كالرضا بو ربان كا 

  .(2)لدكف ما سكاه مف األشياء كاآللية األخر 
أركانو ىي أركاف ىذه الكممة كىما ركناف: ف" ال إلو إال اهلل" :يدخؿ تحت ىذا النكع كممة التكحيدك 

كاستحقاؽ العبادة عف كؿ ما سكاه مف األنبياء كالمبلئكة؛ فكؿ  لكىيةنفي األ ى: النفي كيعنالول
             إلو غير اهلل باطؿ.                                                 

: اإلثبات: إثبات أف اهلل ىك اإللو الحؽ المستحؽ لمعبادة بأنكاعيا الظاىرة كالصبلة الثاني 
 .(3)كالصياـ كالباطنة كالخكؼ كالرجاء

 الصة:الخُ 
أف  ى، بمعنكعمبلن  اهلل بجميع أنكاع العبادة الظاىرة كالباطنة، قكالن  إفرادتكحيد األلكىية ىك 

مف كاف؛ ألنو كحده المستحؽ بالعبادة  كائنان  ه كال يشاركو معو في عبادتو أحدان اهلل كحدإال يعبد ال 
خبلص العمؿ سكاء كاف عمؿ مف أعماؿ القمكب أك الجكارح، كمف ىذه العبادات اإلسبلـ  كا 

 . (4)كاإليماف كالخكؼ كالنذر كاالستغاثة كالذبح كالنذر كالتككؿ كغيرىا الكثير مف أنكاع العبادات 

                                                           

 .(1/365)ج ل( ابف تيمية: مجمكع الفتاك (1
محمد ياسيف، اإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو  .(2/93)ج : اجتماع الجيكش اإلسبلميةالجكزية ( ابف قيـ(2

 (.32محمد ىراس، دعكة التكحيد )ص (.29(. ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص11)ص
  .(68صلمفيد في مياـ التكحيد )ا ،( انظر: عبد القادر صكفي(3
عبد  .(233صعثماف جمعة ضميرية: مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية ) .(1/59( انظر: المرجع السابؽ )(4

 .(10-9ص) تكحيد العباد ىاإلرشاد إل ،الرحمف حماد
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بتكحيد األلكىية، كباعتبار  ىاهلل تعال ىباعتبار إضافتو إل ىء تكحيد األلكىية: يسمكمف أسما
عدة مسميات: تكحيد العبكدية كالعبادة، كالعمؿ كالقصد كاإلرادة كالطمب لو الخمؽ  ىإضافتو إل

   (1)دكف غيره. الجزيؿ مرضاة اهلل كثكابول كذلؾ ألنو يستمـز اإلخبلص في كؿ األعماؿ ابتغاءن 
 : أدلة توحيد اللوىية من الكتاب والسنة واإلجماع. لثاً ثا

و سبتكحيد األلكىية ىك المقصد األعظـ مف بعثة الرسؿ عمييـ السبلـ كىك الذم حصؿ ب
اهلل  ىالنزاع بيف األنبياء كأقكاميـ فقد كانكا يعبدكف األصناـ كاألكثاف كيعتقدكف أنيا تقربيـ إل

السالؾ  اإلنساف تكحيد أكؿ منازؿ الطريؽ، كأكؿ مقاـ يقكـ فيوالكىذا ، مف دكف اهلل  كتشفع ليـ
اهلل  ىإل

 لخطكرتو كأىميتو.اىتمامان كبيران الكريـ كالسنة النبكية  اىتـ بو القرآف ذلؾل (2) 
 أوًل: الدلة من الكتاب.   

مٌٌٌَُُْ ىَاااُلء شُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ ؤَظُنَسِّحٌَُْ خٌٍّوَ }ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًَالَ َّنفَمُيُُْ ًََّ:قاؿ 

}ًٌََمَذْ :  كلوق، كأيضان [18]يكنس:زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَدَٔوُ ًَظَمَدٌََ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{

ْ لَمَّطْ لٍََْْوِ خٌعَّالٌَصُ فَغِريًُخْ  زَمَؽْنَد فِِ وًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُالً ؤَِْ خلْسُذًُخْ ْ ىَذٍَ خٌٍّوُ ًَِِنْيُُ َِّٓ خٌٍّوَ ًَخـْعَنِسٌُخْ خٌؽَّدغٌُضَ فَِّنْيُُ َِّٓ

 }ًََِد ؤَسْعٍَْنَد ِِٓ لَسٍِْهَ ِِٓ سَّعٌُيٍ بِالَّ: كقكلو ، [36]النحؿ:فِِ خَٕسْضِ فَدٔفُشًُخْ وَْْفَ وَدَْ لَدلِسَصُ خٌُّْىَزِّزِني{

 [25]األنبياء:ٌُٔلِِ بٌَِْْوِ ؤََّٔوُ الَ بٌَِوَ بِالَّ ؤََٔد فَدلْسُذًُْ{

ى عم تكحيد األلكىية، فيذه اآليات كغيرىا الكثير لتدؿي  ىكما أف سكرة الكافركف تدؿ عم
كينيي عف   عبادة اهلل ىيدعك إل بعث في كؿ أمة رسكالن   تكحيد األلكىية كأف اهللأىمية 

 ليـ نكحان   بعث اهللثـ   نذ أف حصؿ الشرؾ في بني أدـ في قكـ نكحمك عبادة ما سكاه 
كؿ دعكتو عمت ، الذم ختميـ بالنبي محمد أف  ىإلإلي األرض  كاف أكؿ رسكؿ بعثو اهلل ف

إال  ما بعث مف رسكؿ  اهللجميع مشارؽ األرض كمغاربيا ك  كالجف في اإلنسالخبلئؽ مف 
عبدكف كأفردكا لي اف مسكا لو تصمح العبادةك ت كاألرض اأكحي إليو أنو ال معبكد في السمك 

 .(3)األلكىية

                                                           

  .(20صمختصر تسييؿ العقيدة اإلسبلمية ) ،اهلل الجبريف ( انظر: عبد(1
 .(28صشرح العقيدة الطحاكية ) ،عز الحنفيالانظر: ابف أبي ( (2
 .(18/427)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف  ،الطبرم .(4/489)جتفسير القرآف العظيـ  ،( انظر: ابف كثير(3
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 ثانيًا: الدلة من السنة النبوية. 
بىؿو  ٍبفى  ميعىاذى   النًَّبي   بىعىثى  لىمَّاقاؿ:  عف ابف عباس  -1  ًإنَّؾى ": لىوي  قىاؿى  اليىمىفً  أىٍىؿً  نىٍحكً  ًإلىى جى

ـي  مىى تىٍقدى ؿى  فىٍميىكيفٍ  ،الًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكـو  عى ا أىكَّ ديكا أىفٍ  ًإلىى تىٍدعيكىيـٍ  مى فيكا فىًإذىا تىعىالىى، المَّوى  ييكىحِّ  عىرى
، مىٍيًيـٍ  فىرىضى  قىدٍ  المَّوى  أىفَّ  فىأىٍخًبٍرىيـٍ  ذىًلؾى ٍمسى  عى مىكىاتو  خى ، يىٍكًمًيـٍ  ًفي صى ـٍ لىٍيمىًتًي مٍَّكا، فىًإذىا كى  فىأىٍخًبٍرىيـٍ  صى
مىٍيًيـٍ  رىضى اٍفتى  المَّوى  أىفَّ  ، ًفي زىكىاةن  عى ـٍ ذي  أىٍمكىاًلًي ًنيًِّيـٍ  ًمفٍ  تيٍؤخى مىى فىتيرىد   غى ، عى ـٍ كا فىًإذىا فىًقيًرًى  ًبذىًلؾى  أىقىر 
ذٍ  ، فىخي ـٍ ؽَّ  ًمٍنيي تىكى ـى  كى   (1)"النَّاسً  أىٍمكىاؿً  كىرىاًئ

ا أىتىٍدًرم ميعىاذي  يىا: "قاؿ عف النبي  كما ركاه معاذ بف جبؿ   -2 ؽ   مى مىى المَّوً  حى  ،"الًعبىاًد؟ عى
ـي، كىرىسيكليوي  المَّوي : قىاؿى  ا أىتىٍدًرم شىٍيئنا، ًبوً  ييٍشًركيكا كىالى  يىٍعبيديكهي  أىفٍ ": قىاؿى  أىٍعمى ق ييـٍ  مى مىٍيًو؟ حى : قىاؿى  ،"عى
   (2)"ييعىذِّبىييـٍ  الى  أىفٍ ": قىاؿى  أىٍعمىـي، كىرىسيكليوي  المَّوي 

ُ، إِلَّ  إِلَهَ  لَ : َيقُولُوا َحتَّى النَّاسَ  أَُقاتِلَ  أَنْ  أُِمْرتُ : " قاؿ   -3 ُ، إِلَّ  إِلَهَ  لَ : َقالَ  َفَمنْ  َّللاَّ  َفَقدْ  َّللاَّ

ِ  َعلَى َوِحَساُبهُ  بَِحقِِّه، إِلَّ  َوَنْفَسهُ  َمالَهُ  ِمنِّي َعَصمَ  "َّللاَّ
(3). 

 ثالثًا: أدلة اإلجماع. 
أف الكافر إذ قاؿ:  ىأحفظ عنو مف أىؿ العمـ عم: "أجمع كؿ ما (4)قاؿ أبك بكر بف المنذر -1

اهلل  ىعبده كرسكلو كأف كؿ ما جاء بو محمد حؽ، كأبرأ إل أشيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان 
مف كؿ ديف يخالؼ ديف اإلسبلـ كىك بالغ صحيح يعقؿ أنو مسمـ فإف رجع بعد ذلؾ فأظير 

  (5)المرتد" ىالكفر كاف مرتدا يجب عميو ما يجب عم
أف مف  ىأف أكؿ ما يؤمر بو العباد الشيادتيف كمتفقكف عم ىالسمؼ كاألئمة متفقكف عم  -2

 ىفعؿ ذلؾ قبؿ البمكغ لـ يؤمر بتجديد ذلؾ عقب البمكغ، كأف كؿ كافر فإنو يدعي إل
                                                           

اباب التكحيد/كتاب ، البخارم صحيحالبخارم: [( (1 اءى  مى تىعىالىى ؾى تىبىارى  المَّوً  تىٍكًحيدً  ًإلىى أيمَّتىوي   النًَّبيِّ  ديعىاءً  ًفي جى  ،كى
 .]7372رقـ: حديث 114/ 9

اباب  التكحيد/ كتاب ،البخارم صحيحالبخارم: [ ((2 اءى  مى  تىبىارىؾى  المَّوً  تىٍكًحيدً  ًإلىى أيمَّتىوي   النًَّبيِّ  ديعىاءً  ًفي جى
تىعىالىى  .]7373 رقـ : حديث114/ 9 ،كى

يمىافى  ًكتىابي  ،مسمـ صحيح: مسمـ[ (3) تَّى النَّاسً  ًبًقتىاؿً  رً اأٍلىمٍ  بىابي  /اإٍلً مَّده  اهللي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى : يىقيكليكا حى / 9 اهللً  رىسيكؿي  ميحى
 .] 20 رقـ : حديث15
بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم، كاف فقييا عالما مطمعا شيخ الحـر بمكة، صنؼ في  ( أبك(4

( لو تصانيؼ 310-309) ختمؼ بتاريخ كفاتو فقيؿ سنةاختبلؼ العمماء كتبا لـ يصنؼ أحد مثميا، تكفي بمكة كا
 .(5/294)جاألعبلـ،  ،(، الزركمي4/207)جكفيات األعياف  ،كالمبسكط. انظر: ابف خمكاف اإلشراؼعديدة منيا 

   .(8/7)جدرء تعارض العقؿ كالنقؿ  ،( ابف تيمية(5
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كال يصير  ، كبذلؾ يصير الكافر مسممان أك كتابيان  أك مشركان  الشيادتيف سكاء كاف معطبلن 
 . (1)بدكف ذلؾ مسممان 

تبيف أف ىذا التكحيد ىك يالباحثة: مف خبلؿ األدلة التي كردت في بياف تكحيد األلكىية  لتر 
 البنياف الذم يقكـ عميو اإلسبلـ، كىك الذم يميز المؤمف كالكافر كبدكنو يككف العبد كافران 

  كؿ اهلل كىك المطمكب مف العباد.رس ان محمدكأف ال إلو إال اهلل أف كىك مضمكف شيادة 

 : توحيد اللوىية بين السمف والمعتزلة.  لمطمب الثانيا
 أوًل: توحيد اللوىية عند السمف.  

أجمو كقعت الخصكمة بيف األنبياء كأقكاميـ،  مف الذم تكحيد األلكىية عند السمؼ ىك
، بينيـ كعميو يقع الثكاب كالعقاب كالمكحديف، فيك الفارؽ يفمف أجمو قامت الحرب بيف المشركك 

بف تيمية: "التكحيد ضد الشرؾ فإذا قاـ العبد بالتكحيد الذم ىك حؽ اهلل فعبده كلـ يشرؾ بو قاؿ ا
ىتماـ األنبياء اكىك جيؿ  ، كىك الذم ضؿ فيو المشرككف الذيف قاتميـ النبي (2)شيئا كاف مكحدا"

كمف  [، فالعبادة ال تصح إال هلل 36النحؿ:]}ًٌََمَذْ زَمَؽْنَد فِِ وًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُالً ؤَِْ خلْسُذًُخْ خٌٍّوَ {: قاؿ 

ف أقر بتكحيد الربكبية كاألسماء كالصفات كذىب  بعد ذلؾ لزيارة أخؿ بيذا التكحيد فيك مشرؾ، كا 
في النار، فتكحيد األلكىية  مخمد خالد مخؿ بالتكحيد كافريذا كيتقرب إليو ف هقبر صاحبو كيتعبد
 عميو الديف كىذا التكحيد يظير في سكرة يكنس  ىبو كاألصؿ الذم يبن  أعظـ ما أمر اهلل

}بَِّْ سَزَّىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍَ ؼَُُّ خعْعٌٍََ لٍَََ : بصكرة كاضحة كما في قكلو 

 .[3]يكنس:ُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُْ فَدلْسُذًُهُ ؤَفَالَ ظَزَوَّشًُْ{خٌْمَشْػِ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ َِد ِِٓ شَفِْكٍ بِالَّ ِِٓ زَمْذِ بِرِْٔوِ رٌَِىُ

ٌٌٌَُْ ىَاااُلء شُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ ؤَ: كقكلو  ظُنَسِّحٌَُْ }ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًَالَ َّنفَمُيُُْ ًََّمُ

إذف الطريؽ الفطرم ، [18]يكنس:الَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَدَٔوُ ًَظَمَدٌََ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{خٌٍّوَ زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَ

بمصدر  االستدالؿ عميو بتكحيد الربكبية، فإف قمب اإلنساف يتعمؽ أكالن ىك إلثبات تكحيد األلكىية 
 هلل صمتو با تقكمالتي تقربو ك  كاألعماؿ الكسائؿ ىخمقو كنفعو كضره ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ إل

                                                           

 .(11-8/7)جدرء تعارض العقؿ كالنقؿ  ،( انظر: ابف تيمية(1
   .(1/51)ج لتيمية: مجمكع الفتاك ( ابف (2
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كما في قكلو ، (1)المشركيف ىفتكحيد الربكبية باب لتكحيد األلكىية كمف أجؿ ذلؾ احتج اهلل عم

:ٌَِّّْْخٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خ َ طِ ًَُّخْشِؾُ خٌََّّْْطَ َِِٓ }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

 .[31]يكنس:ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَمًُْ ؤَفَالَ ظَعَّمٌُْ{ خٌْمَِِّ

تكحيد األلكىية متضمف تكحيد اهلل في ربكبيتو كفي أسمائو كصفاتو كليس يتضح أف 
العكس، ألف العبد الذم يكحد اهلل في ألكىيتو يقر أنو كحده المستحؽ لمعبادة كبأف لو األسماء 

  الصفات الكاممة؛ ألف العبكدية ال تككف إال لمف لو صفات الكماؿ كال يكجد غير اهللك  ىالحسن
، ككما أف اهلل يحب أف يعبد يحب أف يحمد كيثني عميو كيذكر (2)متصؼ  بصفات الكماؿ

  .(3)كالجف اإلنسكىذه ىي الغاية مف خمؽ  ىكصفاتو العم ىبأسمائو الحسن
 ظـ في أصمييف شريفييفالسمؼ أف تكحيد األلكىية ينت لكير 

 : الصل الول: إخالص العبادة هلل

غيره  ىعف االلتفات إل متعريان  ىك أف يقصد اإلنساف فيما يفعمو كجو اهلل  اإلخبلص

وَدشَ ًَرٌَِهَ دُِّٓ }ًََِد ؤُِِشًُخ بِالَّ ٌَِْمْسُذًُخ خٌٍَّوَ ُِخٍِْصِنيَ ٌَوُ خٌذَِّّٓ لُنَفَدء ًَُّمٌُِّْخ خٌصَّالَشَ ًَُّاْظٌُخ خٌضَّ: قاؿ 

المكت، فالعمؿ الخالص ما يككف هلل كحده  ىبو عباده إل ىألـز اهلل تعال ل[ كالذ5]البينة:خٌْمََِّّْص{

فالعبادة  [11]الزمر:}لًُْ بِِِّٔ ؤُِِشْضُ ؤَْْ ؤَلْسُذَ خٌٍَّوَ ُِخٍِْصًد ٌَّوُ خٌذِّّٓ{:  ، قاؿ(4)ال شريؾ ألحد فيو البتة

 كحده ال شريؾ لو فالمؤمف يعبد اهلل كيخمص لو العبادة كال يخاؼ إال اهلل كال الخالصة تككف هلل
كبيرة  في كؿ خبلص هلل اإلكف ال يككف دلكىية األتكحيد ف ،اهلل كال يتقرب إال هلل  يدعك إال
 . (5) أك صغيرة

 

                                                           

عبد . (41صالعثيميف، شرح ثبلثة أصكؿ )ابف  .(40-38صانظر: عبد الرازؽ العفيفي، مذكرة التكحيد ) ((1
 .(60ص) القادر صكفي، المفيد في ميمات التكحيد

  .(12صاإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو ) ،( انظر: محمد ياسيف(2
  .(239صطريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ) قيـ الجكزية،( انظر: ابف (3
  .(42صتجريد التكحيد المفيد ) ،( انظر: المقريزم(4
  .(232ص) التدمريةنفس المؤلؼ، (، 3/290)جمنياج السنة  ،( انظر: ابف تيمية(5
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 .    سنة رسولوفي في كتابو و   الصل الثاني: موافقة العبادة لما شرعو اهلل
األىكاء كاالبتداع، فالمكحد ىك الذم  ىالشرع كاالتباع ال عم ىمبناىا عم عبادة اهلل  إف
ىكاء كالبدع، كما في قكلو ؤلل ى اتباعو ، ال عم بما شرعو في كتابو كسنو رسكلو  يعبد اهلل

 :} ُخٌذِِّّٓ َِد ٌَُْ َّإْرَْ زِوِ خٌٍَّو َ }ًََِٓ َّسْعَغِ غَْْشَ : كقكلو  ،[21لشكرل:]ا}ؤََْ ٌَيُُْ شُشَوَدء شَشَلٌُخ ٌَيُُ ِِّٓ

، ككما جاء في سنة رسكلنا (1)[85]آؿ عمراف:خِٗعاْلََِ دِّنًد فٍََٓ ُّمْسًََ ِِنْوُ ًَىٌَُ فِِ خٓخِشَشِ َِِٓ خٌْخَدعِشِّٓ{

"رىد   فىييكى  ًفيًو، لىٍيسى  مىا ىىذىا أىٍمًرنىا ًفي أىٍحدىثى  مىفٍ " : محمد
ما أمر اهلل بو مف ، فمف يعبد غير (2)

استغاثة كتبرؾ كالتقرب مف األمكات كاتخاذ قبكرىـ مساجد كغير ذلؾ مف األمكر المبتدعة فيك 
 صاحبو.   ىكذلؾ مردكد عم شرؾ باهلل 

فإذا اختؿ كاحد مف ىذيف الشرطيف لـ تصح العبادة؛ فإنيا إف خمت مف اإلخبلص كانت 
ف خمت مف المتاب ، فبل بد مف إخبلص العمؿ (3)عة كانت ابتداعارياء، كىك الشرؾ األصغر، كا 

 .   ككفؽ ما جاء بو في كتابو كفي سنة رسكلو  كالعبادة هلل 
 ثالثًا: توحيد اللوىية عند المعتزلة.  

المعتزلة يركف أف اإللو ىك الخالؽ، فعندما ذكر القاضي عبد الجبار دليؿ التمانع جعمو 
دليؿ التمانع فأكثر مف  ىهلل"، إذ يقكؿ فأما داللة السمع أم عملكممة التكحيد" ال إلو إال ا تفسيران 

ىك  اإللوف حقيقة إ، كيقكؿ القاضي عبد الجبار: "(4)أف تذكر نحك قكلو ال إلو إال ىك كأشباىو
حيائيا كاإلنعاـ عمييا بالنعـ العظيمة" ىالقادر عم ، كالمعتزلة مف المتكمميف (5)خمؽ األجساـ كا 

في كتبيـ كممة كاحدة عف تكحيد األلكىية أك تكحيد العبادة، كىك التكحيد الذم ال تكاد تكجد  ذيفال
دؿ عميو القرآف صراحة كمتعمؽ بعبكدية اإلنساف مع ربو، كيدعكف أنيـ حماة العقيدة كىـ عنيا 
ببعيد كيخكضكف في مسائؿ لـ يكف فييا خبلؼ كبير، كيسمككف فييا مسالؾ كعرة كىـ كما قيؿ" 

                                                           

   .(1/80)جل ( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاك (1
كا ًإذىاباب  الصمح/كتاب ، البخارم صحيحالبخارم: [( (2 مىى اٍصطىمىحي ٍمحً  عى ٍكرو  صي ٍمحي  جى : 184/ 3 ،مىٍرديكده  فىالص 

  .]2697 رقـ حديث
  .(44صدعكة التكحيد ) ،( انظر: محمد خميؿ ىراس(3
   .(284-283صشرح األصكؿ الخمسة )، ( انظر: القاضي عبد الجبار(4
 .(5/210)جالمغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ،( القاضي عبد الجبار(5
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كلـ  فيـ أىممكا تكحيد األلكىية (1)رأس جبؿ كعر ال سيؿ كال سميف فينتقؿ" ىلحـ جمؿ غث عم
ؿ اىتمامتي ف أشاركا إليو  ـيجعمكه مف جي االختراع،  ىاإللو بالقادر عمفيـ فسركا مـ يصيبكا فكا 

االختراع  ىكفسركا األلكىية بالربكبية كىذا إلغاء بالكامؿ لتكحيد األلكىية فإذا ثبت أنو ال يقدر عم

}ٌٌَْ وَدَْ فِْيَِّد آٌِيَصٌ باِلَّ خٌٍَّوُ ٌَفَغَذَظَد فَغُسْمَدَْ :، كاستدلكا بقكلو (2)ال إلو إال اهلل ى اهلل كاف ىذا معنإال

كىذا دليؿ التمانع  ىىذه اآلية تدؿ عمأف ، فيقكلكف  [22]األنبياء:خٌٍَّوِ سَذِّ خٌْمَشْػِ لََّّد َّصِفٌُْ{

 .(3)باطؿ

 : رد عمييمالمعتزلة وال مناقشة
قاؿ ابف  ،االختراع، بؿ اإللو الحؽ ىك الذم يستحؽ أف يعبد ىليس المراد باإللو ىك القادر عم -1

، كيفيـ (4)"اإللو ىك المألكه أم المستحؽ ألف يؤلو يعبد كال يستحؽ أف يؤلو كيعبد إال اهلل" تيمية:
ما أف المشركيف كانكا االختراع ك ىمف كبلـ ابف تيمية أف اإللو ىك المعبكد كليس القادر عم

  .(5)يقركف بالربكبية كال يقركف ب" ال إلو إال اهلل"
نما ىك دليؿ عمتكحيد األي  ىدليؿ التمانع الذم استدلكا بو عم -2 تكحيد  ىلكىية ليس في محمو كا 

 ىتكحيد الربكبية فسركا ىذه اآلية بناء عم ىالربكبية المستقر في الفطر كبما أف فكرىـ منصب عم

}ٌٌَْ وَدَْ فِْيَِّد آٌِيَصٌ  :قكلو د؛ ألف تكحيد األلكىية لـ يذكر عندىـ، كأغفمكا ما كرد في ىذا التكحي

 .(6)[22]األنبياء:{

كبيذه العبارة يتميز ، (7)ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو"" تفسير التكحيد عند األمة كصكابو -3
كآخر  اإلسبلـؿ ما يدخؿ بو في المؤمف مف الكافر كتكفي كحدىا في الدخكؿ في اإلسبلـ فيي أك 

                                                           

 .(1/115)جانظر: سعكد خمؼ، أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كالمبتدعة ( (1
 .(2/386)ج( انظر: ابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ (2
 .(31صشرح العقيدة الطحاكية ) ،العز الحنفيابف أبي ( انظر: (3
 .(13/202)ج لمجمكع الفتاك  ،( ابف تيمية(4
 .(3/101)ج( انظر: المرجع السابؽ (5
 .(37ص) شرح العقيدة الطحاكية ،العز الحنفيابف أبي انظر: ( (6
  .(1/152)جمف التكحيد  اهلل  ىالمريسي الجيمي فيما افتراه عمأبي سعيد عمي نقض اإلماـ  ،( الدارمي(7
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، ٍبفً  ميعىاذً  عىفٍ ما يخرج بو مف الدنيا،  بىؿو ًموً  آًخري  كىافى  مىفٍ ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  جى  ًإلىوى  الى  كىبلى
ؿى  المَّوي  ًإالَّ  نَّةى  دىخى فراده باأللكىية ىأرسؿ رسمو ليدعك إل اهلل ف، (1)"اٍلجى  .دكف ما سكاه عبادتو كا 

، كىذا القكؿ لـ يذكر في القرآف بيف نكعي التكحيدما ذىبت إليو المعتزلة يترتب عميو خمط إف   -4
أف كتب المغة  ىال لبس فيو، باإلضافة إل في غاية البياف كالفصاحةالكريـ كىك نزؿ بمساف عربي 

     (2)كفي العقؿ في المغة كفي الشرعباطؿ فقكليـ  مثؿ ما ذىبت إليو المعتزلةلـ تذكر جميعيا 

 المطمب الثالث: مظاىر توحيد اللوىية.  
بينت ك  سكرة يكنس في البحث عف مظاىر تكحيد الربكبية  ىذا تحدثت في ثنايا

تكحيد ألف لكىيتو، أي مظاىر  ىكىذه اآليات تضمنت الداللة عممظاىر ربكبيتو  ىاآليات الدالة عم
انية الرب الخالؽ الرازؽ المحي المميت أف اإليماف بكحد ىلكىية بمعنالربكبية مستمـز لتكحيد األي 

كيكحده في ألكىيتو، ألنو ما داـ أقر بالرب الكاحد لـز ألف يتبع ذلؾ   يستمـز أف يعبد اهلل

 }ؤَال بَِّْ ٌٍِّوِ َِٓ فِِ خٌغََّّدًَخض ًََِٓ فِِ خَٕسْضِ ًََِد َّعَّسِكُ خٌَّزَِّٓ َّذْلٌَُْ ِِٓ دًُِْ: بتكحيد اإللو كما في قكلو 

َّ ًَبِْْ ىُُْ بِالَّ َّخْشُصٌُْ{ لكىية متضمف لمربكبية [، كتكحيد األي 66]يكنس:خٌٍّوِ شُشَوَدء بِْ َّعَّسِمٌَُْ بِالَّ خٌفَّٓ

أف اإليماف بكحدانية اهلل كتقديـ العبادة لو ال يحصؿ إال ممف أقر بأف ىذا اإللو المعبكد  ىبمعن
عبده استقر في قمبو أنو ربو الخالؽ الرازؽ لو ما  رب العالميف، كىك كحده المستحؽ بالعبادة كمف

}بَِّْ سَزَّىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ : كما في قكلو  كذلؾ كاضح في سكرة يكنس  ،(3)في السمكات كاألرض

ْكٍ باِلَّ ِِٓ زَمْذِ بِرِْٔوِ رٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُْ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍَ ؼَُُّ خعْعٌٍََ لٍَََ خٌْمَشْػِ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ َِد ِِٓ شَفِ

"القرآف يقرر تكحيد األلكىية  في بياف ذلؾ: الجكزية قيـقاؿ ابف ، [3]يكنس:فَدلْسُذًُهُ ؤَفاَلَ ظَزَوَّشًُْ{

                                                           

 ، قاؿ األلباني رحمو اهلل]3116 رقـ : حديث190/ 3 ،التٍَّمًقيفً  ًفيالجنائز/كتاب ، داكد أبي سنفأبك داكد: [ ((1
 .(7/116)ج داكد أبي سنف كضعيؼ صحيحتعالى: "صحيح". 

 (. 3/138)جانظر: ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية  ((2
 .(123-122ص( انظر: محمد ممكاكم، عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ )(3
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، فمظاىر تكحيد األلكىية ىي (1)بتكحيد الربكبية فيقرر ككنو معبكدا كحده بككنو خالقا رازقا كحده"
  .      (2) تي دلت عمييا مظاىر تكحيد الربكبيةال

 . : الولية بين السمف والمعتزلة في سورة يونس المطمب الرابع
عباده أف فتح لممتقيف مف المؤمنيف أفاؽ بعيدة يرتقكف مف خبلليا  ىكرحمتو عم مف فضؿ اهلل 

كأكثر مف  دة اهلل مرتبة األكلياء الصالحيف، فكمما جاىد اإلنساف بنفسو كتعمؽ بعبا ىإل
الطاعات، كتخمص بقدر اإلمكاف مف األمراض كالشيكات التي تصيب القمكب، كالبعد عف 

زاد شعكره بصفاء نفسو كنكر قمبو كجماؿ ركحو كحياتو؛ كذلؾ ألف رحمة اهلل  ىالذنكب كالمعاص
ككف مف كنكره ال ييقذؼ في قمكب المنغمسيف في الشيكات لذلؾ ال بد مف مجاىدة النفس لكي ن

 (3)أكلياء اهلل الصالحيف 

ذكر ألكلياء اهلل الصالحيف كما أعده اهلل ليـ في الحياة األخرة كما  كقد كرد في سكرة يكنس 

شْشٍَ فِِ خٌْمَْدشِ }ؤَال بَِّْ ؤًٌََِْْدء خٌٍّوِ الَ خٌَْفٌ لٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّمْضٌَُْٔ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَوَدٌُٔخْ َّعَّمٌُْ ٌَيُُُ خٌْسُ: في قكلو 

  [64-62]يكنس:خٌذَُّْْٔد ًَفِِ خٓخِشَشِ الَ ظَسْذًَِّ ٌِىٍََِّدضِ خٌٍّوِ رٌَِهَ ىٌَُ خٌْفٌَْصُ خٌْمَفُِْ{

 أوًل: تعريف الولية لغًة. 

الكالية في المغة مشتقة مف الفعؿ الثبلثي كلي، كىي ضد العداكة كالجمع أكلياء كيراد بيا القرب 
فيختمؼ معناىا حسب مصدرىا فإذا كانت الكالية بالفتح  ،(4)حبة كالنصرة كالسمطافكالدنك كالم
ذا كانت الكالية بالكسر فيي بمعن ىفيي بمعن السمطاف  ىالمحبة كالنصرة، كقيؿ القرابة كالنسب كا 

                                                           

 .(428صالتبياف في أقساـ القرآف ) الجكزية، ابف قيـ ((1
 .(78-57البحث مف صفحة )انظر:  ((2
 (.174انظر: حسف أيكب، تبسيط العقائد اإلسبلمية )ص ((3
(. 6/141)ج(. ابف فارس، معجـ مقاييس المغة 253 -241/ 40)جانظر: مرتضي الزبيدم، تاج العركس  ((4
 (.1344فيركز أبادم، القامكس المحيط )صال
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الفعؿ  ى، فيي تشعر بالقدرة عم(1)غيره أم متمكف لمكالية  ىعم كالممؾ كاإلمارة، فيقاؿ فبلف كاؿو 
   .(2)ع التدبر، كالذم لـ تجتمع فيو تمؾ األمكر فبل يطمؽ عميو كالي م

مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف المقصكد بالكالية المحبة كالنصرة الناشئة عف القرابة كالنسب أك القدرة 
  كالتدبير كالسمطاف كالممؾ. 

 ثانيًا: تعريف الولية اصطالحًا. 

اء كلكف ما يجمعيا أنيـ جميعان جعمكا القاسـ المشترؾ تعددت تعريفات العمماء لمكالية كاألكلي
 ، كمراقبتو في جميع أمكرىـ كاتباع أكامره كاجتناب نكاىيو.  للؤلكلياء ىك اإليماف كتقك 

فالكالية ىي:" عبارة عف مكافقة الكلي الحميد في محابو كمساخطو، كليس بكثرة صكـ كال صبلة 
كمخمصان لو في جميع  طاعتو هلل  ىىك المداكـ عم ، فكلي اهلل (3)كال تمزؽ كال رياضة" 

 دكمان، مف خبلؿ طاعتو هلل  قرب مف اهلل  ى، كعم(4)أنكاع عبادتو بعيدان عف الرياء كالشيرة 
، فيؤمنكف بما يجب اإليماف (5)عف االنغماس في شيكات الدنيا كممذاتيا  كاتباع أكامره كاعراضو

ىـ األنبياء  كأفضؿ أكلياء اهلل  ،(6)مف الذنكب كالمعاصي  بو كيجتنبكف ما يجب عمييـ اجتنابو
براىيـ كمكس  ىصمكات اهلل عمييـ كأعبلىـ مرتبة المرسميف كأكلى العـز مف الرسؿ كىـ نكح كا 

 لدرجة كاحدة مف اإليماف كالتقك  ىككما نعمـ فإف المؤمنيف ليسكا عم ، (7)كمحمد  ىكعيس
، فيـ متفاضمكف فيي مرتبطة بإيماف العباد كطاعتيـ هلل  فاإليماف يزيد كينقص كىكذا الكالية

كاممة كقد تككف ناقصة، فمف  حسب إيمانيـ كتقكاىـ فقد تككف كاليتيـ هلل  في كالية اهلل 

                                                           

 (.15/407)جالعرب  (. ابف منظكر، لساف1/940)جانظر: الكفكل، الكميات  ((1
 (.5/227)جانظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر  ((2
 (.194ابف قيـ الجكزية، الجكاب الكافي )ص ((3
 (.11/342)جانظر: ابف حجر العسقبلني، فتح البارم  ((4
يقة األكلياء كما ليـ (. عبد الرزاؽ البدر، اإلنصاؼ في حق3/106)جانظر: ابف قيـ الجكزية، بدائع الفكائد  ((5

 (.1/42)جمف الكرامات كاأللطاؼ 
 (.520-2/519)جانظر: الشككاني، فتح القدير  ((6
 (. 10انظر: ابف تيمية، الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف )ص ((7
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، كىذا تفصيؿ ما قالو اإلماـ ابف أبي العز   (1)كاف أكمميـ إيمانان كتقكم كاف أكمميـ كالية هلل
 . (2)أطكعيـ كأتبعيـ لمقرآف"  كلياء الرحمف، كأكرميـ عند اهلل الحنفي:" كالمؤمنكف كميـ أ

}ؤاَل : كما في قكلو  ذكرت صفات األكلياء المتصفكف بالكالية الكاممة هلل  كسكرة يكنس 

يُُُ خٌْسُشْشٍَ فِِ خٌْمَْدشِ خٌذَُّْْٔد ًَفِِ خٓخِشَشِ الَ ظَسْذًَِّ بَِّْ ؤًٌََِْْدء خٌٍّوِ الَ خٌَْفٌ لٍََْْيُِْ ًاَلَ ىُُْ َّمْضٌَُْٔ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَوَدٌُٔخْ َّعَّمٌُْ ٌَ

، فيذه اآلية لخصت صفات األكلياء أال كىي [64-62]يكنس:ٌِىٍََِّدضِ خٌٍّوِ رٌَِهَ ىٌَُ خٌْفٌَْصُ خٌْمَفُِْ{

مف آمف فيك مف أكلياء اهلل الصالحيف، فكلي اهلل ىك  فكؿ مف كاف تقيان هلل  لاإليماف كالتقك 
من   ، كلكف أكلياء اهلل(3)كاتقي  ص المؤمنيف الذيف يعبدكف اهلل في الظاىر المخمصيف ىـ خي

كقد  ،(4) [63]يكنس:}خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَوَدٌُٔخْ َّعَّمٌُْ{: كما في قكلو   كالباطف ابتغاء مرضاة اهلل

  .  (5) سماىا ابف القيـ كالية خاصة

الية مرتبتيف ىما مرتبة أصحاب اليميف كالمقتصدكف كىـ مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف لمك 
بأداء الفرائض المفركضة كفعمكا ما أمرىـ اهلل بفعمو كاجتنبكا ما أمرىـ  اهلل  ىالذيف تقربكا إل

بالنكافؿ بعد العبادات المفركضة كما  اهلل  ىبتركو، كمرتبة السابقكف المقربكف كىـ مف تقربكا إل

ِني{}ًَخٌغَّدزِ: في قكلو  َ خًٌََّٕ ، [13 -10]الكاقعة: مٌَُْ خٌغَّدزِمٌُْ ؤًٌَُْحِهَ خٌُّْمَشَّزٌُْ فِِ ـَنَّدضِ خٌنَّمُِْ ؼٍَُّصٌ ِِّٓ

قاؿ  ، كعف أبي ىريرة (6)كغيرىا مف اآليات التي سردىا ابف تيمية لتكضيح منزلة كؿ مرتبة 
ًليًّا ًلي عىادىل مىفٍ : قىاؿى   المَّوى  ًإفَّ " : قاؿ رسكؿ اهلل  ٍرًب، آذىٍنتيوي  فىقىدٍ  كى ا ًبالحى مى ٍبًدم ًإلىيَّ  تىقىرَّبى  كى  عى

مىٍيًو، اٍفتىرىٍضتي  ًممَّا ًإلىيَّ  أىحىبَّ  ًبشىٍيءو  مىا عى ٍبًدم يىزىاؿي  كى تَّى ًبالنَّكىاًفؿً  ًإلىيَّ  يىتىقىرَّبي  عى : أىٍحبىٍبتيوي  فىًإذىا أيًحبَّوي، حى
رىهي  ًو،بً  يىٍسمىعي  الًَّذم سىٍمعىوي  كيٍنتي  بىصى يىدىهي  ًبًو، ييٍبًصري  الًَّذم كى ًرٍجمىوي  ًبيىا، يىٍبًطشي  الًَّتي كى  ًبيىا، يىٍمًشي الًَّتي كى

                                                           

 (.11/175)جانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكم  ((1
 (.295-291ية )صابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاك  ((2
 -122/ 15)ج(. الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف 4/242)جانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((3

123.) 
 (.2/519)جانظر: الشككاني، فتح القدير  ((4
 (.3/107)جانظر: ابف قيـ الجكزية، بدائع الفكائد  ((5
(. ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية 180-176/ 11)جانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكم  ((6

 (.294)ص
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فٍ  يٍعًطيىنَّوي، سىأىلىًني كىاً  لىًئفً  ألى يًعيذىنَّوي، اٍستىعىاذىًني كى مىا ألى  نىٍفسً  عىفٍ  تىرىد ًدم فىاًعميوي  أىنىا شىٍيءو  عىفٍ  تىرىدٍَّدتي  كى
  (1) " مىسىاءىتىوي  أىٍكرىهي  كىأىنىا المىٍكتى  يىٍكرىهي  ًف،الميٍؤمً 

}هلُُُ خٌْسُشْشٍَ فِِ خٌْمَْدشِ خٌذَُّْْٔد ًَفِِ : ألكليائو الصالحيف فكرد في قكلو  كأما عف ما أعده اهلل  

البشارة في حياتيـ كميا في الحياة  ، فميـ[64 ]يكنس:خٓخِشَشِ الَ ظَسْذًَِّ ٌِىٍََِّدضِ خٌٍّوِ رٌَِهَ ىٌَُ خٌْفٌَْصُ خٌْمَفُِْ{

الدنيا كفي البرزخ كفي اآلخرة، فأما عف البشارة في الدنيا فيي المحبة كالمكدة فيما بينيـ كالثناء 
:  اهللً  ًلرىسيكؿً  ًقيؿى قاؿ  الحسف عمييـ، فيعمؿ أحدىـ العمؿ فيثنكف الناس عميو، فعف أبي ذر 

ؿى  أىرىأىٍيتى  ٍيًر، ًمفى  ؿى اٍلعىمى  يىٍعمىؿي  الرَّجي يىٍحمىديهي  اٍلخى مىٍيًو؟ النَّاسي  كى  (2)" اٍلميٍؤًمفً  بيٍشرىل عىاًجؿي  ًتٍمؾى ": قىاؿى  عى
كتيسير أمكرىـ كصرؼ عنيـ كؿ أنكاع السكء، إضافة لمرؤيا الصالحة الذم يراىا المؤمف فيي 

البرزخ فيي في حياة  ل، أما عف البشر (3)جزء مف أربعة كأربعيف أك سبعيف جزءان مف النبكة 

}بَِّْ خٌَّزَِّٓ لَدٌٌُخ سَزُّنَد خٌٍَّوُ ؼَُُّ  : البشارة عند قبض أركاحيـ فيتكالىـ اهلل بالرحمة كما في قكلو 

، كما يبشر [30]فصمت:ْ{ ظٌُلَذًُخعْعَمَدٌُِخ ظَعَنَضَّيُ لٍََْْيُُِ خٌَّْالَجِىَصُ ؤَالَّ ظَخَدفٌُخ ًَالَ ظَمْضٌَُٔخ ًَؤَزْشِشًُخ زِدٌْفَنَّصِ خٌَّعِِ وُنعُُْ

 لكالنعيـ الدائـ قبره فيككف عميو ركضةن مف رياض الجنة كير  فيو في القبر مف رضا اهلل 
في الحياة اآلخرة فيي دخكؿ جنات النعيـ الدائـ كالنجاة مف  لمقعده في الجنة، كأما عف البشر 

ٌخْ خٌصَّدٌِمَدضِ َّيْذِّيُِْ سَزُّيُُْ زِةمِيَدِٔيُِْ ظَفْشُِ ِِٓ ظَمْعِيُُِ }بَِّْ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَلٍَُِّ :، كما في قكلو (4)عذاب النار 

 . [9]يكنس:خَْٕٔيَدسُ فِِ ـَنَّدضِ خٌنَّمُِْ{

 

 

 

                                                           

قىاؽً  ًكتىابي ]البخارم: صحيح البخارم،  ((1 عً  بىابي ، الرِّ  [6502: حديث رقـ8/105، التَّكىاضي
مىةً  اٍلًبرِّ  كتاب]مسمـ: صحيح مسمـ،  ((2 مىى أيٍثًنيى  ًإذىا بىابي ، كىاآٍلدىابً  كىالصِّ اًلحً  عى ر هي  كىالى  لبيٍشرى  فىًييى  الصَّ ، تىضي
 [2642: حديث رقـ4/2034

 (.4/243)جانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((3
 (.347انظر: عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص  ((4
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 ثالثًا: الولية عند المعتزلة والرد عمييم.

رم عنيـ ، كقد نقؿ األشع(1)قاؿ الزمخشرم:" أكلياء اهلل الذيف يتكلكنو بالطاعة كيتكالىـ بالكرامة" 
بالقكؿ:" أف الكالية عندىـ األحكاـ الشرعية كالمدح كأحداث األلطاؼ، كقاؿ بعضيـ الكالية مع 

   (2)اإليماف كىي غير األحكاـ كاألسماء" 

فعنده الكالية تككف بعد حاؿ اإليماف، ككذلؾ العداكة بعد حاؿ الكفر،  (3)لكف بشر بف المعتمر
نما يكاليو بعد إيمانو، كال يعادل أم كافران حاؿ  ال يكالى مؤمنان  فكاف يزعـ أف اهلل  حاؿ إيمانو كا 

نما يعاديو بعد كفره، كحجتو أف اهلل  كالى المؤمف إليمانو كجعؿ عداكتو عقابان لمكافر  كفره كا 
 ، فيذا ما يتعمؽ باألكلياء. (4)كفره  ىعم

خٌْغَْْرِ فَالَ ُّفْيِشُ لٍَََ غَْْسِوِ ؤَلَذًخ بِالَّ َِِٓ  }لَدٌُُِ :أما كرامات األكلياء فالمعتزلة أبطمتيا، كاستدلكا بقكلو 

أنو ال يطمع عمى الغيب إال المرتضى الذم ىك مصطفى أم , [27- 26]الجف:خسْظَعََ ِِٓ سَّعٌُيٍ{

 مك أثبتكىا لحدث إشكاؿ في إثبات المعجزة التي ىي فقط لمنبيف ،لمنبكة خاصة، ال كؿ مرتضى
 لي كالكلي شيء كاحد كما تـ التفريؽ بينيما، كليس لدييـ أم دليؿ سك ، ألصبح النبكبيف الكلي
مع غيره مف  لفيتساك   بو، أما النبي  ال يعمـ الغيب إال مف أعممو اهلللكف ، ك (5)ذلؾ الدليؿ 

     .البشر في عدـ العمـ بو

 المعتزلة. ى مناقشة المعتزلة والرد عم

ىي عقيدة ثابتة مجمع عمييا عند أىؿ السنة اإليماف كالتصديؽ بكرامة األكلياء حؽ ك   -1
كالجماعة، كىي تقع لمصالحيف مف عباده كقد كرد في القرآف الكريـ العديد مف كرامات 

                                                           

 (.2/355)جالزمخشرم، الكشاؼ  ((1
 (.1/211)جاألشعرم، مقاالت اإلسبلمييف  ((2
الككفي كاف أبرصان كفقييان كشيخ المعتزلة، مف كبار المتكمميف صاحب بشر بف المعتمر أبك سيؿ اليبللي  ((3

ىػ. انظر: الذىبي، سيرة 210المدرسة المعركفة بالبشرية، أفرط في القكؿ بالتكلد، لو العديد مف األشعار تكفي سنة
 (.2/55(. الزركمي، األعبلـ )ج97-10/96)ج(. الصفدم، الكافي بالكفيات 10/203)جأعبلـ النببلء 

 ( بتصرؼ.63-62ابف الركندم الممحد )ص ىالخياط، االنتصار كالرد عم ((4
(. القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ 4/632)جانظر: الزمخشرم، الكشاؼ  ((5
(15/241-246.) 
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دينيـ كسط بيئة الكفر  ىألكليائو كما حصؿ مع الفتية الذيف آمنكا بربيـ كثبتكا عم اهلل 

خٌْىَيْفِ ًَخٌشَّلُِِْ وَدٌُٔخ ِِْٓ آَّدظِنَد لَفَسًد بِرْ ؤًٍََ  ؤََْ لَغِسْطَ ؤََّْ ؤَصْمَدذَ }: كالطغياف ككرد ذلؾ في 

د لٍَََ آرَخِٔيُِْ فِِ خٌْىَيْفِ خٌْفِعَْْصُ بٌََِ خٌْىَيْفِ فَمَدٌٌُخ سَزَّنَد آظِنَد ِِٓ ٌَّذُٔهَ سَلَّْصً ًَىَِّْثْ ٌَنَد ِِْٓ ؤَِْشَِٔد سَشَذًخ فَعَشَزْنَ

   (1) [11-9]الكيؼ:عِنِنيَ لَذَدًخ{

النبكة، فيذا باطؿ  ىتحمؿ نفس معنككنيا ما ادعتو المعتزلة مف إنكارىـ لمكرامة بحجة   -2
يد عبد صالح  ىألف ىناؾ فرؽ كاضح بيف النبكة كالكرامة، فالكرامة أمر يظيره اهلل عم

لنبكة، كما أف النبكة انقطعت ا يكرامة لو دكف أف يدع كشرع رسكلو   متبع لشرع اهلل
  (2)كال نبي بعده محمد  كختمت بالنبي

ال يكـر عبدان أعظـ مف كرامتو إياه باتباع  لزكـ االستقامة، فاهلل  إف أعظـ كرامات اهلل  -3
، بؿ كأعظميا كطاعة رسكلو  كأيضان بمزكـ طاعتو  ىأكامره كشرعو فيما يحب كيرض

ُُ خٌْسُشْشٍَ فِِ هلُ} : التي تككف عند احتضاره كما في قكلو لكرامة الرؤيا الصالحة كالبشر 

  (3)[64 ]يكنس: خٌْمَْدشِ خٌذَُّْْٔد ًَفِِ خٓخِشَشِ الَ ظَسْذًَِّ ٌِىٍََِّدضِ خٌٍّوِ رٌَِهَ ىٌَُ خٌْفٌَْصُ خٌْمَفُِْ{

أرسؿ رسمو كأنبياءه لجميع األمـ كأرسؿ معيـ معجزاتييـ التي تيدلؿ  يتمخص مما سبؽ أف اهلل 
فيك مف أكلياء اهلل  كبمنيج رسكلو  ـ كعمؿ بمنيج اهلل أنيـ أنبياء اهلل، فمف آمف بي ىعم

الصالحيف، كبذلؾ تككف النبكة خاصة لؤلنبياء كالكرامة لمف اتبع ىؤالء األنبياء مف الصالحيف فبل 
 يكجد أم لبس كمعارضة بيف النبكة كالكالية أك بيف المعجزة كالكرامة .

  

  

                                                           

كائي، كرامات (. لممزيد مف معرفة كرامات األكلياء انظر: البلل3/156)جانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكم  ((1
 األكلياء فقد أكثر مف سرد كرامات أكلياء اهلل الصالحيف.

إعجاز القرآف الكريـ  ،(. فضؿ عباس كسناء عباس2/392)جانظر: السفاريني، لكامع االنكار البيية  ((2
 (.22)ص
 -10/29)ج(، ابف تيمية، مجمكع الفتاكم 429انظر: ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص ((3
30.) 
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 : نواقض توحيد اللوىية. الخامس المطمب
غير  ىكأف يتكجو اإلنساف إلتضمنت بعض نكاقض تكحيد األلكىية   ة يكنس سكر 

غيرىا مف أنكاع ك  بأم شكؿ مف أشكاؿ العبادة كدعاء غيره كالكفر بو كالخركج عف طاعتو اهلل 
كعبادة غيره بأم بجميع أنكاع العبادة  اهلل  اإلنساف إفراد ى، فيجب عمالعبادة الخاصة هلل 

 عبادة فيك كفر كشرؾ. نكع مف أنكاع ال

  أوًل: الكفر.   

   تعريف الكفر لغًة واصطالحاً 

 الكفر لغة.  -1
كأصؿ الكفر  (1)كاحد كىك الستر كالتغطية" ىمعن ى"الكاؼ كالفاء كالراء أصؿ صحيح يدؿ عم

 ىقمبو كمو، كلما دعاه اهلل عم ىتغطية الشيء تغطية تستيمكو، كسمي الكافر كافران ألف الكفر غط
عنيا،  ليا كحاجبان  كرفض كاف كافرا بنعمة اهلل مغطيان  ىنعمة يحبيا كلما أب ىه فقد دعاه إلتكحيد

درعو بثكب قد كفر، "كالكفر ضد اإليماف" سمي بذلؾ ألنو تغطية لمحؽ ككفراف  ىكيقاؿ لمف غط
 .  (2) لمنعمة كجحدىا

 الكفر اصطالحًا.    -2
كرة أك بإنكار األحكاـ المتكاترة : "الكفر إنكار ما عمـ مف الديف ضر قاؿ ابف تيمية

جاء بو   : "الكفر جحد ما عمـ أف الرسكؿالجكزية ، كقاؿ ابف قيـ(3)كالمجمع عمييا كنحك ذلؾ"
سكاء كاف مف المسائؿ التي تسمكنيا عممية أك عممية، فمف جحد ما جاء بو الرسكؿ بعد معرفتو 

 ىفة مف جحد شيئان مما افترض اهلل تعال، فالكفر ص(4)بأنو جاء بو فيك كافر في دؽ الديف كجمو" 
اإليماف بو بعد قياـ الحجة عميو كعرؼ ما جاء بو اهلل كرسكلو، فمف لـ يؤمف بعد قياـ الحجة 

  .(5)عميو فيك كافر سكاء كاف كفره تكذيبان أك استكباران أك ريبة أك جحكدان أك غير ذلؾ
 

                                                           

  .(5/191)جمعجـ مقاييس المغة  ،( ابف فارس(1
  .(5/144)جلساف العرب  ،(، ابف منظكر470ص) القامكس المحيط ،الفيركز أبادمانظر: ( (2
  .(1/106)ج لابف تيمية، مجمكع الفتاك  ((3
  .(596ص)الجيمية كالمعطمة  ىمختصر الصكاعؽ المرسمة عم الجكزية، ( ابف قيـ(4
  .(20/87)جل مجمكع الفتاك ، ابف تيمية .(50-1/49)جاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ،: ابف حـز األندلسي( انظر(5
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 ذيب ما جاء بو الرسكؿ محمد كتك الكفر يتمحكر حكؿ عدـ اإليماف باهلل  ىف معنإ

كاألنبياء مف بعده أك التصديؽ بالبعض دكف البعض اآلخر سكاء كاف ىذا التكذيب ظف أك شؾ  
 . (2)عمؿ يناقض اإليماف ، أك اإلتياف بقكؿ أك اعتقاد أك(1)أك ريب أك إعراض أك غير ذلؾ

 .  في سورة يونس كما ورد ثانيًا: الكفر 
 في مكضعيف:   كرد الكفر في سكرة يكنس

ْ لٍَُِّْ ًَلَزَخذٌ ؤٌٌَُِْ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْفُشًُْ{: في قكلو  -1 في ىذه  ،[4]يكنس:}ًَخٌَّزَِّٓ وَفَشًُخْ ٌَيُُْ شَشَخذٌ ِِّٓ

ما أعد لمذيف كفركا كجحدكا اهلل كرسكلو ككذبكا بآيات اهلل مف شراب حميـ قد  اآلية يبيف اهلل 
حره، فكؿ مسخف عند العرب فيك حميـ كخص  ىانتي ىخف حتغمي كاشتد غميانو أك أنو سأي 

ليتساقط  أنو كصؼ فيما ذكر عف النبي  حتىالحميـ؛ ألنو أكره أنكاع العذاب في النفكس، 

}وَدٌُّْيًِْ َّشٌُِْ  :مف أحدىـ حيف يدنيو منو فركة رأسو كما ذكره اهلل في قكلو 

قمكبيـ بما كانكا  ىكجع يخمص كجعو إلكليـ مع ذلؾ عذاب أليـ م [29الكيؼ:]خٌٌُْـٌُهَ{

 .                                                                   (3)مف دكف اهلل كاألكثافيكفركف باهلل كبرسكلو كيعبدكف األصناـ 

يبيف  [70]يكنس:ٌشَّذِّذَ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْفُشًُْ{}َِعَدقٌ فِِ خٌذَُّْْٔد ؼَُُّ بٌَِْْنَد َِشْـِمُيُُْ ؼَُُّ ُٔزِّمُيُُُ خٌْمَزَخذَ خ:  كقكلو -2

في ىذه اآلية أنكـ أييا الكافركف قد افتريتـ الكذب كعبدتـ غير اهلل فبل بد أف تنالكا  اهلل 
 ما قدمتـ مف عقيدة فاسدة كشرؾ بيف كاضح كعبر ىنا بقكلو ىالجزاء المناسب عم

اعرىـ كأحاسيسيـ كيشعركف بيا ككمما نضجت أف ىذا العذاب يصيب مش ىإشارة إل}ُٔزِّمُيُُُ{

ما كانكا يقترفكنو مف كفر، كىذا العذاب الشديد الذم  ىعمكذلؾ غيرىا  بدليـ جمكدان أجمكدىـ 
ينسكف معو كؿ ما تمتعكا بو في ىذه الدنيا الزائمة كسببو أنكـ جحدتـ كماؿ اهلل كنسبتـ لو الكلد 

لخسارة التي جناىا الكافريف كيحسبكف أنيـ ا ىكالشريؾ، كفي ىذه اآلية داللة كاضحة عم

                                                           

 .(243ص) اإليماف حقيقتو خكارمو نكاقضو ،( انظر: األثرم(1
   .(200صتسييؿ العقيدة اإلسبلمية ) ،( انظر عبد اهلل الجبريف(2
 .(8/309)جالجامع ألحكاـ القرآف القرطبي، (، 15/22)ج في تأكيؿ القرآف جامع البيافالطبرم، ( انظر: (3

  .(17/206)جالتفسير الكبير الرازم، 
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كافة منافعيا، كنسكا ما أعده اهلل مف نعيـ في اآلخرة  ىامتمككا الدنيا كنجحكا في الحصكؿ عم
 . (1)كأف الدنيا ال تساكم عند اهلل جناح بعكضة

  ثانيا: الفسق.  

 تعريف الفسق لغًة واصطالحًا.

 الفسق لغة.   -1
 اهلل أكامر ترؾ بالعصياف  ىالميؿ إلك  ،طريؽ الحؽكعف  الخركج عف الطاعة ىعني

سؽ في اكالف ،(2) عف أمر ربوكفسؽ  إبميسحصؿ مع ما ك ،خطكات الشيطافلك ألىكائو  كاتباعو 
الشريعة الخارج عف أمر اهلل كطاعة اهلل بارتكاب الكبيرة كىك النازؿ بيف المنزلتيف أم بيف منزلة 

كقد أما عند السمؼ فيك مؤمف  ،كما ىك عند المعتزلة افرالمؤمف كالكافر فيك ال بمؤمف كال بك
 . (3)، لكنو لـ يخرج مف اإليمافمف خرج بعصياف ىمف خرج بكفر كعم ىيقع عم

 الفسق اصطالحًا.    -2
كترؾ أكامره كالخركج عف طاعتو كعف طريؽ الحؽ، فيك  الفسؽ ىك معصية اهلل 

ذا أطمؽ  خركج عف طاعة كأكامر اهللالمغكم أم الخركج كفي االصطبلح ال ىمرتبط بالمعن ، كا 

}ًََِٓ وَفَشَ زَمْذَ رٌَِهَ فَإًٌَُْحِهَ ىُُُ : يراد بو الكفر المخرج مف الممة كما في قكلو 

، كأحيانان يراد بو الذنكب كالمعاصي التي ىي دكف الكفر بحسب درجة [55النكر:]خٌْفَدعِمٌُْ{

كافر فاسؽ كليس كؿ فاسؽ كافر، فالفسؽ يشمؿ المعصية كنكعيا، فالفسؽ أعـ مف الكفر، فكؿ 
 . (4)الكفر كما دكنو مف المعاصي

 . في سورة يونس كما ورد ثانيًا: الفسق 
: كذلؾ في قكلو  الفسؽ مف نكاقض تكحيد األلكىية التي كردت في سكرة يكنس 

أنو كما ثبتت األلكىية  :أم، [33]يكنس:ُّاِِْنٌُْ{ }وَزٌَِهَ لَمَّطْ وٍََِّطُ سَزِّهَ لٍَََ خٌَّزَِّٓ فَغَمٌُخْ ؤََّٔيُُْ الَ
                                                           

كىبة الزحيمي،  .(2/491)جأيسر التفاسير الجزائرم،  .(7/3613)جزىرة التفاسير  ،( انظر: محمد أبك زىرة(1
 .(11/222)جالتفسير المنير 

  (.4/502جـ مقاييس المغة )جابف فارس، مع .(10/308)جلساف العرب  ،( ابف منظكر(2
 .(1/246)جالجامع ألحكاـ القرآف  ،القرطبي .(1/119)جالكشاؼ  ،( انظر: الزمخشرم(3
المفردات في غريب القرآف  ،األصفياني .(240ص) اإليماف حقيقتو كخكارمو كنكاقضو ،ثرم( انظر: األ(4
  .(11/130)جركح المعاني  ،األلكسي .(637-1/636)ج
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ثبتت كممة اهلل كحكمو كعدلو كقضاؤه في الذيف تمردكا كتمادكا في كفرىـ كأصركا  كالربكبية هلل 
ضبلليـ كخرجكىـ مف دائرة اإليماف مع اعترافيـ بأف الخالؽ الرازؽ ىك كحده الذم بعث  ىعم

تفاء اإليماف كأنيـ مف أىؿ الخذالف كأنيـ أشقياء مف رسمو كخرجكا عف الطاعة، حؽ عمييـ ان

، كيبلحظ أف [71]الزمر:}ًٌََىِْٓ لَمَّطْ وٍََِّصُ خٌْمَزَخذِ لٍَََ خٌْىَدفِشِّٓ{: ساكني النار، كما في قكلو 

صرحت باليأس مف عدـ إيماف الذيف فسقكا فثبت عمييـ العذاب   اآلية الكاردة في سكرة يكنس
 .     (1)ـلشقاكتيـ كعنادى

  .ثالثًا: الشرك وأنواعو في سورة يونس 

 الشرك لغة.  -1
مقارنة كشركة كمخالطة بيف شريكيف، كيككف الشيء  ىالشيف كالراء كالكاؼ أصؿ يدؿ عم

تشاركا كقد اشترؾ الرجبلف  ىمشتركان بيف اثنيف كال ينفرد أحدىما دكف األخر، كيقاؿ اشتركا بمعن
 ربكبيتوفي ك  ،(2)في ممكو كأشرؾ باهلل: أم كفر كجعؿ لو شريكان  كتشاركا كشارؾ أحدىما اآلخر،

 . (3)لو ال شريؾ كال ند كال نديدكاحد أحد   اهللفعف الشركاء   تعالى اهلل

 الشرك اصطالحًا.  -2
قاؿ ابف تيمية: "الشرؾ ىك أف تجعؿ مع اهلل ندان أم مثبل في عبادتو أك محبتو أك خكفو 

ىك:  (5)كقاؿ حافظ الحكمي، (4)إال بالتكبة منو" لشرؾ ال يغفره اهلل أك رجائو أك إنابتو كىذا ا

                                                           

 .(8/340)جالجامع ألحكاـ القرآف  ،القرطبي .(166-11/165)جالتفسير المنير  ،ة الزحيمي( انظر: كىب(1
  .(542صصفكة التفاسير ) ،الصابكني .(4/267)جتفسير القرآف العظيـ  ،ابف كثير

مرتضي  .(10/448)جلساف العرب  ،ابف منظكر. (3/265)جمعجـ مقاييس المغة  ،( انظر: ابف فارس(2
  .(224-27/223)جعركس تاج ال ،الزبيدم

 .(10/449)جلساف العرب  ،ابف منظكر :( انظر(3
  .(1/91)ج لمجمكع الفتاك  ،( ابف تيمية(4
( حافظ أحمد عمي الحكمي، فقيو أديب مف عمماء جيزاف تقع بيف الحجاز كاليمف كلد في قرية السبلـ التابعة (5

بطمب العمـ ثـ تفرغ لمدراسة فظير فضمو في كتبو  ىػ ، كلما بمغ السادسة عشرة بدأ1342لمدينة المضايا سنة 
كرسائمو كمنيا الجكىرة الفريدة في العقيدة، كاألصكؿ في نيج الرسكؿ، كمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ. انظر: 

   .(2/159)جالزركمي، األعبلـ 
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مف كاف مف ممؾ أك نبي أك كلي أك  "صرؼ شيء مف أنكاع العبادة قؿ أك كثر لغير اهلل كائنان 
 .(1)قبر أك شجر"

في  كالشرؾ ىك جعؿ هلل شريؾ في ربكبيتو كألكىيتو كأسمائو كصفاتو، كاتخاذ ندان هلل 
كو كالغالب في الشرؾ أنو يقع في تكحيد األلكىية كأف يدعك مع اهلل غيره كيصرؼ لو عبادتو كمم

 . (2)مف أنكاع العبادة مثؿ الذبح لغير اهلل كالنذر كالخكؼ كالمحبة  شيئان 
  .في سورة يونس كما ورد ثانيًا: الشرك وأنواعو 

كأنكاعو، لككنو  القرآف الكريـ بشكؿ عاـ كالسكرة المكية بشكؿ خاص تحدثت عف الشرؾ
 تناكلت الحديث عف ثبلثة أنكاع مف الشرؾ:  كاف منتشران في الجاىمية كسكرة يكنس 

 أول: شرك العبادة.   
 ،(3)ىي: الطاعة كالخضكع كالذؿ، يقاؿ طريؽ معبد أم مذلؿ بكثرة الكطء  العبادة لغةن 

عة كيقاؿ عبد اهلل عبادة كجو التعظيـ، كتعبد أم انفرد بالطا ىكالعبادة ىي الخضكع لئللو عم
كالعبكدية "إظيار التذلؿ، كالعبادة أبمغ منيا ألنيا غاية  ،(4)كعبكدية أم انقاد لو كخضع كذؿ لو 

}ؤَالَّ ظَمْسُذًُخْ بِالَّ  لذلؾ قاؿ  اهللإال مف لو غاية اإلفضاؿ كىك  التذلؿ كال يستحقيا

  اهلل يعبدكف اهلل بادي اغكت كلممسمميف عً ، كيقاؿ لممشركيف عبدة الط(5)"[ 23]اإلسراء:بَِّّدهُ{

  (6)كحده كيكحدكنو
 .  العبادة في المغة الخضكع كالتذلؿ كاالنقياد هلل ىمف خبلؿ التعريؼ المغكم يظير لنا معن

أما اصطبلحان: قاؿ ابف تيمية بتعريفو الشامؿ لمعبادة: "العبادة اسـ جامع لكؿ ما يحبو 
ماؿ الباطنة كالظاىرة، فالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج كصدؽ اهلل كيرضاه مف األقكاؿ كاألع

الحديث كأداء األمانة كبر الكالديف كصمة األرحاـ، كالكفاء بالعيكد كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف 
لمجار كاليتيـ كالمسكيف كابف السبيؿ كالمممكؾ مف  كاإلحسافالمنكر كالجياد لمكفار كالمنافقيف 
                                                           

  .(2/457)جمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ  ،( حافظ الحكمي(1
 ،األثرم .(74ص) عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر كاألصغر ،( انظر: صالح الفكزاف(2

 .(236ص) اإليماف حقيقتو خكارمو نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة
     .(3/273)ج لساف العرب ،(، ابف منظكر1/198)ج( انظر: الرازم، مختار الصحاح (3
    .(2/579)جالمعجـ الكسيط إبراىيـ مصطفى كأخركف،  ( انظر:(4
  .(542ص) المفردات في غريب القرآف ،( األصفياني(5
  .(3/271)جلساف العرب  ،( انظر: ابف منظكر(6
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الدعاء كالذكر كالقراءة كأمثاؿ ذلؾ مف العبادة كذلؾ حب اهلل كرسكلو كخشيتو كالبيائـ، ك  اآلدمييف
خبلص الديف لو كالصبر لحكمو كالشكر لنعمو كالرضا بقضائو كالتككؿ عميو  كاإلنابة إليو كا 

 .(1)"ىكالرجاء لرحمتو كالخكؼ مف عذابو ىي مف العبادة هلل تعال
مع الذؿ كالخضكع لو، فإف لـ  الحب هلل يجب أف يتكفر في العبادة مف خبلؿ ما سبؽ   

ذلؾ حب غير اهلل كاتخاذ شريؾ  ىيتكفر الحب كالذؿ لـ يكف في عممو عبادة، كشرؾ العبادة عم
 .العبادة كما سبؽ في تعريؼ الشرؾلو في 

الَ }ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد :  كشرؾ العبادة كرد في سكرة يكنس في آيات كثيرة منيا في قكلو

ِ خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَدَٔوُ َّعُشُّىُُْ ًاَلَ َّنفَمُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ ىَااُالء شُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ ؤَظُنَسِّحٌَُْ خٌٍّوَ زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِ

ـَِّْمًد ؼَُُّ َٔمٌُيُ ٌٍَِّزَِّٓ ؤَشْشَوٌُخْ  }ًٌََََّْ َٔمْشُشُىُُْ :  [ كأيضان في قكلو18]يكنس:ًَظَمَدٌََ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{

فَىَفََ زِدٌٍّوِ شَيِْذًخ زَْْنَنَد ًَزَْْنَىُُْ بِْ وُنَّد لَْٓ  َِىَدَٔىُُْ ؤَٔعُُْ ًَشُشَوَأئُوُُْ فَضٍََّّْنَد زَْْنَيُُْ ًَلَديَ شُشَوَأئُىُُ َِّد وُنعُُْ بَِّّدَٔد ظَمْسُذًُْ

}لًُْ َّدؤَُّّيَد خٌنَّدطُ بِْ وُنعُُْ فِِ شَهٍّ ِِّٓ دِّنِِ فَالَ ؤَلْسُذُ  :  [ ، كقكلو28-29 يكنس:]لِسَددَظِىُُْ ٌَغَدفٍِِني {

 [   104]يكنس:نِني{خٌَّزَِّٓ ظَمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًٌََاىِْٓ ؤَلْسُذُ خٌٍّوَ خٌَّزُِ َّعٌََفَّدوُُْ ًَؤُِِشْضُ ؤَْْ ؤَوٌَُْ َِِٓ خٌُّْاِِْ

، لكف زيف زمف نكح  ىدـ إلآديف اإلسبلـ منذ زمف  ىجميعيـ عمكاف الناس 
الشيطاف لقكـ نكح عبادة األصناـ كاتخاذىا آلية تعبد مف دكف اهلل فأخذكا في تعظيميا 

بَّاسو  اٍبفً  ث، كما كرد في حدي(2)كتقديسيا ارىتً : "عى  ًفي نيكحو  قىٍكـً  ًفي كىانىتٍ  الًَّتي األىٍكثىافي  صى
د   أىمَّا بىٍعدي  العىرىبً  ٍندىًؿ، ًبدىٍكمىةً  ًلكىٍمبو  كىانىتٍ  كى ، كىانىتٍ  سيكىاعه  كىأىمَّا الجى ، فىكىانىتٍ  يىغيكثي  كىأىمَّا ًلييذىٍيؿو  ًلميرىادو

ٍكًؼ، غيطىٍيؼو  ًلبىًني ثيـَّ  ، فىكىانىتٍ  يىعيكؽي  كىأىمَّا ،أسىبى  ًعٍندى  ًباٍلجى  ًذم آًلؿً  ًلًحٍميىرى  فىكىانىتٍ  نىٍسره  كىأىمَّا ًليىٍمدىافى
اؿو  أىٍسمىاءي  الكىبلىًع، اًلًحيفى  ًرجى ، قىٍكـً  ًمفٍ  صى ى ىىمىكيكا فىمىمَّا نيكحو ، ًإلىى الشٍَّيطىافي  أىٍكحى ـٍ  اٍنًصبيكا أىفً  قىٍكًمًي

ـي  ًإلىى اًلًسًي ابنا يىٍجًمسيكفى  كىانيكا الًَّتي مىجى سىم كىىا أىٍنصى ، كى ـٍ اًئًي تَّى ،تيٍعبىدٍ  فىمىـٍ  فىفىعىميكا، ًبأىٍسمى  أيكلىًئؾى  ىىمىؾى  ًإذىا حى
تىنىسَّخى  ـي  كى  . (3)"عيًبدىتٍ  الًعٍم

                                                           

  .(44صالعبكدية ) ،( ابف تيمية(1
 .(2/462)جمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ  ،( انظر: حافظ الحكمي(2
: نكح] دًّخ ًَالَ عٌَُخلًد ًَالَ َّغٌُغَ ًََّمٌُقَ ًََٔغْشًخ{}ًَ: باب قكلو تفسير القرآف/كتاب البخارم: صحيح البخارم، [( (3

  .]4920 رقـ : حديث160/ 6، [23
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عيد نكح  ىقاؿ: "أكؿ ما حدثت األصناـ عم (1)ما ركاه عبيد اهلل بف عبيد بف عميرك  
 ىاآلباء فمات رجؿ منيـ فجزع عميو فجعؿ ال يعبر عنو فاتخذ مثاال عم بري ككانت األبناء تى 

ه ثـ مات اآلباء فقاؿ األبناء ما اتخذ ىذه أبناؤنا إال أنما كانت صكرتو فكمما اشتاؽ إليو نظر 
بعبادة األصناـ كاألكثاف،   شرؾ كقع في األرض كاف في زمف نكح، فأكؿ (2)أليتيـ فعبدكىا"

ككاف سببو انتشار الجيؿ كالغمك في تقديس الصالحيف كاتخاذ التماثيؿ آلية كغياب الكازع الديني 

}ؤَالَ ٌٍَِّوِ خٌذُِّّٓ خٌْخَدٌِصُ ًَخٌَّزَِّٓ خظَّخَزًُخ ِِٓ دًُِٔوِ : اهلل كتشفع ليـ كما قاؿ  ىإلكيزعمكف أنيا تقربيـ 

َّيْذُِ َِْٓ ىٌَُ وَدرِذٌ  َّخْعٍَِفٌَُْ بَِّْ خٌٍَّوَ الَ ؤًٌََِْْدء َِد َٔمْسُذُىُُْ بِالَّ ٌُِْمَشِّزٌَُٔد بٌََِ خٌٍَّوِ صٌُْفََ بَِّْ خٌٍَّوَ َّمْىُُُ زَْْنَيُُْ فِِ َِد ىُُْ فِْوِ

  -قبح اهلل كجو -(3)يد عمرك بف لحي ىجزيرة العرب عم ى[، ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إل3الزمر:] وَفَّدس{

ك رىأىٍيتي " : كقاؿ فيو رسكؿ اهلل اًمرو  ٍبفى  عىٍمرى زىاًعيَّ  عى ر   الخي ؿى  كىافى  النَّاًر، ًفي قيٍصبىوي  يىجي  مىفٍ  أىكَّ
نما عبدكا الشمس  ،(4)"السَّكىاًئبى  سىيَّبى  كلـ يقتصر شرؾ العبادة عمي عبادة األصناـ كاألكثاف، كا 

، ككذلؾ بني إسرائيؿ الذيف كانكا يعبدكف العجؿ كغيرىـ كالقمر كالنجكـ كما فعؿ قـك إبراىيـ 
يدخؿ ضمف  ، كأيضان (5)عبدت المسيح، كالمجكس الذيف عبدكا النار لعبدكا العجؿ، كالنصار 

التعبد لغير اهلل مثؿ اسـ عبد الرسكؿ، أك عبد  ىيدؿ عم سمي كلده اسمان  شرؾ العبادة مف
أنو  بذلؾ معتقدان  ىكما أشرت أف العبادة الحقة ال تككف إال هلل كحده كمف سم والحسيف؛ ألن

يستحؽ أف يعبد فقد أشرؾ، ككذلؾ العبادات بأنكاعيا القمبية كالقكلية كالعممية حؽ خالص هلل 
 . (6)لغير اهلل فقد كقع في شرؾ العبادة  ان كمف صرؼ شيئ ىتعال

                                                           

 ، انظر: ابف حجر32( عبيد اهلل بف عبيد أبك كىب الكبلعي الدمشقي، صدكؽ مف السادسة، مات سنة(1
 .(7/35)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  (.373 /1)جتقريب التيذيب  ،العسقبلني

 .]70 رقـ : حديث140/ 5 أخبار مكة :لفاكييا [( (2
( عمرك بف لحي بف حارثة بف عمرك ابف عامر األزدم، مف قحطاف أكؿ مف غير ديف إسماعيؿ كدعا العرب (3
عبادة األصناـ يقاؿ لو أبك ثمامة، زار ببلد الشاـ كدخؿ أرض مأب فكجد أىميا يعبدكف األصناـ فأعجب بيا  ىإل

. (1/77)جالسيرة النبكية  ،مكة كأمر الناس بعبادتو كتقديسو انظر: ابف ىشاـ ىإلكأخذ صنما يقاؿ لو ىبؿ 
  .(5/84)جاألعبلـ  ،الزركمي

}َِد ـَمًََ خٌٍّوُ ِِٓ زَمِريَشٍ ًَالَ عَأجِسَصٍ ًَالَ ًَصٍَِْصٍ ًاَلَ  :باب قكلو  ر القرآف/يتفسكتاب ، صحيح البخارمالبخارم: [( (4

 .]4623: رقـ الحديث 54/ 6، [103: المائدة] لَدٍَ {
 ( بتصرؼ464-2/463)جمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ  ،( حافظ الحكمي(5
 .(162-161صتسييؿ العقيدة اإلسبلمية ) ،( انظر: عبد اهلل الجبريف(6
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قد تقرر قاؿ: " ،[26ىكد:]}ؤَْ الَّ ظَمْسُذًُخْ بِالَّ خٌٍّوَ{: في قكلو  (1)كقاؿ محمد صديؽ خاف

أف العبادة ال تجكز إال هلل كأنو ىك المستحؽ ليا فكؿ ما يسمي عبادة كيصدؽ عمييا مسماىا فإف 
 . (2)ا كمف أشرؾ فييا أحدا مف دكف اهلل فقد جاء بالشرؾ"اهلل يستحقو كال استحقاؽ لغيره فيي
 ثانيًا: شرك الطاعة واإلتباع.  

 شرؾ الطاعة كاالتباع ىك: "عبادة غير اهلل بتقديـ الشعائر الدينية لغير اهلل، شركان كطاعةن   
، (3)شركان"كالتحميؿ كالتحريـ بغير إذف مف اهلل  كاتباع منيج غير منيج اهلل شركان  غير اهلل شركان 

فكؿ مف أطاع مخمكقان في تحريـ كتحميؿ، كأطاع األكلياء كاألمراء في تحريـ ما أحؿ اهلل أك تحميؿ 
، فيذا شرؾ في الطاعة كاالتباع، فيقكؿ الشنقيطي (4)مف دكف اهلل ما حـر اهلل فقد اتخذىـ أربابان 

ألسنة أكليائو  ىلشيطاف عمفي بياف ذلؾ: " أف الذيف يتبعكف القكانيف الكضعية التي شرعيا ا(5)
ألسنة رسمو صمكات اهلل عمييـ كأنو ال يشؾ في كفرىـ كشركيـ إال  ىعم مخالفة لما شرعو اهلل 

 .  (6)مثميـ" ىمف طمس اهلل بصيرتو كأعماه عف نكر الكح

سِّصْقٍ  }لًُْ ؤَسَؤَّْعُُ َِّد ؤَٔضَيَ خٌٍّوُ ٌَىُُ ِِّٓ: في قكلو  كيتمثؿ شرؾ الطاعة في سكرة يكنس 

ًَْ لٍَََ خٌٍّوِ خٌْىَزِذَ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ بَِّْ خٌٍّوَ فَفَمٍَْعُُ ِِّنْوُ لَشَخًِد ًَلاَلَالً لًُْ آٌٍّوُ ؤَرَِْ ٌَىُُْ ؤََْ لٍَََ خٌٍّوِ ظَفْعَشًُْ ًََِد ـَُّٓ خٌَّزَِّٓ َّفْعَشُ

في ىذه اآلية أف ىناؾ مف يعتقد ف  [60-59يكنس:]شًُْ{ٌَزًُ فَعًٍْ لٍَََ خٌنَّدطِ ًٌََاىَِّٓ ؤَوْؽَشَىُُْ الَ َّشْىُ

كانكا  الذيف المشركيف ىـ ، كىؤالءمع اهلل  كأف اإلنساف رازقان  تحميؿ كتحريـ رزؽ اهلل 

                                                           

( محمد صديؽ خاف بف حسيف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم القنكجي، أبك الطيب مف رجاؿ (1
بيكياؿ طمبا لممعيشة، تكفي  ىىػ ، كنشأ في قنكج كسافر إل1248مية المجدديف، كلد سنةالنيضة اإلسبل

-6/167)جاألعبلـ  ،ىػ. لو تصانيؼ عديدة منيا: فتح البياف في مقاصد القرآف. انظر: الزركمي1307سنة
168).   

 .(38-2/37)جالديف الخالص  ،( محمد صديؽ خاف(2
 .(254صقيدة )مدخؿ لدراسة الع ،( عثماف ضميرية(3
  .(383ص( انظر: عبد الرحمف التميمي، فتح المجيد شرح كتاب التكحيد )(4
ىػ مفسر كمدرس مف 1325( محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجنكي الشنقيطي، كلد سنة (5

ىػ بمكة، 1393كفي سنةعمماء شنقيط "مكريتانيا" كلد كتعمـ بيا، استقر مدرسا في المدينة المنكرة ثـ بالرياض، كت
لو تصانيؼ عديدة منيا: أضكاء البياف كأداب البحث كالمناظرة، منيج كدراسات األسماء كالصفات. انظر: 

  .(46-6/45)جالزركمي، األعبلـ 
 .(3/259)ج أضكاء البياف في ايضاح القرآف بالقرآف ،( الشنقيطي(6
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مف تمقاء أنفسيـ كما تمميو عمييـ  لأخر  أنفسيـ أنكاعا مف الرزؽ كيحممكف أنكاعان  ىيحرمكف عم
حؽ التشريع كالتحميؿ كالتحريـ لفصؿ النزاع كىك حؽ هلل ىك كحده الذم لو  شياطينيـ، كاهلل 

-كحده رب الناس كخالؽ الخمؽ كىك الذم يعمـ ما يصمح لعباده، فبحكـ ربكبيتو ليـ يشرع ليـ 
غير اهلل فقد أشرؾ باهلل كالتحميؿ كالتحريـ حؽ  كمف قبؿ تشريعان  -كبحكـ عبكديتو يقبمكف أحكامو

}ًَالَ ظَإْوٌٍُُخْ َِِّّد ٌَُْ ُّزْوَشِ خعُُْ خٌٍّوِ لٍََْْوِ ًَبَِّٔوُ ٌَفِغْكٌ ًَبَِّْ خٌشََّْدؼنِيَ : قاؿ   هلل ال يجكز ألحد أف يشاركو فيو

طاعة الشياطيف  فجعؿ [  121األنعاـ: ]ٌٌَُْلٌَُْ بٌََِ ؤًٌََِْْأجِيُِْ ٌُِْفَددٌٌُِوُُْ ًَبِْْ ؤَؼَمْعٌُُّىُُْ بَِّٔىُُْ ٌَُّشْشِوٌُْ{

ككذلؾ مف أطاع العمماء في تحريـ ما أحؿ اهلل أك  بو  ي تحميؿ ما حـر اهلل شركان كأكليائيـ ف

}خظَّخَزًُخْ ؤَلْسَدسَىُُْ ًَسُىْسَدَٔيُُْ ؤَسْزَدزًد : مف دكف اهلل كما في قكلو  تحميؿ ما حـر اهلل فقد اتخذىـ أربابان 

 [31التكبة:] بِالَّ ٌَِْمْسُذًُخْ بٌَِايًد ًَخلِذًخ الَّ بٌَِاوَ بِالَّ ىٌَُ عُسْمَدَٔوُ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{ ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًَخٌَّْغِْكَ خزَْٓ َِشََُّْ ًََِد ؤُِِشًُخْ

كحده ال يشاركو فيو أحد مف  ؛ألف ذلؾ هلل  توفي طاع ان شركيعتبر  فتحميؿ كتحريـ رزؽ اهلل 
  .(1)خمقو

حرمكف كيحممكف مف البحائر كالسكائب المشركيف فيما كانكا ي ىعم إنكاران فيذه اآلية نزلت   

}ًَـَمٌٍَُخْ ٌٍِّوِ ِِِّّد رَسَؤَ َِِٓ خٌْمَشْغِ ًَخَْٕٔمَدَِ َٔصِْسًد فَمَدٌٌُخْ ىَازَخ ٌٍِّوِ  : كالكصايا كغيرىا مف أنكاع الرزؽ، قاؿ

 ٍّوِ ًََِد وَدَْ ٌٍِّوِ فَيٌَُ َّصًُِ بٌََِ شُشَوَأجِيُِْ عَدء َِد َّمْىٌُُّْ{زِضَلِّْيُِْ ًَىَازَخ ٌِشُشَوَأجِنَد فََّد وَدَْ ٌِشُشَوَأجِيُِْ فاَلَ َّصًُِ بٌََِ خٌ

ما يحـر كيحمؿ بمجرد األىكاء كاآلراء التي ال دليؿ عمييا  ىأنكر عم [، كاهلل 136]األنعاـ:

[، 60يكنس:]ذَ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ{}ًََِد ـَُّٓ خٌَّزَِّٓ َّفْعَشًَُْ لٍَََ خٌٍّوِ خٌْىَزِ: كتكعدىـ يكـ القيامة كما في قكلو 

أنفسيـ ما أنعـ اهلل بو عمييـ فيجعمكف بعض الرزؽ  ىكىؤالء المشركيف بما يفعمكنو يضيقكف عم
أىؿ الكتاب  مف تمقاء أنفسيـ مف غير دليؿ كىذا ما كقع بو أيضان  كبعضو اآلخر حرامان  حبلالن 

 .(2)فيما ابتدعكه في دينيـ
اتً  ٍبفً  عىًدمِّ  عىفٍ ك  ،حى ًفي  النًَّبيَّ  أىتىٍيتي : قىاؿى  ـو ًميبه  عينيًقي كى  عىًدم   يىا": فىقىاؿى . ذىىىبو  ًمفٍ  صى

ٍنؾى  اٍطرىحٍ  ثىفى  ىىذىا عى سىًمٍعتيوي  ،"الكى }خظَّخَزًُخْ ؤَلْسَدسَىُُْ ًَسُىْسَدَٔيُُْ ؤَسْزَدزًد ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ : بىرىاءىةه  سيكرىةً  ًفي يىٍقرىأي  كى

                                                           

 .(73-71ص( انظر: صالح الفكزاف، التكحيد )(1
 ( بتصرؼ 276-4/275)جثير: تفسير القرآف العظيـ ( ابف ك(2
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: قىاؿى  ،[31: التكبة] َِشََُّْ ًََِد ؤُِِشًُخْ بِالَّ ٌَِْمْسُذًُخْ بٌَِايًد ًَخلِذًخ الَّ بٌَِاوَ بِالَّ ىٌَُ عُسْمَدَٔوُ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{ ًَخٌَّْغِْكَ خزَْٓ

ا" ، يىكيكنيكا لىـٍ  ًإنَّييـٍ  أىمى لىًكنَّييـٍ  يىٍعبيديكنىييـٍ م كا ًإذىا كىانيكا كى م ك  شىٍيئنا لىييـٍ  أىحى ذىا هي،اٍستىحى رَّميكا كىاً  مىٍيًيـٍ  حى  شىٍيئنا عى
رَّميكه  .(1)"حى

الشريعة اإلسبلمية، أحكاـ مف  بدالن  العقمية فشرؾ الطاعة يككف باتخاذ األحكاـ الكضعية
كفي تحميؿ ما حرمو اهلل مثؿ الزنا كالربا، أك تحريـ ما أحمو اهلل مثؿ أكؿ المحكـ كتعدد الزكجات، 

ما أحمو اهلل كالحراـ ما حرمو اهلل كالديف ىك ما شرعو اهلل فكؿ تشريع قاؿ الشنقيطي: "الحبلؿ ىك 
 .(2)مف غيره باطؿ كالعمؿ بو بدؿ تشريع اهلل عند مف يعتقد أنو مثمو أك خير منو كفر بكاح"

 ثالثًا: شرك الدعاء: 
 ىالرغبة إلىك ، ك كالشرؾ فيو شرؾ في عبادة اهلل  (3)الدعاء لغة: "الدعاء ىك العبادة"

  الخضكع هلل  كالدعاء:، (4)دعكتو أم سألتو كاستغثتويقاؿ االستغاثة،  ىكقد يككف بمعن  هللا
العبادات إال لنا مف رعت ا شي مم نحف نعبد اهلل ك  ،و إلي كاالستكانة اظيار غاية التذلؿك 

 . (5) خضكعا كافتقاران إليو
كغيرىـ فيما ال يقدر عميو مف األنبياء كالصالحيف  كشرؾ الدعاء: أم دعاء غير اهلل  

بغير اهلل فيما ال يقدر عميو إال اهلل فقد  (8)أك استعاذ (7)أك استغاث (6)إال اهلل فمف دعا أك استعاف

                                                           

ًمفٍ ، أبكاب تفسير القرآف/رمذمسنف التِّ التِّرمذم: [( (1 ، قاؿ األلباني ]3095رقـ: حديث 27/ 5، التٍَّكبىةً  سيكرىةً  كى
 .(7/95)ج الترمذم سنف كضعيؼ صحيحرحمو اهلل تعالى "حسف" 

 .(7/48)جالقرآف أضكاء البياف في إيضاح القرآف ب ،( الشنقيطي(2
 .(14/257)جلساف العرب  ،ابف منظكر (3)
  .(1/315)ج المفردات في غريب القرآف ،( انظر: األصفياني(4
 .(11/95)جابف حجر، فتح البارم انظر: ( (5
( االستعانة: أم طمب العكف كالمساعدة مف اهلل كمف طمبيا مف غير اهلل فيما ال يقدر عميو إال اهلل فقد أشرؾ، (6
 .(175صتيسير العزيز الحميد )، الكىابعبد ظر: سميماف ان

زالة الشدة، كاالستنصار طمب النصر، كالغكث يقع لمف كقع في شدة ككرب (7 ( االستغاثة: طمب الغكث كا 
  .(200ص) شرح كتاب التكحيدلالتمييد  ،صالح بف عبد العزيزكخشي اليبلؾ كالمضرة الشديدة. انظر: 

مف يعصمؾ منو، أك ىك طمب العكذ  ىكاالعتصاـ كالتحرز كاليركب مف شيء تخافو إل : االلتجاءاالستعاذة( (8
. سميماف عبد الكىاب، (191صشرح كتاب التكحيد )لالتمييد ، صالح بف عبد العزيز أك طمب العياذ. انظر:
 .(170صتيسير العزيز الحميد )
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أك الحجر أك غير ذلؾ مف مخمكقات  األصناـ، سكاء أكاف مف المبلئكة أك األنبياء أك (1)أشرؾ
 .(2)اهلل

كاالستغاثة بيـ  ىكبر طمب الحكائج مف المكت: "مف أنكاع الشرؾ األالجكزية قاؿ ابف قيـ
كال  كالتكجو إلييـ كىذا أصؿ شرؾ العالـ، فإف الميت قد انقطع عممو كىك ال يممؾ لنفسو ضران 

  .(3)عمف استغاث بو كسألو قضاء حاجتو" فضبلن  نفعان 
ىك مف الشرؾ األكبر الذم ال يغفر لو، فيك كما في حديث رسكؿ  فدعاء غير اهلل 

اًلؾو  ٍبف أىنىس ، عفاهلل   الن ٍعمىافما ركاه  ، كأيضان (4)"الًعبىادىةً  ميخ   الد عىاءي ": قىاؿى   النًَّبيِّ  عىفً  ، مى

: غافر]}ًَلَديَ سَزُّىُُُ خدْلٌُِِٔ ؤَعْعَفِرْ ٌَىُُْ { اٍلًعبىادىةي، ىيكى  الد عىاءي : "قىاؿى   النًَّبيِّ  عىفً  ، بىًشيرو  ٍبف

ٍيرىةى  ًبيأى  عىفٍ ، ك (5)["60 ـى  شىٍيءه  لىٍيسى ": قىاؿى   النًَّبيِّ  عىفً  ، ىيرى مىى أىٍكرى  ًمفى  تىعىالىى المَّوً  عى
ضح أىمية الدعاء أنو ىك العبادة نفسيا كمف أشرؾ فيو فقد تتىذه الركايات فمف ، (6)"الد عىاءً 

ك كحده الذم عبادتو كدعائو فقط هلل كحده في إخبلصالمؤمف  ىانتيت عبادتو كطاعتو، فيجب عم
الشخص كىك النافع الضار الذم يستجيب دعاء عبده في الكقت الذم  نفس يعمـ ما يجكؿ في

 .  يريده
 : وىناك أقسام ثالثة لمدعاء الديني

 يدعاء المرء لنفسو: كىك دعاء اهلل كحده كىك تكحيد محض كعبادة خالصة، إف لـ يعتد الداع -1
نَد فِِ خٌذَُّْْٔد لَغَنَصً ًَفِِ خٓخِشَشِ لَغَنَصً ًَلِنَد لَزَخذَ } سَزَّنَد آظِ: في دعائو كما في قكلو 

 [201]البقرة:خٌنَّدس{

                                                           

 (179ص) ( انظر: سميماف عبد الكىاب، تيسير العزيز الحميد(1
 .(221صشرح كتاب التكحيد )لالتمييد  ،صالح بف عبد العزيزانظر: ( (2
 .(1/353)جمدارج السالكيف  الجكزية، ( ابف قيـ(3
اباب  / المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  الدَّعىكىاتً  أىٍبكىابي ، سنف الترمذمالترمذم: [( (4 اءى  مى : 456/ 5 الد عىاءً  فىٍضؿً  ًفي جى

 .(7/371)ج الترمذم سنف كضعيؼ صحيحمو اهلل تعالى: "ضعيؼ" رح ، قاؿ األلباني] 3371 رقـ حديث
 ، قاؿ األلباني]1479 رقـ : حديث77-2/76،  الد عىاءً  بىابي /اٍلًكٍترً  أىٍبكىابً  تىٍفًريعً أبي داكد، سنف أبك داكد: [( (5

 .(5/219)ج األـ - داكد أبي صحيحرحمو اهلل تعالى: "صحيح" 
ا بىاب/  المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  الدَّعىكىاتً  ٍبكىابي أى سنف الترمذم،  :الترمذم[ ((6 اءى  مى : 5/455، الد عىاءً  فىٍضؿً  ًفي جى

 (.7/370، قاؿ األلباني رحمو اهلل تعالى: "حسف"، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم )ج]3370حديث رقـ 
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: دعاء اهلل لغيرؾ: أم دعاء غيرؾ لؾ كىك جائز سكاء طمبت منو أك لـ تطمب، كما قاؿ  -2

ٌَّزَِّٓ عَسَمٌَُٔد زِدٗمِيَدِْ ًَالَ ظَفْمًَْ فِِ لٌٍُُزِنَد غِالًّ ٌٍَِّّزَِّٓ آَِنٌُخ }ًَخٌَّزَِّٓ ـَدئًُخ ِِٓ زَمْذِىُِْ َّمٌٌٌَُُْ سَزَّنَد خغْفِشْ ٌَنَد ًَِٗخٌَْخِٔنَد خ

 مىا: "  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  حديث أبي الدرداء كأيضان [، 10]الحشر: سَزَّنَد بَِّٔهَ سَئًُفٌ سَّلُِْ{

ٍبدو  ًمفٍ  لىؾى : اٍلمىمىؾي  قىاؿى  ًإالَّ  اٍلغىٍيًب، ًبظىٍيرً  أًلىًخيوً  يىٍدعيك ميٍسًمـو  عى  .(1)"ًبًمٍثؿو  كى
 فيذا ىك الشرؾ الصريح كالكفر البكاح كىك نكعاف:   دعاء غير اهلل -3
دعاء غير اهلل مع اهلل: كالذم يقكؿ يا ربي كشيخي أك يا ربي كسيدم كىذا شرؾ صريح إذ  - أ

 أشرؾ مع اهلل غيره 
لدالة يا ديكاف الصالحيف، كىذا شرؾ دعاء غير اهلل مف دكف اهلل: كالذم يقكؿ يا رجاؿ ا  - ب

ف اقتصر عم يباعتبار أف الداع المخمكؽ في المفظ لـ ينكر اهلل كلـ يبرأ منو في العقد ككأف  ىكا 
؛ ألنو لما أشرؾ اهلل مضمر في كبلمو، كيصح في النكع األكؿ دعاء غير اهلل مف دكف اهلل أيضان 

عند العرب في  لفظان كىذا ما كاف منتشران  الكجو المطمكب كلـ يذكر اهلل ىبدعائو لـ يدعك عم
 . (2)الجاىمية 

مف سكر القرآف الكريـ التي عالجت ىذه المسألة ببياف عجز ما يدعكنيـ مف  سكرة يكنس ف
 }ًَالَ ظَذْقُ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّنفَمُهَ ًَالَ َّعُشُّنَ فَةِْ فَمٍَْطَ: كما في قكلو  ،األصناـ كاألكثاف كاألشجار

َ خٌفَّدٌِّنِي ًَبِْ َّّْغَغْهَ خٌٍّوُ زِعُشٍّ فَالَ وَدشِفَ ٌَوُ بِالَّ ىٌَُ ًَبِْ ُّشِدْنَ زِخَْْشٍ فَالَ  سَآدَّ ٌِفَعٍِْوِ ُّصَْرُ زِوِ َِٓ َّشَدء فَةَِّٔهَ بِرًخ ِِّٓ

وِ َِٓ فِِ خٌغََّّدًَخض ًََِٓ فِِ }ؤَال بَِّْ ٌٍِّ :  ،كقكلو[107-106يكنس:] ِِْٓ لِسَددِهِ ًَىٌَُ خٌْغَفٌُسُ خٌشَّلُِْ{

َّ ًَبِْْ ىُُْ بِالَّ َّ  [66]يونس:خْشُصٌُْ{خَٕسْضِ ًََِد َّعَّسِكُ خٌَّزَِّٓ َّذْلٌَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ شُشَوَدء بِْ َّعَّسِمٌَُْ بِالَّ خٌفَّٓ

ؤَُّّيَد خٌنَّدطُ  َّد }لًُْ: اهلل كحده ال شريؾ لو في الدعاء كما في قكلو  ىمف خبلؿ التكجو إل كأيضان 

ٌَفَّدوُُْ ًَؤُِِشْضُ ؤَْْ ؤَوٌَُْ َِِٓ بِْ وُنعُُْ فِِ شَهٍّ ِِّٓ دِّنِِ فاَلَ ؤَلْسُذُ خٌَّزَِّٓ ظَمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًٌََاىِْٓ ؤَلْسُذُ خٌٍّوَ خٌَّزُِ َّعَ

كتذكير السائميف  ،[105-104يكنس: ] ََّٔٓ َِِٓ خٌُّْشْشِوِني{ًَؤَْْ ؤَلُِْ ًَـْيَهَ ٌٍِذِِّّٓ لَنِْفًد ًاَلَ ظَىٌُ خٌُّْاِِْنِني

: قاؿ  بالتكحيد كاإليماف كدعاء اهلل كحده عند اشتداد المحف كالشدائد، كما في سكرة يكنس 

                                                           

اءً  الذٍِّكرً كتاب  ،صحيح مسمـمسمـ: [( (1 / 4، اٍلغىٍيبً  ًبظىٍيرً  ًلٍمميٍسًمًميفى  الد عىاءً  فىٍضؿً  باب/رً كىااًلٍسًتٍغفىا كىالتٍَّكبىةً  كىالد عى
 .]2732 رقـ : حديث2094

 .( بتصرؼ282-276ص( الجزائرم، رسالة الشرؾ كمظاىره )(2
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شَّهُ َِشَّ وَإَْ ٌَُّْ َّذْلُنَد بٌََِ ظُشٍّ َِّغَّوُ وَزٌَِهَ }ًَبِرَخ َِظَّ خِٗٔغَدَْ خٌعُّشُّ دَلَدَٔد ٌِفَنسِوِ ؤًَْ لَدلِذًخ ؤًَْ لَأجًِّد فٍَََّّد وَشَفْنَد لَنْوُ ظُ

َ ٌٍُِّْغْشِفِنيَ َِد وَدٌُٔخْ َّمٌٍَُّْْ{ }ىٌَُ خٌَّزُِ ُّغَِّْشُوُُْ فِِ خٌْسَشِّ ًَخٌْسَمْشِ لَعََّ بِرَخ وُنعُُْ فِِ  : وقوله[11يونس:]صُِّّٓ

شِلٌُخْ زِيَد ـَدءظْيَد سِّكٌ لَدصِفٌ ًَـَدءىُُُ خٌٌَّْْؾُ ِِٓ وًُِّ َِىَدٍْ ًَـَنٌُّخْ ؤََّٔيُُْ ؤُلِْػَ زِيُِْ دَلٌَُخْ خٌْفٍُْهِ ًَـَشََّْٓ زِيُِ زِشِّكٍ ؼَِّْسَصٍ ًَفَ

  [. 22]يكنس:خٌٍّوَ ُِخٍِْصِنيَ ٌَوُ خٌذَِّّٓ ٌَحِْٓ ؤَجنَْْعَنَد ِِْٓ ىَازِهِ ٌَنَىٌَُِّٔٓ َِِٓ خٌشَّدوِشِّٓ{

 يقع الشرؾ. أنكاع الدعاء كفي أييما 

: دعاء العبادة كدعاء المسألة كىما متبلزماف، فدعاء المسألة افالدعاء نكعقاؿ ابف تيمية: "
ىك الذم يكشؼ كيدفع الضر كغيره  ىك طمب ما ينفع الداعي ككشؼ ما يضره كدفعو كاهلل 

 خكفان  هيدعك ، فيك يدعك اهلل لمنفع كالضر دعاء المسألة ك كال ضران  مف المعبكديف ال يممككف نفعان 
دعاء العبادة، فكؿ دعاء عبادة مستمـز لدعاء المسألة ككؿ دعاء مسألة متضمف لدعاء  كرجاءن 

 .(1)العبادة، كدعاء المشركيف ألكثانيـ دعاء العبادة متضمف لدعاء المسألة"

كدعاء المسألة غير دعاء العبادة، فدعاء العبادة يتناكؿ كؿ نكع مف أنكاع العبادة مثؿ 
الصياـ كالزكاة كغيرىا مف العبادات فيك دعاء عبادة، كقكؿ ابف تيمية أف دعاء المسألة الصبلة ك 

معناه: أف مف سأؿ كدعاء المسألة متضمف لدعاء العبادة كأف دعاء العبادة مستمـز لدعاء المسألة 
  .(2)دعاء مسألة متضمف لمعبادة كأف اهلل يحب مف عباده أف يدعكه كيسألكه ىاهلل فيك داع

 يقع الشرك في النوعين:  كيف
إذا دعا اإلنساف أحدا غير اهلل في ىذيف النكعيف فقد أشرؾ،  فيقع الشرؾ في النكع األكؿ 
دعاء العبادة: إذا صرؼ اإلنساف أم نكع مف العبادة لغير اهلل، قاؿ ابف عثيميف في شرؾ العبادة: 

مف الممة كلك ركع إنساف أك  ان مخرج " مف صرؼ شيئا مف أنكاع العبادة لغير اهلل فقد كفر كفران 
   (3)مف اإلسبلـ "  سجد لشيء يعظمو كتعظيـ اهلل في ىذا الرككع كالسجكد لكاف مشركان خارجان 

                                                           

 .بتصرؼ (13-15/10)ج لمجمكع الفتاك  ،( ابف تيمية(1
 .(202صالتمييد شرح كتاب التكحيد ) ،( انظر: محمد عبد الكىاب(2
 .(2/162)ج فتاكم العقيدة ،عثيميفال( ابف (3
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فعؿ ذلؾ الشيء  ىعم قادران  أما النكع الثاني: دعاء المسألة، فميس كمو شرؾ فإف كاف المدعك حيان 
كالسؤاؿ فيما ال  كاف المدعك ميتان  إذا فيك ليس بشرؾ، مثؿ قكلنا اسقني ماء لمف يستطيع ،أما

 . (1)يقدر عميو إال اهلل فيذا ىك الشرؾ المخرج مف الممة 
 كذلؾ لك قصد اتخاذ قبكر األكلياء مساجد مف غير أف يقصد الدعاء عندىـ فذلؾ محرمان 

عندما اتخذكا قبكر  لقاتؿ الييكد كالنصار  لغضب الرب، كاهلل  عنو كصاحبو معرضان  منييان 
مىى المَّوً  لىٍعنىةي : "  يـ مساجد، قاؿ رسكؿ اهللئياأكل ارىل، اليىييكدً  عى ذيكا كىالنَّصى  أىٍنًبيىاًئًيـٍ  قيبيكرى  اتَّخى

، فإذا كاف ىذا معرض لسخط الرب فكيؼ مف يقصد دعاء الميت كيدعكه  لقضاء (2)"مىسىاًجدى 
كب كيتقرب إلييا كيدعكىا ، كمنيـ مف يسجد لمشمس كغيرىا مف الككا(3)الحاجات ككشؼ الكربات

بشتي أنكاع العبادة، ثـ يدعى أف ىذا ليس بشرؾ باعتقاده أنيا المدبرة لو كسبب ككاسطة فيذا 
     (4)ليس مف باب الشرؾ، كمف المعمـك مف الديف بأف ىذا عيف الشرؾ 

، إال إذا تضمف اعتقاد كال تعتبر المعتزلة الشرؾ في تكحيد األلكىية مف الشرؾ باهلل 
استقبللية المخمكؽ بالخمؽ كاإليجاد أك تضمف مشاركة هلل في الذات كالصفات، ألف ىذا التكحيد 

   ال يكجد في أنكاع التكحيد عندىـ. 
 .اعتقاد حق التشريع والتحميل والتحريم -3

ًَلاَلَالً لًُْ آٌٍّوُ ؤَرَِْ ٌَىُُْ ؤََْ لٍَََ خٌٍّوِ  }لًُْ ؤَسَؤَّْعُُ َِّد ؤَٔضَيَ خٌٍّوُ ٌَىُُ ِِّٓ سِّصْقٍ فَفَمٍَْعُُ ِِّنْوُ لَشَخًِد:  قاؿ اهلل

دطِ ًٌََاىَِّٓ ؤَوْؽَشَىُُْ الَ ظَفْعَشًُْ ًََِد ـَُّٓ خٌَّزَِّٓ َّفْعَشًَُْ لٍَََ خٌٍّوِ خٌْىَزِذَ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ بَِّْ خٌٍّوَ ٌَزًُ فَعًٍْ لٍَََ خٌنَّ

 .[60-59]يكنس:َّشْىُشًُْ{

، كىؤالء المشركيف كانكا يحرمكف مف نكاقض تكحيد األلكىية اهلل  تحميؿ كتحريـ رزؽف 
، يـئأكليامف تمقاء أنفسيـ كما تمميو عمييـ  لأخر  مف الرزؽ كيحممكف أنكاعان  أنفسيـ أنكاعان  ىعم

ىك كحده الذم لو حؽ التحميؿ كالتحريـ لفصؿ النزاع كىك حؽ هلل كحده رب الناس  كاهلل 
يصمح ينفع ك يك الذم يعمـ ما ف حد غيره أف يحمؿ كيحـر رزؽ اهلل ، كال يحؽ ألكخالؽ الخمؽ

أخذ يقبمكف أحكامو كمف  لو شرع ليـ كبحكـ عبكديتوربكبيتو ليـ يي ألنو رب العباد كبحكـ لعباده، 
                                                           

 .(163-2/126)جانظر: المرجع السابؽ ( (1
بلىةً  ًكتىابي ، صحيح البخارمالبخارم: [( (2 بلىةً  بىابي  /الصَّ  .]435 رقـ : حديث95/ 1، الًبيعىةً  ًفي الصَّ
 .(167-1/166)جل مجمكع الفتاك  ،( انظر: ابف تيمية(3
 .(228-1/227)جؿ كالنقؿ تعارض العق ءدر  ،ابف تيميةانظر: ( (4



116 
 

ًَبَِّٔوُ ٌَفِغْكٌ ًَبَِّْ  }ًَالَ ظَإْوٌٍُُخْ َِِّّد ٌَُْ ُّزْوَشِ خعُُْ خٌٍّوِ لٍََْْوِ:  فقد أشرؾ باهلل قاؿ تشريعو  غير تشريعان 

طاعة  فجعؿ ، [121]األنعاـ:خٌشََّْدؼِنيَ ٌٌَُْلٌَُْ بٌََِ ؤًٌََِْْأجِيُِْ ٌُِْفَددٌٌُِوُُْ ًَبِْْ ؤَؼَمْعٌُُّىُُْ بَِّٔىُُْ ٌَُّشْشِوٌُْ{

 في تحريـ ما أحؿ اهللالعمماء بو ككذلؾ مف أطاع  الشياطيف كأكليائيـ في تحميؿ ما حـر اهلل شركان 

}خظَّخَزًُخْ ؤَلْسَدسَىُُْ ًَسُىْسَدَٔيُُْ :  مف دكف اهلل كما في قكلو أك تحميؿ ما حـر اهلل فقد اتخذىـ أربابان 

وُ لََّّد بِالَّ ىٌَُ عُسْمَدَٔؤَسْزَدزًد ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًَخٌَّْغِْكَ خزَْٓ َِشََُّْ ًََِد ؤُِِشًُخْ بِالَّ ٌَِْمْسُذًُخْ بٌَِايًد ًَخلِذًخ الَّ بٌَِاوَ 

ألف ذلؾ هلل كحده  ؛أللكىيةمف نكاقض تكحيد ا فتحميؿ كتحريـ رزؽ اهلل ، [31]التكبة:ُّشْشِوٌُْ{

   .(1) ال يشاركو فيو أحد مف خمقو

َْ ٌَىُُْ ؤََْ لٍَََ خٌٍّوِ }لًُْ ؤَسَؤَّْعُُ َِّد ؤَٔضَيَ خٌٍّوُ ٌَىُُ ِِّٓ سِّصْقٍ فَفَمٍَْعُُ ِِّنْوُ لَشَخًِد ًَلاَلَالً لًُْ آٌٍّوُ ؤَرِ: كقكلو 

دطِ ًٌََاىَِّٓ ؤَوْؽَشَىُُْ الَ ظَفْعَشًُْ ًََِد ـَُّٓ خٌَّزَِّٓ َّفْعَشًَُْ لٍَََ خٌٍّوِ خٌْىَزِذَ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ بَِّْ خٌٍّوَ ٌَزًُ فَعًٍْ لٍَََ خٌنَّ

 . [60-59]يكنس:َّشْىُشًُْ{

اهلل لكـ مف رزؽ،  وما أنزلأف  قؿ يا محمد ليـ  فيقكؿ اهلل لكفار مكة الخطابففي ىذه اآلية 
 ،النازؿ مف السماء المطر، سببيا مف ثمار كخيراتكعبر ىنا باإلنزاؿ ألف كؿ ما في األرض 

األرض الكؤل كالعشب الذم  ىاهلل بيذا االعتبار، ككذلؾ األنعاـ سبب بقاؤىا عم ىفأسند إنزالو إل
كتحريـ ما كانكا يحرمكنو مف بعضو حرامان ك  فسكـأن ىبعضو حبلالن عمفجعمتـ  ينبت مف المطر

}َِد ـَمًََ خٌٍّوُ ِِٓ زَمِريَشٍ ًَالَ عَأجِسَصٍ ًاَلَ ًَصٍَِْصٍ ًاَلَ لَدٍَ ًٌََاىَِّٓ خٌَّزَِّٓ  :كما في قكلو  كمف األنعاـ (2)الحرث

 (3)كالبحيرة، كالمقصكد باألنعاـ [103لمائدة:]اوَفَشًُخْ َّفْعَشًَُْ لٍَََ خٌٍّوِ خٌْىَزِذَ ًَؤَوْؽَشُىُُْ الَ َّمْمٌٍُِْ{

                                                           

 .(73-71صانظر: صالح الفكزاف، التكحيد ) (1)
البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  (.15/111)جانظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ((2
 (.11/209(. ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج2/423)ج
ف كاف الخامس أنثي البحيرة: أم الناقة إذا نتجت خمسة أبطف كالخا (3) مس ذكر نحركه فأكمو الرجاؿ كالنساء كا 

ذا ماتت حمت لمنساء. انظر الزجاج ىبحركا أذنيا أم شقكىا ككانت حراما عم معاني القرآف  ،النساء لحميا كلبيا كا 
عرابو  .(147صغريب القرآف ) ،ابف قتيبة الدينكرم .(2/213)ج كا 
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:  كما في قكلو كجعمكا هلل مما ذرأ مف الحرث كاألنعاـ نصيبان (3)كالحامي (2)كالكصيمة (1)كالسائبة

شُشَوَأجِنَد فََّد وَدَْ ٌِشُشَوَأجِيُِْ فَالَ َّصًُِ بٌََِ }ًَـَمٌٍَُخْ ٌٍِّوِ ِِِّّد رَسَؤَ َِِٓ خٌْمَشْغِ ًَخَْٕٔمَدَِ َٔصِْسًد فَمَدٌٌُخْ ىَازَخ ٌٍِّوِ زِضَلِّْيُِْ ًَىَازَخ ٌِ

أذف لكـ في ىذا التحميؿ فمف ،  [136]األنعاـ:خٌٍّوِ ًََِد وَدَْ ٌٍِّوِ فَيٌَُ َّصًُِ بٌََِ شُشَوَأجِيُِْ عَدء َِد َّمْىٌُُّْ{

  . عميو تفتركفأـ  أىك اهلل  كالتحريـ

أنفسيـ بعض أنكاع الرزؽ  ىحممكا عمفجديدان  ينان د ألنفسيـ فيؤالء المشركيف قد كضعكا
كىذا التحريـ كالتحميؿ مف أكبر عبلمات االنحراؼ في مف تمقاء أنفسيـ  ض األخرعكحرمكا الب
ـ كلـ كمف شرعيا لقبمتمكىا عكلماذا  الشرائع عف اهلل ىذه ـ كفمف الذم أبمغ أللكىيةتكحيد ا

ف كاف ذلؾ مف تمقاء أنفسيـ فقد    فمزميـ ما ألصقكه بالنبي بالكذب اهلل ىافتركا عميكذبكه كا 
 .  (4)فعمؽ بيـ كبرأ اهلل رسكلو منو كىذا االستدالؿ مف الطريؽ المسمى بالقمب في عمـ الجدؿ

صاحب النعـ التي ال تعد كال  فاهلل ىك الرازؽ ذك القكة المتيف كىك الرحمف الرحيـ كىك
 مف المخمكقيف ه كلـ يجعؿ حؽ التحميؿ لغيرهصاحب الفضؿ في أف جعؿ الشرع لو كحدك  تحصى

كاألصؿ في كؿ ما خمقو اهلل لمناس مف األرزاؽ اإلباحة كأف ما  أحدىما في األخر يتحكـ كي الل
  تحريميا، ىما لـ يرد نص عم فاألصؿ فيو اإلباحةالدنيكية منافع كافة الخمقو اهلل كسخره لنا مف 

كا عميو مف سكء الحاؿ كشدة ما يككن ىاهلل إل ىعمعمييـ جريمة افتراء الكذب كتب  كاهلل 
تيـ كافتراءىـ جريم ىعقاب عممف غير حساب ك يترككف سأنيـ كىك ظنكا يكـ القيامة،  العقاب

 ىجيبلء المقمديف الذم يحرمكف عملم، فكيؿ كحدانية اهلل  ىفذلؾ تعدم عم اهلل  ىالكذب عم

                                                           

لرجؿ إف سممو اهلل مف مرض أك بمغو منزلو أف يفعؿ ذلؾ، كقيؿ ا ىالسائبة: البعير يسيب بنذر يككف عم (1)
لية ال يركبكف ليا ظيرا كال يحمبكف ليا لبنا كال يجزكف منيا كبرا كال يحممكف عميا التي تسيب مف األنعاـ لآل :ىي

 .(1/592)جزاد المسير في عمـ التفسير  شيء. انظر: ابف الجكزم،
الشاة سبعة أبطف نظركا فإف كاف السابع ذكرا ذبح فأكؿ منو الرجاؿ  الكصيمة: ىي مف الغنـ إذا كلدت (2)

ف كاف ذكرا كأنثي قالكا قد كصمت أخاىا فمـ تذبح لمكانيا ككانت  ف كانت أنثي تركت في الغنـ، كا  كالنساء كا 
: ء. انظرالنساء إال أف يمكت منيا شيء فيأكمو الرجاؿ كالنسا ىحراما عم ىالنساء كلبف األنث ىلحكميا حراما عم

 .(147صغريب القرآف ) ابف قتيبة الدينكرم،
الحاـ: الفحؿ الذم ركب كلد كلده كيقاؿ إذا أنتج مف صمبو عشرة أبطف قالكا قد حمي ظيره فبل يركب كال  (3)

 .(148-147صغريب القرآف ) ،يمنع مف كؤل ك ماء . انظر: ابف قتيبة الدينكرم
 .بتصرؼ (208-11/207)جالتحرير كالتنكير  ،عاشكر ابف (4)
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تباع اليك مالناس كيح أم في الديف، فمف اعتقد أف ذلؾ بغير اهلل كأف كالر  لمكف ليـ بالتقميد كا 
 .(1)لكىيةالمخمكؽ ىك الذم يرزؽ كيحمؿ كيحـر فيك مشرؾ كأخؿ بتكحيد األ

"مف اعتقد أف غير ىدم  مف نكاقض اإلسبلـ العشرة فقاؿ: (2)كقد عده محمد عبد الكىاب
 ىكاغيت عمأكمؿ مف ىديو أك أف حكـ غيره أحسف مف حكمو كالذم يفضؿ حكـ الط النبي 
  .(3)"فيك كافر حكمو

 الخالصة:

نكاقض تكحيد األلكىية  بعض قد تحدثت عف سكرة يكنس مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف 
كقد أطالت في الحديث عنيا كفي ىذا المطمب بينت تمؾ النكاقض بشيء مف التفصيؿ كمنيا 

ينت أنكاع الشرؾ الثبلثة كب كاعتقاد أف التحريـ كالتحميؿ بيد غير اهلل  الكفر كالفسؽ كالشرؾ
ؤلصناـ كاألكثاف مف دكف اهلل مع ذكر األدلة لف في ذلؾ الكقت كعبادتيـ ك التي كقع فييا المشرك

 .ذلؾ مف سكرة يكنس  ىعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(337-11/336)ج تفسير المنار ،محمد رضا .(2/73)جالتفسير الكاضح  ،انظر: محمد حجازم (1)
ىػ كلد كنشأ في 1115، كلد سنةاإلصبلحيةمحمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم زعيـ النيضة  (2)

التكحيد  ىمنيج السمؼ كمحاربة البدع كدعا إلالحجاز ثـ مكث في المدينة، نيج  ىالعيينة بنجد ، كرحؿ مرتيف إل
الخالص، لو مصنفات عديدة أغمبيا رسائؿ منيا: كتاب التكحيد كرسالة كشؼ الشبيات كالمسائؿ التي خالؼ فييا 

 .(257-6/256)جاألعبلـ الزركمي، أىؿ الجاىمية. انظر:  الرسكؿ 
 .(386ص) يمافانظر: محمد عبد الكىاب: مجمكعة رسائؿ في التكحيد كاإل (3)
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 المبحث الرابع
 .توحيد السماء والصفات بين السمف والمعتزلة في سورة يونس

لت الحديث عف النكع الثالث مف أنكاع مف السكر المكية التي تناك  سكرة يكنس   
عند  التكحيد كىك تكحيد األسماء كالصفات، كىذا النكع لو أىمية كبيرة مف بيف أنكاع التكحيد

خاضكا في الحديث عنو كأكثركا مف فيـ  كلعمو مف أكثر األنكاع اىتمامان عند المعتزلة، السمؼ
كفي ىذا المبحث سأتناكؿ الحديث عف  و،كغالكا في استخداـ العقؿ في يـمؤلفاتالحديث عنو في 

السكرة، مبينة منيج السمؼ كمنيج المعتزلة في تكحيد األسماء  أسماء اهلل كصفاتو الكاردة في
 كاهلل أسأؿ التكفيؽ كالسداد.  ونكاقض بعض كالصفات، مع بياف

 .عند السمف والمعتزلة لغًة واصطالحاً  والصفة المطمب الول: تعريف السم
 عريف السم والصفة لغًة.أوًل: ت

 السم لغًة:  -أ  
سـ، كسىميو ك ًسميو  تمؾاسـ ك كتقكؿ العرب ىذا إذا صغرتو قمت سيمىي، فألفو ألؼ كصؿ،   

كسيميو كسيماه، أم عبلمتو كاالسـ مشتؽ مف السمك كىك الرفعة كاألصؿ فيو سمك بالكاك كجمعو 
 ىمعن ى، كىك "حركؼ منظكمة دالة عم(2) كىك ما يعرؼ بو الشيء كيستدؿ بو عميو ،(1) أسماء
 .(3)مفرد"
 الصفة لغًة:  –ب 

"الكاك كالصاد كالفاء أصؿ كاحد كىك تحمية الشيء ككصفتو، أصفو كصفا كالصفة األمارة   
، ككصؼ الشيء أم نعتو كتحميتو فاتصؼ بو أم صار مكصكفان أك متكاصفان، (4)البلزمة لمشيء"

 .  (5)مترادفافكالصفة الحمية، كالكصؼ كالنعت 
يعرؼ كبيا  ، كيميزىا عف غيرىابعض أحكاؿ الذات ىاالسـ الداؿ عمالصفة ىي ك 
  .  (6)كالبياض كالسكاد، كالعمـ كالجيؿ المكصكؼ

                                                           

 (.14/401)جلساف العرب  ،ابف منظكر .(13/79)جتيذيب المغة  ،األزىرمانظر:  (1)
   .(1/452)جالمعجـ الكسيط إبراىيـ مصطفى كأخركف، انظر:  (2)
 .(6/189)ج لابف تيمية، مجمكع الفتاك  (3)

 .(6/115)جابف فارس، معجـ مقاييس المغة (4) 
 (.2/1037إبراىيـ مصطفى كأخركف، المعجـ الكسيط )ج .(24/459)ج تاج العركس، ،الزبيدم انظر: (5)
 .(133ص) ، التعريفاتلجرجانياانظر:  (6)
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 ثانيًا: تعريف السم والصفة اصطالحًا.
 تعريف السم اصطالحًا عند السمف.   –أ 
فاظ الدالة عمييا كليس ىي أعياف قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل:" كأسماء األشياء ىي األل  

  .(2)المسمى" ىالمفظ الداؿ عم" : ىكالجكزية قيـ، كقاؿ ابف (1)األشياء"
اسـ  ىفي نفسو غير مقترف بأحد األزمنة الثبلثة كىك ينقسـ إل ىمعن ىكاالسـ ىك: "ما دؿ عم

ل ىمعن ىعيف كىك الداؿ عم بذاتو سكاء  كىك ما ال يقـك ىاسـ معن ىيقـك بذاتو كزيد كعمر، كا 
، كالمسمى: ىك الشيء المكجكد في األعياف (3)كاف معناه كجكديان كالعمـ أك عدميان كالجيؿ"

 .(4)كاألذىاف، كالتسمية: فعؿ المسمى ككضعو االسـ لممسمى
 تعريف السم اصطالحا عند المعتزلة.      –ب 

قكؿ اهلل أنو عالـ قادر المسميات ف ىاألسماء كالصفات عند المعتزلة ىي أقكاؿ ككبلـ دالة عم
قاؿ القاضي عبد الجبار: "اعمـ أف االسـ إنما يصير اسمان لممسمى  ،(5)حي أسماء هلل كصفات لو

بالقصد كلكال ذلؾ لـ يكف بأف يككف اسمان لو أكلي مف غيره، كىذا معمكـ مف حاؿ مف يريد أف 
كيتضح ذلؾ  ،(6)"....ادةكاإلر يسمي الشيء باسـ؛ ألنو إنما يجعمو اسمان لو بضرب مف القصد 

أف المسِّمى ىك الذم  ىمما قالتو عائشة المناعي: "أف القاضي عبد الجبار يحاكؿ أف يتكصؿ إل
مى، كليس ىناؾ عبلقة طبيعية أك عبلقة مباشرة بيف االسـ كبيف مكضكعو سَّ يعطي االسـ لممي 

عو لو، كبدكف ىذا القصد المسمى بو، كأف االرتباط بيف االسـ كالمسِّمى أم كضعو االسـ كاخترا
   (7)مف استحقاقو السـ أخر" ىال يرتبط االسـ بالمسمى كال يككف استحقاؽ المسمى السـ معيف أكل

 .(8)كنقؿ عف الجبائي أنو يزعـ أف "التسمية ىي االسـ كىي قكلنا اهلل عالـ قادر" 

                                                           

 .(6/195)ج لمجمكع الفتاك  ،ابف تيمية (1)
 .(1/16)ج بدائع الفكائد الجكزية، قيـ ابف (2)
 .(24صالتعريفات ) ،الجرجاني (3)
 .(274ص)الحسنى اعة في أسماء اهلل انظر: محمد التميمي: معتقد أىؿ السنة كالجم (4)
   .(1/158)جمقاالت اإلسبلمييف  ،انظر: األشعرم (5)
  .(5/160)جالمغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ،القاضي عبد الجبار (6)
 (146ص) ( عائشة المناعي، أصكؿ العقيدة بيف المعتزلة كالشيعة االمامية(7

 (.2/388)ج مقاالت اإلسبلمييف ،األشعرم(8) 
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، كاالسـ (1)يا مخمكقةالمعتزلة أف أسماء اهلل حركؼ حادثة مخمكقة كأسماء اهلل غيره؛ ألن لكير 
ىي نفس األقكاؿ المؤلفة مف الحركؼ الدالة كاالسـ ىك  ياأن ىعند المعتزلة: "ىك التسمية بمعن

، فيـ استغمكا الفرؽ بيف االسـ (2)نفس المدلكؿ فجعمكا التسمية ىي االسـ كاالسـ غير المسمى"
أك  ان خمؽ لنفسو اسم حتىو كالمسمى فعبركا بمفظة غير كمرادىـ مف ذلؾ أف اهلل كاف كال اسـ ل

 .  (3)سماه خمقو بأسماء مف عندىـ، فعند المعتزلة أف أسماء اهلل غيره حتى
األسماء  إجراءحسف  ى"اعمـ أف جميع ما ذكرناه في الداللة عم قاؿ القاضي عبد الجبار:

ا مف غير إذنو؛ ألنا إذ ىالقديـ تعال ىحسف إجرائيا عم ىالمسميات مف غير إذف يدؿ عم ىعم
عممناه بالعقؿ كعممنا ما يستحقو مف األكصاؼ كعممناه فاعبل لما أحدثو لـ يمتنع أف تجرم عميو 

 .(4)مف األسماء ما يفيد ما ىك عميو في ذاتو كما أكجده مف فعمو"

 :الُخالصة

النقؿ، بؿ ىك  ىغير متكقؼ عم اهلل  ىف إطبلؽ األسماء كالصفات عمأ ىكىذا يعن 
 ىفاالسـ عند المعتزلة يدؿ عم كىذا مخالؼ لما عميو السمؼ، و المعقكؿ،اجتيادم كفؽ ما دؿ عمي

 ىغيره فيي فارغة مف المعان ىالذات كال تحمؿ معن ىتدؿ عم عند المعتزلة أسماء اهللفالذات، 
 ىدكف الصفات، كىدؼ المعتزلة مف كراء ذلؾ التمييد لنف مجردة إثبات أسماءمعتقدىـ كىذا ىك 

 الصفات اإلليية.

 المعتزلة في مسألة السم و المسمى.  ىد عمالر 

قاؿ اإلماـ الطبرم: "القكؿ في االسـ أىك المسمى أـ غير المسمى؛ فإنو مف الحماقات     
الحادثة التي ال أثر فييا فيتبع كال قكؿ مف إماـ فيستمع، فالخكض فيو شيف، كالصمت عنو زيف، 

}لًُِ خدْلٌُخْ خٌٍّوَ ؤًَِ خدْلٌُخْ خٌشَّلَّْآَ ؤًَّّد َِّد  : قكلو ىإل ىكحسب امرئ مف العمـ بو كالقكؿ فيو أف ينتي

 [110:اإلسراء]  ظَذْلٌُخْ فٍََوُ خَٕعَّْدء خٌْمُغْنََ ًَالَ ظَفْيَشْ زِصاَلَظِهَ ًَالَ ظُخَدفِطْ زِيَد ًَخزْعَغِ زََْْٓ رٌَِهَ عَسِْال{

 ىكيعمـ أف ربو ىك الذم عم،  [180 األعراؼ:]زِيَد{ }ًٌٍَِّوِ خَٕعَّْدء خٌْمُغْنََ فَددْلٌُهُ : كقكلو

                                                           

 .(6/186)جل مجمكع الفتاك  ،انظر: ابف تيمية (1)
  .(8/230)جشرح المكاقؼ  ،الجرجاني (2)
 .(267ص)الحسنىمعتقد أىؿ السنة في أسماء اهلل  ،انظر: محمد التميمي (3)

 .(5/179)ج المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿالقاضي عبد الجبار، (4) 
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، فمف تجاكز ذلؾ للو ما في السمكات كما في األرض كما بينيما كما تحت الثر  لالعرش استك 
  .(1)فقد خاب كخسر كضؿ كىمؾ"

ـ أك أشيد عميو بالزندقة : "مف قاؿ أف االسـ غير المسمى فاحكي  (2) كقاؿ األصمعي
 . (3)فمفظيما سكاء"

تارة  ىفي ىذه المسألة فقاؿ:" فاالسـ يراد بو المسم رحمو اهلل فصؿى  الجكزية قيـإلماـ ابف كا
 لعرشو كسمع اهلل كرأ ىاهلل عم ل، فإذا قمت: قاؿ اهلل كذا كاستك لكيراد بو المفظ الداؿ عميو أخر 

ذا قمت: اهلل اسـ عربي كالرحمف مف أسماء اهلل  كزنو فعبلف كخمؽ فيذا المراد بو المسمى نفسو، كا 
كالرحمف مشتؽ مف الرحمة كنحك ذلؾ فاالسـ ىينا لممسمى كال يقاؿ غيره لما في لفظ الغير مف 

ف أريد أف اهلل  ىاإلجماؿ، فإف أريد بالمغايرة أف المفظ غير المعن  حتىكاف كال اسـ لو  فحؽ، كا 
 .(4)لحاد"أك سماه خمقو بأسماء مف كضعيـ فيذا مف أعظـ الضبلؿ كاإل خمؽ لنفسو اسمان 

بالصمت كعد ذلؾ مف  ىمف مجمكع تمؾ الركايات أف السمؼ منيـ مف اكتفمما سبؽ ك يتضح 
الحماقات كمنيـ مف خاض بيا لدحض شبيات المتكمميف كقالكا أف أسماء اهلل غير مخمكقة، كأف 

ف االسـ ىك المسمى كقد أحسف إطبلقو باطؿ كلـ يقؿ أحد مف السمؼ أ ىاالسـ غير المسمى عم
   في بيانو العبلقة الكثيقة بيف االسـ كالمسمى اتصاالن كانفصاالن.  الجكزية قيـ ابف

 ثالثًا: تعريف الصفة عند السمف والمعتزلة.   

 تعريف الصفة عند السمف.  –أ  
الصفة ىي الشيء الذم يكجد بالمكصكؼ أك يككف لو عبلمة ككصؼ يكسبو الكصؼ   

، كالصفة ما قاـ بالذات لكي يميزىا عف غيرىا مف (5)الذم ىك النعت الذم يصدر عف الصفة

                                                           

 .(26صصريح السنة ) ،الطبرم (1)
: أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب بف عمي بف أصمع بف مظير بف رباح بف عمرك المعركؼ األصمعي ((2

ىػ كاف كثير التطكاؼ في البكادم 122باألصمعي الباىمي، أحد أئمة العمـ كصاحب لغة كنحك، كلد بالبصرة سنة 
كفيات األعياف  (.ابف خمكاف،4/162ىػ. انظر: الزركمي، األعبلـ )216كيقتبس عمكميا كأخبارىا، كتكفي سنة

 (.175 -3/170)ج
 .(2/232)جشرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة  ،البللكائى (3)
 .(514ص) شفاء العميؿ الجكزية، ابف قيـ (4)
 .(244صتمييد األكائؿ في تمخيص الدالئؿ ) ،انظر: الباقبلني (5)
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، (1)أمكر ذاتية مثؿ الكجو، كأمكر معنكية مثؿ العمـ كاإلرادة، كأمكر فعمية مثؿ النزكؿ كاالستكاء
كالمقصكد بالصفات ىنا "ما قاـ بالذات اإلليية مما يميزىا عف غيرىا ككردت بو نصكص الكتاب 

ضافة الصفة إل ما كاف صفة قائمة بغيرىا ليس ليا محؿ تقكـ بو، فاهلل ال اهلل أم  ىكالسنة، كا 
يتصؼ إال بما قاـ بو ال بما يخمقو بغيره، فإف كؿ مكصكؼ ال يكصؼ إال بما قاـ بو ال بما ىك 

 .(2)مبايف لو"
المغكم كاالصطبلحي لمصفة فيي  ىارتباط بيف المعنك  عبلقة أف ىناؾمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف 

 االسـ مف صفات تدؿ عميو كتخصو دكف غيره، فاالسـ كالصفة ال ينفكاف.    اإلمارة كما يكجد في 
 تعريف الصفة عند المعتزلة.   –ب 
"كصؼ الكاصؼ كلـ يكف في األزؿ كاصؼ كاالسـ عندىـ  الصفة عند المعتزلة ىي:  

كذىبت ، (4) ، أم أف اهلل لـ يكف في األزؿ اسـ كال صفة(3)سـ"االتسمية كلـ يكف في األزؿ 
أف "الصفة ىي نفس الكصؼ كالكصؼ خبر المخبر عمف أخبر عنو بأمر ما،  ىالمعتزلة إل

ذا ثبت أف الكصؼ ىك القكؿ  كقكلو إنو عالـ أك قادر كأنو ال مدلكؿ لمصفة كالكصؼ ىنا، كا 
ذا كاف الكصؼ  ىفالعرب تقكؿ الكصؼ كالصفة بمعن كاإلخبار كاحد كالكجو كالجية كغيرىا، كا 

 . (5)ىي القكؿ" أيضان ىك القكؿ فالصفة 
أف دعت إكالمعتزلة القدرية  (6) كنقؿ عف الجبائي أنو زعـ أف " الكصؼ ىك الصفة"  

شيء  الصفة كالكصؼجعمكا فيـ  فالعمـ ىك العالـ أكثر مف الكصؼ، ىالصفة ليست بمعن
 ، فالصفة عند المعتزلة ليست حقيقة في الذات بؿ ىي الذات نفسيا كيعبر عنيا بصفة(7)كاحد

 . (8)لكتارة بصفة أخر 
 

                                                           

 .(31صكالصفات ) معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء، انظر: محمد التميمي (1)
 .(6/318)ج لمجمكع الفتاك  ،(، ابف تيمية12صالصفات اإلليية تعريفيا كأقساميا ) ،محمد التميمي (2)
 .(1/63)جكتميز الفرقة الناجية  التبصير في الديف ،االسفرايني (3)
  .(13صالمنية كاألمؿ ) ،انظر: القاضي عبد الجبار (4)
 .(1/437)جالديف أبكار األفكار في أصكؿ  ،اآلمدم (5)
  .(2/388)ج فاإلسبلمييمقاالت  ،األشعرم(6)

التمييد  ،الباقبلني(. 103-1/102انظر: القاضي عبد الجبار، المجمكع في المحيط بالتكميؼ )ج(7) 
 .(219ص)

 .(111صالمنية كاألمؿ ) ،انظر: القاضي عبد الجبار (8)
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  قوليم أن الوصف ىو الصفة وعدم التفريق بينيما. ب ومناقشتيم المعتزلة ىالرد عم
كاالصطبلحي تبيف أف ىناؾ فرقا بيف الصفة كالكصؼ  مالمغك  ىمف خبلؿ التعريؼ السابؽ لممعن

 ، (1) كالصفة غير المكصكؼكأف الكصؼ غير الصفة كىذا ىك مذىب السمؼ التفريؽ بينيما، 
المغكم  ىلكف المعتزلة لـ يفرقكا بينيما كجعمكا الصفة ىي الكصؼ كىذا باطؿ لما دؿ عميو المعن

كاالصطبلحي، كمنيج السمؼ ىك الصكاب في تمؾ المسألة، قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل: " كالذم 
كال اإلثبات، ككبلمو ىؿ ىك غير اهلل أـ ال؟ لـ يطمقكا النفي   عميو السمؼ إذا قيؿ ليـ عمـ اهلل

ذا قيؿ ليس غيره أكىـ أنو ىك بؿ يستفصؿ السائؿ  ؟فإنو إذا قيؿ ليـ غيره أكىـ أنو مبايف لو، كا 
ف أراد  ف كاف مخمكقا فكيؼ بصفات الخالؽ؟ كا  فإف أراد بقكلو غيره أنو مبايف لو منفصؿ عنو كا 

مف خبلؿ ف، (2)"بالغير أنيا ليست ىي ىك فميست الصفة ىي المكصكؼ فيي غيره بيذا االعتبار
  . أف الصفة ليست ىي الذاتيتضح قكؿ ابف تيمية 

 المطمب الثاني: تعريف توحيد السماء والصفات عند السمف والمعتزلة
 أوًل: تعريف توحيد السماء والصفات عند السمف.  

كؿ شيء  ىتكحيد األسماء كالصفات ىك العمـ كاالعتقاد بأف اهلل بكؿ شيء عميـ كعم
العرش  ىعف كؿ عيب كنقص، لو المشيئة النافذة كالحكمة البالغة سميع بصير عمقدير منزه 

التي نثبتيا لو كما يميؽ بجبللو كعدـ التعرض ليا  ىكالصفات العم ىلو األسماء الحسن لاستك 
ما نفاه اهلل عنو كاعتقاد كماؿ ضده لو سبحانو كأف صفاتو ال تماثؿ  ىبتحريؼ أك تعطيؿ كنف

 . (3)صفات المخمكقيف
 نفيان   بما كصؼ بو نفسو في كتابو كبما كصفتو بو رسمو  كىك أيضان أف يكصؼ اهلل

ثباتان    .(4)فنيثبت هلل ما أثبتو لنفسو كننفي عنو ما نفاه عف نفسو  كا 
: "التكحيد العممي الخبرم االعتقادم المتضمف إثبات صفات الكماؿ الجكزية قيـؿ ابف كقا 

بيو كالتمثيؿ كتنزيو عف صفات النقص، كأف يكصؼ اهلل بما كصؼ كتنزييو فييا عف التش هلل 

                                                           

 (.214انظر: الباقبلني، التمييد ) ((1
 .(3/297)جالجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح  ،بف تيميةا (2)
 ،عبد اهلل الجبريف. (25صشبيات المستعينيف بغير اهلل ) ىانظر: أحمد بف إبراىيـ بف عيس، الرد عم (3)

   .(96صتسييؿ العقيدة اإلسبلمية )
 .(7ص( انظر: ابف تيمية، التدمرية )(4
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عنو مشابية  ىبو نفسو مف غير تحريؼ ال تعطيؿ كال تمثيؿ بؿ نثبت لو األسماء كالصفات كننف

}ٌَْْظَ وَِّؽٍِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ :   ، كقد جمع اهلل بيف إثباتيا كنفي التكيؼ عنيا في قكلو(1)المخمكقات"

 ]}الَّ ظُذْسِوُوُ خَٕزْصَدسُ ًَىٌَُ ُّذْسِنُ خَٕزْصَدسَ ًَىٌَُ خٌٍَّؽِْفُ خٌْخَسِري{ : كقكلو،  [11الشكرم:]سَصِري{خٌغَِّّْكُ خٌ

  .[103االنعاـ : 

كيتضمف مف أنكاع التكحيد الخبرم االعتقادم،  ىك مما سبؽ: أف تكحيد األسماء كالصفاتيتبيف  
لساف رسكلو،  ىنثبتيا لو كما أثبتيا لنفسو كعمى العم وتكصفا ىالحسنأسماؤه  اإليماف بأف هلل 

 مف غير تحريؼ كال تمثيؿ كال تعطيؿ. 
 ثالثة أسس ىي:     ىالسمف أن توحيد السماء والصفات يقوم عم ىوير  

 عف مشابية المخمكقيف كعف أم نقص.   : تنزيو اهلل الول
نقصاف أك  أكف كالسنة دكف زيادة : اإليماف باألسماء كالصفات كما جاءت في القرآالثاني

 تحريؼ أك تغيير أك تبديؿ. 
 .(2): قطع الطمع عف إدراؾ كيفية ىذه الصفات فنثبتيا كما جاءت دكف كيؼالثالث

 ويستدلون عمييا من القرآن والسنة والعقل كما يأتي:   
 .   أوًل: الدلة من القرآن الكريم 

ٌْمُغْنََ فَددْلٌُهُ زِيَد ًَرَسًُخْ خٌَّزَِّٓ ٍُّْمِذًَُْ فِِ ؤَعَّْأجِوِ عَُْفْضًََْْ َِد وَدٌُٔخْ }ًٌٍَِّوِ خَٕعَّْدء خ: قاؿ اهلل  - 1

كأمرنا أف ندعك بيا، ثـ أكعد  ىبأف لو أسماء حسن فأخبر اهلل ، [ 180األعراؼ:] َّمٌٍَُّْْ{

ؿ كالميؿ بيا في أسماء اهلل كصفاتو ىك: العدك  كاإللحاد كىدد مف ألحد في تمؾ األسماء،
دخاؿ ما ليس مف معانييا فييا، كىك أنكاع منيا أف يسمى  كبحقائقيا كمعانييا عف الحؽ الثابت كا 

اإلليية، كتسميتو بما ال يميؽ بو كتسمية النصارل لو أبان،  األصناـ بيا كتسميتيـ البلت مف
ييكد أنو فقير، كقكؿ ال بصفات المخمكقيف، ككصفو بما يتعالى كيتنزه عنو  كتشبيو صفاتو 

كأخطر ىذه األنكاع ىك تعطيؿ األسماء عف معانييا كصفاتيا كما فعمت المعتزلة التي قالت أف 

                                                           

 .(2/85)ج مدارج السالكيف، نفس المؤلؼ .(2/93)جاجتماع الجيكش اإلسبلمية  الجكزية، ابف قيـ (1)
 .(16-15صانظر: محمد ياسيف، اإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو ) (2)



126 
 

فقالكا سميع ببل سمع، كىذا أعظـ  ىمعان ىصفات كال عم ىأسماء اهلل ألفاظ مجردة ال تدؿ عم
 . (1) اإللحاد عقبلن كشرعان كلغةن 

كافية في الداللة  اآليةيذه ف ،[11الشكرم:]ًَىٌَُ خٌغَِّّْكُ خٌسَصِري{}ٌَْْظَ وَِّؽٍِْوِ شَِْءٌ : قكلو  – 2 

كأف ليس ليا شبيو كأنو منفرد في ىذه األسماء  ىكصفاتو العم ىأف هلل أسمائو الحسن ىعم
 ىأبي العز الحنفي:" اتفؽ أىؿ السنة عمابف كالصفات كال يماثميا شيء كلو المثؿ األعمى، قاؿ 

ء ال في ذاتو كال في صفاتو كال في أفعالو كلكف لفظ التشبيو قد صار في أف اهلل ليس كمثمو شي
الصحيح كىك ما نفاه القرآف كدؿ عميو العقؿ مف أف  ىيراد بو المعن مجمبلن  ان كبلـ الناس لفظ

ال يكصؼ بيا شيء مف المخمكقات كال يماثمو شيء مف المخمكقات مف  ىخصائص الرب تعال
  (2)صفاتو"

قاؿ  ، [اإلخبلص]ًْ ىٌَُ خٌٍَّوُ ؤَلَذ خٌٍَّوُ خٌصََّّذ ٌَُْ ٍَِّذْ ًٌََُْ ٌٌَُّذ ًٌََُْ َّىُٓ ٌَّوُ وُفًٌُخ ؤَلَذ{}لُ: قكلو  – 3 

صفات الجبلؿ كما دؿ اهلل جميع  ىأحد: أحد بدؿ أك خبر ثاني يدؿ عم ىفي معن (3)البيضاكم
ت كعف التعدد كما يستمـز منزه الذا عف جميع صفات الكماؿ إذ الكاحد الحقيقي ما يككف ىعم

كالجسمية كالتحيز كالمشاركة في الحقيقة كخكاصيا ككجكب الكجكد كالقدرة الذاتية كالحكمة التامة 

أم لـ يكف لو ما يماثمو كلـ يكف لو شبيو  }ًٌََُْ َّىُٓ ٌَّوُ وُفًٌُخ ؤَلَذ{: ، كقكلو(4) المقتضية لؤللكىية

 .  (5)يكف أحد يكافئو أك يماثمو مف صاحبة أك كلد صفاتو كلـفي  كأكال ند سكاء في أسمائو 

 

 

                                                           

(. ابف قيـ 360انظر: محمد الجامي، الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة في ضكء اإلثبات كالتنزيو )ص ((1
 (.170-1/169)ج(. نفس المؤلؼ، بدائع الفكائد 1/54لجكزية، مدارج السالكيف )جا

 .(46ص) شرح العقيدة الطحاكية ،العز الحنفيابف أبي  (2)
 أبك سعيد ناصر الديف البيضاكم قاضي مفسر عبلمة، كلد ،عبد اهلل بف عمر بف محمد بف عمي الشيرازم (3)

تأكيؿ. ، لو تصانيؼ عديدة منيا أنكار التنزيؿ كأسرار ال685في المدينة البيضاء في فارس كتكفي في تبريز سنة
 .(4/110)جاألعبلـ  ،انظر: الزركمي

 .بتصرؼ (5/347)ج أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم (4)
 .(5/347)جانظر: المرجع السابؽ  (5)
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 ثانيًا: الدلة من السنة النبوية.
ذى  ًإذىا  النًَّبي   كىافى : قىاؿى  ، ذىر   أىًبي عىفٍ  -1 عىوي  أىخى نىٍحيىا نىميكتي  ًباٍسًمؾى ": قىاؿى  المٍَّيًؿ، ًمفى  مىٍضجى  ،"كى

ٍمدي ": قىاؿى  اٍستىٍيقىظى  فىًإذىا ا بىٍعدى  أىٍحيىانىا ًذمالَّ  ًلمَّوً  الحى اتىنىا، مى لىٍيوً  أىمى  .(1)"الن شيكري  كىاً 
ٍيرىةى  أىًبي فٍ عى   -2 ًتٍسًعيفى  ًتٍسعىةن  ًلمَّوً  ًإفَّ ": قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ :  ىيرى  مىفٍ  كىاًحدنا، ًإالَّ  ًمائىةن  اٍسمنا، كى

اىىا ؿى  أىٍحصى نَّةى  دىخى  . (2)"الجى
مىى رىجيبلن  بىعىثى   النًَّبيَّ  فَّ أى : عىاًئشىةتو كأيضا ما رك   -3 كىافى  سىًريَّةو، عى اًبوً  يىٍقرىأي  كى  ًفي أًلىٍصحى

بلىًتًيـٍ  ـي  صى ده، المَّوي  ىيكى  ًبقيؿٍ  فىيىٍخًت عيكا فىمىمَّا أىحى كا رىجى ميكهي ": فىقىاؿى  ، ًلمنًَّبيِّ  ذىًلؾى  ذىكىري  شىٍيءو  أًلىمِّ  سى
؟ يىٍصنىعي  :  النًَّبي   فىقىاؿى  ًبيىا، أىٍقرىأى أىفٍ  أيًحب   كىأىنىا الرٍَّحمىًف، ًصفىةي  أًلىنَّيىا: فىقىاؿى  فىسىأىليكهي، ،"ذىًلؾى

كهي "  .(3)"ييًحب وي  المَّوى  أىفَّ  أىٍخًبري
كحدانية اهلل في أسمائو كصفاتو كأنو  ىكىناؾ العديد مف األحاديث النبكية في كتب السنة تدؿ عم

 كقات.   ال مثيؿ لو كال يشبو أحد مف المخم
 توحيد السماء والصفات.   ىثالثًا: الدلة العقمية الدالة عم 

تنكعيا كاختبلفيا كانتظاميا في أداء مصالحيا كسيرىا في  ىإف ىذه المخمكقات العظيمة عم -1
 عظمة اهلل كقدرتو كعممو كحكمتو  ىخططيا المرسكمة ليا تدؿ عم

زالة اليمـك اإلنساف كمف استجاب ىالنعـ التي أنعـ اهلل بيا عم -2 ة الدعاء كتفريج الكربات كا 
 .عباده ىالرحمة كأف اهلل مطمع عم ىككشؼ الضر ىذا يدؿ عم

غضب اهلل ليـ  ىعممو كاالنتقاـ مف العصاة كالظالميف يدؿ عم ىالعقاب كمجازاة اإلنساف عم -3
 ىالعكس مف إكراـ المؤمنيف كالطائعيف كالرضا عنيـ ليدؿ عم ككراىيتو كبغضو ليـ، أيضان 

  .   (4)محبتو ليـ

 

 

                                                           

 حديث 119/ 9، ًبيىا كىااًلٍسًتعىاذىةً  تىعىالىى المَّوً  ًبأىٍسمىاءً  الس ؤىاؿً باب  التكحيد/كتاب ، صحيح البخارمالبخارم: [ (1)
 .]7395 رقـ
 .]7392 رقـ : حديث118/ 9 ،كىاًحدنا ًإالَّ  اٍسـو  ًمائىةى  ًلمَّوً  ًإفَّ باب  التكحيد/كتاب ، البخارم صحيحالبخارم: [ (2)
اباب التكحيد/كتاب ، البخارم صحيحالبخارم: [ (3) اءى  مى تىعى  تىبىارىؾى  المَّوً  تىٍكًحيدً  ًإلىى أيمَّتىوي   النًَّبيِّ  ديعىاءً  ًفي جى  ،الىىكى
 .]7375 رقـ : حديث115/ 9

  .(62صانظر: صالح الفكزاف، عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر كاألصغر ) (4)
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 نواقض وىي. الثانيًا: توحيد السماء والصفات يقدح فيو عدة أمور, وىو ما يعرف ب
صفات الخالؽ بصفات المخمكقيف، كىك نكعاف: األكؿ كىك ما ادعتو  تشبيو :: أمالتشبيو -1

 ز، ككذلؾ ما ادعتو الييكد كشبيكا العزي النصارل كشبيكا المسيح عيسى ابف مريـ باهلل 
، كادعكا األصناـ أنيا آلية كشبيكا باهلل  ، كالمشركيف كما كرد في سكرة يكنس باهلل 

بأيدم المخمكقيف ككذلؾ   أما النكع الثاني فيك ما ادعتو المشبية كقالكا بتشبيو يد اهلل 
  (1)ذلؾ باقي الصفات.  ىسمعو ككجو كقس عم

عف فييا أك بإخراجيا عف حقائقيا "ىك الميؿ بالنصكص عما ىي عميو إما بالط :التحريف  -2
أما ما يخص األسماء كالصفات فيك" تغيير ألفاظ نصكص األسماء ك بمفظيا"  اإلقرارمع 

نكعيف، األكؿ:  ى، كىذا التحريؼ ينقسـ إل(2)بيا"  كالصفات أك معانييا عف مراد اهلل
كالثاني: تحريؼ ، ىاستكل لتحريؼ بالمفظ بزيادة أك نقص، كقكؿ الجيمية كالمعتزلة في استك 

بقاء المفظ عم ىبالمعن حالو لكف يتغير معناه كتفسير المعتزلة الغضب بإرادة الغضب،  ىكا 
    .(3)كالمحبة بإرادة اإلنعاـ

نكار قياميا بذات اهلل  :ىو التعطيل  -3    ىك إنكار ما يجب :أم، "(4)"نفي الصفات اإلليية، كا 
ىك تعطيؿ كمي، كتعطيؿ الجيمية الذيف مف األسماء كالصفات كىك نكعاف: األكؿ   هلل

ينكركف الصفات كبعضيـ ينكر األسماء كالصفات، كالثاني: ىك تعطيؿ جزئي، كىـ الذيف 
نكار ألسماء اهلل  (5)ينكركف بعض الصفات دكف بعض  كصفاتو العمى.   فالتعطيؿ جحد كا 

عرشو كيفيتو  ىاء اهلل عمكيفية الصفة كقكؿ القائؿ كيفية يد اهلل، أك استك  : ىك إثباتالتكييف  -4
  .(6)كذا ككذا

                                                           

محمد . (25صالعقيدة الكاسطية ) ى( انظر: عبد العزيز السمماف، مختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عم(1
 .(18ص) ياسيف، اإليماف

 .(59صأىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات ) ( محمد التميمي، معتقد(2
 .(23ص) عمى العقيدة الكاسطية عبد العزيز السمماف، مختصر األسئمة كاألجكبة األصكليةانظر: ( (3
 .(19ص) ( محمد ياسيف، اإليماف(4
 .(19-18ص( انظر: محمد بف عثيميف، فتح رب البرية بتمخيص الحمكية )(5
 .(3صالعقيدة الكاسطية ) ىمحمد بف العثيميف، مذكرة عم .(19صلسابؽ )( انظر: المرجع ا(6
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نفاىا اهلل عف نفسو،  كذلؾ يدخؿ ضمف نكاقض تكحيد األسماء كالصفات إثبات صفات هلل 
، (1)عممو كاستكاءه كسمعو كبصره ىصفات أثبتيا اهلل لنفسو كنف ى، أك نفكإثبات الكلد لو 

  (2)ء كالصفاتمف نكاقض تكحيد األسما كأيضان اإللحاد في أسمائو كصفاتو 

 ثالثًا: توحيد السماء والصفات عند المعتزلة.  

خاضت المعتزلة كثيران في الحديث عف ىذا النكع مف أنكاع التكحيد، كاعتبركا ىذا الباب 
كييدفكف مف كراء ذلؾ  نفي صفات البارئ  ىمف أىـ أبكاب العقيدة، فالمعتزلة أجمعت عم

  كبعد ذلؾ اختمفكا في نفييا رأييـ في التكحيد ىت مترتب عمالمعتزلة لمصفا ىالتكحيد المطمؽ، كنف
كىذا أزلييف بحجة أف إثباتيا يستمـز كجكد إلييف صراحة، بنفييا فبعضيـ كاف مذىبو كاضح في 

ألنو لك شاركتو الصفات في القدـ الذم ىك أخص كصؼ لو لشاركتو  ،مذىب كاصؿ بف عطاء
أبي ك منيـ مف كاف مذىبوك  (4)ؿ بينما اإلثبات مجمؿ، فالنفي عند المعتزلة مفص(3)في اإلليية

فعممو ىك  أف اهلل يستحؽ الصفات لذاتو كالصفات ىي الذات ىإل (5) ىذيؿ يعمي الجبائي كأب
فبل حقيقة ليا كىي  كنفكىا فعبلن  أم أثبتكىا اسمان  ىك، كقدرتو ىي ىي كىكذا في سائر الصفات

  ،(7) نقيضيا ىنف ىالسمب بمعن ىمعن ىتعكد إل كمنيـ مف جعؿ الصفات،(6)منفصمة عف الذات 
أم أنيا أحكاؿ  مثؿ قكلنا عالـ بذاتو أبك ىاشـ أنيا يستحقو لما ىك عميو في ذاتو،كاف مذىب ك 

  ف هلل عممان كقدرة فقد زعـ أنو جسـ مركب؛ ألف ىذه الصفات أعراضأزعـ  مفك ،(8)كراء الذات
فيك جسـ مركب كمف قاؿ بذلؾ فيك متشبو  ككؿ متحيز كالعرض ال يقكـ إال بجكىر متحيز

كقاؿ الشيرستاني: "كالمعتزلة ال ينكركف الصفات ككجكه كاعتبارات عقمية لذات كاحدة، كلكنيـ (9)
                                                           

 .(158ص) ( انظر: محمد ياسيف، اإليماف(1
 .(287ص) ( انظر: األثرم، اإليماف حقيقتو خكارمو نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة(2
 .(46-1/44)جالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ  .(105ص) ( انظر: القاضي عبد الجبار، المنية كاألمؿ(3
 .(6/515)ج ل( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاك (4
أبك اليذيؿ: محمد بف اليذيؿ بف عبد اهلل بف مكحكؿ العبدم مكلي عبد القيس البصرم العبلؼ، متكمـ كمف  ((5

ىػ. 235ىػ، كتكفي سنة 135أكبر عمماء المعتزلة كاف شيخ البصرييف في االعتزاؿ، صاحب التصانيؼ كلد سنة 
 (.543-10/542)ج(. الذىبي، سيرة أعبلـ النببلء 267-4/265)ج: ابف خمكاف، كفيات األعياف انظر

 (.183-182) انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة ((6
 (.1/137)جانظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف  ((7
 (.1/82لممؿ كالنحؿ )جالشيرستاني، ا .(182ص( انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )(8
 .(1/540)جانظر: ابف تيمية، الفتكم الحمكية الكبرل  ((9
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فإنيا إذا كانت مكجكدات  ىينكركف صفات ىي ذكات مكجكدات أزلية قديمة قائمة بذاتو تعال
ما أف تككف غير  كذكات كراء الذات فإما أف تككف عيف الذات، كىك مذىب المعتزلة، كا 

، إذف المعتزلة يثبتكف األسماء دكف الصفات كال عبلقة لؤلسماء بالصفات، كشبيتيـ (1)الذات..."
، كرد المعتزلة الصفات؛ ألنو لك قامت الحكادث بذاتو (2)أف إثبات الصفات يستمـز التشبيو

الحكادث فتككف الذات حادثة التصؼ بيا بعد أف لـ يتصؼ بيا كلك اتصؼ لتغير كالتغير دليؿ 
، فالصفات عندىـ أعراض حادثة كال تقـك إال (3)ىفي صفاتيا كىذا ال يتفؽ مع كماؿ ذاتو تعال

، فعقيدة المعتزلة في الصفات مقتبسة عف (4)بجسـ حادث، كما قامت بو الحكادث فيك حادث 
     (5)نو كاحد مف كؿ كجو الفمسفة اليكنانية فكاف ىؤالء يقكلكف أف اهلل كاجب الكجكد بذاتو كأ

 . المعتزلة في نفييم لمصفات ىرد عمال
ف كاف إثبات الصفات يستمـز  ىسم إف اهلل  – 1 نفسو بأسماء ككصؼ نفسو بصفات، كا 

ف كاف خبلؼ ذلؾ عندكـ فيذا تناقض في  التشبيو فإثبات األسماء أيضان  يستمـز التشبيو، كا 
 .   معان أك تنفكىا معان  ماء كالصفاتالمنيج فإما أف تثبتكا األس

أف كؿ مكجكد ال بد لو مف صفة كال يمكف كجكد ذات ميما كانت مجردة عف الصفات،  – 2
، كقكليـ أنو ال يكجد شيء متصؼ بالصفات إال كالبلئقة بجبللو  ىلو الصفات العم كاهلل 

، (6)كيؿ(جسـ فيذا باطؿ؛ فإف مف األشياء ما يكصؼ بجسـ كىك ليس بجسـ مثؿ قكلنا)ليؿ ط
قاؿ البييقي:" نعتقد في صفات ذاتو أنيا لـ تزؿ مكجكدة بذاتو كال تزاؿ كال نقكؿ فييا أنيا ىك كال 

 .(7)غيره كال ىك ىي كال غيرىا"
 ىنفسو بأسماء كسم ىسم يقاؿ لممعتزلة أف اتفاؽ األسماء ال يكجب التماثؿ، فاهلل  – 3

ليس كذاتو ذات كال  "فاهلل  ، قاؿ القرطبي:(8)مخمكقاتو بأسماء كشتاف بيف الخالؽ كالمخمكؽ

                                                           

 .(193صفي عمـ الكبلـ ) اإلقداـ( الشيرستاني، نياية (1
 .(99ص( انظر: محمد الخميس، الرسالة التدمرية )(2
 .( بتصرؼ110-109ص) ( القاضي عبد الجبار، المنية كاألمؿ(3
 .(93صشرح األصكؿ الخمسة ) ( انظر: القاضي عبد الجبار،(4
 (.61انظر: زىدم جار اهلل، المعتزلة )ص ((5
 .(31-29ص( انظر: محمد بف العثيميف، تقريب التدمرية )(6
 .(277-1/276)ج( البييقي، األسماء كالصفات (7
 .(22-21ص( انظر: ابف تيمية، التدمرية )(8
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كاسمو اسـ كال كفعمو فعؿ كال كصفتو صفة، إال مف جية مكافقة المفظ كجمت الذات القديمة أف 
 .  (1)يككف ليا صفة حديثة كما استحاؿ أف يككف لمذات الحديثة صفة قديمة"

قادران،  ىشيء عالمان ىك معنككف ال ىأنو ليس معن كالبديية العقؿالمغة ك مف المعمكـ في  – 4
ككف الصفة ىي المكصكؼ فيك مف يفمف جكز أف  قادران  كلـ يجعميا نفس ذاتو ىك نفس عالمان 

أعظـ الناس سفسطة كقكلو متناقض، كقكؿ إف اهلل عميـ ببل عمـ قكؿ متناقض كمخالؼ لمساف 
ٌؽ بدكف اٍلميٍشتىٌؽ منو فراران المشتؽ منو فيـ قد ثبتكا اٍلميٍشتى  ىالمعن ىالعربي؛ ألف المشتؽ داؿ عم

 .(2) مف تعدد القدماء مع اهلل 
 منيـ ىكالسمؼ الصالح كخاصة القركف األكل القرآف الكريـ مممكء بذكر صفات اهلل  إف – 5

بل تكاد تخمك ف معرفة دينيـ، فيـ كانكا يسمعكف كبلـ اهلل  ىىـ أفصح األمـ كأحرصيـ عم
 ىيـ بأف معناىا عمقد استشكؿ عمييـ شيئان منيا، لعممً يذكر أنو  كلـ فييا صفاتو، سكرة كلـ يذكر

  (3)كلك كاف خبلؼ ذلؾ لكرد ذلؾ عنيـ  ذاتوظاىرىا كما يميؽ ب
قكليـ الصفة زائدة عف الذات أك ىؿ ىي غير الذات أـ ال؟ يقاؿ ليـ أف أريد بقكلكـ بأف   - 6

مجردة قائمة بنفسيا منفصمة عف الذات الذات كأف ىناؾ ذاتان  ىالصفة غير الذات أك زائدة عم
زائد  الصفة كمفيـك الصفات ىأف لمذات معني غير معن ىفيذا غير صحيح، كأف أريد بيا بمعن

  .(4)ال تنفؾ عنيا فيذا صحيحك مفيـك الذات  ىعم

 المطمب الثالث: طريقة إثبات السماء والصفات عند السمف والمعتزلة. 

   لسماء والصفات .    ثبات ااأوًل: طريقة السمف في 
العمـ كالحكمة  ىعم يإف منيج السمؼ رحميـ اهلل في باب األسماء كالصفات منيج سديد مبن

، (5)كالسداد في االعتقاد؛ ألنو مأخكذ مف أدلة الكتاب كالسنة المؤيدة لمعقؿ الخالية مف الشبيات
نما خاضكا في الحديث  لنفسو كما أثبتو لو رسكلو  إثبات ما أثبتو اهلل  ىفيك مبني عم ، كا 

                                                           

 .(16/9)ج( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف (1
مرعي  .(99صشرح الرسالة التدمرية )محمد الخميس،  .(3/24)ل ابف تيمية، مجمكع الفتاك ( انظر: (2

 .(67ص) الحنبمي، أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات كالمحكمات كالمتشابيات
 (.58 -57الجيمية كالمعطمة )ص ىانظر: ابف قيـ الجكزية، مختصر الصكاعؽ المرسمة عم ((3
  .(489-2/487)ج، منياج السنة ابف تيمية :( انظر(4
 .(70صخميس، شرح الرسالة التدمرية )ال( انظر: محمد (5



132 
 

المتكمميف الذيف نفكا الصفات كقامكا بتأكيميا خكفان مف  ىفي باب األسماء كالصفات لمرد عم
   التشبيو فكقعكا في التعطيؿ.  

قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل: "طريقة السمؼ في باب األسماء كالصفات أف يكصؼ اهلل بما كصؼ بو 
ثباتان، فىييٍثًبتي هلل ما أثبتو لنفسو كينفنفسو كبما كصفتو بو رسمو نفيان  عنو ما نفاه عف نفسو، كقد  ىكا 

ـى أف طريقة سمؼ األمة كأئمتيا إثبات ما أثبتو مف الصفات مف غير تكييؼ كال تمثيؿ كال  ًم عي
تحريؼ كال تعطيؿ، كينفكف عنو ما نفاه عف نفسو مع إثبات ما أثبتو مف الصفات مف غير إلحاد 

 .   (1)في آياتو"في أسمائو كال 
"كمذىب السمؼ رحمة اهلل عمييـ اإليماف بصفات اهلل كأسمائو التي كصؼ بيا  :(2)كقاؿ ابف قدامة

مف غير زيادة عمييا كال نقص منيا كال تجاكز   لساف رسكلو ىنفسو في آياتو كتنزيمو أك عم
كقيف كال سمات المحدثيف ليا، كال تفسير كال تأكيؿ ليا بما يخالؼ ظاىرىا كال تشبيو بصفات المخم

    (3)المتكمـ بيا" ىقائميا كمعناىا إل ىبؿ أمركىا كما جاءت كردكا عمميا إل
، كفي حالة الرد اهلل  ىكىذا معناه االكتفاء بالكتاب كالسنة في إطبلؽ األسماء كالصفات عم

 تاب كالسنة. ىؤالء كتأكيدان لما جاء في الك ىالمخالفيف فإف السمؼ كضعكا قكاعد لمرد عم ىعم
  المعتزلة في نفييم أسماء اهلل وصفاتو:  ىردوا بو عم ومن ىذه القواعد ما

 التفاق في المسمى . ىالتفاق في السم ل يعن -1
بصفات المخمكقيف في االسـ كالمفظ، كمعمكـ أف  في بعض األحياف قد تتفؽ صفات اهلل 

سماء ال يقتضي االتفاؽ في فاالتفاؽ في األ صفات المخمكقيف تختمؼ عف صفات اهلل 
بعض  ىنفسو سميعان، عميمان، قديران، كغيرىا مف المسميات، كسم المسميات، فقد سمى اهلل 

كمعمـك ،  [2اإلنساف:]}فَفَمٍَْنَدهُ عَِّْمًد زَصِريًخ{:  مخمكقاتو بمثؿ ىذه المسميات كما في قكلو 

ئقة بجبللو ككماؿ عظمتو، كال يجكز ألحد ال أنو ال تماثؿ بيف السميعي كالسميعى، فصفات اهلل 

                                                           

 .(3/3)ج ل( ابف تيمية، مجمكع الفتاك (1
اهلل بف شيخ اإلسبلـ أبي عمر محمد بف أحمد  ( شرؼ الديف أبي الفضؿ الحسف شرؼ الديف أبي بكر بف عبد(2

اضي الجبؿ كابف قاضيو مكلكده في التاسع مف شعباف سنة بف محمد بف قدامة المقدسي الصالحي الحنبمي، ق
 ثبلث كتسعيف كستمائة، كتكفي في ثالث عشر مف رجب سنة احدم كسبعيف كسبعمائة بالجبؿ، انظر، محمد عبد

  .(1/77)جاهلل الشافعي، الرد الكافر 
 .(11ص( المقدسي، ذـ التأكيؿ )(3
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أف ينفييا بحجة التنزيو؛ فيجب إثباتيا دكف تشبيو بصفات المخمكقيف، كيكفي أف اهلل أخبر عف 

}بَِّْ سَزَّىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ : نفسو بصفات مدح ال نقص فييا بؿ ىي صفات كماؿ كما في قكلو 

 ؤََّّدٍَ ؼَُُّ خعْعٌٍََ لٍَََ خٌْمَشْػِ ُّغْشِِ خًٌٍََّْْ خٌنَّيَدسَ َّؽٍُْسُوُ لَؽِْؽًد ًَخٌشَّّْظَ ًَخٌْمََّشَ ًَخٌنُّفٌََُ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ

 .(1)[54]األعراؼ:ُِغَخَّشَخضٍ زِإَِْشِهِ ؤاَلَ ٌَوُ خٌْخٍَْكُ ًَخَِْٕشُ ظَسَدسَنَ خٌٍّوُ سَذُّ خٌْمَدٌَِّني{

 كالقول في الذات.  القول في الصفات – 2
ذا كاف لو ذات حقيقية  فاهلل   فيي ليس كمثمو شيء ال في ذاتو كال في صفاتو كال في أفعالو، كا 

، (2)ال تشبو كال تماثؿ الذكات فذات اهلل حقيقية كمتصفة بصفاتيا التي ال تماثؿ سائر الذكات
كذلؾ فية مكيفة محدكدة، إثبات كي فالصفات كالذات مف باب كاحد فكما أننا نثبت ذات اهلل 

يماف ككجكد ال إثبات كيفية كتحديد ذا (3)نثبت ليذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات كا  ، "كا 
فيي غير معمكمة لنا باعتبار التي ىي  ىكانت نصكص الصفات معمكمة لنا باعتبار المعن

ليس   السمؼ ... فإف اهلل: " كجماع القكؿ بما كاف عميو  رحمو اهلل كقاؿ ابف تيمية ،( 4)عمييا" 
 .(5)صفاتو كاف معطبلن"  ىكمثمو شيء ال في ذاتو كال في صفاتو كال في أفعالو فمف نف

 القول في بعض الصفات كالقول في بعضيا الخر.  - 3
مف األصكؿ التي يقكـ عمييا منيج السمؼ في تكحيد األسماء كالصفات القكؿ في بعض 

عميـ، حكيـ، حي، قدير، كىذه كميا صفات  فكما أف اهلل الصفات كالقكؿ في البعض األخر، 
، (7)ال المجاز (6) كجو الحقيقة ىحقيقية، ككذلؾ محبتو كرضاه كغضبو ككراىيتو نؤمف بيا عم

                                                           

 .( بتصرؼ241-240صمية )( عثماف ضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبل(1
 .(43ص) ( انظر: ابف تيمية ، التدمرية(2
 .( بتصرؼ38ص( محمد الشنقيطي، منيج كدراسات آليات األسماء كالصفات )(3
 .(241ص( عثماف ضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية )(4
 .(6/515)جل ( ابف تيمية، مجمكع الفتاك (5
كضع لو، كيفيد المفظ المطمؽ كالمعني مجردان عف القرينة كال يصح نفييا،  الحقيقة ىي المفظ المستعمؿ فيما ((6

ابف القيـ، مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية  (.100 -7/96)جانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكم 
 (.299كالمعطمة )ص

يو، كيجكز نفيو. ابف إال بقرينة دالة عم ىالمجاز ىك المفظ المستعمؿ في غير ما كضع لو كال يفيد المعن ((7
. ابف القيـ، مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة (100-7/96)جتيمية، مجمكع الفتاكم 

  (364)ص
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فحياة اهلل ال تشبو حياة المخمكقيف، كعمـ اهلل ال يشبو عمـ المخمكقيف، كغضبو ال يشبو غضب 
ما يميؽ بو كبعظمتو  ىينبغي أف نؤمف بصفات اهلل كميا عمالمخمكقيف، كىكذا في باقي الصفات، ف

"جؿ عف أف يشبو األناـ في ذاتو أك أسمائو أك صفاتو أك  ، كقاؿ حافظ الحكمي:(1)دكف تشبيو
أفعالو؛ ألف الصفات تابعة لمكصكفيا فكما أف ذاتو ال تشبو الذكات فكذلؾ صفاتو ال تشبو صفات 

 .  (2)المخمكقات"
مف   لساف رسكلو  ىلنفسو في كتابو كعم اإلثبات إثبات ما أثبتو اهلل  كطريقة السمؼ في

}ًَىٌَُ : كما في قكلو  غير تحريؼ كال تعطيؿ كال تشبيو كال تمثيؿ، فاإلثبات عندىـ مفصبلن 

ٌْغَْْرِ ًَخٌشَّيَددَشِ ىٌَُ خٌشَّلَُّْٓ }ىٌَُ خٌٍَّوُ خٌَّزُِ الَ بٌَِوَ باِلَّ ىٌَُ لَدٌُُِ خ: ، كأيضان قكلو [107]يكنس:خٌْغَفٌُسُ خٌشَّلُِْ{

 خٌُّْعَىَسِّشُ عُسْمَدَْ خٌٍَّوِ لََّّد ُّشْشِوٌُْ ىٌَُ خٌٍَّوُ خٌَّزُِ الَ بٌَِوَ باِلَّ ىٌَُ خٌٍَِّْهُ خٌْمُذًُّطُ خٌغَّالََُ خٌُّْآُِِْ خٌُّْيَُِّْْٓ خٌْمَضِّضُ خٌْفَسَّدسُ خٌشَّلُِْ

] دسِتُ خٌُّْصٌَِّسُ ٌَوُ خَٕعَّْدء خٌْمُغْنََ ُّغَسِّكُ ٌَوُ َِد فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ ًَىٌَُ خٌْمَضِّضُ خٌْمَىُِْ{ىٌَُ خٌٍَّوُ خٌْخَدٌِكُ خٌْسَ

أما  ،(3)عمييا ال مجممة في لفظ عاـ فأسماء اهلل كصفاتو يككف منصكصان ،[24-22الحشر: 
مع اعتقاد ثبكت   لساف رسكلو ىكعم عف نفسو في كتابو ما نفاه اهلل  ىالنفي فيك عندىـ نف

عف نفسو ىي صفات نقص تنافي كماؿ ضده،   كماؿ ضد الصفة المنفية ككؿ ما نفاه اهلل

 ى[، كالنف11]الشكرل: }ٌَْْظَ وَِّؽٍِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ خٌغَِّّْكُ خٌسَصِري{ :فالنفي عندىـ مجمؿ كما في قكلو 

كنقائص معينة؛ ألنو نفي لممماثمة في جميع  "الذم ال يتعرض فيو لنفي عيكب المجمؿ ىك
 كما في قكلو  مفصبلن  ىكقد يأتي النف (4)الصفات فمـ يقؿ ليس كمثمو شيء في عممو أك قدرتو"

}خٌْمَّْذُ ٌٍّوِ : كما أنو يأتي اإلثبات مجمبلن كما في قكلو ،  [225البقرة:] }الَ ظَإْخُزُهُ عِنَصٌ ًَالَ ٌٌََْٔ{

[، كما أنيـ ال يصفكف اهلل بالنفي المحض فيثبتكف ضد الصفات المنفية 2]الفاتحة: {سَذِّ خٌْمَدٌَِّني

اآليات  [، فيـ يثبتكف كماؿ عدلو كىناؾ العديد مف49]الكيؼ:}ًَالَ َّفٍُُِْ سَزُّهَ ؤَلَذًخ{: كما قاؿ 

                                                           

 .(242ص) اإلسبلميةعثماف ضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة انظر: ( (1
 (.1/209)جحافظ الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ  ((2
خميس، شرح الرسالة التدمرية المحمد  .(88صبريف، تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )اهلل الج ( انظر: عبد(3
 .(12صالتدمرية ) ،ابف تيمية .(74ص)

 .(77ص( محمد الخميس، شرح الرسالة التدمرية )(4
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شَِْءٌ ًَىٌَُ خٌغَِّّْكُ }ٌَْْظَ وَِّؽٍِْوِ  : جمع بيف النفي كاإلثبات في قكلو  ذلؾ، كاهلل ىالتي تدؿ عم

منزه عف صفات النقص كالسنة كالنكـ كالعجز كالكسؿ،  ، فاهلل (1)[11]الشكرل:خٌسَصِري{

متصؼ بصفات الكماؿ التي ال نقص فييا فبل يماثمو شيء مف المخمكقات في شيء مف صفاتو، 
كالحيز كالجية، فطريقة كال إثبات كتنازعت الفرؽ اإلسبلمية فيو كالجسـ  ىكأما فيما لـ يرد فيو نف

السمؼ فييا التكقؼ في لفظو فبل يثبتكه كال ينفكه لعدـ كركده أما معناه فيفصمكف فيو إف كاف 
ال فيك باطؿ، كىي الطريقة الكسط بيف أىؿ التعطيؿ كأىؿ  مكافؽ لما في القرآف كالسنة قبمكه كا 

ؼ بو نفسو أك كصفو بو رسكلو ال يكصؼ اهلل إال بما كص" كفي ىذا قاؿ اإلماـ أحمد: (2)التمثيؿ
  .(3)ال يتجاكز القرآف كالحديث"

 الصة:الخُ 
دلت عمييا نصكص الكتاب كالسنة فتميز منيجيـ  ىقكاعد مثم ىمنيج السمؼ قاـ عم

بمكافقتو لصحيح المنقكؿ كصريح العقؿ مع سبلمتو مف التناقض كاالضطراب، منيا أنيا قائمة 
ألسماء كالصفات الثابتة في القرآف كالسنة النبكية دكف زيادة أك اإليماف كالتسميـ بما كرد في ا ىعم

إما  اتجميع الصف ىأنيا تكقيفية ال اجتياد فييا، كأف كؿ اسـ مف أسمائو داؿ عم ىنقصاف، كعم
كىي صفات مدح  ىكصفاتو كميا كاممة كحسن بالمطابقة أك التضمف أك االلتزاـ، كأسماء اهلل 

اؼ كىي غير محصكرة في عدد معيف نثبتيا ببل تكييؼ كال تعطيؿ ككماؿ، كأسمائو أعبلـ كأكص
كصؼ متعد فإنيا تضمف ثبكت االسـ كالصفة  ىكال تحريؼ كال تمثيؿ، كأسماء اهلل إف دلت عم

 .(4)التي دلت عمييا كثبكت حكميا كمقتضاىا
 .  ثانيًا: طريقة المعتزلة في نفي صفات اهلل 

 اء كالصفات.  ثبات األسما ىاالستدالؿ بالعقؿ عم
المعتزلة مف المتكمميف الذيف يقرركف مسائؿ العقيدة عف طريؽ األدلة العقمية كمنيجيـ 

النقؿ  ىالنقؿ، كىذه سمة كاضحة عند المتكممة عامة فيـ يقدمكف العقؿ عم ىتقديـ العقؿ عم

                                                           

 .(77صمحمد الخميس، شرح الرسالة التدمرية )انظر: ( (1
 .(2/523)جابف تيمية، منياج السنة  .(90ص) اهلل الجبريف، تسييؿ العقيدة اإلسبلمية ( انظر: عبد(2
 .(1/25)جالتحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية  ،( فالح الدكسرم(3
خميس، المحمد  .(13-10ص) ىفي صفات اهلل كأسمائو الحسن ى( انظر محمد بف عثيميف، القكاعد المثم(4

 .(77-70ص) شرح الرسالة التدمرية
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لكصكؿ كيمجدكنو كيعتبركنو المصدر كالمعيار األكؿ في قبكؿ كرد النصكص، كيعتبركف إمكانية ا
النقؿ، فالعقؿ عندىـ يفيد اليقيف فقاؿ القاضي عبد الجبار  ىالحؽ عف طريؽ تقديـ العقؿ عم ىإل

جماع كمعرفة اهلل ال تناؿ إال بحجة في ذلؾ:" الداللة أربعة: حجة العقؿ كالكتاب كالسنة كاإل
جماع ىي مصادر ثانكية يأخذ بيا است(1)العقؿ" كىي  ئناسان ، فالمصادر األخرل مف قرآف كسنة كا 

 ظنية الداللة كيعتبرىا حجة لكنو قدـ العقؿ عمييا.
قاؿ القاضي عبد الجبار في بياف ذلؾ:" أكليا داللة العقؿ؛ ألف بو يميز بيف الحسف كالقبيح  

كيبيف القاضي عبد الجبار سبب تقديـ (2)كألف بو يعرؼ أف الكتاب حجة ككذلؾ السنة كاإلجماع" 
ف اهلل لـ يخاطب إال أىؿ العقكؿ كألف بو ييعرؼ أف الكتاب حجة النقؿ فيقكؿ:" أل ىالعقؿ عم

ف كنا نقكؿ أف الكتاب ىك األصؿ مف حيث  ككذلؾ السنة كاإلجماع فيك األصؿ في ىذا الباب كا 
، كمما قالو القاضي (3)األحكاـ " ىما في العقكؿ كما أف فيو األدلة عم ىأف ما فيو مف التنبيو عم
نما نكرده لنبيف  عبد الجبار عف القرآف:" ليس يصح االحتجاج بو في إثبات التكحيد كالعدؿ كا 

خركج المخالفيف عف التمسؾ بالقرآف، مع زعميـ أنيـ أشد تمسكان بو كنبيف أف القرآف كالعقؿ في 
ف كانت داللتو عم ىأنو يدؿ عم كاعتبرت المعتزلة القرآف حجة إذا  (4)طريقة التأكيد" ىما نقكؿ كا 

حؽ  ىلة العقؿ، قاؿ القاضي عبد الجبار:" .... ليصبح أف يعرؼ أف كبلمو تعالكافقت داللتو دال
ما تقدـ لو  ىكداللة فبل بد أف يعرؼ ما في كتاب اهلل مف اآليات الكاردة في العدؿ كالتكحيد عم

ال كاف الفرع  ىمف العمـ، فما كافقو حممو عمي ظاىره كما خالؼ الظاىر حممو عم المجاز كا 
آيات القرآف تقتضي " ، كقاؿ:(5)ىذه الطريقة" لسك  ىال يمكف في كبلمو تعالناقضا لؤلصؿ ك 

بظاىرىا التشبيو لذلؾ كجب تأكيميا؛ ألف األلفاظ معرضة لبلحتماؿ كدليؿ العقؿ بعيد عف 
األصؿ؛  ى، كبما أف المعتزلة اعتبرت العقؿ ىك األصؿ قالكا ال يجكز تقديـ الفرع عم(6)االحتماؿ"

ألصؿ كالطعف في األصؿ طعف في الفرع، قاؿ القاضي عبد الجبار:" فمك ألف ذلؾ طعف في ا
أصمو كذلؾ ال يجكز  ىاهلل كالحاؿ ىذه كنا مستدليف بفرع لمشيء عم ىاستدلمنا بشيء منيا عم

                                                           

 .(88صالخمسة )( القاضي عبد الجبار: شرح األصكؿ (1
 .(139ص، فضؿ االعتزاؿ كطبقات المعتزلة )كآخركف( القاضي عبد الجبار (2
 .)نفس الصفحة( المرجع السابؽ( (3
 .(17/94)جالمغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ،( القاضي عبد الجبار(4
  .(16/395)جالمرجع السابؽ ( (5
 .(1/199)ج التكميؼب المحيط فيجمكع ( القاضي عبد الجبار، الم(6
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ثبت أنو كبلـ عدؿ حكيـ ال يجكز عميو الكذب كذلؾ  متىكبياف ىذا، أف الكتاب إنما ثبت حجة 
شرطيف أساسيف ىما: كماؿ  ى، كاالستدالؿ بالعقؿ ال بد أف يعتمد عم(1)معرفة اهلل ...." ىفرع عم
  .(2)كتمامو، كأف تككف ىذه الصفات معقكلة مف نفس المستدؿ كغيره العقؿ

األكؿ عند المعتزلة ىك العقؿ فجعمكه ىك األساس،  ىما سبؽ يتبيف أف مصدر الكح ىكبناءن عم
ما فالقرآف الكريـ فيك فرع كيأخذ بما فيو لبلستئناس،  ، بينماكالذم يعتمد عميو في مسائؿ االعتقاد

، كمف خبلؿ بحثي كاطبلعي رده كتأكيمو ىكافؽ مذىبيـ كعقكليـ أخذكا بو، كما يخالفيـ عمدكا إل
المسائؿ العقدية ىك الدليؿ العقمي كقميبلن ما  ىلكتب المعتزلة كجدت أغمب ما يستدلكف بو عم

  كما ىك في شرح األصكؿ الخمسة. الدليؿ السمعي يستدلكف باألدلة النقمية كيسمكنو

 النقل.   ىالمعتزلة في تقديميم العقل عم ىالرد عم
األدلة الشرعية ممتنع متناقض، كأما  ىالقكؿ بأف العقؿ أصؿ النقؿ باطؿ كتقديـ المعقكؿ عم -1

كذلؾ ألف ككف الشيء ؛ مكف مؤتمؼ فكجب الثاني دكف األكؿتقديـ األدلة الشرعية فيك م
غير معمكـ بالعقؿ ليس ىك الزمة لشيء مف األشياء بؿ ىك مف األمكر  بالعقؿ أك عمكمان م

 .   (3)النسبية اإلضافية 
العقؿ، لما فيو مف اليداية كالرشاد التي  ىىك مف لو األحقية في التقديـ عم اهللإف كبلـ   -2

ت التي يتكقؼ يحتاجيا العقؿ، قاؿ ابف تيمية:" ليس فيما يعارض السمع شيء مف المعقكال
معقكالن ليس أصبلن لمسمع يتكقؼ العمـ  ىكؿ ما عارض السمع مما يسم السمع عمييا، فإذف

   .(4)بصحة السمع عميو فبل يككف القدح في شيء مف المعقكالت قدحان في أصؿ السمع"
األدلة السمعية) القرآف الكريـ كالسنة النبكية( ىما المصدريف األصميف في االستدالؿ بيما   -3

مسائؿ العقيدة كىما ببل شؾ تفيداف اليقيف كىما قطعية الداللة، كال تعارض بيف العقؿ  ىعم
ف كاف ىناؾ تعارض فإف  الصحيح كالنقؿ الصريح بؿ العقؿ الصريح يؤيد النقؿ الصحيح، كا 

                                                           

 .(89-88ص) ( القاضي عبد الجبار ،شرح األصكؿ الخمسة(1
 .(143صشكمة الذات اإلليية كالصفات عند القاضي عبد الجبار )م( انظر: رابحة عبد المطيؼ، (2
 .( بتصرؼ3/823)جالجيمية كالمعطمة  ى، الصكاعؽ المرسمة في الرد عمالجكزية قيـ ( ابف(3
كقد سرد ابف تيمية الكثير مف الردكد عمى مف قدـ العقؿ  (.1/91)جلعقؿ كالنقؿ ابف تيمية، درء تعارض ا ((4

 عمى النقؿ.
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اتباع ك  مفسدة كبيرة النقؿ فيو ى، كتقديـ العقؿ عم(1)النقؿ غير صحيح أك العقؿ غير صحيح
  .  أماـ الكتاب كالسنة كىذا باطؿ فسالن لليك 

تكضيح كتنبيو الكتاب  ىإف العقؿ عند السمؼ مصدر مف مصادر المعرفة، كلكنو محتاج إل -4
الصكاب أم أنو ليس مصدر مستقبلن بؿ لك كاف كذلؾ لحدث تشتت  ىكالسنة، إلرشاده إل

  (2)كالخبلؼ  التنازع ىإل مالعقؿ يؤد ىكتفرقة ألف االعتماد عم

 :الصةالخُ 

المعتزلة يقدسكف العقؿ أكثر مف النقؿ كىـ بذلؾ مبتدعة خالفكا الشرع، فالعقؿ ىك عندىـ المعيار 
لكؿ شيء، كصدؽ مف قاؿ فييـ" كأكثر الناس حظان مف ىذه الخصمة الجاىمية مبتدعة المتكمميف 

ا تيكاه فقد تكممكا في الصفات اإلليية بما لـ ينزؿ اهلل بو مف سمطاف كأكلكا نصكص الشريعة بم
    .(3)أنفسيـ"

 عند السمف والمعتزلة.    المطمب الرابع: السماء الواردة في سورة يونس 

 عند السمف والمعتزلة.  نبذة عن أسماء اهلل 

 ىعند السمؼ كميا نعكت كليست أعبلمان محضة بؿ ىي أسماء دالة عم ىأسماء اهلل الحسن
ى ، كلك كانت أعبلمان محضة كألفاظ ال معان، كىي صفات كماؿ تكجب لو المدح كالثناءىمعان

لـ يصح أف يخبر عنو  ىمعان ى، كلك لـ تكف أسماؤه دالة عم(4)ككانت جامدة ىليا لـ تكف حسن
: "أسماؤه كميا أسماء مدح كحمد الجكزية قيـ، قاؿ ابف (5)بأفعاليا، فبل يقاؿ يسمع كيعمـ، كىكذا

فات كماؿ كنعكتو كميا نعكت جبلؿ كأفعالو كصفاتو كميا ص ىكثناء كتمجيد، لذلؾ كانت حسن
كميا حكمة كرحمة كمصمحة كعدؿ، كؿ شيء مف مخمكقاتو داؿ عميو كمرشد لمف رآه بعيف 

                                                           

 ( بتصرؼ11/490)ج ل( ابف تيمية، مجمكع الفتاك (1
 (.3/296)جانظر: المصدر السابؽ  ((2
 .(155صأىؿ الجاىمية ) ( األلكسي، فصؿ الخطاب في شرح مسائؿ الجاىمية التي خالؼ فييا رسكؿ اهلل (3
محمد الخميس،  .(1/52)ج ، مدارج السالكيفالجكزية ابف قيـ .(292 /3) ( انظر: ابف تيمية، منياج السنة(4

  .(76-75ص) شرح الرسالة التدمرية
 .(1/53)جمدارج السالكيف  الجكزية، ابف قيـ :( انظر(5
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"أسماء اهلل مشتقة مف صفاتو، كصفاتو قديمة بو، فأسماؤه غير  ، كأيضان قاؿ:(1)البصيرة إليو"
   (2)مخمكقة"

 يشترطكف ذكرىا في القرآف كالسنة النبكية بؿ يكفي الفيـ عند المعتزلة،  ىأما أسماء اهلل الحسن
جراء األسماء كالصفات عمب  ىاهلل كإجرائيا عم ىداللة العقؿ عمييا فقاؿ القاضي عبد الجبار:" كا 

فاالسـ أك الكصؼ عند ،(4)أنيا ليست تكقيفية :أم (3)غيره في أنو يحسف مف غير سمع كتكقيؼ"
قصد الكاصؼ،  ىصؼ، كمف ىذا المنطمؽ أرجعكا الصفة إليحدثو المسمى أك الكا ىالمعتزلة معن

كيثبتكف أسماء  ىالمسمى، فيـ ينفكف المعان ىكلك لـ يكف ىذا المقصكد لما صار االسـ اسمان عم
كاحد،  ىفيقكلكف عالـ بذاتو ببل عمـ، أك أف العميـ كالسميع بمعن ىمعان ىجامدة ال تدؿ عم

  .(5)ليا ىال معانفأسماء اهلل عند المعتزلة أعبلـ محضة 
كصفات باطؿ مف كجكه، أنيا لك  ىمعان ىفقكؿ المعتزلة بأف أسماء اهلل جامدة محضة ال تدؿ عم

}ًٌٍَِّوِ : كما في قكلو بيا نفسو  ىأثني عم الكصفية، كأيضان اهلل  ىكانت كذلؾ لـ تدؿ عم

الكماؿ كالثناء،  ىو كال يدؿ عمال مدح في مف األسماء كالجامد ، [180األعراؼ:]خَٕعَّْدء خٌْمُغْنََ{

كاحد،  ىكأيضان يمـز مف أنيا جامدة عدـ اختبلؼ معانييا فيككف العميـ كالسميع كالبصير بمعن
كىذا ال يقكلو عاقؿ كمخالؼ لقكاعد المغة العربية، فكؿ اسـ لو داللة خاصة بو، كذلؾ أف 

الذات بالعممية،  ىتو فيي دالة عمالكصفية مف لكاـز األسماء المشتقة، كأسماء اهلل مشتقة مف صفا
   (6)كبيذا نبطؿ قكؿ المعتزلة

 .  وفيما يمي السماء الواردة في سورة يونس 

 ".  لفظ الجاللة "اهلل  -1
 لفظ الجاللة "اهلل" عند السمف: - أ

                                                           

 .(1/144)جمدارج السالكيف  الجكزية، ( ابف قيـ(1
 .(514صميؿ )، شفاء العالجكزية ( ابف قيـ(2
 .(5/180)ج المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ ،( القاضي عبد الجبار(3
 .(2/496)ج جمع الجكامع ىشرح الجبلؿ المحمي عم ى( انظر: حسف العطار الشافعي، حاشية العطار عم(4
 تدمرية(، ابف تيمية، ال146ص) مامية( انظر: عائشة المناعي، أصكؿ العقيدة بيف المعتزلة كالشيعة اال(5
  .(18ص)

 .(72-71صعثيميف، المجمي في شرح القكاعد المثمي في صفات اهلل كأسمائو )ال( انظر: محمد (6
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مف أكثر األسماء التي كردت في القرآف الكريـ كىك أعظميا، حيث كرد  يعتبر لفظ الجبللة اهلل 

}بَِّْ سَزَّىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ   :في كاحد كستيف مكضعان، منيا في قكؿ اهلل كرة يكنس ذكره في س

}ًََِد خٍََكَ خٌٍّوُ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ َّٓدضٍ ٌِّمٌٍََْ  :، كقكلو [3يكنس:]خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍَ{

 .  ير مف اآليات التي كردت في سكرة يكنس كغيرىا الكث [6]يكنس: َّعَّمٌُْ{

الثالث مف  بحث، فسبؽ الحديث عنو في الم المغكم لمفظ الجبللة اهلل ىأما عف المعن
نابةن  : " اإللو ىك الذم يؤلو فيعبد محبةن عند السمؼ ، كأما اصطبلحان (1) ىذا البحث جبلالن  كا   كا 

كرامان  خؿ فيو حبو كخكفو فما كاف مف تكابع األلكىية ، فاإللو ىك مف يستحؽ أف يؤلو العباد كيدكا 
فاهلل ذك األلكىية أم المعبكد لما  اسمو  ىكىك كصؼ اهلل الداؿ عم ،"(2)فيك حؽ محض هلل 

 ،(3)اتصؼ بو مف صفات األلكىية ككميا صفات كماؿ، فيك كاجب الكجكد الذم لـ يزؿ كال يزاؿ

ية كالصفة فيك ذك األلكىية كال معبكد بحؽ معانيو مف العبكد ىيدؿ عم أف اسـ اهلل  فيبلحظ
 سكاه.

اسـ لممكجكد الحؽ الجامع لصفات األلكىية كىك كحده المتفرد بالكجكد الحقيقي،  كاهلل 
فإف كؿ مكجكد في الككف ىالؾ إال اهلل كحده ال شريؾ لو، كىك اسـ جامع لصفات األلكىية 

كأعبلىا محبلن في الذكر  ىالرب تعال أشير أسماء اهلل " :(5)كقاؿ الخطابي، (4)بأكمميا 
عؿ إماـ سائر األسماء كخصت بو كممة اإلخبلص ككقعت بو الشيادة فصار  كالدعاء، ككذلؾ جي

عنو األلسف فمـ يدع بو شيء  شعار اإليماف كىك اسـ ممنكع لـ يتسـ بو أحد كقد قبض اهلل 
  (6)سكاه" 

                                                           

  .مف ىذا البحث (88)انظر: صفحة   ((1
 .(76، 1/22)ج لمجمكع الفتاك  ،( ابف تيمية(2
بد الرحمف السعدم، ع .(37ص) ( انظر: صالح الفكزاف: عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر(3

 .(1/102)ج القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف .(26صتيسير الكريـ الرحمف )
 .(61ص) ( انظر: الغزالي، المقصد األسني(4
(  اإلماـ العبلمة المحدث: أبك سميماف حمد بف حمد بف إبراىيـ بف خطاب البستي الخطابي، صاحب (5

، لو تصانيؼ 317ىػ كقيؿ ػ319المذىب الشافعي كلد سنة  ىو عمالتصانيؼ كاف ثقة مف أكعية العمـ، أخذ الفق
ىػ في بمده ببست. انظر: الذىبي، 388، كغيرىا، تكفي سنة ىعديدة منيا، شرح السنف، ك شرح األسماء الحسن

   .(3/149)جتذكرة الحفاظ ، نفس المؤلؼ .(27-17/23)جسيرة أعبلـ النببلء 
 .(31-30صشأف الدعاء ) ،( الخطابي(6
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ألسماء منيا أنو األصؿ كاألساس لسائر كىذا االسـ لو مميزات كخصائص تميزه عف غيره مف ا
جميعيا كمدار معانييا عميو،  ى، كجميعيا مضافة إليو فيك مرجع لؤلسماء الحسنىاألسماء الحسن

، كأيضان ما يميز ىذا االسـ عف  [8طو:]}خٌٍَّوُ الَ بٌَِوَ باِلَّ ىٌَُ ٌَوُ خَٕعَّْدء خٌْمُغْنََ{ :كما في قكلو 

يسقطاف عنو عند النداء فيقاؿ يا اهلل فصارتا كالجزء األساسي في االسـ،  غيره أف األلؼ كالبلـ ال
أما غيره مف األسماء فأسقطت عنيا األلؼ كالبلـ فبل يقاؿ يا الرحيـ أك يا الخالؽ كىكذا، كأيضان 

أم شيء،  ىأف اسـ اهلل يبتدأ بو في جميع األمكر كاألحياف كاألدعية كاألذكار كعند القسـ عم
ء كفي الصبلة كعند التيميؿ كالتسبيح كالتكبير، كالبسممة كعند الطعاـ كالشراب كغيرىا كعند الكضك 

 .  (1)مقترنان بيا غير منفؾ عنيا مف األمكر فصار لفظ اهلل 

كفيما يتعمؽ بأف اسـ اهلل مشتؽ أـ غير مشتؽ: اختمؼ العمماء في ىذه المسألة كخاضكا 
" قاؿ البعض أنو غير مشتؽ، ألف االشتقاؽ يستمـز مادة فييا كفي الحديث حكؿ لفظ الجبللة " اهلل

اسمو القديـ كىك ال مادة لو كاسـ اهلل أزلي كاألزلي في سبؽ لـ يؤخذ مف غيره  يشتؽ منيا كاهلل 
فكيؼ يككف االشتقاؽ؟ فيذا مستحيؿ فيك اسـ محض ال يتضمف صفات تقكـ بمسمياتيا، كقكلنا 

د مف المخمكقيف، كقاؿ البعض األخر، أنو مشتؽ، ثـ اختمفكا عمر كزيد، كاسـ اهلل ال يسمي بو أح
في اشتقاقو فقاؿ فريؽ: أنو مشتؽ مف ألو الرجؿ يألو إليو إذا فرغ مف أمر، كمصدرىا اآللية 
كاأللكىية، كقاؿ فريؽ أخر أنو مشتؽ مف ألو الذم مضارعيا يألو إذا تحير، كمصدرىا ألو، كقاؿ 

، كقيؿ أصؿ الكممة )اله( كعميو دخمت األلؼ كالبلـ لمتعظيـ ". سيبكيو: "مثؿ الناس أصمو: أناس
كىي اإلليية كسائر أسمائو العميـ كالقدير كىي مشتقة  كخبلصة رأييـ أنيـ أرادكا أنو صفة لو 

مف مصادرىا ريب كىي قديمة كالقديـ ال مادة لو، فما كاف جكابكـ عف تمؾ األسماء فيك جكاب 
باالشتقاؽ إال أنيا  ىعف تمؾ المسألة أننا ال نعن الجكزية قيـكأجاب ابف  ،القائميف باشتقاؽ اسـ اهلل

، ال أنيا متكلدة منيا تكلد الفرع مف أصمو، كاالشتقاؽ ىنا أف ىمبلقية لمصادرىا في المفظ كالمعن
أحدىما يتضمف األخر كزيادة، كىك ىنا اشتقاؽ تبلـز سمي المتضمف بالكسر مشتقان كبالفتح 

 .(2)ىكليس اشتقاؽ مادم كال محذكؼ في اشتقاؽ أسماء اهلل بيذا المعنمشتقان منو، 

                                                           

 .(75ص، عبد الرزاؽ البدر )ى( انظر: فقو األسماء الحسن(1
(، 278-276صفي شرح أسماء اهلل كصفاتو ) ى( ، القرطبي، األسن23ص، بدائع الفكائد )الجكزية ( ابف قيـ(2

 .( بتصرؼ87ص( )45سعد ندا، مفيـك األسماء كالصفات، العدد )
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فيذه مقاالت أصحاب العربية كالنحك في ىذا " ي ىذه المسألة ما قالو الخطابي:كأحسف ف
أنو اسـ عمـ كليس بمشتؽ كسائر األسماء المشتقة،  ىاالسـ، كأحب كأعجب األقاكيؿ مف ذىب إل

ـ يدخبل لمتعريؼ دخكؿ حرؼ النداء كقكلؾ يا أهلل كحرؼ النداء ال أف األلؼ كالبلـ ل ىكالدليؿ عم
ل  (1)كال يا الرحيـ كما نقكؿ يا أهلل"  ،يجتمع مع األلؼ كالبلـ لمتعريؼ كال نقكؿ يا الرحمف ىذا  ىكا 

مع  ىذلؾ المعن ىإنما ىك نزاع في كجو داللة المفظ عم" كقاؿ: الجكزية قيـذىب اإلماـ ابف  لرأال
 .(2)كاحد، كىذا القدر ال يخرج المفظ عف إفادتو لمسامع اليقيف بمسماه" ىأف المعن ىماتفاقيـ ع

 عند المعتزلة:    لفظ الجاللة اهلل  - ب
عند المعتزلة فأصمو اإللو فحذفت اليمزة كعكض منيا حرؼ   أما لفظ الجبللة اهلل

ء األجناس كالرجؿ كالفرس، التعريؼ؛ لذلؾ قيؿ يا أهلل  بالقطع كما يقاؿ يا إلو، كاإللو مف أسما
 ىكلـ يطمؽ عم المعبكد بحؽ كىك اهلل  ىكؿ معبكد بحؽ أك باطؿ ثـ غمب عم ىاسـ يقع  عم

ف قمت أأسـ ىك أـ صفة قمت بؿ  أم الزمخشرم غيره كمف ىذا االسـ اشتؽ تألو، كألو، كاستألو، كا 
الزمخشرم: أف االسـ اسـ غير صفة، أال تراؾ تصفو كال تصؼ بو فنقكؿ إلو كاحد صمد، كيرم 

، كمف ىنا ندرؾ أف المعتزلة تجرد اسـ اهلل مف (3)األحسف اهلل مشتؽ مف قكليـ ألو إذا تحير"
  .ىمعن ىمعناه مف الصفة، فيـ يثبتكنو اسـ جامد ال يدؿ عم ىالداللة عم

 الرب.    -2
 اسم "الرب" عند السمف.   - أ

ربعة كعشريف مكضعان كمف في أ حيث كرد ذكره في سكرة يكنس الرب اسـ عظيـ هلل 

}ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَيُُْ لَذَََ صِذْقٍ لِنذَ سَزِّيُِْ لَديَ خٌْىَدفِشًَُْ : اآليات التي كرد فييا اسـ الرب قكؿ اهلل 

ظَمَِّْعُيُُْ فِْيَد عاَلٌََ ًَآخِشُ }دَلٌَْخىُُْ فِْيَد عُسْمَدَٔهَ خٌٍَّيَُُّ ًَ:  ، كقكلو  [2 يكنس:]بَِّْ ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ ُِّسِني{

}ًٌٌََاْلَ وٍََِّصٌ عَسَمَطْ ِِٓ سَّزِّهَ ٌَمُعَِِ زَْْنَيُُْ فَِّْد : ، كقكلو [ 10يكنس:]دَلٌَْخىُُْ ؤَِْ خٌْمَّْذُ ٌٍِّوِ سَذِّ خٌْمَدٌَّنِي{

                                                           

 .(35ص(  الخطابي، شأف الدعاء )(1
 .(2/751)جالجيمية كالمعطمة  ى، الصكاعؽ المرسمة في الرد عمالجكزية قيـ ( ابف(2
 .(6-1/5)جالكشاؼ  ،( الزمخشرم(3
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يضان ذكر في قكؿ النبي كغيرىا الكثير مف اآليات الكاردة في السكرة، كأ ، [19يكنس:]فِْوِ َّخْعٍَِفٌُْ{

: " نِّي أىالى  ." (1) الرَّبَّ  ًفيوً  فىعىظِّميكا الر كيكعي  فىأىمَّا سىاًجدنا، أىكٍ  رىاًكعنا اٍلقيٍرآفى  أىٍقرىأى  أىفٍ  نيًييتي  كىاً 

كأما  ،(2)السـ "الرب" سبؽ الحديث عنو في المطمب الثاني بالتفصيؿ لكالمعني المغك 
مقوي ثـ ييديو إلاالصطبلحي: قاؿ ابف  ىالمعن  ىتيمية:" الرب ىك الذم ييرىبي عبده فيعطيو خى

كىك اسـ جامع لجميع المخمكقات كىك رب كؿ شيء كخالقو كال ، (3)جميع أحكاؿ العبادة كغيرىا"
فالرب ىك  ،(4)يخرج عف ربكبيتو أم شيء، فكؿ ما في السمكات كاألرض تحت سمطانو كقدرتو 

غير ذلؾ مما يستحؽ مف  ىسميع العميـ المعطي المانع إلالخالؽ البارئ المصكر الرزاؽ ال
كالخمؽ كالتدبير كالتربية، كقد  اإلحاطة ىربكبيتو، فيك اسـ يدؿ عم ىالدالة عم ىاألسماء الحسن

 . (5)يأتي ىذا االسـ إما كحده فيقاؿ "الرب" كقد يأتي مضافان فيقاؿ" رب المشرقيف، رب العالميف"

  اسم "الرب" عند المعتزلة.  - ب
الرب المالؾ كيجكز أف يككف كصفان بالمصدر " أما اسـ "الرب" عند المعتزلة فقاؿ الزمخشرم فيو:

التقيد  ىكحده كفي غيره عم لممبالغة كما كصؼ بالعدؿ كال يطمقكا الرب إال في اهلل 
، فالمعتزلة قصرت في كصؼ الربكبية فمنعتو أف يككف ذا مشيئة كاممة كقدرة (6)باإلضافة"
كأيضان منعت أف يككف خالقان ألفعاؿ العباد كمريدان ليا كقادران عمييا مبرريف ذلؾ بصفة  محيطة،
 عدلو.

 
 
 

                                                           

ةً  ًكتىابي صحيح مسمـ، مسمـ: [( (1 بلى كدً  الر كيكعً  ًفي اٍلقيٍرآفً  ًقرىاءىةً  عىفٍ  النٍَّييً  بىابي  /الصَّ : رقـ 348/ 1 ، كىالس جي
 .]479الحديث 

 .البحثمف ىذا  ( 43انظر: صفحة )  ((2
 ( 1/22)جل مجمكع الفتاك  ،( ابف تيمية(3
 .(1/58)جانظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف  ((4
 أبي حنيفة اإلماـمحمد الخميس، أصكؿ الديف عند  .(2/249)ج ، بدائع الفكائدالجكزية ( انظر: ابف قيـ(5
 .(171ص) في الكتاب كالسنةالكاردة  عمكم السقاؼ، صفات اهلل  .(212ص)

 .(1/10)ج الزمخشرم، الكشاؼ( (6
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 الشييد.  -3
 اسم اهلل "الشييد" عند  السمف.  - أ

اسـ الشييد، كقد ذكر في  التي كردت في سكرة يكنس  ىالحسن مف أسماء اهلل 

}ًَبَِِّد ُٔشَِّنَّهَ زَمْطَ خٌَّزُِ َٔمِذُىُُْ ؤًَْ َٔعٌََفََّْنَّهَ  :كمف اآليات التي ذكر فييا قكؿ اهلل  ،السكرة ثبلث مرات

}ًََِد ظَىٌُُْ فِِ شَإٍْْ ًََِد ظَعٌٍُْ ِِنْوُ ِِٓ لُشْآٍْ  : كقكلو [46يكنس:]فَةٌَِْْنَد َِشْـِمُيُُْ ؼَُُّ خٌٍّوُ شَيِْذٌ لٍَََ َِد َّفْمٌٍَُْ{

 أىًبي كرد في السنة النبكية مف حديثكذلؾ  ،[61 يكنس:]نَّد لٍََْْىُُْ شُيٌُدًخ{ًَالَ ظَمٌٍََُّْْ ِِْٓ لًٍََّ بِالَّ وُ

ٍدًرمِّ  سىًعيدو  سىٍعدىٍيؾى  لىبٍَّيؾى : فىيىقيكؿي  الًقيىامىًة، يىٍكـى  نيكحه  ييٍدعىى: " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، الخي  يىا كى
، ؟ ىىؿٍ : فىيىقيكؿي  رىبِّ ؟ ىىؿٍ : أًليمًَّتوً  فىييقىاؿي  ،نىعىـٍ : فىيىقيكؿي  بىمٍَّغتى ـٍ ا: فىيىقيكليكفى  بىمَّغىكي ، ًمفٍ  أىتىانىا مى : فىيىقيكؿي  نىًذيرو
؟ يىٍشيىدي  مىفٍ  مَّده : فىيىقيكؿي  لىؾى يىكيكفى : }بىمَّغى  قىدٍ  أىنَّوي  فىتىٍشيىديكفى  كىأيمَّتيوي، ميحى ـٍ  الرَّسيكؿي  كى مىٍيكي : البقرة{ ]شىًييدنا عى

143"](1)    
ىك األميف في شيادتو، كمعناه في المغة ىك مف شيدتو أم اطمعت عميو   كاهلل

كزف فعيؿ مف أبنية  ىالحضكر كالعمـ كاإلعبلـ، كالشييد الحاضر أم العالـ عم ىكحضرتو، بمعن
  .(2)المبالغة في فاعؿ

العميـ مع خصكص إضافة،  ىاسـ الشييد يرجع معناه إلف: عند السمؼ اصطبلحان كأما 
 ىعالـ الغيب كالشيادة كالغيب ىك ما بطف كالشيادة ما ظير، كالعمـ إذا أضيؼ إل فإف اهلل 

ما ال يعممو المخمكقيف،  ىكافة المخمكقات يكـ القيامة كعم ىاألمكر الظاىرة فيك شييد مطمع عم
عنو خافية  ىبما عمـ كشاىد منيـ ما كانكا يفعمكف في الدنيا فيك الذم ال يغيب عنو شيء كال تخف

أبي العز  ابف ، لذلؾ قاؿ(3)الحاضر الشاىد الذم ال يعزب عنو شيء في السمكات كاألرضكىك 
كؿ شيء مشاىد لو عميـ  ىالحنفي:" الشييد الذم ال يغيب عنو شيء كال يعزب بؿ ىك مطمع عم

 . (5)، يعمـ خطرات القمكب كما يعمـ حركات الجكارح(4)بتفاصيمو"
                                                           

}ًَوَزٌَِهَ ـَمٍَْنَدوُُْ ؤَُِّصً ًَعَؽًد ٌِّعَىٌٌُُٔخْ شُيَذَخء لٍَََ :  قىٍكًلوً باب  تفسير القرآف/كتاب ، صحيح البخارمالبخارم: [( (1

 .]4487 رقـ : حديث6/21 [،143]البقرة:{ خٌنَّدطِ ًََّىٌَُْ خٌشَّعٌُيُ لٍََْْىُُْ شَيِْذًخ
ابف منظكر،  .(3/221)ج ابف فارس، معجـ مقاييس المغة .(1/324)جالفيكمي، المصباح المنير  ( انظر:(2

 .(239-3/238)ج لساف العرب
 .(76-75ص) الخطابي، شأف الدعاء .(26ص) ( انظر: الغزالي، المقصد األسني(3
 .(43صالعز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية ) ابف أبي( (4
 .(3/43)ج التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ( انظر: النسفي، مدارؾ (5
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ء سمع جميع األصكات، خفييا كجميميا كأبصر جميع جميع األشيا ىىك المطمع عم" كالشييد:
عباده  ىالمكجكدات دقيقيا كجميميا صغيرىا ككبيرىا كأحاط عممو بكؿ شيء الذم شيد لعباده كعم

كأف جميع  كجو الكماؿ ىي هلل  ىالمكمؼ أف يعمـ أف الشيادة عم ىكيجب عم ،(1)بما عممكه"

}ًَؤَشْشَلَطِ خَٕسْضُ زِنٌُسِ سَزِّيَد ًًَُظِكَ خٌْىِعَدذُ ًَـِِءَ  :هلل الشاىديف سكاه يؤدكف شيادتيـ عنده كما قاؿ ا

، كالشييد ىك الذم يعمـ كؿ شيء (2) [69]الزمر:زِدٌنَّسِِّْنيَ ًَخٌشُّيَذَخء ًَلُعَِِ زَْْنَيُُ زِدٌْمَكِّ ًَىُُْ الَ ُّفٌٍَُّْْ{

سر، فيك حاضر يغيب عنو أم  بالمشاىدة كالرؤية، فكؿ شيء عنده مشيكد كليس عميو غيب كال
أىمو، كيبطؿ الباطؿ كشيادة  ىالمتخاصميف فيرجع الحؽ إل ىكؿ شيء، كىك الذم يشيد عم ىعم
كالخمؽ جميعان يشيدكف لو بالكماؿ أم شيادة أحد مف الخمؽ،  مياثاميأعظـ شيادة كال  اهلل 

 .(3)ويشيدكف دالئؿ كحدانيتو كقدرت جميعيـتقصير، ك  كأدكف تشبيو بأم نقص 

 اسم اهلل " الشييد" عند المعتزلة.     - ب

ما يفعمو العباد في الداريف، شاىدان  ىأما اسـ اهلل "الشييد" عند المعتزلة أم المطمع عم
}خٌٍّوُ شَيِْذٌ لٍَََ َِد : المييمف، كقاؿ الزمخشرم في قكلو  ىعمييـ كىك عندىـ بمعن

ب عمييا مف العقاب كأف اهلل أيد شيادتو عمى فذكر ىنا الشيادة كما ترت ،[ 46]يكنس:َّفْمٌٍَُْ{
    .(4)أفعاليـ يـك القيامة، حيف ينطؽ جمكدىـ كألسنتيـ كأيدييـ كأرجميـ شاىدة عمييـ

 اسم اهلل " الحق"   -4
 اسم اهلل" الحق" عند السمف.    - أ

اسـ "الحؽ" حيث كرد ذكره في  التي كردت في سكرة يكنس  ىمف األسماء الحسن

}فَزٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُُ خٌْمَكُّ فََّدرَخ زَمْذَ :  اآليات التي كرد فييا اسـ "الحؽ" قكلو عدة مكاضع كمف 

}ىُنَدٌِهَ ظَسٌٍُْ وًُُّ َٔفْظٍ َِّد ؤَعٍَْفَطْ ًَسُدًُّخْ بٌََِ خٌٍّوِ : ، كقكلو [32يكنس:]خٌْمَكِّ بِالَّ خٌعَّالَيُ فَإَََّٔ ظُصْشَفٌُْ{

كغيرىا مف اآليات، كفي السنة النبكية كرد في  ، [30 يكنس:]ظًََّ لَنْيُُ َِّد وَدٌُٔخْ َّفْعَشًُْ{ٌَِْالَىُُُ خٌْمَكِّ ًَ

                                                           

 .(211ص) ىتفسير أسماء اهلل الحسننفس المؤلؼ،  .(30ص) ف( السعدم، تيسير الكريـ الرحم(1
 .(419صكصفاتو ) ى( انظر: القرطبي، األسني في شرح أسماء اهلل الحسن(2
 .(166-165ص) ى( انظر: شاىر أبك شريخ، مكسكعة أسماء اهلل الحسن(3
( 5/255)ج القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ. (2/350)جالكشاؼ  ( الزمخشرم،(4

 .بتصرؼ
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ٍمدي  لىؾى  المَّييـَّ إذا قاـ مف الميؿ يتيجد قاؿ:"  : كاف النبي الحديث الذم ركاه ابف عباس   الحى
ـي  أىٍنتى  مىفٍ  كىاألىٍرضً  السَّمىكىاتً  قىيِّ ، كى لىؾى  ًفيًيفَّ ٍمدي ال كى مىفٍ  كىاألىٍرضً  السَّمىكىاتً  ميٍمؾي  لىؾى  حى ، كى لىؾى  ًفيًيفَّ  كى
ٍمدي  مىفٍ  كىاألىٍرضً  السَّمىكىاتً  نيكري  أىٍنتى  الحى ، كى لىؾى  ًفيًيفَّ ٍمدي  كى لىؾى  كىاألىٍرًض، السَّمىكىاتً  مىًمؾي  أىٍنتى  الحى  كى
ٍمدي  ؽ   أىٍنتى  الحى ؽ ، كىكىٍعديؾى  الحى ًلقىاؤيؾى  الحى ؽ ، كى ؽ ، قىٍكليؾى كى  حى نَّةي  حى ؽ ، كىالجى ؽ ، كىالنَّاري  حى ؽ ، كىالنًَّبي كفى  حى  حى
مَّده  ميحى ؽ ،  كى ، لىؾى  المَّييـَّ  حىؽ ، كىالسَّاعىةي  حى ًبؾى  أىٍسمىٍمتي ، كى مىٍيؾى  آمىٍنتي ، كىعى كٍَّمتي  .(1)الحديث ..."تىكى

كما في ، صكاب كالصدؽكمعناه في المغة: يقاؿ لمشيء الثابت حقيقة، كيستعمؿ في ال

نكاره، كىك بمثابة  ،[55يكنس:]}بَِّْ ًَلْذَ خٌٍّوِ لَكٌّ{:  قكلو  كىك الثابت الذم ال يسكغ جحكده كا 

الحكـ المطابؽ كالمكافؽ لمكاقع كيقابمو الباطؿ كيقاؿ لمقكؿ بحسب ما يجب كبقدر ما يجب كفي 

 يكنس:] طُ سَزِّهَ لٍَََ خٌَّزَِّٓ فَغَمٌُخْ ؤََّٔيُُْ الَ ُّاِِْنٌُْ{}وَزٌَِهَ لَمَّطْ وٍََِّ :الكقت الذم يجب كما في قكلو 

كفي الحؽ: إحاطة مف الحكؽ فيقاؿ: حقت القيامة أم أحاطت بجميع الخبلئؽ  ،(2)[33
كنقيض الضبلؿ، كما كرد في سكرة  لاليد ىكبأعماليـ كىذا حؽ كال أحد ينكره، كيأتي الحؽ بمعن

 .(3)[ 32 يكنس:]{ خٌْمَكِّ بِالَّ خٌعَّالَيُ }فََّدرَخ زَمْذَ،  يكنس

: "اسـ اهلل الحؽ ىك المكجكد الحقيقي الذم يأخذ منو كؿ حؽ عند السمؼ كأما اصطبلحان     
 .(4)حقيقتو، كىك المتحقؽ ككنو ككجكده ككؿ شيء صح كجكده كككنو فيك حؽ"

معبكد بحؽ إال ىك  ىك الحؽ في ألكىيتو كفي أفعالو، كفي أسمائو كصفاتو، فبل كاهلل 
كدينو حؽ كلقاؤه حؽ ككعده حؽ، كىذا ال يشؾ فيو أحد مف مخمكقاتو، كىك المتحقؽ الثابت 
كجكده أزالن كأبدان ال يتغير كال يتناقض، ككؿ ما عداه مف مكجكدات فيي مكجكدة بإيجاده ليا كما 

، (5) [32يكنس:]مْذَ خٌْمَكِّ بِالَّ خٌعَّالَيُ فَإَََّٔ ظُصْشَفٌُْ{}فَزٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُُ خٌْمَكُّ فََّدرَخ زَ : يتبيف ذلؾ بقكلو

كيؤيد ذلؾ ما قالو السعدم:" الحؽ في ذاتو كصفاتو فيك كاجب الكجكد، كامؿ الصفات  
                                                           

دً  بىابي /التيجد كتاب صحيح البخارم،البخارم: [( (1 قىٍكًلوً  ًبالمٍَّيؿً  التَّيىج   }ًََِِٓ خًٌٍَِّْْ فَعَيَفَّذْ زِوِ َٔدفٍَِصً ٌَّهَ{ :  كى
 .]1120 رقـ : حديث2/48، [79]اإلسراء:

 .(246صاألصفياني، المفردات في غريب القرآف ) .(94ص( انظر: الجرجاني، التعريفات )(2
 ( بتصرؼ172ص) ى( شاىر أبك شريخ، مكسكعة أسماء اهلل الحسن(3
 .(76صالخطابي، شأف الدعاء ) .(127صالمقصد األسني ) ،( الغزالي(4
عبد الرحمف الميداني، العقيدة اإلسبلمية كأسسيا  .(213ص) ى( انظر: عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن(5
 .(158ص)
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كالنعكت، كجكده مف لكاـز ذاتو، كال كجكد لشيء مف األشياء إال بو فيك الذم لـ يزؿ كال يزاؿ، 
 . (1)مكصكفان كلـ يزؿ كال يزاؿ باإلحساف معركفان" بالجبلؿ كالجماؿ كالكماؿ

 اسم اهلل "الحق" عند المعتزلة.  - ب
اسـ اهلل "الحؽ" مف األسماء التي أنكرتيا المعتزلة؛ ألنو ال يتفؽ مع البرىاف العقمي 
عندىـ فما كافؽ العقؿ أخذكا بو كما خالفو أنكركه، فيقكؿ شيخيـ أبك عمي الجبائي في اسـ اهلل 

الحقيقة، ألف ذلؾ عبارة عف األمر الحادث الذم  ىال يكصؼ بأنو حؽ عم " أف اهلل "الحؽ" 

}فَزٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُُ خٌْمَكُّ فََّدرَخ زَمْذَ خٌْمَكِّ باِلَّ : ينفصؿ بو مف الباطؿ كيتعالى عف ذلؾ، كأكؿ قكلو 

إََّْ خٌٍَّوَ ىٌَُ خٌْمَكُّ ًَؤََّٔوُ ُّمِِْْ خٌٌَّْْظََ ًَؤََّٔوُ لٍَََ وًُِّ }رٌَِهَ زِ :، كقكلو [  32]يكنس:خٌعَّالَيُ فَإَََّٔ ظُصْشَفٌُْ{

أف المراد بو أف عبادة اهلل ىك الحؽ كعبادة غيره ىك الباطؿ كيجكز  ىعم، [6الحج:]شَِْءٍ لَذِّش{

بو أنو ىك الباقي المحي المميت المعاقب، كأف ما يدعكف مف دكنو ىك الباطؿ، أنو  ىأف ييعن
 .(2)بطؿ كيذىب كال يممؾ ألحد ثكابان كال عقابا"ي

 اسم اهلل "العميم".    -5
 اسم اهلل "العميم" عند السمف.   - أ

التي كردت في السكرة اسـ اهلل "العميـ" فقد كرد مرتيف،  ىأيضان مف أسماء اهلل الحسن

َّ الَ ُّغْنِِ َِِٓ خٌْمَكِّ شَْْحًد بَِّْ }ًََِد َّعَّسِكُ ؤَوْؽَشُىُُْ بِالَّ  :أحدىما منفردان غير مقترف كما في قكلو  ـَنًّد بََّْ خٌفَّٓ

}ًَالَ َّمْضُٔهَ لٌٌَُْيُُْ بَِّْ خٌْمِضَّشَ  :، كاألخر مقترنان باسـ اهلل السميع، قاؿ [36كنس:ي]خٌٍّوَ لٌٍََُْ زَِّد َّفْمٌٍَُْ{

ثبت صفة العمـ كىي صفة ذاتية ثابتة هلل ني فمذىب السمؼ ، [ 65يكنس:]ٌٍِّوِ ـَِّْمًد ىٌَُ خٌغَِّّْكُ خٌْمٍَُِْ{

 ككرد ذكرىا أيضان في حديث االستخارة، عف جابر قاؿ النبي  :قاؿ: " َّأىٍستىًخيريؾى  ًإنِّي المَّييـ 
، ، كىأىٍستىٍقًدريؾى  ًبًعٍمًمؾى ًتؾى ، فىٍضًمؾى  ًمفٍ  كىأىٍسأىليؾى  ًبقيٍدرى ، كىالى  تىٍقًدري  فىًإنَّؾى  العىًظيـً ـي كى  أىٍقًدري  كىأىٍنتى  أىٍعمىـي، كىالى  تىٍعمى
ـي  ـي  كيٍنتى  ًإفٍ  المَّييـَّ  الغيييكًب، عىبلَّ ٍيره  األىٍمرى  ىىذىا أىفَّ  تىٍعمى مىعىاًشي ًديًني ًفي ًلي خى اًقبىةً  كى  أىكٍ  - أىٍمًرم كىعى
فٍ  ًلي، فىاٍقديٍرهي  - كىآًجًموً  أىٍمًرم عىاًجؿً  ًفي: قىاؿى  مىعىاًشي ًديًني ًفي ًلي شىر   األىٍمرى  اىىذى  أىفَّ  تىٍعمىـي  كيٍنتى  كىاً   كى

اًقبىةً  ٍنوي، كىاٍصًرٍفًني عىنِّي فىاٍصًرٍفوي  - كىآًجًموً  أىٍمًرم عىاًجؿً  ًفي: قىاؿى  أىكٍ  - أىٍمًرم كىعى ٍيرى  ًلي كىاٍقديٍر  عى  الخى

                                                           

 .(32ص( عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )(1
 .(5/256)ج( القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ (2



148 
 

ٍيثي  ، حى ًني ثيـَّ  كىافى ييسىمِّي ًبًو، رىضِّ تىوي  كى اجى قاد الجاـز المطابؽ لمكاقع، ، كالعمـ في المغة: االعت(1)" حى
دراؾ لمشيء عم المحيط  كزف فعيؿ مف أبنية المبالغة كاهلل  ىحقيقتو، كاسـ اهلل " العميـ" عم ىكا 

أتـ اإلمكاف، كيجكز أف  ىظاىرىا كباطنيا كدقيقيا كجميميا عم ىعممو بكؿ شيء كيعمـ األمكر عم

}ًٌَََّّد :في حؽ يكسؼ  كما قاؿ  عممان مف العمكـ عالمان  يقاؿ لئلنساف الذم عممو اهلل 

 .(2)[22]يكسؼ:زٍََغَ ؤَشُذَّهُ آظَْْنَدهُ لُىًّْد ًَلًٍِّْد ًَوَزٌَِهَ َٔفْضُِ خٌُّْمْغِنِني{

األرض كما ما في الذم يعمـ ما في السمكات ك ىك  اهلل أما اصطبلحان عند السمؼ فك 
ككؿ زرع كمسقط كؿ كرقة كعدد ثمرة ؿ منبت كيعمـ بينيما كما تحت الثرل كما ًفي قعر البحار ك 

ال ك كيعمـ كؿ شيء  أفعاليـ كحركاتيـكأعماؿ العباد كآثارىـ ك  ،كؿ كممة كعدد الحصى كالرمؿ
  .(3) في السمكات كاألرض يخفى عميو شيء

ككثيران ما يأتي اسـ اهلل "العميـ" في سياؽ األعماؿ كاألفعاؿ كجزائيا، ليكقظ القمكب مف 
صبلحيا، فاهلل  ىباد عمغفمتيا كينبو الع عمـ ما كاف كما يككف كما سيككف  ضركرة إكماليا كا 
عميو خافية في السمكات كاألرض،  ى، كال يزاؿ عالمان بما كاف كما يككف ال تخفكلـ يزؿ عالمان 

 ىكجكدىا، كىك الذم يعمـ السر كما خف ىكعممو شامؿ لجميع المخمكقات كمحيط بيا سابؽ عم

}ًََِد ظَىٌُُْ فِِ شَإٍْْ ًََِد ظَعٌٍُْ ِِنْوُ ِِٓ لُشْآٍْ ًَالَ ظَمٌٍََُّْْ ِِْٓ لًٍََّ باِلَّ : الخمؽ، كما قاؿ منو كال يدركو عمـ 

غَشَ ِِٓ رٌَِهَ ًاَل غََّّدء ًَالَ ؤَصْوُنَّد لٍََْْىُُْ شُيٌُدًخ بِرْ ظُفِْعٌَُْ فِْوِ ًََِد َّمْضُذُ لَٓ سَّزِّهَ ِِٓ ِِّؽْمَديِ رَسَّشٍ فِِ خَٕسْضِ ًَالَ فِِ خٌ

حقيقة عمـ اهلل  ىكاإلنساف ميما بمغ مف العمـ لـ يصؿ إل ،[61يكنس:]ؤَوْسَشَ بِالَّ فِِ وِعَدذٍ ُِّسِني{

ف انكشؼ ىذا العمـ فيبق ىألف عمـ اإلنساف ميما بمغت فإنيا تبق؛ (4)ككمالو  ىمحصكرة بداخمو، كا 
شياء غير مستفاد منيا؛ بؿ األشياء مستفادة باأل  ، كألف عمـ اهلل  ناقص كال يصؿ لكمالو 

 .(5)منو كعمـ العبد باألشياء تابع ليا كتحصيؿ حاصؿ ليا كشتاف بيف عمـ الخالؽ كعمـ المخمكؽ
                                                           

ارىةً  ًعٍندى  الد عىاءً  بىابي /الدَّعىكىاتً  ًكتىابي صحيح البخارم، البخارم: [( (1  .]6382 رقـ : حديث8/81،  ااًلٍسًتخى
 .(580ص) األصفياني، المفردات في غريب القرآف .(12/416)ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب (2

 .( بتصرؼ3/292)ج ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر .(155ص) كالجرجاني، التعريفات
 .(1/28)جأبك الحسيف ابف أبي يعمي، طبقات الحنابمة  انظر: ((3
عبد الرحمف الميداني، العقيدة اإلسبلمية كأسسيا  .(137ص) ى( انظر: عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن(4
 .(12/416)جابف منظكر، لساف العرب  .(57ص) الخطابي، شأف الدعاء .(169ص)

 .(68-67ص) ى( انظر: شاىر أبك شريخ، مكسكعة أسماء اهلل الحسن(5
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 اسم اهلل " العميم" عند المعتزلة.  - ب
سبؽ الحديث في منيج المعتزلة عف ما قالتو في صفة العمـ فيـ يقكلكف عالـ ببل عمـ أك 

فيـ يثبتكف االسـ كينفكف ما تضمنتو مف صفة كمنعكا أف يشتؽ منيا صفة العمـ عميـ ببل عمـ، 
 كبينت في البحث سبب ذلؾ.  

يككف عالمان فيما ال يزاؿ ىك أنو ال يستحؽ ىذه  أنو  ىالذم يدؿ عم" قاؿ القاضي عبد الجبار:
، (1)كاؿ"الصفة لذاتو، كالمكصكؼ بصفة مف صفات الذات ال يصح خركجو عنيا بحاؿ مف األح

عالـ بيما كألف  ىالعميـ، لذلؾ يقاؿ فبلف بصير بالنحك كالفقو يعن ىكجعؿ السميع البصير بمعن
بأنو عالـ فيما لـ  الفقو ال يصح أف يدرؾ بالبصر فيدرؾ بالكجو األخر، كعندىـ يكصؼ اهلل 

عالـ باألشياء  ، " كاهلل (2)يزؿ كال يزاؿ، ألف ما يفيده قكلنا عالـ يصح عميو مف غير تكقيؼ 
عمـ يعمـ بو يككف ثابتان لو، كال يقاؿ ال عمـ لو باألشياء لما فيو مف  ىكال يحتاج في ككنو عالمان إل

 .(3)ككنو عالمان، فما كاف بيذه الصفة فيجب أف ال يستعمؿ فيو نفيان أك إثباتان" ىإبياـ نف
معمكمان، أكال يككف  لك كاف عالمان بعمـ لكاف ال يخمك مف أمريف إما أف يككف كاهلل 

معمكمان، أم جاىبلن فإف لـ يكف معمكمان ال يجكز إثباتو؛ ألف إثبات ما ال يعمـ يفتح باب الجيات، 
ف كاف معمكمان فبل يخمك ف مف  كا  إما أف يككف مكجكدان أك معدكمان كال يجكز أف يككف معدكمان كا 
ا كمو باطؿ فمـ يبؽ إال أف يككف إما أف يككف قديمان أك محدثان كىذمف كاف مكجكدان فبل يخمك 

  .(4)عالمان لذاتو

 السميع" سم اهلل "ا -6
 اسم اهلل " السميع " عند السمف.  - أ

اسـ "السميع" كقد كرد في مكضع كاحد  الكاردة في سكرة يكنس  ىمف األسماء الحسن

كأيضان كرد في السنة  ،[65يكنس:] ِّْكُ خٌْمٍَُِْ{}ًَالَ َّمْضُٔهَ لٌٌَُْيُُْ بَِّْ خٌْمِضَّشَ ٌٍِّوِ ـَِّْمًد ىٌَُ خٌغَّ: في قكلو 

مىى اٍربىعيكا النَّاسي  أىي يىا :" قاؿ النبي  األشعرم  ىالنبكية عف أبي مكس ، عى ـٍ ـٍ  أىٍنفيًسكي  الى  فىًإنَّكي

                                                           

 .(160صاألصكؿ الخمسة ) ( القاضي عبد الجبار، شرح(1
 .( بتصرؼ22-5/221)ج ( القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ(2
 .(5/227)ج( المرجع السابؽ (3
 .(183ص( انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )(4
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ـَّ  تىٍدعيكفى  اًئبنا، كىالى  أىصى لىًكفٍ  غى  ىيؿ في معنكمعناه في المغة ىك فع ،(1)" ران بىًصي سىًميعنا تىٍدعيكفى  كى
أجاب كما يقكؿ العبد في  ىسامع كسميع يسمع السر كالنجكل، كقد يأتي بمعن  فاعؿ كاهلل

  (2)استجاب  ىصبلتو }سمع اهلل لمف حمد{ بمعن
في  كأالسر كؿ ما خفي سكاء كاف في الذم يسمع ىك  كفي االصطبلح: اهلل 

 يسمع حمدك  ة،الظمم شديدة ميمةالصخرة الصماء في ال ىالنممة عمصكت  كيسمع النجكل، فيدرؾ
فيستجيب  لو في جكؼ الميؿ دعاء الداعيفيسمع ك  ،فيجازييـ الشاكريف الحامديف كشكر عباده

 ىكيسمع جميع األصكات كاألقكاؿ عم ،فك يدرؾ األصكات التي يسمعيا المخمكق فاهلل  ،(3)ليـ
كات كال تتشابو، كال تشغمو ال تختمؼ عميو ىذه األصلكف الرغـ مف االختبلؼ بينيا في المغات، 

   (4)عف سمع دكف سمع، كال يبرمو كال يغمطو تنكع المسائؿ ككثرة السائميف 
"كلعؿ السمع يراد بو أربعة معاني: أحدىما: سمع إدراؾ كمتعمقو األصكات، الثاني: سمع فيـ 

عطاء ما سأؿ، الرابع: سمع قبكؿ كانقيكعقؿ كمتعمقو المعان   (5)ياد"، الثالث: سمع إجابة كا 
المخمكقات قدرة السمع بخمؽ قدرات كأجيزة سمعية  ىالمسمع، أم الذم أعط ىكالسميع بمعن
كؿ مخمكؽ ما يناسبو مف ىذه القدرة كالحاسة كأيضان ٌمف عمييـ مف المراكز  ىسميمة كأعط

العصبية التي تدرؾ بكاسطتيا تمؾ المسمكعات، كأيضان يأتي اسـ السميع مجيب الدعاء كلك بعد 
جابتو دليؿ سمعو كالجير كالسر فبل يجب رفع الصكت عند الدعاء ألنو  يف كعند إرادة اهلل ح كا 
 السامع كاسـ ذات لو قدرة مطمقة  ى، كيأتي اسـ السميع بمعنىيعمـ كيسمع الجير كما يخف

اليكاء أك مادة انتقاؿ اليكاء إليو ألنو قريب  ىلتمبية طمبات المخمكقات كىك ليس بحاجة إل
 .(6)خمكقات أقرب مف حبؿ الكريد لمم
 
 

                                                           

قىبى  عىبلى  ًإذىا الد عىاءً  بىابي  /الدعكات كتاب صحيح البخارم،البخارم: [( (1  .]6384 رقـ : حديث82/ 8،  ةن عى
 .(42ص) ى( انظر: الزجاج، تفسير أسماء اهلل الحسن(2
 .(90ص) ىالغزالي، المقصد األسنانظر:  ((3
 .(128ص) ، طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيفالجكزية ابف قيـ .(59ص( انظر: الخطابي، شأف الدعاء )(4

  .(269ص) في شرح أسماء اهلل كصفاتو ىرطبي، األسنالق. (126ص) ىعبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن
 .(162ص) ى، الجامع ألسماء اهلل الحسنحامد أحمد الطاىر( (5
 .(81ص) ى( انظر: شاىر أبك شريخ، مكسكعة أسماء اهلل الحسن(6
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 اسم اهلل "السميع" عند المعتزلة.   - ب
 ىيكصؼ بأنو سميع بصير كيراد بذلؾ أنو عم اعمـ أنو قاؿ القاضي عبد الجبار: "

 حاؿ الختصاصو بيا ييدرؾ المسمكع كالمبصر إذا كجدا" كجكز أف يكصؼ اهلل بأنو سامع . 
بذلؾ فيما لـ يزؿ، كأف سامع  مسمكع فيكصؼ  ىدل إلكأيضان قاؿ الجبائي:" أف سميع ال يتع

 .  (1)مسمكع فمذلؾ لـ يكصؼ بو فيما لـ يزؿ" ىيتعدل إل
  .(2)كنقؿ الشيرستاني أف الجبائي قاؿ: " أف الحي إذا سممت نفسو عف اآلفة سمي سميعان بصيران"

 اسم اهلل "الغني"   -7
 اسم اهلل "الغني" عند السمف.  - أ

}لَدٌٌُخْ خظَّخَزَ خٌٍّوُ :في قكلو  كاحدو  في مكضعو  د في سكرة يكنس اسـ اهلل "الغني" كر 

ٌٌَُْ لٍَََ خٌٍّوِ َِد الَ ًٌََذًخ عُسْمَدَٔوُ ىٌَُ خٌْغَنُِِّ ٌَوُ َِد فِِ خٌغََّّدًَخض ًََِد فِِ خَٕسْضِ بِْْ لِنذَوُُ ِِّٓ عٍُْؽَدٍْ زِيَازَخ ؤَظمٌُ

شكا  لما، -رضي اهلل عنيا-النبكية مف حديث عائشة ، ككرد في السنة [68]يكنس:ظَمٌٍَُّْْ{

ٍمدي  ثـ قاؿ: " ... قحكط المطر خرج النبي  رسكؿ اهلل  ىالناس إل  اٍلعىالىًميفى  رىبِّ  ًلمَّوً  اٍلحى
 اٍلغىًني   أىٍنتى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  المَّوي، أىٍنتى  المَّييـَّ  ييًريدي، مىا يىٍفعىؿي  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  الدِّيًف، يىٍكـً  مىًمؾً  الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً 
نىٍحفي  مىٍينىا أىٍنًزؿٍ  اٍلفيقىرىاءي، كى ، عى ٍلتى  مىا كىاٍجعىؿٍ  اٍلغىٍيثى ا قيكَّةن  لىنىا أىٍنزى غن بىبلى   (3)...."ًحيفو  ًإلىى كى

الكفاية كالغني  ىالغيف كالنكف كحرؼ الياء العمة أصؿ صحيح يدؿ عم"كمعناه في المغة: 
، كاسـ (4)"ماؿ، يقاؿ: غىًنيى يىٍغنىى ًغننى، كيقاؿ ال يغني فبلف غناء فبلف، أم ال يكفي كفايتوفي ال

   .(5)أحد في شيء ككؿ أحد يحتاج إليو" ىاهلل الغني ىك "الذم ال يحتاج إل
عف الخمؽ كعف  ىالذم استغن الغني ىك اسـ هلل ف: "عند السمؼ أما اصطبلحان 

ىك الغني  ، فاهلل (6)ميست بو حاجة إلييـ كىـ إليو فقراء محتاجيف"نصرتيـ كتأييدىـ لميمكو، ف

                                                           

 .(5/241)ج ( القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ(1
 .(333صعمـ الكبلـ ) ( الشيرستاني، نياية اإلقداـ في(2
ٍفعً  بىابي  /سنف أبي داكد، أبكاب صبلة االستسقاءأبك داكد: [( (3 : حديث 1/304،  ااًلٍسًتٍسقىاءً  ًفي اٍليىدىٍيفً  رى
 (.4/337قاؿ األلباني: إسناده حسف، األلباني، صحيح أبي داكد )ج .]1173رقـ
 .( بتصرؼ4/397)ج( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة (4
 .(3/390)جاألثير ، النياية في غريب الحديث كاألثر ( ابف (5
 .(93-92ص) ( الخطابي، شأف الدعاء(6
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بذاتو كلو الغنى المطمؽ ككؿ ما في السمكات كاألرض محتاج إليو، فمو الغنى التاـ مف كافة 
النكاحي لكمالو ككماؿ صفاتو التي ال يعترييا أم نقص كىك منزه عف أم عبلقة مع األغيار فمف 

ال تعمؽ لو  غيره، كاهلل  ىفالغني الحقيقي ىك الذم ال حاجة لو إلتعمؽ بغيره فميس بغني، 
  .(1)بغيره مف الخبلئؽ ال في ذاتو، كال في صفاتو، فبل غنى تاـ إال هلل كحده ال شريؾ لو

أنو ال تنفعو طاعة الطائعيف كال تضره معصية العاصييف، فمك أف كؿ  كمف كماؿ غناه 
كممكو شيئان، كلك كفركا فبل ينقص مف غناه كممكو، فيك أىؿ األرض أمنكا ما زاد في غناه 

المستغني عف جميع الخبلئؽ، كأيضان ال ينفعو إنفاؽ المنفقيف، كبذؿ الباذليف في سبيمو، ككذلؾ ال 
عباده  ىيضره بخؿ البخبلء، كمف كماؿ غناه أف ممككت السمكات كاألرض بيده كىك الكريـ عم

لـ ينقص مف  ىكؿ سائؿ ما تمن ىعططاء في كؿ كقت فمك أي في الميؿ كالنيار، كيدًيو سحاء مع
غناه شيئان إال كما ينقص البحر إذا غمس فيو المخيط ، فأمر عباده أف يدعكنو كيعبدكنو في كؿ 

النفس كاالكتفاء  ىغن ىدرجات الغن ى، كمف أعم(2)كقت كحيف ككعدىـ باإلجابة كقبكؿ عبادتيـ
قد يككف اإلنساف فقيران جدان لكف ال يظير ذلؾ أماـ الناس النفس، ف ىإال غن ىبالمكجكد، كال غن

     .(3) [273البقرة:]}َّمْغَسُيُُُ خٌْفَدىًُِ ؤَغْنَِْدء َِِٓ خٌعَّمَفُّفِ{: فيككف أماميـ متعففان غنيان كما في قكلو 

 . اسم اهلل " الغني" عند المعتزلة  -ب
ف  ىبأنو غني عم عند المعتزلة يجب أف يكصؼ اهلل    نما يقاؿ غني عف األشياء كا  الحقيقة كا 

 ىالتعمؽ فيو مف حيث ثبت أف المحتاج يحتاج إل ىالغنى الذم ال يصح معن ديفكانت المفظة ت
 وما تقتضي ى، فمما كاف غنيان يفيد نفىذلؾ المعن ىغيره مف المعاني التي يمتذ بيا أك تؤديو إل

ىنا بمنزلة اإلثبات، لذلؾ ال يكصؼ  فصار الحاجة إثباتو لـ يمتنع أف يتعدل كتعدم الحاجة
  .(4)الحاجة؛ ألنو غنيان يمنع قكؿ ذلؾ فيو ىبكؿ صفة تقتضي معن   اهلل
 

                                                           

عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء  .(206صكصفاتو ) ىفي شرح أسماء اهلل الحسن ى( انظر: القرطبي، األسن(1
 .(144ص) ىالغزالي، المقصد األسن .(183ص) ىالحسن

 عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف .(185-183ص) ىاء الحسن( عبد الرزاؽ البدر، فقو األسم(2
  .( بتصرؼ691ص)

 .(250ص) ى( انظر، شاىر أبك شريخ، مكسكعة أسماء اهلل الحسن(3
 .( بتصرؼ يسير5/247)ج المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ القاضي عبد الجبار، ((4
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 اسم اهلل "الغفور"   -8
 اسم اهلل "الغفور" عند السمف.  - أ

اسـ اهلل الغفكر، ككرد في مكضع كاحد في   الكاردة في سكرة يكنس  ىمف أسماء اهلل الحسن

ء ِِْٓ ّْغَغْهَ خٌٍّوُ زِعُشٍّ فَالَ وَدشِفَ ٌَوُ باِلَّ ىٌَُ ًَبِْ ُّشِدْنَ زِخَْْشٍ فَالَ سَآدَّ ٌِفَعٍِْوِ ُّصَْرُ زِوِ َِٓ َّشَد}ًَبِْ َّ: قكلو 

قاؿ:  ككرد في السنة النبكية مف حديث أبي ىريرة ، [107يكنس:]لِسَددِهِ ًَىٌَُ خٌْغَفٌُسُ خٌشَّلُِْ{

ٍبدنا ًإفَّ  "يقكؿ: سمعت النبي  ابى  عى بَّمىا - ذىٍنبنا أىصى بَّمىا - أىٍذنىٍبتي  رىبِّ : فىقىاؿى  - ذىٍنبنا أىٍذنىبى  قىاؿى  كىري  كىري
ٍبتي : قىاؿى  ب وي  فىقىاؿى  ًلي، فىاٍغًفٍر  - أىصى ـى : رى ًم ٍبًدم أىعى بًّا لىوي  أىفَّ  عى ذي  الذٍَّنبى  يىٍغًفري  رى يىٍأخي  ًلعىٍبًدم، غىفىٍرتي  ًبًو؟ كى
ابى  ثيـَّ  المَّوي  شىاءى  امى  مىكىثى  ثيـَّ  ٍبتي  أىكٍ  - أىٍذنىٍبتي  رىبِّ : فىقىاؿى  ذىٍنبنا، أىٍذنىبى  أىكٍ  ذىٍنبنا، أىصى ، - أىصى رى  آخى

ـى : فىقىاؿى  فىاٍغًفٍرهي؟ ًم ٍبًدم أىعى بًّا لىوي  أىفَّ  عى ذي  الذٍَّنبى  يىٍغًفري  رى يىٍأخي  ،المَّوي  شىاءى  مىا مىكىثى  ثيـَّ  ًلعىٍبًدم، غىفىٍرتي  ًبًو؟ كى
ا ذىٍنبنا، أىٍذنىبى  ثيـَّ  بَّمى ابى : قىاؿى  كىري ٍبتي  رىبِّ : قىاؿى : قىاؿى  ذىٍنبنا، أىصى ، - أىٍذنىٍبتي  قىاؿى  أىكٍ  - أىصى رى  فىاٍغًفٍرهي  آخى
ـى : فىقىاؿى  ًلي، ًم ٍبًدم أىعى بًّا لىوي  أىفَّ  عى ذي  الذٍَّنبى  يىٍغًفري  رى يىٍأخي ا ٍعمىؿٍ فىٍميى  ثىبلىثنا، ًلعىٍبًدم غىفىٍرتي  ًبًو؟ كى   .(1)" شىاءى  مى

ٍغًفرىةن    سىنىةن، بالكسر، كمى ٍفران كًغٍفرىةن حى كالغفكر في المغة: أصمو مف غفر "كغىفىرى اهللي لو ذىٍنبىو يىٍغًفريهي غى
هي ًإياهي: كغيفيكران كغيٍفرانان، بضميما، كغىًفيران كغىًفيرىةن: غىطَّى عميو، كعىفا عنو، كاٍستىٍغفىرىهي مف ذىٍنًبًو كاٍستىٍغفىرى 

ٍفرىهي"  طىمىبى منو غى
، (3)غفر لو ى، كالغفر: التغطية كالستر يقاؿ استغفر اهلل لذنبو كمف ذنبو بمعن(2)
كثرة الغفر لذنكب عباده كفي سكرة  ىكزف فعكؿ بصيغة المبالغة، مما يدلؿ عم ىكالغفكر اسـ عم

مف  كاسع الرحمة فاهلل  يغفر لممستغفريف؛ ألنو اقترف باسـ الرحيـ مما يفيد أنو  يكنس 
ألصاب عباده اليبلؾ كالخسراف فاهلل  رحمتو لعباده يغفر ليـ ذنكبيـ رحمة منو، كلكال رحمتو 

 مف ذنكب عباده.     ركمنو يؤخذ اسـ الغفكر كالغفنار، لكثرة ما يغف،(4)غفكر رحيـ
ء ينبئ عف نكع الغفار، كلكنو بشي ىعند السمؼ فمفيكـ الغفكر ىك: " بمعن اصطبلحان  أما  

مغفرة متكررة مرة بعد  ىمبالغة ال ينبئ عنيا الغفار؛ فإفن الغفار مبالغة في المغفرة باإلضافة إل

                                                           

: 9/145ِ ،[15]الفتح:{ُّشِّذًَُْ ؤَْ ُّسَذٌٌُِّخ وَالَََ خٌٍَّو }: قكلو باب /التٍَّكًحيدً  ًكتىابي  صحيح البخارم،البخارم: [( (1
 .]7507 رقـ حديث

 .(1/451)ج( الفيركز أبادم، القامكس المحيط (2
 .(4/385)ج ابف فارس، معجـ مقاييس المغة .(1/228) الرازم، مختار الصحاحانظر: ( (3
 .(73-72ص) 46ماء كالصفات، مجمة الجامعة اإلسبلمية، العدد:( انظر: سعد عبد الرحمف ندا، مفيـك األس(4
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 ى، فالفعاؿ ينبئ عف كثرة الفعؿ، كالفعكؿ ينبئ عف جكدتو ككمالو كشمكلو فيك غفكر بمعنلأخر 
     .(1)درجات المغفرة" ىأنو تاـ المغفرة كالغفراف كامميا حتي يبمغ أقص

مؤاخذتو ،  ىعباده المذنبيف كيزيد عفكه عم ىكالغفكر ىك الذم تكثر منو المغفرة كالستر عم  
كالغفار: أم الذم يستر الذنكب في الدنيا بأف ال ييتؾ عباده، كىك الستار لذنكب عباده كالمسدؿ 

ذنكب  مغفرة ال ىالغفكر منصرفان إل ىذلؾ يككف معن ىعمييـ ثكب عطفو كرحمتو كمغفرتو، كعم
كقيؿ الغفكر، أم كثير الغفر مف جية الكيؼ فيغفر الذنكب  (2)في اآلخرة كالتجاكز عف العقكبة

 .(3)تعد كال تحصىالعظيمة، كالغفار، أم كثير العفك مف جية الكـ فيغفر الذنكب التي ال 
يا يغفر ذنكب عباده التي كانكا يستحقكف االفتضاح ب الغفار، أف اهلل  ىكأيضان كرد في معن

 .(4)ذنكبيـ بثكاب حسناتوقيبح أماـ الخمؽ، كقد كعدىـ بأف يبدؿ سيئاتيـ حسنات، ليستر 
اإلطبلؽ كال أحد  ىىك كحده الغفار الغفكر عم كؿ مكمؼ أف يعمـ أف اهلل  ىيجب عمك  

 كمعاصو  اهلل بعد ما فعمو مف زالتو  ىيغفر ذنكب عباده غيره، فيغفر ليـ بعد تكبتيـ كرجكعيـ إل

 }بِْ َّنعَيٌُخْ ُّغَفَشْ ٌَيُُ َِّد لَذْ عٍََفَ{ :ف كمف ال ذنب لو كذلؾ منصكص عميو في قكلو فيعكدك 

لذلؾ ينبغي عمينا مجاىدة النفس ككثرة االستغفار كطمب العفك كالمغفرة كالتكبة ، (5) [38األنفاؿ:] 
 .(6)يايغفر الذنكب ميما عظمت كعظـ جرم كعدـ اليأس كالقنكط فاهلل  مف اهلل 

"كىذا االسـ مما انفرد بو أىؿ السنة كحجب عنو المبتدعة مف القدرية كدكنيـ كزعمكا أنو ال يغفر  
يضيؼ إلييا حاكـ  يالمعصية فيك مخمد في النار كالمعتزل ىإال لمف تاب، كأما مف مات عم

 .(7)الرب" ىالعقؿ، كيجعؿ العفك كالمغفرة مما يجب لمعبد التائب عم
 

                                                           

 .(105ص( الغزالي، المقصد األسنى )(1
 الخطابي، شأف الدعاء .(177ص) ى( انظر: محمد النجدم، النيج األسمى في شرح أسماء اهلل الحسن(2
 .(65 ،52ص)

 .(112ص) ى( انظر: شاىر أبك شريخ، مكسكعة أسماء اهلل الحسن(3
 .( بتصرؼ80ص) زالي، المقصد األسني( الغ(4
 .(214ص) ى( انظر: حامد أحمد الطاىر ، الجامع ألسماء اهلل الحسن(5
 .(145ص) ى( انظر: عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن(6
  .(214ص) ى( حامد الطاىر، الجامع ألسماء اهلل الحسن(7



155 
 

  اسم اهلل "الرحيم" -9
 اسم اهلل "الرحيم" عند السمف.   - أ

اسـ اهلل "الرحيـ" كقد كرد في مكضع كاحد في سكرة يكنس  ىأيضان مف أسماء اهلل الحسن

  في قكلو : ًَِبِْ َّّْغَغْهَ خٌٍّوُ زِعُشٍّ فاَلَ وَدشِفَ ٌَوُ بِالَّ ىٌَُ ًَبِْ ُّشِدْنَ زِخَْْشٍ فاَلَ سَآدَّ ٌِفَعٍِْوِ ُّصَْرُ زِو{ َِٓ

  ككرد في السنة النبكية: مف حديث أبي ىريرة، [107]يكنس:شَدء ِِْٓ لِسَددِهِ ًَىٌَُ خٌْغَفٌُسُ خٌشَّلُِْ{َّ

ٍنسً  اٍلًجفِّ  بىٍيفى  كىاًحدىةن  رىٍحمىةن  ًمٍنيىا أىٍنزىؿى  رىٍحمىةو  ًمائىةى  ًلمَّوً  ًإفَّ  " قاؿ: عف النبي   كىاٍليىكىاِـّ، كىاٍلبىيىاًئـً  كىاإٍلً
،يى  فىًبيىا ًبيىا تىعىاطىفيكفى ، كى ميكفى ًبيىا يىتىرىاحى مىى اٍلكىٍحشي  تىٍعًطؼي  كى لىًدىىا، عى رى  كى ًتٍسًعيفى  ًتٍسعنا اهللي  كىأىخَّ  رىٍحمىةن، كى
ـي   .(1)"اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًعبىادىهي  ًبيىا يىٍرحى

أفة، الرقة كالحناف كالر  ىكالرحيـ في المغة: مف رحـ، فالراء كالحاء كالميـ، أصؿ يدؿ عم
كاحد، كالرحيـ اسـ مف  ىيقاؿ رحمو يرحمو أم عطؼ عميو، كالرحمة كالمرحمة كالرحمة بمعن

ـى، مشتؽ مف الرحمة، أم كثير الرحمة كالعطؼ  ىأسماء اهلل الحسن كىك صيغة مبالغة مف رًح
 .(2)عمميـ ىخمقو بالرزؽ كالمثيب ليـ عم ىكالشفقة، كمعناه الرفيؽ بالمؤمنيف كالعاطؼ عم

}سَزَّنَد : اهلل نكعاف: رحمة عامة مقركنة بالعمـ كما في قكلو  ىمة المضافة إلكالرح

 ىكاصؿ لكؿ شيء حتكىك و فكؿ شيء كصمو عممي  ،[7غافر:]ًَعِمْطَ وًَُّ شَِْءٍ سَّلَّْصً ًَلًٍِّْد{

بدنية الجسدية كتشمؿ الرحمة اللجميع المخمكقات شاممة عامة  رحمة ييرحمتو كصمت إليو، ف
ية كالطعاـ كالشراب كغيره، أما الرحمة الثانية فيي خاصة بالمؤمنيف فيي إيمانية دينية دنيك ال

أما اصطبلحان عند السمؼ:  ،(3)دنيكية أخركية أكـر اهلل بيا عباده المؤمنيف بالتكفيؽ كالطاعة 

 ،[43]األحزاب: {}ًَوَدَْ زِدٌُّْاِِْنِنيَ سَلًِّْد: فاسـ اهلل الرحيـ خاص بالمؤمنيف، كما كرد في قكلو 

أم أنو  ى، كالرحمف خاص في التسمية عاـ في المعنىكىك عاـ في التسمية خاص في المعن
أحد غيره، كال يسمى بو أحد فعادؿ لفظ الجبللة اهلل، كعاـ  ىكال يجكز إطبلقو عم يختص باهلل 

                                                           

بىوي  سىبىقىتٍ  كىأىنَّيىا تىعىالىى اهللً  رىٍحمىةً  ةً ًسعى  ًفي بىابه /التٍَّكبىةً  كتاب صحيح مسمـ،مسمـ: [( (1  رقـ : حديث4/2108 ،غىضى
2752[. 

 أحمد عبد الحميد، معجـ المغة العربية المعاصرة. (2/498)ج ( انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة(2
 .(873ص)

 .( بتصرؼ86-85ص) ى( عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن(3
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ف كيجازييـ اإليما ىأم يشمؿ جميع عباده بخبلؼ الرحيـ الخاص بعباده المؤمنيف بأف ىداىـ إل
، كيكرميـ بالعفك كالغفراف كاإلحسافبالثكاب الدائـ الذم ال ينقطع، كبالرحمة كالفضؿ  اآلخرةفي 

}ًَسَلَّْعِِ ًَعِمَطْ وًَُّ :  الذم ال تعبر عنو األلسنة كال تتصكره العقكؿ كما في قكلو

}ٌَمَذْ :  بالرحيـ في قكلو  كصؼ نبيو محمد ، كما أف اهلل [ 156 عراؼ:األ]شَِْءٍ{

 .(1) [128]التكبة:ـَدءوُُْ سَعٌُيٌ ِِّْٓ ؤَٔفُغِىُُْ لَضِّضٌ لٍََْْوِ َِد لَنِعُُّْ لَشِّصٌ لٍََْْىُُ زِدٌُّْاِِْنِنيَ سَئًُفٌ سَّلُِْ{

كماؿ الرحمة التي ىي صفة اهلل كسعتيا، فجميع ما  ى"إف في ىذيف االسميف داللة عم
كالمسار كالخيرات مف آثار رحمتو، كما ِّ المنافع كالمحابفي العالـ العمكم كالسفمي مف حصكؿ 

أف ما صرؼ عنيـ مف المكاره كالنقـ كالمخاكؼ كاألخطار كالمضار مف آثار رحمتو؛ فإنو ال 
 .(2)يأتي بالحسنات إال ىك كال يدفع بالسيئات إال ىك كىك أرحـ الراحميف"

 }ًَوَدَْ زِدٌُّْاِِْنِنيَ سَلًِّْد{ :كغالبان ما يأتي اسـ الرحيـ إما مقيدان كما في قكلو 

كلفضؿ ىذيف }زِغُِْ خٌٍّوِ خٌشَّلّْآَِ خٌشَّلُِْ{ك مقترنان باسـ الرحمف كما في البسممة: ،أ[43]األحزاب:

}بَِّٔوُ ِِٓ عٍََُّْْدَْ ًَبَِّٔوُ زِغُِْ خٌٍَّوِ خٌشَّلَِّْٓ : االسميف افتتح اهلل بيما كتابو، ككتاب نبي اهلل سميماف 

صفة فعمية، قاؿ ابف  ىـ يدؿ عمصفة ذاتية، كالرحي ى، كالرحمف يدؿ عم(3)[30]النمؿ:خٌشَّلُِْ{

، فكاف  ى، كالرحيـ داؿ عمالصفة القائمة بو  ى: "الرحمف داؿ عمالجكزية قيـ تعمقيا بالمرحـك
 أنو يرحـ خمقو ىاألكؿ لمكصؼ كالثاني لمفعؿ فاألكؿ داؿ أف الرحمة صفتو، كالثاني داؿ عم

برحمتو ... فعمـ أف الرحمف ىك المكصكؼ بالرحمة كرحيـ ىك الراحـ برحمتو، كىذه نكتة ال تكاد 
ف تنفست عندىا مرآة قمبؾ لـ تنجؿ لؾ صكرتيا"  .(4)تجدىا في كتاب كا 

ىك أرحـ بعباده مف  ، كالرحيـ صفة فعمية فاهلل أف صفة الرحمف صفة ذاتية هلل يتضح 
 غيره، كىك الرحمف الرحيـ. 

                                                           

(، فقو األسماء 28ص) ى(، الزجاج، تفسير أسماء اهلل الحسن39-38ص، شأف الدعاء )( انظر: الخطابي(1
 .(1/79) (، محمد النجدم، النيج األسمي84ص) ىالحسن

 .(83ص) ى( عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن(2
 .(83ص)المرجع السابؽ ( انظر: (3
 .(1/24)ج، بدائع الفكائد الجكزية قيـ ( ابف(4
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مف اسمو الرحيـ أم ال يترؾ محتاج كلو حاجة إال يعطييا لو بقدر طاعتو، كال  كاهلل 
يترؾ فقيرا في أم مكاف كاف إال كسده حاجتو كيقكـ برعايتو كدفع الفقر عنو إما بماؿ أك جاه أك 
ظيار الحزف عميو بسبب حاجتو رقة كرحمة عميو  غير ذلؾ فإف عجز عف ذلؾ فيعينو بالدعاء كا 

يا اهلل ما  (1)مشارؾ لو في ضره كحاجتو فيك أرحـ بعباده مف رحمة العباد بعضيـ ببعضكأنو 
 . كاآلخرةأكسع رحمتو نسأؿ اهلل أف يرحمنا جميعان في الدنيا 

 اسم اهلل "الرحيم" عند المعتزلة.   - ب
كزف فعبلف مف رحـ، كالرحيـ فعيؿ منو كمريض كسقيـ، كفي الرحمف مف  ىالرحمف عم

كرحيـ الدنيا كيقكلكف إف الزيادة في  كاآلخرةليس في الرحيـ، لذلؾ قالكا رحمف الدنيا المبالغة ما 
، لـ يستعمؿ في غير اهلل كما أف اهلل مف األسماء الغالبة، كأما قكؿ بني ىالبناء لزيادة في المعن

حنيفة في مسيممة رحماف اليمامة مف باب تعنتيـ ككفرىـ، فإف قمت: كيؼ تقكؿ اهلل رحمف 
 أخكاتو مف بابو عطشاف كسكراف فبل أصرفو.  ىرفو أـ ال؟ قمت أقيسو عمأتص

ف قمت ما معن ما  ىكصؼ اهلل بالرحمة، معناىا العطؼ كالحنٌك كمنيا الرحـ النعطافيا عم ىكا 
رعيتو أصابيـ بمعركفو  ىعباده؛ الممؾ إذا عطؼ عم ىفييا قمت ىي مجاز عف إنعامو عم

نعامو، فإف قمت: فمـ قدـ ما ى ما ىك دكنو كالقياس الترقي مف األدنى  ىك أبمغ مف الكصفيف عمكا 
األعمى قمت: لما قاؿ الرحمف فتناكؿ جبلئؿ النعـ كعظائميا كأصكليا كأردفو الرحيـ كالتتمة  ىإل

ىذا مف صفات األفعاؿ كلؾ أف تفسرىا بإرادة  ىفالرحمة عمقاؿ أحمد: " (2)كليتناكؿ ما دؽ منيا 
صفة فعؿ، كأما قكليـ  ىفات الذات )أم إرادة اهلل( كالبعض أرجعيا إلص ىالخير فيرجع ذلؾ إل

رحيـ،  ىمبالغة رحمف بالنسبة إل ىأيضان عم ىكرحيـ الدنيا فبل داللة نسبة إل كاآلخرةف الدنيا ارحم
فبل يمـز إذ مف خصكص رحيـ أف يككف أقصر  إتماميا ىفإف حاصمو أف الرحمة منو بالداللة عم

بؿ ىي صفة ذات مف حيث األصؿ كالقدـ، كصفة فعؿ مف حيث  ،(3)عمكمو" مبالغة مف رحمة ل
ف لـ يشأ لـ يرحـ.      تعمقيا بالمشيئة إف شاء رحـ كا 

                                                           

 .(64صلغزالي، المقصد األسني )( انظر: ا(1
 .( بتصرؼ8-1/7)ج( الزمخشرم: الكشاؼ (2
 .(8-1/6)ج( المرجع السابؽ (3
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منيا سمؼ المسمميف  عتزالية قد حفظ اهلل فيذا كمو مف تراث المعتزلة كنزعاتيـ اال
كنفكا عنو ما نفاه  بتو لو نبيو كأئمة الديف فإنيـ أقركا ما كرد في الكتاب كالسنة كأثبتكا لو ما أث

  .(1)اهلل مف رسكلو ىمف غير تصرؼ بكناية أك مجاز كقالكا لسنا أغير عم عنو نبيو 
المجاز كىي مجاز عف  ىإذف اسـ اهلل الرحيـ عند المعتزلة مف الرحمة التي حممكىا عم

يؿ العقمي عندىـ، الدل ىعمالمجاز العتمادىـ  ىعباده فيـ صرفكىا مف الحقيقة إل ىإنعامو عم
دعكل المجاز فيما يتعمؽ بصفات اهلل كأسمائو كبيف أنو ال  رحمو اهلل الجكزية قيـابف قد ناقش ك 

   .حقيقة كمجاز لفظ مبتدع لـ يعرفو السمؼ الصالح ىكأف تقسيـ المفظ إل صفات اهلل مجاز في 
ان سأذكر منيا حكالي عشريف ردبىؤالء في كتابو مختصر الصكاعؽ المرسمة  ىقد رد عمك 

 :  (2)ىنا ثبلثة ردكد
مف أعظـ المحاؿ أف تككف رحمة أرحـ الراحميف التي كسعت كؿ شيء مجازان، كرحمة العبد  -1

الضعيفة القاصرة المخمكقة المستعارة مف ربو التي ىي مف آثار رحمتو حقيقة، كىؿ في قمب 
كماؿ في حقيـ مف  الحقائؽ أكثر مف ىذا فالعباد إنما حصمت ليـ ىذه الصفات التي ىي

 ىآثار صفات الرب، فكيؼ تككف ليـ حقيقة كلو مجاز فيذا مف أعظـ السفسطة كالتعدم عم
  اهلل 

كيؼ يككف أظير األسماء التي افتتح اهلل بيا كتابو في القرآف كىي مف أظير شعار التكحيد   -2

التي ىي مفتاح الطيكر " لُِْزِغُِْ خٌٍّوِ خٌشَّلّْآَِ خٌشَّ"ألسنة أىؿ اإلسبلـ  ىكالكممة الجارية عم

 .ع األفعاؿ كيؼ يككف ذلؾ مجازان كالصبلة كجمي
قكليـ )الرحمة رقة القمب( أتريدكف رحمة المخمكؽ أـ رحمة الخالؽ، أـ كؿ ما سمي رحمة   -3

ف قمتـ بالثاني كالثالث كنتـ  شاىدان أك غائبان؟ فإف قمتـ باألكؿ صدقتـ كلـ ينفعكـ ذلؾ شيئان كا 
لحؽ، فإف الرحمة صفة الرحيـ كىي في كؿ مكصكؼ بحسبو، فإذا اتصؼ أرحـ قائميف غير ا

الراحميف بالرحمة حقيقة لـ يمـز أف تككف رحمتو مف جنس رحمة المخمكؽ لمخمكؽ كىذا يطرد 
في سائر الصفات كالعمـ كالقدرة كالسمع إلزامان كجكابان فكيؼ يككف رحمة أرحـ الراحميف مجازان 

 .دكف السميع العميـ
                                                           

 .(63ص) ( انظر: األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني(1
مزيد ( لم363-1/362)جالجيمية كالمعطمة، بتصرؼ  ى، مختصر الصكاعؽ المرسمة عمالجكزية ( ابف قيـ(2

 .(371-1/361)جانظر 
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 اسم اهلل " ذو الفضل".   -10
 اسم اهلل "ذو الفضل" عند السمف.  - أ

اسـ اهلل "ذك الفضؿ" ككرد في  الكاردة في سكرة يكنس  ىمف أسماء اهلل الحسن

، [58]يكنس:}لًُْ زِفَعًِْ خٌٍّوِ ًَزِشَلَّْعِوِ فَسِزٌَِهَ فٍََْْفْشَلٌُخْ ىٌَُ خَْْشٌ َِِّّّد َّفَّْمٌُْ{: مكضعيف في قكلو 

َّٓ ؤَوْؽَشَىُُْ الَ }ًََِد ـَُّٓ خٌَّزَِّٓ َّفْعَشًَُْ لٍَََ خٌٍّوِ خٌْىَزِذَ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ بَِّْ خٌٍّوَ ٌَزًُ فَعًٍْ لٍَََ خٌنَّدطِ ًٌََاىِ:  كقكلو

 جابر فعف ككرد ىذا االسـ في السنة النبكية في حديث االستخارة،  ،[60]يكنس: َّشْىُشًُْ{

، أىٍستىًخيريؾى  ًإنِّي لمَّييـَّ ا" :قاؿ النبي  :قاؿ ، كىأىٍستىٍقًدريؾى  ًبًعٍمًمؾى ًتؾى ، فىٍضًمؾى  ًمفٍ  كىأىٍسأىليؾى  ًبقيٍدرى  العىًظيـً
، كىالى  تىٍقًدري  فىًإنَّؾى   .(1)..."أىٍقًدري

ك "ذك الفضؿ" في المغة، "فيك مأخكذ مف فضؿ، فالفاء كالضاد البلـ أصؿ صحيح يدؿ 
صكد بيا ىنا الزيادة في الخير، كالفضؿ: أم الفضؿ كالفضيمة زيادة في كؿ شيء، كالمق ىعم

ضد النقص كالنقيصة كالجمع فضكؿ، كالفضيمة: الدرجة الرفيعة في الفضؿ، كيقاؿ رجؿ فاضؿ 
: كاألفضاؿاأليادم الجميمة،  :أم ذك فضؿ، كالفضؿ معناه، ابتداء إحساف ببل عمـ، كالفكاضؿ أم

 .(2)في كثرة الفضؿ" غيرؾ ىاإلحساف، كالتفضؿ التطكؿ عم
ذك الفضؿ كاإلحساف العظيـ منح مخمكقاتو ما ال يمزمو، كتفضؿ  أما اصطبلحان: اهلل 

جميع  ىمف أسمائو الكريـ الرؤكؼ الرحيـ العميـ، تفضؿ عم عمييـ بما ال يجب عميو فاهلل 
مكصكؼ  مخمكقاتو بنعمتو كفضمو كخص المؤمنيف بفضؿ كزيادة فأكرميـ بدار كرامتو، كاهلل 

مف يشاء  ىعباده ال يمنعو مانع مف إيصاؿ ذلؾ الفضؿ إل ىبالطكؿ كالفضؿ كالكـر كاإلحساف إل

َِٓ }ًَبِْ َّّْغَغْهَ خٌٍّوُ زِعُشٍّ فَالَ وَدشِفَ ٌَوُ باِلَّ ىٌَُ ًَبِْ ُّشِدْنَ زِخَْْشٍ فَالَ سَآدَّ ٌِفَعٍِْوِ ُّصَْرُ زِوِ :  كما في قكلو 

عمينا  [، فجميع النعـ التي أنعـ كتفضؿ بيا اهلل 107]يكنس:هِ ًَىٌَُ خٌْغَفٌُسُ خٌشَّلُِْ{َّشَدء ِِْٓ لِسَددِ

الكافر في ىذه الدنيا  ىيـ مف غير سؤاؿ كال استحقاؽ، فحتعباده فيعطي ىفيي مف فضمو عم
حساف اهلل   . (3)يتقمب في فضؿ كا 

                                                           

 .]6382 رقـ : حديث8/81الدعاء عند االستخارة، باب / الدَّعىكىاتً  ًكتىابي صحيح البخارم، البخارم: [( (1
الرازم، مختار  .(525-11/524)ج (، ابف منظكر، لساف العرب1/508)ج( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة (2

 .(167صالجرجاني، التعريفات ) .(1/240)جالصحاح 
 .(353-2/352)ج ( انظر: محمد النجدم، النيج األسمى(3
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" ككرد ىذا االسـ في اسـ اهلل" ذك الفضؿ" اسـ "ذك الطكؿ ىكبعض العمماء أطمؽ عم

الخطابي:" ذك الطكؿ أم ذك الفضؿ،  قاؿ،[3]غافر:}رُِ خٌؽٌَّْيِ الَ بٌَِوَ بِالَّ ىٌَُ بٌَِْْوِ خٌَّْصِري{:  قكلو 

 .(1)كمعناه أىؿ الطكؿ كالفضؿ"
 ىمف يشاء مف خمقو كتطمؽ عم ىالطبرم:" ذم الطكؿ أم ذم الفضؿ كالنعـ المبسكطة عمكقاؿ 

  .(2)أصحابو إذا كاف ذا فضؿ عمييـ" ى، يقاؿ فبلف لذك طكؿ عمذم السعة كالغني
 :الُخالصة
أم النعيـ كاإلحساف كالفضؿ كالكـر  ىف لفظ ذك الفضؿ كذك الطكؿ يراد بيما نفس المعنإ

 عباده كىك ال حدكد لو، لكف الكثير يغفؿ ىذه النعـ .   ىعم الذم أنعمو كتفضؿ بو اهلل 
ىذا الديف كيعصميـ مف اتباع  ىالمؤمنيف خاصة، أف يثبتيـ عمعباده  ىعم كمف فضؿ اهلل 

الشيطاف، كينكر ليـ بصائرىـ كيكفر سيئاتيـ كيغفر ليـ ذنكبيـ كيزكي نفكسيـ كيعطييـ فكؽ ما 

كرامان كتفضبلن مف  ْيُِْ }فَإََِّد خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَلٌٍَُِّخْ خٌصَّدٌِمَدضِ فٌََُْفِّ: قاؿ  يستحقكف مف الثكاب زيادة كا 

 َّفِذًَُْ ٌَيُُ ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًًٌَِّْد ًاَلَ ؤُـٌُسَىُُْ ًََّضّذُىُُ ِِّٓ فَعٍِْوِ ًَؤََِّد خٌَّزَِّٓ خعْعَنىَفٌُخْ ًَخعْعَىْسَشًُخْ فَُْمَزِّزُيُُْ لَزَخزًد ؤًٌَُّْد ًاَلَ

قبة العصاة كالكفار عباده بتركو معا ىلذك تفضؿ عم ، أيضان أف اهلل (3) [173]النساء:َٔصِريًخ{

عطاؤىـ ميمة إل يـك القيامة ككرد ذلؾ  ىكالمنافقيف بالعقكبة في الدنيا، كتأجيؿ كتأخير العذاب كا 

ىُُْ الَ َّٓ ؤَوْؽَشَ}ًََِد ـَُّٓ خٌَّزَِّٓ َّفْعَشًَُْ لٍَََ خٌٍّوِ خٌْىَزِذَ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ بَِّْ خٌٍّوَ ٌَزًُ فَعًٍْ لٍَََ خٌنَّدطِ ًٌََاىِفي قكلو 

 .(4)[60]يكنس: َّشْىُشًُْ{

 اسم اهلل " الحكيم".  -11
 اسم اهلل "الحكيم" عند السمف.  - أ

اسـ اهلل "الحكيـ" كبو ختمت  التي كردت في سكرة يكنس  ىأخر أسماء اهلل الحسن

ََ َّمْىَُُ خٌٍّوُ }ًَخظَّسِكْ َِد ٌُّلََ بٌَِْْهَ ًَخصْسِشْ لَعَّ:  السكرة، ككرد ىذا االسـ في مكضع كاحد في قكلو 

                                                           

 .(105-104ص) ءشأف الدعا ،( الخطابي(1
 .(21/351)ج ( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف(2
 .(2/354)ج( انظر: محمد النجدم، النيج األسمى (3
 .(15/113)ج( انظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف (4
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كفي السنة النبكية كرد مف حديث مصعب بف سعد عف أبيو ، [109]يكنس:ًَىٌَُ خَْْشُ خٌْمَدوِِّني{

اءى : قىاؿى  مٍِّمًني: فىقىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى أىٍعرىاًبي   جى منا عى  الى  كىٍحدىهي  اهللي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى : قيؿٍ : قىاؿى  أىقيكليوي، كىبلى
ٍمدي  كىًبيرنا، أىٍكبىري  اهللي  وي،لى  شىًريؾى  افى  كىًثيرنا، ًلمَّوً  كىاٍلحى ، رىبِّ  اهللً  سيٍبحى ٍكؿى  الى  اٍلعىالىًميفى  ًباهللً  ًإالَّ  قيكَّةى  كىالى  حى
ًكيـً  اٍلعىًزيزً  ءً : قىاؿى  اٍلحى بِّي، فىيىؤيالى ا ًلرى ٍمًني ًلي اٍغًفٍر  المييـَّ : قيؿٍ : قىاؿى  ًلي؟ فىمى ٍقًني كىاٍىًدًني كىاٍرحى   .(1) "كىاٍرزي

العالـ كالقاضي كالذم يحكـ كيتقف األشياء ك يدقؽ في  ىالحكيـ في المغة: الحكيـ بمعن ىكمعن
أفضؿ كجو، كمف أسماء اهلل الحكـ  ىاألمكر كيضع األشياء في مكانيا لعممو كعدلو، كيضعيا عم

عف معرفة أفضؿ  كالحكمة عبارة (2)بمفظ " الحاكميف"  كالحكيـ، ككردت في سكرة يكنس 
، كبأفضؿ مما ىي عميو، كالحكيـ يجكز أف يككف بمعن الحاكـ،  ىحقائؽ األشياء بأفضؿ العمـك

الحكمة:"  ىفي بياف معن الجكزية قيـكقاؿ ابف  (3)القرآف تعمـ الحبلؿ كالحراـفي كالمراد بالحكمة 
لناشئة مف فعمو، فأما الحكمة إنما تككف في حؽ مف يفعؿ شيئان لشيء فيريد بما يفعمو الحكمة ا

 .(4)مف ال يفعؿ شيئان لشيء البتة فبل يتصكر في حقو الحكمة"
 ىىك المحكـ لخمؽ األشياء صرؼ عف مفعؿ إلا اصطبلحان عند السمؼ: الحكيـ: "أم

 ى[فدؿ عم1]يكنس:}خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ{: مسمع، كقكلو  ىفعيؿ، كقكليـ سميع بمعن

فعيؿ كاإلحكاـ في خمؽ األشياء أم  ىك الذم أحكمت آياتو، صرؼ عف مفعؿ إلأف الحكيـ ى
ما  ىإتقانيا كالتدبير فييا كحسف التقدير ليا، كحسف التدبير في إنشاء كؿ شيء مف خمقو عم

برازه عم  .(5)الييئة التي أراد أف يييئو عمييا" ىذىب أف ينشئو عميو كا 
تو؛ ألنو كحده الذم يممؾ كيعرؼ أجؿ كأعظـ ىك الحكيـ الحؽ كالعظيـ في حكم كاهلل 

العمكـ كاألشياء كىك العمـ األزلي الدائـ الذم ال يتصكر زكالو أك الشؾ فيو فيك المطابؽ لممعمـك 
مطابقة ال يتطرؽ إلييا شبية أك خمؿ، كال عمـ يتصؼ بذلؾ إال عممو كحده ال شريؾ لو ىك عممو 

فميس بحكيمان، ألنو لـ  يع األشياء كلـ يعرؼ اهلل األزلي الذم ال يتطرقو خفاء، كمف عرؼ جم
                                                           

اءً  الذٍِّكرً  كتاب حيح مسمـ،صمسمـ: [( (1  ،كىالد عىاءً  كىالتٍَّسًبيحً  التٍَّيًميؿً  فىٍضؿً  بىابي / كىااًلٍسًتٍغفىارً  كىالتٍَّكبىةً  كىالد عى
 .]2696 رقـ : حديث4/2072

ابف كثير، تفسير القرآف . (78ص) الرازم، مختار الصحاح .(12/140)ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب (2
 .(1/318)جالعظيـ 

 .(12/140)جابف منظكر، لساف العرب  .(91ص) ( انظر: الجرجاني، التعريفات(3
 .(116ص) ، طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيفالجكزية ( ابف قيـ(4
 .(74-73ص( الخطابي، شأف الدعاء )(5
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لو الذم يعرؼ أقدس األشياء كأعظميا، كجبللة العمـ بجبللة المعمكـ كال أقدس كأعظـ مف اهلل 
يتضمف ثبكت جميع األسماء كالصفات   ، فثبكت الحكـ لو ىكالصفات العم ىاألسماء الحسن

يممؾ صفات الكماؿ، كىذا ابطاؿ لما كاف يفعمو  كالحكـ هلل كحده ال شريؾ لو ألنو كحده الذم
 المشركيف الذيف كانكا يتخذكف آلية مف غير اهلل في الحكـ كالتشريع فالحكـ المطمؽ هلل 

   .(1)فقط
كحده الذم يقضي كيحكـ بيف عباده بما شاء ككيفما شاء، كال راد لحكمو  فاهلل 

كما يقضيو بيف عباده كما يراجع الناس  في حكمو  كقضائو كال أحد يستطيع أف يراجع اهلل 
 .(2)بعضيـ البعض، فحكمو نافذ ال محالة

الحكيـ كاسـ ذات ىك الذم يعمـ أفضؿ ما يناسب المخمكقات خمقان كتصرفان، كالحكيـ "
كاسـ تصرؼ ىك الذم يضع األمكر في أفضؿ مكاضعيا بحيث تككف معممة كينجـ عنيا أثر 

 .(3)محمكد بالغ التأثير"
كيـ يتعمؽ بالمخمكقات التي خمقيا اهلل كبالشرائع التي سيعمؿ بيا الخبلئؽ ككبلىما كالح 

حكاـ، فيك الحكيـ في أحكامو القدرية كالشرعية كالجزائية، كالفرؽ بيف األحكاـ القدرية في غاية اإل
متعمقة  كالشرعية: القدرية متعمقة بما أكجده اهلل كقدره فما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف، فيي
 .(4)بالطاعات كالمعاصي، ، كالشرعية متعمقة بما يحبو اهلل كيرضاه فقط أم متعمقة بالطاعات

}خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ  القرآف بأنو حكيـ كما كرد في سكرة يكنس  كقد كصؼ اهلل 

حكمان؛ ألنو كمف حكمة اهلل كعظمتو تقتضي أف يككف القرآف العظيـ حكيمان كم ،[1]يكنس:خٌْمَىُِْ{

الكتاب المقدس كأشرؼ الكتب السماكية كألنو ليس مثمو كتاب كليس بعده كتاب في كؿ شيء 
سكاء كاف في أسمكبو الرائع الجذاب، أك في أحكامو كتشريعاتو أك إيضاحتو أك في كعده ككعيده 

فيك ال أك أكامره كنكاىيو أك غير ذلؾ، كالقرآف أيضان محكـ في كبلمو فميس مثؿ كبلـ البشر 
   .(5)نقص فيو كال فيو حشك ككبلـ ال فائدة منو فيك أكمؿ الكتب كأحكميا

                                                           

 .(175ص) ىعبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن .(120ص) ( انظر: الغزالي، المقصد األسنى(1
 .(175ص) ى( انظر: عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن(2
 .(152ص) ى( شاىر أبك شريخ، مكسكعة أسماء اهلل الحسن(3
 .(151ص( انظر: المرجع السابؽ )(4
 .(252-1/251)ج ( انظر: محمد النجدم، النيج األسمى(5
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رحمو اهلل:" الحكيـ الذم إذا أمر بأمر كاف حسنان في نفسو،  الجكزية قيـابف قكؿ اإلماـ ي
ذا فعؿ فعبلن كاف صكابان،  ذا أخبر بخبر كاف صدقان، كا  ذا نيي عف شيء كاف قبيحان في نفسو كا  كا 

ذا أراد   .(1)الكماؿ ال يككف إال هلل كحده" ىشيئان كاف أكلي باإلرادة مف غيره، كىذا الكصؼ عم كا 

 اسم اهلل " الحكيم" عند المعتزلة.   - ب
عالـ، ألف الحكمة ىي العمـ كالحكيـ ىك العالـ  ىقاؿ القاضي عبد الجبار: "الحكيـ بمعن

كقاؿ إنما كصؼ الكتاب  ،[20]ص:ًَفَصًَْ خٌْخِؽَدذ{ }ًَشَذَدَْٔد ٍُِْىَوُ ًَآظَْْنَدهُ خٌْمِىَّْصَ: لذلؾ قاؿ 

بأنو  ىىذا يكصؼ تعال ىبأنو حكمة مف حيث كاف طريقان لمعمـ الذم ىك الحكمة في الحقيقة، فعم
حكيـ فيما لـ يزؿ، فأما إذا أريد بالحكيـ أنو فاعؿ األفعاؿ المحكمة فذلؾ مف صفات األفعاؿ فبل 

 .(3)ىك العالـ العامؿ كالحكيـ عند اهلل  (2)لـ يزؿ"ىذا الكجو فيما  ىيستعمؿ فيو عم
 الصة:الخُ 
منيا اهلل، الرب، العميـ،  ىعدد ال بأس بو مف أسماء اهلل الحسن ىاحتكت عم سكرة يكنس  

قدر المستطاع أف أكضح مقصكد كؿ اسـ عند كؿ مف  ىالسميع، الغني، كغيرىا كحاكلت عم
، كينفكف ما  تكف ما أثبتو اهلل لنفسو كما أثبتو لو رسكلو السمؼ كالمعتزلة، كتبيف أف السمؼ يثب

مف غير تحريؼ كال تعطيؿ كال تشبيو كال تمثيؿ، أما  نفاه اهلل عف نفسو كما نفاه عنو رسكلو 
إما بالنفي أك تأكيؿ ما يدؿ عميو االسـ، ألف أسماء  ىالمعتزلة فقد خاضكا في أسماء اهلل الحسن

الدليؿ العقمي  ىبيـ إلي ذلؾ اعتمادىـ عم ل، كالذم أدىتحمؿ أم معن اهلل عندىـ اجتيادية كال
   مما نتج عنو التأكيؿ كالتبلعب في األلفاظ كالمسميات. 

 
 
 

                                                           

 .(3/427)جمدارج السالكيف  الجكزية، ( ابف قيـ(1
 .(5/222)جالمغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ ( القاضي عبد الجبار، (2
 .(1/316)ج ( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ(3
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وأقساميا عند السمف  المطمب الخامس: الصفات الواردة في سورة يونس 
 والمعتزلة.

قساـ الصفات عند السمؼ ، ال بد مف بياف أقبؿ الحديث عف الصفات الكاردة في سكرة يكنس 
 كالمعتزلة.

 أوًل: أقسام الصفات عند السمف. 
.... لـ يزؿ كال يزاؿ بأسمائو كصفاتو الذاتية كالفعمية، أما " :(1)قاؿ اإلماـ أبي حنيفة 

الذاتية فالحياة كالقدرة كالعمـ، كأما الفعمية، فالتخميؽ كالترزيؽ كاإلنشاء كاإلبداع كغير ذلؾ مف 
مف خبلؿ ىذا القكؿ نستنتج أف الصفات عند  (2)ـ يزؿ كال يزاؿ بصفاتو كأسمائو"صفات الفعؿ ل

 السمؼ قسماف كيضاؼ إلييما قسـ ثالث سماه عمماء السمؼ صفات ذاتية فعمية:    

صفات ذاتية: "ىي التي ال تنفؾ عف الذات كالتي لـ يزؿ كال يزاؿ اهلل متصفان بيا كىي التي  -1
أم أنيا غير مفارقة لمذات كىي الزمة ليا أزالن كأبدان، كال تتعمؽ  (3)ؿ" ال تتجدد تجدد صفات األفعا

 ف: اكىي قسم  (4)بالمشيئة كالقدرة 
صفات ذاتية عقمية: أم دؿ العقؿ عمييا كاالستدالؿ عمييا يحصؿ بالعقؿ فيقترف في  –أ 

ات الرب معرفتيا السمع كالعقؿ مثؿ صفة العمـ كالحياة كالسمع كالبصر كغيرىا، كأغمب صف
يشترؾ فييا الدليبلف السمعي كالعقمي ك ألف العقؿ مستنبط مف الدليؿ الشرعي كالعقكؿ يجب أف 

 تصدؽ ىذه الصفات بعد ثبكتيا بالدليؿ السمعي. 
 ىالنص في الداللة عمييا كال سبيؿ إل ىصفات ذاتية خبرية: أم أف العقؿ يفتقر إل –ب 

كالرسكؿ كيككف االستدالؿ عمييا  كرسكلو   إثباتيا إال عف طريؽ السمع كالخبر عف اهلل
    (5)بالنص فقط مثؿ صفة اليديف كالكجو كالعيف . 

                                                           

( النعماف بف ثابت الككفي، التميمي بالكالء، "أبي حنيفة" فقيو مجتيد، إماـ كمؤسس المذىب الحنفي ، كلد (1
فقو األكبر في الكبلـ، كالرد ىػ، كدفف بمقابر الخيزراف، مف آثاره ال150ىػ، كتكفي ببغداد سنة80كنشأ بالككفة سنة
 .(13/104)جمعجـ المؤلفيف  عمر الدمشقي،انظر: عمي القدرية. 

 .(15-14صحنيفة، الفقو األكبر ) ك( أب(2
محمد الجامي، الصفات اإلليية في الكتاب  (،65صمحمد التميمي، الصفات اإلليية تعريفيا كأقساميا ) ((3

 .(203ص) كالسنة في ضكء اإلثبات كالتنزيو
 .(159ص( انظر: محمد ىراس، شرح العقيدة الكاسطية )(4
 .(72-71ص) ( انظر: محمد التميمي، الصفات اإلليية تعريفيا كأقساميا(5
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صفات فعمية: ىي التي تنفؾ عف الذات لتعمقيا بالمشيئة كالقدرة اإلليية في كؿ كقت   -2
ف شاء لـ يفعميا.  ىكحيف، بمعن  كىي أيضان قسميف:  (1)إف شاء اإللو فعميا كا 

  .: مثؿ صفة الخمؽ كالرزؽ، كبعض العمماء قاؿ إنيا متعدية لمفعكؿصفات عقمية  –أ 
    .(2)االستكاء كاإلتياف كالمجيء كالنزكؿ، كىي الزمة ال تتعدم لمفعكؿ :صفات خبرية: مثؿ -ب 

في ىذيف النكعيف:" ثـ صفات اهلل عز اسمو قسماف أحدىما صفات ذاتو كىي  (3)قاؿ البييقي
يستحقيا لذاتو ال  ى يزاؿ، كال نقكؿ ىك كال غيره، كال ىك ىي، كاهلل تعالما استحقو فيما لـ يزؿ كال

الذات، كاألخر صفات فعمو كىي ما استحقو فيما ال يزاؿ دكف األزؿ فبل  ىأنيا زيادة صفة عم
 .  "(4)كسنة رسكلو  يجكز كصفو إال بما دؿ عميو كتاب اهلل 

، كال لنفسو ككما أثبتيا لو رسكلو  اهلل  كمذىب السمؼ في ىذه األقساـ إثباتيا كما أثبتو
اهلل لعدـ معرفتنا بحقيقة الذات؛ كألف معرفة  ىنخكض فييا بآرائنا كأىكائنا بؿ نفكض حقيقتيا إل

، ال كما (5)حقيقة الصفة متكقفة عمى معرفة حقيقة الذات، فنثبت الذات بصفاتيا دكف تأكيؿ 
لخبرية بحجة داللة السمع عمييا كىي عندىـ داللة فعمت المعتزلة مف نفييا كتأكيميا لمصفات ا

 العقؿ في إثباتيا.     ىظنية كيعتمدكف عم

 ثانيًا: أقسام الصفات عند المعتزلة. 
إلعادتيا، فالصفة ىي نفس  ىسبؽ الحديث عف تعريؼ الصفة عند المعتزلة كال داع
القكؿ كقكلنا عالـ،  فيو، فيي ىالمكصكؼ لدم المعتزلة، فعندىـ كصؼ الشيء لنفسو ال لمعن

ىا مف فيي ليست شيئان أكثر مف الكصؼ فيـ أثبتكا األلفاظ كجردك  (6)قادر، ىي صفات أسماء
                                                           

الصفات اإلليية تعريفيا محمد التميمي،  .(185صالبييقي كمكقفو مف اإللييات ) ،( انظر: أحمد الغامدم(1
 .(66صكأقساميا )

محمد الجامي، الصفات اإلليية في  .(66ليية تعريفيا كأقساميا، ص )فات اإلالصمحمد التميمي، ( انظر: (2
 .(16ص) رحنيفة النعماف، الفقو األكب كأب .(200،217صالكتاب كالسنة في ضكء اإلثبات كالتنزيو )

البييقي الخسركجرم، الفقيو الشافعي، كلد  ى( أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف عبداهلل بف مكس(3
بييؽ كدفف فييا، لو تصانيؼ عديدة منيا، دالئؿ النبكة  ىىػ بنيسابكر تـ نقؿ إل458 ىػ، كتكفي سنة384سنة

الذىبي، سيرة أعبلـ  .(76-1/75)جكشعب اإليماف كاألسماء كالصفات، انظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف، 
  .(164-18/163)جالنببلء 

 .(277-1/276)جاألسماء كالصفات  ،( البييقي(4
 .(208ص) انظر: محمد الجامي، الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة في ضكء اإلثبات كالتنزيو( (5
 .(2/267)ج( انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف (6
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كرغـ  ،(1)أكثر مف الكصؼ...." ىزعمت المعتزلة أف الصفة ليست بمعنمعانييا، قاؿ الباقبلني: "
فعند  اهلل  ىنسبكنيا إلذلؾ فالمعتزلة فيما بينيـ اختمفكا في أقساـ الصفات كعدد الصفات التي ي

أبي عمي يستحقو القديـ لذاتو أف يككف قادران، عالمان، حيان، مدركان، كأما أبك ىاشـ: فيقكؿ بيا 
 .(2) كما يجب لو في كؿ حاؿ، أم لما عميو في ذاتو كىي صفة الذات كيثبتيا هلل 

الصفات ال نفييا، أساس إثبات  ىفالمعتزلة ينفكف الصفات كعندما يذكركنيا يككف حديثيـ عم
فيـ ال يعترفكف بما نقكلو عنيـ بأنيـ نفكا الصفات، ألف الصفات عندىـ ألفاظ ال حقائؽ ليا كراء 

  .(3)الذات، كالصفة ىي عيف الذات كليست زائدة عمييا كرأييـ فييا إثباتان ال نفي فيو 
 أربعة أقساـ ىي:    ىالقاضي عبد الجبار ذكر أف الصفات تنقسـ إلك 
 االتصاؼ بيا.  يستحؽ اهلل صفات  -1
ال يجكز خركجو عنيا بحاؿ مف التي الذاتية ك  اتصفات تجب لو في كؿ كقت، كىي الصف  -2

، كىذا عند أبي ىاشـ، أما أبك عمي فإنو ينفي تمؾ األحكاؿ، ككنو عالمان قادران... كغيرىا
  الصفات الذاتية

نحك كؿ كقت  فيهلل  مضاد لمصفات التي تجبصفات تستحيؿ عميو في كؿ كقت، كىي   -3
 جاىبلن. ك ككنو عاجزان، 

صفات يستحقيا في كقت دكف كقت، نحك ككنو مدركان فإف ذلؾ مشركط بكجكد المدرؾ،   -4
ة الحادثتيف المكجكدتيف ال في ياإلرادة كالكراى ىكنحك ككنو مريدان ككارىان فإف ذلؾ يستند إل

    (4) محؿ
 :الُخالصة

نيجيـ في الصفات كما ذكرت سابقان كما قالو أبك ىاشـ أف ىذا التقسيـ لمصفات نشأ عف م 
عمي الجبائي كغيرىـ مف أئمة المعتزلة في نفييـ كتأكيميـ لمصفات بشقييا، كقكليـ الصفات  يكأب

ال حقيقة لو، كغير شامؿ لمصفات الخبرية الثبكتية ألنيا  ناقص ىي الذات فيك تقسيـ شكمي

                                                           

 .(217ص( الباقبلني، التمييد )(1
 .(129صالقاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )انظر: ( (2
 .( بتصرؼ210-209صييات )البييقي كمكقفو مف اإللأحمد الغامدم، ( (3
 .(129-128صالقاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )انظر:  ((4
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بؿ يثبتكنيا  و مف الصفات فيك ليس كما يميؽ باهلل تما أثبتك  تعتبر عندىـ مف باب المجاز،
 كما دؿ عمييا العقؿ كبطريقة فمسفية بحتة بعيدة عف القرآف الكريـ كالسنة النبكية.

 .  ثالثًا: الصفات الواردة في سورة يونس  
 . القسـ األكؿ: الصفات الذاتية عند السمؼ كالمعتزلة في سكرة يكنس 

غني، : )العمـ، السمع، العزة، الممؾ، اليكنس  كردت في سكرة مف الصفات الذاتية التي
 .الشيادة، اإلرادة، المشيئة(

 صفة العمم.  -1
، (1)العمـ صفة ذاتية ثبتت كدؿ عمييا الكتاب كالسنة كىي مأخكذة مف اسمو "العميـ"

بيا، عالـ بعمـ كاحد أزلي قديـ ذاتي تنكشؼ بو المعمكمات عند تعمقو  كيجب القطع بأف اهلل 
المعتزلة القائميف أنو يعمـ بالذات ال بصفة  ىكعممو كسائر صفاتو كىذا مذىب السمؼ لمرد عم

، عالـ قادر حي أنو  ىذاتو كركد األدلة عم ىأف صفاتو زائدة عم ىزائدة عمييا، كالدليؿ عم
كالنجكل قيامو بالعمـ في جميع األحكاؿ في الغائب كالشاىد، كيعمـ السر  ىكككنو عالمان يعمؿ عم

كىذا أيضان  جميع أعماؿ عباده قبؿ فعمو إياىا كال يعزب عنو مثقاؿ ذرة في السماء كاألرض كيعمـ 
 كسبؽ الحديث عف ىذه الصفة في اسـ اهلل "العميـ"  (2) المعتزلة ىردان عم

 صفة السمع.   -2
صفة السمع كىي صفة ثابتة  مف الصفات الذاتية التي كردت في سكرة يكنس 

تميؽ بجبللو كعظمتو، فكما أف ذاتو حقيقية ال تشبو ذكاتنا فصفاتو أيضان حقيقة ال   كحقيقية هلل
تشبو صفاتنا، فيي مف صفات الكماؿ كنعكت الجبلؿ، كانظر ما قالو سيدنا إبراىيـ ألبيو كىك 

َُ ظَمْسُذُ َِد الَ ؤَزَطِ ٌِ }بِرْ لَديَ َٕزِْوِ َّد: يعاتبو بعبادتو لؤلصناـ التي ال تسمع، كال تبصر في قكلو 

 .ىذه الصفة في اسـ اهلل "السميع"كقد تحدثت عف  (3) [42]مريـ:َّغَّْكُ ًَالَ ُّسْصِشُ ًَالَ ُّغْنِِ لَنهَ شَْْحًد{

 
 

                                                           

 .(255صالكاردة في الكتاب كالسنة ) ( انظر: عمكم السقاؼ، صفات اهلل (1
 .(146-145ص) ( انظر: السفاريني، لكامع األنكار البيية(2
 .(319-318صفة )أبي حني اإلماـ( انظر: محمد الخميس، أصكؿ الديف عند (3
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 صفة العزة.  -3
  أثبت لنفسو صفة العزة كىي مشتقة مف اسـ اهلل العزيز كىي صفة ذاتية ثابتة  اهلل 

}ًَالَ َّمْضُٔهَ لٌٌَُْيُُْ بَِّْ خٌْمِضَّشَ ٌٍِّوِ ـَِّْمًد ىٌَُ خٌغَِّّْكُ :  في قكلو  ككردت في سكرة يكنس ، (1)  هلل

 قاال ككردت في السنة النبكية مف حديث أبي سعيد الخدرم كأبي ىريرة  ،[65]يكنس:خٌْمٍَُِْ{

ىك العزيز  ، كاهلل (2)" عىذٍَّبتيوي  عيًنييينىازً  فىمىفٍ  ًردىاؤيهي، كىاٍلًكٍبًريىاءي  ًإزىاريهي، اٍلًعز   : "رسكؿ اهلل قاؿ 
كؿ شيء، ككؿ عزة حصمت ألم شيء كاف فيي مف  ىالذم ذؿ لعزه كؿ عزيز، كىك الغالب عم

ذا أطمؽ عم فإنما يراد بو االعتراؼ لو بالقدـ كاألزلية الذم ال يطرأ عميو تغير  اهلل  ىعزتو، كا 
، الغالب فبل يناؿ (3)كىك المنيع الذم ال يغمب عف الحدكث، مف القدرة كالقكة، كذلؾ تنزيو لو 

جنابو لعزتو كعظمتو كجبركتو ككبريائو، كاهلل صفتو العزة أم القكة كالشدة كالغمبة كعزتو كجبركتو 
اضافة  :اهلل مف باب إضافة الصفة لممكصكؼ بيا، أم ى، كالعزة تضاؼ إل(4)ليس كمثميا شيء 

كىي العزة التي يعز بيا اهلل أنبياءه كعباده  خالقو ىتشريؼ، كتضاؼ إضافة المخمكؽ إل
 .(5)الصالحيف فيعز مف يشاء كيذؿ مف يشاء

 صفة العزة عند المعتزلة.  - ب
ال تمحقو ذلة كال اىتضاـ، ألنو  قاؿ القاضي عبد الجبار: "صفة العزة عند المعتزلة أف اهلل  

نقؿ أبك الحسف األشعرم: أف أبا كقد ،(6)قادر فبل يجكز أف تمحقو ذلة لذلؾ كصفناه فيما لـ يزؿ" 
  .(7)ىذيؿ أثبت العزة كالعظمة كالجبلؿ فقاؿ:" ىي البارئ كما في العمـ كالقدرة"

مف خبلؿ ما سبؽ في مفيكـ المعتزلة لصفة العزة يتضح أف المعتزلة تنفي الصفات القائمة باهلل 
  باقي الصفات، فيذا مفيكميـ كىـ يثبتكف األثر مف حيث أنو عزيزان، قادران، عالمان، كىكذا في

أك أحكاؿ محاليا  ىمف إثبات الصفات، فصحة الفعؿ بأحكاؿ الجممة كمرادىـ دكف أحكاؿ المعان
                                                           

  .(247ص) ةالكاردة في الكتاب كالسن ( انظر: عمكم السقاؼ، صفات اهلل (1
مىةً  اٍلًبرِّ  كتابصحيح مسمـ، مسمـ: [( (2  .]2620: رقـ الحديث 4/2023 اٍلًكٍبرً  تىٍحًريـً  بىابي /كىاآٍلدىابً  كىالصِّ
   .(1/94)ج سماء كالصفات(، البييقي، األ34ص) ى( انظر: الزجاج، تفسير أسماء اهلل الحسن(3
 .(37ص) ى( انظر: شاىر أبك شريخ، مكسكعة أسماء اهلل الحسن(4
العقيدة الكاسطية  ىمحمد عبد العزيز بف محمد السمماف، مختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عم ك( انظر: أب(5
  .(66ص)

 .(5/213)ج( القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ (6
 .(1/144  ( األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف(7
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 ى، فيـ يثبتكف أحكاالن ىي صفات ال مكجكدة كال معدكمة، كال معمكمة كال مجيكلة، أم ىي عم(1)
    (2)اتو حاليا ال تعرؼ مع الذات، كاهلل يستحؽ الصفات لما ىك عميو في ذ

 صفة الممك.   -4
 صفة الممك عند السمف. - أ

صفة الممؾ ىي مف الصفات الذاتية كمف الصفات الفعمية إف كصؼ اهلل بأنو ممؾ كأفضؿ الممكؾ 
ف كصؼ بأنو المالؾ كالسمطاف كاف ذلؾ مف الصفات  كأعزىـ كاف ذلؾ مف الصفات الذاتية، كا 

في    ، ككردت في سكرة يكنس(4)لسنة ، كصفة الممؾ صفة دؿ عمييا الكتاب كا(3)الفعمية 

َ خٌغََّّدء ًَخَٕسْضِ ؤََِّٓ ٍَِّّْهُ خٌغَّّْكَ ًخَٕزْصَدسَ ًََِٓ ُّخْشِؾُ خٌْمََِّ َِِٓ خٌَِّّْْ:  قكلو  طِ ًَُّخْشِؾُ }لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ ِِّٓ

 .[31]يكنس:مًُْ ؤَفَالَ ظَعَّمٌُْ{خٌََّّْْطَ َِِٓ خٌْمَِِّ ًََِٓ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ فَغََْمٌٌٌَُُْ خٌٍّوُ فَ

 المَّوي  يىٍقًبضي "  قاؿ: عف النبي  ككردت في السنة النبكية مف حديث أبي ىريرة 
، يىٍطًكم األىٍرضى ، أىنىا: يىقيكؿي  ثيـَّ  ًبيىًميًنًو، السَّمىكىاتً  كى فصفة الممؾ ىي   ،(5)"األىٍرضً  ميميكؾي  أىٍيفى  المىًمؾي

ذم يممؾ الممؾ يعطيو مف يشاء كيصرفو عمف يشاء، يعز مف يشاء فيك ال صفة عظيمة هلل 
كال معطي لما  ىكيذؿ مف يشاء، فجميع الممكؾ كاألمبلؾ تحت أمره كنييو، ال مانع لما أعط

، فيك المتصرؼ لجميع األشياء كيفما شاء بدكف مدافعة كمنازعة مف أحد، كاهلل لو كماؿ (6)منع
كاآلخرة فنحف جميعان مضطركف إليو مفتقركف إليو في جميع  التصرؼ في جميع أمكرنا في الدنيا

كاإلحياء  كاإلعدادما نحتاجو، فيك بحكمتو كعدلو يعطي مف يشاء كيمنع مف يشاء، كبيده اإليجاد 
كاإلماتة كاألحكاـ كالشرائع ككؿ ما في الككف مف مكجكدات فيي تحت ممكو كتصرفو كحده ال 

كال  بالعبادة كعبادة غيره مما ال تممؾ لنفسيا نفعان  إفراده كجكب ىشريؾ لو، كىذا دليؿ كاضح عم
                                                           

 .(1/104)جالقاضي عبد الجبار، المجمكع في المحيط بالتكميؼ انظر: ( (1
( 183-182ص(، القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )1/82( الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ، )(2

 .بتصرؼ
، األسئمة كاألجكبة في العقيدة )(3  لطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف(، ا12ص( انظر، صالح األطـر
 .(152-1/150)ج
 .(326صالكاردة في الكتاب كالسنة ) ( انظر: عمكم السقاؼ، صفات اهلل (4
َّّدضٌ }ًَخَٕسْضُ ـَِّْمًد لَسْعَعُوُ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ ًَخٌغَّّدًَخضُ َِؽٌِْ: قكلوباب /القيٍرآفً  تىٍفًسيرً  ًكتىابي  صحيح البخارم،البخارم: [( (5

 .]4812 رقـ : حديث126/ 6 ،[67]الزمر:زَِِّْْنِوِ{
 .(40ص) الخطابي، شأف الدعاء .(62ص) ىالزجاج ، تفسير أسماء اهلل الحسن :( انظر(6
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}ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًاَلَ : كال حياة كال مكت ألبطؿ الباطؿ، كما كرد في قكلو  ضران 

ف اهلل ألف ىذه اآللية ال تممؾ مثقاؿ ذرة مف ىذا الككف فكيؼ تيعبد مف دك  ،[18]يكنس:َّنفَمُيُُْ{

  .(1)فالعبادة هلل الذم يممؾ السمكات كاألرض كما فييف
إف حقيقة الممؾ إنما تتـ بالعطاء كالمنع كاإلكراـ كاإلىانة كاإلثابة رحمو اهلل: " الجكزية قاؿ ابف قيـ

ذالؿ مف يميؽ بو الذؿ،....  عزاز مف يميؽ بو العز كا  كالعقكبة كالغضب كالرضا كالتكلية كالعزؿ كا 
رؼ في المماليؾ كميا كحده تصرؼ ممؾ قادر قاىر عادؿ رحيـ تاـ الممؾ ال ينازعو فيك المتص

في ممكو منازع كال يعارضو فيو معارض؛ فتصرفو في المممكة دائر بيف العدؿ كاإلحساف كالحكمة 
 .(2)كالمصمحة كالرحمة فبل يخرج تصرفو عف ذلؾ"

 صفة الممك عند المعتزلة.   - ب
بأنو ًمًمؾ كمالؾ قالكا نعـ، كقصدىـ ىنا أنو قادر ألف    إذا قيؿ لممعتزلة أتصفكف اهلل

[ ،أم 4]الفاتحة:ٌِهِ ٌََِّْ خٌذِّّٓ{د}َِا:  قكلو  ىالمالؾ لمشيء ىك القادر عميو لذلؾ قالكا في معن

ذا قرئ "ممؾ" فالمراد القدرة عم العباد الذيف  ىالقادر عميو كيقاؿ لمكاحد منا أنو القادر عميو كا 
 ىأنو لو القدرة عم ىفييـ بما يكجب االنقياد لو، كيقاؿ إنو مالؾ لداره بمعن  اهلليتصرؼ 

الشيء إذا لـ يمنع مف التصرؼ  ىالمالؾ عند المعتزلة القادر عمفالتصرؼ بيا بالعقكد كاألفعاؿ، 
ف لـ يكصؼ بالقدرة عمييا كىي مكجكدة  الكجو الذم قدر عميو، كاهلل  ىفيو عم مالؾ الدنيا كا 
كفسرىا الزمخشرم  ،(3)إفنائيا أك جمعيا فالمممكؾ محذكؼ ىصح ألف المراد بو أنو قادر عمإنما 

مطمؽ ال حدكد  لكف الذم عميو السمؼ أف ممؾ اهلل  ،(4)كؿ مكجكد  ىلو الممؾ عم أف اهلل 
 المالؾ كالمتصرؼ لكؿ ما في الككف.لو، فيك 
 
 

                                                           

 .(102-99ص) ى( انظر: عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسن(1
 .(124-123ص، طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف )الجكزية قيـ ( ابف(2
تنزيو القرآف عف  نفس المؤلؼ: .(5/207)جالقاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ((3

 .(10ص) فالمطاع
 (.4/574)جانظر: الزمخشرم، الكشاؼ  ((4
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 صفة الغنى.    -5
: في قكلو  ، ككردت في سكرة يكنس (1) صفة ثبتت بالكتاب كالسنة ىصفة الغن

تحدثت عف ىذه الصفة في اسـ سبؽ ك ك ، [68يكنس:]}ىٌَُ خٌْغَنُِِّ ٌَوُ َِد فِِ خٌغََّّدًَخض ًََِد فِِ خَٕسْضِ{

 . (2)  "الغني"اهلل

 صفة الشيادة.  - 6
ييا كال تضاى أيضان سبؽ الحديث عنيا في اسـ اهلل "الشييد"، كصفة الشيادة حقيقية هلل 

 . (3)شيادة

 صفة اإلرادة والمشيئة.  - 7
 صفة اإلرادة والمشيئة عند السمف. - أ

صفتا اإلرادة كالمشيئة، كىما ثابتتاف في  مف الصفات الذاتية الكاردة في سكرة يكنس 

 يكنس:]ٍّوُ{}لًُ الَّ ؤٍَِِْهُ ٌِنَفْغِِ ظَشًّخ ًَالَ َٔفْمًد بِالَّ َِد شَدء خٌ: الكتاب كالسنة، حيث ككردت في قكلو 

كغيرىا مف اآليات ، [99كنس:ي ]}ًٌٌََْ شَدء سَزُّهَ ََِٓٓ َِٓ فِِ خَٕسْضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد{: كقكلو ، [49

قاؿ سمعت  التي كردت في السكرة، ككردتا في السنة النبكية مف حديث عبد اهلل بف عمر 
، كىافى  مىفٍ  اٍلعىذىابي  ابى أىصى  عىذىابنا، ًبقىٍكـو  اهللي  أىرىادى  ًإذىايقكؿ: " النبي  ـٍ مىى بيًعثيكا ثيـَّ  ًفيًي اًلًيـٍ  عى  .(4)"أىٍعمى

مجيء كذىاب مف أم جية، تقكؿ  ىاإلرادة في المغة: الراء كالكاك كالداؿ يدؿ عم ىكمعن
فعمو كالردكد فعؿ الرائد، كيقاؿ أراد يريد إرادة كالريدة اسـ  ىأف يفعؿ كذا إذا أردتو عم ىراكدتو عم
كعينيا كاك مف راد   اهلل  ىكاإلرادة لغةن:" طمب الشيء مع الميؿ إليو كتنسب إل ،(5)رادةمف اإل

 .(6)يركد أم طمب، كأصميا أركد مثؿ قاـ، كالمصدر اإلرادة مثؿ اإلقامة"

                                                           

 .(265ص) الكاردة في الكتاب كالسنة ( انظر، عمكم السقاؼ، صفات اهلل (1
 .مف ىذا البحث (152انظر: صفحة ) ((2
 .  ( مف ىذا البحث145حة )انظر: صف ((3
نَّةً  كتاب صحيح مسمـ،مسمـ: [( (4 ًصفىةً  اٍلجى ٍسفً  اأٍلىٍمرً  بىابي  /كىأىٍىًميىا نىًعيًميىا كى  ،اٍلمىٍكتً  ًعٍندى  تىعىالىى ًباهللً  الظَّفِّ  ًبحي
 .]2879 رقـ حديث :4/2206

 في غريب الحديث كاألثر ابف األثير، النياية .(2/457)ج( انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة (5
(2/288). 

 .(1/231)ج( شياب الديف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف (6
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يجاده المعدكـ، أك إعدامو المكجكد،  كمشيئة اهلل  عبارة عف تجميو كعنايتو السابقة كا 
رادتو فقط إليجاد المعدكـ، فالمشيئة أعـ مف اإلرادة،   بمشيئتو كلـ يكف كيحصؿ شيئان إال كا 

 فإرادة اهللأما عند السمؼ ، (1)كفي المغة يستعمؿ أحدىما مقاـ األخر

كمشيئتو مخالفة كمغايرة  

رادتو لمشيئة العبد  .(2) كا 
ع مكجد جمي اإلرادة صفة قديمة أزلية باقية كىي شاممة لجميع المخمكقات، فاهلل ف 

رادتو  (3)المخمكقات كقاؿ ابف  ، ،(4)كىك كحده المنفرد باإلرادة فبل مشيئة كال إرادة بعد مشيئتو كا 
 ىكاإلرادة عند السمؼ تنقسـ إل، (5)خدؾ" ىكضعؾ يدؾ عم حتى : " كؿ شيء بقدر عباس
تاب اهلل العز الحنفي:" المحققكف مف أىؿ السنة يقكلكف اإلرادة في ك يفقد قاؿ ابف أب ،(6)قسميف 

رادة دينية أمرية شرعية، فاإلرادة الشرعية ىي المتضمنة  نكعاف: إرادة قدرية ككنية خمقية، كا 
 .(7)، كالككنية ىي المشيئة الشاممة لجميع المكجكدات"الممحبة كالرض

 قسميف ىما: ىىذا فاإلرادة تنقسـ إل ىكعم
حداثو، إرادة ككنية قدرية: كىي التي ترادؼ المشيئة، فيما يتعمقاف ب - أ كؿ ما شاء اهلل فعمو كا 

فاهلل إذا أراد شيئان كشاءه كاف بعد إرادتو لو كال يمكف أف يحدث خبلؼ ما أراده اهلل، كما في 

كىي المرادة ىنا كىي التي ، [82يس:]}بََِّّٔد ؤَِْشُهُ بِرَخ ؤَسَخدَ شَْْحًد ؤَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُْٓ فََْىٌُْ{: قكلو 

رادتو ، قاؿ ابف تيمية: "نفس اإلرادة (8)فما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف  تقع بمشيئة اهلل كا 
 .(9)ىي المشيئة"

                                                           

 .(216ص( انظر: الجرجاني، التعريفات )(1
 .(25ص( ابف تيمية: التدمرية )(2
 .(1/145)ج( انظر، السفاريني، لكامع األنكار البيية (3
 .(48ص) ارج القبكؿ( انظر: ىشاـ عبد القادر، مختصر مع(4
 .(47ص( البخارم، خمؽ أفعاؿ العباد )(5
 .(49-48ص) ( انظر: ىشاـ عبد القادر، مختصر معارج القبكؿ(6
 .(60صأبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ابف ( (7
 .(48ص( انظر: ىشاـ بف عبد القادر، مختصر معارج القبكؿ )(8
 (6/244)ج ل( ابف تيمية، مجمكع الفتاك (9
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 :إرادة دينية شرعية: كىي تتعمؽ بما أمر اهلل بو عباده مما يحبو كيرضاه، كما في قكلو   - ب

  (1) [185البقرة:]}ُّشِّذُ خٌٍّوُ زِىُُُ خٌُْْغْشَ ًاَلَ ُّشِّذُ زِىُُُ خٌْمُغْشَ{

الباحثة: أف المشيئة دائمان تككف ككنية قدرية، ألنيا مرادفة ليا فيي كاحدة ال تنقسـ،  لتر  كعميو
بينما اإلرادة تككف ككنية قدرية كشرعية دينية، فكؿ مشيئة ىي إرادة، كليس كؿ إرادة ىي مشيئة 

كخصكص، كال تبلـز بيف اإلرادتيف بؿ قد تتعمؽ كؿ منيما بما ال تتعمؽ بو األخرل فبينيما عمكـ 
يماف كمعاصو  ، كأخص أنيا فاإلرادة الككنية أعـ كتشمؿ جميع المخمكقات مف خير كشر ككفر كا 

ال تتعمؽ بإيماف الكافر كطاعة الفاسؽ، كاإلرادة الشرعية أعـ مف جية تعمقيا بكؿ مأمكر بو كاقعان 
ة الككنية أك غير كاقع، كأخص أف الكاقع باإلرادة الككنية قد يككف غير مأمكر بو، فاإلراد

كالشرعية تتفقاف كتجتمعاف في إيماف المؤمف، ألف اهلل أراد منو ككنان كقدران أف يككف مطيعان، 
، ألف اهلل أراد منو الكفر ككنان كقدران، كلـ ىكاإلرادة الككنية تختص بكفر الكافر، كمعصية العاص

ألف اهلل أراد  ىطاعة العاصيرده منو شرعان كدينان، بينما اإلرادة الشرعية تختص بإيماف الكافر ك 
 .(2)منو شرعان كدينان أف يككف مؤمنان كلـ يرد منو قدران كككنان 

 اإلرادة عند المعتزلة.   - ب
 اإلرادة عند المعتزلة ىي مف صفات األفعاؿ فيي تتصؿ بالفعؿ، كيقكلكف أف اهلل 

ممف كاف مريدان مريد مف حيث ككنو فاعبلن كأف يككف لفعمو كجو دكف كجو، كال يككف كذلؾ إال 
فقد قاؿ فييا القاضي عبد الجبار:" كال خبلؼ بيف  ،(3)أم أف اإلرادة ىي كقت حدكث الفعؿ

ديمة، ، فاإلرادة عند المعتزلة محدثة ليست أزلية كق(4) الفعؿ" المعتزلة في أف اإلرادة مف صفات
كجكدة ال تقـك مريد عندنا بإرادة محدثة م ىاعمـ أف اهلل تعاليقكؿ القاضي عبد الجبار: "

ألف عندىـ قياـ الحكادث باطؿ كال يجكز، كقاؿ أبك عمي كأبك ىاشـ:" أف اهلل مريدان بعد  ؛(5)بمحؿ"
ما لـ يكف، إذا فعؿ اإلرادة كأنو يريد بإرادة محدثة كال يصح أف يريد لنفسو كال بإرادة قديمة كأف 

                                                           

 .(100-99ص( انظر: محمد ىراس، شرح العقيدة الكاسطية )(1
عبد الرزاؽ البدر، تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسي  .(100( المرجع السابؽ )(2
 .(153ص)

 .(149-1/147)جالمحيط بالتكميؼ المجمكع في ( انظر: القاضي عبد الجبار، (3
 .(6/3)جي أبكاب التكحيد كالعدؿ ( القاضي عبد الجبار، المغني ف(4
 .(440ص( القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )(5
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إرادة اهلل مكجكدة ال ذيؿ قالكا: "أف أصحاب أبي ى كقد نقؿ األشعرم ،(1)إرادتو ال تكجد في محؿ"
فيي ال مكاف كال محؿ ليا. فاإلرادة عند المعتزلة  (2)"ىؿ ىي قائمة باهلل تعالافي مكاف كال يق

حادثة كلك كانت قديمة لكجب أف تككف مثؿ إرادتنا كاستدؿ أبك عمي عمى أف اإلرادة حادثة في 

كقاؿ ىنا ينبغي أف يكضح  ،[99يكنس: ]ضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد{}ًٌٌََْ شَدء سَزُّهَ ََِٓٓ َِٓ فِِ خَٕسْ: قكلو 

نما يجب أف يقاؿ ذلؾ  أنو ال يصح أف يقاؿ لك شاء أف يؤمف الكفار ألمنكا كذلؾ مستحيؿ فيو، كا 
إذا صح أف يشاء ذلؾ منيـ كىذا يكجب ككف اإلرادة حادثة مقدكرة لو يصح أف يفعميا كيصح أف 

لجميع أفعالو إال اإلرادة فيي عندىـ محدثة كمريد ألفعاؿ غيره ما مريد  ، فاهلل (3)ال يفعميا
   .(4)أمرىـ بو

كجو دكف  ىيكجب لمحي حاالن ألجميا يقع منو الفعؿ عم ىكاإلرادة عند الزمخشرم: "معن
فالبعض قاؿ: أف لمبارئ مثؿ صفة المريد منا،  كجو، ثـ قاؿ كاختمفكا أم المعتزلة في إرادة اهلل 

إرادتو ألفعالو  ىقصد كىي أمر زائد عمي ككنو عالمان غير ساه، كبعضيـ قاؿ أف معنالتي ىي ال
فالزمخشرم ىنا  (5)إرادتو ألفعاؿ غير أنو أمر بيا" ىىك أف فعميا كىك غير ساه كال مكره كمعن

رادة اهلل  لساك   .األمر ىكجعؿ إرادتو لمعباد بمعن بيف إرادة العبد كا 
 الصة:الخُ 
صفة اإلرادة كغيرىا مف الصفات، فيي عندىـ مف صفات األفعاؿ كىي المعتزلة نفكا   

حادثة كعندىـ الصفات القائمة بالذات قديمة كالقديـ ال يككف محبلن لمحكادث؟ كىـ أخطئكا في 
كقد سردت بعض أقكاليـ التي  جعؿ صفة اإلرادة مف صفات األفعاؿ، فبل يكجد لدييـ إرادة هلل 

ذا حاؿ المعتزلة في ئمة كأنيا محدثة، كأنيا ال في محؿ كال مكاف كىأف إرادة اهلل قا ىتدؿ عم
 نتيى.الصفات. ا

   

                                                           

( كقد ذكر المؤلؼ في الجزء السادس أقكاؿ 6/3)ج( القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ (1
 .ختبلفتيـ في صفة اإلرادة بالتفصيؿاالمعتزلة ك 

 .(1/152) ( األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف(2
 .( بتصرؼ6/143)ج( القاضي عبد الجبار ، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ (3
 .(6/5)ج( انظر: المرجع السابؽ (4
 .(1/117)ج( الزمخشرم، الكشاؼ (5
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 .    القسم الثاني: الصفات الفعمية عند السمف والمعتزلة في سورة يونس 

 صفة الستواء.  -1
 صفة الستواء عند السمف.  - أ

النبكية، ككردت صفة االستكاء مف الصفات الفعمية التي دؿ عمييا القرآف الكريـ كالسنة 

}بَِّْ سَزَّىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍَ ؼَُُّ خعْعٌٍََ : ، في قكلو في سكرة يكنس 

كالسنة  ،[3يكنس: ]هُ ؤَفَالَ ظَزَوَّشًُْ{لٍَََ خٌْمَشْػِ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ َِد ِِٓ شَفِْكٍ باِلَّ ِِٓ زَمْذِ بِرِْٔوِ رٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُْ فَدلْسُذًُ

   عرشو،  ىعم مستكو  النبكية كذلؾ كرد فييا أف اهلل 
 يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  ًكتىابنا كىتىبى  المَّوى  ًإفَّ "  يقكؿ: قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة ك 

ٍمؽى  ًتي ًإفَّ : الخى ًبي، سىبىقىتٍ  رىٍحمى  .(1)"العىٍرشً  فىٍكؽى  ًعٍندىهي  مىٍكتيكبه  فىييكى  غىضى
كاالستكاء في المغة، االستكاء فعؿ الـز مف قكلؾ سكيتو فاستكل، كمعركؼ عند العرب قكليا 
استكل الشيء مع كذا ككذا إال قكليـ لمشاب إذا تـ شبابو قد استكل، كاستكل الشيء أم اعتدؿ 

 لف فصاعدان نحك استك سند إليو فاعبلأ، يقاؿ في كجييف: إذا (2)الشيء ىقكامو ،أم اإلقباؿ عم

ذا [6النجـ:]}رًُ ِِشَّشٍ فَدعْعٌٍََ{ :فبلف كفبلف، ك يقاؿ العتداؿ الشيء في ذاتو كما في قكلو  ، كا 

 }ؼَُُّ خعْعٌٍََ بٌََِ خٌغََّّدء{ :كاف معناه االنتياء إليو بالذات أك بالتدبير كما في قكلو  ىعدم بإل

 .(3) [11فصمت:]
ؼ، قاؿ ابف تيمية:" الصكاب كىك المأثكر عف سمؼ األمة كاالستكاء في اصطبلح السم

السماء الدنيا كال يككف  ىكأئمتيا أنو ال يزاؿ فكؽ العرش، كال يخمك العرش منو مع دنكه كنزكلو إل
االستكاء فقاؿ: " فممناس في ي ، كقد أجمؿ ابف كثير في تفسيره مذىب السمؼ ف(4)العرش فكقو"

نما ييسمؾ في ىذا المقاـ مذىب السمؼ الصالح: مالؾ، كالثكرم،  ىذا المقاـ مقاالت كثيرة جدا، كا 
، كىك كحديثان  كالميث بف سعد، كالشافعي، كأحمد بف حنبؿ، كغيرىـ، مف أئمة المسمميف قديمان 

                                                           

/ 9 ،[22كج:]البر }زًَْ ىٌَُ لُشْآٌْ َِّفِْذ فِِ ٌٌَْقٍ َِّمْفٌُؾ{ : قكلوباب  /التٍَّكًحيدً  ًكتىابي  صحيح البخارم،البخارم: [( (1
 .]7554 رقـ : حديث160

 .(414 -14/410)ج( انظر: ابف منظكر، لساف العرب (2
 .(439ص( انظر: األصفياني، المفردات في غريب القرآف )(3
 .(5/415)ج ل( ابف تيمية، مجمكع الفتاك (4
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، كأيضان الشككاني في تفسيره قد دافع (1)إمرارىا كما جاءت مف غير تكييؼ كال تشبيو كال تعطيؿ"
أربعة عشر قكالن، كأحقيا كأكالىا  ىاالستكاء عم ىاختمؼ العمماء في معنعف مذىب السمؼ فقاؿ: "

الكجو الذم يميؽ بو مع تنزىو  ىسبحانو عميو ببل كيؼ عم لبالصكاب مذىب السمؼ كأنو استك 
عرشو كخص  ىلـ يزؿ عاليا عم  كاالستكاء أم العمك كاالرتفاع كاهلل  (2)عما ال يجكز عميو"

عرشو استكاء عمك  ىؿ األشياء كىك أفضميا كأرفعيا فاستكاء اهلل عمالعرش لككنو مخالفان لك

استكل أم ارتفع، ، (29البقرة:)}ؼَُُّ خعْعٌٍََ بٌََِ خٌغََّّدء{ :: في قكلو (4)، فقاؿ أبك العالية(3)كرفعة

  .(5)كعف مجاىد استكل أم عبل 
ٍعفىرً  عىفٍ  كمف أجمؿ ما قيؿ في االستكاء، ٍبدً  ٍبفً  جى اءى : " قىاؿى  ،المَّوً  عى ؿه  جى اًلؾً  ًإلىى رىجي ، (6)أىنىسو  ٍبفً  مى

ٍبدً  أىبىا يىا: فىقىاؿى  اًلكنا رىأىٍيتي  فىمىا: قىاؿى  اٍستىكىل كىٍيؼى ، [5]طو:}خٌشَّلَُّْٓ لٍَََ خٌْمَشْػِ خعْعٌٍََ{ : المَّوً  عى  مى

دى  ٍكًجدىًتوً  شىٍيءو  ًمفٍ  كىجى قىالىًتوً  ًمفٍ  كىمى هي ،  مى ا كىعىبلى عىميكا،  اٍلقىٍكـي  كىأىٍطرىؽى : قىاؿى  اٍلعىرىؽى  يىٍعًني،  ءي الر حىضى  كىجى
كفى  ا يىٍنتىًظري ٍيري  اٍلكىٍيؼي : فىقىاؿى  ،ًفيوً  ًمٍنوي  يىٍأًتي مى ؿو  غىٍيري  ًمٍنوي  كىااًلٍسًتكىاءي  مىٍعقيكؿو  غى يمىافي  مىٍجييكى  ًبوً  كىاإٍلً
ٍنوي  كىالس ؤىاؿي  كىاًجبه  اؼي  فىًإنِّي ،ًبٍدعىةه  عى االًّ  تىكيكفى  فٍ أى  أىخى ،كقد كضح ابف تيمية (7) "فىأيٍخًرجى  ًبوً  كىأىمىرى ،  ضى

قكؿ اإلماـ مالؾ أنو مكافؽ لقكؿ الباقيف أم عمماء السمؼ الذيف قالكا أمركىا كما جاءت ببل 
كيؼ، فيـ نفكا عمـ الكيفية كلـ ينفكا عمميـ بالصفة كلك أنيـ آمنكا بالمفظ مف غير فيـ لحقيقة 

الكا االستكاء غير مجيكؿ، كلما قالكا أمركىا كما جاءت ببل كيؼ، فاالستكاء حينئذ ال معناه لما ق

                                                           

 .(3/383)ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ (1
 .(2/240)ج( الشككاني، فتح القدير (2
 .(430-1/429)جنظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف ( ا(3
( رفيع بف ميراف أبي العالية الرياحي مكالىـ البصرم، أدرؾ الجاىمية كأسمـ بعد كفاة النبي بسنتيف، كاختمؼ (4

ف ، كاألكؿ أصح، قاؿ عنو العجمي: تابعي ثقة مف كبار التابعيف. انظر: اب93ىػ كقيؿ 90في سنة كفاتو قيؿ سنة
 .(285-3/284)جحجر، تيذيب التيذيب 

 ]9/124، [7]ىكد:}ًَوَدَْ لَشْشُوُ لٍَََ خٌَّْدء{ : قكلوباب /التٍَّكًحيدً  ًكتىابي صحيح البخارم، البخارم: [( (5
( مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي الحميرم، أبك عبداهلل أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة  كينسب إليو (6

 ىىػ سألو المنصكر أف يضع كتابان لمناس يحمميـ عم179ىػ، في المدينة كتكفي سنة93كلد سنة المذىب المالكي
 .(5/257)ج األعبلـالزركمي، القدرية. انظر:  ىالعمؿ فصنؼ المكطأ، كالرد عم

(، البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ 6/325)ج( أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء (7
 (. 2/305. البييقي، األسماء كالصفات )ج664: حديث رقـ 441-3/440 ،كالجماعةالسنة 
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الكيفية إذا لـ يفيـ عف  ىنف ىيككف معمكمان بؿ مجيكالن بمنزلة حركؼ المعجـ، كأنو ال يحتاج إل
نما يحتاج إل ىالمفظ معن    (1)عمـ الكيفية إذا أثبت الصفات.  ىنف ىكا 

فيك  االستكاء أنيـ يثبتكنو كما يميؽ لجبللو كعظمتو ي السمؼ ف مما سبؽ يتضح أف مذىب 
مف غير تكييؼ كال تشبيو كال تمثيؿ، فاستكاء اهلل ال يشبو استكاء المخمكقيف  عمكو  استكاءى  مستكو 

فيك ال مثيؿ لو في ذاتو كفي صفاتو، فاالستكاء معمكـ كالكيؼ مجيكؿ كالسؤاؿ عنو بدعة يجب 
 كافر. اإليماف بو كمف جحده 

 صفة الستواء عند المعتزلة.   - ب
صفة االستكاء مف الصفات التي قامت المعتزلة بتأكيميا، ألنيا كما تزعـ أنيا كردت بأدلة ظنية 
كىما القرآف الكريـ كالسنة النبكية، كىما ال يفيداف اليقيف، فقامكا بتأكيميا كما يتفؽ مع الدليؿ 

 العقمي عندىـ. 
ناه، "االستيبلء كالغمبة، كزعمكا أف اثبات صفة االستكاء فيو إثبات أف هلل االستكاء عند المعتزلة مع

}ؼَُُّ : قاؿ القاضي عبد الجبار في تفسير قكلو لذلؾ جسـ كاهلل عندىـ منزه عف الجسمية 

فالمعتزلة خالفكا السمؼ ، (2)"ار كالغمبةاالستكاء: االستيبلء كاالقتد ،[3يكنس:[ خعْعٌٍََ لٍَََ خٌْمَشْػِ{

، فقالكا الذم يصح عميو االستكاء مف األجساـ ال  كامتنعكا أف يصفكا إثبات االستكاء حقيقة هلل 
 .محدثان مفعكال لذلؾ كجب التأكيؿ يككف إال

 ذلؾ بما ىك مشيكر بالمغة ببيت الشعر:   ىكاستدلكا عم 
   (3):   مف غير سيؼ أك دـ ميراؽ العراؽ ىبشر عم لقد استك         

أنو قصد  :أم ،[29 البقرة:] }ؼَُُّ خعْعٌٍََ بٌََِ خٌغََّّدء{: م في تفسيره لقكلو كالزمخشر 

}خٌشَّلَُّْٓ لٍَََ :كفي قكلو  (4)إلييا بإرادتو كمشيئتو بعد خمؽ األرض، أم فسرىا بالقصد كاإلرادة

ف لـ يقعد عم ىفسرىا عم [5]طو:خٌْمَشْػِ خعْعٌٍََ{ لسرير البتة، ا ىمف يريد الميمؾ كيريدكنو ممؾ كا 

                                                           

 .( بتصرؼ5/41)ج ل( ابف تيمية، مجمكع الفتاك (1
(، رسائؿ 175ص(، تنزيو القرآف عف المطاعف )226ص( القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )(2

 .(1/217)جالعدؿ كالتكحيد 
 .(175ص) القرآف عف المطاعفتنزيو  ،( القاضي عبد الجبار(3
 .(1/123)جالزمخشرم، الكشاؼ  :( انظر(4
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}ًَلَدٌَطِ : ، كنحك ذلؾ قكلو يد فبلف مبسكطة، كيد فبلف  كقكلو ىقالكا لشيرتو في ذلؾ المعن

 :أم [64]المائدة:}زًَْ َّذَخهُ َِسْغٌُؼَعَدِْ{: ، أم ىك بخيؿ، كقكلو [64المائدة:] خٌَْْيٌُدُ َّذُ خٌٍّوِ َِغٌٌٍَُْصٌ{

  .(1)ىك جكاد مف غير تصكر يد كال غؿ كال بسط
 مناقشة المعتزلة والرد عمييا في تأويميا لصفة الستواء.  

ما ذىبت إليو المعتزلة مف تفسير االستكاء باالستيبلء باطؿ كلـ يفسره أحد مف السمؼ بيذا   -1
الحقيقة ال المجاز، كلك كاف كذلؾ لـ  ىاإلقرار بالصفات كحمميا عم ىكىـ مجمعكف عم ىالمعن

  .(2)كؿ شيء كىذا باطؿ ى، ككاف مستكلى عمىمعن يكف تخصيصو العرش باالستكاء
أعمـ عباده بأنو  أف اهلل  ىجميع اآليات إل ىاالستكاء الغمبة كالقير لعاد معن ىلك كاف معن  -2

خمؽ السمكات كاألرض ثـ غمب العرش بعد ذلؾ كقيييره كحكـ عميو، كأىؿ المغة قالكا ال يجكز 
ال يعجزه  ك في حؽ مف كاف منازعان مغالبان، كاهلل إال في حؽ مف كاف عاجزان ثـ ظير، أ لاستك 

   .(3)شيء في السمكات كاألرض
نما ىك بشر قد استكلى عم -3 العراؽ، كلك  ىالبيت الذم استشيد بو القاضي عبد الجبار محرؼ، كا 

حقيقة  ىصح ىذا البيت كصح أنو غير محرؼ لـ يكف فيو حجة بؿ ىك حجة عمييـ كىك عم
 ىعم لالعراؽ فاستك  ىذا كاف أخان لعبد الممؾ بف مركاف ككاف أميران عماالستكاء فإف بشران ى
  .سرير الممؾ ىالممكؾ أف يجمسكا عمسريرىا كما ىك عادة 

بيت الشعر الذم استدؿ بو شعر مكلكد حدث بعد كتاب اهلل كلـ يكف معركفان قبؿ نزكؿ القرآف كال   -4
  .(4)أصبلن  في عصر مف أنيزؿ عمييـ القرآف، كربما ىك غير مكجكد

االستكاء في اآلية معمكمان لـ يحتج أف يقكؿ الكيؼ مجيكؿ، ألف نفي العمـ  ىلك لـ يكف معن  -5
 .(5)بالكيؼ ال ينفي إال ما قد عمـ أصمو كما نقكؿ إنا نقر باهلل كنؤمف بو كال نعمـ كيؼ ىك

                                                           

 .( بتصرؼ3/52)جالزمخشرم، الكشاؼ( (1
 . نفس المؤلؼ،(1/377)جالجيمية كالمعطمة  ى، مختصر الصكاعؽ المرسمة عمالجكزية ( انظر: ابف قيـ(2

 .(2/304)ج اجتماع الجيكش اإلسبلمية
-5/146)ج لابف تيمية، مجمكع الفتاك  .(1/382)جر الصكاعؽ المرسمة ابف قيـ الجكزية، مختص(  انظر: (3

147). 
 .(5/146)ج (، المرجع السابؽ1/379)ج( المرجع السابؽ (4
 .( بتصرؼ5/145)جل ( ابف تيمية، مجمكع الفتاك (5
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، (1)ؿ ابف األعرابيأيضان أىؿ المغة احتجكا لما نسب إلييـ كأنكركا أف يككف ذلؾ في المغة كقد قا  -6
استكلى فقاؿ ال تعرؼ العرب  ىكىك مف أكابر المغة كقد سئؿ: ىؿ يصح أف يككف استكل بمعن

 .(2)ذلؾ، فاالستكاء معمكـ في المغة، كما عمـ بالمغة التي نزؿ بيا القرآف كاف معمكمان بالقرآف
 : (3)كأختـ الردكد بقكؿ الشاعر لبيد بف ربيعة العامرم -7

لى        ًؿ   ػػػػػػؿِّ اأٍلىٍفضى ػػػػػػةي اأٍلىجى ػػػػػػًلمًَّو نىاًفمى  ثَّؿً ػػػػػػػػوي اٍلعيمىى كىأىًثيثي كي ػػػػػكى  ؿِّ ميؤى
لىٍيسى قىضػػػػأىنَّ          الى يىٍستىًطيعي النَّاسي مىٍحكى ًكتىاًبًو   دَّؿً ػػػػػػػاؤيهي ًبميبى ػػػػػػػػػى ى كى
ٍعقىؿً ػػػٍبعنا ًطبى ػسى           سىكَّل فىأىٍعمىى ديكفى غيرًَّة عىٍرًشوً   اقنا فىٍكؽى فىٍرًع اٍلمى

ٍندىًؿ         كىاأٍلىٍرضي تىٍحتىييـي ًميىادنا رىاًسينا     ِـّ اٍلجى كىاًنبييىا ًبصي ثىبىتىٍت جى
(4) 

 صفة الرحمة.  -2
 صفة الرحمة عند السمف.  - أ

ثابتة في القرآف الكريـ ، كىي صفة الرحمة مف الصفات الذاتية كالفعمية التي يتصؼ بيا اهلل 
نثبتيا كما كردت في القرآف كالسنة دكف تشبيو أك  كفي السنة النبكية، فيي صفة كماؿ هلل 

فاضتو عمييـ بجميع  ىعم تعطيؿ كال يجكز نفييا، كرحمة اهلل  عباده تككف بكثرة الخير كا 
: كما في قكلو  األمكر سكاء كانكا مستحقيف ليا أـ ال، فرحمتو محيطة بالخمؽ كاسعة ليـ،

   (6).ديث عنيا في اسـ اهلل "الرحيـ"كقد سبؽ الح ،(5) [156األعراؼ:] }ًَسَلَّْعِِ ًَعِمَطْ وًَُّ شَِْءٍ{

 

                                                           

، كاف ( أبك عبد اهلل محمد بف زياد المعركؼ بابف األعرابي الككفي، صاحب المغة كىك مف مكالي بني ىاشـ(1
 .(309-4/306)جىػ . ابف خمكاف، كفيات األعياف 231ىػ ، كتكفي سنة 150إماما في المغة كلد سنة 

 .(1/372)ج، مختصر الصكاعؽ المرسمة يـ الجكزيةق ( ابف(2
مع قكمو بنك جعفر بف كبلب بف ربيعة بف  رسكؿ اهلل  ىلبيد بف ربيعة العامرم الشاعر الصحابي، قدـ عم ((3

ق في الككفة،ػ 41صعة، كأسمـ كحسف إسبلمو، كاف مف فحكؿ الشعراء المجكديف، تكفي سنة عامر بف صع
 ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب .(24/299)جالكافي بالكفيات الصفدم، ، سنة157كعمره 

 .(1338-3/1337)ج
 (82-81( لبيد بف ربيعة العامرم، ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم، ص )(4
أحمد بف عمي، أسماء كصفات . ك (80ص) ىنظر: محمد النجدم، النيج األسمي في شرح أسماء اهلل الحسن( ا(5

 .(57ص) ، مدارج السالكيفالجكزية ابف قيـ .(4صاهلل المركبة في القرآف )
 .مف ىذا البحث ( 156انظر: صفحة )  ((6
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 صفة الرحمة عند المعتزلة.   - ب
الرحيـ" فيك عند المعتزلة مف قبؿ المجاز الذم يجكز كما سبؽ في الحديث في اسـ اهلل "

الرحمة رقة القمب  ىمف يرحمو؛ ألف معن ىالخير كاإلحساف إل نفيو، كصفة الرحمة عندىـ إرادتو
، كلذلؾ نفت المعتزلة صفة (1)كانعطافو كىذا يتصؼ بو المخمكؽ، كاهلل منزه عف ذلؾ عند المعتزلة

 .(2)الرحمة ، كفسرىا القاضي عبد الجبار "بالثكاب"

 صفة الخمق.  -3
 صفة الخمق عند السمف.  - أ

، كصفة كاآلحادمف الصفات الفعمية مف حيث النكع  كىي صفة الخمؽ صفة ثابتة هلل 
مثبلن فاإلنساف فيك مخمكؽ بالنكع  كاآلحادذاتية مف حيث األصؿ، فاهلل يخمؽ ما يشاء بالنكع 

حدة، فيك كاحد بالنكع، كخمؽ كؿ شخص بمفرده أم  ىمف حيث أنو خمؽ كؿ إنساف عم كباآلحاد
يزاؿ خبلقان فيك مف الصفات الذاتية التي ال تنفؾ فيك لـ يزؿ كال  أحاد، كمف ناحية الفعؿ هلل 

 ، دؿ عمييا الكتاب كالسنة ككردت في سكرة يكنس (3)عنو، كىي مأخكذة مف اسـ اهلل "الخالؽ"

}لًُْ : كقكلو  ،[ 4يكنس:]}بٌَِْْوِ َِشْـِمُىُُْ ـَِّْمًد ًَلْذَ خٌٍّوِ لَمًّد بَِّٔوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ{: في قكلو 

كغيرىا مف  [، 34يكنس:]ٌْ{ىًَْ ِِٓ شُشَوَأجِىُُ َِّٓ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ لًُِ خٌٍّوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ فَإَََّٔ ظُاْفَىُ

: قىاؿى   عف النبي  :دىا في السنة النبكيةرك ىذه الصفة، أما مف حيث ك  ىاآليات التي دلت عم
لىـٍ  وي المَّ  كىافى " ٍيريهي، شىٍيءه  يىكيفٍ  كى كىافى  غى مىى عىٍرشيوي  كى اًء، عى كىتىبى  المى ، كيؿَّ  الذٍِّكرً  ًفي كى مىؽى  شىٍيءو  كىخى

بداعو، كىك  فدؿ الحديث أف مصدر الجميع مف خمؽ اهلل  (4)"كىاألىٍرضى  السَّمىكىاتً  كاختراعو كا 
     .(5)الخالؽ كحده ال شريؾ لو كال خالؽ سكاه

                                                           

 .(1/221)ج ييةالسفاريني، لكامع األنكار الب .(1/8( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ )(1
 .(151ص) ( القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف(2
 ابف عثيميف، شرح العقيدة السفارينية .(154صالكاردة في الكتاب كالسنة ) ( عمكم السقاؼ، صفات اهلل (3
 .(282ص)

ٍمؽً  بىٍدءً  ًكتىابي  صحيح البخارم،البخارم: [( (4 سْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ ًَىٌَُ ؤَىٌَُْْ }ًَىٌَُ خٌَّزُِ َّ:/ باب قكلو الخى

:لٍََْْوِ{  .]3191حديث رقـ  :4/105 [،27]الرـك
 .(92ص) ( انظر: البييقي، االعتقاد(5
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كأما قكلنا ىك مكصكؼ في األزؿ بالصفات الفعمية مف " ف تيمية في بياف ذلؾ:فقاؿ اب
الخمؽ كالكـر كالمغفرة، فيذا إخبار عف أف كصفو بذلؾ متقدـ؛ ألف الكصؼ ىك الكبلـ الذم يخبر 

 .(1)بو عنو كىذا ما تدخمو الحقيقة كالمجاز، كىك حقيقة عند أصحابنا"
 منذ األزؿ فيك كحده الخالؽ كما سكاه مخمكؽ.       يتضح مما سبؽ أف صفة الخمؽ ىي صفة هلل

 صفة الخمق عند المعتزلة.   - ب
الخالؽ عند المعتزلة قديـ لـ يزؿ، كالمخمكؽ لـ يكف، فيك خالؽ األشياء ال مف شيء 

، (2)مثاؿ صكرىا، بؿ أنشأىا إنشاء كابتداىا ابتداءن، فبل شبيو لو كليس كمثمو شيء ىخمقيا كال عم
القكؿ في اهلل أنو  ى، فزعـ البعض أف معن خالؽ  ة في أف اهللاختمفت المعتزل" رم:كقاؿ األشع

خالؽ أنو فعؿ األشياء مقدرة، كأف اإلنساف إذا فعؿ أفعاالن مقدرة فيك خالؽ، كىذا قالو الجبائي 
كأصحابو، كالبعض األخر زعـ أنو خالؽ أم أنو فعؿ ال بألة كال بقكة مخترعة، فمف فعؿ ال بألة 

، كالمعتزلة عندىا (3)ال بقكة مخترعة فيك خالؽ لفعمو كمف فعؿ بقكة مخترعة فميس بخالؽ لفعمو"ك 
صفة ذاتية مف أفعالو، فالخمؽ ىك المخمكؽ، كالذات ىي التي تخمؽ كترزؽ كقد ال  ليست هلل 

صفة  تفعؿ ذلؾ مف الخمؽ كالرزؽ، كالخمؽ كالرزؽ قائـ بغيره كنشتؽ منو خالؽه رازؽه لكف ال نثبت
عندىـ باألحكاؿ ى الخمؽ كالرزؽ، فيي عندىـ أسماء فارغة كمجردة مف الصفات، كىي ما يسم

 .(4) معافو  ىالتي ال تدؿ عم

 صفة اإلحياء واإلماتة.  -4
 صفة اإلحياء واإلماتة عند السمف.  - أ

، كىما صفتاف كردتا صفتا اإلحياء كاإلماتة مف الصفات الفعمية التي يتصؼ بيما اهلل 

}ىٌَُ ُّمِِْْ ًَُِّّْطُ : في قكلو  ، ككردت في سكرة يكنس (5)آف الكريـ كالسنة النبكية في القر 

 قاؿ: " عف النبي  ، ككردتا في السنة النبكية عف أنس بف مالؾ [ 56]يكنس:ًَبٌَِْْوِ ظُشْـَمٌُْ{

                                                           

 .(6/272)ج ( البييقي، االعتقاد(1
 .( بتصرؼ يسير1/131)ج( القاضي عبد الجبار، رسائؿ العدؿ كالتكحيد (2
 .(1/156)ج( األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف (3
 .(12/436) ل( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاك (4
 .(313ص) ةالكاردة في الكتاب كالسن ( انظر: عمكم السقاؼ، صفات اهلل (5
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ـي  يىتىمىنَّيىفَّ  الى  ديكي يىاةي  كىانىتً  مىا أىٍحًيًني المييـَّ : فىٍميىقيؿٍ  ميتىمىنِّينا بيدَّ  الى  كىافى  فىًإفٍ  ًبًو، نىزىؿى  ًلضير   اٍلمىٍكتى  أىحى  اٍلحى
ٍيرنا فًَّني ًلي، خى تىكى فىاةي  كىانىتً  ًإذىا كى ٍيرنا اٍلكى  .(1)"ًلي خى

 ، فاهلل فصفتا اإلحياء كاإلماتة مف الصفات الفعمية التي أثبتيا السمؼ الصالح هلل 
كرىا بإعادة األركاح إلييا عند البعث كذلؾ يكـ القيامة، ىك الذم يحي األجساـ البالية في قب

كيحي األرض اليابسة الميتة بإنزاؿ المطر عمييا فتنبت الزرع كالرزؽ كتصبح خضراء ككأنيا لـ 
ىك الذم يحي النطفة الميتة التي لـ تكف شيئان فتخر كالنسمة تدب بيا  تكف يابسة، كذلؾ اهلل 

ىك كحده ىك  بنكر المعرفة كاإليماف كالقرآف، فاهلل  يحييا اهلل الركح، ككذلؾ قمكبنا كعقكلنا 
كقد سبؽ  ،(2)المحي، كبما أنو المحي فيك المميت الذم يميت األحياء كيكىي بالمكت قكة األقكياء

   بحث الثاني: مظاىر تكحيد الربكبية.  ممف ال رابعالحديث عف اإلحياء كاإلماتة في المطمب ال
 ماتة عند المعتزلة. صفة اإلحياء واإل  - ب

قاؿ القاضي عبد الجبار:" قد بينا أف كصؼ الحي بأنو حي يفيد أنو مختص بحاؿ معيا يصح 
أف يقدر كيعمـ كيدرؾ، كبينا أف كصفو بذلؾ ال يفيد أف لو حياة، كأف حد الحي بأنو ممف يصح 

ميو لمفناء، فالحي في اصطبلح المتكمميف ىك الذم ال سبيؿ ع ،(3)أف يعجز كيجيؿ أف يصح" 
، (4)المكت ى، فالمعتزلة يفركف مف إثبات صفة كجكدية كالحياة التي تنافكيصح أف يعمـ كيقدر

يكصؼ بأنو حي لنفي المكت عنو كقكلنا بأنو عالـ كيراد بو نفي الجيؿ،  كمف قاؿ أف اهلل 
ميت كال فيذا قكؿ بعيد ألف المكت قد ينفي عما ليس بو حياة، فيقاؿ في الشيء الجماد ليس ب

 . (5)يكجب ىذا ككنو حيان 
 
 
 
 

                                                           

اءً  الذٍِّكرً  كتاب صحيح مسمـ،مسمـ: [( (1 ر   اٍلمىٍكًت  تىمىنِّي كىرىاىىةً  بىابي /كىااًلٍسًتٍغفىارً  كىالتٍَّكبىةً  كىالد عى  ،وً بً  نىزىؿى  ًلضي
 .] 2680 حديث رقـ:4/2064

 .(59ص( انظر: البييقي، االعتقاد )(2
 (.5/229)جالقاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ((3
 (.1/229)جانظر: الزمخشرم، الكشاؼ  ((4
 (.5/229)جانظر: القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ((5
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 صفة الرزق.  -5
 صفة الرزق عند السمف.  - أ

ثبتت هلل في القرآف الكريـ كالسنة النبكية، حيث كردت في سكرة  صفة الرزؽ صفة فعمية هلل 

ًِد ًَلاَلَالً لًُْ آٌٍّوُ ؤَرَِْ ٌَىُُْ ؤََْ }لًُْ ؤَسَؤَّْعُُ َِّد ؤَٔضَيَ خٌٍّوُ ٌَىُُ ِِّٓ سِّصْقٍ فَفَمٍَْعُُ ِِّنْوُ لَشَخ: في قكلو  يكنس 

 .[59]يكنس:لٍَََ خٌٍّوِ ظَفْعَشًُْ{

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  عىٍف أىنىسو  السنة النبكية كفي مىى عى : غىبلى السٍِّعري عى ، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى قىاؿى
، : "ًإفَّ المَّوى ىيكى الميسىعِّري بِّي  المًَّو، سىعٍِّر لىنىا، فىقىاؿى ك أىٍف أىٍلقىى رى ىٍرجي نِّي ألى زَّاؽي، كىاً  ، البىاًسطي، الرَّ القىاًبضي

ـٍ يىٍطميبيًني ًبمىٍظًممىةو ًفي دىـو كىالى مىاؿو  ده ًمٍنكي لىٍيسى أىحى  .(1)"كى
كىي صفة  صفة الرزؽ مف الصفات الفعمية التي تتعمؽ بربكبية اهلل ك ، فالرزاؽ ىك اهلل 

، فبل يسمى غيره رازقان كما ال يسمى خالقان، فاألرزاؽ ب لغير اهلل خاصة لو كال يجكز أف تنس
 ىه فيك خالؽ األرزاؽ كالمرتزقة، فيجب عماءيرزؽ مف يشاء في الكقت الذم يش جميعيا بيده 

، كىك المتكفؿ بالرزؽ (2)فيك مكالىا ككاىبيا  العبد أف ينسب جميع ما لديو مف أرزاؽ كنعـ هلل 
بما تحتاجو قكتيا كحاجتيا، كرزقو لـ يختص مؤمنان دكف كافران كيككف رزقو كىك أعمـ بكؿ نفس 

يرزؽ مف يشاء بغير حساب، كقد يقدر اهلل لئلنساف أرزاقان  إما بسبب أك بدكف سبب فاهلل 
كاهلل خير  اهلل  ىالعبد المؤمف أف يتككؿ عم ىكتككف في الحاؿ كاإلنساف لـ يكف يعمـ بيا، فعم

}ًَوَإَِّّٓ ِِٓ دَخزَّصٍ الَ ظَمًُِّْ سِصْلَيَد خٌٍَّوُ َّشْصُلُيَد ًَبَِّّدوُُْ ًَىٌَُ خٌغَِّّْكُ : ي قكلو الرازقيف، كما ف

 .(3)[60]العنكبكت:خٌْمٍَُِْ{

كىك رزؽ القمكب، الذم ىك  كاآلخرةكالرزؽ رزقاف رزؽ مطمؽ كىك ما استمر نفعو في الدنيا "
اني: فيك مطمؽ الرزؽ أم الرزؽ العاـ لسائر الخمؽ برىـ العمـ كاإليماف كالرزؽ الحبلؿ أما الث

كؿ مخمكؽ كيككف بالحبلؿ كالحراـ، فاهلل الرزاؽ كىك لو  ىكفاجرىـ، كالبيائـ كىك إيصاؿ القكت إل

                                                           

، قاؿ ]1314 رقـ  حديث :598 - 597/ 3أبكاب البيكع/ما جاء في التسعير،  رمذم،سنف التالترمذم: ]( (1
 .(314/ 3)ج الترمذم سنف كضعيؼ صحيحاأللباني: "صحيح". 

 .(177ص) الكاردة في الكتاب كالسنة ( انظر: عمكم السقاؼ، صفات اهلل (2
 .(55-54ص( انظر: الخطابي، شأف الدعاء )(3
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جميع  ىالقدرة التامة فبل يعجزه شيء كال يخرج عف سمطانو أحد، كمف قكتو أنو أكصؿ رزقو إل
 .(1)العالـ"

 في القصيدة النكنية:  يةالجكز  قيـفقاؿ ابف 
 كالرزؽ مف أفعالو نكعاف   " ككذلؾ الرزاؽ مف أسمائو    
 نكعاف أيضا ذاف معركفاف  رزؽ عمى يد عبده كرسكلو    
 كالرزؽ المعد ليذه األبداف  رزؽ القمكب العمـ كاإليماف     

 رزاقو كالفضؿ لممناف    ىذا ىك الرزؽ الحبلؿ كربنا     
 (2)تمؾ المجارم سكقو بكزاف"   ت لؤلعضاء في  كالثاف سكؽ القك 

يتبيف مما سبؽ أف الرزؽ نكعاف: نكع لجميع المخمكقات كىك الرزؽ العاـ فاهلل يرزقيا 
قكتيا كطعاميا كما تسد بيا حاجتيا، أم ىك قكت األبداف، كالنكع األخر ىك رزؽ القمكب بالعمـ 

 ء. كاليقيف كالصبلح كىك رزؽ خاص ألىؿ العمـ كالعمما
كرامة كمكانة ىذا العبد  ىالعبد أال يظف أف كثرة الرزؽ كالعطاء في الدنيا دليبلن عم ىكعم
ىكانو كضعفو، بؿ عميو أف يعمـ أف ىذه األرزاؽ كاختبلفات  ى، أك قمتو دليبلن عمعند اهلل 

الشاكر ليميز العبد المؤمف  الناس مف حيث الغنى كالفقر ما ىي إال ابتبلء كاختباران مف اهلل 
   (. 3)لنعمو مف العبد الجازع الذم يأس مف رحمة اهلل

 الرزق عند المعتزلة.   -ب 
ال يرزؽ  ألف الحراـ ال يككف رزقان كاهلل  ؛ال يككف إال حبلالن زعمت المعتزلة أف الرزؽ 

 كما يحصؿ لدييـ يراثبطريقة الم كالرزؽ لدييـ قد يككف مف جية اهلل  ،وند إليتسكال يي  الحراـ
 التجارة كالزراعة، في ىالسع مف خبلؿ ريكثي كقد  كقد يككف مف جية اإلنساف ،مف الصدقات

اإلنساف  أف ، كزعمكاكالرزؽ ينتفع منو الجميع سكاء كاف أدميان أك بييمةن  كينقص بالتكاكؿ كالكسؿ،
   (4) قد يأكؿ رزؽ غيره إذا غصب شيئان كأكمو، كأنو قد يفكتو بعض مف رزقو

                                                           

 .(44صالعقيدة الكاسطية ) ىمختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عم ( عبد العزيز السمماف،(1
 .(211ص، متف القصيدة النكنية )الجكزية ( ابف قيـ(2
 .(106ص( انظر: عبد الرزاؽ البدر، فقو األسماء الحسنى )(3
(. 2/526الزمخشرم، الكشاؼ )ج (.788-784انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((4

 (.165-2/161ي عبد الجبار، رسائؿ في العدؿ كالتكحيد )جالقاض
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عميو السمؼ أف الرزؽ سكاء كاف حرامان أك حبلالن ىك في الحقيقة مف ما لذم كالصكاب ىك ا
، كاهلل يرزؽ كؿ إنساف حسب سعيو ككده ككؿ ما يتناكلو كيأكمو اإلنساف فيك رزقو عند اهلل 

كميما كانت الظركؼ فكؿ إنساف سيناؿ رزقو المكتكب لو سابقان في المكح  مف عنده 
  .ه أبدان المحفكظ، كلف يأكؿ رزؽ غير 

 . صفتا التدبير والبدء واإلعادة  -6
، كقد سبؽ شرحيا صفتا التدبير، كالبدء كاإلعادة مف الصفات الفعمية التي يتصؼ بيا اهلل  

 .    (1) مظاىر تكحيد الربكبيةالرابع مطمب ال، كبالتحديد في ثانيبالتفصيؿ في المبحث ال

 صفة المكر.   -7
 صفة المكر عند السمف.  - أ

كميا صفات كماؿ سكاء كانت مطمقة أك مقيدة فما كاف كماالن محضان   صفات اهلل"
فيك مطمؽ أم في كؿ حاؿ، كما كاف كماالن في حاؿ دكف حاؿ فيك مقيد فإف ذلؾ ال يجكز 

إنما يكصؼ بو مقيدان مثؿ المكر كالخديعة، كىذا يككف كماؿ في حاؿ كنقصان  اهلل  ىإطبلقو عم
اإلطبلؽ صفة ذـ لكنو  ىكجو الكماؿ، ألف المكر عم ىإال عمال يكصؼ بو  في حاؿ  فاهلل 

 .(2)عند المقابمة يككف صفة مدح ككماؿ"

}ًَبِرَخ ؤَرَلْنَد خٌنَّدطَ سَلَّْصً ِِّٓ زَمْذِ   :في قكلو  كصفة المكر كردت في سكرة يكنس 

كىي مف  [21]يكنس:َِىْشًخ بَِّْ سُعٍَُنَد َّىْعُسٌَُْ َِد ظَّْىُشًُْ{ ظَشَّخء َِغَّعْيُُْ بِرَخ ٌَيُُ َِّىْشٌ فِِ آَّدظِنَد لًُِ خٌٍّوُ ؤَعْشَقُ

صفات المقابمة كمف صفات الفعؿ االختيارية التي ال يكصؼ بيا اهلل ابتداءن كال يشتؽ منيا اسـ، 
 . (3)كالسخرية، كقد فسر السمؼ مكر اهلل لعباده بأنو استدرجيـ مف حيث ال يعممكف

كأما المكر الذم كصؼ بو نفسو فيك مجازاتو لمماكريف بأكليائو ": الجكزية قيـقاؿ ابف 
كرسمو، فيقابؿ مكرىـ السيء بمكره الحسف فيككف المكر منيـ أقبح شيء كمنو أحسف شيء، ألنو 

لـ يصؼ نفسو بالكيد كالمكر كالخداع مطمقان،  ، فاهلل (4)عدؿ كمجازاة ككذلؾ المخادعة كالمكر"

                                                           

 ( مف ىذا البحث.60انظر: صفحة) ((1
 .(160 -159ص( محمد بف العثيميف، شرح العقيدة السفارينية )(2
محمد  .(63ص) العقيدة الكاسطية ى( انظر: عبد العزيز السمماف، مختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عم(3

 .(124-123ص) الكاسطيةىراس، شرح العقيدة 
 .(163ص) ، الفكائدالجكزية ( ابف قيـ(4
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كجو الجزاء كالعقاب لمف فعؿ  ىصؼ نفسو بصفة المكر كالكيد إال عملـ ي فالمقصكد منيا أنو 
 .(1)ذلؾ بغير حؽ، كبذلؾ تككف صفة كماؿ كفي غاية العمـ كالحكمة كالقدرة هلل رب العالميف

يتبيف مما سبؽ ذكره أف صفة المكر مف صفات المقابمة كتككف في مقابمة أعماؿ العباد 
جميع صفاتو صفات كماؿ، ك  ير مقابمة ال تميؽ باهلل ألنيا في غ ؛عمييا فيجازييـ اهلل 

 كأسمائو حسنى فبل نقكؿ اهلل ماكر، فنثبتيا كما أثبتيا لنفسو دكف تكييؼ كال تشبيو كال تعطيؿ.  

 صفة المكر عند المعتزلة.  - ب
  .(2)"استعارة ألخذه العبد مف حيث ال يشعر كالستدراجو المكر عند المعتزلة معناىا "

 الصة:الخُ 
الفعمية كالذاتية منيا صفة  عدد ال بأس بو مف صفات اهلل  ىاحتكت عم سكرة يكنس  

قدر المستطاع أف أكضح كؿ  ىالرحمة كالخمؽ كالرزؽ كالعزة كاالستكاء كغيرىا، كحاكلت عم
صفة كمعناىا عند كؿ مف السمؼ كالمعتزلة، كتبيف أف السمؼ يثبتكف ىذه الصفات كما يميؽ باهلل 

 أك تكييؼ أك تعطيؿ، بينما المعتزلة فقد خاضكا في تأكيميا كنفييا بحجة تشبيو  دكف تشبيو
 .  لدييـ مكافقة لمدليؿ العقمي االجتيادم الخالؽ بالمخمكؽ كألنيا غير

}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَلْغَنٌُخْ خٌْمُغْنََ ًَصَِّددَشٌ ًَالَ : المطمب السادس: المقصود بالزيادة في قولو 

  .[26]يونس: ُْ لَعَشٌ ًَالَ رٌَِّصٌ ؤًٌَُْاحِهَ ؤَصْمَدذُ خٌْفَنَّصِ ىُُْ فِْيَد خَدٌِذًُْ{َّشْىَكُ ًُـٌُىَيُ

 عند السمف.  أوًل: رؤية اهلل 
إف مسألة الرؤية مف أكبر المسائؿ العقدية التي خاض المتكممكف بالحديث عنيا، كىذه 

مف ي استعد إلييا المؤمنكف كتنافس المسألة مف أعظـ مسائؿ أصكؿ الديف كأجميا، كىي الغاية الت
 .(3)كحرميا الذيف ىـ عف ربيـ محجكبكف كمطركدكف ،المتنافسكفأجميا 

                                                           

محمكد الميناكم، الجمكع البيية . (307-306ص) ، مختصر الصكاعؽ المرسمةالجكزية ( انظر: ابف قيـ(1
 .(1/129)ج لمعقيدة السمفية

 .(2/134)جالكشاؼ  ،( الزمخشرم(2
 .(131صة )( انظر: ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكي(3
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}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَلْغَنٌُخْ خٌْمُغْنََ ًَصَِّددَشٌ ًاَلَ : ، في قكلو  كقد كردت الرؤية تمميحان في سكرة يكنس 

كمف أقكاؿ المفسريف التي  ،[26]يكنس:ؤَصْمَدذُ خٌْفَنَّصِ ىُُْ فِْيَد خَدٌِذًُْ{َّشْىَكُ ًُـٌُىَيُُْ لَعَشٌ ًاَلَ رٌَِّصٌ ؤًٌَُْاحِهَ 

أف المقصكد  ى[، كتدؿ عم26]يكنس:}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَلْغَنٌُخْ خٌْمُغْنََ ًَصَِّددَشٌ{:  كردت في تفسير قكلو

اهلل لممحسنيف : الجنة جعميا ى: منيا قكؿ الطبرم: " الحسنبالزيادة ىنا رؤية اهلل كالنظر إليو 
، ىي الجنة، كزيادة، ى، كأيضان قكؿ الجزائرم:" الحسن(1)اهلل" ىمف خمقو، كالزيادة عمييا النظر إل

الذيف أحسنكا " كأختـ بقكؿ عبد الرحمف السعدم: ،(2)كجو الكريـ في دار السبلـ" ىىي النظر إل
و اهلل الكريـ كسماع كبلمو كج ىليـ الحسنى كىي الجنة الكاممة في حسنيا، كالزيادة ىي النظر إل

 .(3)ما يتمناه المتمنكف كيسألو السائمكف" ىكالفكز برضاه كالبيجة بقربو؛ فبيذا حصؿ ليـ أعم
كيتبيف مف مجمكع أقكاؿ المفسريف السابقة أف المقصكد بالزيادة الكاردة في اآلية السابقة ىي  

مييا كاضحة كضكح القمر في ليمة كرؤيتو عيانان كتككف رؤية ال غبار ع كجو اهلل  ىالنظر إل
 البدر كىي لعباده المحسنيف المتقيف. 

، فقد كردت أحاديث كثيرة متكاترة رؤية اهلل  ىكالسنة النبكية نبع ال ينبض في داللتيا عم
ٍيرىةى  أىًبيفعف ال يمكف إنكارىا في صفة الرؤية   نىرىل ىىؿٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا النَّاسى  أىفَّ ":  ىيرى

بَّنىا ًة؟ يىٍكـى  رى كفى  ىىؿٍ :  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  الًقيىامى ار   المًَّو، رىسيكؿى  يىا الى : قىاليكا البىٍدًر؟، لىٍيمىةى  القىمىرً  ًفي تيضى
كفى  فىيىؿٍ ": قىاؿى  ار  ؟، ديكنىيىا لىٍيسى  الشٍَّمًس، ًفي تيضى ابه ـٍ فى : قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا الى : قىاليكا سىحى ٍكنىوي  ًإنَّكي  تىرى

ؿى  ًإذىا" قاؿ:  عف النبي  ركاه صييب  ، كما(4)"كىذىًلؾى  نَّةً  أىٍىؿي  دىخى نَّةى، اٍلجى  اهللي  يىقيكؿي : قىاؿى  اٍلجى
تىعىالىى تىبىارىؾى  ؟ شىٍيئنا تيًريديكفى : كى ـٍ كىىنىا؟ تيبىيٍِّض  أىلىـٍ : فىيىقيكليكفى  أىًزيديكي نَّ  تيٍدًخٍمنىا أىلىـٍ  كيجي نىا ةى،اٍلجى تينىجِّ  ًمفى  كى
، فىيىٍكًشؼي : قىاؿى  النَّاًر؟ ابى ا اٍلًحجى بًِّيـٍ  ًإلىى النَّظىرً  ًمفى  ًإلىٍيًيـٍ  أىحىبَّ  شىٍيئنا أيٍعطيكا فىمى   ثـ تبل قكلو  رى

  . (5)["26]يكنس:}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَلْغَنٌُخْ خٌْمُغْنََ ًَصَِّددَشٌ{

                                                           

 .(15/62( الطبرم: جامع البياف في تأكيؿ القرآف )(1
 .(2/466) ( الجزائرم، أيسر التفاسير(2
 .(341ص( عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )(3
  [،23-22]القيامة:شَش{}ًُـٌُهٌ ٌََِّْحِزٍ َّٔدظِشَش بٌََِ سَزِّيَد َٔدـِ:/باب قكلو التٍَّكًحيدً  ًكتىابي ، صحيح البخارمالبخارم: [( (4
 .]7437حديث رقـ  :9/128

يمىافى  ًكتىابي  صحيح مسمـ،مسمـ: [( (5 ٍؤيىةً  ًإٍثبىاتً  بىابي / اإٍلً بَّييـٍ  اآٍلًخرىةً  ًفي اٍلميٍؤًمًنيفى  ري  حديث رقـ : 1/163رى
181[. 
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 (3) ال كما ادعت المعتزلة أنيا أحاديث أحاد (2) (1)بمغت درجة التكاتر أحاديث صحيحةفيذه 
"كالرؤية  :ية حؽ ألىؿ الجنة كما كرد عف ابف أبي العز الحنفي في بياف ذلؾال يحتج بيا. كالرؤ 

}ًُـٌُهٌ ٌََِّْحِزٍ َّٔدظِشَش بٌََِ سَزِّيَد حؽ ألىؿ الجنة بغير إحاطة كال كيفية، كما نطؽ بو كتاب ربنا: 

  .(4)كتفسيره عمى ما أراده اهلل تعالى كعممو" ،[23-22]القيامة:َٔدـِشَش{

 إثبات الرؤية منيا:  ىأدلة عقمية تدل عم ىناكو 
ىك المعدكـ كىذا ما يعرؼ  لجكاز رؤيتو كالذم ال يجكز أف ير  ىدليؿ عم أف كجكد اهلل  -1

نما أراد مف نفي الرؤية التعطيؿ.   بدليؿ الكجكد، كا 
نفسو، كلما كاف اهلل رائيان  لاألشياء مف ال ير  لـ أنو ال ير لؤلشياء كمف المعمك  رؤية اهلل  -2

   .(5)لؤلشياء كاف رائيان لنفسو، كمف كاف لنفسو رائيان جائز عميو أف يرينا نفسو
 الصة:الخُ 

حقيا لممؤمنيف فقط، فالمؤمنيف ىـ  ىيكـ القيامة عم السمؼ الصالح يثبتكف رؤية اهلل 
رل، فأثبتكا جية العمك، أما في الدنيا فبل يكجد ىناؾ رؤية، الذيف يركف ربيـ كاهلل ىك الذم ي

 .كىا مف غير تشبيو كال تعطيؿ كال تكيؼ كىذا مذىب السمؼ في إثبات صفات اهلل تفيثب
 
 

                                                           

اثر  ىءت بعضيا عمالحديث المتكاتر لغةن: مشتؽ مف الفعؿ تكاتر أم تتابع، يقاؿ تكاترت الكتب أم جا ((1
(. أما اصطبلحان فيك" ما ركاه جمع 5/275)جبعض كتران مف غير أف تنقطع. انظر: لساف العرب، ابف منظكر 

الكذب، كيركيو في كؿ طبقة مف طبقات إسناده ركاة كثيركف كيككف مستند  ىعف جمع تحيؿ العادة تكاطؤىـ عم
يني القطعي" محمكد النعيمي، تيسير مصطمح الحديث خبرىـ الحس كالمشاىدة كىك يفيد العمـ الضركرم اليق

 (.189(. محمد أبك شيبة، الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص24-23)ص
 .(13/35)ج ل( انظر، ابف تيمية، مجمكع الفتاك (2
الحديث اآلحاد: اآلحاد في لغةن: جمع كاحد، كخبر الكاحد ما يركيو شخص كاحد كالفرد الذم لـ يزؿ كحده.  ((3
(. أما اصطبلحان:" فيك الحديث الذم لـ يجمع شركط الحديث 3/70)جر: ابف منظكر، لساف العرب انظ

المتكاتر، فيشتمؿ ما ركاه كاحد في طبقة أك في جميع الطبقات، كما ركاه اثناف أك ثبلثة كلـ يصؿ إلي درجة 
(. محمد 200األثر )ص التكاتر"  ابف جحر العسقبلني، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ

 (. 198أبك شيبة، الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )ص
 .(130صالعز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ابف أبي ( (4
 .(52-51ص) ( انظر: األشعرم، اإلبانة عف أصكؿ الديانة(5
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 عند المعتزلة. ثانيًا: رؤية اهلل 
، إما بالنفي أك التأكيؿ مما ال شؾ فيو أف المعتزلة قد خالفت منيج السمؼ في صفات اهلل   

 كمف بيف الصفات التي قامت بتأكيميا صفة الرؤية، كقبؿ الخكض في الحديث عف الرؤية ال بد
اتصاؿ شعاع بيف الرائي كالمرئي كيشترطكف في حصكليا البنية، مف تعريفيا عند المعتزلة فيي: "

 .(1)فيي إدراؾ كراء العمـ كال تتعمؽ إال بالمكجكد لذلؾ ينفكنيا نفي استحالة"
فالمعتزلة نفكا الرؤية بحجة التشبيو  (2)ما يجب نفيو عف اهلل الرؤية"" ضي عبد الجبار:قاؿ القا  

باألبصار كقالكا الرؤية تككف بالعمـ  اآلخرةال يراه المؤمنكف في  أف اهلل  ىكالتجسيـ فأجمعكا عم
يدرؾ  (4)، كأيضان قالكا بنفي الرؤية باألبصار؛ ألف البصر(3)كالمعرفة فالرؤية عندىـ مستحيمة،

كتشبيو لو بالمخمكقات كالتشبيو عند المعتزلة  بالمادم كاهلل غير مادم ففي ذلؾ تشكيو هلل 
عدـ رؤية اهلل فقاؿ القاضي عبد  ى، كاستدؿ القاضي عبد الجبار بالدليؿ العقمي عم(5)كفر

ل ىالجبار:" إثبات الرؤية يؤدم إل ل ىحدكث معن ىحدكثو كا  ل ىفيو، كا  جكيزه ت ىتشبيو بخمقو كا 
ل إذا كاف مقاببلن أك حاالن في المقابؿ كىذه  لتكذيبو في خبره؛ ألف الشيء إنما ير  ىفي حكمو، كا 

ذا كاف جسمان يجب أف يككف محدثان؛ ألف  ىصفات األجساـ فيجب أف يككف القديـ تعال جسمان كا 
 لح أف ير أم أف البصر ال يص  (6)حدكثو..." ىالمحدثة فتؤدم إل ىاألجساـ ال تخمك عف المعان

 .(7)بو إال ما كاف مقاببلن لو أك في حكـ المقابؿ، كمف أثبت الرؤية عند المعتزلة فيك كافر
الحؽ  ىكذلؾ أنيـ حيف طمبكا الرؤية أنكر عمييـ كأعمميـ الخطأ، كنبييـ عمكقاؿ الزمخشرم: "  

أف يسمعكا النص اهلل جيرة فأردكا  لنر  حتىفمجكا كتمادكا في لجاجيـ كقالكا ال بد كلف نؤمف لؾ 
ليتيقنكا كينزاح عنيـ ما دخميـ مف الشبو فمذلؾ  لىف تىرىاًني مف عند اهلل باستحالة ذلؾ كىك قكلو

                                                           

 .(80ص) ( زىدم جار اهلل، المعتزلة(1
 .(232ص) ( القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة(2
 .(1/220)ج ( انظر: القاضي عبد الجبار، رسائؿ العدؿ كالتكحيد(3
( البصر عند المعتزلة ىك "الجكىر المطيؼ الذم ركبو اهلل في حاسة النظر بو تدرؾ المبصرات، فالمعني أف (4

في جية  إنما تتعمؽ بما كاف األبصاراألبصار ال تتعمؽ بو كال تدركو ألنو متعاؿ أف يككف مبصران في ذاتو ألف 
 .(2/54)جالكشاؼ  ،أصبلن أك تابعان كاألجساـ كالييئات" الزمخشرم

 .( بتصرؼ132ص) ( القاضي عبد الجبار، المنية كاألمؿ(5
 .(276ص( القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )(6
 ، نفس الصفحة.( المرجع السابؽ(7
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كحجة المعتزلة في  (1)... "[143األعراؼ:]{ }لَديَ سَذِّ ؤَسِِِٔ ؤَٔفُشْ بٌَِْْهَ لَديَ ٌَٓ ظَشَخِِٔ : قاؿ

قاؿ مجيبان لسؤاؿ  ىكجييف: األكؿ، أنو تعال االستدالؿ بيذه اآلية في نفي الرؤية عف اهلل مف

اهلل أف يككف مرئيان  ىكلف مكضكعة لمتأبيد كنف، }ٌَٓ ظَشَخِِٔ{قاؿ  }لَديَ سَذِّ ؤَسِِِٔ ؤَٔفُشْ{ ىمكس

البتة، أما الكجو الثاني، فيك عمؽ الرؤية باستقرار الجبؿ فبل يخمك إما أف يككف عمقيا باستقراره 
  .(2)اؿ تحركو، فالرؤية مستحيمة عميو كاستحالة استقرار الجبؿبعد تحركو أك عمقيا بو ح

تفسير الزيادة ىي  ،[26]يكنس:}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَلْغَنٌُخْ خٌْمُغْنََ ًَصَِّددَشٌ{: كتفسير المعتزلة لقكلو 

  .(3)كجو الكريـ ىكالنظر إل الثكاب كليس رؤية اهلل  ىالتفضؿ كالزيادة في النعـ كما يزيد عم
يكـ القيامة  عدـ رؤية اهلل  ىيات التي قامت المعتزلة بتأكيميا كاستدلت بيا عمكمف اآل

يحتمؿ " قاؿ القاضي عبد الجبار: ،[23-22 القيامة:] }ًُـٌُهٌ ٌََِّْحِزٍ َّٔدظِشَش بٌََِ سَزِّيَد َٔدـِشَش{:قكلو 

البان لمرؤية فيك محتمؿ كجكه بأف يككف مفكران أك منتظران الرحمة أك ط ىبأف يككف الناظر ناظران عم
ثكابو كنعيمو في الجنة،  ىإذا كال يترؾ بو ما ال يحتمؿ كتأكيمو أم منتظرة لرحمة اهلل كناظرة إل

المراد بو أنيـ عف رحمتو ، [15]المطففيف:}وَالَّ بَِّٔيُُْ لَٓ سَّزِّيُِْ ٌََِّْحِزٍ ٌََّّمْفٌُزٌُْ{: كقاؿ في قكلو 

" ليس حرؼ الجر بؿ اسـ ككاحد مف اآلالء التي ىكا أف "إل، كفي مكضع أخر فسر (4)ممنكعكف
   .(5)مترقبةك اآلية كجكه يكمئذ ناظرة أالء ربيا، منتظرة نعمو  ىىي النعـ كيصبح معن

، [103األنعاـ: ]}الَّ ظُذْسِوُوُ خَٕزْصَدسُ ًَىٌَُ ُّذْسِنُ خَٕزْصَدسَ ًَىٌَُ خٌٍَّؽِْفُ خٌْخَسِري{: كأيضان قكلو 

عف نفسو إدراؾ البصر،  ىنف ىف اإلدراؾ إذا قرف بالبصر ال يحتمؿ إال الرؤية كاهلل تعالقالكا أ
ذاتو كاف إثباتو نقصان كىذا غير جائز  ىذاتو كما كاف نفيو تمدحان راجعان إل ىكذلؾ تمدحان راجعان إل

اهلل  ىعم
يجب أف ذلؾ  ى، يعتقدكف أف إدراؾ البصر كرؤيتو سكاء في المغة ال يختمفاف كعم(6)

                                                           

 .(154-2/153)جالكشاؼ  ،( الزمخشرم(1
 .(265-264ص، شرح األصكؿ الخمسة )( القاضي عبد الجبار(2
 .(2/342)ج( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ (3
 .(221-1/220)ج( القاضي عبد الجبار، مختصر أصكؿ الديف مف رسائؿ العدؿ كالتكحيد (4
 .(246ص( انظر، القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )(5
 .(233ص( المرجع السابؽ )(6
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، كفيـ ينفكف صفة الرؤية كيعتقدكف في ذلؾ كماؿ هلل كتنزيو (1)باألبصار لال ير  نجـز أف اهلل 
 . ناسب مع فمسفتيـ الكىمية العقميةعف مشابية المخمكقيف، كقامكا بتأكيؿ اآليات مع ما يت لو 

 المعتزلة.   ىالمناقشة والرد عم

القيامة مخالؼ لما ثبت بالنصكص الصريحة، إف نفي المعتزلة رؤية المؤمنيف ربيـ يـك   -1
كقكؿ ابف تيمية يؤكد ذلؾ فقاؿ: "إنو قد ثبت بالسنة المتكاترة كباتفاؽ سمؼ األمة كأئمتيا مف 

يرل  الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ مف أئمة أىؿ اإلسبلـ الذيف ائتمكا بيـ مف دينيـ، أف اهلل 
مذككر في أنو في مكاضع كما  الكريـ عمى ذلؾ القرآففي الدار اآلخرة باألبصار عيانان، كقد دؿ 

مكاضعو، كاألحاديث الصحيحة في ذلؾ كثيرة متكاترة في الصحاح كالسنف كالمسانيد كقد أعتنى 
  .(2)بجمعيا أئمة"

االنتظار  ىكتفسيرىا بمعن، [23-22]القيامة:}ًُـٌُهٌ ٌََِّْحِزٍ َّٔدظِشَش بٌََِ سَزِّيَد َٔدـِشَش{:قكلو   -2
كأف  رؤيتو  ىكأكضح األدلة عم لالرؤية باطؿ، ألف ىذه اآلية مف أقك  ىس فييا داللة عمكلي

  .(3)النظر الرؤية كليس االنتظار ىف يركف ربيـ عيانان يكـ القيامة فيككف معنيالمؤمن
 :بنفسو أك لزـك حرؼ الجر لث التعدالفعؿ )نظر( لو استعماالت في المغة مف حي -3
}خٔفُشًَُٔد  حرؼ الجر كاف معناه التكقؼ كاالنتظار كما في قكلو  فإف تعدم بنفسو مف دكف  - أ

 .[13الحديد:]َٔمْعَسِظْ ِِٓ ٌُّٔسِوُُْ{

ذا تعدم بحرؼ الجر )في(  -ب }ؤًٌَََُْ َّنفُشًُخْ فِِ : كما في قكلو كاف معناه التفكر كاإلعتبار  كا 

 .[185األعراؼ:] ٍََِىٌُضِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ{
ذا    - ت :  ( فبل يككف معناه إال المعاينة باألبصار كما في قكلو ىتعدم بحرؼ الجر) إلكا 

كىذه اآلية تكضح أف النظر يككف بالبصر المكجكد في  ،[99 األنعاـ:] }خٔفُشًُخْ بٌَِِ ؼََّشِهِ بِرَخ ؤَؼَّْشَ{
ال كما ف يركف ربيـ عيانا بأبصارىـ يما ذىب إليو السمؼ كأف المؤمن ىالكجو، كىذا يؤكد إل

 .(4)ادعت المعتزلة كنفت الجسمية

                                                           

 .(1/220)ج مختصر أصكؿ الديف، مف رسائؿ العدؿ كالتكحيد ( انظر: القاضي عبد الجبار،(1
 .(2/392)ج( ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية (2
 .(8/287)ج(  انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ (3
 .(178-177ص( انظر: عبد الرزاؽ البدر، تذكرة المؤتسي )(4
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فيذا  ،[103األنعاـ:]}الَّ ظُذْسِوُوُ خَٕزْصَدسُ ًَىٌَُ ُّذْسِنُ خَٕزْصَدسَ ًَىٌَُ خٌٍَّؽِْفُ خٌْخَسِري{: ي قكلو ف -4
ثبكت الرؤية كؿ  ىاستدالؿ خاطئ، ألف اآلية تنفي اإلدراؾ مطمقان دكف الرؤية، كىذا يدؿ عم

كنفي اإلدراؾ ال  ،(1)كال يحاط بو رؤية  لير  يحاط بو عممان، إذف اهلل شيء، كما يعمـ كال 
الشيء مف غير إحاطة، مثؿ الشمس نراىا جميعان  لألف مف الممكف أف نر  يستمـز نفي الرؤية،

لكف ال ندركيا كال نحيط بيا، فيناؾ فرؽ بيف الرؤية كاإلدراؾ فالرؤية أعـ كاإلدراؾ أخص، كنفي 
نفي األعـ، فاهلل نفي اإلدراؾ الذم ىك غير الرؤية كقدر زائد عمييا كلـ  ىاألخص ال يدؿ عم

ينؼ الرؤية كىذا مدحان كصفة كماؿ هلل 
(2). 

نما  كالمدح يككف بالصفات الثبكتية، كالعدـ المحض ليس بصفة كماؿ فبل يمدح بو، كا 
المتضمف كماؿ  بالنفي المتضمف كماؿ ضده أك يتضمف أمران كجكديان كنفي المكت يمدح اهلل 

الحياة، كنفي المثؿ المتضمف كماؿ ذاتو كصفاتو، كلـ يتمدح بعدـ محض ال يتضمف أمران 
 .(3)ثبكتيان 

الرؤية في  ىنف ىبمف كأف ذلؾ يدؿ عم ىكأما دعكاىـ تأييد النف" قاؿ ابف أبي العز الحنفي:  -5
فكيؼ إذا أطمقت كأنيا لك  رةاآلخدكاـ النفي في  ىففاسد، فإنيا لك قيدت بالتأييد ال يدؿ عم اآلخرة

َ : كانت لمتأييد المطمؽ لما جاز تحديد الفعؿ بعدىا كقد جاء ذلؾ قاؿ هلل  } فٍََْٓ ؤَزْشَقَ خَٕسْضَ لَعََّ

   .(4)فثبت أف لف ال تقتضي النفي المؤبد" ،[80]يكسؼ:َّإْرََْ ٌِِ ؤَزِِ{

ككف حادث، فيمتنع أف يككف "حدكث العالـ كأف الجسـ ال يخمك عف الحركة كالسككف في – 6
ثبات الرؤية يؤدم إل أف يككف الرب  ىجسمان؛ ألنو قديـ كال يككف في جية فيككف بذلؾ جسمان كا 

ثبات الجسـ يقتضي الحدكث ككؿ جسـ حادث عم حد زعميـ، كيمتنع  ىفي جية فيككف جسمان كا 
 .(5)ؿ"أف يككف مقاببلن لمرائي ألف المقابمة ال تككف إال بيف جسميف كىذا باط

المضارع فتككف لمتأكيد كأف الرؤية تككف في  ىستركف ربكـ" السيف إذا دخمت عمو "كقكل - 7
المستقبؿ كالكاؼ ىنا لمتشبيو، فكما تركف القمر بدكف حجاب فإنكـ ستركف ربكـ عيانان باألبصار 

                                                           

، مختصر الصكاعؽ المرسمة الجكزية ابف قيـ .(88-16/87)ج كلفتا(  انظر: ابف تيمية، مجمكع ال(1
(1/162). 

 .( بتصرؼ37-3/36)جل ابف تيمية، مجمكع الفتاك  .(3/278)ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، (2
 .(134ص) العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكيةابف أبي ( انظر: (3
 .(134ص)المرجع السابؽ( (4
 .(3/343)جنياج السنة النبكية ( ابف تيمية، م(5
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رؤية "كمف جحد  كقاؿ ابف تيمية:، (1)دكف حجاب، رؤية تميؽ بجبللو كعظمتو كاضحة دكف تضاـ
 .(2)فيك كافر" اآلخرةاهلل في الدار 

يتضح مما سبؽ أف المعتزلة مف الفرؽ الكبلمية التي قامت بنفي الرؤية كتأكيميا لآليات 
كاحد كأف الرؤية ال تككف  ىاالنتظار، أك ادعاؤىـ أف اإلدراؾ كالرؤية بمعن ىالكاردة فييا إما بمعن

بدليؿ الحدكث  إنكارىـ لرؤية اهلل  ىكاستدلكا عم إال في المقابمة كىذا ال يككف في حؽ اهلل 
 ىكما كضحتو في الرد عمكاألعراض فقامكا بنفييا كما يتسؽ مع الدليؿ العقمي عندىـ كىذا باطؿ 

  المعتزلة.
 
 
 
 
 

  

                                                           

 .(179صعبد الرزاؽ البدر، تذكرة المؤتسي ) :(  انظر(1
  .(6/486)ج ل( ابف تيمية، مجمكع الفتاك (2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل الثانيا
  النبوات بين السمف والمعتزلة

 في سورة يونس 
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 الفصل الثاني 
 سلف والمعتزلة في سورة يونس النبوات بين ال 

كثير مف أمكر الحياة الدنيا كأمكر اآلخرة، كقد ال معرفةعقمو  ىصر عمإف اإلنساف قد يقي 
 ىيعجز عف العمـ بما يجب عميو عممو كمعرفتو، فالعقؿ البشرم كحده ال يكفي في االستدالؿ عم

معيف يساعده في  ىكرة إلضر مف الكجو التحديد فكاف  ىكخاصة الغيبية منيا عم كافةن  األمكر
 ىلبياف ما عجز عم ءهصر عف إدراكو أك عجز عف فيمو؛ لذلؾ أرسؿ اهلل رسمو كأنبيامعرفة ما قي 

 .  (1)اإلنساف معرفتو مف الغيبيات

 المبحث الول
 .النبياء والرسل والفرق بينيما عند السمف والمعتزلة في سورة يونس 

اكلت الحديث عف النبكة كاألنبياء خاصة النبي   مف السكر المكية التي تن سكرة يكنس 
صدؽ نبكتيـ كما في  ىكأكدت أنيـ مبعكثكف مف رب العالميف كأيدتيـ ببراىيف تدؿ عم محمد 

ٌنَّدطَ ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ }خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ ؤَوَدَْ ٌٍِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ خ: قكلو 

}ًٌََمَذْ ؤَىٍَْىْنَد : ، كقكلو [2]يكنس:آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَيُُْ لَذَََ صِذْقٍ لِنذَ سَزِّيُِْ لَديَ خٌْىَدفِشًَُْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ ُِّسِني{

 [13]يكنس:َِد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ وَزٌَِهَ َٔفْضُِ خٌْمٌَََْ خٌُّْفْشِِنِي{خٌْمُشًَُْ ِِٓ لَسٍِْىُُْ ٌََّّد ـٌٍََُّخْ ًَـَدءظْيُُْ سُعٍُُيُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ ًَ

 ، كذلؾ تحدثت عف األنبياء كالرسؿ بصكرة عامة. كغيرىا

 ًا عند السمف والمعتزلة.  حالمطمب الول: تعريف النبي لغًة واصطال

 . أوًل: تعريف النبي لغةً 

 }لََُّ َّعَغَدءٌٌُْ :الخبر، كما في قكلو  ىك بمعنالنبي في المغة مشتؽ مف الفعؿ )نبأ( كى

النبي بذلؾ؛ ألنو يخبر كينبئ عف   ىالذم يحمؿ الفائدة الجميمة، كسم، [2]النبأ:لَِٓ خٌنَّسَةِ خٌْمَفُِْ{

، كالنبكة (2)االرتفاع كالعمك ىبما أكحي إليو، كقيؿ أنو مشتؽ مف الفعؿ )نبك( الذم يدؿ عم اهلل 
                                                           

 .(14/15)جانظر: عبد الرزاؽ العفيفي، الحكمة مف إرساؿ الرسؿ  ((1
المعجـ الكسيط  مصطفى إبراىيـ كأخركف، (.385 -5/384معجـ مقاييس المغة )ج انظر: ابف فارس، ((2
 (.896/ 2)ج
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النبي نبيان؛ لرفعتو كألنو أشرؼ الخمؽ عند اهلل  ىمأم: الرفعة، كس
 ى، كقيؿ إنيا بمعن(1)

بيا العباد لما فيو الخير كالصبلح في  لالذم ييتد لالطريؽ الكاضح، كاألنبياء ىـ طريؽ اليد
 . (2)دينيـ كدنياىـ

  المغكم، فالنبي مخبر عف اهلل  ىيتضح مما سبؽ أف كجكد العبلقة بيف لفظ النبي كالمعن
 دم كيقتدم بو الناس.  كىك ذك رفعة كمكانة عظيمة في الدنيا كاآلخرة، كىك الطريؽ الذم ييتً 

 ثانيًا: تعريف النبي اصطالحًا عند السمف.  

كلـ , إليو ىمف عباده بالكح مف اصطفاه اهلل  ىالنبي في مفيكـ السمؼ يطمؽ عم
مف أمر كنيي  باألكامر الشرعية اهلل  هؤ كينب, كىك الذم يعمؿ بشريعة مف قبمو, (3)يؤمر بتبميغو

كفار مخالفيف ألكامر اهلل ليبمغيـ  ىأقكاـ مكافقيف لو في الديف كلـ يرسمكا إل ىكعقيدة ليبمغيا إل
 .(4)كرسالتو أكامر اهلل 

 ثالثًا: تعريف النبي عند المعتزلة. 

ء كاإلخبار كاإلعبلـ، المعتزلة يركف أف المراد مف النبي إما أف يككف ميمكزان فيك مف اإلنبا
ذا كصؼ بو الرسكؿ فيك المبعكث مف جية اهلل  ما أف يككف مشدكدان فيك مف النباكة أم: كا  ، كا 

ذا كصؼ بو المبعكث فيك المعظـ الذم رفعو اهلل كعظمو   .  (5)الرفعة كالجبللة، كا 

ء كثكاب أنيا ىي جزا ىتعريؼ النبكة فمنيـ مف ذىب إل ىعم االمعتزلة فيما بيني تاختمفك 
عمؿ، ففصمكا بينيا كبيف الرسالة مف  ىعمؿ كالقاضي عبد الجبار فيقكؿ: "إنيا جزاء عم ىعم

حيث كاف المستفاد بيا الرفعة التي ىي جزاء عممو كلذلؾ قالكا أنيا مستحقة دكف الرسالة كىك 

                                                           

 (.790األصفياني، مفردات في غريب القرآف )ص (.1/304ر: الرازم، مختار الصحاح )جانظ ((1
 (.15/349األزىرم، تيذيب المغة ) (.53ز أبادم، القامكس المحيط )صانظر: الفيرك  ((2
ر الجزائرم، عقيدة المؤمف أبك بك (.297العقيدة اإلسبلمية كأسسيا )صانظر: عبد الرحمف الميداني،  ((3

 (.153)ص
 (.717-714/ 2)جانظر: ابف تيمية، النبكات  ((4
( 9-15/8أبكاب التكحيد كالعدؿ )ج المغني في .(567القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((5

 .بتصرؼ
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صالح  عمؿ ىكمف كبلـ القاضي عبد الجبار يتضح أف النبكة جزاء عم ،(1)قدر التعظيـ كالصكاب"
ما قالو الفبلسفة أف مف اجتيد كعمؿ يككف نبيان،  ىعممو النبي كاستحؽ عميو النبكة، فيك ذىب إل

أم أنيا تيناؿ بالكسب كالعمؿ، كالمعرفة كالسمك الركحي يصمكف إلييا مف خبلؿ رياضة نفسية 
اختيار مف ، كىذا ليس المقصكد مف النبكة عند المعتزلة؛ ألف النبكة ىي منة كاصطفاء ك (2)خاصة
 عمؿ.  ىكليس جزاءه كثكاب عم اهلل 

أف الرسكؿ مف  للكف الزمخشرم مف المعتزلة خالؼ القاضي عبد الجبار في ىذه المسألة فير 
نما أمر أف يدعك الناس إل  ىاألنبياء مف لو كتاب منزؿ عميو، كالنبي مف لـ ينزؿ عميو الكتاب كا 

 .(3)أنيما اسميف لمعنيف ىيدؿ عمشريعة مف قبمو، كاجتماع الرسكؿ كالنبي معان 

 المطمب الثاني: تعريف الرسول لغًة واصطالحًا عند السمف والمعتزلة. 
 أوًل: تعريف الرسول لغًة. 

التكجيو، كالرسكؿ سمي بذلؾ؛ ألنو مرسؿ كمكجو مف قبؿ     ىاإلرساؿ في المغة بمعن
متابعة كجمع األخبار كما قاؿ اهلل ، فيك ذك رسالة، كقيؿ الرسكؿ معناه الذم يقكـ بميمة كاهلل 

  :كقيؿ أف لفظ (4)[35]النمؿ:}ًَبِِِّٔ ُِشْعٍَِصٌ بٌَِْْيُِ زِيَذَِّّصٍ فَنَدـِشَشٌ زَُِ َّشْـِكُ خٌُّْشْعٌٍَُْ{عف ممكة سبأ ،

 .(5)قكمو بالرفؽ كالمكدة ىالتؤدة، فالرسكؿ يبعثو اهلل إل ىعمك االنبعاث  ىالرسكؿ يطمؽ عم
كذك رسالة  المغكم أف لفظ الرسكؿ يراد بو أنو مبعكث مف قبؿ اهلل  ىيتضح مف المعن

 كيجب عميو حمميا كتبمغييا لمف أرسؿ إلييـ.
 ثانيًا: تعريف الرسول اصطالحًا عند السمف.  

مف أكحي إليو بشرع جديد كأمر بتبميغو، ألمة مف  ىالرسكؿ في مفيكـ السمؼ يطمؽ عم
أقكاميـ، كقد يككف الرسكؿ لمناس كافة كخاتميـ  ىبعثيـ اهلل إل سائر األمـ مثؿ سائر الرسؿ الذيف
                                                           

 (15/10)جالقاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ((1
 (4/126)جالباحثيف، مكسكعة الفرؽ المنتسبة لئلسبلـ  انظر: مجمكعة مف ((2
 (3/164)جانظر: الزمخشرم، الكشاؼ  ((3
(، 284-11/281)جابف منظكر، لساف العرب  (.74-29/72)جانظر: مرتضي الزبيدم، تاج العركس، ((4

 (.1006الفيركز أبادم، القامكس المحيط )
 (.352)ص لقرآفني، المفردات في غريب اانظر: الراغب األصفيا ((5
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محمد 
 ه اهللؤ ، كالرسكؿ ىك الذم ينب(1)

 (2)ثـ يكمفو كيأمره بتبميغ رسالتو لمف خالؼ أمره كنكح 
دريس  ىكقد ثبت في الصحيح أنو أكؿ رسكؿ بعث إل أىؿ األرض كقد كاف قبمو أنبياء كشيث كا 

 (.3)كممان كقبميما أدـ كاف نبيان م

 .  ثالثًا: تعريف الرسول عند المعتزلة

دكف غيره،  إذا أطمؽ فبل ينصرؼ إال لممبعكث مف جية اهلل  سكؿ في مفيكـ المعتزلةالر 
كىك مف الكممات المتعدية أم ال بد أف يككف ىناؾ مرسؿ كمرسؿ إليو، كيطمقكف عميو النبي لما 

 .(4)يختص بو مف الرفعة كالعظمة 

 ث: الفرق بين النبي والرسول عند السمف والمعتزلة.  المطمب الثال
كما سبؽ في تعريؼ النبي كالرسكؿ فقد اختمؼ أىؿ العمـ في تعريفيما اصطبلحان كانقسمكا 

 قكليف:  ىإل

أف الكممتيف مترادفتاف كال فرؽ بيف النبي كالرسكؿ، فكؿ نبي رسكؿ، ككؿ  لمف ير  القول الول:
كؿ بعض المعتزلة كشيخيـ القاضي عبد الجبار، فالمعتزلة يركف ىذا الق ىرسكؿ نبي، كذىب إل

كاحد كما  ىأنو ال فرؽ بيف النبي كالرسكؿ فكؿ نبي رسكؿ ككؿ رسكؿ نبي، فالنبي كالرسكؿ بمعن
، فبل يككف الرسكؿ إال نبيان، كال ىف في المعناالرسكؿ فيما متفقت ىالنبي يطمؽ عم ىيطمؽ عم

كؿ القاضي عبد الجبار في بياف ذلؾ: "فأعمـ أنو ال فرؽ في يق (5)يككف النبي إال رسكالن 
 .(6)االصطبلح بيف الرسكؿ كالنبي" كأنو لك ثبت أحدىما كنفي األخر لتناقض الكبلـ

 كىذا القكؿ مخالؼ كمردكد لما يأتي: 

                                                           

 (.52انظر: محمد ىراس، شرح العقيدة الكاسطية )ص ((1
 (.2/714)جانظر: ابف تيمية، النبكات  ((2

: حديث 6/17  ،[31]البقرة:}ًَلٍَََُّ آدَََ خَٕعَّْدء وٍَُّيَد{ قكلو البخارم: صحيح البخارم، التفسير/[ ((3
 .]4476رقـ
 (.273تنزيو القرآف عف المطاعف )ص (.567الخمسة )ص لجبار، شرح األصكؿانظر: القاضي عبد ا ((4
 (3/422)ج بار، المجمكع في المحيط بالتكميؼانظر: القاضي عبد الج ((5
 (568-567)ص،  ي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسةالقاض ((6
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 المغكم لكؿ مف النبي كالرسكؿ.  ىلما كرد في المعن -1
كصؼ بعض األنبياء بالنبكة كالرسالة، كما  كأيضان لما كرد في القرآف الكريـ أف اهلل  -2

، كىذا [51]مريـ:}ًَخرْوُشْ فِِ خٌْىِعَدذِ ٌُِعََ بَِّٔوُ وَدَْ ُِخٍَْصًد ًَوَدَْ سَعٌُالً َّٔسًِّْد{:  في قكلو 

نما ىي معن ىيعن  .  (1)زائد عمييا ىأف الرسالة ليست مساكية لمنبكة كا 

نبي كالرسكؿ كىذا ما عميو جميكر العمماء أف ىناؾ فرؽ بيف ال لمف ير  القول الثاني:
 كاإلماـ الطحاكم كابف تيمية كغيرىما كىذا ىك القكؿ الراجح  لكنيـ اختمفكا في كجكه التفريؽ.

قاؿ ابف أبي العز الحنفي في ذكر الفرؽ بيف النبي كالرسكؿ: "أف الرسكؿ أخص مف النبي،   -1
أعـ مف جية نفسيا، فالنبكة جزء مف فكؿ رسكؿ نبي، كليس كؿ نبي رسكالن، كلكف الرسالة 

 .  (2)الرسالة، إذ الرسالة تتناكؿ النبكة كغيرىا بخبلؼ الرسؿ، فإنيـ ال يتناكلكف األنبياء كغيرىـ"
منيـ مف قاؿ أف بيف النبي كالرسكؿ عمـك كخصكص مطمؽ، فكؿ رسكؿ نبي، كليس كؿ   -2

، كىذا مكافؽ  (3)زائد عف النبكةنبي رسكؿ، فالرسكؿ يتميز عف النبكة بالرسالة التي ىي قدر 
رحمو اهلل: "الصحيح الذم عميو الجمع الغفير أف كؿ رسكؿ نبي ( 4)لقكؿ القاضي عياض
 .  (5)كليس كؿ نبي رسكؿ"

كبعض العمماء ذكر الفرؽ بيف النبي كالرسكؿ، أف النبي مف أكحي إليو بشرع كلـ يؤمر   -3
 :  (7)كؿ باطؿ لما يأتيكىذا الق (6)بتبميغو، فإف أمر بتبميغو فيك رسكؿ

أرسؿ األنبياء كما أرسؿ الرسؿ، فاإلرساؿ ثبت في حؽ األنبياء  أنو قد كرد أف اهلل  - أ

 .[52]الحج:}ًََِد ؤَسْعٍَْنَد ِِٓ لَسٍِْهَ ِِٓ سَّعٌُيٍ ًَالَ َٔسٍِِّ{:  كالرسؿ كما في قكلو 
                                                           

 (.14انظر: عمر األشقر، الرسؿ كالرساالت )ص ((1
 (.101ة )صابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكي ((2
 (.1/49)جانظر، السفاريني، لكامع األنكار البيية  ((3
عياض بف مكسي بف عياض بف عمرك بف مكسي بف عياض القاضي أبك الفضؿ عالـ المغرب كلد في  ((4

ىػ كأصمو أندلسي، كاف إماـ الحديث في كقتو كأعمـ الناس بعمكمو كبالنحك كالمغة كىك مف أىؿ 476بسبتة سنة 
ىػ 544نف كالذكاء، لو عدة تصانيؼ منيا الشفاء في شرؼ المصطفي، تكفي مغربان عف كطنو سنة العمـ كالتف

 (.69-4/67)جكدفف في مراكش. انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ 
 (.1/251)ج ىالقاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطف ((5
 (.9/165)جكسي، ركح المعاني األل (.101، شرح العقيدة الطحاكية، )صانظر: ابف أبي العز الحنفي ((6
 (.15-14انظر: عمر األشقر، الرسؿ كالرساالت )ص ((7
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الذم يحممو،  أف ترؾ الببلغ فيو كتماف لكحي اهلل كضياعو بمجرد مكت ىذا الشخص  - ب
كاحد مف الناس، كىذا يستحيؿ في حؽ  ىلـ ينزؿ كحيو ليكتـ كيقتصر عم كاهلل 

 األنبياء.
األمـ فرأيت النبي كمعو الرىيط، كالنبي كمعو الرجؿ  ى"عرضت عم  :قكؿ النبي  - أ

أف األنبياء جميعان أدكا األمانة  ىفيذا الحديث دؿ عم (1)كالرجبلف، كالنبي ليس معو أحد"

}ًٌَِىًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُيٌ فَةِرَخ ـَدء سَعٌٌُُيُُْ لُعَِِ زَْْنَيُُ زِدٌْمِغْػِ : ألجمو كما في قكلو ا ما أرسمكا كبمغك 

 .[47]يكنس:ًَىُُْ الَ ُّفٌٍَُّْْ{

ما ذكره ابف تيمية: أف النبي مف أرسؿ لقكـ مؤمنيف مكافقيف لو في العقيدة، كالرسكؿ مف   -4
 كىذا ىك الرأم الراجح.   (2)لو في الديف كالعقيدةكافريف مخالفيف لقـك  أرسؿ

أف ىناؾ فرؽ  لكالزمخشرم مف المعتزلة خالؼ القاضي عبد الجبار في ىذه المسألة كير  -5
بيف النبي كالرسكؿ، فالفرؽ بينيما أف الرسكؿ مف األنبياء كلو كتاب منزؿ عميو، كالنبي 

نما أمر أف يدعك الناس إل شريعة مف قبمو، كاجتماع الرسكؿ  ىمف لـ ينزؿ عميو الكتاب كا 
 .(3)أنيما اسميف لمعنييف ىكالنبي معان يدؿ عم

 .ن في سورة يونس يالمطمب الرابع: دلئل النبوة والنبياء المذكور 
   .أوًل: دلئل النبوة التي وردت في سورة يونس 

}ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ :  صدؽ نبكتيـ، قاؿ اهلل ىلرسمو باآليات كالمعجزات الدالة عم تأييد اهلل  -1

زٌَِهَ َٔؽْسَكُ لٍَََ لٌٍُذِ خٌُّْمْعَذِّٓ ؼَُُّ زَمْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَفَأئًُىُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ فََّد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ زَِّد وَزَّزٌُخْ زِوِ ِِٓ لَسًُْ وَ

 -74]يكنس:َْ ًٍَََِحِوِ زِأَّدظِنَد فَدعْعَىْسَشًُخْ ًَوَدٌُٔخْ لًٌَِْد ُِّفْشِِِني{زَمَؽْنَد ِِٓ زَمْذِىُِ ٌُِّعََ ًَىَدسًَُْ بٌََِ فِشْلٌَْ
75]. 

مكاـر األخبلؽ، فالرسؿ صمكات اهلل عمييـ  ىصفات الرسؿ كأخبلقيـ كأنيـ يدعكف إل -2
يتصفكف باألخبلؽ العالية مف الصدؽ كاألمانة كاليمة كالفطنة كالذكاء كالعصمة كالترفع عف 

                                                           

: رقـ 1/199دخكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة مف غير حساب، باب اإليماف/كتاب مسمـ: صحيح مسمـ، [ ((1
 ]220الحديث

 (.2/714)جانظر: ابف تيمية، النبكات  ((2
 (.3/164)جانظر: الزمخشرم، الكشاؼ  ((3
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}ؤَوَدَْ ٌٍِنَّدطِ : األمكر، فيـ بشر اصطفاىـ اهلل بالرسالة لتبميغيا ألقكاميـ قاؿ ىات اسف

لِنذَ سَزِّيُِْ لَديَ خٌْىَدفِشًَُْ بَِّْ  لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ خٌنَّدطَ ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَيُُْ لَذَََ صِذْقٍ

، كأنيـ يبمغكف ما أمرىـ اهلل بو كلك لـ يكف الصدؽ في دعكاىـ [2]يكنس:ٌَغَدلِشٌ ُِّسِني{ ىَازَخ

}ًََّغْعَنسِحٌَُٔهَ ؤَلَكٌّ ىٌَُ لًُْ بُِ ًَسَزِِّ بَِّٔوُ ٌَمَكٌّ ًََِد ؤَٔعُُْ   :لما أيدىـ اهلل كما في قكلو 

 .[53]يكنس:زُِّمْفِضِّٓ{

نت دعكتيـ لمتكحيد الخالص كترؾ ما كاف سائدان في اتفاؽ دعكة الرسؿ فالرسؿ جميعان كا  -3

ببلغ الناس ما أنزؿ عمييـ مف اهلل  }ًََِد وَدَْ : قاؿ اهلل  الجاىمية مف عبادة األصناـ، كا 

كيؤكد ، [19]يكنس:وِ َّخْعٍَِفٌُْ{خٌنَّدطُ بِالَّ ؤَُِّصً ًَخلِذَشً فَدخْعٍََفٌُخْ ًٌٌََاْلَ وٍََِّصٌ عَسَمَطْ ِِٓ سَّزِّهَ ٌَمُعَِِ زَْْنَيُُْ فَِّْد فِْ

 .[36]النحؿ:}ًٌََمَذْ زَمَؽْنَد فِِ وًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُالً ؤَِْ خلْسُذًُخْ خٌٍّوَ ًَخـْعَنِسٌُخْ خٌؽَّدغٌُضَ{: و ذلؾ قكل

 ىبشارة النبي السابؽ بالنبي البلحؽ، فتبشير األنبياء السابقيف لمف يأتي بعدىـ ليك دليؿ عم  -4

}ًٌََمَذْ زٌََّؤَْٔد زَنِِ بِعْشَخجًَِْ ُِسٌََّؤَ صِذْقٍ  : في قكلو   كرد ذلؾ في سكرة يكنسصدؽ نبكتيـ، ك 

َ خٌؽَِّّْسَدضِ فََّد خخْعٍََفٌُخْ لَعََّ ـَدءىُُُ خٌْمٍُُِْ بَِّْ سَزَّهَ َّمْعِِ زَْْنَيُُْ ٌَََّْ خٌْمِ َْدَِصِ فَِّْد وَدٌُٔخْ فِْوِ ًَسَصَلْنَدىُُ ِِّٓ

 .(1)[93]يكنس:ٌْ{َّخْعٍَِفُ

 . ثانيًا: النبياء والرسل في سورة يونس 

 . أوًل: نوح 

إما مجممةن  (2)في عدة مكاضع كثيرة مف القرآف الكريـ قصة نبي اهلل نكح  قد ذكر اهلل 
ما مفصمةن كمستقمةن كقد ذكرت سكرة بأكمميا تحدثت عف نبي اهلل نكح كقصتو مع  دكف تفصيؿ، كا 

التي تحدثت عف  ؽ تمثؿ الجياد كالصراع بيف الحؽ كالباطؿ، كمف ىذه السكرقكمو، فكانت بح

لٌََِْ بِْ  }ًَخظًُْ لٍََْْيُِْ َٔسَإَ ٌُٔقٍ بِرْ لَديَ ٌِمٌَِِْوِ َّد: في قكلو  كرد ، كماسكرة  يكنس  نبي اهلل نكح 

                                                           

 (.120-119انظر: عمر األشقر، الرسؿ كالرساالت )ص ((1
 كسكرة  األعراؼ، كيكنس، كاألنبياء، نكح، كالعنكبكت، كالصافات، كالشعراء، كىكد، كغيرىا. ((2
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خٌٍّوِ ظٌََوٍَّْطُ فَإَـِّْمٌُخْ ؤَِْشَوُُْ ًَشُشَوَدءوُُْ ؼَُُّ الَ َّىُْٓ ؤَِْشُوُُْ لٍََْْىُُْ غَُّّصً ؼَُُّ وَدَْ وَسُشَ لٍََْْىُُ َِّمَدِِِ ًَظَزْوِريُِ زِأَّدضِ خٌٍّوِ فَمٍَََ 

ْ ؤَـْشٍ بِْْ ؤَـْشَُِ باِلَّ لٍَََ خٌٍّوِ ًَؤُِِشْ َٓ خٌُّْغٍِّْنِي فَىَزَّزٌُهُ ضُ ؤَْْ ؤَوٌَُْ ِِخلْعٌُخْ بٌََِِّ ًاَلَ ظُنفِشًُْ فَةِْ ظٌٌَََّْْعُُْ فََّد عَإٌَْعُىُُ ِِّٓ

ْنَدهُ ًََِٓ َِّمَوُ فِِ خٌْفٍُْهِ ًَـَمٍَْنَدىُُْ خَالَجِفَ ًَؤَغْشَلْنَد خٌَّزَِّٓ وَزَّزٌُخْ زِأَّدظِنَد فَدٔفُشْ  وَْْفَ وَدَْ لَدلِسَصُ فَنَفَّْ

 .[73-71]يكنس:خٌُّْنزَسِّٓ{

حممكا األذل مع أقكاميـ، كاسمو ىك ىك األب الثاني لمبشر كىك أكؿ األنبياء الذيف ت نكح 
نكح بف المؾ بف متكشمخ بف خنكخ بف إدريس، بف يرد بف ميبلييؿ بف قينف، كقيؿ نكح بف ممكاف 

لما  اهلل  ، بعثو(1)بف مثكب بف إدريس، كاف مكلده بعد كفاة أدـ بمائة سنة كست كعشريف سنة
تقديسيا لمرتبة األلكىية ككقع الشرؾ  ىعبدت األصناـ كاألكثاف مف دكف اهلل ككصؿ بيـ األمر إل

بَّاسو  اٍبفً  ثكما كرد في حديكانتشر في الناس الكفر كالضبلؿ،  ارىتً : " عى  الًَّتي األىٍكثىافي  صى
د   أىمَّا بىٍعدي  العىرىبً  ًفي نيكحو  قىٍكـً  ًفي كىانىتٍ  ٍندىًؿ، ًبدىٍكمىةً  ًلكىٍمبو  كىانىتٍ  كى ،ًليي  كىانىتٍ  سيكىاعه  كىأىمَّا الجى  كىأىمَّا ذىٍيؿو
، فىكىانىتٍ  يىغيكثي  ٍكًؼ، غيطىٍيؼو  ًلبىًني ثيـَّ  ًلميرىادو ، فىكىانىتٍ  يىعيكؽي  كىأىمَّا سىبىإو، ًعٍندى  ًباٍلجى  نىٍسره  كىأىمَّا ًليىٍمدىافى
اؿو  أىٍسمىاءي  الكىبلىًع، ًذم آًلؿً  ًلًحٍميىرى  فىكىانىتٍ  اًلًحيفى  ًرجى ، قىٍكـً  ًمفٍ  صى  الشٍَّيطىافي  أىٍكحىى كيكاىىمى  فىمىمَّا نيكحو
، ًإلىى ـٍ ـي  ًإلىى اٍنًصبيكا أىفً  قىٍكًمًي اًلًسًي ابنا يىٍجًمسيكفى  كىانيكا الًَّتي مىجى سىم كىىا أىٍنصى ، كى ـٍ اًئًي  فىمىـٍ  فىفىعىميكا، ًبأىٍسمى

تَّى تيٍعبىٍد، تىنىسَّخى  أيكلىًئؾى  ىىمىؾى  ًإذىا حى ـي  كى أىؿ األرض،  ىبعثو اهلل إل، فكاف أكؿ رسكؿ (2)"عيًبدىتٍ  الًعٍم
ا، فىيىٍأتيكفى قاؿ: "...  عف النبي  كما كرد في حديث أبي ىريرة  ، يىا: فىيىقيكليكفى  نيكحن  أىٍنتى  نيكحي

ؿي  سىمَّاؾى  اأٍلىٍرًض، ًإلىى الر سيؿً  أىكَّ ٍبدنا اهللي  كى بِّؾى  ًإلىى لىنىا اٍشفىعٍ  شىكيكرنا، عى ...، كىك ما يعرؼ بحديث رى
كاف يعاني مف قضيتيف أساسيتيف ىما  ، ككاف قكمو يقاؿ ليـ بنك راسب، فنكح (3)الشفاعة

ال أف بالعبادة، كأنو كحده الذم يعبد ك  إفراد اهلل  ىقضية التكحيد كعبادة اهلل الكاحد فدعاىـ إل
يعبدكا معو صنمان كال كثنان، كأف يعترفكا بكحدانيتو كأنو ال إلو غيره، كالقضية األخرل ىي قضية 

لتفاضؿ بيف الناس كاالستعبلء الذم كاف سائدان كالطبقية العنصرية العرقية الشديدة، فحاكؿ ا
                                                           

 (.54(. ابف كثير، قصص األنبياء )ص 1/239في تاريخ األمـ كالممكؾ ) انظر: ابف الجكزم، المنتظـ ((1
 (.1/113)جابف كثير، البداية كالنياية 

: نكح] }ًَدًّخ ًَالَ عٌَُخلًد ًَالَ َّغٌُغَ ًََّمٌُقَ ًََٔغْشًخ{:باب قكلو  تفسير القرآف/ كتاب البخارم: صحيح البخارم،[( (2
  .]4920رقـ: حديث 160/ 6، [23
 .]194 رقـ : حديث184/ 1أىؿ الجنة منزلة فييا،  ىاإليماف/ باب أدنكتاب مسمـ: صحيح مسمـ، [ ((3



213 
 

غرس مفيكـ العقيدة في نفكسيـ كأنيا ىي الميزاف  ىنزع ىذه الجاىمية، كعمؿ عم ىجاىدان عم
، فمكث يدعك قكمو ألؼ سنة إال خمسيف عامان كىذه مدة (1)كاألساس في التفاضؿ بيف الناس

 ىمف الترغيب كالترىيب كلـ تقتصر دعكتو عم كافة ستخدـ خبلليا األساليب الدعكيةطكيمة ا
كما في قكلو  (2)النيار فقط بؿ كاف يدعكىـ ليبلن سران كعبلنية، كمع ذلؾ لـ يؤمف معو إال القميؿ

 :َِْيُُْ لَزَخذٌ ؤٌَُِْ لَديَ َّدلٌََِْ بِِِّٔ ٌَىُُْ َٔزِّشٌ ُِّسِني ؤَِْ خلْسُذًُخ }بَِّٔد ؤَسْعٍَْنَد ٌُٔلًد بٌََِ لٌَِِْوِ ؤَْْ ؤَٔزِسْ لٌََِْهَ ِِٓ لَسًِْ ؤَْ َّإْظ

ديَ رَخ ـَدء الَ ُّاَخَّشُ ٌٌَْ وُنعُُْ ظَمٌٍَُّْْ لَخٌٍَّوَ ًَخظَّمٌُهُ ًَؤَؼِْمٌُْ َّغْفِشْ ٌَىُُ ِِّٓ رٌُُٔزِىُُْ ًَُّاَخِّشْوُُْ بٌََِ ؤَـًٍَ ُِّغًََّّ بَِّْ ؤَـًََ خٌٍَّوِ بِ

عَغْفِشَ ٌَيُُْ ـَمٌٍَُخ ؤَصَدزِمَيُُْ فِِ آرَخِٔيُِْ سَذِّ بِِِّٔ دَلٌَْضُ لٌَِِِْ ٌَْْالً ًََٔيَدسًخ فٍََُْ َّضِدْىُُْ دُلَدجِِ بِالَّ فِشَخسًخ ًَبِِِّٔ وٍََُّّد دَلٌَْظُيُُْ ٌِ

 .[7-1:]نكحًَخعْعَغْشٌَْخ ؼَِْدزَيُُْ ًَؤَصَشًُّخ ًَخعْعَىْسَشًُخ خعْعِىْسَدسًخ{

لقكمو بعد  تعرض لنا المشيد األخير مف ىذه القصة، كىك تحدم نكح  كسكرة يكنس 
كأنو سينصره فيقكؿ إف كاف األمر قد بمغ منكـ  كامؿ الثقة باهلل  ىاإلنذار الطكيؿ، كىك عم

تكحيد اهلل، فتدبركا أمركـ كأجمعكا  ىالضيؽ كثقؿ عميكـ مقامي، كلـ تتحممكف دعكتي لكـ إل
لمتراجع، فأنا  ان كـ، كخذكا أىبتكـ كليكف األمر كاضحان لكـ ال غمكض فيو، كال تميمكني كقتءشركا
كاإليماف الذم أحممو كأدعك بو، كىذا  اهلل  ىاالستعداد كاستعدادم ىك تككمي عم تـأ ىعم
ي كلـ يزحزحن يالضعيفة اليزيمة، كىذا كمو لـ يؤثر عم لالحقيقية أماـ القك  لفي كامؿ القك  لتحد

عف عقيدتي فأنا كما أممؾ مف نفسي كأىمي كميا هلل 
كبعد ذلؾ كأف تمادكا في المعصية  ،(3)

كأمره بصنع السفينة كأمره أف يحمؿ فييا مف كؿ  قكمو كاستجاب لو اهلل  ىعم دعا نكح 
زكجيف اثنيف مما فيو الركح، كبعد ذلؾ حصؿ الطكفاف فنجاه اهلل كمف معو مف المؤمنيف رغـ 

كجعؿ ليـ الخبلفة في األرض، كأىمؾ الكافريف رغـ كثرتيـ كقكتيـ كلـ تنفعيـ أصناميـ قمتيـ 
 ، فنكح(4)مكأكثانيـ التي كانكا يعبدكنيا مف دكف اهلل كىذا ىك نتيجة ىذا التحد


كاف نمكذجان  

لمنبي الصابر الجرمء الذم ال يعرؼ التردد كال يياب المكت في سبيؿ إعبلء كممة التكحيد فكاف 

                                                           

 (.204-202نظر: فضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ )صا ((1
 (.1/180)جابف جرير الطبرم، تاريخ الطبرم  (.62: ابف كثير، قصص األنبياء )ص انظر ((2
 .(1812-3/1810سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، ) (.247-4/246)جانظر، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((3
 .(128-1/125)جابف كثير، البداية كالنياية  (.1/183سؿ كالممكؾ )جرم، تاريخ الر انظر: ابف جرير الطب ((4

 (.3/1812سيد قطب، في ظبلؿ القرآف )
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 ىنصر الحؽ عمسي تاـ بأف اهلل  يقيف ىقكمو كرغـ ذلؾ تحداىـ بقكة ككاف عم ىريصان عمح
 . (1)الباطؿ

 مع فرعون.    ىثانيًا: موس

تعرض لنا قصص األنبياء مع أقكاميـ؛ ألنيا تمثؿ الصراع القكم  ما زالت سكرة يكنس 
ثانية التي ذكرتيا سكرة  كالقصة ال, الباطؿ ىسينصر الحؽ عم كالتحدم المقركف بأف اهلل 

 مع الطاغية فرعكف.   ىىي قصة مكس يكنس 

أىؿ  ىأرسمو إل ؛ ألف اهلل ىك مف أكثر األنبياء معاناة بعد النبي محمد   ىفمكس
 ىركزت عم  مصر فكانكا فئتيف فئة طاغية حاكمة، كفئة مضطيدة ضعيفة، كسكرة يكنس 

، كتمؾ القصة عرضيا القرآف (2)ئة المتمردة الحاكمةآؿ فرعكف؛ ألنيا كانت ىي الف ىإرسالو إل
؛ ألنيا مف أعجب (3)الكريـ في سكر متعددة ككؿ سكرة تحمؿ جانبان أك أكثر مف ىذه القصة

في بيت ىذا الطاغية  ىتربى مكسيكثيران، فشاء القدر أف   ىالقصص ففرعكف حذر مف مكس
  (4)النبكة كالرسالة بعد ذلؾ كرزقو اهلل فراشو، ثـ تيسر لو سببان أخرجو مف ىذا البيت  ىكعم

بف عمراف بف قاىث بف عازر بف الكم بف يعقكب بف إسحاؽ ابف         ىفاسمو ىك مكس
فرعكف كممئو كما  ىكأخيو ىاركف إل ، كسكرة يكنس عرضت جانب إرسالو (5) إبراىيـ 

ٌََ فِشْلٌََْْ ًٍَََِحِوِ زِأَّدظِنَد فَدعْعَىْسَشًُخْ ًَوَدٌُٔخْ لًٌَِْد ُِّفْشِِنِي فٍَََّّد }ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ زَمْذِىُِ ٌُِّعََ ًَىَدسًَُْ بِ: في قكلو 

شًُْ مْشٌ ىَازَخ ًاَلَ ُّفٍِْكُ خٌغَّدلِـَدءىُُُ خٌْمَكُّ ِِْٓ لِنذَِٔد لَدٌٌُخْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغِمْشٌ ُِّسنِي لَديَ ٌُِعََ ؤَظمٌٌٌَُُْ ٌٍِْمَكِّ ٌََّّد ـَدءوُُْ ؤَعِ

ُٓ ٌَىَُّد زُِّاِِْنِني ًَلَديَ فِشْلٌَُْْ خجْعٌُِِٔ لَدٌٌُخْ ؤَـِحْعَنَد ٌِعٍَْفِعَنَد لََّّد ًَـَذَْٔد لٍََْْوِ آزَدءَٔد ًَظَىٌَُْ ٌَىَُّد خٌْىِسْشَِّدء فِِ خَٕسْضِ ًََِد َٔمْ

ّوَ  مٌُخْ َِد ؤَٔعُُ ٍُِّْمٌُْزِىًُِّ عَدلِشٍ لٍَُِْ فٍَََّّد ـَدء خٌغَّمَشَشُ لَديَ ٌَيُُ ٌُِّعََ ؤٌَْ فٍَََّّد ؤٌَْمٌَخْ لَديَ ٌُِعََ َِد ـِحْعُُ زِوِ خٌغِّمْشُ بَِّْ خٌٍ
                                                           

 (.11/229)جىبة الزحيمي، التفسير المنير ك  (.204عباس، قصص القرآف الكريـ )ص انظر: فضؿ ((1
 (. 499)صفضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ انظر:  ((2
مع فرعكف كبني إسرائيؿ، كسكرة طو التي تحدثت عف   ىتحدثت عف مكس منيا: سكرة األعراؼ التي ((3

الرسالة، كقصتو مع ، كعف الرسالة، كفرعكف، كبني إسرائيؿ، كسكرة القصص التي تحدثت عف ميبلده 
 (.483-482انظر: فضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ ) فرعكف، كغيرىا.

 (.4/248انظر: ابف كثير تفسير القرآف العظيـ ) ((4
 (.1/150انظر: ابف األثير الجزرم، الكامؿ في التاريخ ) ((5
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سَِّّّصٌ ِِّٓ لٌَِِْوِ فََّد آََِٓ ٌٌُِّعََ بِالَّ رُ ٌْعَُْسْؽٍُِوُ بَِّْ خٌٍّوَ الَ ُّصٍِْكُ لًَََّ خٌُّْفْغِذِّٓ ًَُّمِكُّ خٌٍّوُ خٌْمَكَّ زِىٍََِّدظِوِ ًٌٌََْ وَشِهَ خٌُّْفْشُِِ

لٌََِْ بِْ وُنعُُْ آَِنعُُ  ًَلَديَ ٌُِعََ َّد فِنيلٍَََ خٌَْفٍ ِِّٓ فِشْلٌََْْ ًٍَََِحِيُِْ ؤَْ َّفْعِنَيُُْ ًَبَِّْ فِشْلٌََْْ ٌَمَديٍ فِِ خَٕسْضِ ًَبَِّٔوُ ٌََِّٓ خٌُّْغْشِ

ًََٔفِّنَد زِشَلَّْعِهَ َِِٓ خٌْمٌََِْ   فَمَدٌٌُخْ لٍَََ خٌٍّوِ ظٌََوٍَّْنَد سَزَّنَد الَ ظَفْمٍَْنَد فِعْنَصً ٌٍِّْمٌََِْ خٌفَّدٌِِّني  زِدٌٍّوِ فَمٍََْْوِ ظٌََوٌٍَُّخْ بِْ وُنعُُ ُِّغٍِِّْني

 ُْ لِسٍَْصً ًَؤَلٌُِّْخْ خٌصَّالَشَ ًَزَشِّشِ خٌُّْاِِْننِيًَؤًَْلَْْنَد بٌََِ ٌُِعََ ًَؤَخِْوِ ؤَْ ظَسٌََّءَخ ٌِمٌَِِْىَُّد زِِّصْشَ زٌُُْظًد ًَخـْمٌٍَُخْ زٌُُْظَىُ خٌْىَدفِشِّٓ

ٌخْ لَٓ عَسٍِِْهَ سَزَّنَد خؼِّْظْ لٍَََ ؤٌََِْخٌِيُِْ ًَلَديَ ٌُِعََ سَزَّنَد بَِّٔهَ آظَْْطَ فِشْلٌََْْ ًََِٖهُ صِّنَصً ًَؤٌََِْخالً فِِ خٌْمََْدشِ خٌذَُّْْٔد سَزَّنَد ٌُِْعٍُِّ

لَديَ لَذْ ؤُـِْسَط دَّلٌَْظُىَُّد فَدعْعَمَِّْد ًَالَ ظَعَّسِمَأِّْ عَسًَِْ خٌَّزَِّٓ الَ  لٌٍُُزِيُِْ فَالَ ُّاِِْنٌُخْ لَعََّ َّشًَُخْ خٌْمَزَخذَ خًٌََُِْٕخشْذُدْ لٍَََ 

د ًَلَذًًْخ لَعََّ بِرَخ ؤَدْسَوَوُ خٌْغَشَقُ لَديَ آَِنطُ ؤََّٔوُ ال بٌِِاوَ باِلَّ ًَـَدًَصَْٔد زِسَنِِ بِعْشَخجًَِْ خٌْسَمْشَ فَإَظْسَمَيُُْ فِشْلٌَُْْ ًَـُنٌُدُهُ زَغًْْ َّمٌٍَُّْْ

هَ زِسَذَِٔهَ ٌِعَىٌَُْ  آَْٓ ًَلَذْ لَصَْْطَ لَسًُْ ًَوُنطَ َِِٓ خٌُّْفْغِذِّٓ خٌَّزُِ آَِنَطْ زِوِ زَنٌُ بِعْشَخجًَِْ ًَؤََٔدْ َِِٓ خٌُّْغٍِِّْني فَدٌٌَََْْْ ُٔنَفِّْ

َ خٌنَّدطِ لَْٓ آَّدظِنَد ٌَغَدفٌٌٍَُِِّْ َ خٌؽَِّّْسَدضِ فََّد  ْٓ خٍَْفَهَ آَّصً ًَبَِّْ وَؽِريًخ ِِّٓ ًٌََمَذْ زٌََّؤَْٔد زَنِِ بِعْشَخجًَِْ ُِسٌََّؤَ صِذْقٍ ًَسَصَلْنَدىُُ ِِّٓ

 .[93-75 ]يكنس:مَِْدَِصِ فَِّْد وَدٌُٔخْ فِْوِ َّخْعٍَِفٌُْ{خخْعٍََفٌُخْ لَعََّ ـَدءىُُُ خٌْمٍُُِْ بَِّْ سَزَّهَ َّمْعِِ زَْْنَيُُْ ٌَََّْ خٌْ

فرعكف كممئيو باآليات كالمعجزات  ىإل عندما أرسمو اهلل  ىيات تسرد لنا حكاية مكسفيذه اآل
، فاستكبركا كأخذتيـ الحمية ككفركا بتمؾ اآليات ككانكا (1)التسع الذم ذكرت في سكرة األعراؼ

  ىي الشرؾ، كادعكا أف ىذا لسحر كاضح، فيستنكر كيتعجب مكسف فديف متمايقكمان مجرم
ال يتضمف عقيدة كال يحمؿ  السحركيؼ يككف الحؽ المبيف الذم يحمؿ اليدل لمبشرية سحر، ك 

قضايا الديف كأمكر األلكىية كالربكبية كغيرىا مف أمكر الدنيا كاآلخرة، كىك كما معركؼ أنو تمكيو 
   (.2)ساحركف أبدان كتخييؿ كال ينجح كال يفمح ال

                                                           

فَدَْ ًَخٌْفَشَخدَ ًَخٌْمًََُّّ ًَخٌعَّفَددِقَ ًَخٌذَََّ آَّدضٍ ُِّفَصَّالَضٍ{:اآليات في قكلو  ((1  ، ًلٌٌو:[133]األعراؼ:}فَإَسْعٍَْنَد لٍََْْيُُِ خٌؽٌُّ

العصا التي تحكلت حية عظيمة، كاليد الذم خرجت  ىباإلضافة إل [130]األعراؼ:نيَ{}ًٌََمَذْ ؤَخَزَْٔد آيَ فِشْلٌََْ زِدٌغِّنِ
 بيضاء مف غير مرض كال برص.

امع البياف في تأكيؿ آيات القرآف الطبرم، ج (.538)ص انظر: فضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ ((2
 .(3/1813)ج ؿ القرآف(. سيد قطب، في ظبل237-11/236(. كىبة الزحيمي، التفسير المنير)ج15/156)
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كىاركف عمييما السبلـ، لتثنينا كتصرفنا كتفنيننا عما كاف  ىكقالكا جئت لنا أم يا مكس
نا مف عبادتيـ لؤلصناـ كاألكثاف، كلنفي العزة كالسمطاف عف ممكنا، كتككف العظمة ؤ عميو آبا

 .(1)أف لف نؤمف ىكالكبرياء كالسمطاف كالممؾ لكـ كلكف نحف مصممكف عم

كىك أمر فرعكف  :نتياء المشيد الول من ىذه الحداث يأتي المشيد الثانيوبعد ا

}ًَلَديَ فِشْلٌَُْْ خجْعٌُِِٔ زِىًُِّ عَدلِشٍ لٍَُِْ : كما في قكلو   ىبإحضار السحرة لمقاكمة دعكة مكس

ؤٌَْمٌَخْ لَديَ ٌُِعََ َِد ـِحْعُُ زِوِ خٌغِّمْشُ بَِّْ خٌٍّوَ عَُْسْؽٍُِوُ بَِّْ خٌٍّوَ الَ فٍَََّّد  فٍَََّّد ـَدء خٌغَّمَشَشُ لَديَ ٌَيُُ ٌُِّعََ ؤٌَْمٌُخْ َِد ؤَٔعُُ ٍُِّْمٌُْ

فيطمب فرعكف مف  [82-79]يكنس:ُّصٍِْكُ لًَََّ خٌُّْفْغِذِّٓ ًَُّمِكُّ خٌٍّوُ خٌْمَكَّ زِىٍََِّدظِوِ ًٌٌََْ وَشِهَ خٌُّْفْشٌُِِْ{

، ألنو ماىر في أمكر ىيغ كقكم مف فرعكف لمكسبم لشركائو أف يأتكه بكؿ ساحر كىذا تحد
، كفي ىذا المقاء العظيـ كالمشيد المخيؼ تحدث مبارزة بيف (2)السحر ككاف منتشران في ذلؾ الكقت

ٌُِعََ بَِِّد ؤَْ ظٍُْمَِِ ًَبَِِّد ؤَْ َّٔىٌَُْ َٔمُْٓ  }لَدٌٌُخْ َّد:كما في قكلو كسحرة فرعكف،   ىنبي اهلل مكس

ه، كقيؿ الحكمة مف ءألقكا ما أنتـ تريدكف إلقا  ىفيقكؿ ليـ مكس ،[115]األعراؼ:خٌٍُّْْمِني{

أنيـ أكؿ مف يمقي ليركا الناس ىرجيـ كصنيعيـ الباطؿ، فألقكا خيكطان كحباالن ييخيؿ إلييـ أنيا 

نَد الَ }فَإًَْـَظَ فِِ َٔفْغِوِ خِْفَصً ٌُِّعََ لٍُْ: كما في قكلو   ى، فكقع الخكؼ في نفس مكسىتسع

َد صَنَمٌُخ وَْْذُ عَدلِشٍ ًَالَ ُّفٍِْ كُ خٌغَّدلِشُ لَْْػُ ظَخَفْ بَِّٔهَ ؤَٔطَ خَٕلٍََْ ًَؤٌَْكِ َِد فِِ َِّّْنِهَ ظٍَْمَفْ َِد صَنَمٌُخ بَِّّٔ

أف يمقي ما   ىنبيو مكس ، كبعد ذلؾ في ىذا المكقؼ العظيـ يأمر اهلل [69-67]طو:ؤَظََ{

}فَإٌَْمََ لَصَدهُ فَةِرَخ : فإذا ىي ثعباف مبيف تمتقـ كؿ ما تراه أماميا، قاؿ في يمينو كىي عصاه 

 .[107]األعراؼ:ىَِِ ؼُمْسَدٌْ ُِّسِني{

  : لمطاغية فرعون وأشرافو وىي  ىموسميمة وضحيا أربع قضايا وفي ىذه اآليات 

                                                           

 .(8/367)ج . القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف(4/248القرآف العظيـ )ج انظر: ابف كثير، تفسير ((1
 .(6/53انظر: القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج ((2
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كصفتـ بو اآليات : ىي أف ىذا الذم جئتـ بو إنما ىك السحر بعينو كىك الذم ىالقضية الول
: والقضية الثانية، (1)التي جئت بيا كىك سحر الخياؿ، كما جئت بو مخالؼ كمغاير لما عندكـ

ال يقكم أعماؿ المفسديف  رتبة عمييا كىي أف اهلل تم والقضية الثالثةسيبطمو،  ىي أف اهلل 
يثبت  كىي أف اهلل  : ىي النتيجة النيائية الفاصمةوالقضية الرابعةكال يجعميا نافعة كصالحة، 
الباطؿ ميما بمغ الزماف كتككف كممة التكحيد ىي العميا كلككره  ىكيقكم الحؽ كينصره عم

 .  (2)المفسدكف كالمجرمكف

}فََّد آََِٓ ٌٌُِّعََ بِالَّ رُسَِّّّصٌ ِِّٓ : كتمثمت في قكلو   ىبمكس ة: ىك إيماف فئة قميموالمشيد الثالث

لٌََِْ بِْ وُنعُُْ  ًَلَديَ ٌُِعََ َّد ٓ فِشْلٌََْْ ًٍَََِحِيُِْ ؤَْ َّفْعِنَيُُْ ًَبَِّْ فِشْلٌََْْ ٌَمَديٍ فِِ خَٕسْضِ ًَبَِّٔوُ ٌََِّٓ خٌُّْغْشِفنِيلٌَِِْوِ لٍَََ خٌَْفٍ ِِّ

ًََٔفِّنَد زِشَلَّْعِهَ َِِٓ   زَّنَد الَ ظَفْمٍَْنَد فِعْنَصً ٌٍِّْمٌََِْ خٌفَّدٌِِّنيفَمَدٌٌُخْ لٍَََ خٌٍّوِ ظٌََوٍَّْنَد سَ  آَِنعُُ زِدٌٍّوِ فَمٍََْْوِ ظٌََوٌٍَُّخْ بِْ وُنعُُ ُِّغٍِِّْني

شِّشِ ٌُّخْ خٌصَّالَشَ ًَزًََؤًَْلَْْنَد بٌََِ ٌُِعََ ًَؤَخِْوِ ؤَْ ظَسٌََّءَخ ٌِمٌَِِْىَُّد زِِّصْشَ زٌُُْظًد ًَخـْمٌٍَُخْ زٌُُْظَىُُْ لِسٍَْصً ًَؤَلِْ خٌْمٌََِْ خٌْىَدفِشِّٓ

، فإنو لـ يؤمف بو   ىصدؽ مكس ى، فبعد ىذه األدلة كالبراىيف عم[87-83]يكنس:خٌُّْاِِْنِني{

أف الشباب ىـ جزء فعاؿ  ىإال فئة قميمة مف بني إسرائيؿ كىـ شباب حديثي السف، كىذه إشارة إل
نيـ عف خكؼ مف فرعكف كشركائو أف يضمكىـ كيحرفك  ى، فأمنكا كىـ عم(3)اهلل ىفي الدعكة إل

 يمنكران كحدانية اهلل كيدع عنيدان  ان ، ففرعكف كاف طاغية متجبر طريؽ اإليماف كالكفر باهلل 
لقكمو مطمئنان إياىـ يا قـك   ىاأللكىية كالربكبية فكاف مف المفسديف في األرض، فيقكؿ مكس

ه ءفإنو ال يخذؿ أكليا كالنصير، كثقكا باهلل ىنا كنعـ المكلنتـ باهلل فعميو تككمكا فيك مكالآمإف كنتـ 
اهلل كدعكا اهلل يا رب ال تمتحف فرعكف بنا كنجنا مف القـك  ىالمؤمنيف، فيقكلكف فكضنا أمرنا إل
االعتماد عميو  ىبؿ ىك أدؿ عم اهلل  ىالكافريف، كىذا ال ينافي االتكاؿ عم

(4). 

                                                           

 .(539 )ص فضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ (.15/162رم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف)جانظر: الطب ((1
 .(539)ص ضؿ عباس، قصص القرآف الكريـانظر: ف ((2
 (.539فضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ )ص(، 2/84) محمد حجازم، التفسير الكاضحانظر:   ((3
 (. سيد قطب، في ظبلؿ القرآف168-15/167)ج رم، جامع البياف في تأكيؿ القرآفانظر: الطب ((4
 .(1816-3/1815)ج
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  (1)يكتان كأخيو ىاركف عمييما السبلـ أف يتخذكا ب ىمكس ىإل ىكبعد ىذه الجكلة يكح
مخالفة كمميزة عف بيكت بني إسرائيؿ، ليعرفكا بعضيـ كيككف األمر سيؿ عمييـ عند األمر 
بالرحيؿ، كأمرىـ اهلل بالصبلة ككثرة الدعاء فييا لما ىـ فيو مف الشدة كالضيؽ كالخكؼ مف 

  ىمكس ى، فيناج(2)[45]البقرة:}ًَخعْعَمِْنٌُخْ زِدٌصَّسْشِ ًَخٌصَّالَشِ{: الطاغية فرعكف، كما في قكلو 

}ًَلَديَ : فرعكف كما في قكلو  ىعم  ىكىك دعاء مكس ويأتي المشيد قبل الخيرربو، 

َ ؤٌََِْخٌِيُِْ عَسٍِِْهَ سَزَّنَد خؼِّْظْ لٌٍََُِعََ سَزَّنَد بَِّٔهَ آظَْْطَ فِشْلٌََْْ ًََِٖهُ صِّنَصً ًَؤٌََِْخالً فِِ خٌْمََْدشِ خٌذَُّْْٔد سَزَّنَد ٌُِْعٌٍُِّخْ لَٓ 

لَديَ لَذْ ؤُـِْسَط دَّلٌَْظُىَُّد فَدعْعَمَِّْد ًَالَ ظَعَّسِمَأِّْ عَسًَِْ خٌَّزَِّٓ الَ  ًَخشْذُدْ لٍَََ لٌٍُُزِيُِْ فَالَ ُّاِِْنٌُخْ لَعََّ َّشًَُخْ خٌْمَزَخذَ خٌَُِْٕ

ف عمييما السبلـ كىارك  ىفرعكف اإليماف بدعكة مكس ىفبعد أف أب [89-88]يكنس: َّمٌٍَُّْْ{

فيقكؿ يا رب إنؾ أعطيت  ىعميو دعا عميو مكس ىكتماديو في الظمـ كالفساد، كنفاذ صبر مكس
فرعكف الزينة الكاممة مف أمكاؿ كمتاع كغيرىا مف نعـ كتطرؼ كبزخ الحياة الدنيا، ككانت نتيجة 

ضبلؿ عبادؾ، فيا رب امحؽ كادثر كغير أمكا ليـ عما كانت ذلؾ الطغياف كالفساد في األرض كا 
قمكبيـ حتى يشاىدكا العذاب األليـ، ىذا لـ  ىأسكأ منيا، كأختـ عم ىعميو كبدليا مف ىذا الحاؿ إل

ىـ ك نشرح صدر ترشده فدعا عمييـ أف يزيد اهلل قمكبيـ شدة كال  ىيئس مف إيمانو، أما مف يعكد إل
 .(3)لئليماف فيستحقكف العذاب المؤلـ المكجع

كأخيو ىاركف  ىباستجابة دعاء نبي اهلل مكس مشيد الخيروتنتيي أحداث القصة بال
غراؽ الطاغية المتمرد فرعكف لعنو اهلل رغـ تمرده، فيأمر اهلل   عمييما السبلـ، رغـ الضعؼ كا 

نٌُدُهُ }ًَـَدًَصَْٔد زِسَنِِ بِعْشَخجًَِْ خٌْسَمْشَ فَإَظْسَمَيُُْ فِشْلٌَُْْ ًَـُ: بني إسرائيؿ بالخركج مف مصر كما في قكلو 

آَْٓ ًَلَذْ  جًَِْ ًَؤََٔدْ َِِٓ خٌُّْغٍِِّْنيزَغًْْد ًَلَذًًْخ لَعََّ بِرَخ ؤَدْسَوَوُ خٌْغَشَقُ لَديَ آَِنطُ ؤََّٔوُ ال بٌِِاوَ بِالَّ خٌَّزُِ آَِنَطْ زِوِ زَنٌُ بِعْشَخ

                                                           

قبمة لمصبلة كالدعاء  ىجية كاحدة، كقيؿ اجعمكىا بمعن ىيكتا متقابمة عماختمؼ في المراد بيا فقيؿ اجعمكىا ب ((1
(. 2/85نظر: محمد حجازم، التفسير الكاضح )جفييا خكفا مف فرعكف كخشية مف أف يصمكا في معابدىـ، ا

 .(540) فضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ
 .(312-1/311)ج نظر: ابف كثير، البداية كالنيايةا ((2
 الزحيمي، التفسير المنيركىبة  (.182-15/179، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )جطبرمانظر: ال ((3
 .(3/1817)ج . سيد قطب، في ظبلؿ القرآف(252-11/251)ج
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َ خٌنَّدطِ لَْٓ آَّدظِنَد ٌَغَدفٌٍُِْ فَدٌٌَََْْْ ُٔنَفِّْهَ زِسَذَِٔهَ لَصَْْطَ لَسًُْ ًَوُنطَ َِِٓ خٌُّْفْغِذِّٓ  ٌِعَىٌَُْ ٌَِّْٓ خٍَْفَهَ آَّصً ًَبَِّْ وَؽِريًخ ِِّٓ

َ خٌؽَِّّْسَدضِ فََّد خخْعٍََفٌُخْ لَعََّ ـَدءىُُُ يُُْ ٌَََّْ خٌْمٍُُِْ بَِّْ سَزَّهَ َّمْعِِ زَْْنَ ًٌََمَذْ زٌََّؤَْٔد زَنِِ بِعْشَخجًَِْ ُِسٌََّؤَ صِذْقٍ ًَسَصَلْنَدىُُ ِِّٓ

ببني إسرائيؿ البحر كاتبعيـ فرعكف فقد جاكز ، [93-90]يكنس: خٌْمَِْدَِصِ فَِّْد وَدٌُٔخْ فِْوِ َّخْعٍَِفٌُْ{

كاستجابة دعكاه كيغرؽ فرعكف كتخفضو األمكاج  كجنكده متمرديف معتديف، كيأتي أمر اهلل 
ف، كبعد أف كاد فرعكف أف يمكب المؤمناهلل ق ى، كفي ذلؾ الكقت أشفكتتخبطو يمينان كيساران  كترفعو

ربو، اآلف كبعد فكات األكاف يرجع فرعكف عما كاف فيو مف كافة أنكاع  ىيغرؽ رجع كأناب إل
الظمـ كالكفر كيعمف إسبلمو، كلكف ىييات ىييات فمف ينفعؾ إيمانؾ كال تنفع أم نفس إيمانيا ما 

أف تؤمف فييا كلكف كبرياءؾ منعؾ  قد أمنت مف قبؿ، اآلف كقد ضيعت كؿ الفرص التي كاف لؾ
فيصبح كالييكؿ العظمي  (1)باأللكىية كالعبكدية فاليكـ ننجيؾ ببدنؾ مف ذلؾ، اآلف تقر هلل 

ساحؿ البحر لتككف عبرة لمف بعدؾ مف األمـ كلمف كذب بيبلكؾ كاعتقد أنؾ أنت  ىكنقذفو عم
 .(2)اإللو كالرب كال تمكت كىـ كثيركف ال يتعظكف كال يعممكف

ليا  لكلمف تصد مع فرعكف نمكذجا لمف كذب برسالة األنبياء جميعان   ىفقصة مكس
 بالتكذيب كالجحكد كبياف عاقبة المكذبيف كالمستيزئيف المكذبيف لمكحي اإلليي  

مكانة كمنزلة بني إسرائيؿ كما أنعـ عمييـ مف الخيرات كالطيبات،  كبعد ىبلؾ فرعكف يبيف اهلل 

َ : األرض كما في قكلو  كجعؿ ليـ الخبلفة في }ًٌََمَذْ زٌََّؤَْٔد زَنِِ بِعْشَخجًَِْ ُِسٌََّؤَ صِذْقٍ ًَسَصَلْنَدىُُ ِِّٓ

 .[93]يكنس: خْ فِْوِ َّخْعٍَِفٌُْ{خٌؽَِّّْسَدضِ فََّد خخْعٍََفٌُخْ لَعََّ ـَدءىُُُ خٌْمٍُُِْ بَِّْ سَزَّهَ َّمْعِِ زَْْنَيُُْ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ فَِّْد وَدٌُٔ

 

 

 

                                                           

قيؿ المقصكد بالبدف، الجسد مف غير ركح، أك بدرعو كقد كاف لو درع مصنكع مف الذىب، أك أف نقذفو  ((1
 (.2/349ي عمـ التفسير )جزاد المسير فده، انظر: ابف الجكزم، كح عريانان دكف مبلبس، أك أنو ننجيو

رم، الطب (.268(. ابف كثير، قصص األنبياء )ص 540)ص انظر: فضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ ((2
 .(15/194)ج جامع البياف في تأكيؿ القرآف
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  . ىثالثًا: يونس بن مت

الذم سميت السكرة  بالنبي يكنس  تختتـ قصص األنبياء في سكرة يكنس 
باسمو، لقصتو المميزة مع قكمو كالتي تمثؿ الجانب اإليجابي لمدعكة، بعدما ما سردت لنا السكرة 

 عمييما السبلـ.  ىتكذيب األنبياء السابقيف مف قبؿ أقكاميـ كنكح كمكس

كقد أشير إلييا إشارة في  (1)قد ذكرىا القرآف الكريـ في عدة مكاضع منيا لنبي يكنس كقصة ا
؛ ألف السكرة تتحدث عف الجانب الدعكم لؤلنبياء مع أقكاميـ كتكذيبيـ لمكحي سكرة يكنس 

ََ ٌُُّٔظَ ٌََّّأ آَِنٌُخْ وَشَفْنَد لَنْيُُْ لَزَخذَ خخلِضُِْ }فٌٍََاْلَ وَدَٔطْ لَشَّْصٌ آَِنَطْ فَنَفَمَيَد بمِيَدُٔيَد بِالَّ لٌَْ:كالرسالة كما في قكلو 

 . [98]يكنس:فِِ خٌْمََْدشَ خٌذَُّْْٔد ًََِعَّمْنَدىُُْ بٌََِ لنِي{

ا: "، كما كرد في حديث النبي ىاسمو: يكنس بف مت ٍيره  ًإنِّي يىقيكؿى  أىفٍ  ًلعىٍبدو  يىٍنبىًغي مى  ييكنيسى  ًمفٍ  خى
نىسىبى  مىتَّى ٍبفً   .(2)"أىًبيوً  ًإلىى وي كى

كعبادتو، فكذبكه كعاندكه  تكحيد اهلل  ىأىؿ قرية نينكل فدعاىـ إل ىإل بعثو اهلل 
عنادىـ خرج مف بينيـ كتكعدىـ بنزكؿ  ىكغيرىـ مف األقكاـ السابقيف، فمما طاؿ الكقت عم

 ضرعكا هلل العذاب عمييـ كبعد أف خرج، أحسكا بدنك العذاب كظيكر بداياتو ككقكعو عمييـ، ت
ما فعمكه بالنبي    ىبأف يرفع عنيـ ما ىـ فيو كرجعكا عف عنادىـ بالتكبة كاإلنابة كندمكا عم

 ى، كمتعيـ إل(3)صدؽ إيمانيـ كتكبتيـ رفع عنيـ العذاب كرحميـ ، كلما عرؼ يكنس 
ف ىـ كحدىـ الذي ، فقكـ يكنس (4)عممو السابؽ ىاألجؿ الذم كتبو اهلل ليـ في كتابو كعم

يمانيـ.  نفعيـ إيمانيـ كتاب اهلل عمييـ كقبؿ تكبتيـ كا 

 تكبة قكـ يكنس كلـ يقبؿ تكبة فرعكف؟؟  فيتساءؿ الكثيركف لماذا قبؿ اهلل 

                                                           

 بياء، كسكرة الصافات، كسكرة يكنس.كسكرة القمـ، كسكرة األن ((1
، [139]الصافات:}ًَبَِّْ ٌُُّٔظَ ٌََِّٓ خٌُّْشْعٍَِني{:  قكلو صحيح البخارم، كتاب األنبياء/ باب  البخارم:[ ((2
 .]3413: رقـ الحديث 159/ 4

 .(218 انظر: ابف كثير، قصص األنبياء )ص ((3
 (.632انظر: فضؿ عباس، قصص القرآف الكريـ )ص ((4
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ىذا اإلشكاؿ أف فرعكف كانت تكبتو بعد أف شاىد العذاب ككقع فيو، كانتيي األمر فمـ  ىفييرد عم
نذرىـ نبييـ كعند ظيكر إشارات العذاب التي تدؿ تابكا عندما أ ينفعو إيمانو بعد، كقكـ يكنس 

، كاإليماف الذم ينفع صاحبو ىك (1)قرب كقكعو، فتابكا بصدؽ قبؿ أف يشاىدكا العذاب  ىعم
الذم  يككف كقت أداء التكاليؼ كقبؿ غرغرة النفس، كما حصؿ مع فرعكف كاف في كقت ال تنفع 

  .  (2)معو أداء التكاليؼ كالفرائض

، كيكنس( عمييـ السبلـ، ىيث عف قصص األنبياء الثبلثة ) نكح، كمكسمف خبلؿ الحد
شبيات الكفار المنكريف لمكحي كالغير مصدقيف  ىلمرد عم نبلحظ أنيا كردت في سكرة يكنس 

 ىدعاء مكس بكقكع العذاب عمييـ كلك بعد حيف، فكيؼ تأخر عف فرعكف حتى استجاب اهلل 
 كنجا منو قكـ يكنس ، يـ قبؿ كقكع العذاب عمييـ.بسبب إيمان  

 المطمب الخامس: عقيدة المعتزلة في النبوات والرد عمييم.

 ان عنداصطبلحك  عقيدة المعتزلة في النبكات البد مف تعريؼ الكجكب لغةن  في تفصيؿقبؿ ال
 المعتزلة. 

 :واصطالحاً  أول: الوجوب لغةً 

، ككجب الشيء أم لـز كيقاؿ استكجبو أم    استحقو، كأكجب الرجؿ إذا كجب أم ثبت كلـز
المزكـ كاالستحقاؽ أما تعريؼ  ىفالكجكب ىك بمعن ،(3)عمؿ عمبلن صالحان يكجب لو الجنة

بعض  ىعند المعتزلة فيك "ما إذا لـ يفعمو القادر عميو استحؽ الذـ عم اصطبلحان  الكجكب
 .(4)الكجكه، أك ما لئلخبلؿ بو مدخؿ في استحقاؽ الذـ"

ة في النبكات فقد تحدثت المعتزلة عف األنبياء كالرسؿ ضمف باب أما عف عقيدة المعتزل
إذا  ىالعدؿ، فيقكؿ القاضي عبد الجبار في بياف ذلؾ:" ككجو اتصالو بباب العدؿ ىك أنو تعال

عمـ أف صبلحنا يتعمؽ بيذه الشرعيات، فبل بد مف أف يعرفنا بيا لكي ال يككف مخبلن بما ىك 

                                                           

 (.17/303)جانظر: الرازم، التفسير الكبير  ((1
 (.2/90)جانظر: محمد حجازم، التفسير الكاضح  ((2
-1/793ابف منظكر، لساف العرب ) (.5/152ة في غريب الحديث كاألثر )جالنياي ،انظر: ابف األثير ((3

 .(232-1/231)ج(. الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية 794
 .(40-39القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((4
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 ى، كفي مكضع أخر يقكؿ:" يجب عم(1)خؿ بما ىك كاجب عميو"كاجب عميو، كمف العدؿ أف ال ي
كؿ حاؿ بعثة الرسؿ؛ ألنو ال فرؽ بيف أف يحتاج إلييا في الشركط التي ال تتـ العبادات إال بيا 

 .(2)أك في نفس العبادات"

؛ ألف ذلؾ اهلل  ىمف خبلؿ القكليف السابقيف يتضح أف المعتزلة تكجب إرساؿ الرسؿ عم
 ب عميو أف ال يتخمؼ عف ذلؾ.  مف عدلو كيج

معرفتيا إال ببعثة األنبياء كيعتبركف  ىإل لفعند المعتزلة أشياء ال يعرفيا العقؿ كال ييتد
أداء الكاجبات  ىالناس إل ل، كبعثة األنبياء لطؼ؛ ألف مف خبلليـ ييتدمف اهلل  (3)ذلؾ لطفان 

كيظير ذلؾ   ،(4)بعث األنبياء كالرسؿاهلل  ىكىذا ال يستطيع العقؿ فعمو فيجب عم ىكترؾ المعاص
حاؿ ىذه األفعاؿ كي ال يككف  ىفبل بد مف أف يعرفنا اهلل تعالمف قكؿ القاضي عبد الجبار: "

ذا كاف ال يمكف تعريفنا ذلؾ إال بأف يبعث إلينا رسكالن  ىعائدان بالنقص عم غرضو بالتكميؼ، كا 
، فالمعتزلة (5)عؿ ذلؾ كال يجكز اإلخبلؿ بو"صدقو كال بد أف يف ىعم داالن  ان معجز  ان مؤيدان معمم

 المخمكؽ. ىبقكليـ باإليجاب قد قاسكا الخالؽ عم

 إرسال الرسل.  اهلل  ىالمعتزلة في إيجابيا عم ىالرد عم
بعقكليـ، لكنيـ يثبتكف ما أكجبو كألزمو  اهلل  ىالسمؼ ال يقكلكف بكجكب أم شيء كاف عم  -1

، [54]األنعاـ:}وَعَرَ سَزُّىُُْ لٍَََ َٔفْغِوِ خٌشَّلَّْصَ{: في قكلو  نفسو مف األفعاؿ الربانية كما ىعم
كذلؾ أىؿ السنة  ،(6)اهلل شيئان  ىكىذا خاص كحؽ هلل، كليس لممخمكؽ بعقمو أف يكجب عم

 . (7)اهلل شيئا ىأف المخمكقات بعقكليـ ال يكجبكف عم ىكالجماعة متفقكف عم

                                                           

 .(563 )ص السابؽ المرجع ((1
 .(15/28)ج في أبكاب التكحيد كالعدؿ القاضي عبد الجبار، المغني ((2
 ىأداء الكاجبات كترؾ المعاصي عم ىالمطؼ عند المعتزلة ىك: ليس بأكثر مف أف يككف المرء عنده أقرب إل ((3

تكفيقان  (، كقد يسمي64 صؿ الخمسة، القاضي عبد الجبار )كجو لكاله لما كاف بيذه المثابة، انظر: شرح األصك 
كقد يسمي عصمة، فيككف عصمة عندما يككف في االمتناع عف فعؿ المعاصي كيككف المرء معو ال يرتكب 

المغني في أبكاب  (، راجع780األنبياء، انظر: المرجع السابؽ، ) ىالمعاصي كالكبائر كىك الذم يطمؽ عم
 .( كما بعدىا13/15التكحيد كالعدؿ )ج

 .(564ي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )صضانظر: القا ((4
 .المرجع السابؽ، نفس الصفحة ((5
 .(1/19)ج ف تيمية، مجمكعة الرسائؿ كالمسائؿانظر: اب ((6
 (.2/310اقتضاء الصراط المستقيـ )ج انظر: ابف تيمية، ((7
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يككف حسب إرادتو كمشيئتو كمحبتو كال بد  فسو ن ىنفسو كما أكجبو عم ىما تفضؿ بو عم  -2
نفسو يككف لقبحو كبغضو كال يفعمو فبل نستطيع أف نكجب عميو أم  ىأف يقع، كما حرمو عم

 .(1)أمر، كما ذىبت إليو المعتزلة قكؿ مبتدع
فبل  [165]النساء:صٌ زَمْذَ خٌشُّعًُِ {ُعُالً ُِّسَشِّشَِّٓ ًَُِنزِسَِّٓ ٌِحَالَّ َّىٌَُْ ٌٍِنَّدطِ لٍَََ خٌٍّوِ لُفَّسّ}: قكلو  -3

 ىالمخمكقيف إال قكؿ الرسؿ، كما قاؿ االسفرايني: "مف زعـ أف العقؿ يدؿ عم ىدليؿ عم
.... ثـ ال يزاؿ الكجكب دائران  اهلل  ىكجكب شيء يفضي بو األمر إلي إثبات الكجكب عم

و كال كاجب إال بمكجب ما ال يتناىى، كأم عقؿ يقبؿ الكجكب عمي ىبينيما كذلؾ يؤدم إل
عباده، كاهلل أرسميـ  ى، فإف إرساؿ الرسؿ منة كفضؿ مف اهلل عم(2)مكجب" كليس فكقو 

رحمةن لعباده كلف يعذب أحدان إال بعد بياف الحجة كالرسالة التي بعث مف أجميا األنبياء كما 
 .(3)[15اء:]اإلسر }ًََِد وُنَّد ُِمَزِّزِنيَ لَعََّ َٔسْمَػَ سَعٌُال{ : في قكلو 

 

                                                           

 .(2/111)ج، مفتاح دار السعادة، الجكزية قيـانظر: ابف  ((1
 .(171بصير في الديف )صسفراييني، التاإل ((2
 .(518 – 517 السفارينية )صانظر: ابف عثيميف، شرح العقيدة  ((3
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 المبحث الثاني
 .ومعجزة القرآن الكريم بين السمف والمعتزلة في سورة يونس  النبي محمد 

 .  من خالل سورة يونس  المطمب الول: إثبات نبوة محمد 
في الجاىمية، كما  ريففي فترة كاف الكفر كالشرؾ منتش نبيو محمد  لقد بعث اهلل 

 ًَْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًاَلَ َّنفَمُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ ىَاااُلء شُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ ؤَظُنَسِّحٌَُْ}ًََّمْسُذُ : في قكلو اهلل 

 .[18]يكنس:خٌٍّوَ زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَدَٔوُ ًَظَمَدٌََ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{

ييدييـ كيذكرىـ بديف اإلسبلـ  نبيو  ىفي ذلؾ الكقت في أمس الحاجة إل ككانت البشرية
 الصراط المستقيـ، كينذرىـ بعذاب اهلل  ىالنكر كييدييـ إل ىالحنيؼ كيخرجيـ مف الظممات إل

 الكافريف كالمشركيف. ىالكاقع ال محالة عم

الديف  ىلبشران مثميـ كيدعك إ  كفي ذلؾ الكقت أنكرت العرب أف يككف رسكؿ اهلل
الحنيؼ، كتعجبكا مف ذلؾ فكيؼ يككف محمد اليتيـ كالفقير يدعك الناس كيذكرىـ بالعذاب كاآلخرة 

يختار لمنبكة مف اجتمعت فيو أسباب العظمة كالغني كالسيادة كيككف مف  كالبعث، فاهلل 
ثابتة كليا دالئؿ  كلكف كانت نبكة محمد  ،(1)عظمائنا كال يمكف أف يككف النبي يتيمان كفقيران كأميان 

رسكالن إليكـ، كمنذ أف كاف صبيان كما  مف قبؿ أف يبعثو اهلل  نبكتو  ىكأمكر تكحي كتدلؿ عم
كم  اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ ري اًف، مىعى  يىٍمعىبي  كىىيكى   ًجٍبًريؿي  أىتىاهي   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  مى ذىهي  اٍلًغٍممى رىعىوي، فىأىخى  فىصى
، فىاٍستىٍخرىجى  ،قىٍمًبوً  عىفٍ  فىشىؽَّ  مىقىةن، ًمٍنوي  فىاٍستىٍخرىجى  اٍلقىٍمبى ظ   ىىذىا: فىقىاؿى  عى ، الشٍَّيطىافً  حى مىوي  ثيـَّ  ًمٍنؾى  ًفي غىسى
، ًبمىاءً  ذىىىبو  ًمفٍ  طىٍستو  ـى ٍمزى ىمىوي، ثيـَّ  زى ادىهي  ثيـَّ  ألى اءى  مىكىاًنًو، ًفي أىعى  ًنييىعٍ  - أيمِّوً  ًإلىى يىٍسعىٍكفى  اٍلًغٍممىافي  كىجى
مَّدنا ًإفَّ : فىقىاليكا -(2) ًظٍئرىهي  ، قىدٍ  ميحى ٍنتىًقعي  كىىيكى  فىاٍستىٍقبىميكهي  قيًتؿى  ى، كمف األمكر التي تدؿ عم(3)"المٍَّكفً  مي

كرجاحة عقمو حيث أنكـ كنتـ تأخذكف برأيو في كثير مف شؤكف حياتكـ كأنتـ الذيف  نبكة محمد 
معقدة كال تستطيعكف حميا مثؿ بناء الكعبة كاختمفتـ مف كثير مف أمكركـ التي كانت  ىأمنتمكه عم

                                                           

 (6-5/ 2)جالنسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ (. 215/ 4)انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((1
 (.217/ 2. النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج )جالمرضعة كىيظئره:  ((2
: حديث 1/147السماكات،  ىإل اإلسراء برسكؿ اهلل محمد مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف/باب [ ((3
 .]162رقـ
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كجعؿ  ئوانتيي الخبلؼ ككضع الحجر في ردا  يضع الحجر في مكانو، كمجرد أف دخؿ محمده 
رغـ أنو كاف يتيمان  مكانتو  ى، فيذا يدؿ عم(1)كؿ قبيمة تمسكو مف طرؼ ككضعكا الحجر مكانو

عياض في بياف ذلؾ:" كمف دالئؿ نبكتو كعبلمات نبكتو قاؿ القاضي  ىكىناؾ دالئؿ كثيرة عم
 وً تً أيمن  اتكصف وتارسالتو ما ترادفت بو األخبار عف الرىباف كاألحبار كعمماء أىؿ الكتب مف صف

كاسمو كعبلماتو كذكر الخاتـ الذم بيف كتفيو كما كجد مف ذلؾ في أشعار المكحديف 
األذل كالمشاؽ كالمتاعب التي ال يتحمميا إال  نبكتو تحممو ى، كمف الدالئؿ الدالة عم(2)المتقدميف"
ال يعتريو تقصير أك نفكر في سبيؿ إيصاؿ الرسالة كدعكة الناس  الحؽ، ككاف  ىمف كاف عم

نبكتو انشقاؽ القمر كحنيف الجذع، كتسبيح  ىالدالة أيضان عم كمف معجزاتو  (3)ديف الحؽ ىإل
عمـ الغيب،  ىكالشجر لو، كاطبلعو عم الحصي، كنبع الماء مف بيف أصابعو، كسجكد الحجر

كقد كردت أحاديث نبكية صحيحة ( 4)ىكقتاؿ المبلئكة معو يكـ بدر، كغيرىا فيي كثيرة ال تحص
 ًبقىدىحو  فىأيًتيى  ًبمىاءو  دىعىا : "أف النبي محمد ما ركاه أنس بف مالؾ  منيا المعجزات، تؤكد ىذه
، عىؿى  رىٍحرىاحو ئي  اٍلقىٍكـي  فىجى ،يىتىكىضَّ ٍرتي  كفى زى ا فىحى اًنيفى  ًإلىى السِّتِّيفى  بىٍيفى  مى عىٍمتي : قىاؿى . الثَّمى  اٍلمىاءً  ًإلىى أىٍنظيري  فىجى
اًبًعوً  بىٍيفً  ًمفٍ  يىٍنبيعي  ميعىةً  يىٍكـى  يىقيكـي  كىافى :  النًَّبيَّ  أىفَّ :" كما ركاه جابر بف عبد اهلل ، (5)"أىصى  الجي
رىةو  ًإلىى اًر، ًمفى  اٍمرىأىةه  الىتً فىقى  نىٍخمىةو، أىكٍ  شىجى ؿه  أىكٍ  األىٍنصى : قىاؿى  ًمٍنبىرنا؟ لىؾى  نىٍجعىؿي  أىالى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: رىجي
، ًإفٍ  عىميكا ًشٍئتيـٍ ميعىةً  يىٍكـى  كىافى  فىمىمَّا ًمٍنبىرنا، لىوي  فىجى احىتً  الًمٍنبىًر، ًإلىى ديًفعى  الجي ، ًصيىاحى  النٍَّخمىةي  فىصى ًبيِّ  الصَّ
مَّوي   النًَّبي   زىؿى نى  ثيـَّ  ًبيِّ  أىًنيفى  تىًئف   ًإلىٍيًو، فىضى مىى تىٍبًكي كىانىتٍ : قىاؿى . ييسىكَّفي  الًَّذم الصَّ  كىانىتٍ  مىا عى

صدؽ نبكتو معجزة القرآف الكريـ التي  ىكأعظـ معجزة دالة عم (6)"ًعٍندىىىا الذٍِّكرً  ًمفى  تىٍسمىعي 
بتمؾ المعجزة الربانية كال يمكف  تماـ سكرة يكنس سأتحدث عنيا بالتفصيؿ في ىذا البحث الى

 ىمف الدالئؿ كالعبلمات التي تدلؿ عم  ، كقد كرد في سكرة يكنسألحد أف ينكر نبكة محمد 
                                                           

 ( بتصرؼ.5652 -5651/ 9)جالشعراكم، تفسير الشعراكم  ((1
 (.363/ 1)ج ىالقاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطف ((2
 (.360مية ) ص ، العقيدة اإلسبلمستكالخف كمحي الديف  ىانظر: مصطف ((3
كالحديث عف  قد أفاضت كتب السيرة النبكية في الحديث عف دالئؿ النبكة كذكر معجزات النبي محمد  ((4

صفاتو كشمائمو كأخبلقو انظر: أبك نعيـ األصبياني، دالئؿ النبكة، كالبغكم، األنكار في شمائؿ النبي المختار، 
ركدم، أعبلـ النبكة، كابف حـز األندلسي، جكامع السيرة المصطفى، كالماالقاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ 

 النبكية، كغيرىا الكثير مف كتب السنة النبكية.
 .]2279: حديث رقـ  ،4 /1783معجزات النبي محمد مـ، كتاب الفضائؿ / باب مسمـ: صحيح مس[ ((5
 .]3584رقـ  حديث :4/195 عبلمات النبكة،البخارم: صحيح البخارم، كتاب المناقب/ باب [ ((6
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كرسالتو  فيذه السكرة قد اىتمت اىتمامان عظيمان بالنبكة عامة كبالنبي محمد  نبكة محمد 
 اىتمامان خاصان. 

مف خبلؿ تأييده بمعجزة القرآف الكريـ، كأيضان  نبكة محمد  فقد أثبتت سكرة يكنس 

}ًَبِرَخ ظُعٍََْ لٍََْْيُِْ آَّدظُنَد زَِّْنَدضٍ لَديَ : مف خبلؿ النظر في صفاتو قبؿ البعثة كبعدىا، كما في قكلو 

ْوُ لًُْ َِد  َوُ ِِٓ ظٍِْمَدء َٔفْغِِ بِْْ ؤَظَّسِكُ بِالَّ َِد ٌُّلََ بٌََِِّ بِِِّٔ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد خجْطِ زِمُشْآٍْ غَْْشِ ىَازَخ ؤًَْ زَذٌِّ َّىٌُُْ ٌِِ ؤَْْ ؤُزَذٌِّ

ْ شَدء خٌٍّوُ َِد ظٌٍََْظُوُ لٍََْْىُُْ ًَالَ ؤَدْسَخوُُ زِوِ فَمَذْ ٌَسِؽْطُ فِْىُُْ لُُّشًخ ِِّٓ  ؤَخَدفُ بِْْ لَصَْْطُ سَزِِّ لَزَخذَ ٌٍََّْ لَفُِْ لَسٍِْوِ لًُ ٌٌَّ

صدؽ نبكتو مف خبلؿ ما جاء بو مف اآليات  ى، ىذه اآلية تدؿ عم[16 -15]يكنس:ؤَفَالَ ظَمْمٌٍُِْ{

تكحيد اهلل في ربكبيتو كألكىيتو، كال يمكف ألحد إنكارىا، كأف ىذه اآليات  ىكالدالئؿ التي تدؿ عم
أميان ال يعرؼ القراءة  منذ أف نشأ بينكـ فقد كاف ليست مف تأليفو كأنتـ تعرفكف النبي محمد 

كالكتابة، كقبؿ ذلؾ فقد لقب بالصادؽ األميف منذ أف كاف عمره خمسة كعشريف سنة، فكيؼ 
 . (1)؟وكتنكركف رسالت ؟تدعكف ذلؾ

بيا، كجيئتكـ بيا بإرادة اهلل كمشيئتو،  يإل ىأكح فتمؾ البينات كالمعجزات مف عند اهلل 
لك كاف مف تمقاء نفسي لكاف األمر بيدم كباستطاعتي كليست باستطاعتي تبديؿ آية مكاف أية، ك 

التصرؼ بيا، ناىيؾ عف أنكـ عاجزكف عف معارضتو، فمك أنكـ تدبرتـ عقكلكـ لعممتـ أنو الحؽ 
المبيف كأنو مف عند اهلل 

(2). 

أقكاميـ  ىقد بعث أنبياءن كرسبلن إل في سكرة يكنس أف اهلل  كمف دالئؿ نبكة محمد 

}ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ : قكمو، قاؿ  ىإل كأنو ليس النبي الكحيد الذم بعثو  مد مف قبؿ النبي مح

زٌَِهَ َٔؽْسَكُ لٍَََ لٌٍُذِ زَمْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَفَأئًُىُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ فََّد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ زَِّد وَزَّزٌُخْ زِوِ ِِٓ لَسًُْ وَ

}ًٌَِىًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُيٌ فَةِرَخ ـَدء سَعٌٌُُيُُْ لُعَِِ زَْْنَيُُ زِدٌْمِغْػِ ًَىُُْ الَ :كقكلو  ،[74]يكنس:خٌُّْمْعَذِّٓ{

 .[47]يكنس:ُّفٌٍَُّْْ{
                                                           

حمف السعدم، عبد الر  (.129 – 128/ 4)ج يـمزايا الكتاب الكر  ىانظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إل ((1
 .(339ص) تيسير الكريـ الرحمف

 .(222/ 4)ج : ابف كثير، تفسير القرآف العظيـانظر ((2
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أنو خاتـ األنبياء كالمرسميف كال نبي بعده، كما كرد في حديث  كلكف ما يميز بعثة النبي محمد 
ثىًمي ًإفَّ  : "جابر بف عبد اهلل  ثىؿى  مى مى ثىؿً  قىٍبًمي، ًمفٍ  األىٍنًبيىاءً  كى ؿو  كىمى مىوي، فىأىٍحسىنىوي  بىٍيتنا بىنىى رىجي  كىأىٍجمى

عىؿى  زىاًكيىةو، ًمفٍ  لىًبنىةو  مىٍكًضعى  ًإالَّ  بيكفى  ًبًو، يىطيكفيكفى  النَّاسي  فىجى يىٍعجى يىقيكليكفى  لىوي، كى ًضعىتٍ  ىىبلَّ  كى  ىىًذهً  كي
ـي  كىأىنىا ةي المًَّبنى  فىأىنىا: قىاؿى  المًَّبنىةي؟ اًت  .(1)"النًَّبيِّيفى  خى

إليو  ىصدؽ نبكتو كأنو ما أكح ىلدليؿ عم ككذلؾ بشارة الكتب السماكية بالنبي محمد 

}ًٌََمَذْ زٌََّؤَْٔد زَنِِ : بو أنبياء بني إسرائيؿ، قاؿ  ىمف أمكر الرسالة كأصكؿ الديف مكافؽ لما أت

َ خٌؽَِّّْسَدضِ فََّد خخْعٍََفٌُخْ لَعََّ ـَدءىُُُ خٌْمٍُُِْ بَِّْ سَزَّهَ َّمْعِِ زَْْنَيُُْ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ فِبِعْشَخجًَِْ ُِسٌََّؤَ صِذْقٍ ًَسَصَلْنَ َّْد وَدٌُٔخْ دىُُ ِِّٓ

سٍِْهَ ٌَمَذْ ـَدءنَ خٌْمَكُّ ِِٓ سَّزِّهَ فاَلَ فَةِْ وُنطَ فِِ شَهٍّ َِِّّّد ؤَٔضٌَْنَد بٌَِْْهَ فَدعْإَيِ خٌَّزَِّٓ َّمْشَئًَُْ خٌْىِعَدذَ ِِٓ لَ فِْوِ َّخْعٍَِفٌُْ

كصدؽ  تثبيت فؤاد النبي محمد  ى، في ىذه اآلية دليؿ عم[94-93]يكنس:ظَىٌََُّٔٓ َِِٓ خٌُّّْْعَشِّٓ{

الدالئؿ تفيد اليقيف كأنيا مف عند  ةما أخبر بو مف اآليات كالمعجزات كالنيي عف الشؾ؛ ألف كثر 
لمعالميف فبل يمكف أف يككف ىذا شكان كريبان، كأف الكتب السماكية قد  الذم بعثؾ مبشران  اهلل 

}خٌَّزَِّٓ َّعَّسِمٌَُْ خٌشَّعٌُيَ خٌنَّسَِِّ خَُِِِّّٕ خٌَّزُِ َّفِذًَُٔوُ َِىْعٌُزًد :بشرت بؾ كأنؾ نبي ىذه األمة، كما في قكلو 

كذكرت  قد بشرت بالنبي  (3)كاإلنجيؿ (2)تكراة، فال[157]األعراؼ:لِنذَىُُْ فِِ خٌعٌَّْسَخشِ ًَخِْٗٔفًِِْ{

بعض صفاتو كأخبلقو، كقد ذكر في إنجيؿ يكحنا: "إف كنتـ تحبكني فأحفظكا كصايام كأنا أطمب 
مف األب فيعطيكـ معزيان آخر ليمكث معكـ لؤلبد" كأيضان: "كأما المعزم الركح القدس الذم 

، كلفظ المعزم يطمؽ (4)كؿ ما قمتو لكـ"سيرسمو األب باسمي فيك يعممكـ كؿ شيء كيذكركـ ب

                                                           

 .]3535حديث رقـ  :، 4/186خاتـ النبييف البخارم: صحيح البخارم، كتاب المناقب/باب [ ((1
كيتضمف الصحؼ كاأللكاح التي جاء بيا بعد  ىنبيو مكس ى: ىي الكتاب الرباني الذم أنزلو اهلل عمالتكراة ((2

مناجاتو ربو في جانب الطكر ليككف ىداية لبني إسرائيؿ، كالتكراة في العبرية تعني: الشريعة أك التعاليـ أك 
عبد الرحمف الميداني، العقيدة  .(75-74ف الييكدية كالنصرانية )صفي األديا النامكس. سعكد خمؼ، دراسات

 .(546 مية كأسسيا )صاإلسبل
كالخبر  لكفيو اليداية لبني إسرائيؿ، كيعني البشر  ىنبيو عيس ىاإلنجيؿ: ىك الكتاب الذم أنزلو اهلل عم ((3

 .(361/ 1)ج ك الخبر الطيب، عبد الرزاؽ أالرك، مصادر النصرانيةالمفرح ، أ
 (.15اإلصحاح الرابع عشر: )فقرة انجيؿ يكحنا،  ((4
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: "أف البار قميط  ى، كقد نقؿ يكحنا عف عيس(1)عميو البار قميط فيك محمد كيشيد لممسيح
ركح الحؽ الذم يرسمو باسمي كىك يعممكـ كؿ شيء إني سائؿ أف يبعث إليكـ بار قميط، آخر 

 . (2)األبد كىك يعممكـ كؿ شيء" ىيككف معكـ إل

 }ًَبِرْ لَديَ لِْغََ خزُْٓ َِشََُّْ َّد :قاؿ اهلل ، (3)ميط بالركمية كىك محمد بالعربية كلفظ البار ق

َّّد  َّإْظِِ ِِٓ زَمْذُِ خعُّْوُ ؤَلَّْذُ فٍََزَنِِ بِعْشَخجًَِْ بِِِّٔ سَعٌُيُ خٌٍَّوِ بٌَِْْىُُ ُِّصَذِّلًد ٌَِّّد زََْْٓ َّذََُّ َِِٓ خٌعٌَّْسَخشِ ًَُِسَشِّشًخ زِشَعٌُيٍ

أف محمدان كاف نبيان  ىاألدلة عم ل، كىذا مف أقك [6]الصؼ:ـَدءىُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ لَدٌٌُخ ىَزَخ عِمْشٌ ُِّسِني{

صراحة ".....  نجيؿ برنابا قد صيرح باسـ الرسكؿ محمد إكبشرت بو الكتب السماكية، كفي 
بما  ير كتسمية لمنبي محمد ، كفي اآلية أيضان تذك(4)أف يأتي محمد رسكؿ اهلل" ىكسيبقي ىذا إل

 .   (5)ف فيما أخبركا بوك حدث لؤلنبياء مف قبمو كقصصيـ مع أقكاميـ التي تفيد اليقيف كأنيـ صادق

 .المطمب الثاني: معجزة القرآن الكريم الواردة في سورة يونس 
التي أنكرىا المشرككف كادعكا أنيا  أثبتت معجزة النبي محمد  إف سكرة يكنس 

ألنو بشر مثمو مثميـ فجاءت لتؤكد تمؾ المعجزة الخالدة الربانية  اىر كأنيا مف تأليفو بسحر ظ
، كتخاطب أعظـ ما في اإلنساف أم قمبو يي مف عند اهلل فأال كىي معجزة القرآف الكريـ، 

كعقمو مع تحقيؽ التكازف بيف الجانب النفسي كالجسدم، كىذه المعجزة تختمؼ عف معجزات 
العصا ككتابو  ىمرسميف مف قبؿ، فكؿ رسكؿ كانت لو معجزة ككتاب؛ فمعجزة مكساألنبياء كال

 ىالتكراة، كمعجزة عيسى الطب ككتابو اإلنجيؿ، فكانتا مف النكع الذم يحس بالرؤية كال يعرفيا عم
كانت مف نكع آخر، كىي القرآف الكريـ الذم  اليقيف إال مف شاىدىا، كلكف معجزة النبي محمد 

خبار األنبياء السابقيف مع أقكاميـ كذكر معجزاتيـ فكانت لجميع األمـ يقرأىا الناس سيجؿ فيو أ
 ىالعرب كالعجـ إل ىحجة عم ىفي كؿ زماف كمكاف، فيي التي ال يحدىا زماف كال كقت بؿ تبق

يكـ القيامة فيك يمثؿ الدستكر الكامؿ لجميع أمكر الحياة الدنيا كاألخرة فيك كتاب كمعجزة في آف 
                                                           

 .(109في التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف )صانظر: إبراىيـ أحمد، محمد  ((1
 .26انجيؿ يكحنا، اإلصحاح الرابع عشر، الفقرة ((2
 .(255/ 1)ج مف الفساد كاألكىاـ انظر: القرطبي، اإلعبلـ بما في ديف النصارل ((3
  .(21حمد في التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف )صإبراىيـ أحمد، م (.220/115يؿ برنابا )خميؿ سعادة، إنج ((4
 .(3633 – 3632/ 7)ج : أبك زىرة، زىرة التفاسيرانظر ((5
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ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، كما كرد (1)كاحد ا":  النًَّبي   قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى  ًمٍثموي  مىا أيٍعًطيى  ًإالَّ  نىًبي   األىٍنًبيىاءً  ًمفى  مى
مىٍيوً  آمىفى  ، عى ا البىشىري نَّمى اهي  كىٍحينا أيكًتيتي  الًَّذم كىافى  كىاً  ، المَّوي  أىٍكحى ك ًإلىيَّ  يىٍكـى  اًبعناتى  أىٍكثىرىىيـٍ  أىكيكفى  أىفٍ  فىأىٍرجي

كانت  ، كمما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة كأصؿ مف أصكؿ الديف أف رسالتو (2)"الًقيىامىةً 

}ًََِد ؤَسْعٍَْنَدنَ بِالَّ وَدفَّصً ٌٍِّنَّدطِ زَشِريًخ ًََٔزِّشًخ ًٌََىَِّٓ ؤَوْؽَشَ خٌنَّدطِ الَ  :، كما في قكلو (3)لكافة البشر

، كمما يتميز بو القرآف (4)ظاىره ىحمؿ ىذا الكبلـ عم ىعت األمة عم، كأجم[28]سبأ:َّمٌٍَُّْْ{

بحفظو مف التحريؼ  عف غيره مف الكتب السماكية أنو ىك الكتاب الكحيد الذم تكفؿ اهلل 

ف ؛ ألف مما ىك معركؼ أ[9]الحجر:}بَِّٔد َٔمُْٓ َٔضٌَّْنَد خٌزِّوْشَ ًَبَِّٔد ٌَوُ ٌَمَدفِفٌُْ{: كالتبديؿ، كما قاؿ 

ذلؾ تعدد النسخ  ىالتكراة كاإلنجيؿ قد تـ تحريفيما كتأكيميما مف قبؿ الييكد كالنصارل كالدليؿ عم
 .(5)كاالختبلفات الكثيرة فييما

فالقرآف الكريـ ىك المصدر األكؿ لمتشريع كالستنباط الحقائؽ الدينية كالككنية عند السمؼ،   

}خٌش : في قكلو رد في سكرة يكنس كما ك  نبيو محمد  ىبو إل كىك الذم أكحى اهلل 

يُُْ لَذَََ ؤَوَدَْ ٌٍِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ خٌنَّدطَ ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَ ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ

، قيؿ المقصكد بالكتاب التكراة [2-1]يكنس:ازَخ ٌَغَدلِشٌ ُِّسِني{صِذْقٍ لِنذَ سَزِّيُِْ لَديَ خٌْىَدفِشًَُْ بَِّْ ىَ

، كيؤكد ذلؾ (6)كاإلنجيؿ كقيؿ القرآف الكريـ، كرجح الطبرم كالقرطبي كابف كثير أنو القرآف الكريـ

َٓ َّذَّْوِ ًَظَفْصًَِْ خٌْىِعَدذِ الَ سَّْرَ فِْوِ }ًََِد وَدَْ ىَازَخ خٌْمُشْآُْ ؤَْ ُّفْعَشٍَ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًٌََاىِٓ ظَصْذِّكَ خٌَّزُِ زَْْ: قكلو 

 .[37]يكنس:ِِٓ سَّذِّ خٌْمَدٌَِّني{

                                                           

إعجاز القرآف الكريـ )ص  عباس، (. فضؿ عباس كسناء1/26لقرآف )جانظر: محمد الشعراكم، معجزة ا ((1
 (.11قرآف )صأبك زىرة، المعجزة الكبرل لم (.26 -25
 .]4981 رقـ : حديث6/182كيؼ نزؿ الكحي، باب فضائؿ القرآف/كتاب البخارم: صحيح البخارم، [ ((2
 (.109انظر: ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص ((3
 (.2/286) ىانظر: القاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطف ((4
 (.67 -64انو حقيقتو نكاقضو )صانظر: محمد نعيـ ياسيف، اإليماف أرك ((5
 (.305/ 8، الجامع ألحكاـ القرآف )جالقرطبي (.11/ 15البياف في تأكيؿ القرآف )جانظر: الطبرم، جامع  ((6

 (.215/  4)جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ 
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كىنا تبرز مكانة إعجاز القرآف  اهلل  ىأم أنو ال يمكف كال يتصكر أف يفترم مثؿ ىذا القرآف عم
اية الببلغة ، بببلغتو كأسمكبو كترتيب آياتو كسكره كعباراتو التي في غالكريـ كأنو مف عند اهلل 

كالتي ال تشبو عبارات المخمكقيف، كغير ذلؾ مف العقائد كاألحكاـ كالتشريعات التي بيف ثناياه 
التكحيد  ىكىذا الكتاب المبيف مكافؽ لكتب اهلل السماكية األخرل كالتكراة كاإلنجيؿ، كداعيان إل

اة الدنيا كاآلخرة، كداعيان أمكر الحي ىكأصكؿ الديف، كمفصبلن ألحكاـ الحبلؿ كالحراـ، كمشتمبلن عم
لمكاـر األخبلؽ، فيك ببل شؾ كال ريب منزؿ مف عند اهلل 

كفي نياية السكرة ما يؤكد عمـك  ،(1)
أف يبمغ لمبشرية كافة كأىؿ مكة خاصة بأف ىذا  رسكلو محمد  كشمكؿ رسالتو فيأمر اهلل 

كماؿ لممرء إال بيما، فمف اىتدم  القرآف الذم أنكرتمكه فقد جمع بيف اليداية كاإليماف المذاف ال
الضبلؿ فقد  ىكعمؿ بما جاء بو كصدقو فقد ناؿ ثكاب الدنيا كاآلخرة، كمف انحرؼ كأصر عم

: ، فقد قاؿ اهلل (2) مف اهلل  يإل يخسر خسرانان مبينان كأضؿ نفسو، كأنا ميمتي تبميغ ما أكح

ٓ سَّزِّىُُْ فََِّٓ خىْعَذٍَ فَةََِّّٔد َّيْعَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ فَةََِّّٔد َّعًُِّ لٍََْْيَد ًََِد ؤََٔدْ ؤَُّّيَد خٌنَّدطُ لَذْ ـَدءوُُُ خٌْمَكُّ ِِ }لًُْ َّد

، فالمشرككف منيـ مف آمف بو كصدقو كمنيـ مف لـ يؤمف كما في [108]يكنس:لٍََْْىُُ زٌَِوًِْ{

 .[40]يكنس:ُّآُِِْ زِوِ ًَسَزُّهَ ؤَلٍَُُْ زِدٌُّْفْغِذِّٓ{ }ًَِِنيُُ َِّٓ ُّآُِِْ زِوِ ًَِِنْيُُ َِّٓ الَّ :قكلو 

ن إبقوليم  المعتزلةمناقشة المطمب الثالث: تعريف القرآن الكريم عند السمف و 
  .القرآن مخموق

 أوًل: تعريف القرآن الكريم لغًة. 
كالكممات الجمع كالضـ، فالقراءة ضـ الحركؼ  ىالقرآف قيؿ أنو مشتؽ مف المصدر قرأ: بمعن

بعضيا البعض  ىبعض، كسمي القرآف قرآنان ألنو يجمع كيضـ السكر كاآليات إل ىبعضيا إل
كلجمعو األحكاـ كالقصص كاألمر كالنيي في كتاب كاحد، فيك في األصؿ كالقراءة، كما في 

، أم: ىك المقركء (3)[18 -17قيامة:]الفَةِرَخ لَشَؤَْٔدهُ فَدظَّسِكْ لُشْآَٔو { }بَِّْ لٍََْْنَد ـَّْمَوُ ًَلُشْآَٔو: قكلو
                                                           

 .(177-11/176. كىبة الزحيمي، التفسير المنير)ج(343لسعدم، تيسير الكريـ الرحمف)صانظر: عبد الرحمف ا ((1
/ 1أساتذة التفسير، التفسير الميسر )جنخبة مف  (.517/ 2أبك بكر الجزائرم، أيسر التفاسير )جانظر:  ((2

221). 
، ابف األثير (.79/ 5(. ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج249/ 1)ج انظر: الرازم، مختار الصحاح ((3

 .(668ص)، المفردات في غريب القرآف فيانياألص (.30/ 4النياية في غريب الحديث كاألثر )ج
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، كقيؿ أنو غير مشتؽ بؿ إنو اسـ عمـ  ليذا (1)سف العبادألبيف دفتي المصحؼ المتمك بالمكتكب 
 .    (2)الكتاب فأصبح كالتكراة كاإلنجيؿ

 ثانيًا: تعريف القرآن الكريم اصطالحًا عند السمف . 

اكتة مف ناحية األلفاظ كالشمكؿ، كىي تعددت تعريفات عمماء السمؼ لمقرآف الكريـ فيي متف
 قريبة كمكممة لبعضيا البعض، كبعضيا أشمؿ مف بعض، فالقرآف الكريـ ىك: " كبلـ اهلل 

 . (3)المتعبد بتبلكتو" محمد  ىالمنزؿ عم

كىناؾ تعريؼ أشمؿ مف التعريؼ السابؽ كلعمو ىك التعريؼ الشامؿ لمقرآف الكريـ؛ ألنو 
خاتـ  ىالمعجز المنزؿ عم القرآف الكريـ، فيك: "كبلـ اهلل صفات كخصائص  ىاشتمؿ عم

بكاسطة أميف الكحي جبريؿ المنقكؿ إلينا بالتكاتر المتعبد بتبلكتو المبدكء بسكرة  األنبياء محمد 
 .(4)الفاتحة كالمختتـ بسكرة الناس كالمتحدم بأقصر سكرة منو"

خاتـ األنبياء حامؿ  ىالمنزؿ عم  مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف القرآف الكريـ ىك كبلـ اهلل
الحقيقة لجميع األمـ كليدايتيـ كصبلحيـ في الدنيا كاآلخرة منقكؿ إلينا بالتكاتر كال يستطيع أحد 

 اإلتياف بمثمو.

 تفصيل وشرح التعريف السابق.  

تميزان لغيره مف كبلـ اإلنس كالجف كالمبلئكة،  اهلل  ى: أضيؼ إلالمعجز كالم اهلل  - أ
، كالذم يؤكد أف (5)قرآنان  ىكيسم د أم كبلـ ميما كاف مقدسان كعظيمان أف ينسب إليو كإلبعا

}فَةِْ وُنطَ فِِ شَهٍّ َِِّّّد ؤَٔضٌَْنَد بٌَِْْهَ فَدعْإَيِ خٌَّزَِّٓ َّمْشَئًَُْ خٌْىِعَدذَ ِِٓ : القرآف الكريـ كبلـ اهلل قكلو 

الكبلـ  ، كقد يراد بكبلـ اهلل [94]يكنس:الَ ظَىٌََُّٔٓ َِِٓ خٌُّّْْعَشِّٓ{لَسٍِْهَ ٌَمَذْ ـَدءنَ خٌْمَكُّ ِِٓ سَّزِّهَ فَ

                                                           

 .(363/ 1)ج الزبيدم، تاج العركس انظر: مرتضي ((1
 .(669ي، المفردات في غريب القرآف )صانظر: األصفيان ((2
 .(43محمد دراز، النبأ العظيـ )ص ((3
 .(10ـ )صعتر الحمبي، عمـك القرآف الكري نكر الديف (.11أحمد معبد، نفحات مف عمـك القرآف )صمحمد  ((4
 (.44أ العظيـ )صانظر: محمد دراز، النب ((5
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، كافة ، المعجز في سكره كألفاظو(1)أك المفظي الذم يحمؿ قالب تمؾ المعاني نكمالنفسي المع
اإلتياف  ىاألمـ عم لفيذه أعظـ خاصية تميز بيا القرآف الكريـ عف غيره كالمعجزة التي تحد

 .[38]يكنس:}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ خفْعَشَخهُ لًُْ فَإْظٌُخْ زِغٌُسَشٍ ِِّؽٍِْوِ{: في قكلو بمثميا، كما 

األنبياء مف قبمو كالتكراة  ىأيخرج مف التعريؼ ما أنزؿ عمخاتم النبياء:  ىالمنزل عم - ب
 .(2)، كغيرىـ مف األنبياءىعيس ىك اإلنجيؿ الذم أنزؿ عم ىمكس ىالتي أنزلت عم

كحيو كالذم  ىباتفاؽ المفسريف، كىك أميف اهلل عم ىك جبريؿ : بواسطة أمين الوحي - ت

}ؤَوَدَْ :، كما في قكلو جميع األنبياء كالمرسميف مف قبؿ محمد  ىنزؿ بالكحي عم

قُ خَِٕنِي: كقكلو ، [2]يكنس:ٌٍِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ خٌنَّدطَ{  }َٔضَيَ زِوِ خٌشًُّ

 . (3) [195-193]الشعراء:زٍِِغَدٍْ لَشَزٍِِّ ُِّسِني{ لٍَََ لٍَْسِهَ ٌِعَىٌَُْ َِِٓ خٌُّْنزِسِّٓ

الكذب أك كقكع الخطأ  ىنقمو جمع عظيـ يستحيؿ تكاطؤىـ عمالمنقول إلينا بالتواتر:  - ث
، كىذا يفيد النبي محمد  ىمنيـ، كيككف النقؿ مستمران مف جمع إلي جمع حتى يصؿ إل

، كىذا ما محمد  ىقطعا العمـ اليقيني القاطع بأف ىذا القرآف ىك كبلـ اهلل المنزؿ عم
 .  (4)اختص بو القرآف الكريـ دكف غيره مف الكتب السماكية؛ ألنيا لـ تنقؿ نقبلن متكاتران 

صبلة، كقيد كجو العبادة في كؿ  ىكحده المأمكر بقراءتو عم المتعبد بتالوتو: أي ىو - ج
  .(5)كجو اآلحاد ىبالتبلكة إلخراج األحاديث القدسية، كالقراءات المنقكلة إلينا عم

   أغراض وصفات القرآن الكريم الواردة في سورة يونس 

: في قكلو  أغراض القرآف الكريـ كصفاتو كثيرة كمتعددة كذكرت في سكرة يكنس 

 .[57]يكنس:لِفَصٌ ِِّٓ سَّزِّىُُْ ًَشِفَدء ٌَِّّد فِِ خٌصُّذًُسِ ًَىُذًٍ ًَسَلَّْصٌ ٌٍُِّّْاِِْنِني{ؤَُّّيَد خٌنَّدطُ لَذْ ـَدءظْىُُ ٌَِّْ }َّد

                                                           

  .(11 -10عيؿ، دراسات في عمـك القرآف )صانظر: محمد بكر إسما ((1
 .(44(. محمد دراز، النبأ العظيـ )ص17اع القطاف، مباحث في عمـك القرآف )صانظر: من ((2
 .(13كني: التبياف في عمـك القرآف )صانظر: محمد الصاب ((3
 .(11ي، عمـك القرآف الكريـ )صر: نكر الديف عتر الحمبانظ ((4
 .(44النبأ العظيـ )صمحمد دراز،  (.17مباحث في عمـك القرآف ) صانظر: مناع القطاف،  ((5
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أىؿ مكة كغيرىـ مف األمـ أنو قد جاءكـ كتاب جامع لمحكمة العممية  فيخاطب اهلل 
ما  كالنظرية، الذم فيو المكاعظ كالكصايا كالحكـ لصبلح أخبلقكـ كأعمالكـ، كالزجر عف كؿ

 . (1)الغرض الول الوارد في اآليةمف الفكاحش كغيرىا، فيذا ىك  يبغض اهلل 

زالة لما في الصدكر مف الرجس الثاني  الغرض فيك شفاء ألمراض الشؾ كالنفاؽ كالكفر كا 
   .كالشبو كالشككؾ، كسكء االعتقاد

آف ىك ىدل طريؽ الحؽ كاليقيف كالصراط المستقيـ، فالقر  ىىك اليادم إل الغرض الثالث
 . (2)الخير كالرشاد كيحذر مف الظمـ كالفساد ىلمناس ييدم إل

نكر اإليماف  ىبلؿ إلضىك لممؤمنيف فيك رحمة ليـ يخرجيـ مف ظممات ال الغرض الرابع
فإنما ييتدم  ل، فمف اىتد(3)ف بما فيوك ف ىنا ألنيـ ىـ المنتفعكف باإليماف كالمصدقيكخص المؤمن

َ َّد}لًُْ : نفسو كما قاؿ ل د ؤَُّّيَد خٌنَّدطُ لَذْ ـَدءوُُُ خٌْمَكُّ ِِٓ سَّزِّىُُْ فََِّٓ خىْعَذٍَ فَةََِّّٔد َّيْعَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ فَةَِّّٔ

بأنو  ، كأيضان كصؼ القرآف الكريـ في سكرة يكنس [108]يكنس:َّعًُِّ لٍََْْيَد ًََِد ؤََٔدْ لٍََْْىُُ زٌَِوًِْ{

أم: أنو المحكـ بالحبلؿ كالحراـ،  [1]يكنس:ٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ{}خ: حكيـ كما قاؿ 

كالحدكد كاألحكاـ مف خبلؿ آياتو، كالحاكـ بيف الناس بالحؽ، كالذم يضع كؿ شيء في 
 .  (4)مكضعو

ًِْ خٌٍّوِ ًٌََاىِٓ ظَصْذِّكَ }ًََِد وَدَْ ىَازَخ خٌْمُشْآُْ ؤَْ ُّفْعَشٍَ ِِٓ دُ: كردت في قكلو  :وخصائص القرآن الكريم

 ، فيذه اآلية تبيف أف اهلل [37]يكنس:خٌَّزُِ زََْْٓ َّذَّْوِ ًَظَفْصًَِْ خٌْىِعَدذِ الَ سَّْرَ فِْوِ ِِٓ سَّذِّ خٌْمَدٌَِّني{

كصؼ القرآف بخمسة صفات كىي، أف القرآف معجز كال يستطيع البشر اإلتياف بمثمو، مكافؽ لما 
كحده ال شريؾ لو، كمفصؿ لؤلحكاـ الشرعية كمشتمبلن  التكحيد كعبادة اهلل  ىلقبمو في الدعكة إ

العمكـ الدينية مف عمـ العقائد كالفقو كاألحكاـ كاألخبلؽ كغيرىا، كاضح غير مضطرب كال  ىعم
                                                           

أساتذة التفسير، التفسير الميسر نخبة مف (. 116/ 3م، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )جانظر: البيضاك  ((1
 (.215/ 1)ج
 .(11/200(. كىبة الزحيمي، التفسير المنير )ج2/71)ج تفسير الكاضحمد حجازم، الانظر: مح ((2
 .(4/239)ج . ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ(984/ 2)ج ، التفسير الكسيطانظر: كىبة الزحيمي  ((3
 .(2/445)ج أبك بكر الجزائرم، أيسر التفاسير (.305/  8الجامع ألحكاـ القرآف )جانظر: القرطبي،  ((4
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أنو نزؿ بو  ىاإلتياف بمثمو فعجزكا فيك لدليؿ عم ىالعرب عم لمتناقض في عباراتو كألفاظو، تحد
فيك مف عند اهلل  خاتـ األنبياء كالمرسميف محمد  ىعم ي جبريؿ أميف الكح

(1) . 

 ثالثًا: القرآن الكريم عند المعتزلة. 

إف الخكض في الحديث عف القرآف الكريـ أىك مخمكؽ أـ غير مخمكؽ مستمدة مف 
كاف مشكمة الصفات اإلليية عند المعتزلة، فيـ ينفكف الصفات خكفا مف التشبيو كالتجسيـ، كلك 

 .(2)متكممان لكاف مشابيان لخمقو ككاف متكممان بمساف كفـ، لذلؾ ينفكف صفة الكبلـ اهلل 

كقبؿ الخكض في أقكاؿ المعتزلة في قكليـ أف القرآف مخمكؽ ال بد مف تعريؼ الكبلـ لدييـ 
، كعرفو القاضي عبد الجبار: "ىك ما (3)فيك" عبارة عف الحركؼ المنظكمة كاألصكات المقطعة"

مف جنس  ، فكبلـ اهلل (4)تظـ مف حرفيف فصاعدان أك مالو نظاـ مف الحركؼ مخصكص"ان
الكبلـ المعقكؿ مككف مف حركؼ كأصكات فيك حادث كبما أف كبلمو حادث فالقرآف محدث 

كمخمكؽ غير قائـ بذاتو 
متكممان أم أنو فاعؿ لمكبلـ  ، أم: أنو مف صفات الفعؿ كككنو (5)

، كزعمكا (6)د الجبار:" اعمـ أنو إذا كاف متكممان يعني أنو فاعبلن لمكبلـ...."كخالقو قاؿ القاضي عب

َ :، كاستدلكا بقكلو (7)يخمقو كيحدثو في اليكاء كفي الجماد كفي بعض األجساـ أف اهلل  }ًَوٍََُّ

بلـ أحدث الكبلـ في الشجرة، كخرج منيا الك ، أم: أف اهلل [164]النساء:خٌٍّوُ ٌُِعََ ظَىًٍِّْْد{

 .  (8)كجو الحقيقة ىكلـ يسمع كبلـ اهلل عم  ىفسمعو مكس

                                                           

 -177/ 11. كىبة الزحيمي، التفسير المنير )ج(90/ 15)ج رم، جامع البياف في تأكيؿ القرآفانظر: الطب ((1
 .(64/ 2)ج ، محمد حجازم، التفسير الكاضح(178

 (.75المعتزلة )ص انظر: زىدم جار اهلل، ((2
)خمؽ  كاب التكحيد كالعدؿالمغني في أب (.1/317المجمكع في المحيط بالتكميؼ )ج القاضي عبد الجبار، ((3

 .(7/3القرآف()
 .(529ي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )صالقاض ((4
 .(3/ 7)ج المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ انظر: القاضي عبد الجبار، ((5
 .(1/327ي عبد الجبار، المجمكع في المحيط بالتكميؼ )جانظر: القاض ((6
(. المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ 542ألصكؿ الخمسة )صي عبد الجبار، شرح اانظر: القاض ((7
 .(181-7/179)ج
 .(137، أصكؿ العدؿ كالتكحيد )صقاسـ الرسي (.78انظر: زىدم جار اهلل، المعتزلة )ص ((8
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قاؿ القاضي عبد الجبار: "كال خبلؼ بيف جميع أىؿ العدؿ في أف القرآف مخمكؽ محدث   
أمثالو  ىمفعكؿ لـ يكف ثـ كاف كأنو غير اهلل كأنو أحدثو بحسب مصالح العباد، كىك القادر عم

، كقاؿ: (1)كناه مف حيث فعمو، ككميـ يقكؿ: إنو متكمـ بو"كأنو يكصؼ بأنو مخبر بو كقائؿ كآمر 
نبكتو  ىنبيو، ليككف عممان كداالن عم ى"القرآف كبلـ اهلل ككحيو كىك مخمكؽ محدث أنزلو اهلل عم

 .   (2)األحكاـ لنرجع إليو في الحبلؿ كالحراـ" ىكجعمو داللة لنا عم

، الفعؿ فيك فعؿ مف أفعاؿ اهلل يتبيف مما سبؽ أف الكبلـ عند المعتزلة ىك مف صفات 
ف كالقرآف الكريـ مخمكؽ كمحدث كمفعكؿ يتكمـ بو كقتما يشاء فيك صفة غير قائمة بذاتو  ، كا 

 تعدد القدماء كىذا شرؾ عند المعتزلة.  ىذلؾ إل لكاف قديمان أد

 المعتزلة في قوليم بخمق القرآن.  ىالرد عم

غير مخمكقة، كىي صفة ذاتية باعتبار قياميا  تعتبر صفة الكبلـ صفة كسائر صفات اهلل  -1
، كفعمية باعتبار أنيا متعمقة بالمشيئة كاإلرادة، ال كما زعمت المعتزلة أنيا مف صفات بذاتو 

صفة الفعؿ، كالسمؼ كانكا في بداية األمر في غني عف إطبلؽ لفظ غير مخمكؽ، فكبلـ اهلل 
مخمكقان لبطؿ األمر كالنيي كالخبر  ، كلك كاف القرآف(3)كصفاتو غير مخمكقة مف صفاتو
 .(4)كالشريعة

 ىنفسو مما يدؿ عم ىأضافو إل لك كاف القرآف مخمكقان ألمكف اإلتياف بمثمو، كاهلل  -2
كىك كبلمو حقيقة ال  كأنو صفة قائمة بو، كأنو منزؿ مف عند اهلل  اختصاصو باهلل 

 ذلؾ ى، كعمـ صفة لممتكمـ بو، فالكبلالنبي محمد  ىكبلـ غيره، سمعو جبريؿ كأنزلو عم

}ًََِد وَدَْ ىَازَخ خٌْمُشْآُْ ؤَْ ُّفْعَشٍَ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًٌََاىِٓ ظَصْذِّكَ خٌَّزُِ زََْْٓ :القرآف غير مخمكؽ كما قاؿ ف

                                                           

( كقد أكثر مف سرد األقكاؿ في جزء سماه 3/ 7)ج المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ القاضي عبد الجبار، ((1
 .خمؽ القرآف

 .(528الجبار، شرح األصكؿ الخمسة ) ص القاضي عبد ((2
   (. عمكم السقاؼ، صفات اهلل121السمفية في كبلـ رب البرية )ص اهلل الجديع، العقيدة انظر: عبد ((3

 .(296كالسنة )ص الكاردة في الكتاب
 .(428-427ص) بف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطيةانظر: ا ((4
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ْ : كقكلو،  [37]يكنس: َّذَّْوِ ًَظَفْصًَِْ خٌْىِعَدذِ الَ سَّْرَ فِْوِ ِِٓ سَّذِّ خٌْمَدٌَِّني{ وَدَْ خٌْسَمْشُ ِِذَخدًخ  }لًُ ٌٌَّ

 .(1)[109]الكيؼ:ٌِّىٍََِّدضِ سَزِِّ ٌَنَفِذَ خٌْسَمْشُ لَسًَْ ؤَْ ظَنفَذَ وٍََِّدضُ سَزِِّ ًٌٌََْ ـِحْنَد زِِّؽٍِْوِ َِذَدًخ{

ألسنة عباده مقركء فيك غير  ىالمصاحؼ محفكظ في الصدكر، كعمي مكتكب ف كبلـ اهلل  -3
يك غير ف المتمك ، كالمفظ يراد بو الممفكظ(2)ةالقرآف مخمكق ناككتابتنا كقراءت مخمكؽ كلفظنا

}لًُ ٌٌَّْ شَدء خٌٍّوُ َِد ظٌٍََْظُوُ لٍََْْىُُْ : قاؿ  ،، فتبلكتو كالنطؽ بو ىي مف مقدكر العبد كفعمومخمكؽ

}ًََِد ظَىٌُُْ فِِ شَإٍْْ ًََِد ، كقكلو [16س:]يكنًَالَ ؤَدْسَخوُُ زِوِ فَمَذْ ٌَسِؽْطُ فِْىُُْ لُُّشًخ ِِّٓ لَسٍِْوِ ؤَفَالَ ظَمْمٌٍُِْ{

ليو يعكد  [61]يكنس:ظَعٌٍُْ ِِنْوُ ِِٓ لُشْآٍْ{   .(3)فالقرآف كبلـ اهلل منو بدأ كا 

غير مخمكؽ قكؿ نعيـ بف حماد: "ال يستعاذ بالمخمكؽ كال بكبلـ  أف كبلـ اهلل  ىالدليؿ عم -4
أف كبلـ    ىم بقكلو: "كفي ىذا دليؿ عمالعباد كالجف كاإلنس كالمبلئكة" كعقب عميو البخار 

قاؿ: "أدركت أصحاب  (5)، كعف عمرك بف دينار(4)غير مخمكؽ، كأف سكاه خمؽ" اهلل 
منو خرج  منذ سبعيف سنة يقكلكف اهلل الخالؽ كما سكاه مخمكؽ كالقرآف كبلـ اهلل  النبي 

ليو يعكد"   .(6)كا 
افتتاح ك  عباراتومعجز في ألفاظو ك أنو مكؽ أف القرآف الكريـ غير مخ ىمما يؤكد كيدلؿ عم  -5

، كمف بيف ىذه السكر ااإلتياف بمثمي ىباألحرؼ المقطعة التي عجز العرب عم هبعض سكر 

 .[1]يكنس:}خٌش{: كما في قكلو   سكرة يكنس

                                                           

 .(154قيدة الكاسطية )صرح العانظر: محمد ىراس، ش ((1
  .(20انظر: أبك حنيفة، الفقو األكبر )ص ((2
 .(154 (. محمد ىراس، شرح العقيدة الكاسطية )ص527/ 6انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج ((3
 .(96البخارم، خمؽ أفعاؿ العباد )ص ((4
ف خيار التابعيف كاف فقيو أىؿ مكة كلد عمرك بف دينار الجمحي المكي أبك محمد األثـر فارسي األصؿ،  م ((5

سنة. انظر: األعبلـ، الزركمي،  80، كىك ابف 125كقيؿ  127بصنعاء كتكفي بمكة كاختمؼ  بتاريخ كفاتو قيؿ 
    .(30-28/ 8)ج بف جحر العسقبلني، تيذيب التيذيب(، ا77/ 5)ج
 األحاديث سمسمةي: "صحيح". قاؿ األلبان .]344حديث رقـ  189ص الجيمية، ىالدارمي، الرد عم[ ((6

عقيدة اهلل الجديع، ال لممزيد مف أقكاؿ السمؼ انظر: عبد. (156/ 3)ج كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة
 .(147-138السمفية في كبلـ رب البرية )ص
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كجو الحقيقة منزؿ مف  ىتكمـ بو عم أف القرآف الكريـ ىك كبلـ اهلل يتضح مما سبؽ   
ف كاف مخمكقان فمـ ينسبو عند اهلل كأضيؼ إل إليو، كقد أجمع السمؼ  يو، فيك غير مخمكؽ كا 

أف القرآف الكريـ غير مخمكؽ، كما زعمتو المعتزلة باطبلن شرعان كعقبلن؛ ألنيـ ينفكف الصفات  ىعم
نو ليس كمثمو شيء في سائر أسمائو كصفاتو  خكفان مف التشبيو، كلكف كبلـ اهلل يميؽ بذاتو  كا 

 شبية المعتزلة في قكليا بخمؽ القرآف.   كبذلؾ نفند 

 المطمب الرابع: تعريف الوحي وذكر شبيات المشركين في إنكارىم لموحي.  
لكال ظاىرة الكحي اإلليي  والطريؽ الذم يخبر بيا أنبياءه كرسمو كحيان؛ ألن سمى اهلل 

نة كنار كغيرىا، لجيمنا الكثير مف التشريعات كأصكؿ الديف كأمكر اآلخرة مف عذاب كحساب كج
 الضعيؼ دكف حساب مف أحد، كاهلل  ىكأصبحت حياتنا كالغابة يسيطر فييا القكم عم

 . (1)اصطفي أنبياءه مف بيف الخمؽ ليكحي إلييـ التشريعات كاألحكاـ

 أوًل: تعريف الوحي لغًة. 

ي الخفاء اإلعبلـ ف ىفالكحي في المغة يأتي بمعن، (2)أصؿ الكحي: "اإلشارة السريعة الخفية"
إليو  ىاإليماء، كاإللياـ كاإلخبار، كالرسالة كالكتابة، كيقاؿ أكح ىعمي كجو السرعة، كيأتي بمعن

 .(3)كؿ ما أخبرتو لغيرؾ ىأليمو، فالكحي يأتي بمعنأم 

 ثانيًا: تعريف الوحي اصطالحًا عند السمف.  

 ىء مف كبلـ أك معنالكحي: "ىك إعبلـ اهلل رسكالن مف رسمو أك نبيان مف أنبيائو ما يشا
، كىك إخبار اهلل مف (4)بو" بطريقة تفيد النبي أك الرسكؿ العمـ اليقيني القاطع بما أعممو اهلل 

اختاره مف عباده كتبميغو الغيب كأحكاـ الشرائع، كأصكؿ الديف بطريقة سريعة كخفية غير معتادة 

                                                           

 .(937/ 2: كىبة الزحيمي، التفسير الكسيط )جانظر ((1
 .(858ني، المفردات في غريب القرآف )صاألصفيا ((2
. الفيركز (383 -380/ 15)ج (. ابف منظكر، لساف العرب651/ 2)ج انظر: الفيكمي، المصباح المنير ((3

 .(1342/ 1)ج أبادم، القامكس المحيط
 .(528، العقيدة اإلسبلمية كأسسيا )صعبد الرحمف الميداني ((4
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، قاؿ (1)كقطعان تفيد اليقيف  لمبشر سكاء كاف بكاسطة أك غير كاسطة مع الجـز أنيا مف عند اهلل

 :َمف خبلؿ ما سبؽ يتضح [2]يكنس:{  }ؤَوَدَْ ٌٍِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ خٌنَّدط ،

المغكم؛ ألنو نامكس إليي خاص بأنبياء اهلل  ىاالصطبلحي لمكحي أخص مف المعن ىأف المعن
مقيو ألنبيائو لتبميغو ألقكاميـ كأىـ ما يميزه أنو بطريقة سريعة كخفية، ي فيك مف عند اهلل 

 بدكف سرعة كخفاء.  قات كافةالمغكم فقد يككف اإلخبار كاإلشارة لمخمك  ىبخبلؼ المعن

 .النبي محمد  ىرابعًا: صور الوحي إل 

تبة رؤيا إال كجاءت مثؿ فمؽ الصبح، ككانت ىذه المر  لالرؤيا الصادقة: فكاف ال ير  -1
البشر، كفي ذلؾ تييئة  لكيأتيو الكحي فجأة فيذا ال تحتممو قك  ابتداءن كي ال يفاجأ 

 .(2)لنزكؿ الكحي عميو لنفس النبي 
 .مف غير أف يراه، كبأمر مف اهلل  ما كاف يمقيو الممؾ في ركعو كقمبو   -2
 يأتيو متمثبلن بصكرة رجؿ فيخاطبو كيفيـ ما يقكلو لو.  أنو كاف   -3
ىيئة صمصمة الجرس، الصكت القكم المثير لبلنتباه كىذه المرتبة  ىيأتيو عم اف أنو ك  -4

يشتد عرقان  ، فيتمبس بو الممؾ لدرجة أف جبينو  نفس النبي  ىمف أشد ما يككف عم
 في اليـك الشديد البركدة.

مؽ عمييا، فيكحى إليو ما شاء مف الكحي،  لير  أنو   -5 الممؾ في صكرتو الحقيقية التي خي
مرتيف عند سدرة  عند تمقيو الكحي كيأنس بو، كىذه حصمت لمنبي محمد  فيطمئف 
في ليمة اإلسراء كالمعراج، كاألخرل في أعقاب نزكلو مف غار حراء بعد فترة  ىالمنتي
 الكحي.

مباشرة كالكحي كىك في السماكات العمى، كفرض الصبلة  إليو  ما أكحاه اهلل   -6
 كغيرىا.

 غير كاسطة ممؾ، كمف كراء حجاب. كبلـ اهلل إليو مف -7

                                                           

راسة القرآف الكريـ لمدخؿ لدمحمد أبك شيبة، ا (.26شيد رضا، الكحي المحمدم )ص، انظر: محمد ر  ((1
 .(85 -84)ص
 (.1/187)ج ىانظر: القاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطف ((2
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َوُ خٌٍَّوُ بِالَّ ًَلًْْد ؤًَْ ِِٓ ًَسَخء لِفَدذٍ ؤًَْ ُّشْعًَِ  :فيذه المراتب مجتمعة في قكلو  }ًََِد وَدَْ ٌِسَشَشٍ ؤَْ ُّىٍَِّّ

 .(1)[51]الشكرل:سَعٌُالً فٌَُْلَِِ زِةِرِْٔوِ َِد َّشَدء بَِّٔوُ لٌٍَِِّ لَىُِْ{

 والرد عمييا.  في سورة يونس كما ورد لوحي والقرآن الكريم ثانيًا: شبيات ا

الكثير مف شبيات المشركيف في إنكارىـ  ىقد سمطت الضكء عم إف سكرة يكنس 
نو  بؿ إنو مف إبداع كاختراع محمد  لمكحي كلمقرآف الكريـ، كأنو ليس مف عند اهلل  كا 

ي محاكلة لصد الناس عف التكحيد كعف لمكىكب، كقد كرد في السكرة الكثير مف تمؾ الشبيات ف
 . ، كمف الشبيات الكاردة في سكرة يكنس ، كلمتشكيؾ في نبكة محمد عبادة اهلل 

 . سحرٌ ىو ساحرًا, وأن القرآن الكريم  أوًل: الزعم أن الرسول محمد 

محمدان رسكالن ليعظ البشرية عامة ككفار مكة خاصة كيذكره بالعذاب  لما بعث اهلل 
 ان ليـ الذم سيككف ليـ يـك القيامة، أنكر كتعجب المشركيف مف ذلؾ الببلغ، كزعمكا أف محمداأل
 كؿ أمر مستغرب ال  ىبو ىك السحر بعينو، ألف السحر كاف يطمؽ عندىـ عم ىساحران كما أت

يعرؼ لو سبب كيجذب أفئدة اآلخريف كلما رأكا ما لمقرآف مف تأثير في القمكب كالنفكس ادعكا أف 
 :قاؿ اهلل  ،(2) ؛ ألف ذلؾ فكؽ طاقات البشر كال يمكف أف يأتي بو إال ساحره ره ا القرآف سحىذ

يُُْ ؤَوَدَْ ٌٍِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْيُُْ ؤَْْ ؤَٔزِسِ خٌنَّدطَ ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَ }خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ

}فٍَََّّد ـَدءىُُُ خٌْمَكُّ ِِْٓ : ، كقكلو [2-1]يكنس:لَذَََ صِذْقٍ لِنذَ سَزِّيُِْ لَديَ خٌْىَدفِشًَُْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ ُِّسِني{

 .[76]يكنس:لِنذَِٔد لَدٌٌُخْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغِمْشٌ ُِّسِني{

 ىذه الشبية.   ىالرد عم

لنبي مف  زة ىي تأييد كتصديؽ اهلل أف ىناؾ فرؽ بيف المعجزة كالسحر، فالمعج  -1
صدؽ نبكتو، كال تناؿ بالعمـ كالتعمـ بؿ ىي خاصة لؤلنبياء كمف  ىو بما يدؿ عمئأنبيا

                                                           

محمد أبك زىرة، خاتـ النبييف  (.79-77عاد في ىدم خير العباد )ص، زاد المالجكزية قيـانظر: ابف  ((1
 (.284 -1/282)ج
، كىبة (11/119رضا، تفسير المنار ) محمد رشيد (.38-2/37) نظر: محمد حجازم، التفسير الكاضحا ((2

 .(100/ 11) الزحيمي، التفسير المنير
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، أما السحر فيك فنكف خبيثة كأمكر معتادة لمبشر يمارسيا كؿ مف (1)فقط فعؿ اهلل 
األذل كالشر يتعمميا كىي مف باب الكذب كاألكىاـ كتخيبلت الشياطيف، كالغالب عمييا 

 .(2)لمناس بعكس المعجزة التي تحمؿ الخير الكثير
مف قصص األكلييف كاإلخبار بالغيب كما شممو مف المكاعظ  ما أتى بو محمد   -2

 ىذلؾ فصاحتو كببلغتو ليدؿ ذلؾ عم ىكاألحكاـ كالتشريعات كاألخبلؽ، عبلكة عم
 .     (4)معجزة القرآف سحران  ف في تسميةك ، كعجزىـ كاعترافيـ بأنيـ كاذب(3)بطبلف ادعائيـ

 لعامة البشر. ولو كان الوحي ممكنًا لوحي اهلل ثانيًا: الزعم أن ىذا القرآن من عند محمد 

 إف ىذه الشبية ينادم بيا كثير مف المشركيف كأعداء اإلسبلـ فيزعمكف أف محمدان 
 ، كلك كاف اهلل فطنتو و ك ئألؼ ىذا القرآف كرتب عباراتو كصاغيا بأسمكبو، لتميزه كحدة ذكا

 ؟؟ كافة مبشرل يأكحى لمحمد فمماذا لـ يكح

}ًَبِرَخ ظُعٍََْ لٍََْْيُِْ آَّدظُنَد :كما في قكلو  نبي األمة محمد  ىفيذه شبية مفتراه كباطمة عم

ْوُ َوُ ِِٓ ظٍِْمَدء َٔفْغِِ بِْْ ؤَظَّسِكُ بِالَّ َِد  زَِّْنَدضٍ لَديَ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد خجْطِ زِمُشْآٍْ غَْْشِ ىَازَخ ؤًَْ زَذٌِّ لًُْ َِد َّىٌُُْ ٌِِ ؤَْْ ؤُزَذٌِّ

لًُ ٌٌَّْ شَدء خٌٍّوُ َِد ظٌٍََْظُوُ لٍََْْىُُْ ًاَلَ ؤَدْسَخوُُ زِوِ فَمَذْ ٌَسِؽْطُ فِْىُُْ  ٌُّلََ بٌََِِّ بِِِّٔ ؤَخَدفُ بِْْ لَصَْْطُ سَزِِّ لَزَخذَ ٌٍََّْ لَفُِْ

 .[16 -15 ]يكنس:شًخ ِِّٓ لَسٍِْوِ ؤَفَالَ ظَمْمٌٍُِْ{لُُّ

 ىذه الشبية: ىالرد عم

بطبلف ىذه الشبية، كذلؾ حينما  ىتيدلؿ بشكؿ قاطع عم ىذه اآلية مف سكرة يكنس  -1
أف يأتييـ بقرآف غير ىذا القرآف الذم يذـ كيطعف في  ف مف محمد ك طمب المشرك

ف يبدلو بنسخ كتغيير آيات العذاب بالرحمة، كتغيير أليتيـ كيذكرىـ بالبعث كالجزاء، أك أ
ما مف باب االختبار  مكاضع الذـ بالمدح، ككاف ىذا إما مف باب السخرية كاالستيزاء، كا 

                                                           

 .(2/979(. ابف تيمية، النبكات )ج23-21كسناء عباس، إعجاز القرآف الكريـ )صانظر: فضؿ عباس  ((1
زاف، اإلرشاد صالح الفك  (.77ص) (. الزرقاني، مناىؿ العرفاف991-2/977انظر: ابف تيمية، النبكات )ج ((2
 .(184-183ى صحيح االعتقاد )إل

 .(11/ 6)ج أبك حياف األندلسي، البحر المحيطانظر:  ((3
 .( بتصرؼ328/ 2)ج الزمخشرم، الكشاؼ ((4
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كليس لي في األمر مف   أخبرىـ أف ىذا مف عند اهلل النبي محمد كالتجربة، ف
 .(1)شيء

ذكاء، ككثير مف آياتو تخبر عف االستنباط كالفطنة كال ىأم شيء في القرآف يعتمد عم -2
الدقة، ككذلؾ ما فيو مف أرقاـ حسابية ال  ىاألقكاـ السابقة كاألحداث التاريخية بمنتي

يعمميا إال الدارس المتعمؽ الذم عاصرىا، ناىيؾ عف األمكر العقائدية كالغيبية، فمف 

}ًََِد وَدَْ :ؿ أيف آتي بيا محمد كىك الرجؿ األمي الذم ال يعرؼ القراءة كالكتابة؟؟ قا

فِْوِ ِِٓ سَّذِّ  ىَازَخ خٌْمُشْآُْ ؤَْ ُّفْعَشٍَ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ ًٌََاىِٓ ظَصْذِّكَ خٌَّزُِ زََْْٓ َّذَّْوِ ًَظَفْصًَِْ خٌْىِعَدذِ الَ سَّْرَ

 .(2)[37]يكنس: ٌْمَدٌَِّني{خ

عنيا  لثبت كتأكد مف براءة زكجتو عائشة رضي اهلل لك كاف القرآف مف عند محمد  -3
مباشرة كما تحرج ىك كصحابتو، كما انتظر الكحي ليثبت براءتيا، ككذلؾ لك كاف مف 

 .(3)عند نفسو ما عاتب نفسو كآيات العتاب كثيرة في القرآف الكريـ
الخشكع كاإليماف التي يمؤل القمكب  أف ىذا القرآف ليس مف عند محمد  ىمما يدؿ عم -4

قد خص أناس  المكذبيف كالمعانديف، كاهلل عند تبلكتو، كالخكؼ كالثقؿ الذم يرعب 
ليـ استعداد تاـ يؤىميـ لتمقي الكحي عنو كلـ يكمؼ البشرية كافة لحكمة عنده 

(4). 
ىيئة أبواب وفصول  ىثالثًا: الزعم أن القرآن الكريم الذي جاء بو الوحي غير منتظم عم
يا البعض فيستبعد أن كباقي الكتب المعيودة لدينا, بل إنيا خمطت أفكاره ومزجت ببعض

ول بد من معجزة مادية غيره  نبوة محمد  ىيكون وحيًا؟؟؟, وأن ىذا القرآن ل يدل عم
  .(5)عمييما السالم ىتثبت نبوتو كمثل الذي أتى بيا نوح وشعيب وموس

 
 

                                                           

 .(225 -17/224انظر: الرازم، التفسير الكبير )ج ((1
 .(42 -41اع القطاف، مباحث في عمـك القرآف ) صانظر: من ((2
 .(395 -394/ 2)ج ي، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآفرقانالز  (.39المرجع السابؽ )صانظر:  ((3
 .(270ليقيف في سيرة سيد المرسميف )صانظر: محمد الخضرم، نكر ا ((4
 .(84/ 11)ج . أحمد المراغي، تفسير المراغي(138/ 11: كىبة الزحيمي، التفسير المنير )جانظر ((5
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 ىذه الشبية: ىالرد عم

ضع كليس مف ك  أنو مف عند اهلل  ىإف ىذا الذم ادعيتمكه ليدؿ داللة كاضحة عم -1

}خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ : كما في قكلو  البشر، بؿ ىي آيات كسكر أحكمت مف عند اهلل 

 } خٌَش وِعَدذٌ : ، كفصمت مف لدف حكيـ خبير كما في قكلو [1]يكنس:خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ{

 [.1]ىكد:ؤُلْىَِّطْ آَّدظُوُ ؼَُُّ فُصٍَِّطْ ِِٓ ٌَّذُْْ لَىٍُِْ خَسِري{

زيج مع بعضيا البعض قكؿ مردكد، ألف كؿ سكرة ككؿ آية ليا جكىا كقكلكـ أف أفكاره م  -2
كمتدرجة  ان النفكس، كأف آيات القرآف الكريـ مترابطة مع بعضيا بعض ىالخاص كأثرىا عم

في بياف األحكاـ كالتشريعات، كىنا يتضح لنا اإلعجاز الذم يحممو ىذا الكتاب البيف 
 .(1)اإلتياف بمثمو ىالكاضح الذم عجز البشر عم

فيذا باطؿ كمردكد؛ ألنو قد جاء  نبكتو  ىقكلكـ إف معجزة القرآف ال تكفي دليؿ عم  -3
ف مكؿ ما في الككف  النبي بالكثير مف الدالئؿ كالمعجزات المادية التي سبؽ ذكرىا، كأف

ى القرآف الكريـ ىك المعجزة الخالدة الربانية الذم أكح ىحقائؽ مطابؽ لما جاء بو، كيبق

}ًََّمٌٌٌَُُْ ٌٌَْالَ ؤُٔضِيَ لٍََْْوِ آَّصٌ ِِّٓ سَّزِّوِ فَمًُْ بََِّّٔد خٌْغَْْرُ ٌٍِّوِ فَدْٔعَفِشًُخْ بِِِّٔ : قاؿ  نبيو  ىإل بيا اهلل 

َ خٌُّْنعَفِشِّٓ{ فإف شاء  ، فإنزاؿ ىذه اآليات كالمعجزات ىك بيد اهلل [20]يكنس:َِمَىُُ ِِّٓ

فيي مف األمكر الغيبية، فانتظركا  شاء اهلل فتككف متى ي ىإنزاؿ آية أك معجزة عم
 .(2)نزكليا كأنا معكـ مف المنتظريف لما سيفعمو اهلل بكـ

 كان شاكًا في الوحي.   رابعًا: الزعم أن الرسول محمد 

كاف شاكان في  فيذه الشبية األخيرة لممشركيف في إنكارىـ لمكحي حيث زعمكا أف محمد 

}فَةِْ وُنطَ فِِ شَهٍّ َِِّّّد ؤَٔضٌَْنَد بٌَِْْهَ فَدعْإَيِ خٌَّزَِّٓ َّمْشَئًَُْ خٌْىِعَدذَ ِِٓ  :ا بقكلو ما أنزؿ إليو مف ربو كاستدلك 

 .[94]يكنس:لَسٍِْهَ ٌَمَذْ ـَدءنَ خٌْمَكُّ ِِٓ سَّزِّهَ فَالَ ظَىٌََُّٔٓ َِِٓ خٌُّّْْعَشِّٓ{
 

                                                           

 .(80اىؿ العرفاف في عمـك القرآف )صانظر: الزرقاني، من ((1
 .(13/ 2)ج ي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿالنسف (.323/ 8: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )جانظر ((2
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 ىذه الشبية:   ىالرد عم

صدؽ  ىأف ىذا القرآف يدؿ عم ىؿ إنيا تدؿ عمإف تفسير اآلية ليس كما زعمتـ، ب -1
سبيؿ المبالغة فإف كقع منؾ شؾ فرضان أك تقديران كما تقكؿ البنؾ إف  ىفقاؿ عم نبكة محمد 

كنت ابني حقان فافعؿ كذا، كقيؿ المراد ىنا إف كنت يا محمد في شؾ فسأؿ أىؿ الكتاب الذيف 
ما أنزلو اهلل عميؾ، فالغرض ىنا كصؼ يقيف بصحة  ىسبقكؾ فيما أنزؿ اهلل إلييـ، فيـ عم

 .  (1)األخبار بالعمـ ال كصؼ النبي بالشؾ كالريب
كاف شاكان في الكحي فيك منزه عف ذلؾ، ألف  أف النبي  ىإف ىذه اآلية ال تدؿ عم -2

ىك المخاطب لكف ليس ىك المقصكد مف الخطاب بؿ  النبي ال يشؾ كال يسأؿ، كقيؿ أنو 
   (.2)شاكان في نبكتو مف أمتو كمف أىؿ الكتاب أيضان ىك مكجو لغيره ممف كاف 

لما شاىده مف تعنت  الشؾ المقصكد ىنا الضيؽ كالشدة المذاف أصابا صدر النبي  -3
صرارىـ عميالمشرك الخطاب لو بأف يسأؿ أىؿ الكتاب  عدـ اإليماف بو، فيكجو اهلل  ىف كا 

 .(3)أك شؾ أقكاميـ، فبل يككف في صدرؾ أم ضيؽ ىعف صبر األنبياء عم

كلمصد  يتبيف مما سبؽ مف تمؾ الشبيات التي ما ىي إال لمتقميؿ مف شأف النبي محمد  
ذلؾ أنو  ى، كالدليؿ عم ان عف دعكتو، كأف ىذا القرآف ىك كحي مف اهلل قد خص بو نبيو محمد

د عاش في كسط بيئة أمية ال تعرؼ القراءة كالكتابة، كأنو عاش بيف أظير المشركيف أميان كق
كردت الكثير مف اآليات في سكرة يكنس تبيف أف ىذا القرآف ليس مف كتاباتو كليس لو مصدر 

ذلؾ تحدم القرآف لمعرب أف يأتكا بمثمو كىذا ما سأتحدث عنو في المطمب  ىإنساني، كالدليؿ عم
 التالي بإذف اهلل تعالى.

بمثل القرآن  العرب أن يأتوا المطمب الخامس: إعجاز القرآن و مراحل تحدي اهلل 
 الكريم. 

قبؿ الخكض في ذكر مراحؿ التحدم ال بد مف تعريؼ مصطمح اإلعجاز، فيذا 
المصطمح لـ يكف معركفان في عصر النبي كالصحابة كالتابعيف، كلكف عرؼ فيما بعد ككاف 

                                                           

 .( بتصرؼ89/ 2)ج محمد حجازم، التفسير الكاضح ((1
   .(202/ 15)ج بياف في تأكيؿ القرآفالطبرم، جامع ال (.382/ 8: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )جانظر ((2
 .(178/ 6)ج سي، ركح المعاني في تفسير القرآفنظر: األلك ا ((3
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دظِنَد }ًَخٌَّزَِّٓ ىُُْ لَْٓ آَّ:في قكلو  المصطمح المتداكؿ عميو ىك اآلية، كما كرد في سكرة يكنس 

}ًَؤَغْشَلْنَد خٌَّزَِّٓ وَزَّزٌُخْ زِأَّدظِنَد فَدٔفُشْ وَْْفَ وَدَْ لَدلِسَصُ  :كقكلو  [7]يكنس:غَدفٌٍُِْ{

 .(1)[73]يكنس:خٌُّْنزَسِّٓ{

 أوًل: تعريف اإلعجاز لغًة واصطالحًا عند السمف.  

 .(2)عؿ أم شيء ماالضعؼ كعدـ القدرة، كالقصكر كالتأخر عف ف ى: يطمؽ عمالعجز في المغة

في دعكتو كرسالتو، كذلؾ بإثبات عجز  : إظيار صدؽ النبي ذلك فاإلعجاز القرآني ىو ىوعم
مر العصكر عف معارضتو في ىذه المعجزة الربانية ميما كاف  ىكضعؼ كتأخر البشرية عم

فقاؿ  ،(3)معارضتو ىفمف يقدر أحد عملدييـ مف العمـ كالفصاحة كالببلغة، كككف القرآف معجزة 
 .(4)األمـ بالمعارضة" لابف تيمية رحمو اهلل في بياف ذلؾ: " كالقرآف نفسو فيو تحد

 ثانيًا: اإلعجاز عند المعتزلة والقول بالصرفة.   

 تعريف الصرفة لغًة.  - أ
ٍرفً  شيء، أم أف  ىمف شيء إل ة في المغة: أم رد الشيء عف كجيو، كالتحكيؿ كالصرؼً الصَّ

كىي عدـ اإلتياف بمثمو،  لجية آخر  ىمف اإلتياف بمثؿ القرآف إل ـ العربماهلل صرؼ كحكؿ ى
  .(5)كيقاؿ صارؼ نفسو عف الشيء أم صرفيا، كاالنصراؼ أم االكتفاء

 تعريف الصرفة في الصطالح.  - ب

ف كاف مقدكران  أما الصرفة اصطبلحان فيي: صرؼ اهلل اليمـ عف معارضة القرآف، كا 
 .(6)عمييا

المعارضة،  ىسمب دكاعييـ إل ثبلثة احتماالت: أحدىما: أف اهلل  كقكؿ أىؿ الصرفة يكمف في
سمبيـ العمكـ التي ال بد منيا مف أجؿ اإلتياف بما يشاكؿ القرآف، كثالثيما:  كثانييما: أف اهلل 

                                                           

 (.28انظر: فضؿ عباس كسناء عباس، إعجاز القرآف الكريـ )ص ((1
 (.547األصفياني، المفردات في غريب القرآف )ص (.370 -369/ 5منظكر، لساف العرب )جانظر: ابف  ((2
 (.9)ص  القرآف يـ الحمصي، فكرة إعجازنع (.265عمـك القرآف )صانظر: مناع القطاف، مباحث في  ((3
 (.422/ 5)جالجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح  ابف تيمية، ((4
(. ابف فارس، 827/ 1)جفيركز أبادم، القامكس المحيط ال (.189/ 9ابف منظكر، لساف العرب )ج انظر: ((5

 (.3/343)ج معجـ مقاييس المغة
 (.22ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف )ص انظر: الركماني كالخطابي كالجرجاني، ((6
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جية القسر عف المعارضة مع ككنيـ قادريف كسمب قكاىـ عف  ىلجاء عممنعيـ باإل أف اهلل 
 .(1)ذلؾ

بينيـ اختمفكا في ماىية إعجاز القرآف الكريـ، كذكر األشعرم اختبلؼ المعتزلة في  فالمعتزلة فيما
 ثبلثة أقكاؿ:   ىىذه المسألة كىي أف القرآف معجز أـ ال ؟ إل

، أف القرآف الكريـ معجز في (3)كىشاـ الفكطي (2)ذىب إليو المعتزلة إال النظاـ القول الول:
 ياف بمثمو، كىذا ما ذىب إليو القاضي عبد الجبار. العرب اإلت ىألفاظو كنظمو، كيصعب عم

: ذىب إليو النظاـ، كادعى أف ما في القرآف مف إعجاز ىك فقط إخباره عف األمكر القول الثاني
الغيبية، كأما التأليؼ كالنظـ فإمكاف العرب اإلتياف بمثمو كأفضؿ مما ىك عميو لكال أف اهلل 

 صرفيـ. 

كادعي بقكلو ال نقكؿ أف شيئان مف األعراض يدؿ  (4)بف سميماف  : ذىب إليو عبادالقول الثالث
أف القرآف زعـ ك  ، فمـ يجعؿ القرآف عممان لمنبي محمد نبكة محمد  ىأك عم اهلل  ىعم

 .  (5)أعراض

قسميف: قسـ قاؿ بالصرفة كبإمكاف  ىمف خبلؿ قكؿ األشعرم نستنتج أف المعتزلة عم
 صرفيـ عف ذلؾ، كقسـ قاؿ بإعجازه كببلغتو كعدـ مقدرة العرب العرب اإلتياف بمثمو لكال أف اهلل

 اإلتياف بمثمو. ىعم

 

 

                                                           

 .( باختصار3/218)جانظر: يحي العمكم، الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز  ((1
ىك إبراىيـ بف سيار بف ىانئ البصرم، أبك إسحاؽ النظاـ مف أئمة المعتزلة تبحر في عمـك الفمسفة كاطمع  ((2

كممكا بالقدر، كألؼ كتب عديدة في الفمسفة كاالعتزاؿ، تكفي سنة عمي أكثرىا، لو فرقة تسمي النظامية كممف ت
 .(234/ 2)جيكسؼ الظاىرم، النجـك الزاىرة  (.43/ 1انظر: الزركمي، األعبلـ )ج .231

ىشاـ بف عمرك أبك محمد الفكطي المعتزلى الككفي مكلي بني شيباف، صاحب ذكاء كجداؿ كبدعة  :ىك ((3
، قاؿ ال يعذب اهلل كافران بالنار، كال يحي أرض بمطر كال ييدم كال يضؿ. انظر: ككباؿ أخذ عنو عباد بف سمماف

 (.547/ 10ي، سيرة أعبلـ النببلء )جالذىب
: مؤل األرض كتبان ى، قاؿ عنو الممطىعباد بف سميماف الضمرم كاف مف أصحاب ىشاـ بف عمرك الفكط ((4

الكفر كالزندقة، ككاف يقكؿ أف كبلـ اهلل ىك  ىعتزاؿ إلالكخمفان، كاف مف كبار ائمة المعتزلة لكنو خرج عف حد ا
(. ابف النديـ، 65اهلل، كلو مجادالت كمناظرات مع إماـ السنة بف كبلب. القاضي عبد الجبار، المنية كاألمؿ )ص

 (.224الفيرست )ص
 .(179/ 1)جانظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف  ((5
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 قولو بالصرفة.   و القسم الول: النظام 

النظاـ أحد أئمة المعتزلة الذم انحرؼ عف مسار كفكر المعتزلة، كقاؿ بالصرفة كىي أحد 
أف القرآف الكريـ معجز في  ى، كفكره قائـ عم(1)العقائد التي انفرد بيا عف جميكر المعتزلة

اإلخبار عف األمكر الماضية كاألخبار الغيبية فقط، أما ما فيو مف نظـ كتأليؼ فيك ليس بمعجز 
اإلتياف بأفضؿ مما ىك عميو مف الفصاحة  ى، كالعباد قادركف عمنبكة محمد  ىكال داؿه عم

مؿ ما عميو النظاـ ، كقكلو ال ، ىذا مج(2)كالتأليؼ لكال أف اهلل صرؼ عقكليـ عف اإلتياف بمثمو
 أف جميكر المعتزلة قالكا بالصرفة.  ىيدؿ عم

 القسم الثاني: القاضي عبد الجبار وقولو بإعجاز القرآن. 

القسـ الثاني: كىك ما عميو جميكر المعتزلة مف أف القرآف الكريـ معجز في ألفاظو 
ككنو لالثاني لممعتزلة كىك العدؿ، تحت األصؿ  كتراكيبو، كنبلحظ أف القاضي عبد الجبار أدرجوي 

لفظة الصرفة عند القاضي عبد  ى، كمف خبلؿ بحثي لـ أعثر عممف أفعاؿ اهلل كما اختص بو 
ما قالو النظاـ مف أف اهلل صرؼ العرب نفيو كرده القاطع جممة كتفصيبلن لً  ىالجبار، كىذا يدؿ عم

ممنكعيف مف الكبلـ، ألف المنع كالعجز ال ، فيقكؿ: "أنو ال يجكز أف يككنكا (3)بمثمو عف اإلتياف
يختص كبلمان دكف كبلـ، كأنو لك حصؿ ذلؾ في ألسنتيـ لما أمكنيـ الكبلـ المعتاد كالمعمكـ مف 
حاليـ خبلؼ ذلؾ كأف ىذا لك صح لـ يكجب ككف القرآف معجزان ككاف يجب أف يككف المعجز مف 

 .(4)فعمو مثمو"
اإلتياف بمثؿ القرآف كما  ىالعرب عم ك تحدم اهلل فاإلعجاز عند القاضي عبد الجبار: ى

فيو مف الفصاحة كالببلغة، كبما أنكـ تدعكف الفصاحة كالبياف كالمغة فأتكا بمثمو، فيعجزكف عف 
فعؿ مثؿ ىذا األمر كلـ يستطيعكا معارضتو ال لسبب سكل عجزىـ عف اإلتياف بمثمو، كىذا يدؿ 

                                                           

 .(57/ 1ج)انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ  ((1
البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ  (.428لقاضي عبد الجبار )صالشيف، ببلغة القرآف في آثار اعبد الفتاح انظر:  ((2
 (.128/ 1)ج
الشيف، ببلغة القرآف عبد الفتاح  (.527لجبار، شرح األصكؿ الخمسة )صانظر: القاضي عبد ا ((3

 (.484)ص
 (.322/ 16)جتكحيد كالعدؿ القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب ال ((4
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نبكتو  ىعم
اإلتياف بمثؿ ما فيو مف  ىي الفصاحة كالببلغة عمكال يقدر المتميزكف ف ،(1)

صدؽ نبكتو  فمعجزة القرآف ىي الدالة عمى ،(2)الفصاحة كالببلغة
 (3). 

 الُخالصة:

أف النظاـ قاؿ بالصرفة كبإمكاف العرب اإلتياف بمثمو لكال أف اهلل صرفيـ كسمب عقكليـ 
ة فقط، بينما القاضي عبد الجبار كما عنو، فيك يقر بإعجازه مف ناحية إخباره عف األمكر الغيبي

عميو جميكر المعتزلة أف القرآف الكريـ معجز في ألفاظو كتراكيبو كفي جممو كأسمكبو كأف اهلل 
 تحدم العرب اإلتياف بمثمو فعجزكا. 

 من قال بالصرفة.  ىالرد عم

ٔظُ ًَخٌْفُِّٓ لٍَََ ؤَْ لًُ ٌَّحِِٓ خـْعََّمَطِ خِٗ } :القكؿ بالصرفة قكؿ فاسد كباطؿ مصداقان لقكلو  -1

 ى، فيذه اآلية تدؿ عم[88]اإلسراء:َّإْظٌُخْ زِِّؽًِْ ىَازَخ خٌْمُشْآِْ الَ َّإْظٌَُْ زِِّؽٍِْوِ ًٌٌََْ وَدَْ زَمْعُيُُْ ٌِسَمْطٍ ـَيِريًخ{

 ىعجزىـ مع بقاء القدرة لدييـ، فكيؼ يككف اجتماعيـ دكف قدرة فمك سمبكا القدرة فمـ يبق
الجتماع؛ كألف المعاكنة كالمظاىرة إنما تككف مع القدرة، كال تصح مع المنع فائدة في ا

 .(4)كالعجز
لك كاف المنع عف اإلتياف بمثؿ القرآف ىك الصرفة، لتعجب العرب مف الصرفة ال مف   -2

القرآف كىذا لـ يحصؿ، فالعرب تعجبكا مف القرآف نفسو ال مف أم شيء أخر خارج عنو، 
كباره لذلؾ قاؿ الجرجاني: "  فينبغي إذا تعجب المتعجب كأكبر المكابر أف يقصد بتعجبو كا 

 .(5)الممنكع فيو" ىالمنع الذم في اآلية كالبرىاف ال إل ىإل

                                                           

 (.594 -586انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة)ص ((1
 (.226/ 7)ج)إعجاز القرآف(  المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿانظر: القاضي عبد الجبار،  ((2
 (.568انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((3
القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد  (.94/ 2مـك القرآف )جالبرىاف في ع انظر: الزركشي، ((4

 .(323/ 16)جكالعدؿ 
 .(619ص، دالئؿ اإلعجاز )نفس المؤلؼ (.152: الجرجاني، الرسالة الشافية )صانظر ((5
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لك ثبت ىذا المنع كىك القكؿ بالصرفة لكاف في حد ذاتو ىك المعجزة، كليس القرآف الكريـ   -3
 . (1)كلكانت جميع آيات التحدم باطمة

زكاؿ اإلعجاز كزكاؿ التحدم بالقرآف الكريـ، كىذا باطؿ لداللة كثير يمـز القكؿ بالصرفة   -4
، أف القرآف الكريـ ىك المعجزة الخالدة كالباقية لمنبي محمد  ىمف اآليات التي تدؿ عم
إضافة اإلعجاز لمقرآف الكريـ فكيؼ يككف معجزان كليس فيو صفة  ىكقد أجمعت األمة عم

لمعجزة لخرج القرآف عف ككنو معجزة، فخمكه مف اإلعجاز، فمك قمنا أف الصرفة ىي ا
اإلعجاز يبطؿ ككنو معجزة، فبل يمكف ألىؿ الفصاحة كالمغة اإلتياف بمثمو ال بصرفة كال 

 اإلتياف بمثمو فعجزكا .  ىالعرب عم ، كقد تحدم اهلل (2)غيرىا

 أن يأتوا بمثمو.   ىالعرب عم ثانيًا: مراحل تحدي اهلل 

دعكتو في مكة كدعا الناس إلييا كنبذ عبادة األصناـ،  محمد بعد أف نشر الرسكؿ 
الذم ىك تنزيؿ  صدقو  ىصدؽ دعكتو فكاف القرآف الكريـ ىك الدليؿ عم ىطالبكه بالدليؿ عم

}ًََِد وَدَْ ىَازَخ خٌْمُشْآُْ ؤَْ ُّفْعَشٍَ ِِٓ دًُِْ : العزيز الحكيـ كيحمؿ بيف آياتو صدؽ النبي كما في قكلو 

، فزعمكا أنو مف  [37]يكنس: ٌْمَدٌَِّني{خًٌََاىِٓ ظَصْذِّكَ خٌَّزُِ زََْْٓ َّذَّْوِ ًَظَفْصًَِْ خٌْىِعَدذِ الَ سَّْرَ فِْوِ ِِٓ سَّذِّ  خٌٍّوِ

 ىأف يأتكا بمثمو كىـ أىؿ الفصاحة كالببلغة فعجزكا عم ىعم فتحداىـ اهلل  عند محمد 
   (.3)إعجازه ىليؿ عماإلتياف بمثمو ككقفكا حائريف أمامو كىذا د

 مراحل:  أربعة ىفكان تحدي بالقرآن عم

َوُ زًَ الَّ ُّاِِْنٌُْ: كما في قكؿ اهلل المرحمة الولي: اإلتيان بمثل القرآن  فٍََْْإْظٌُخ  }ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ ظَمٌٌََّ

بشكؿ عاـ لمعرب  ، كاف ىذا التحدم في القرآف[34 -33]الطكر:زِمَذِّػٍ ِِّؽٍِْوِ بِْ وَدٌُٔخ صَددِلِني{

بمثؿ ىذا القرآف، فأنتـ الذيف تدعكف الفصاحة كالببلغة  يأتكا أف ىكغيرىـ مف اإلنس كالجف عم
أتاىـ مف تمقاء نفسو، ثـ بيف  ان كحسف النظـ، تعالكا بمثمو إف كنتـ صادقيف في دعكتكـ أف محمد

                                                           

ر ( لممزيد مف الردكد انظ323 -16/322)جانظر: القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ((1
 .الجزء السادس عشر)إعجاز القرآف(

 .(75/ 1)جانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف  ( بتصرؼ.94/ 2اف في عمـك القرآف )جالزركشي، البرى ((2
 .(37مسمـ، مباحث في إعجاز القرآف )ص ىانظر: مصطف ((3
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ًَخٌْفُِّٓ لٍَََ ؤَْ َّإْظٌُخْ زِِّؽًِْ ىَازَخ خٌْمُشْآِْ الَ َّإْظٌَُْ }لًُ ٌَّحِِٓ خـْعََّمَطِ خِٗٔظُ : ذلؾ في قكلو  ىالقرآف عجزىـ عم

كصدؽ دعكتو، حيث  صحة ما جاء بو محمد  ى، فيذا برىاف قكم عم(1)[88]اإلسراء:زِِّؽٍِْوِ{

يرث اهلل األرض كمف  تىاإلتياف بمثمو فعجزكا كلف يأتكا بمثمو ح ىتحدم اهلل اإلنس كالجف عم
 . (2)عمييا

}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ : اهلل ل كما في قكرحمة الثانية: اإلتيان بعشر سور من سور القرآن الكريم, الم

 . [13]ىكد:صَددِلِني{خفْعَشَخهُ لًُْ فَإْظٌُخْ زِمَشْشِ عٌَُسٍ ِِّؽٍِْوِ ُِفْعَشََّدضٍ ًَخدْلٌُخْ َِِٓ خعْعَؽَمْعُُ ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ بِْ وُنعُُْ 

األلكىية كالربكبية  ىؽ ليـ العناف كلـ يقيدىـ باإلتياف بآيات تدؿ عمفالقرآف الكريـ قد أطم
نما طالبيـ باإلتياف بعشر سكر كتككف  كقصص األنبياء كغيرىا مف المكضكعات القرآنية، كا 

 . (3)مكضكعاتيا كما يشاءكف كلكف بشرط أف تككف بفصاحة القرآف كببلغتو كنظـ أسمكبو كعباراتو

 كذلؾ كما كرد في سكرة يكنس  ان بمثل سورة من سور القرآن الكريم:المرحمة الثالثة: اإلتي

}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ خفْعَشَخهُ لًُْ فَإْظٌُخْ زِغٌُسَشٍ ِِّؽٍِْوِ ًَخدْلٌُخْ َِِٓ خعْعَؽَمْعُُ ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ بِْ وُنعُُْ : في قكلو 

فيو بأف يأتكا بمثؿ سكرة فقط  ، ىنا كقد بمغ التحدم ذركتو القصكل كاكتيفي[38]يكنس:صَددِلِني{

مف سكر القرآف الكريـ، كلـ يحدد ليـ نكعية السكرة طكيمة أـ قصيرة لميقيف التاـ بأنيـ لف يأتكا 
 ان جز اافتراه مف تمقاء نفسو، فإف كاف الجميع ع ان ، كال شؾ في كذبيـ كافتراءىـ بأف محمد(4)بمثمو

أنو مف عند  ىأف يأتي بو، فيذا دليؿ عم النبي األمي عف اإلتياف بمثمو فكيؼ بشخص محمد 
 .(5)معجز في ألفاظو كتراكيبو كليس مف كبلـ البشر كقد عجز الجميع عف اإلتياف بمثمو اهلل 

 

 
                                                           

 .(107/ 5)ج ف العظيـ. ابف كثير، تفسير القرآ(266اع القطاف، مباحث في عمـك القرآف )صانظر: من ((1
سمـ، مباحث في إعجاز القرآف م ىمصطف (.444السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )صانظر: عبد الرحمف   ((2

 .(37)ص
 .(39طفى مسمـ، مباحث في إعجاز القرآف )صانظر: مص ((3
 .(302/ 11)ج محمد رضا، تفسير المنار انظر: ((4
 .(92/ 15)ج قرآفرم، جامع البياف في تأكيؿ الانظر: الطب ((5
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 المرحمة الرابعة: اإلتيان بسورة تشبو سور القرآن ولو بوجو من الوجوه: 

}ًَبِْ وُنعُُْ فِِ  :ككانت ىذه المرحمة األخيرة مف تحدم القرآف لمعرب، كما في قكلو 

، (1)[23]البقرة:{ نْعُُْ صَددِلِنيسَّْرٍ َِِّّّد َٔضٌَّْنَد لٍَََ لَسْذَِٔد فَإْظٌُخْ زِغٌُسَشٍ ِِّٓ ِِّؽٍِْوِ ًَخدْلٌُخْ شُيَذَخءوُُ ِِّٓ دًُِْ خٌٍّوِ بِْْ وُ

عكاف كاألنصار ففي ىذه اآلية تحداىـ باإلتياف بسكرة تشبو القرآف كقد يراد بالشيداء ىنا إما األ
 كالمكاليف ليـ في الكفر كاإلنكار، كقد يراد بيـ اآللية كاألصناـ التي كانت تعبد مف دكف اهلل 

ف  ىكبل الكجييف فمف يستطيعكا اإلتياف بمثؿ ىذا األمر، حت ىفيشيدكا لكـ بأنو مثؿ القرآف، عم كا 
ذلؾ يتبيف أف القرآف الكريـ كب (2)كانكا مسانديف لكـ في كؿ األمكر لكنيـ عجزكا في ىذا األمر

كبلـ اهلل مف تنزيؿ الرب الحكيـ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو كىك معجز بكؿ 
 ما فيو مف أسمكب كعبارات كحقائؽ.

مف خبلؿ المراحؿ السابقة نبلحظ أف القرآف الكريـ تدرج في التحدم لئلتياف بمثؿ ىذا 
سابقة نبلحظ أف التحدم كاف بكؿ قكة كثقة، فالمراحؿ الثبلثة القرآف، كمف خبلؿ سرد السكر ال

تميزت بذكرىا في سكر مكية ككاف الخطاب فييا لمعرب بحكـ أنيـ أصحاب الفصاحة  ىاألكل
كالببلغة كىـ المتحدكف، بينما المرحمة الرابعة ذكرت في سكر مدنية ككاف الخطاب مكجيان لمناس 

  .(3)جميعان بما فييـ العرب كالعجـ

 المطمب السادس: بيان عاقبة المكذبين والمستيزئين بدعوة النبي محمد 
 ورسالتو. 

دعكتو كنشر رسالتو مف خبلؿ القرآف الكريـ كحث الناس  بعد أف أقاـ النبي محمد 
التكحيد كالبعث كأصكؿ الديف، استيزأ بو بعض كفار مكة ككذبكه كقالكا إنو ساحر  ىعم

قد عرضت في غير مكضع بعض الجزاء  رة يكنس كمجنكف كأنو ليس بنبي، فسك 
  كدعكتو كمنيا: كالعقاب ليؤالء المكذبيف كالمستيزئيف بالنبي محمد 

                                                           

 .(32 ء عباس، إعجاز القرآف الكريـ )صانظر: فضؿ عباس كسنا ((1
 (.66/ 1ي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ )جالنسف (.108/ 1: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )جانظر ((2

  .(165/ 1)ج أبك زىرة، زىرة التفاسير
 (.33 -32ريـ )صكسناء عباس، إعجاز القرآف الكانظر: فضؿ عباس  ((3
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 أوًل: النار مستقر وممجأ ليم خالدين فييا.  

، في [8]يكنس:غِسٌُْ{ؤًٌَُْاحِهَ َِإًَْخىُُُ خٌنُّدسُ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْ }ًَخٌَّزَِّٓ ىُُْ لَْٓ آَّدظِنَد غَدفٌٍُِْ :اهلل قاؿ 

الذيف أنكركا البعث كالمقاء كالحساب يـك القيامة كرضكا بنعيـ الحياة  ىذه اآلية يخاطب اهلل 
ما فييا مف الشيكات كالممذات، كغفمكا عف التأمؿ كالنظر في  ىالدنيا كزينتيا مطمئنيف النفس عم

لئؾ مسكنيـ كمقاميـ األخير نار دالئؿ التكحيد كأعرضكا عف اآليات القرآنية كالتفكر بيا، فأك 
كالكفر  ىما كانكا يفعمكنو في الحياة الدنيا مف الذنكب كالمعاص ىجينـ خالديف فييا جزاءن عم

 .(1)كالتكذيب باهلل كرسكلو

َ خٌٍّوِ ِِْٓ لَدصٍُِ وَإَََّّٔد }ًَخٌَّزَِّٓ وَغَسٌُخْ خٌغَِّّْحَدضِ ـَضَخء عَِّْحَصٍ زِِّؽٍِْيَد ًَظَشْىَمُيُُْ رٌَِّصٌ َِّد ٌَيُ: كما في قكلو  ِِّٓ ُ

ًِْ ُِفًٍِّْد ؤًٌَُْاحِهَ ؤَصْمَدذُ خٌنَّدسِ ىُُْ فِْيَد خَدٌِذًُْ{ َ خٌٍَّْ ، كأما في ىذه [27]يكنس:ؤُغْشَِْطْ ًُـٌُىُيُُْ لِؽَمًد ِِّٓ

، العذاب الذم يستحقكنو فتغشى كجكىـ الذلة كالخكؼ كالفضيحة مف اهلل  اآلية يبيف اهلل 
ككأنما اكيتست قطعان كأجزاءن مف سكاد الميؿ المظمـ الحالؾ الذم ال نكر فيو أبدان، ككأنيا ظممات 
تراكمت فكؽ بعضيا البعض فبل ترل مف شدة الظممة كالسكاد، كفي ذلؾ الكقت ليس ليـ مف اهلل 

يـ في نار مف مانع يمنعو حيف نزكؿ العذاب عمييـ كالذيف كانكا في الدنيا مف الشركاء كاآللية، ف

}ؼَُُّ لًَِْ ٌٍَِّزَِّٓ ـٌٍََُّخْ رًُلٌُخْ لَزَخذَ خٌْخٍُْذِ ىًَْ ظُفْضًََْْ بِالَّ زَِّد :، كما في قكلو (2)جينـ خالديف فييا أبدان 

  .[52]يكنس:وُنعُُْ ظَىْغِسٌُْ{

 ثانيًا: الخسران وعدم الفالح. 

َ خٌنَّيَدسِ َّعَمَدسَفٌَُْ زَْْنَيُُْ لَذْ خَغِشَ خٌَّزَِّٓ وَزَّزٌُخْ زٍِِمَدء خٌٍّوِ }ًٌََََّْ َّمْشُشُىُُْ وَإَْ ٌَُّْ ٍَّْسَؽٌُخْ : قاؿ  باِلَّ عَدلَصً ِِّٓ

كأنكركا رسالة محمد  ، أم: أف ىؤالء المكذبيف بالبعث كلقاء اهلل [45]يكنس:ًََِد وَدٌُٔخْ ُِيْعَذِّٓ{

اإليماف، كجحدكا  ىاختيارىـ الكفر عم قد خسركا الكثير مف الخير؛ ألنيـ لـ يككنكا مكفقيف في
لقاء اهلل فناليـ مف اهلل الخسراف كالمقصكد ىنا خسراف الجنة كنعيميا كأم خسارة أعظـ مف ىذه 

                                                           

 .(2/43)ج (. محمد حجازم، التفسير الكاضح218/ 4)ج : ابف كثير، تفسير القرآف العظيـانظر ((1
 .( بتصرؼ212/ 1تفسير الميسر )جنخبة مف أساتذة التفسير، ال (.96/ 11لمراغي، تفسير المراغي )جأحمد ا ((2
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اآلية:" أف مف  ى، يقكؿ الرازم في بياف معن(1)الخسارة ، فكاف جزاءىـ العذاب الذم ال مفر منو
 ،(2)ر الشريؼ الباقي كأخذ القميؿ الخسيس الفاني"الكثي ىباع آخرتو بالدنيا فقد خسر؛ ألنو أىعطى 

قصر الحياة الدنيا كفنائيا كحقارتيا، فماذا ناؿ الكافريف كالمنكريف لمبعث كالرسالة  ىكىذا دليؿ عم

ِ خفْعَشٍَ لٍَََ خٌٍّوِ وَزِزًد ؤًَْ وَزَّذَ زِ:كاآلخرة، كما في قكلو غير الخسراف في الدنيا  أَّدظِوِ بَِّٔوُ }فََّْٓ ؤَـٍَُُْ َِِّّٓ

اهلل بنسبة الكلد إليو كتكذيب آياتو فيؤالء  ى، فالمكذبيف كالمفتريف عم[17]يكنس:الَ ُّفٍِْكُ خٌُّْفْشٌُِِْ{

بالتكذيب كاالفتراء،  اهلل  ىأظمـ الناس كال أحد أشد ظممان منيـ، ألف أشد الظمـ االعتداء عم
 . (3)ىدفيـ كمبتغاىـ ىفيؤالء قد خسركا كخابكا كال يفمحكف في الكصكؿ إل

 .ثالثًا: إىالك اهلل ليم لكفرىم وتكذيبيم لمنبي محمد 

ِِنٌُخْ وَزٌَِهَ }ًٌََمَذْ ؤَىٍَْىْنَد خٌْمُشًَُْ ِِٓ لَسٍِْىُُْ ٌََّّد ـٌٍََُّخْ ًَـَدءظْيُُْ سُعٍُُيُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ ًََِد وَدٌُٔخْ ٌُِْاْ: قاؿ 

}وَزٌَِهَ وَزَّذَ خٌَّزَِّٓ ِِٓ لَسٍِْيُِْ فَدٔفُشْ وَْْفَ وَدَْ لَدلِسَصُ : ، كقكلو  [13]يكنس:َٔفْضُِ خٌْمٌَََْ خٌُّْفْشِِِني{

نذارىـ بأف اهلل [39]يكنس:خٌفَّدٌِِّني{ أىمؾ مف  ، ىذه اآليات خطاب لممشركيف مف أىؿ مكة كا 

لدالئؿ البينة الدالة سبقيـ مف األقكاـ لكفرىـ كعنادىـ كتكذيبيـ لمرسؿ عندما جاءكىـ بالمعجزات كا
صدؽ نبكتيـ كقد ذكرت سكرة يكنس ما حدث مع فرعكف ككيؼ أىمكو اهلل بسبب عدـ  ىعم

، كرغـ اإلنذار كالتيديد إىبلككـ لتكذيبكـ النبي محمد  ىليـ إنو قادر عم إيمانو، فيقكؿ اهلل 
اؿ العذاب عمييـ نبيو بإنز  مر اهلل أالكفر كالتكذيب لقسكة قمكبيـ كعنادىـ، في ىأصركا عم

ىبلكيـ لعممو أنيـ سيمكتكف عم يـ بعض الكقت لمتكبة كىذا جزاء ئالكفر كال فائدة مف إعطا ىكا 

 .(4)كافركؿ 

                                                           

 .(188/ 11)ج . كىبة الزحيمي، التفسير المنير(97/ 15)ج رم، جامع البياف في تأكيؿ القرآفانظر: الطب ((1
 .(260/ 17)ج الرازم، التفسير الكبير ((2
عاشكر،  ابف (.226/ 17(. الرازم، التفسير الكبير)ج2/457)ج أبك بكر الجزائرم، أيسر التفاسيرانظر:  ((3

 .(124 -123/ 11)ج التحرير كالتنكير
ندلسي، البحر المحيط في التفسير أبك حياف األ (.107/ 3تأكيؿ )جم، أنكار التنزيؿ كأسرار الانظر: البيضاك  ((4
 (.3/110ر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )جابف عطية، المحر  (.2/333(. الزمخشرم، الكشاؼ )ج21/ 6)
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أىؿ  ى: "ىذه اآلية ترد عم ( مف سكرة يكنس 13قاؿ القرطبي في تفسير اآلية )
نساف ألفعالو كمف ، كالمعتزلة مف القائميف بخمؽ اإل(1)الضبلؿ القائميف بخمؽ اليدل كالضبلؿ"

 خبلؿ ىذا البحث.   الباحثة بينو تضمنيا اليداية كالضبلؿ كىذا ما س

 

 

                                                           

 .(318/ 8)ج امع ألحكاـ القرآفالقرطبي، الج ((1



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
بين  الغيبيات في سورة يونس 
  السمف والمعتزلة.
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 الفصل الثالث
 بين السمف والمعتزلة الغيبيات في سورة يونس 

لممحسكسات، كأما الغيبيات فيي ما إف جميع المخمكقات تشترؾ مع اإلنساف في إدراكيا 
فإف الغيب أحد تميز اإلنساف عف غيره كىي العقبة التي بيا يتجاكز اإلنساف مرتبة الحيكاف، لذا 

ركائز اإليماف في جميع الرساالت السماكية كخاصة القرآف الكريـ، فيي جاءت لنا بكثير مف 
 في كتابو العزيز الخبر الصادؽ عف اهلل األمكر الغيبية التي ال مجاؿ لئلنساف بالعمـ بيا إال ب

، كال يجكز رد شيء مف أمكر الغيب الستبعاد العقؿ (1)لذا فاإليماف بو كاجب رسكلو  سنة كفي
كضحت لنا كثير مف األمكر الغيبية مف ذكر الشفاعة كاليكـ األخر  ، كسكرة يكنس (2)ليا

  كالجنة كالنار كغيرىا، كىذا ما سأفصمو في ىذا الفصؿ.

  المبحث الول:
 تعريف الغيب وأقسامو وآثاره. 

 المطمب الول: تعريف الغيب لغًة واصطالحًا بين السمف والمعتزلة.  

 أوًل: تعريف الغيب لغًة .

ف عف العيكف سكاء  ىالغيب في المغة: مصدر مف غاب، فكؿ ما استتر عف الحكاس كخي
كؿ مكاف غاب عنؾ ما فيو فيك غيب، ، ك (3)فيك غيب ؿو كاف محصبلن في القمكب أـ غير محص

ال يغيب عنو  ؛ ألف اهلل اهلل  ىبالنسبة لئلنساف ال بالنسبة إل كغىاًئبه  غىٍيبه يقاؿ لمشيء: 

}لَدٌُُِ خٌْغَْْرِ ًَخٌشَّيَددَشِ ًَىٌَُ خٌْمَىُُِْ :قكلو مثقاؿ ذرة في السمكات كاألرض، كما في 

 (.4)[20]يكنس:ًْ بََِّّٔد خٌْغَْْرُ ٌٍِّوِ فَدْٔعَفِشًُخْ بِِِّٔ َِمَىُُ َِِّٓ خٌُّْنعَفِشِّٓ{فَمُ }: كقكلو ، [73]األنعاـ:خٌْخَسِري{

                                                           

/ 2)ج فة النفس اإلنسانية في الكتاب كالسنةسميح الزيف، معر  (.10ظر: عمي الشحكد، أركاف اإليماف )صان ((1
11). 
 .(135 عميقات عمى متف لمعة االعتقاد )صانظر: ابف جبريف، الت ((2
/ 4)جابف فارس، معجـ مقاييس المغة  (.399/ 3في غريب الحديث كاألثر )ج النياية ،انظر: ابف األثير ((3

304). 
 (.616/ 1مفردات في غريب القرآف )ج صفياني،األ (.498مرتضي الزبيدم، تاج العركس )انظر:  ((4
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المغكم أف الغيب يدكر معناه حكؿ الخفاء كالتستر ككؿ أمر ال تدركو  ىيتضح مف المعن 
 الحكاس، ككؿ عمـ يغيب عف عمـ اإلنساف معرفتو. 

  ثانيًا: تعريف الغيب اصطالحًا عند السمف

الغيب اصطبلحان: "ىك كؿ ما غاب عف حس اإلنساف سكاء بقي مكتكمان يعجز اإلنساف 
عف إدراكو بحيث ال يعممو إال المطيؼ الخبير، أك كاف مما يعممو اإلنساف بالخبر اليقيف عف اهلل 

، (1)كرسكلو، كقد يعمـ اإلنساف بعض الغيب بتحميمو الفكرم أك نحك ذلؾ مف الكسائؿ المتاحة"
، (2)تعريفو أيضان بأنو "ما غاب عف الحكاس مما ال ييكصؿي إليو إال بالخبر دكف النظر" كيمكف

مثؿ عمـ كيتكصؿ إلييا اإلنساف بالنظر كالتحميؿ الفكرم لكف ىناؾ مف األمكر التي يمكف أف تي 
 .كجكد اهلل 

 فالغيب: ما غاب عف عيكننا كحكاسنا ككؿ ما أخبرت بو الرسؿ كاإليماف باهلل 
ئكتو، كمف ذكر لمجنة كالنار، كالبعث كالحشر، كغير ذلؾ مف األمكر الغيبية الكاردة في كمبل

كتاب اهلل كسنة رسكلو 
(3). 

 رابعًا: تعريف الغيب عند المعتزلة. 

ما حاالن، فإف  الزمخشرم في تفسيره فصؿ في تعريفو لمغيب، فجعمو قسميف إما صمة كا 
لشيء غيبان، كالعرب تسمي ما اطمأف مف األرض الغائب فيقاؿ غاب ا ىكاف صمة كاف بمعن

كنحف نعمـ منو ما أخبرنا  الذم ال ينفذ فيو ابتداء إال عمـ اهلل  ىغيبان فالغيب ىك األمر الخف
ف كاف حاالن كاف بمعن الغيبة  ىبو كدؿ عميو دليؿ، كليذا ال يجكز أف ييطمؽ فبلف يعمـ الغيب، كا 

 .(4)كالخفاء

                                                           

 (.10مي الشحكد، أركاف اإليماف )صع ((1
 .(15/ 1)جابف العربي، أحكاـ القرآف  ((2
 .(233/ 13)ج (. ابف تيمية، مجمكع الفتاكل238/ 1البياف في تأكيؿ القرآف )جانظر: الطبرم، جامع  ((3
 .(39 -38/ 1)جانظر: الزمخشرم، الكشاؼ  ((4
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صحتيا، كأمر اآلخرة كالجنة كالنار  ى"الغائبات التي قاـ الدليؿ عم قاؿ القاضي عبد الجبار:
 .  (1)كالمبلئكة كالحساب"

 المطمب الثاني: أقسام الغيب 
اعتبارات مختمفة،  ىإف أمكر الغيب كثيرة كيصعب حصرىا لذا تعددت أقسامو بناءن عم

 كجو االختصار.   ىعمثبلثة أقساـ باعتبارات مختمفة سأبينيا  ىكقد قسـ العمماء الغيب إل

 :   (2)القسم الول: الغيب باعتبار عممو ومعرفتو, ويندرج ضمنو ثالثة أنواع

نكع يعممو بعض المخمكقات دكف غيرىـ، كىك ما يطمؽ عميو الغيب النسبي، فمثبلن قد  -1
يعمـ اإلنساف بعض ما يجيمو غيره مف المخمكقات، ككذلؾ األنبياء مميزكف عف غيرىـ 

 و مف العمـ.فيما يمتمككن
نكع يمكف أف يعممو الخمؽ مف خبلؿ البحث كاالكتشاؼ كالتنقيب عف الحقائؽ الككنية  -2

 المجيكلة.  
بالغيب المطمؽ  ىبعممو، كىك ما يسم نكع ال يعممو أحد مف الخمؽ كىك ما استأثر اهلل  -3

كال كالركح، ككقت يكـ القيامة كقياـ الناس لمبعث كالحساب، فيك ال يعمـ بو نبي مرسؿ 
 كال يناؿ كسابقو مف خبلؿ البحث كالعقؿ.  غيره فيك هلل 

 : (3)القسم الثاني: الغيب باعتبار الزمان, وأيضًا يندرج ضمنو ثالثة أنواع

غيب الماضي: كاألحداث الماضية التي ذكرىا القرآف الكريـ مف قصص األنبياء مع أقكاميـ،  -1
 ىي غيب بالنسبة لمنبي محمد  كسؼ كىذا النكع بالنسبة لئلنساف نسبي، مثبلن كقصة ي

،كسكرة يكنس ذكرت بعض قصص األنبياء كنكح كلكنيا كانت معركفة ألخكة يكسؼ 
 عمييـ الصبلة كالسبلـ. ىكمكس

                                                           

 .(12ار، تنزيو القرآف عف المطاعف )صالقاضي عبد الجب ((1
عمي  (.82 -81)، الكحي كاإلنسافمحمد الجميند (.41 -40)ص انظر: بساـ العمكش، اإليماف بالغيب ((2

 .(12 -10)ص ، أركاف اإليمافدالشحك 
 لقرآفالزرقاني، مناىؿ العرفاف في عمـك ا (.42 -41ر: بساـ العمكش، اإليماف بالغيب )صانظ ((3
 .(368 -2/367)ج
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غيب الحاضر: أم كؿ ما يحدث في الككف كلكف اإلنساف ال يراه كال يقع تحت حكاسو   -2
 لكجكد عائؽ ما حاؿ بيف رؤيتو.   

نما عممو عند اهلل غيب المستقبؿ: كىذ -3 بو   ، كما أخبر اهلل ا الغيب ال يعممو اإلنساف كا 
ما  ىه فيك مف باب اطبلع اهلل ليـ عميو، أما اإلنساف فعمميـ بيذا مجرد تكقعات عمءأنبيا

}بََِّّٔد  :سيككف في المستقبؿ، فعمـ الغيب كخاصة ىذا النكع ىك هلل كحده كما في قكلو 

َ خٌُّْنعَفِشِّٓ{خٌْغَْْرُ ٌٍِّوِ فَدْٔ ، أم: ال أحد يعمـ الغيب إال اهلل، الذم [20]يكنس:عَفِشًُخْ بِِِّٔ َِمَىُُ ِِّٓ

 . (1)يعمـ عكاقب األمكر كالبلـ في لفظ الجبللة اهلل ىنا أفادت االختصاص

 ثالثًا: الغيب باعتبار ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية:  

أخبرنا بو عف طريؽ أنبيائو فيذا النكع مف الغيب يجب الغيب الذم ذكره القرآف الكريـ ك  -1
 أف نؤمف بو كمف يكفر بو فيك كافر خارج مف الممة. 

أما الغيب الذم ذكرتو السنة النبكية أيضان مف كاجبنا اإليماف بو كمنكره كافر إذا كانت   -2
 . (2)السنة متكاترة، كأما إف كانت السنة أحاد فمنكره فاسؽ

 الُخالصة:

بعممو، كمنو ما  اهلل  بو بأقسامو الثبلثة كبأنكاعو المختمفة، منو ما انفرد أف الغيب
أخبرنا بو مف خبلؿ الكحي، فيذا يجب اإليماف بو قطعان، كمنو ما نعممو مف خبلؿ التحميؿ 

 كالبحث كاالكتشاؼ، كمنو ما ال يقع تحت حكاسنا كقد يعممو غيره مف المخمكقات.   

 

 

 

                                                           

 (.48/ 15البياف في تأكيؿ القرآف )جالطبرم، جامع  (.225/ 4ر، تفسير القرآف العظيـ )جانظر: ابف كثي ((1
 .(133/ 4)جمزايا الكتاب الكريـ  ىأبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إل

 .(42)ص انظر: بساـ العمكش، اإليماف بالغيب ((2
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 إليمان بالغيب.  المطمب الثالث: أثار ا
 أوًل: بالنسبة لمفرد

لعؿ مف أىـ آثار اإليماف بالغيب نشر السكينة كالطمأنينة كالسعادة في قمكب العباد،   -1
خبلص النية كالقكؿ كالعمؿ هلل   ؛ ألف رأس اإليماف بالغيب ىك اإليماف باهلل كا 

نٌُخْ ًَظَؽَّْحُِّٓ لٌٍُُزُيُُ زِزِوْشِ خٌٍّوِ ؤاَلَ }خٌَّزَِّٓ آَِ :كعبادتو كبذلؾ يككف العبد مطمئنان كما في قكلو 

، كأم اطمئناف يبعث في النفس السكينة كالسعادة غير [28]الرعد:زِزِوْشِ خٌٍّوِ ظَؽَّْحُِّٓ خٌْمٌٍُُذ{

: شكر النعمة، كالصبر ة أمكرالسعادة بثبلث، ككما قاؿ ابف قيـ الجكزية: " ذكر اهلل
؛ لذلؾ نجد الكافر يعيش في حالة مف التعب كعدـ (1)ب"الببلء، كالتكبة مف الذن ىعم

االستقرار النفسي لعدـ إيمانو بكافة األمكر الغيبية مف القضاء كالقدر كغيرىا مف األمكر 
 . (2)الغيبية

 ىالنفس البشرية؛ فاإليماف بو يجعؿ النفس تخش ىاإليماف بالغيب لو تأثير كاضح عم  -2
، كفي عسرىا كيسرىا، كفي احركتيا كفي سككني في خمكتيا كفي جمكتيا، كفي اهلل 

اهلل  ىتصكيب مسار الحياة، بالتككؿ عم ىجميع أمكر الحياة مما يجعميا أف تعمؿ عم
 (.3)كالمنكرات ىكاإلكثار مف الطاعات كاجتناب المعاص

تطيير القمكب كصبلحيا مما يعترييا مف األكىاـ كالشككؾ  ىاإليماف بالغيب يعمؿ عم -3
فقمكب العباد متقمبة تصح كتمرض، فاإليماف بالغيب يجعميا تستقيـ فيك  كأمكر الكفر،

كسنة رسكلو  كتاب اهلل  ىعنصر أساسي في صحتيا مف خبلؿ االعتماد عم
(4)   . 

الشجاعة كالصبر كعدـ القنكط، ففي حياتنا اليكمية نكاجو  ىاإليماف بالغيب يعيف عم  -4
تمؾ القكل الغيبية التي تعيف  ىؤمف يمجأ إلالكثير مف الشدائد كاألزمات فاإلنساف الم

                                                           

 .(5ؿ الصيب مف الكمـ الطيب )صالكاب ،الجكزية قيـابف  ((1
 .(185انظر: المرجع السابؽ )ص ((2
 .(9/ 2فس اإلنسانية في الكتاب كالسنة )جانظر: سميح الزيف، معرفة الن ((3
 .(260/ 1)جانظر: عبد اهلل الجربكع، آثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية ضد األفكار اليدامة  ((4
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بما كتبو اهلل لو كأف يككف  ىكأف يرض اهلل  ىاإلنساف كتصبره كتجعمو أف يتككؿ عم
حاضره كمستقبمو ألف األمر كمو بيد اهلل  ىمطمئنان عم

(1) . 

 ثانيًا: بالنسبة لممجتمع.  

، عقيدة التكحيد كالعبكدية هلل اإليماف بالغيب يجعؿ المجتمع مجتمعان مترابطان متمسكان ب -1
مف غيره؛ ألف المجتمع السميـ القكم ىك الذم يسير  ان مما يجعمو أكثر إنتاجان كأكثر رقي

طريؽ اليدل كالرشاد، الطريؽ الذم رسمو لنا األنبياء ككما كرد ذلؾ في القرآف  ىعم
 . (2)الكريـ كالسنة النبكية

ر اإلصبلح كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف نش ىمجتمعان يقكـ عم ئاإليماف بالغيب ينش -2
الرزؽ كترؾ الجشع  ىفي الحياة االقتصادية مف السعي عم بارزه  المنكر، فيككف لو آثره 

اإليماف  ىكالحسد كالغؿ، كفي الحياة االجتماعية مف تقكية الرابطة االجتماعية القائمة عم
    .(3)لو الخبلفة في األرض كنشر األخكة كالمحبة بيف أفراد المجتمع، فبذلؾ تككف باهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.12 -11/ 2)ج نفس اإلنسانية في الكتاب كالسنةانظر: سميح الزيف، معرفة ال ((1
 .(552 -544/ 2)جانظر: عبد اهلل الجربكع، أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية ضد األفكار اليدامة  ((2
 .(237 -229بساـ العمكش، اإليماف بالغيب )صانظر:  ((3
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 المبحث الثاني
 .المالئكة بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 

ؿ المرتبة الثانية ت، فيك يحوكركف مف أركان اإليماف يعتبر اإليماف بالمبلئكة أصؿ مف أصكؿ

سَّزِّوِ ًَخٌُّْاِِْنٌَُْ وًٌُّ آََِٓ زِدٌٍّوِ ًََِٔجِىَعِوِ ًَوُعُسِوِ  }آََِٓ خٌشَّعٌُيُ زَِّد ؤُٔضِيَ بٌَِْْوِ ِِٓ: مف أركاف اإليماف كما في قكلو 

، فاإليماف بيـ كاجب كال يصح إيمافي أحد أنكر كجكدىـ فمف أنكر كجكدىـ [285]البقرة:{ ًَسُعٍُِوِ

 فيك كافر، فاإليماف بيـ قسـ مف أقساـ اإليماف بالغيب.

 حًا. المطمب الول: تعريف المالئكة لغًة واصطال
 أوًل: تعريف المالئكة لغًة. 

 ىالمبلئكة في المغة: ىي جمع كمفردىا ممىؾ، كقيؿ أنيا مشتقة مف الفعؿ ألىؾى أم بمعن
، فأصؿ كممة ممىؾ ىي مألىؾ فخففت مؤلؾ، ثـ نقمت كمىؤلكىةن   الرسالة، فتسمي الرسالة أىلككةن 

 .(1)عت مبلئكةالبلـ كخففت اليمزة فأصبحت تطمؽ مىمىؾ، كجيم ىاليمزة إل

الرسالة، فيـ سفراء اهلل  ىالمبلئكة مشتقة مف األلككة التي بمعن المغكم أف ىيتبيف مف المعن
 أنبيائو في تبميغ الرسالة. ىإل

 ثانيًا: تعريف المالئكة اصطالحًا عند السمف.

، فيـ عبارة عف "أجساـ ـ الغيب الذم ال يعممو أحد إال اهلل كالالمبلئكة عالـ مف ع
التشكؿ بأشكاؿ مختمفة، كمسكنيا السمكات كىـ عباد اهلل  ىانية لطيفة أعطيت القدرة عمنكر 

فيـ ال  ،كامرهأل ان المكرمكف الطاىركف ذاتان كصفة كأفعاالن، خمقيـ اهلل مف النكر لعبادتو كتنفيذ
 . (2)فكؿ حركة في العالـ فيي ناشئة عف المبلئكة" ،يعصكف اهلل ما أمرىـ كيفعمكف ما يأمركف بو

                                                           

(. 10/394)جنظكر، لساف العرب (. ابف م1/24)جكآخركف، المعجـ الكسيط  ىانظر: إبراىيـ مصطف ((1
 .(1/18)جالفيكمي، المصباح المنير 

العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية ابف أبي (. 2/656)جحافظ الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ  ((2
متف العقيدة الطحاكية  ى(. صالح الفكزاف، التعميقات المختصرة عم229(. الجرجاني، التعريفات)ص237)ص
 (.128)ص



252 
 

الغيبية خمقت مف نكر، عف عائشة رضي اهلل  فالمبلئكة ىـ خمؽ مف مخمكقات اهلل 
ًمقىتً : عنيا قالت قاؿ رسكؿ اهلل  ًئكىةي  خي ، ًمفٍ  اٍلمىبلى ًمؽى  نيكرو اف   كىخي ، ًمفٍ  مىاًرجو  ًمفٍ  اٍلجى ًمؽى  نىارو ـي  كىخي  آدى

ـٍ  كيًصؼى  ًممَّا ف اهلل في الميؿ كالنيار، متميزكف في كمكانيا في السمكات، عباد يسبحك  (1)"لىكي
التشكؿ  ىصفاتيـ كأفعاليـ، فيـ ال ينامكف كال يتزكجكف كال يأكمكف كال يشربكف، ليـ القدرة عم

 بأشكاؿ مختمفة يفعمكف ما يؤمركف، كال يعصكف اهلل فيما يأمرىـ. 

 ثالثًا: تعريف المالئكة عند المعتزلة.

تتكالد مسكنيا السمكات عباد مكرمكف عند اهلل  المبلئكة عند المعتزلة: ىـ أجساـ ال
سائر العباد، لما ىـ عميو مف األحكاؿ كالصفات التي تميزىـ عف غيرىـ،  ىمفضمكف عم

الزمخشرم أنيـ  ل، كير (3)، كال ترل كالجف(2)كالمبلئكة عند المعتزلة أفضؿ مف الرسؿ كاألنبياء
 ، لكف القاضي عبد الجبار(4)س كالجفغيرىـ مف اإلن ىمعصكمكف ال يجكز عمييـ ما يجكز عم

فعؿ المعصية، لكف ال يككف منيـ إال  ىالطاعة مع قدرتيـ عم ىيرم أنيـ مجبكلكف عم
 الطاعة كال يعصكف اهلل البتة.   ى، كىذا ال يجكز فالمبلئكة معصكمكف مجبكلكف عم(5)الطاعة

فقاؿ:  ت اهلل كيرل الزمخشرم أنو ال يجكز أف تكصؼ المبلئكة باألنكثة كأنيـ بنا
"إنيـ استيانكا بأكـر خمؽ اهلل عميو كأقربيـ إليو حيث أنثكىـ، كلك قيؿ ألقميـ كأدناىـ فيؾ أنكثة أك 

  .(7)كذلؾ في أىاجييـ بيف مكشكؼ" (6)شكمؾ شكؿ النساء لمبس لقائمو جمد النمر كالنقمبت حماليقو

 

 
                                                           

قىاًئؽً  الز ٍىدً كتاب مسمـ: صحيح مسمـ، [ ((1 اًديثى  ًفي/باب كىالرَّ قىةو  أىحى  .] 2996 : حديث رقـ4/2294، ميتىفىرِّ
 (. 2/326)ج(. األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف 3/112انظر: الزمخشرم، الكشاؼ ) ((2
 .(134انظر: القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف )ص ((3
 .( بتصرؼ2/727)جزمخشرم: الكشاؼ ال ((4
 .(231 -2/230)جالقاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ ((5
النقمبت حماليقو: حمبلؽ العيف أم باطف أجفانيا الذم يسكده الكحؿ، أك ما يغطي األجفاف مف بياض  ((6

ج المغة كصحاح العربية م، الصحاح تاالمقمة، كيقاؿ حممؽ الرجؿ أم فتح عينيو كنظر نظران شديدان. الجكىر 
 (.4/1465)ج
 .(4/63)جالزمخشرم، الكشاؼ  ((7
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 شبية المعتزلة في المالئكة والرد عمييا.

فيما يأمرىـ كيفعمكف ما يؤمركف،  أف المبلئكة ال يعصكف اهلل شبية المعتزلة 
 ، لذلؾ ىـ أفضؿ مف األنبياء كالرسؿ.    أدـ يعصكف اهلل  ىكالصالحكف مف بن

 مناقشة المعتزلة والرد عمييم.

الطاعة، أما بني أدـ فيخطئكف كيصيبكف، كمنيـ مف يقع في  ىالمبلئكة خمقت مجبكلة عم
كالتائب مف الذنب كمف ال ذنب لو، كالتكبة عبادة  كفف التكابئيير الخطاالمعصية ثـ يتكب كخ

كىذا ال شؾ األنبياء  ىفالخطأ الذم كقعت فيو المعتزلة تفضيؿ المبلئكة عم ،يحبيا اهلل 
، كقد قاؿ ابف أبي العز (1)المبلئكة ى، كالذم عميو السمؼ تفضيؿ األنبياء كالصالحيف عمنوبطبلب

سألة:" كحاصؿ الكبلـ أف ىذه المسألة مف فضكؿ المسائؿ، كلـ يتعرض ليا الحنفي في ىذه الم
      (2)كثير مف أىؿ األصكؿ"

المطمب الثاني: وظائف وأعمال المالئكة عند السمف كما ورد في سورة يونس 
  . 

 أوًل: وظائف المالئكة عند السمف.

لمبلئكة أصناؼ، ككؿ صنؼ أف ا ىلقد دلت النصكص الشرعية الثابتة في الكتاب كالسنة عم
كظيفة كمياـ مغايرة لبعضيـ البعض، فمنيـ المككؿ بالكحي، كمنيـ المككؿ   اهلل ومنيـ أككم

بحممة العرش، كمنيـ المككؿ بحفظ اإلنساف مف األذل كالشر، كحفظ أعمالو التي يقكـ بيا 
كاألجنة في األرحاـ،  كتسجيميا، كمنيـ المككؿ باألرزاؽ كالقطر كالنبات، كمنيـ المككؿ بالرحـ

كمنيـ المككؿ بقبض األركاح، كالمككؿ بالسؤاؿ في القبر، كالمككؿ بالنفخ في الصكر، كالمككؿ 
، كغير ذلؾ مف المياـ المككؿ إلييـ كالمتأمؿ (3)بالجنة كالنار، كمنيـ زكار كعيمار البيت المعمكر

                                                           

(. 4/366)ج الفتاكل (. ابف تيمية، مجمكع239العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص انظر: ابف أبي ((1
 (.2/398)جالسفاريني، لكامع األنكار البيية 

 (.245ية )صابف أبي  العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاك  ((2
البيت المعمكر ىك: بيت في السماء حياؿ الكعبة يدخمو كؿ يـك سبعكف ألؼ مف المبلئكة ثـ يخرجكف منو  ((3

(. ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ 22/454)جفبل يعكدكف. انظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف 
 .(7/398)ج
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مككمة إلييـ كما ذكرتو ىنا لمنصكص الشرعية في الكتاب كالسنة يبلحظ الكثير مف المياـ ال
بعض مف أعماليـ فيـ المككمكف بالعالـ العمكل كالسفمي كتدبير األمر كمو بإذف اهلل كمشيئتو، فيـ 

عبادة متكاصمة مف الذكر كالتسبيح كالدعاء، كفعؿ كؿ ما يؤمركف بو كال يفعمكف  يعبدكف اهلل 
 .  (1)البشر ىكف تمامان عف بنكانت كبيرة أك صغيرة فيـ يختمف المعاصي كالكبائر سكاءن 

 :  وظائف المالئكة كما وردت في سورة يونس 

كقد كرد ذلؾ في أكثر مف مكضع قاؿ النبياء عمييم الصالة السالم,  ىإنزال الوحي عم -1

: ُُْؤَْْ ؤَٔزِسِ خٌنَّدطَ ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ  }خٌش ظٍِْهَ آَّدضُ خٌْىِعَدذِ خٌْمَىُِْ ؤَوَدَْ ٌٍِنَّدطِ لَفَسًد ؤَْْ ؤًَْلَْْنَد بٌََِ سَـًٍُ ِِّنْي

مف عباده  ىاصطف ، فاهلل [2-1]يكنس:ٌَيُُْ لَذَََ صِذْقٍ لِنذَ سَزِّيُِْ لَديَ خٌْىَدفِشًَُْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ ُِّسِني{

تشريعاتو، فيـ السفراء بيف أفرادان كأكرميـ بالنبكة كالرسالة، كأرسؿ إلييـ مبلئكة لتبميغيـ أكامر اهلل ك 
، األنبياء جبريؿ ىكعباده كخاصة األنبياء كالرسؿ منيـ، كالمككؿ بإنزاؿ الكحي عم اهلل 

األنبياء بكاسطة المبلئكة كخاصة النبي محمد  ىقد كرد فييا إنزاؿ الكحي عم كسكرة يكنس 

  كما في قكلو :ْوُ لًُْ َِد }ًَبِرَخ ظُعٍََْ لٍََْْيُِْ آَّدظُنَد زَِّْنَد ضٍ لَديَ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد خجْطِ زِمُشْآٍْ غَْْشِ ىَازَخ ؤًَْ زَذٌِّ

َوُ ِِٓ ظٍِْمَدء َٔفْغِِ بِْْ ؤَظَّسِكُ باِلَّ َِد ٌُّلََ بٌََِِّ بِِِّٔ ؤَخَدفُ بِْْ لَصَْْطُ سَزِّ ِ لَزَخذَ ٌٍََّْ َّىٌُُْ ٌِِ ؤَْْ ؤُزَذٌِّ

  األنبياء حديث عمر بف الخطاب ىكمما يؤكد نزكؿ المبلئكة بالكحي عم ،[15]يكنس:لَفُِْ{

ا": قىاؿى  ، ذىاتى   اهللً  رىسيكؿً  ًعٍندى  نىٍحفي  بىٍينىمى مىٍينىا طىمىعى  ًإذٍ  يىٍكـو ؿه  عى  سىكىادً  شىًديدي  الثِّيىاًب، بىيىاضً  شىًديدي  رىجي
مىٍيوً  ييرىل الى  الشَّعىًر، ده، ًمنَّا ٍعًرفيوي يى  كىالى  السَّفىًر، أىثىري  عى تَّى أىحى مىسى  حى ٍكبىتىٍيوً  فىأىٍسنىدى  ، النًَّبيِّ  ًإلىى جى  ًإلىى ري
ٍكبىتىٍيًو، عى  ري مىى كىفٍَّيوً  كىكىضى قىاؿى  فىًخذىٍيًو، عى مَّدي  يىا: كى ـً  عىفً  أىٍخًبٍرًني ميحى ٍسبلى يمىاًف، ، ك اإٍلً السَّاعىًة، ك اإٍلً
ٍحسىافً  ًميًّا، فىمىًبٍثتي  اٍنطىمىؽى  ثيـَّ : اؿى ق اإٍلً ؟ مىفً  أىتىٍدًرم عيمىري  يىا: ًلي قىاؿى  ثيـَّ  مى  كىرىسيكليوي  اهللي : قيٍمتي  السَّاًئؿي

                                                           

العز الحنفي، شرح العقيدة  (. ابف أبي181-180)ص ة اإلسبلميةانظر: حسف أيكب، تبسيط العقيد ((1
(. عمي الشحكد، 170-169صحيح االعتقاد )ص ى(. صالح الفكزاف، اإلرشاد إل238-237الطحاكية )ص
 .(60-53أركاف اإليماف )
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ـي، ـٍ  ًجٍبًريؿي " فىًإنَّوي : قىاؿى  أىٍعمى ـٍ  أىتىاكي ـٍ  ييعىمِّميكي ، كقد سبؽ التفصيؿ في ىذه المسألة في ىذا (1)" ًدينىكي
 . (2) البحث

فإىبلؾ األمـ السابقة كالظالمة ىك مف كظائؼ : كذبة هلل إىالكيم لألمم الكافرة والم -2
كذلؾ لتككف عبرة لغيرىا، كسكرة  المبلئكة فتينزؿ بيـ العقاب كالعذاب الشديد بأمر مف اهلل 

المشركيف المكذبيف لمنبي محمد كلرسالتو، كما في  ىبينت إنزاؿ المبلئكة العذاب عم  يكنس

ُ خٌْمٌَََْ خٌْمُشًَُْ ِِٓ لَسٍِْىُُْ ٌََّّد ـٌٍََُّخْ ًَـَدءظْيُُْ سُعٍُُيُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ ًََِد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ وَزٌَِهَ َٔفْضِ}ًٌََمَذْ ؤَىٍَْىْنَد  : قكلو 

نزاؿ العقاب عمييـ، كما في قكلو  ككذلؾ كيؼ تـ إىبلؾ قـك نكح  ,[13]يكنس: خٌُّْفْشِِِني{ كا 

:ُْنَده دلِسَصُ ًََِٓ َِّمَوُ فِِ خٌْفٍُْهِ ًَـَمٍَْنَدىُُْ خَالَجِفَ ًَؤَغْشَلْنَد خٌَّزَِّٓ وَزَّزٌُخْ زِأَّدظِنَد فَدٔفُشْ وَْْفَ وَدَْ لَ }فَىَزَّزٌُهُ فَنَفَّْ

}ًَـَدًَصَْٔد زِسَنِِ  : ، كأيضان إغراقيـ لفرعكف عند تمرده كطغيانو، قاؿ [73]يكنس:خٌُّْنزَسِّٓ{

خٌَّزُِ آَِنَطْ زِوِ زَنٌُ ظْسَمَيُُْ فِشْلٌَُْْ ًَـُنٌُدُهُ زَغًْْد ًَلَذًًْخ لَعََّ بِرَخ ؤَدْسَوَوُ خٌْغَشَقُ لَديَ آَِنطُ ؤََّٔوُ ال بٌِِاوَ بِالَّ بِعْشَخجًَِْ خٌْسَمْشَ فَإَ

نزاؿ العذاب عمييـ مف كظائؼ [90]يكنس:بِعْشَخجًَِْ ًَؤََٔدْ َِِٓ خٌُّْغٍِِّْني{ ، فإىبلؾ األمـ السابقة كا 

 مبلئكة المكمفة بيا.    ال
فيي تقـك بكتابة كتسجيؿ جميع أفعاؿ كأقكاؿ كتابة المالئكة أفعال وأعمال وأقوال العباد:  -3

}ًَبِرَخ ؤَرَلْنَد خٌنَّدطَ سَلَّْصً ِِّٓ زَمْذِ ظَشَّخء َِغَّعْيُُْ بِرَخ ٌَيُُ َِّىْشٌ فِِ آَّدظِنَد لًُِ : بني البشر، ككرد ذلؾ في قكلو 

} بَِّْ سُعٍَُنَد َّىْعُسٌَُْ َِد ، الشاىد في قكلو[21]يكنس:عْشَقُ َِىْشًخ بَِّْ سُعٍَُنَد َّىْعُسٌَُْ َِد ظَّْىُشًُْ{خٌٍّوُ ؤَ

أم أف المبلئكة المككمكف بكتابة كتسجيؿ أعماؿ العباد مؤمنيـ ككافرىـ تكتب جميع ما  ظَّْىُشًُْ{

}بِرْ َّعٍََمََّ خٌُّْعٍََمَِّْدِْ لَِٓ  : كما في قكلو  (3)قمبيقكلكنو كما يعممكنو، كذلؾ النية؛ ألنيا مف فعؿ ال

ناؾ ممؾ يكتب قكلو كفعمو فإف في ,[18]ؽ:خٌَِّْْنيِ ًَلَِٓ خٌشَِّّديِ لَمِْذ َِد ٍَّْفِؿُ ِِٓ لٌَْيٍ بِالَّ ٌَذَّْوِ سَلِْر لَعِْذ{

ف كاف شران فيك مف أىؿ الشماؿ، فيما يرصداف جميع ما  كاف خيران فيك مف أىؿ اليميف، كا 

                                                           

يمىافى كتاب  مسمـ: صحيح مسمـ،[ ((1 اًف، معرفةباب / اإٍلً يمى ، اإٍلً ـً ٍسبلى مىةً  كالقىدىرً  كىاإٍلً ةً ا كىعىبلى حديث : 1/36، لسَّاعى
 .]8رقـ 
 (.227انظر: صفحة ) ((2
 (.327في، شرح العقيدة الطحاكية )صالعز الحن انظر: ابف أبي  ((3
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ذلؾ بؿ يسجمكف جميع ما تدبركف  ىكلـ يقتصر األمر عم ،(1)يصدر عنو مف قكؿ أك فعؿ
 ىفيجازم كؿ كاحد منكـ عم اهلل  ىكتخططكف لو، فيسجمكنو عميكـ، كبعد ذلؾ يعرضكنو عم

مثقاؿ  ال يغيب عنو كؿ فعؿ فعمو سكاء كاف خيران أك شران، كذلؾ مف تماـ العناية الربانية كأنو 
ـى قاؿ ابف تيمية "أف اهلل قادر أف ييعمً , (2)ذرة في السمكات كاألرض، فيك عالـ الغيب كالشيادة

ما في  ىبعض البشر عم طًَّمعى يي أف  ىالمبلئكة بما في نفس العبد كيؼ شاء، كما ىك قادر عم
 .(3)نفس اإلنساف"

عف رسكؿ  بف عباس أف المبلئكة تسجؿ جميع أفعاؿ قمكب العباد، فعف ا ىكالدليؿ عم
بِّوً  عىفٍ  يىٍرًكم ًفيمىا اهلل  سىنىاتً  كىتىبى  المَّوى  ًإفَّ : قىاؿى : قىاؿى   رى ، بىيَّفى  ثيـَّ  كىالسَّيِّئىاتً  الحى ـَّ  فىمىفٍ  ذىًلؾى  ىى

سىنىةو  ٍميىا فىمىـٍ  ًبحى سىنىةن  ًعٍندىهي  لىوي  المَّوي  كىتىبىيىا يىٍعمى ـَّ  ىيكى  فىًإفٍ  كىاًممىةن، حى  ًعٍندىهي  لىوي  المَّوي  كىتىبىيىا فىعىًممىيىا اًبيى  ىى
سىنىاتو  عىٍشرى  مىفٍ  كىًثيرىةو، أىٍضعىاؼو  ًإلىى ًضٍعؼو  ًمائىةً  سىٍبعً  ًإلىى حى ـَّ  كى ٍميىا فىمىـٍ  ًبسىيِّئىةو  ىى  لىوي  المَّوي  كىتىبىيىا يىٍعمى
سىنىةن  ًعٍندىهي  ـَّ  ىيكى  فىًإفٍ  كىاًممىةن، حى  .(4)"كىاًحدىةن  سىيِّئىةن  لىوي  المَّوي  يىاكىتىبى  فىعىًممىيىا ًبيىا ىى

 ثانيًا: وظائف المالئكة عند المعتزلة.  

لؤلنبياء ككبيرىـ جبريؿ  غ رساالت اهلل يمف أىـ مياـ ككظائؼ المبلئكة عند المعتزلة: تبم
 كمنيـ حممة العرش كيزعمكف أف العرش في السماء لعبادة المبلئكة كىك كالبيت الحراـ في ،

، كلكف الممكيف منكر كنكير فقد اختمفكا في إثباتيـ كنفييـ، نتيجة الختبلفيـ في إثبات (5)األرض
عذاب القبر أك نفيو، فمف أثبت عذاب القبر أثبت الممكيف منكر كنكير كالجبائي كسائر 

                                                           

(. ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ 8/129)جمزايا الكتاب الكريـ  ىانظر: أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إل ((1
(7/372). 

  .(11/144)جير المنير انظر: كىبة الزحيمي، التفس ((2
 .(4/253ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج ((3
قىاؽً كتاب  البخارم: صحيح البخارم،[ ((4 ـَّ  مىفٍ باب / الرِّ سىنىةو  ىى  .]6491: حديث رقـ 8/103، ًبسىيِّئىةو  أىكٍ  ًبحى
 (.365انظر: القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف )ص ((5
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كرغـ ذلؾ فيؤمنكف  ،(1)المعتزلة، كمف أنكر عذاب القبر كضرار بف عمرك، فقد أنكر منكر كنكير
 .(2)ئكة المككمكف في النفخ في الصكر كصاحبو إسرافيؿبالمبل

 من خالل ما سبق يتبين: 
أف العرش مكاف  ىأف المعتزلة تكافؽ السمؼ في بعض كظائؼ المبلئكة، لكف المعتزلة تدع  -1

عميو، كمكاف  اهلل  للعبادة المبلئكة فيذا باطؿ؛ ألف العرش ىك سرير الممؾ الذم استك 
بيت المعمكر فيعمركنو بالعبادة كالذكر فيدخمو كؿ يكـ سبعكف ألفان ثـ ال العبادة لممبلئكة ىك ال

، البىٍيتي  ًلي فىريًفعى  ...: "قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  يعكدكف إليو، عف أنس بف مالؾ   المىٍعميكري
، فىسىأىٍلتي  مِّي المىٍعميكري  البىٍيتي  ىىذىا: فىقىاؿى  ًجٍبًريؿى ، أىٍلؼى  سىٍبعيكفى  يىٍكـو  كيؿَّ  ًفيوً  ييصى كا ًإذىا مىمىؾو رىجي  لىـٍ  خى
ا آًخرى  ًإلىٍيوً  يىعيكديكا مىٍيًيـٍ  مى  . (3)"عى

ف بكظائفيـ الخاصة بيـ بما فييـ اإلقرار يالذم عميو السمؼ إثبات جميع المبلئكة المككم -2
  بكجكد الممكيف منكر كنكير كالقياـ بالمياـ المككمة إلييـ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، الفصؿ في الممؿ كاألىكاء 734-730لجبار، شرح األصكؿ الخمسة )صانظر: القاضي عبد ا ((1 (. ابف حـز
 (.56-4/55)جكالنحؿ 

 .(4/393انظر: الزمخشرم، الكشاؼ ) ((2
ٍمؽً  بىٍدءً  كتاب البخارم: صحيح البخارم،[ ((3  .]3207 حديث رقـ: 4/109، المىبلىًئكىةً  ًذٍكرً /باب الخى
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 ثالثالمبحث ال
 بين السمف والمعتزلة. مظاىره من خالل سورة يونس و اليوم اآلخر 

يعتبر اليـك اآلخر مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف فيك منعطؼ كمرحمة خطيرة 
، لذلؾ ينبغي لكؿ مسمـ أف ييتـ بذلؾ اليـك العظيـ بما لحياة أخر  ىينتقؿ بيا اإلنساف مف حياة إل

ما في نار جينـ، كفي فيو مف أحداث عظيمة كجميمة كالتي تنتيي با لخمكد إما في جنات النعيـ كا 
كقتنا الحاضر نبلحظ أغمب الناس قد أليتيـ الدنيا بشيكاتيا كممذاتيا كتناسكيا ذلؾ اليكـ العظيـ 

َْد }بََّْ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد ًَسَظٌُخْ زِدٌْمَْدشِ خٌذُّْٔ :الذم يككف فيو االستقرار كالخمكد، كما في قكلو 

 . [7]يكنس:ًَخؼَّْإٌَُّٔخْ زِيَد ًَخٌَّزَِّٓ ىُُْ لَْٓ آَّدظِنَد غَدفٌٍُِْ{

في ىذا  سردت بعض أحداث ذلؾ اليكـ العظيـ بمشاىده، كالحديث كسكرة يكنس 
 ما كرد فييا مف ذكر لمبعث، كالحشر، كالشفاعة، كالجنة كالنار.  ىالبحث عم

 سمف والمعتزلة.  المطمب الول: تعريف اليوم الخر بين ال
 أوًل: تعريف اليوم اآلخر لغًة: 

، كيعبر باليكـ عف (1)، لكنو أدغـأىٍيكىاـه  أىيَّاـو اليكـ كممة مفردة كجمعيا أياـ، كاألصؿ في 
، أما التركيب الثاني مف (2)غركبيا ىالمدة مف الزماف، أك بالفترة ما بيف كقت طمكع الشمس إل

، (3)أم دار الحياة بعد المكت كدار البقاء: كاأليٍخرىل كاآلًخرىةي كؿ، التعريؼ اآلخر: فيك ما يقابؿ األ
كسمي باليكـ اآلخر  ،(4)ىكيراد بالدار اآلخرة النشأة الثانية بعد أف كانت الدنيا ىي النشأة األكل

 فيك آخر األكقات المحدكدة كمتأخران عف الدنيا.  (5)"ألنو آخر يـك كال يـك بعده"

 

 

                                                           

 .(160-6/159)جلمغة انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس ا ((1
 .(894انظر: األصفياني، المفردات في غريب القرآف )ص  ((2
 (. 9كأخركف، المعجـ الكسيط )ص ى(. إبراىيـ مصطف342انظر: الفيركز أبادم، القامكس المحيط )ص ((3
 .(69-68انظر: األصفياني، المفردات في غريب القرآف )ص ((4
 .(2/72)جتاب التكحيد ك ىمحمد العثيميف، القكؿ المفيد عم ((5
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 يوم اآلخر اصطالحًا عند السمف.   ثانيًا: تعريف ال

المقصكد باليـك اآلخر عند السمؼ: ىك ذلؾ اليكـ الذم تبدأ فيو التغيرات الككنية بما فييا 
السماكية كاألرضية فتتبدؿ األرض غير األرض، كتتشقؽ السماء كتتصادـ الككاكب كالمجرات، 

، كتنتيي الحياة في ذلؾ العالـ الذم نحياه  ، كىك يكـ القيامة الذم يبدأ بالحشر (1)كتتبعثر النجـك
 .(2)أف ينتيي بالجنة أك النار ىكخركج الناس مف قبكرىـ لمحساب كعرض الصحائؼ إل

كعميو فاإليماف باليكـ اآلخر يككف مجمبلن: باالعتقاد الكامؿ أف ىناؾ يكمان يجمع اهلل بو 
 ر. أعماليـ، كيككف المستقر في الجنة أك النا ىعباده لمجازاتيـ عم

بما يككف   كرسكلو  أما اإليماف المفصؿ: فيك االعتقاد كالتصديؽ بكؿ ما أخبر اهلل
قبؿ المكت مف إمارات الساعة كأشراطيا، كبما يككف بعد المكت مف فتنة القبر كعذابو، كبما 
يككف بعد المكت مف النفخ في الصكر، كالبعث كالحشر كالحساب كالصراط كالميزاف كالجنة 

 . (3)كالنار

 فاإليماف باليكـ اآلخر جزءه ال يتجزأ مف أجزاء العقيدة، كيؼ ال كىك أحد أركاف اإليماف باهلل   

}ًٌََاىَِّٓ خٌْسِشَّ : كيمثؿ الركف الخامس منيا كيأتي بالمرتبة الثانية بعد اإليماف باهلل، مصداقان لقكلو 

}لَدظٌٍُِخْ خٌَّزَِّٓ الَ ُّاِِْنٌَُْ زِدٌٍّوِ ًَالَ زِدٌٌََِْْْ : ، كقكلو [177]البقرة:ًَخٌْىِعَدذِ{َِْٓ آََِٓ زِدٌٍّوِ ًَخٌٌََِْْْ خٓخِشِ ًَخٌَّْٔجِىَصِ 

محاربتو كيجب  ، كيككف قد كفر بجميع أركاف اإليماففمف أنكره فيك كافر  ,[29]التكبة:خٓخِشِ{

هَ ؤَلَكٌّ ىٌَُ لًُْ بُِ ًَسَزِِّ بَِّٔوُ ٌَمَكٌّ }ًََّغْعَنسِحٌَُٔ:، كىذا ما عميو السمؼ الصالح، كما في قكلو مقاتمتوك 

 .[53]يكنس:ًََِد ؤَٔعُُْ زُِّمْفِضِّٓ{

                                                           

 .(55انظر: عبد السبلـ التكنجي، اإليماف باليـك اآلخر )ص ((1
 .(193، شرح جكىرة التكحيد )صم(. البيجكر 211انظر: حسف أيكب، تبسيط العقائد اإلسبلمية ) ((2
اقضو (. األثرم، اإليماف حقيقتو خكارمو نك 70انظر: نعيـ ياسيف، اإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو )ص ((3

(. محمد التكيجرم، مختصر الفقو 495ص(. محمد الخميس، أصكؿ الديف عند اإلماـ أبك حنيفة )149)ص
 (.89صاإلسبلمي في ضكء الكتاب كالسنة )
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كمف مظاىر اىتماـ القرآف الكريـ باليكـ اآلخر، اإلكثار مف ذكره فبل تكاد تخمك سكرة مف سكره  
ـ الجمع، إال كيككف الحديث عنو بأسماء كثيرة كمتعددة، فمف أسمائو يكـ البعث، يكـ الديف، يك 

 (. 1)معناه ىيـك الفصؿ، يـك الخركج، كغيرىا مف األسماء ككؿ اسـ يحمؿ داللة تدؿ عم

}ًٌََََّْ َٔمْشُشُىُُْ   :ذيكر فييا أحد أسمائو يكـ الحشر كما في قكلو كسكرة يكنس 

ْ ٍَّْسَؽٌُخْ بِالَّ عَد: ، كقكلو [28]يكنس:ـَِّْمًد{ َ خٌنَّيَدسِ{}ًٌََََّْ َّمْشُشُىُُْ وَإَْ ٌَُّ ، كسيمي [45]يكنس:لَصً ِِّٓ

  يحشر عباده في أرض المحشر لمحساب كسيأتي بياف ذلؾ بالتفصيؿ.   بيـك الحشر؛ ألف اهلل 

 ثالثًا: اليوم اآلخر عند المعتزلة. 

مسائؿ  ىالعقؿ كاتخاذه المصدر األساسي في االستدالؿ عم ىالعتماد المعتزلة عم
كمنيا أحداث  كافة دليان كخالفت مذىب السمؼ الصالح في أمكر الديفالعقيدة، فقد نيجت نيجان ج

، فأنكرت رؤية اهلل  يكـ القيامة كما سبؽ  يكـ اآلخرة، فقد أنكرت كأكلت جميع أحداث ذلؾ اليـك
في أىؿ الكبائر، ككذلؾ ادعت أف الجنة كالنار  الحديث عنيا، كأنكرت شفاعة النبي محمد 

يـ قاؿ بفناء حركات أىؿ الجنة، ككذلؾ تؤلكا أحداث ذلؾ اليكـ مف ف اآلف، كبعضيغير مخمكقت
 بعث كحشر، كسأيبيف مذىبيـ في ىذه العقائد في المباحث التالية مف ىذا البحث. 

كقاؿ عمماء الكبلـ: "إف كجكد اليكـ األخر ممكف؛ ألنو لك قدر كجكده لـ يمـز مف تقدير كجكده 
ر عقبل" فيـ نيجكا منيجان جدليان بعيدان عف العقؿ محاؿ فما المانع إذف أف يكجد يكـ أخ

 .(2)المنطقي

كما في المنكرين لمبعث  ىبين السمف والمعتزلة والرد عمبعث الالمطمب الثاني: 
   .سورة يونس 

بعث العباد مف قبكرىـ أحياء  مف أحداث اليكـ اآلخر التي كردت في سكرة يكنس 
شبو  ىالعديد مف اآليات التي تؤكد البعث كترد عم أعماليـ، كقد كردت ىليتـ مجازاتيـ عم

                                                           

لقيامة كداللة كؿ اسـ ( حيث ذكرت أسماء يـك ا14-9انظر: إيماف كردم، اليـك اآلخر أحداث كعبر )ص ((1
 .(630-628العقيدة اإلسبلمية كأسسيا )صعبد الرحمف الميداني،  مف أسمائو.

 (.17محمد العبده كطارؽ عبد الحميـ، المعتزلة بيف القديـ كالحديث )ص ((2
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}بٌَِْْوِ َِشْـِمُىُُْ ـَِّْمًد ًَلْذَ خٌٍّوِ لَمًّد بَِّٔوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ ٌَِْفْضَُِ خٌَّزَِّٓ   :المنكريف لو كما في قكلو

ْ لٍَُِّْ ًَلَزَخذٌ ؤٌٌَُِْ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْفُشًُْ{آَِنٌُخْ ًَلٌٍَُِّخْ خٌصَّدٌِمَدضِ زِدٌْمِغْػِ ًَخٌَّزَِّٓ وَفَشُ  .[4]يكنس:ًخْ ٌَيُُْ شَشَخذٌ ِِّٓ

 أوًل: تعريف البعث لغًة. 

منيا: اإلرساؿ يقاؿ بعثت فبلنان أم أرسمتو، كالبعث  عدة معافو  ىالبعث في المغة يطمؽ عم
الناقة أم أثرتيا ككانت قبؿ  ٍثتي بىعى اإلثارة كالتحريؾ ألم شيء ساكف، أك قاعد، يقاؿ  ىيأتي بمعن

، كبعثتو مف النكـ، أم أيقظتو ىباركة أك قاعدة، كيأتي بمعن     .(1)اإليقاظ مف النـك

 ثانيًا: تعريف البعث اصطالحًا عند السمف وكيفيتو.  

 البعث اصطالحًا عند السمف. - أ
ا أمر ليس ببعيد البعث الذم يككف في يكـ الجزاء ىك حقيقة مؤكدة كأمر كاقع ال محالة، كىذ

الذم خمؽ كؿ شيء، كىذا البعث ال يستثني منو أحدان فيشمؿ جميع المخمكقات مف   ىعم

ؤَُّّيَد خٌنَّدطُ بََِّّٔد زَغُْْىُُْ لٍَََ ؤَٔفُغِىُُ َِّعَدقَ  }َّد :كما في قكلو  ،(2)إنساف كحيكاف ككؿ ما دبت فيو الركح

 .[23]يكنس:ـِمُىُُْ فَنُنَسِّحُىُُ زَِّد وُنعُُْ ظَمٌٍَُّْْ{خٌْمََْدشِ خٌذَُّْْٔد ؼَُُّ بٌَِْنَد َِشْ

حياء  كعميو فيمكف تعريؼ البعث بأنو: إحياء اهلل  المكتى مف قبكرىـ بإعادة األركاح كا 
أرض  ىاألجساد كذلؾ حيف ينفخ في الصكر النفخة الثانية، فيخرج الخمؽ جميعيـ مف قبكرىـ إل

 عف جابرف، (3)وكحساب همات عميو ليناؿ كؿ منيـ جزاء ما ىالمكقؼ، كيبعث كؿ إنساف عم
مىٍيًو" يقكؿ:" قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  مىى مىا مىاتى عى ٍبدو عى ييٍبعىثي كيؿ  عى

(4) .  

                                                           

(. الفيركز 5/169)ج(. مرتضي الزبيدم، تاج العركس 117-2/116)جانظر، ابف منظكر، لساف العرب  ((1
 .(1/273ج)(. الجكىرم، الصحاح كتاج المغة 1/165)جأبادم، القامكس المحيط 

 .(651انظر: عبد الرحمف الميداني، العقيدة اإلسبلمية كأسسيا )ص ((2
(. نعيـ ياسيف، اإليماف أركانو حقيقتو 89المطيؼ، التكحيد لمناشئة كالمبتدئيف )ص العزيز عبد انظر: عبد ((3

 (.104مي في ضكء الكتاب كالسنة )ص(. محمد التكيجرم، مختصر الفقو اإلسبل99نكاقضو )ص
نَّةً  اٍلًقيىامىةً  ًصفىةً كتاب  مسمـ: صحيح مسمـ،[ ((4 ٍسفً  اأٍلىٍمرً /باب كىالنَّارً  كىاٍلجى ، اٍلمىٍكتً  ًعٍندى  تىعىالىى ًباهللً  الظَّفِّ  ًبحي
 .]2878 رقـ الحديث: 4/2206
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إثارة  ىنبلحظ مف خبلؿ التعريؼ المغكم كاالصطبلحي لمبعث أف ىناؾ عبلقة كشيء يعمؿ عم
يبعث األجساد  في االصطبلح أف اهلل  مكاف آخر، كالبعث ىكتحريؾ المبعكث مف مكاف إل

  بإعادة الركح فييا. 

 كيفية البعث.   - ب
ما  ى، إل(1)يعيد جسد اإلنساف بعد أف يبمى تمامان إال عجب الذنب أما كيفية البعث فاهلل 

 اءن مى  السَّمىاءً  ًمفى  المَّوي  ييٍنًزؿي  ثيـَّ : "قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل  كاف عميو في الدنيا، فعف أبي ىريرة 
ا فىيىٍنبيتيكفى  ، يىٍنبيتي  كىمى ا ًإالَّ  يىٍبمىى، ًإالَّ  شىٍيءه  اإًلٍنسىافً  ًمفى  لىٍيسى  البىٍقؿي  الذَّنىًب، عىٍجبي  كىىيكى  كىاًحدنا عىٍظمن
ًمٍنوي  ٍمؽي  ييرىكَّبي  كى أجسادىا التي كانت في الدنيا، كىذا يدؿ  ىفتعكد األركاح إل ،(2)"الًقيىامىةً  يىٍكـى  الخى
بؿ إف  اهلل  ىحاؿ، كىذا ليس مستحيؿ عم ىية تقمب األجساـ كانقبلبيا مف حاؿ إلإمكان ىعم

نبات  الشجر، كفالؽ الحب ىإنبات الثمر الذم عم ىالقادر عم  ىكتحكيؿ ما فييا إل الحبةكالنكل كا 
إعادة اإلنساف الذم  ىنار بقدرتو كمشيئتو قادر عم ىسنبمة، كخالؽ النار كتحكيؿ أجساـ الزناد إل

 ،(3)قو اهلل مف طيف كجعمو عظامان كلحمان، فيعيده بعد أف يبمى كمو إال عجب الذنب فيبعثو منياخم

ؼَُُّ خٍََمْنَد خٌنُّؽْفَصَ لٍََمَصً  }ًٌََمَذْ خٍََمْنَد خِٗٔغَدَْ ِِٓ عُالٌََصٍ ِِّٓ ؼنِي ؼَُُّ ـَمٍَْنَدهُ ُٔؽْفَصً فِِ لَشَخسٍ َِّىِني  :كما في قكلو

ؼَُُّ  نَ خٌٍَّوُ ؤَلْغَُٓ خٌْخَدٌِمِنيٌْمٍََمَصَ ُِعْغَصً فَخٍََمْنَد خٌُّْعْغَصَ لِفَدًِد فَىَغٌََْٔد خٌْمِفَدََ ٌَمًّْد ؼَُُّ ؤَٔشَإَْٔدهُ خٍَْمًد آخَشَ فَعَسَدسَفَخٍََمْنَد خ

، كالنشأة الثانية ىي إعادة لمنشأة [16-12ف:]المؤمنك ؼَُُّ بَِّٔىُُْ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ ظُسْمَؽٌُْ{ بَِّٔىُُْ زَمْذَ رٌَِهَ ٌََِّّْعٌُْ

}ًَىٌَُ خٌَّزُِ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ ًَىٌَُ ؤَىٌَُْْ لٍََْْوِ ًٌََوُ خٌَّْؽًَُ خَٕلٍََْ فِِ خٌغََّّدًَخضِ  :كما كرد في قكلو  ىاألكل

عنيا قاؿ اهلل  كرسكلو  ي أخبر اهلل ، كىذه اإلعادة الت[27]الركـ:ًَخَٕسْضِ ًَىٌَُ خٌْمَضِّضُ خٌْمَىُِْ{

:ُفيي [34]يكنس:اْفَىٌُْ{}لًُْ ىًَْ ِِٓ شُشَوَأجِىُُ َِّٓ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ لًُِ خٌٍّوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ فَإَََّٔ ظ ،

كالتي يدؿ عمييا لفظ  اإلعادة المعقكلة المفيكمة التي يفيميا الجميع مف المؤمنيف كالمشركيف،
                                                           

العجب في المغة: ىك العظمة الذم تككف في أسفؿ جسـ اإلنساف. انظر: ابف منظكر، لساف العرب  ((1
(. كفي االصطبلح" فيي:" عظـ لطيؼ في أصؿ الصمب كىك في رأس العصعص كىك مكاف رأس 1/582)

 (.8/552لبارم )جكمنيا يبعث اإلنساف. ابف حجر العسقبلني، فتح ا ىالذنب" كىذه العظمة ال تبمى كال تفن
سِ فَعَإْظُ/القيٍرآفً  تىٍفًسيرً البخارم: صحيح البخارم، [ ((2  حديث رقـ: 6/165، [18]النبأ:ٌَْ ؤَفٌَْخـًد{}ٌَََّْ ُّنفَخُ فِِ خٌصٌُّ

4935[. 
 (. 249-17/248)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ((3



263 
 

ف كاف بينيما فرؽ ىاإلعادة، فالمعاد الذم في النشأة الثانية ىك بعينو الذم في النشأة األكل ، كا 
ف مف أىؿ الجنة ما جاء ك ، فالمؤمن(1)فبل يمنع مف اإلعادة، فكؿ نشأة ليا ما يناسبيا مف الصفات

ؿي : " قاؿ رسكؿ اهلل  في حديث أبك ىريرة  نَّةى  تىًمجي  زيٍمرىةو  أىكَّ تيييـٍ  الجى كرى مىى صي  لىٍيمىةى  القىمىرً  صيكرىةً  عى
قيكفى  الى  البىٍدًر، ، كىالى  ًفييىا، يىٍبصي ، كىالى  يىٍمتىًخطيكفى ، ًفييىا آًنيىتيييـٍ  يىتىغىكَّطيكفى  الذَّىىبً  ًمفى  أىٍمشىاطيييـٍ  الذَّىىبي

ًة، ـي  كىالًفضَّ اًمريىي مىجى ييـي  األىليكَّةي، كى ، كأما الكافر فيككف ضرسو مثؿ جبؿ أحد، عف (2)"ٍسؾي المً  كىرىٍشحي
دو  ًمٍثؿي  اٍلكىاًفًر، نىابي  أىكٍ  اٍلكىاًفًر، ًضٍرسي  : "قاؿ رسكؿ اهلل  أبي ىريرة   مىًسيرىةي  ًجٍمًدهً  كىًغمىظي  أيحي

ثو   . (3)"ثىبلى

 :قاؿ اهلل  (4)األجساد عند البعث كىذا ىك مذىب السمؼ الصالح  ىفتعاد األركاح إل

 .  [81]يس:ُ{}ؤًٌَََْْظَ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ زِمَددِسٍ لٍَََ ؤَْْ َّخٍُْكَ ِِؽٍَْيُُ زٍَََ ًَىٌَُ خٌْخاَلَّقُ خٌْمٍَِْ

كرغـ ذلؾ فإف ىناؾ الكثير مف المشركيف أنكركا حقيقة البعث كشبياتيـ تتمحكر حكؿ استحالة 
الجسـ تختمط باألرض كال يمكف تميز شخص عف شخص  جمع األعضاء بعد تفرقيا، كأف أجزاء

آخر، كأف ذلؾ البعث ال فائدة منو كالحكمة تقتضي دكاـ ىذا الجنس البشرم ككمما فني جيؿ يأتي 
 . (5)بعده جيؿ آخر، أما بعثو كمو يكـ القيامة فذلؾ ال حكمة منو كىذا عبثان 

   المنكرين لمبعث من خالل سورة يونس  ىالرد عم

قد ذيكر فييا العديد مف اآليات التي تؤكد كتبيف قضية البعث كأنو كاقع  كنس سكرة ي

}بٌَِْْوِ َِشْـِمُىُُْ  :، كما في قكلو (6)ككماؿ أسمائو كصفاتو تقتضيو  ال محالة، كأف كماؿ اهلل

قد خمؽ اإلنساف مف العدـ كلـ  هلل ، كأف ا[4]يكنس:ـَِّْمًد ًَلْذَ خٌٍّوِ لَمًّد بَِّٔوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ{

                                                           

 .(17/255ابف تيمية، مجمكع الفتاكم)ج(. 346العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص انظر: ابف أبي ((1
ٍمؽً  بىٍدءً كتاب  البخارم: صحيح البخارم،[ ((2 ا/باب الخى نَّةً  ًصفىةً  ًفي اءى جى  مى ٍخميكقىةه  كىأىنَّيىا الجى حديث : 4/118، مى
 .]3245رقـ 
نَّةً كتاب مسمـ: صحيح مسمـ، [ ((3 ًصفىةً  اٍلجى مييىا النَّاري /باب كىأىٍىًميىا نىًعيًميىا كى كفى  يىٍدخي بَّاري نَّةي  اٍلجى مييىا كىاٍلجى عىفىاءي  يىٍدخي ، الض 
 .]2851: حديث رقـ4/2189

 .(97ف تيمية، العقيدة الكاسطية )صاب انظر: ((4
 .(271سيد سابؽ، العقائد اإلسبلمية )ص .(7 -6، الفكائد )صالجكزية قيـانظر: ابف  ((5
 .(6)ص ، الفكائدالجكزية قيـانظر: ابف  ((6
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كاإلعادة  ،كؿ شيء ىفيك القادر عم ؟بعد مكتو ليكف شيئان فكيؼ يصعب عميو إعادتو مرة آخر 

َّٓ آَِنٌُخْ }بٌَِْْوِ َِشْـِمُىُُْ ـَِّْمًد ًَلْذَ خٌٍّوِ لَمًّد بَِّٔوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ ٌَِْفْضَُِ خٌَّزِ: باألمر الييف كالسيؿ قاؿ 

ْ لٍَُِّْ ًَلَزَخذٌ ؤٌٌَُِْ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْ ، فجميع [4]يكنس:فُشًُْ{ًَلٌٍَُِّخْ خٌصَّدٌِمَدضِ زِدٌْمِغْػِ ًَخٌَّزَِّٓ وَفَشًُخْ ٌَيُُْ شَشَخذٌ ِِّٓ

ف في الدنيا إال كيعيده كما خمقو كالحكمة م ان الخبلئؽ مرجعيا إليو يكـ القيامة كال يترؾ أحدان مخمد
ف كىؤالء ك ذلؾ إليقاع الثكاب كالعقاب كأف ىذا البعث ال يككف سدل كعبثان كما ادعى المشرك

}بََّْ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد ًَسَظٌُخْ زِدٌْمَْدشِ خٌذَُّْْٔد ًَخؼَّْإٌَُّٔخْ زِيَد ًَخٌَّزَِّٓ ىُُْ لَْٓ :  ، كما قاؿ (1)مأكاىـ النار

ُْ زِةمِيَدِٔيُِْ ظَفْشُِ ِِٓ ٌَاحِهَ َِإًَْخىُُُ خٌنُّدسُ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْغِسٌُْ بَِّْ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَلٌٍَُِّخْ خٌصَّدٌِمَدضِ َّيْذِّيُِْ سَزُّيُؤًُْ آَّدظِنَد غَدفٌٍُِْ

ْْنَد َِشْـِمُيُُْ ؼَُُّ ُٔزِّمُيُُُ خٌْمَزَخذَ }َِعَدقٌ فِِ خٌذَُّْْٔد ؼَُُّ بٌَِ :، كقكلو [9-8]يكنس:ظَمْعِيُُِ خَْٕٔيَدسُ فِِ ـَنَّدضِ خٌنَّمُِْ{

فيؤالء الكفار سيتمتعكف في ىذه الدنيا بكفرىـ كتكذيبيـ، كبعد  [70]يكنس:خٌشَّذِّذَ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْفُشًُْ{

نكارىـ  ى اهلل ذلؾ شاءكا أـ أبكا فمرجعيـ إل فيذيقيـ العذاب األليـ بسبب كفرىـ كطغيانيـ كا 
ذا كنتـ تنكركف إعادة بعث اإلنساف بعد مكتو فإف ىناؾ شكاىد كأدلة مف (2)لمبعث كالجزاء ، كا 

مف إحياء األرض  اإلحياء بعد اإلماتة كمنيا ما كرد في سكرة يكنس  ىالحياة الدنيا تدلؿ عم

فَدخْعٍََػَ زِوِ َٔسَدضُ خَٕسْضِ َِِّّد َّإْوًُُ خٌنَّدطُ  }بََِّّٔد َِؽًَُ خٌْمََْدشِ خٌذَُّْْٔد وََّدء ؤَٔضٌَْنَدهُ َِِٓ خٌغََّّدء : بعد مكتيا، قاؿ اهلل 

دىَد ؤَِْشَُٔد ٌَْْالً ؤًَْ َٔيَدسًخ فَفَمٍَْنَدىَد ًَخَْٕٔمَدَُ لَعَََّ بِرَخ ؤَخَزَضِ خَٕسْضُ صُخْشُفَيَد ًَخصََّّّنَطْ ًَـََّٓ ؤَىٍُْيَد ؤََّٔيُُْ لَددِسًَُْ لٍََْْيَأ ؤَظَ

، أم أف ىذه الدنيا بما فييا مف [24]يكنس:ظَغَْٓ زِدَِْٕظِ وَزٌَِهَ ُٔفَصًُِّ خَّٓدضِ ٌِمٌٍََْ َّعَفَىَّشًُْ{ لَصِْذًخ وَإَْ ٌَُّْ

كافة بأنكاعيا  النباتات األرض فينبت ىشيكات كأمتعة مثؿ ماء المطر الذم ينزؿ مف السماء إل
يأذف اهلل يمؾ ما فييا حتى ال يي ك  ىفنفيظير حسف جماليا كبياؤىا كظف الناس أنيا ال تي  المختمفة
بعث  ىإحياء األرض بعد مكتيا فيك األقدر عم ى، فالقادر عم(3)كأنيا لـ تكف  فنائياك  بيبلكيا

حيا }ًَظَشٍَ خَٕسْضَ ىَدِِذَشً فَةِرَخ ؤَٔضٌَْنَد لٍََْْيَد خٌَّْدء خىْعَضَّضْ ًَسَزَطْ ًَؤَٔسَعَطْ ِِٓ  :و مف جديد، قاؿ ئاإلنساف كا 

  .[6-5]الحج:رٌَِهَ زِإََّْ خٌٍَّوَ ىٌَُ خٌْمَكُّ ًَؤََّٔوُ ُّمِِْْ خٌٌَّْْظََ ًَؤََّٔوُ لٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّش{ صًَْؾٍ زَيِْؿ وًُِّ

                                                           

 .(4/217)جانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((1
 .(348انظر: عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص ((2
 .(211انظر: نخبة مف أساتذة التفسير، التفسير الميسر )ص ((3
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 ثالثًا: البعث عند المعتزلة.  

إثبات البعث كاإلعادة، كىذا عندىـ حؽ كيجب اعتقاده كاإلقرار بو  ىاتفؽ المعتزلة عم
فعؿ حسف فقد أكجبكا عميو البعث  كؿ اهلل  ىكبما أف المعتزلة أكجبكا عم، (1)مف باب العدؿ

اهلل مف ثكاب أك عقاب كال يمكف ذلؾ إال بالبعث كاإلعادة لذلؾ فيي كاجبة  ىفكؿ مف لو حؽ عم
كما يصح إعادتيا فيجب أف  ، قاؿ القاضي عبد الجبار:" إف األجساـ إذا أفناىا اهلل (2)ىـدعن

 .(3)ثيا"احديصح إأف يجب 

مما سبؽ يتضح أف المعتزلة متفقكف في البعث كأنو كاجب؛ لكف الخبلؼ الذم كقعت فيو 
 المعتزلة بعد ذلؾ فيما يعاد مف الجسـ ىؿ كمو أـ أجزاء معينة منو؟؟ 

و ئذىب إليو أبك عمي الجبائي كىك أف ما يعاد مف الجسـ عند البعث سائر أجزا القول الول:
، فالمعاد عندىـ معاد جسماني، ألف المعدـك (4)عميو حؽ يجب إعادتو و، ككؿ مف لو أكئكأعضا

عندىـ شيء، فإذا عدـ المكجكد بقيت ذاتو المخصكصة فيمكف إعادتيا ألنيا ذات باقية حتى 
نما يجرم عمييا الكجكد كالعدـ  .(6)، كىذا مكافؽ لما عميو السمؼ الصالح(5)كىي معدكمة كا 

عبد الجبار كىك أنو ليس مف الضركرم إعادة كؿ أجزاء  ذىب إليو القاضي القول الثاني:
الجسـ، بؿ يجب إعادة أجزاء معينة كيككف اإلنساف بيا حيان؛ ألف الحي ىك الجسـ المبني بنية 
مخصكصة، كما عدا ذلؾ فالقديـ مخير إف شاء أعاد نفس األجزاء التي اختص بيا مف قبؿ أك 

، أم: أف ىناؾ أجزاء أصمية (7)لنفس كاثبات الجسدنفي كجكد ا ىما يقكـ مقاميا، كىذا يدؿ عم
  تجتمع ككافية بأف يقع عمييا الثكاب كالعقاب. 

 

                                                           

 .(3/32(. الزمخشرم، الكشاؼ )735انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((1
 .(245-244انظر: ابف متكيو، التذكرة في أحكاـ الجكاىر كاألعراض )ص ((2
 .(11/455)جكالعدؿ القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد  ((3
 .(245انظر: ابف متكيو، التذكرة في أحكاـ الجكاىر كاألعراض )ص ((4
 .(319-8/317)جانظر: الجرجاني، شرح المكاقؼ  ((5
 .(2/157)جانظر: السفاريني، لكامع األنكار البيية  ((6
 .(478-11/467)جانظر: القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ  ((7
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  أصحاب القول الثاني من المعتزلة ىالرد عم

ما ذىب إليو المعتزلة مف إعادة بعض أجزاء الجسـ فيذا ادعاء باطؿ كمخالؼ لما   -1
ىك البعث قاؿ ابف كثير: "كممو، ذىب إليو السمؼ أف البعث يككف إعادة الركح لمجسـ بأ

كاألجساـ الدنيكية تعاد بأعراضيا كأعيانيا  ،(1)المعاد كقياـ األركاح كاألجساـ يكـ القيامة"
 .(2)كاممة

بعينيا مع كجكد بعض الفكارؽ كما تحدثت في  ىأف النشأة الثانية ىي إعادة لمنشأة األكل  -2
نو أجزاء يككف اإلنساف بيا حيان، كيفية البعث، فكيؼ يمكت الجسـ بأكممو ثـ ييبعث م

ىذا الضبلؿ كالتأكيؿ، كالكؿ يعمـ أف الركح  ىبيـ إل لحاـ العقؿ كجعمو األساس أدقفإ
كمييما، كبدكنيا يككف اإلنساف  ىكالثكاب كالعقاب يقع عم كافة تسرم في جسـ اإلنساف

   جثة ىامدة بدكف حركة.    

 .  في سورة يونس  : الحشر بين السمف والمعتزلةالثالث المطمب
الحياة األبدية حياة اآلخرة يككف حشر الناس جميعان لمحساب كالثكاب  ىبعد البعث إل

َ :في قكلو  كالعقاب، كقد كرد ذلؾ في سكرة يكنس  }ًٌََََّْ َّمْشُشُىُُْ وَإَْ ٌَُّْ ٍَّْسَؽٌُخْ بِالَّ عَدلَصً ِِّٓ

، كقبؿ الخكض في [45]يكنس:شَ خٌَّزَِّٓ وَزَّزٌُخْ زٍِِمَدء خٌٍّوِ ًََِد وَدٌُٔخْ ُِيْعَذِّٓ{خٌنَّيَدسِ َّعَمَدسَفٌَُْ زَْْنَيُُْ لَذْ خَغِ

 الحديث عف الحشر البد مف تعريفو لغةن كاصطبلحان.

 أوًل: تعريف الحشر لغًة: 

الحشر ىك: الجمع كالسكؽ، كالمحشر ىك المكاف كالمجمع الذم يحشر فيو جميع 
  .    (3)يقاؿ أذف حشرة إذا كانت مجتمعة الخمؽالخبلئؽ يـك القيامة، ك 

 

                                                           

 .(5/347)جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((1
 .(487انظر: القرطبي، التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة )ص  ((2
(. مرتضي الزبيدم، 2/66)ج(. ابف فارس، معجـ مقاييس المغة 4/105)جانظر: األزىرم، تيذيب المغة  ((3

 .(11/19)جتاج العركس 
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 ثانيًا: تعريف الحشر اصطالحًا عند السمف.  

أرض المكقؼ كىك  ىالحشر عند السمؼ معناه: سكؽ األمكات مف قبكرىـ كجمعيـ إل
، بقصد حسابيـ كفصؿ القضاء فيما بينيـ، كليعرؼ اهلل  ىالمكاف الذم يقفكف فيو لمعرض عم

 (. 1)و مف الجنة أك الناركؿ منيما مكانت

المغكم كاالصطبلحي لمحشر يتضح أف معناىا يتمحكر حكؿ الجمع كالسكؽ  ىمف المعن
 لممخمكقات في مكاف كمجمع كاحد. 

األرض مف إنس كجاف  ىكلكؿ ما دب عملممخمكقات كافة كالحشر يكـ القيامة يككف 
مكمفة بيا، ككذلؾ تحشر الدكاب فيحشركف؛ ألنيـ مكمفكف، كتحشر المبلئكة لمقياـ بالمياـ ال

 ان كالبيائـ بكافة أنكاعيا لكي تشاىد عقاب مف ظمميا في الدنيا، كلكي تقتص مف بعضيا بعض
ال يظمـ عنده أحد، ثـ تككف ترابان،  كيأخذ كؿ ذم حؽ حقو كىذا مف باب العدؿ اإلليي كأنو 

ريُ زِفَنَدلَْْوِ بِالَّ ؤٌَُُِ ؤَِْؽَدٌُىُُ َِّد فَشَّؼْنَد فِِ خٌىِعَدذِ ِِٓ شَِْءٍ ؼَُُّ بٌََِ }ًََِد ِِٓ دَآزَّصٍ فِِ خَٕسْضِ ًَالَ ؼَدجِشٍ َّؽِ: لقكلو 

 . (2)[38]األنعاـ:سَزِّيُِْ ُّمْشَشًُْ{

 ككضحت حشر الخبلئؽ جميعان يكـ القيامة قكلو كمف اآليات التي كردت في سكرة يكنس 

: َُُّبَِّّدَٔد َٔمٌُيُ ٌٍَِّزَِّٓ ؤَشْشَوٌُخْ َِىَدَٔىُُْ ؤَٔعُُْ ًَشُشَوَأئُوُُْ فَضٍََّّْنَد زَْْنَيُُْ ًَلَديَ شُشَوَأئُىُُ َِّد وُنعُُْ }ًٌََََّْ َٔمْشُشُىُُْ ـَِّْمًد ؼ

أعماليـ، ثـ  ىيجمع الخبلئؽ مف مؤمف ككافر لمحساب عم ، أم أف اهلل [28]يكنس:ظَمْسُذًُْ{

ثانيـ آلية مف دكف اهلل فيقكؿ ليـ أيثبتكا مكانكـ أنتـ يكجو الخطاب لمذيف اتخذكا أصناميـ كأك 
كآليتكـ، كفي ذلؾ الكقت تتبرأ اآللية مف أتباعييا كيقكلكف ليـ كنتـ تعبدكننا مف حيث ال نعمـ كال 

سَؤًَُخْ خٌْمَزَخذَ }بِرْ ظَسَشَّؤَ خٌَّزَِّٓ خظُّسِمٌُخْ َِِٓ خٌَّزَِّٓ خظَّسَمٌُخْ ًَ :نشعر بكـ فنحف ما كنا نسمع كال نبصر، قاؿ 

 . (3)[166]البقرة:ًَظَمَؽَّمَطْ زِيُُِ خَٕعْسَدذ{

                                                           

(. 221(. حسف أيكب، تبسيط العقائد اإلسبلمية )ص11/379)جرم انظر: ابف حجر العسقبلني، فتح البا ((1
 (.99نعيـ ياسيف، اإليماف أركانو حقيقتو  نكاقضو )ص

 .(655انظر: عبد الرحمف الميداني، العقيدة اإلسبلمية كأسسيا )ص ((2
 .(4/231)جـ (. ابف كثير، تفسير القرآف العظي78-15/77)جانظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ((3
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َ خٌنَّيَدسِ َّعَمَدسَفٌَُْ زَْْنَيُُْ لَذْ خَغِشَ خٌَّزَِّٓ:كأيضان قكلو   وَزَّزٌُخْ زٍِِمَدء }ًٌََََّْ َّمْشُشُىُُْ وَإَْ ٌَُّْ ٍَّْسَؽٌُخْ باِلَّ عَدلَصً ِِّٓ

صرارىـ عم[45]يكنس:عَذِّٓ{خٌٍّوِ ًََِد وَدٌُٔخْ ُِيْ تكذيبيـ لمقرآف كلمنبي  ى، فعند تعنت المشركيف كا 

كذكرىـ بأحداث يـك القيامة كخاصة يـك الحشر حيث يجمع كيحشر اهلل  ، أخبرىـ اهلل  محمد
الجميع لمحساب كالجزاء، كفي ىذا الكقت يشعركف بحقارة الدنيا كحقارة أنفسيـ كأنيـ ال يمكثكف 

قدر ىذه المدة الزمنية  ىيا إال ىذه المدة القصيرة، فيككف التعارؼ يكـ الحشر عمفي ىذه الدن
ما كانكا يفتركف مف عناد ككفر، كبعد ذلؾ  ىالقصيرة يكبخ كيحتقر فييا بعضيـ البعض عم

تكذيبيـ  ىينقطع التعارؼ لشدة أىكاؿ ىذا المكقؼ كالحساب العسير الذم سينالكنو جزاءن ليـ عم
 كجكىيـ عف أنس بف مالؾ ى، كىؤالء يحشركف عم(1)ء قد خسركا الثكاب العظيـككفرىـ، كىؤال

مىى الكىاًفري  ييٍحشىري  كىٍيؼى  المًَّو، نىًبيَّ  يىا: قىاؿى  رىجيبلن  أىفَّ :  مىى أىٍمشىاهي  الًَّذم أىلىٍيسى ": قىاؿى  كىٍجًيًو؟ عى  عى
مىى قىاًدرنا الد ٍنيىا ًفي الرٍِّجمىٍيفً  مىى ييٍمًشيىوي  أىفٍ  عى  .(2)"الًقيىامىةً  يىٍكـى  كىٍجًيوً  عى

: في ىذا المكقؼ العظيـ تحدث أىكاؿ كمكاقؼ عظيمة يعجز العقؿ البشرم أحداث يوم الحشر
تصكرىا، فالشمس تدنك مف رؤكس الخبلئؽ مقدار ميؿ فتككف قريبة منيـ، فعف المقداد بف  عف

ٍمًؽ، ًمفى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  الشٍَّمسي  تيٍدنىىيقكؿ:"  األسكد قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  تَّى اٍلخى  ًمٍنييـٍ  تىكيكفى  حى
مىى النَّاسي  فىيىكيكفي  ًميؿو  كىًمٍقدىارً  اًلًيـٍ  قىٍدرً  عى ًؽ، ًفي أىٍعمى ًمٍنييـٍ  كىٍعبىٍيًو، ًإلىى يىكيكفي  مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  اٍلعىرى  مىفٍ  كى
ٍكبىتىٍيًو، ًإلىى يىكيكفي  ًمٍنييـٍ  ري ٍيًو،حى  ًإلىى يىكيكفي  مىفٍ  كى ًمٍنييـٍ  ٍقكى ا اٍلعىرىؽي  ييٍمًجميوي  مىفٍ  كى امن كيطكؿ قياـ  ،(3)"ًإٍلجى

الجميع، فتختمؼ فيو أحكاؿ الخمؽ فيناؾ  ىىذا اليكـ بما فيو مف أحداث كحساب كلكف ليس عم
 سىٍبعىةه قاؿ: "  عف النبي  أناس يظميـ اهلل في ظمو يـك ال ظؿ إال ظمو، عف أبي ىريرة 

ـي : ًظم وي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمًِّو، ًفي مَّوي ال ييًظم ييـي  ا ، اإًلمى شىاب   العىاًدؿي بًِّو، ًعبىادىةً  ًفي نىشىأى  كى ؿه  رى  قىٍمبيوي  كىرىجي
ابَّا كىرىجيبلىفً  المىسىاًجًد، ًفي ميعىمَّؽه  مىٍيوً  اٍجتىمىعىا المَّوً  ًفي تىحى تىفىرَّقىا عى مىٍيًو، كى ؿه  عى  ذىاتي  رىأىةه امٍ  طىمىبىٍتوي  كىرىجي

                                                           

(. ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز 11/187)جانظر: كىبة الزحيمي، التفسير المنير  ((1
 .(3/123)ج
قىاؽً كتاب البخارم: صحيح البخارم، [ ((2 ٍشري  كىٍيؼى /باب الرِّ  .]6523حديث رقـ : 8/109، الحى
نَّةً كى  اٍلًقيىامىةً  ًصفىةً مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب [ ((3 ةً  يىٍكـً  ًصفىةً  ًفي/ باب كىالنَّارً  اٍلجى انىنىا اٍلًقيىامى مىى اهللي  أىعى ، أىٍىكىاًليىا عى
 .]2864 : حديث رقـ4/2196
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، مىٍنًصبو  مىاؿو اؼي  ًإنِّي: فىقىاؿى  كىجى ؿه  المَّوى، أىخى دَّؽى، كىرىجي تَّى أىٍخفىى تىصى ـى  الى  حى اليوي  تىٍعمى  يىًمينيوي، تيٍنًفؽي  مىا ًشمى
ؿه  اًلينا المَّوى  ذىكىرى  كىرىجي ٍينىاهي  فىفىاضىتٍ  خى  .(1)" عى

لحشر حفاة عراة غرال، فعف عائشة : فيككف حاؿ الناس يكـ اوأما صفات الناس في المحشر
فىاةن  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسي  ييٍحشىري  يقكؿ :" رضي اهلل عنيا قالت سمعت رسكؿ اهلل   "غيٍرالن  عيرىاةن  حي

اؿي  النِّسىاءي  اهللً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  ًميعنا كىالرِّجى ييـٍ  يىٍنظيري  جى ، ًإلىى بىٍعضي اًئشىةي  يىا":  قىاؿى  بىٍعضو  أىشىد   أٍلىٍمري ا عى
ييـٍ  يىٍنظيرى  أىفٍ  ًمفٍ  قاؿ:  أصناؼ كما في حديث أبي ىريرة  ى، كيحشركف عم(2)"بىٍعضو  ًإلىى بىٍعضي

ثىةى  الًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسي  ييٍحشىري : "قاؿ رسكؿ اهلل  ًصٍنفنا ميشىاةن، ًصٍنفنا: أىٍصنىاؼو  ثىبلى ٍكبىاننا، كى ًصٍنفنا ري  كى
مىى كًىًيـٍ  عى كىٍيؼى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: ًقيؿى  ، كيجي مىى يىٍمشيكفى  كى ؟ عى ـٍ كًىًي مىى أىٍمشىاىيـٍ  الًَّذم ًإفَّ : قىاؿى  كيجي  عى

مىى قىاًدره  أىٍقدىاًمًيـٍ  مىى ييٍمًشيىييـٍ  أىفٍ  عى ، عى ـٍ كًىًي كًىًيـٍ  يىتَّقيكفى  ًإنَّييـٍ  أىمىا كيجي دىبو  كيؿَّ  ًبكيجي شىٍكؾو  حى  .(3)"كى

فاختمؼ العمماء فييا لكف رجح  التي يقف عمييا العباد يوم المحشر وأما عن صفة الرض
القرطبي أنيا أرض جديدة ليست مشابية لؤلرض الحالية فتزكؿ األرض الحالية كتحؿ محميا 
أرض بيضاء غفراء نقية ليس فييا أم معمـ ألحد سكاء كاف معمـ طبيعي أك بناء كما شابو ذلؾ 

قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  يحة تبيف ذلؾ فعف سيؿ بف سعد ، كقد كردت أحاديث صح(4)الحالية
 " :مىى الًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسي  ييٍحشىري يقكؿ اءى  أىٍرضو  عى ٍفرىاءى  بىٍيضى عى

ةً ، (5) ٍعمىـه  ًفييىا لىٍيسى  (6)نىًقي   كىقيٍرصى  مى
دو   .(7)"أًلىحى

                                                           

مىسى  مىفٍ /باب األىذىافً البخارم: صحيح البخارم، كتاب [ ((1 بلىةى  يىٍنتىًظري  المىٍسًجدً  ًفي جى فىٍضؿً  الصَّ ، المىسىاًجدً  كى
 .]660: حديث رقـ 1/133

نَّةً كتاب مسمـ: صحيح مسمـ، [ ((2 ًصفىةً  اٍلجى بىيىافً  الد ٍنيىا فىنىاءً /باب كىأىٍىًميىا نىًعيًميىا كى ٍشرً  كى ةً  يىٍكـى  اٍلحى ، اٍلًقيىامى
 .]2859 حديث رقـ: 4/2194

ًمفٍ /رىسيكؿً  عىفٍ  اٍلقيٍرآفً  تىٍفًسيرً  أىٍبكىابي الترمذم: سنف الترمذم، [ ((3 حديث رقـ  :5/305، رىاًئيؿى ًإسٍ  بىًني سيكرىةً  كى
 .(142/ 7)ج الترمذم سنف كضعيؼ صحيح. قاؿ األلباني: "ضعيؼ". ]3142

 .(427الخف كآخركف، العقيدة اإلسبلمية، أركانيا حقيقتيا مفسداتيا )ص ىانظر: مصطف ((4
لمبيض مأخكذ مف عفراء: أم بيضاء ليس بالبياض الناصع، كيقاؿ إنما سميت بعىفىر األرض كاألعفر الثريد ا ((5

(. كقاؿ ابف جحر:" 13/84)جالعيفرة كىي لكف األرض، كالعفراء البيضاء. انظر: مرتضي الزبيدم، تاج العركس 
الحمرة، كقيؿ المراد خالصة البياض، كقيؿ شديدة البياض كاألكؿ ىك المعتمد" ابف  ىالعفرة: بياض يضرب إل

 .(11/375)ججحر، فتح البارم 
الدقيؽ النقي مف الغش كالنخاؿ. أم كرغيؼ الخبز النقي الخالي مف الشكائب. انظر: ابف قرصة النقي: أم  ((6

(. كالنقي: الخالص كالحكارم الدقيؽ. انظر: إبراىيـ مصطفي كأخركف، المعجـ 11/375)ججحر، فتح البارم
 .(2/950)جالكسيط 

قىاؽً  البخارم: صحيح البخارم، كتاب[ ((7 ةً  يىٍكـى  األىٍرضى  المَّوي  يىٍقًبضي / باب الرِّ  حديث رقـ: 8/109، الًقيىامى
6521[. 
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ييـ السبلـ لفصؿ كبعد ما يحدث في الكقؼ مف أحداث كأىكاؿ يتسارع الخبلئؽ لؤلنبياء عم
نياء المكقؼ فيرفض جميع األنبياء، فيأتكف لمنبي محمد  فيشفع لمخبلئؽ  القضاء كلمشفاعة كا 

في أنكاع الشفاعة كينتيي المكقؼ كيحكـ بيف الناس  سأتحدث عنوكذلؾ ىك المقاـ المحمكد الذم 

يُُْ لُعَِِ زَْْنَيُُ زِدٌْمِغْػِ ًَىُُْ الَ }ًٌَِىًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُيٌ فَةِرَخ ـَدء سَعٌٌُُ :بالقسط كما في قكلو 

 .  [47]يكنس:ُّفٌٍَُّْْ{

 ثالثًا: الحشر عند المعتزلة.  

ذلؾ فقد أثبتكا الحشر، كقد ذكر الزمخشرم في  ىبما أف المعتزلة أثبتكا البعث فبناءن عم
 ىيؿ كىك قائـ عمتفسيره مكاطف كثيرة أثبت مف خبلليا أف المعتزلة تيثبت الحشر فيكـ ينادم إسراف

صخرة بيت المقدس، كينادم أييا العظاـ البالية كاألجساـ المتمزقة كالشعكر المبعثرة، إف اهلل 
أرض المحشر، كيقبمكف  ىفيخرج الناس جميعان مف قبكرىـ إل (1)يأمركف أف تجتمعف لفصؿ القضاء

 ىث: ثمث عمثبلثة أثبل ىعميو مف كؿ مكاف كال يتأخر أحد كال يعكج، "كيحشر الجميع عم
 .(2)أقداميـ ينسمكف نسبلن " ىكجكىيـ، كثمث عم ىالدكاب، كثمث عم

فاإلعتقاد بو كاإليماف  ،مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف المعتزلة قد كافقت السمؼ في إثباتيا لمحشر
لكف ما ذىب إليو الزمخشرم  بو ىك مف صميـ العقيدة اإلسبلمية كال يمكف ألحد أف ينكر ذلؾ،

نما صخرة بيت المقدس ال دليؿ عميو مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية ىيقؼ عممف أف الممؾ  ، كا 
  .الباطمة كأىكائو العقمية ىك مف قبيؿ أقكالو كاعتقاداتو

  
 

  

                                                           

 ( بتصرؼ.4/393)جالزمخشرم، الكشاؼ  ((1
 .(3/279)جالمرجع السابؽ  ((2
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  رابعالمبحث ال
 .الشفاعة بين السمف والمعتزلة في سورة يونس  

عند السمؼ  سمـ بياكالمي  لعباده حؽ، كىي مف العقائد الثابتة دخرىا اهلل االشفاعة التي 
ىك مف لو الحظ األكفر  كنبينا محمد  مف األمكر الغيبية التي يجب اإليماف بيا،ىي الصالح، ك 

منيج  تيا كخالفتأنكر مف  كالمعتزلة كالمقاـ األكؿ مف الشفاعة، لكف ىناؾ مف الفرؽ العقمية
 .(1)فييا السمؼ الصالح

 حًا عند السمف والمعتزلة: المطمب الول: تعريف الشفاعة لغًة واصطال

 أوًل: تعريف الشفاعة لغًة. 

الشفاعة لغةن مشتقة مف الشفع الذم ىك غير الكتر، كالشفع ىك الزكج بعد أف أضيؼ إليو 
الزيادة كالضـ، أم: أف الشافع الطالب لغيره ضـ سؤالو  ىمثمو كصار قرينان بو، كيقاؿ أنيا بمعن
الدعاء  ىفبلف فشفعني فيو، كقيؿ أنيا بمعن ىبفبلف إل إلي سؤاؿ المشفكع لو، كيقاؿ تشفعت

 .(2)كالطمب، استشفعت بفبلف أم طمبت الشفاعة منو

 الشفاعة اصطالحًا عند السمف:    تعريف: ثانياً 

كاآلثاـ، كسؤاؿ الخير لمعباد مف  يالتجاكز عف الذنكب كالمعاص الشفاعة ىي سؤاؿ اهلل 
اهلل 

كالشفاعة المقصكدة ىنا ىي  ،(4)جمب منفعة أك دفع مضرة"، أك ىي " التكسط لمغير ب(3)
الخير ليـ   حيث يسأؿى اهلل  لعباده مف أمتو  التي تككف يكـ القيامة مف النبي محمد 

 كدفع الضر عنيـ.   

                                                           

(. عبد الرزاؽ البدر، تذكرة المؤتسي شرح 171انظر: ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص ((1
 (271صعقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي )

 (.283تضي الزبيدم، تاج العركس )ص،مر  (.184 -183/ 8منظكر، لساف العرب )جابف  نظر:ا ((2
  (.317/ 1لفيكمي، المصباح المنير )جا

/ 2)جالسفاريني، لكامع األنكار البيية  (.485/ 2في غريب الحديث كاألثر )ج انظر: ابف األثير، النياية ((3
204). 

 .(169/ 1)ج ابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية ((4
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؛ ألف مف سأؿ غيره أف يتجاكز ىيتضح مما سبؽ أف التعريفات السابقة متقاربة في المعن
 نو فقد طمب منو دفع مضرة أك جمب منفعة.   ، فإىعنو الذنكب كالمعاص

 ثالثًا: تعريف الشفاعة عند المعتزلة.  

الشفاعة عند المعتزلة مشتقة مف الشفع الذم ىك نقيض الكتر، كفي االصطبلح ىي" 
، (1)مسألة الغير أف ينفع غيره أك أف يدفع عنو مضرة، كال بد مف شافع كمشفكع لو كمشفكع فيو"

 عقيدة المعتزلة في الشفاعة فيما بعد.      التفصيؿ في كسيأتي

 المطمب الثاني: شروط الشفاعة وأقساميا.   

 أوًل: شروط الشفاعة.  

ال تتحقؽ  عنيا في كتابو العزيز كفي سنة نبيو محمد  إف الشفاعة التي أخبرنا اهلل 
 عضيا. قد أشارت إلي ب إال إذا استكفت شركطيا، كسكرة يكنس  كال تقبؿ عند اهلل 

 . (2)الشرط الول: رضا اهلل عن الشافع 

: ذلؾ قكلو  ىالشرط األكؿ لكي تتحقؽ الشفاعة ىك رضا اهلل عف الشافع، كدؿ عم

ِ }ًَوَُ ِِّٓ ٍََِّهٍ فِ :، كقكلو  [109]طو:}ٌََِّْحِزٍ الَّ ظَنفَكُ خٌشَّفَدلَصُ باِلَّ َِْٓ ؤَرَِْ ٌَوُ خٌشَّلَُّْٓ ًَسَظَِِ ٌَوُ لٌَاْلً{

، إذف ال بد مف رضا [26]النجـ:خٌغََّّدًَخضِ الَ ظُغْنِِ شَفَدلَعُيُُْ شَْْحًد بِالَّ ِِٓ زَمْذِ ؤَْ َّإْرََْ خٌٍَّوُ ٌَِّٓ َّشَدء ًََّشْظََ{

 اهلل عف الشافع سكاء كاف نبي مرسؿ أك ممؾ مقرب.

 . (3)الشرط الثاني: رضا اهلل عن المشفوع لو

دؽ في تكحيده كعبادتو هلل بعد ذلؾ ال بد مف رضا اهلل ع ف الشخص المشفكع لو كلمف صى
 خالصان مف قمبو، كلمف ارتضيو اهلل  كدؿ (4)فيؤالء ىـ الذيف يحصؿ ليـ نفع الشفاعة ،

                                                           

 .(688بد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )صالقاضي ع ((1
 (.486رح العقيدة السفارينية )صانظر: ابف عثيميف، ش ((2
ميؽ مختصر عمى لمعة االعتقاد ابف عثيميف، تع (.75لسعكم، رسالة في أسس العقيدة )صانظر: محمد ا ((3

 .(130)ص
 .(392/ 14)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ((4
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ْ خَشَْْعِوِ ُِشْفِمٌُْ{: ذلؾ قكلو  ىعم  ، كأيضان حديث[28]األنبياء:}ًَالَ َّشْفَمٌَُْ بِالَّ ٌَِِّٓ خسْظَعََ ًَىُُ ِِّٓ

ٍيرىةى  يأىبً  ًة؟ يىٍكـى  ًبشىفىاعىًتؾى  النَّاسً  أىٍسعىدي  مىفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًقيؿى : قىاؿى  أىنَّوي  ىيرى :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  الًقيىامى
ٍيرىةى  أىبىا يىا ظىنىٍنتي  لىقىدٍ " ًديثً  ىىذىا عىفٍ  يىٍسأىليًني الى  أىفٍ  ىيرى ده  الحى ؿي  أىحى ا ًمٍنؾى  أىكَّ مىى ًحٍرًصؾى  ًمفٍ  رىأىٍيتي  ًلمى  عى

ًديثً  ًة، يىٍكـى  ًبشىفىاعىًتي النَّاسً  أىٍسعىدي  الحى ا المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  قىاؿى  مىفٍ  الًقيىامى اًلصن  .(1)""نىٍفًسوً  أىكٍ  قىٍمًبًو، ًمفٍ  خى
 . (2)الشرط الثالث: إذن اهلل بالشفاعة

ف شفع بغير إذف اهلل فبل إذف اهلل بالشفاعة، كم ىك الشرط األخير لكي تتـ كتقبؿ الشفاعة
كشفاعتو التي  ، كدعكة النبي محمد شفاعة لو كلف تقبؿ شفاعتو فيي ما اختص بو اهلل 

، [44]الزمر:}لًُ ٌٍَِّّوِ خٌشَّفَدلَصُ ـَِّْمًد{:  ، قاؿاختبأت ليكـ القيامة ال تككف إال بعد إذف اهلل 

، ككما كرد في سكرة   [255]البقرة:ذَهُ بِالَّ زِةِرِْٔوِ{}َِٓ رَخ خٌَّزُِ َّشْفَكُ لِنْ: ذلؾ قكلو  ىكدؿ عم

 .[3]يونس:}َِد ِِٓ شَفِْكٍ بِالَّ ِِٓ زَمْذِ بِرِْٔوِ رٌَِىُُُ خٌٍّوُ سَزُّىُُْ فَدلْسُذًُهُ ؤَفَالَ ظَزَوَّشًُْ{ : في قكلو يكنس 

كما في قكلو , (3)الشفاعة ىقدرة الشافع عمما: إسالم المشفوع لو, و وى انوزاد بعضيم شرط

 :َظُنَسِّحٌَُْ خٌٍّوَ زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِِ }ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًَالَ َّنفَمُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ ىَااُالء شُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ ؤ

، ولعل هذين الشرطين يكونان ضمن [11]يونس:ٌْ{خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَدَٔوُ ًَظَمَدٌََ لََّّد ُّشْشِوُ

  . الشروط السابقة ألن الشفاعة ل تكون إل ألهل التوحيد  ومن كان َّللا راضياً عنه وبإذن َّللا 

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف لمشفاعة شركط كال بد مف تحقيقيا كتكافرىا، فالشفاعة ال 
ذف اهلل بالشفاعة كىذه شركط تككف إال برضا اهلل عف الشافع، كبرضا اهلل عف  المشفكع لو، كا 

ذا اختؿ أحد شركطيا فيي شفاعة شركية منفية كىذا النكع الذم دلت  الشفاعة الشرعية المثبتة، كا 
 . عميو سكرة يكنس 

 

                                                           

 .]99حديث رقـ  :31/ 1 الحرص عمي الحديث،البخارم: صحيح البخارم، كتاب العمـ/باب [ ((1
اإليماف في الكتاب كالسنة  نخبة مف العمماء، أصكؿ(. 486يميف، شرح العقيدة السفارينية )صانظر: ابف عث ((2

 (.234)ص
 .(471يمية عرض كنقد )صت انظر: عبد اهلل الغصف، دعاكم المناكئيف لشيخ اإلسبلـ ابف ((3
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 ثانيًا: أقسام وأنواع الشفاعة. 

يا ما قاؿ ابف أبي العز الحنفي: "الشفاعة أنكاع: منيا ما ىك متفؽ عميو بيف األمـ، كمن
قسميف شفاعة مثبتة  ى، كعميو فالشفاعة تنقسـ إل(1)خالؼ فيو المعتزلة كنحكىـ مف أىؿ البدع"

كىي التي استكفت الشركط التي تـ الحديث عنيا سابقان، كشفاعة منفية كىي التي اختؿ أحد 
  بيا المشرككف في آليتيـ. كىي التي كاف يعتقد كتككف لغير اهلل , شركطيا

 : (2)عدة أنواع ىعية المثبتة: وتنقسم إلالشفاعة الشر  -1
 : الشفاعة الخاصة بالنبي محمد  - أ

كىذا النكع ال ينكره أحد مف أىؿ اإلسبلـ، كىي خاصة بالنبي : ىالنوع الول: الشفاعة العظم
لفصؿ القضاء بيف العباد، كيككف األمر قد اشتد عمييـ كضاؽ  ، حيف يأتي اهلل محمد 

العـز مف الرسؿ كجميعيـ يقكؿ نفسي  ىؽ، فيطمبكف الشفاعة مف أكلعمييـ الحاؿ كاشتد القم

}لَغََ ؤَْ  : محمد فيقكؿ أنا ليا، فيي المقاـ المحمكد المذككر في قكلو  ىنفسي، فينتيكف إل

 ى، فيذه الشفاعة خاصة بالنبي كعامة لكؿ الخمؽ عم[79]اإلسراء:َّسْمَؽَهَ سَزُّهَ َِمَدًِد َِّمٌُّْدًخ{

 نيـ.    اختبلؼ دي

 ىالشفاعة في أقكاـ مف أمتو يدخمكف الجنة مف غير حساب كال عذاب، كيستدؿ عم النوع الثاني:
أف يجعمو مف السبعيف ألفان  ، حينما دعا لو رسكؿ اهلل (3)ىذا النكع بحديث عكاشة بف محصف

 .(4)الذيف يدخمكف الجنة مف غير حساب كال عذاب

                                                           

 .(171الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )صالعز  ابف أبي ((1
تـ شرح كتفصيؿ ىذه األنكاع في كتب العقيدة، انظر: عبد الرزاؽ البدر، تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ  ((2

- 75ة الناجية )عتقاد الطائفحافظ الحكمي، أعبلـ السنة المنشكرة ال (.273 -271صعبد الغني المقدسي )
العز الحنفي، شرح العقيدة  (. ابف أبي236صنخبة مف العمماء، أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة ) (.76

 .(190 -189صعمر األشقر، القيامة الكبرل ) (.173 -171صالطحاكية )
بقيف عكاشة بف محصف بف حرثاف بف قيس بف مرة بف خزيمة األسدم، حميؼ بني عبد شمس مف السا ((3

األكليف في اإلسبلـ شيد بدران ككؿ المشاىد مع النبي، كىك مف السبعيف ألفان الذيف يدخمكف الجنة مف غير حساب 
كال عذاب، استشيد في قتؿ حرب الردة بأرض نجد، كقتمو طميحة بف خكيمد األسدم. انظر: ابف حجر 

 .(244/ 4)ج ألعبلـ(، الزركمي، ا440 -439/ 4)جالعسقبلني، اإلصابة في تميز الصحابة 
 .]5705حديث رقـ  :126/ 7 مف اكتكم أك ككم غيره،البخارم: صحيح البخارم، كتاب الطب/ باب [ ((4
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لب في تخفيؼ العذاب عنو، رغـ كفره فإنو قد نصر كأيد الشفاعة لعمو أبي طاالنوع الثالث: 
كفره  ىفي دعكتو، كالنبي عمؿ ما في كسعو كاجتيد في ىدايتو، لكنو أصر عم النبي محمد 

 كىذه الشفاعة كتخفيؼ العذاب فقط لعمو؛ ألف الكفار ال تنفعيـ الشفاعة في ىذا اليكـ 

يره من النبياء والمالئكة والصالحين وغ الشفاعة العامة: وىي التي تكون لمنبي محمد  - ب
 ومنيا: 

الشفاعة لمف دخؿ الجنة بأف يرفع مرتبتو كدرجتو في الجنة، كزيادة ثكابو فكؽ ما النوع الول: 
 . ـكاف يقتضيو ثكاب عممو في الدنيا، كىذا النكع الذم كافقت عميو المعتزلة دكف غيرى

 اة التكحيد أف ال يدخمكىا، كما كرد عف النبي : الشفاعة فيمف استحؽ النار مف عصالنوع الثاني
" :ا ييٍخًرجي  اهللى  ًإفَّ أنو قاؿ:" إف اهلل ييخرج ناسان مف النار فيدخميـ الجنة" كفي ركاية  النَّارً  ًمفى  قىٍكمن

 .(1)"ًبالشَّفىاعىةً 

فع اهلل : الشفاعة ألصحاب الكبائر أف يخرجكا مف النار، لككنيـ مف أمة التكحيد فيشالنوع الثالث
، كىذا (2)"أيمًَّتي ًمفٍ  اٍلكىبىاًئرً  أًلىٍىؿً  شىفىاعىًتي: "ليـ كيتغمدىـ برحمتو كيدخميـ الجنة مصداقان لقكلو 

 النكع ىك أساس الخبلؼ مع المعتزلة، العتقادىـ أف صاحب الكبيرة خالد مخمد في النار.  

كىـ أىؿ األعراؼ فيدخمكف الجنة : الشفاعة في أقكاـ تساكت حسناتيـ مع سيئاتيـ، الرابع النوع
 . بشفاعة النبي محمد 

الشفاعة ألىؿ الجنة بدخكؿ الجنة، بعد تجاكزىـ الصراط  كتنقية قمكبيـ مف الغؿ  الخامس: النوع
ىك مف يستفتح باب الجنة، كأكؿ مف يدخميا  كالحسد، فيؤذف ليـ بدخكؿ الجنة كالنبي محمد 

نَّةً  بىابى  آًتي" قاؿ:  عف النبي  ، عف أنس بف مالؾ مف األمـ أمتو   اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلجى
، اًزفي  فىيىقيكؿي  فىأىٍستٍفًتحي ؟ مىفٍ : اٍلخى مَّده،: فىأىقيكؿي  أىٍنتى دو  أىٍفتىحي  الى  أيًمٍرتي  ًبؾى : فىيىقيكؿي  ميحى  .(3)" قىٍبمىؾى  أًلىحى

 

                                                           

 .]191حديث رقـ :1/178 أدني أىؿ الجنة منزلة فييا،مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف/ باب [ ((1
، قاؿ األلباني: "حديث ]4749رقـ : حديث 236/ 4في الشفاعة، أبك داكد: سنف أبي داكد، السنة/ [ ((2

 .(376/ 1)ج األمة في السيئ كأثرىا كالمكضكعة الضعيفة األحاديث سمسمةصحيح". 
أنا أكؿ الناس يشفع في الجنة، كأنا أكثر الناس  قكؿ النبي مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف/ باب [ ((3

 .]197: حديث رقـ 188/ 1تبعان، 
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 الشفاعة الشركية المنفية:  -2
كتتضمف نفي ما كاف يفعمو المشرككف  ىا اهلل انف الشفاعة الشركية المنفية ىي التي

يقبؿ دعاؤىا كشفاعتيا ليـ   قدكف في أصناميـ كآليتيـ أنيا شفعاء ليـ عند اهلل كاهللتفيع
 ، كتارة يطمؽ نفييا كتارة يقيدىا بأنيا ال تنفع كال تضر، كسكرة يكنس (1)بمشيئتو كقدرتو

}ًََّمْسُذًَُْ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد الَ َّعُشُّىُُْ ًاَلَ َّنفَمُيُُْ ًََّمٌٌٌَُُْ  :تناكلت ىذا النكع مف الشفاعة كما في قكلو 

 َٔوُ ًَظَمَدٌََ لََّّد ُّشْشِوٌُْ{ىَاااُلء شُفَمَدئَُٔد لِنذَ خٌٍّوِ لًُْ ؤَظُنَسِّحٌَُْ خٌٍّوَ زَِّد الَ َّمٍَُُْ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ عُسْمَد

 .[18]يكنس:

أف ىذه كيعتقدكف ب كأمثاليـ فكانكا يعبدكف مع اهلل غيره أثبتو المشرككفيذا النكع الذم ف
أنيا تنفعيـ كتشفع ليـ يكـ القيامة كيظنكف أف اهلل متكىميف  اهلل، ىاألصناـ كاألكثاف تقربيـ إل

مْسُذُىُُْ باِلَّ ٌُِْمَشِّزٌَُٔد بٌََِ خٌٍَّوِ صٌُْفََ بَِّْ خٌٍَّوَ }ًَخٌَّزَِّٓ خظَّخَزًُخ ِِٓ دًُِٔوِ ؤًٌََِْْدء َِد َٔ :ا، كما في قكلو يقبؿ شفاعتي

يذا مف غاية جيميـ ، ف[3]الزمر:َّمْىُُُ زَْْنَيُُْ فِِ َِد ىُُْ فِْوِ َّخْعٍَِفٌَُْ بَِّْ خٌٍَّوَ الَ َّيْذُِ َِْٓ ىٌَُ وَدرِذٌ وَفَّدس{

كال أحد يممؾ الشفاعة غيره،  كمو هلل ككفرىـ، فكيؼ يككف مع اهلل شفيعان في يكـ يككف األمر 
 .(2)مف غير إذنو أف يككف لو شريكان في الشفاعة ىينزه نفسو عم فاهلل 

 ىىك قياسيـ الخالؽ عم ف في طمب الشفاعة مف غير اهلل يكالذم أكقع المشرك
 ف في ىذه الحياة الدنيا مف التقرب مف الممكؾك ما يفعمو المخمكق ىالمخمكؽ، حيث قاسكه عم

كأصحاب السمطاف لقضاء حكائجيـ كطمب الشفاعة منيـ، كحاشاه التشبيو بيف الخالؽ كخمقو 
ميـ بالفارؽ بيف الخالؽ يىذا األساس اتخذكا أصناميـ كأكثانيـ شفعاء ليـ مف دكف اهلل لج ىكعم

 . (3)كالمخمكؽ

 

 
                                                           

 .(527 -526عمى المنطقييف )ص ف تيمية، الردانظر: اب ((1
الطبرم، (. 322/ 8الجامع ألحكاـ القرآف ) القرطبي، (.224/ 4ر، تفسير القرآف العظيـ )جانظر: ابف كثي ((2

 .(46/ 15)ججامع البياف في تأكيؿ القرآف 
 .(222 -221/ 1)ج، إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف الجكزية قيـانظر: ابف  ((3
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 الُخالصة:
ع، كالمشفكع لو، فكما سبؽ الحديث في شركط الشفاعة ال بد مف رضا اهلل عف المشفك   

ذف اهلل بالشفاعة، فيؿ ىذه الشركط مستكفاة في ىذه الشفاعة كي تقبؿ، فالمشرككف الذيف  كا 

}بَِّْ سَزَّىُُُ خٌٍّوُ : قكلو لف يشفع لكـ ميما كاف األمر كما في  اتخذكا أصناميـ شفعاء ليـ فاهلل 

ٍَ ؼَُُّ خعْعٌٍََ لٍَََ خٌْمَشْػِ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ َِد ِِٓ شَفِْكٍ بِالَّ ِِٓ زَمْذِ بِرِْٔوِ رٌَِىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّد

 .[3]يكنس:سَزُّىُُْ فَدلْسُذًُهُ ؤَفاَلَ ظَزَوَّشًُْ{

 المطمب الثالث: عقيدة المعتزلة في الشفاعة والرد عمييا.  
نما الخبلؼ ثابتة أف شفاعة النبي  لالمعتزلة تر  أنيا تثبت  عندىـ لؤلمة كال خبلؼ في ذلؾ، كا 

لذلؾ يـ، ديلمف؟ فعند المعتزلة أف الشفاعة لمتائبيف مف المؤمنيف كلرفع درجاتيـ كزيادة الثكاب ل
كىك الكعد كالكعيد، فعندىـ أف المؤمف إذا خرج مف الدنيا عف  لدييـ صؿ الرابعاألأدرجكىا ضمف 

ذا  فأصحاب الكبائر  ،(1)كبيرة كلـ يتب فيك خالد مخمد في النار ىخرج عمتكبة استحؽ الثكاب، كا 

ًَالَ ُّمْسًَُ ِِنْيَد  } ًَخظَّمٌُخْ ٌَِّْدً الَّ ظَفْضُِ َٔفْظٌ لَٓ َّٔفْظٍ شَْْحدً: شفاعة يكـ القيامة كاستدلكا بقكلو  ليس ليـ

نفي أف يككف لمظالميف شفاعة  ، أم أف اهلل [48لبقرة:]اشَفَدلَصٌ ًاَلَ ُّاْخَزُ ِِنْيَد لَذْيٌ ًاَلَ ىُُْ ُّنصَشًُْ{

}بَِّْ :مستدالن بقكلو  كيقكؿ القاضي عبد الجبار في بياف أف العصاة مخمديف في النارالبتة، 

" إف المجـر اسـ يتناكؿ الكافر كالفاسؽ جميعان ، [74]الزخرؼ:خٌُّْفْشِِِنيَ فِِ لَزَخذِ ـَيَنََُّ خَدٌِذًُْ{

لك أراد أحدىما دكف اآلخر لبينو فمما لـ  مراديف باآلية معنييف بالنار؛ ألنو  فيجب أف يككف
أنو أرادىما جميعان، كذلؾ ظاىر في المغة كالشرع، أما مف جية المغة فؤلنيـ ال  ىينبو دؿ عم

، أما  ، فكما أف المذنب شامؿ ليما جميعان فكذلؾ المجـر يفرقكف بيف قكليـ مذنب كبيف قكليـ مجـر
  (2)ة الشرع فؤلف أىؿ الشرع ال يفرقكف بيف قكليـ مجـر لزناه كبيف قكليـ فاسؽ لزناه"مف جي

                                                           

 .(1/137)جالزمخشرم، الكشاؼ  (.690 -687شرح األصكؿ الخمسة )ص، عبد الجبار،  انظر: القاضي ((1
 .(341/ 8، شرح المكاقؼ )جرجانيال (.45/ 1شيرستاني، الممؿ كالنحؿ )جال

 .(661-660القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((2
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: "شفاعتي ألىؿ كيدعكف أف األحاديث التي كردت فييا الشفاعة ألىؿ الكبائر كقكلو 
فأحاديث  ،(2) عتقادىي أحاديث أحاد ال يصح االستدالؿ بيا في مسائؿ اال، (1)الكبائر مف أمتي"

 ،(3)االظف، لذلؾ ال يمكف االستدالؿ بي ىخبر اآلحاد ال تفيد العمـ اليقيني كمبنية عماآلحاد أك 
نفييا  ىكالذم ألجأ المعتزلة إل،(4)فقاؿ أبك الحسف الخياط:" خبر الكاحد العدؿ إنو ال يكجب عممان"

 . (5)أف يعاقب كؿ مصر لؤلبد  اهلل  ىأنيـ يركف أف العفك ال يجكز، كحتـه عم

 المعتزلة في نفييم الشفاعة لىل الكبائر.   ىالرد عم

المثبتة ثابتة لجميع المؤمنيف بما فييـ أصحاب  شفاعة النبي أف  ىقد أجمع السمؼ عم -1
الكبائر، كصاحب الكبيرة عند السمؼ ال يخمد في نار جينـ فيك في مشيئة اهلل إف شاء غفر 

ف شاءكأدخمو الجنة بعفكه لو }بَِّْ خٌٍّوَ الَ  :و مف النار، لقكلو عذبو بقدر ذنبو ثـ أخرج ، كا 

فبل ، [116]النساء:َّغْفِشُ ؤَْ ُّشْشَنَ زِوِ ًََّغْفِشُ َِد دًَُْ رٌَِهَ ٌَِّٓ َّشَدء ًََِٓ ُّشْشِنْ زِدٌٍّوِ فَمَذْ ظًََّ ظاَلَالً زَمِْذًخ{

جينـ  كأما إف مات كىك مشرؾ باهلل فيك خالد في نار ،دييخمد في النار أحد مف أىؿ التكح

 .(6)كالمشرككف كىؤالء ىـ الكفاري  كلف يغفر لو
خراج أىؿ الكبائر مف النار، أحاديث صحيحة ثابتة عف النبي  -2 قد  أحاديث الشفاعة كا 

في ذلؾ عف المعتزلة كغيرىـ كردكىا  بمغت درجة التكاتر، فبل يستطيع أحد إنكارىا، كقد خي
صرار   . (7)مخمد في النار أف صاحب الكبيرة ىعم ان جيبلن منيـ كعنادان كا 

ًَالَ ُّمْسًَُ ِِنْيَد  } ًَخظَّمٌُخْ ٌَِّْدً الَّ ظَفْضُِ َٔفْظٌ لَٓ َّٔفْظٍ شَْْحدً: قكلو المقصكد بالنفس الكاردة في   -3

كفره  ىكلمف مات عمبأنيا النفس الكافرة  ،[48]البقرة:شَفَدلَصٌ ًَالَ ُّاْخَزُ ِِنْيَد لَذْيٌ ًَالَ ىُُْ ُّنصَشًُْ{

                                                           

 .سبؽ تخريجو ((1
 (.690 -689)صر، شرح األصكؿ الخمسة انظر: القاضي عبد الجبا ((2
 (. 82انظر: محمد العبده كطارؽ عبد الحميـ، المعتزلة بيف القديـ كالحديث )ص ((3
 (.68أبك الحسف الخياط، االنتصار )ص ((4
 (.667انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((5
 (.1/368)جنكار البيية السفاريني، لكامع األ (.7/484(، )ج6/175مجمكع الفتاكل )ج انظر: ابف تيمية، ((6
 (.7/486بف تيمية، مجمكع الفتاكل )جا (.174الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )صالعز  انظر: ابف أبي ((7

 إجماع السمؼ أف الشفاعة تقع ألصحاب الكبائر. ىكقد أكثر ابف تيمية مف األقكاؿ التي تدؿ عم



279 
 

فالشفاعة المنفية ىي التي تككف لمكافريف  فبل تشمؿ كؿ نفس، ،تكبةغير مف  و باهلل كشرك
كليس لممكحديف مف أمة محمد  كالمشركيف

(1). 
إف أحاديث اآلحاد التي ال يصح االستدالؿ بيا عند المعتزلة بحجة أنيا ال تفيد العمـ، فيذا  -4

فرض أنيا  ىحتفت بالقرائف كعماإذا  اباطؿ؛ ألنيا أحاديث تفيد اليقيف كالعمـ كتقطع بصحتي
، قاؿ ابف (2)تفيد الظف فيجب االستدالؿ بيا في مسائؿ العقيدة كفي سائر األحكاـ الفقيية

 .(3)تيمية: "أف خبر الكاحد قد يفيد العمـ إذا احتفت بو قرائف تفيد العمـ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.1/379)جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف  (.1/173البياف في تأكيؿ القرآف )ج انظر: الطبرم، جامع ((1
 قيـ(. كقد ذكر ابف 576سمة عمى الجيمية كالمعطمة )صقيـ الجكزية، مختصر الصكاعؽ المر انظر: ابف  ((2

ابف القيـ، مختصر الصكاعؽ المرسمة  حاد يفيد العمـ، انظر:العديد مف األدلة التي تثبت أف حديث األ الجكزية
(. المجنة 1/123)جابف حـز األندلسي، األحكاـ في أصكؿ األحكاـ (. 585-576طمة )صعمى الجيمية كالمع

 (.4/364)جالدائمة لمبحكث العممية كاالفتاء 
 (.5/81)جالكبرل  ابف تيمية، الفتاكل ((3
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  خامسالمبحث ال
 .يونس الجنة والنار بين السمف والمعتزلة في سورة 

 .  المطمب الول: تعريف الجنة ونعيم أىميا كما ورد في سورة يونس 
 أوًل: تعريف الجنة لغًة واصطالحًا. 

مشتقة مف االجتناف، أم: الستر كالتغطية، كمنو الجنيف الستتاره في بطف أمو،  الجنة في المغة:
نن  نة ما يستتر ةي ىي البستاف كسمي البستاف بالجنة، ألنو يستر داخمو األكالجى شجار كيغطيو، كالجي

بو مف سبلح، كالمقصكد بيا ىنا الحديقة المميئة بالشجر كالنخيؿ كالعنب كىي دار النعيـ كالثكاب 
 . (1)في اآلخرة

لعباده المتقيف في الحياة اآلخرة  ىي دار النعيـ كالكرامة كالخمد التي أعدىا اهلل  أما اصطالحًا:
الصادؽ كعمميـ الصالح كجميؿ أفعاليـ في الحياة الدنيا، كال يدخميا  إيمانيـ ىجزاءن كمكافأةن عم

، ىإال مف قاـ بفضائؿ األعماؿ الحسنة كاتصؼ بالصفات الجميمة، كمكضعيا عند سدرة المنتي
 . (2)، كدار الخمكدلكأطمؽ عمييا القرآف الكريـ جنة المأك 

}ًَخٌٍّوُ َّذْلٌُ بٌََِ دَخسِ : في قكلو  دار السبلـ  كما كمف أسماء الجنة الكاردة في سكرة يكنس 

، فسميت بدار السبلـ؛ ألف فييا السبلمة مف [25]يكنس:خٌغَّالََِ ًََّيْذُِ َِٓ َّشَدء بٌََِ صِشَخغٍ ُِّغْعَمُِْ{

كؿ اليمكـ كاألحزاف كالمكاره كاآلفات كالمصائب كالعيكب كالنقائص، كتككف تحية ككبلـ المتقيف 

 [10]يكنس:}ًَظَمَِّْعُيُُْ فِْيَد عاَلٌََ{: مف الكبلـ المغك السيئ كالقبيح لقكلو  فييا السبلـ الخالي

فيي دار اآلخرة كالنعيـ الذم ال ينفذ كليس فييا أم كدر كمنغصات ككؿ ما فييا السبلـ 

                                                           

اج المغة كصحاح العربية الجكىرم، الصحاح ت (.100/ 13بف منظكر، لساف العرب )جانظر: ا ((1
 .(94ادم األركاح إلى ببلد األفراح )ص، حالجكزية يـق(. ابف 5/2094)ج
نخبة مف العمماء، أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة  (.301سابؽ، العقائد اإلسبلمية )ص انظر: سيد ((2

(. عبد العزيز الطكياف، جيكد الشيخ محمد األميف الشنقيطي 117ص(. عمر األشقر، الجنة كالنار )238)ص
الخف كمحي الديف مستك، العقيدة اإلسبلمية أركانيا حقائقيا  ىمصطف .(2/498)جسمؼ في تقرير عقيدة ال

 .(444مفسداتيا )ص
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يُُْ لَذَََ صِذْقٍ }ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَ: ، ككذلؾ مف أسماء الجنة قدـ صدؽ كما في قكلو (1)كاألماف

} بَِّْ خٌُّْعَّمِنيَ فِِ ـَنَّدضٍ ًََٔيَش فِِ َِمْمَذِ صِذْقٍ لِنذَ ٍَِِْهٍ : ، كقكلو [2]يكنس:لِنذَ سَزِّيُِْ{

فالمقصكد بمقعد صدؽ كقدـ صدؽ، المنزلة العالية الرفيعة التي كانت  ،[55-54]القمر:ُِّمْعَذِس{

كؿ ما يريدكنو كيطمبكنو في  ىدؽ لحصكؿ المتقيف عملممتقيف مف عباده كسميت الجنة بمقعد ص
 .(2)كىذا المقعد لمصادقيف المخمصيفىذا المقعد الحسف 

 .   ثانيًا: نعيم أىل الجنة كما صورتو سورة يونس 

الجنة ىي التي فييا النعيـ الكامؿ ال يعتريو نقص ففييا كؿ مما تشتيي األنفس كتمذ بو األعيف، 
اًلًحيفى  ًلًعبىاًدمى  أىٍعدىٍدتي :  اهللي  قىاؿى قاؿ: "  لنبي عف ا فعف أبي ىريرة   رىأىٍت، عىٍيفه  الى  مىا الصَّ

طىرى  كىالى  سىًمعىٍت، أيذيفه  كىالى  مىى خى  تافو ككؿ ما في ىذه الدنيا مف نعيـ كخيرات في، ف(3)"بىشىرو  قىٍمبً  عى

}بََِّّٔد َِؽًَُ خٌْمََْدشِ :فاظ، قاؿ كحقير ال يقارف بنعيـ جنات رب العالميف رغـ تشابو األسماء كاألل

 بِرَخ ؤَخَزَضِ خَٕسْضُ صُخْشُفَيَد ًَخصََّّّنَطْ خٌذَُّْْٔد وََّدء ؤَٔضٌَْنَدهُ َِِٓ خٌغََّّدء فَدخْعٍََػَ زِوِ َٔسَدضُ خَٕسْضِ َِِّّد َّإْوًُُ خٌنَّدطُ ًَخَْٕٔمَدَُ لَعَََّ

َّدضِ ٌِمٌٍََْ ٍَْْيَأ ؤَظَدىَد ؤَِْشَُٔد ٌَْْالً ؤًَْ َٔيَدسًخ فَفَمٍَْنَدىَد لَصِْذًخ وَإَْ ٌَُّْ ظَغَْٓ زِدَِْٕظِ وَزٌَِهَ ُٔفَصًُِّ خًَٓـََّٓ ؤَىٍُْيَد ؤََّٔيُُْ لَددِسًَُْ لَ

ة كال كحقير  يةتافي ، ميما بمغت الدنيا بما فييا مف متاع كزينة كشيكات في[24]يكنس:َّعَفَىَّشًُْ{

زكاؿ، كالدار اآلخرة ىي الدار الباقية بنعيميا كمتاعيا  ىإلكىي  كضةتساكم عند اهلل جناح بع
ؿى  ًإفَّ قاؿ: "  عف النبي  التي ال يكصؼ كال يمكف لمعقؿ أف يتصكره، عف أبي ىريرة   زيٍمرىةو  أىكَّ

ميكفى  نَّةى  يىٍدخي مىى الجى مى  يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيـَّ  البىٍدًر، لىٍيمىةى  القىمىرً  صيكرىةً  عى  السَّمىاءً  ًفي ديرِّم   كىٍككىبو  أىشىدِّ  ىعى
اءىةن، ، كىالى  يىبيكليكفى  الى  ًإضى ، كىالى  يىٍتًفميكفى  كىالى  يىتىغىكَّطيكفى ، أىٍمشىاطيييـي  يىٍمتىًخطيكفى ييـي  الذَّىىبي ، كىرىٍشحي  الًمٍسؾي

                                                           

ببلد  ى، حادم األركاح إلالجكزية قيـ(. ابف 3/575ب القرآف كرغائب الفرقاف )جانظر: النيسابكرم، غرائ ((1
البياف في تأكيؿ القرآف جامع الطبرم،  (.11/286)ج (، محمد رشيد رضا، تفسير المنار96األفراح )ص، 

 (.15/59)ج
 ىابف السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إل (.101ادم األركاح إلى ببلد األفراح )ص، حالجكزية قيـانظر: ابف  ((2

 .(4/117)جمزايا الكتاب الكريـ 
حديث رقـ : 4/2174نة كصفة نعيميا كأىميا، الجمسمـ: صحيح مسمـ، كتاب القيامة كالجنة كالنار/ باب [ ((3

2824[. 
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اًمريىيـٍ  مىجى ، األىليكَّةي  كى كجي ييـي  الطِّيبً  عيكدي  األىٍنجي ، الحيكري  كىأىٍزكىاجي مىى الًعيفي ٍمؽً  عى ؿو  خى ، رىجي مىى كىاًحدو كرىةً  عى  صي
، أىًبيًيـٍ  ـى ا ًست كفى  آدى  .(1)"السَّمىاءً  ًفي ًذرىاعن

 : بعض أنواع النعيم الدائم لىل الجنة كما في سورة يونس 

دضِ َّيْذِّيُِْ سَزُّيُُْ }بَِّْ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَلٌٍَُِّخْ خٌصَّدٌِمَ: جنات تجرم مف تحتيـ األنيار، كما في قكلو   -1

 .[9]يكنس:زِةمِيَدِٔيُِْ ظَفْشُِ ِِٓ ظَمْعِيُُِ خَْٕٔيَدسُ فِِ ـَنَّدضِ خٌنَّمُِْ{

في ىذه اآلية ما أعده لعباده المؤمنيف الذيف آمنكا كعممكا الصالحات،  يبيف اهلل 
م نيايتو جنات تجرم الطريؽ المستقيـ الذ ىفيرشدىـ كيدليـ بسبب إيمانيـ بو كعمميـ الصالح إل

كتجرم مف تحت غرفيـ كقصكرىـ كأسرتيـ حيث السعادة كالراحة األبدية  األنيار مف تحتيا
أنيار الماء فقط بؿ فييا أنيار مف لبف  ى، كىذه األنيار غير مقتصرة عم(2)كالمناظر الجميمة

مٌَُْ فِْيَد ؤَْٔيَدسٌ ِِّٓ َِّدء غَْْشِ آعٍِٓ ًَؤَْٔيَدسٌ ِِٓ }َِؽًَُ خٌْفَنَّصِ خٌَّعِِ ًُلِذَ خٌُّْعَّ: كخمر كما في قكلو  ىكعسؿ مصف

ْ لَغًٍَ ُِّصَفًَّ{ ْ خَّْشٍ ٌَّزَّشٍ ٌٍِّشَّدسِزِنيَ ًَؤَْٔيَدسٌ ِِّٓ  ل، كىناؾ آيات أخر [15]محمد:ٌَّسٍَٓ ٌَُّْ َّعَغََّْشْ ؼَمُّْوُ ًَؤَْٔيَدسٌ ِِّٓ

يـ كالسنة النبكية ليس مجاؿ لذكرىا ىنا، تتحدث عف كصؼ الجنة كأنيارىا ذكرىا القرآف الكر 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ كأنيار الجنة تيفجر مف تحت تبلؿ أك مف تحت جباؿ المسؾ،   قىاؿى : قىاؿى ،  ىيرى

نَّةً  أىٍنيىاري : " المَّوً  رىسيكؿي  ؿً  تىٍحتً  ًمفٍ  تىٍخريجي  اٍلجى  .(3)"ًمٍسؾو  ًجبىاؿً  تحتً  ًمفٍ  أىكٍ  - ًتبلى

}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَلْغَنٌُخْ خٌْمُغْنََ ًَصَِّددَشٌ ًاَلَ : كجيو الكريـ كما في قكلو  ىر إلكالنظ رؤية اهلل    -2

، فالمقصكد بالزيادة ىنا [26]يكنس:َّشْىَكُ ًُـٌُىَيُُْ لَعَشٌ ًَالَ رٌَِّصٌ ؤًٌَُْاحِهَ ؤَصْمَدذُ خٌْفَنَّصِ ىُُْ فِْيَد خَدٌِذًُْ{

عف  ىث في ىذه المسألة في مطمب مستقؿ ال غن، كقد سبؽ الحديكجيو  ىالرؤية كالنظر إل
 . (4)إعادتو

                                                           

 .]3327: حديث رقـ 4/132كذريتو  خمؽ أدـ البخارم: صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء/ باب [ ((1
 .(11/115)ج انظر: كىبة الزحيمي، التفسير المنير ((2
ٍصؼً ابف حباف: صحيح ابف حباف، [ ((3 نَّةً  كى نَّةً  أىٍنيىاري  ًمٍنوي  يىٍخريجي  الًَّذم اٍلمىٍكًضعً  ًذٍكري /كىأىٍىًميىا اٍلجى : 423/ 16، اٍلجى

. قاؿ شعيب األرنؤكط معمقا عمى الحديث: "إسناده حسف". كقاؿ األلباني: "حسف صحيح". ]7408حديث رقـ 
 .(399/ 10)ج حباف ابف صحيح عمى الحساف التعميقات

 ىذا البحث. ( مف194-187انظر: صفحة ) ((4
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كما في  :إيمانيـ باهلل  ىفأىؿ الجنة ليـ مكانة عالية كمنزلة رفيعة كيبشرىـ اهلل مكافأة ليـ عم

ظَسْذًَِّ ٌِىٍََِّدضِ خٌٍّوِ رٌَِهَ ىٌَُ خٌْفٌَْصُ  خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَوَدٌُٔخْ َّعَّمٌُْ ٌَيُُُ خٌْسُشْشٍَ فِِ خٌْمَْدشِ خٌذَُّْْٔد ًَفِِ خٓخِشَشِ الَ }: قكلو 

، فالبشارة التي في الدنيا المكدة كالمحبة التي تككف فيما بينيـ، كتيسير  [64-63]يكنس:خٌْمَفُِْ{

بعاد عنيـ كؿ شر ككؿ سكء، كأما البشارة التي في اآلخرة  فأكليا ما  أمكرىـ كقضاء حكائجيـ، كا 
يـ الدائـ، كالبشارة األخرل ما تككف بعد البعث مف القبكر ككقكفيـ يككف في القبر حيث النع

بأرض المحشر كانتياء الحساب فتككف البشارة ليـ بدخكؿ جنات النعيـ كالفكز بأعمى الدرجات 

اىـ في ، كأخر دعك (1)[2]يكنس:}ًَزَشِّشِ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ؤََّْ ٌَيُُْ لَذَََ صِذْقٍ لِنذَ سَزِّيُِْ{: كما في قكلو 

}دَلٌَْخىُُْ فِْيَد عُسْمَدَٔهَ خٌٍَّيَُُّ ًَظَمَِّْعُيُُْ فِْيَد عاَلٌََ ًَآخِشُ :  جنات النعيـ الحمد هلل رب العالميف، قاؿ 

، فينا تظير الراحة كالتحرر مف ىمكـ الدنيا كشيكاتيا [10]يكنس:دَلٌَْخىُُْ ؤَِْ خٌْمَّْذُ ٌٍِّوِ سَذِّ خٌْمَدٌَّنِي{

كجميؿ كالرفرفة في جناف النعيـ بالحمد كالتسبيح كالسبلـ فيما  التمتع بما ىك باؽو كحاجاتيا، ك 
ما في الحياة الدنيا مف كدر  ىبينيـ كىذا جزاء مف كاف عابدان لربو حامدان شاكران كصابران عم

 .  (2)كضيؽ
ؾ قاؿ الطبرم في تفسير اآلية: "أنو إذا مر بيـ الطير ليشتيكه قالكا سبحانؾ الميـ كذل

, }ًَظَمَِّْعُيُُْ فِْيَد عَالٌََ{كف عميو، كذلؾ قكلو دعكاىـ فيأتييـ الممؾ بما اشتيكا فيسمـ عمييـ فيردٌ 

ذا أكمكا  . (3)"}ًَآخِشُ دَلٌَْخىُُْ ؤَِْ خٌْمَّْذُ ٌٍِّوِ سَذِّ خٌْمَدٌَِّني{ : حمدكا اهلل ربيـ، كذلؾ قكلو كا 

 ات النعيـ.أف يكرمنا جميعان بجن كختامان نسأؿ اهلل  

 

 

 

                                                           

 .(347يـ الرحمف )صالسعدم، تيسير الكر  انظر: عبد الرحمف ((1
 .(3/1768)جانظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف  ((2
 .(15/30)جالطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ((3
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 . المطمب الثاني: تعريف النار وجحيم أىميا كما ورد في سورة يونس 
 أوًل: تعريف النار لغًة واصطالحًا. 

 ىالمييب المحترؽ كعم ىتطمؽ النار في المغة ىي عنصر طبيعي يطمؽ عمالنار في المغة: 
 .(2)، كيقاؿ أنيا:" جكىر لطيؼ محترؽ"(1)الحرارة المحرقة المجردة

لمكافريف في الحياة اآلخرة،  : فيي دار العقاب كالعذاب العظيـ التي أعدىا اهلل أما اصطالحاً و 
فيي الدار المكحشة كدار البكار  ،(3)كفرىـ كعصيانيـ كارتكابيـ لمذنكب كالمعاصي ىجزاءن عم

كره تص ىكالخسراف المبيف الذم ليس بعده خسراف، كفييا مف األحزاف كاآلالـ ما يعجز العقؿ عم

 .  [15]الزمر:{}بَِّْ خٌْخَدعِشَِّٓ خٌَّزَِّٓ خَغِشًُخ ؤَٔفُغَيُُْ ًَؤَىٍِْْيُِْ ٌَََّْ خٌْمَِْدَِصِ ؤَالَ رٌَِهَ ىٌَُ خٌْخُغْشَخُْ خٌُّْسِني :لقكلو 

}بََّْ خٌَّزَِّٓ الَ : ، لقكلو  كرسكلو  الكافريف كالسجف األبدم لكؿ مف عصى اهلل لفيي مأك 

ؤًٌَُْاحِهَ َِإًَْخىُُُ خٌنُّدسُ زَِّد وَدٌُٔخْ  مَدءَٔد ًَسَظٌُخْ زِدٌْمَْدشِ خٌذَُّْْٔد ًَخؼَّْإٌَُّٔخْ زِيَد ًَخٌَّزَِّٓ ىُُْ لَْٓ آَّدظِنَد غَدفٌٍَُِّْشْـٌَُْ ٌِ

كثيران ما يستعيذ بيا كيحذر  ، كلشدة قسكة النار كىكلة عذابيا كاف النبي [8-7]يكنس:َّىْغِسٌُْ{

 ،[214: الشعراء] }ًَؤَٔزِسْ لَشِريَظَهَ خَٕلْشَزِني{ اآٍليىةي  ىىًذهً  أيٍنًزلىتٍ  لىمَّاقاؿ:"  ي ىريرة منيا، عف أب

ٍيشنا،  اهللً  رىسيكؿي  دىعىا ـَّ  فىاٍجتىمىعيكا قيرى ، فىعى ، ٍبفً  كىٍعبً  بىًني يىا": فىقىاؿى  كىخىصَّ ـٍ  أىٍنًقذيكا ليؤىم   ًمفى  أىٍنفيسىكي
، بفً  ميرَّةى  بىًني يىا النَّاًر، ـٍ  أىٍنًقذيكا كىٍعبو ٍبدً  بىًني يىا النَّاًر، ًمفى  أىٍنفيسىكي ، عى ـٍ  أىٍنًقذيكا شىٍمسو  النَّاًر، ًمفى  أىٍنفيسىكي

ٍبدً  بىًني يىا ، عى ـٍ  أىٍنًقذيكا مىنىاؼو ، بىًني يىا النَّاًر، ًمفى  أىٍنفيسىكي ـٍ  أىٍنًقذيكا ىىاًشـو ٍبدً  بىًني يىا النَّاًر، ًمفى  أىٍنفيسىكي  عى
ـٍ  أىٍنًقذيكا اٍلميطًَّمًب، ـٍ  أىٍمًمؾي  الى  فىًإنِّي النَّاًر، ًمفى  نىٍفسىؾً  أىٍنًقًذم فىاًطمىةي، يىا النَّاًر، ًمفى  أىٍنفيسىكي  اهللً  ًمفى  لىكي
ٍيرى  شىٍيئنا، ـٍ  أىفَّ  غى ا لىكي ًليىا سىأىبيم يىا رىًحمن  .(4)"ًببىبلى

                                                           

 .(2/962)جكأخركف، المعجـ الكسيط  ىانظر: إبراىيـ مصطف ((1
 .(239الجرجاني: التعريفات )ص ((2
 .(11ة كالنار )صانظر: عمر األشقر، الجن ((3
رقـ : 1/192، [214]الشعراء:}ًَؤَٔزِسْ لَشِريَظَهَ خَٕلْشَزِني{ :  باب قكلو يح مسمـ، كتاب اإليماف/مسمـ: صح[ ((4
 .]204 حديثال
 



285 
 

ؤًٌَُْاحِهَ َِإًَْخىُُُ خٌنُّدسُ زَِّد } :: النار كما في قكلو  كمف أسماء النار الكاردة  في سكرة يكنس 

 يا الجحيـ، كالياكية، كجينـ كغيرىا. ئ، كمف أسما[8]يكنس:وَدٌُٔخْ َّىْغِسٌُْ{

مف األصناـ كاألكثاف  عبادة غير اهلل  كصفات أىؿ النار الكاردة في سكرة يكنس 
، كادعاؤىـ بأف معجزة القرآف بسحر ـ نبكة محمد كاعتقادىـ بأنيـ يشفعكف ليـ، ككذلؾ إنكارى

كقد سبؽ ذكر كؿ ىذه  ،كنسبة الكلد إليو اهلل  ى، كافتراؤىـ عمكأنيا مف نفس كتمقاء محمد 
 الصفات في مكاضعيا مف ىذا البحث بذكر اآليات كتفسيرىا. 

 . ثانيًا: عذاب أىل النار كما في سورة يونس 

لمكافريف كالمشركيف الذيف  ف أنكاع عذاب اهلل عرضت لنا بعض م سكرة يكنس 
صنيع أعماليـ كعنادىـ ككفرىـ في نار جينـ  ىأنكركا نبكتو كرسالتو، فيـك القيامة يجازييـ اهلل عم

زِيَد ًَخٌَّزَِّٓ ىُُْ لَْٓ }بََّْ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد ًَسَظٌُخْ زِدٌْمَْدشِ خٌذَُّْْٔد ًَخؼَّْإٌَُّٔخْ : حيث العذاب الدائـ ليـ قاؿ 

، كقد ذكر القرآف الكريـ بعض مف [8-7]يكنس:ؤًٌَُْاحِهَ َِإًَْخىُُُ خٌنُّدسُ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْغِسٌُْ{ آَّدظِنَد غَدفٌٍُِْ

صَرُّ ِِٓ }فَدٌَّزَِّٓ وَفَشًُخ لُؽِّمَطْ ٌَيُُْ ؼَِْدذٌ ِِّٓ َّٔدسٍ ُّ: جمكدىـ كما في قكلو  ىأنكاع العذاب الذم يقع عم

وٍََُّّد ؤَسَخدًُخ ؤَْ َّخْشُـٌُخ ِِنْيَد ِِْٓ غٍَُّ  ًٌََيُُ َِّمَدِِكُ ِِْٓ لَذِّذ ُّصْيَشُ زِوِ َِد فِِ زُؽٌُِٔيُِْ ًَخٌْفٌٍُُد فٌَْقِ سُئًُعِيُُِ خٌْمَُِّْ

َ: ، كطعاميـ ىك الزقكـ ، قاؿ [22-19]الحج:ؤُلِْذًُخ فِْيَد ًَرًُلٌُخ لَزَخذَ خٌْمَشِّك{  }بَِّْ شَفَشَشَ خٌضَّلٌُّ

ْ ، كشرابيـ الحميـ، [46-43]الدخاف:وَدٌُّْيًِْ َّغٍِِْ فِِ خٌْسُؽٌُْ وَغٍَِِْ خٌْمَُِّْ{ ؼَمَدَُ خَٕؼُِْ }ٌَيُُْ شَشَخذٌ ِِّٓ

 .[4]يكنس:لٍَُِّْ ًَلَزَخذٌ ؤٌٌَُِْ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْفُشًُْ{

ار الحياة الدنيا، فنار الدنيا جزء مف اآلخرة ال تماثؿ ن كنار جينـ التي أعدت لمدار
ـٍ  قاؿ: "  أف النبي  سبعيف جزءان مف نار جينـ، عف أبي ىريرة  ٍزءه  نىاريكي ٍزءنا سىٍبًعيفى  ًمفٍ  جي  جي

، نىارً  ًمفٍ  ـى يىنَّ مىتٍ : قىاؿى  لىكىاًفيىةن  كىانىتٍ  ًإفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًقيؿى  جى مىٍييً  فيضِّ ًستِّيفى  ًبًتٍسعىةو  اعى ٍزءنا كى  كيم ييفَّ  جي
رِّىىا ًمٍثؿي  ، كحاؿ الكفار في النار يككف في ظبلـ دامس، ككجكىيـ قد اكتست بالسكاد (1) "حى

كالظممة مف شدة سخط اهلل عمييـ كعذابو الدائـ ليـ دكف انقطاع؛ ألنيـ ظممكا أنفسيـ بالكفر 

                                                           

 .[3265 حديث رقـ: 4/121صفة النار كأنيا مخمكقة، البخارم: صحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ/ باب ] ((1
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ر الخمكد كالحياة األبدية ف مخمدكف فييا فيي داك فيـ في نار جينـ خالد كعدـ اإليماف باهلل 

}ًَخٌَّزَِّٓ وَغَسٌُخْ خٌغَِّّْحَدضِ : ، قاؿ اهلل ه آلية مف دكف اهلل ءكاتخذ أكليا لمف كفر باهلل كرسكلو 

َ خٌٍّوِ ِِْٓ لَدصٍُِ وَإَََّّٔد ؤُغْشَِْطْ ًُـٌُىُيُُْ لِ َ خًٌٍَِّْْ ُِفًٍِّْد ؤًٌَُْاحِهَ ؤَصْمَدذُ ـَضَخء عَِّْحَصٍ زِِّؽٍِْيَد ًَظَشْىَمُيُُْ رٌَِّصٌ َِّد ٌَيُُ ِِّٓ ؽَمًد ِِّٓ

}ؼَُُّ لًَِْ ٌٍَِّزَِّٓ ـٌٍََُّخْ رًُلٌُخْ لَزَخذَ خٌْخٍُْذِ ىًَْ : ، ككما في قكلو [27]يكنس:خٌنَّدسِ ىُُْ فِْيَد خَدٌِذًُْ{

ئر مف المكحديف فيدخمكف ، كأما العصاة كأصحاب الكبا[52]يكنس:ظُفْضًََْْ بِالَّ زَِّد وُنعُُْ ظَىْغِسٌُْ{

كما سبؽ الحديث  يتطيركا مف ذنكبيـ، ثـ يدخمكىـ اهلل الجنة بشفاعة النبي محمد  ىالنار حت
 عنيا في مبحث الشفاعة.

عمييـ  ككما أف أىؿ الجنة عند دخكليـ الجنة يظيركف الفرح كالسركر بأف مف اهلل 
ية كالسبلـ فيما بينيـ كىؤالء ىـ السعداء، بيذه النعمة فيشكركف اهلل كيحمدكنو كيتبادركف بالتح

ما ىـ فيو مف  ىعكس الصكرة تمامان فيظيركف الندـ كالحسرة كالشقاء عم ىفإف أىؿ النار عم

ؤًَُخْ }ًٌٌََْ ؤََّْ ٌِىًُِّ َٔفْظٍ ـٍَََّطْ َِد فِِ خَٕسْضِ الَفْعَذَضْ زِوِ ًَؤَعَشًُّخْ خٌنَّذَخَِصَ ٌََّّد سَ:  عذاب أليـ كدائـ، قاؿ 

 .[54]يكنس:خٌْمَزَخذَ ًَلُعَِِ زَْْنَيُُ زِدٌْمِغْػِ ًَىُُْ الَ ُّفٌٍَُّْْ{

 تقصيرىـ في طاعة اهلل  ىفعند رؤيتيـ العذاب ييظيركف كيجيركف بالندـ كالحسرة عم

ْ وُنطُ ٌََِّٓ لٍََ َِد فَشَّؼطُ فِِ ـَنرِ خٌٍَّوِ ًَبِ دلَغْشَظَ }ؤَْ ظَمٌُيَ َٔفْظٌ َّد: كعبادتو كما في قكلو 

، فبماذا سينفعيـ الندـ بعد فكات األكاف ككقكع العذاب عمييـ ببل محالة، [56]الزمر:خٌغَّدخِشِّٓ{

  ىال يظمـ أحدان فيقيـ الحكـ بالعدؿ كالقسط بيف الظالـ كالمظمكـ، كيقتص مف الظالـ عم كاهلل 
بعضيـ  ى، كيثقؿ العذاب عمما كاف يقترفو مف ظمـ في الحياة الدنيا فيخفؼ العذاب عف بعضيـ

تفاكت العذاب ألىؿ النار، عف سمرة أنو سمع  ى، كمما يدؿ عم(1)األخر كىؤالء ىـ األشقياء
ذيهي  مىفٍ  ًمٍنييـٍ  ًإفَّ يقكؿ:"  النبي  ًمٍنييـٍ  كىٍعبىٍيًو، ًإلىى النَّاري  تىٍأخي ذيهي  مىفٍ  كى ًتًو، ًإلىى تىٍأخي ٍجزى ًمٍنييـٍ  حي  مىفٍ  كى

                                                           

 .(11/196)جانظر: كىبة الزحيمي، التفسير المنير  ((1
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ذيهي  ف في العذاب كؿ حسب ذنبو كمعصيتو، كأما يفأىؿ النار مف الكفار متفاكت ،(1)"عينيًقوً  ىًإلى  تىٍأخي
 فريقيف:  ىمسألة تخفيؼ العذاب عنيـ بسبب أعماليـ الحسنة في الدنيا، فالسمؼ انقسمكا إل

أنو يخفؼ عنيـ العذاب بسبب أعماليـ الحسنة التي كانكا يفعمكنيا، مثؿ  ل: ير الفريق الول
 الطبرم.  لطالب، كاختار ىذا الرأ يؼ الذم حصؿ لعـ النبي أبالتخفي

أف الكافر ال ينتفع في اآلخرة مف شيء مف أعمالو؛ ألنيا ىباء منثكران فبل  ل: ير الفريق الثاني

   .(2)[23:]الفرقاف}ًَلَذِِْنَد بٌََِ َِد لٌٍَُِّخ ِِْٓ لًٍََّ فَفَمٍَْنَدهُ ىَسَدء َِّنؽٌُسًخ{ :تقدـ لو أم منفعة لقكلو 

 المطمب الثالث: الجنة والنار عند المعتزلة والقول بعدم وجودىما اآلن. 
كعد  القكؿ بالجنة كالنار بنصكص الكعد كالكعيد، كىك أف اهلل  ىاستدؿ المعتزلة عم

المطيعيف لو بالثكاب كالتفضؿ، كتكعد العصاة كالمذنبيف بالعقاب كالعذاب، كال بد أف يفعؿ ما كعد 
، كاستحقاؽ العبد لمثكاب ىك فعمو (3)؛ ألنو ال يجكز عميو الكذب كال يخمؼ كعده ككعيدهكتكعد بو

أف مرتكب  ىفالمعتزلة ذىبت إل ،(4)لمكاجب كتركو لمقبيح، كاستحقاقو لمعقاب ككنو فعؿ المعاصي
أعماليـ كمعاصييـ  ىالكبيرة خالد مخمد في نار جينـ إذا مات قبؿ التكبة فيجازييـ اهلل عم

 مكد في نار جينـ، فالخمكد لمجميع عند المعتزلة.بالخ

ف  فاهلل  منجز ما كعد كتكعد بو فإف كعد خيران فبل بد مف أف يكافئ بو صاحبو، كا 
كعد المؤمنيف المطيعيف بالجنة كنعيميا فيي  تكعد شران فبل بد مف أف يحصؿ لصاحبو، فاهلل 

بيا فبلبد أف ينفذ كعيده ال محالة؛ ألف  ليـ، كتكعد الكافريف كالعاصيف بالنار ألنيـ مستحقكف
 .(5)إخبلؼ الكعد كالكعيد قبيح كاهلل منزه عف القبيح كال يفعمو

 

                                                           

في شدة حر نار جينـ كبعد قعرىا كما تأخذ مسمـ: صحيح مسمـ،كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار/ باب [  ((1
 .]2845حديث رقـ : 4/2185 ،مف المعذبيف

 .(183-182نار كالتعريؼ بحاؿ دار البكار )صانظر: ابف رجب، التخكيؼ مف ال ((2
 .(136-135صبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )انظر: القاضي ع ((3
 (.614انظر: المرجع السابؽ )ص ((4
 .(75 المعتزلة بيف القديـ كالحديث )ص انظر: محمد العبده كطارؽ عبد الحميـ، ((5
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 أوًل: عدم وجود الجنة والنار اآلن عند المعتزلة. 

 ىكما تحدثت سابقان في منيج المعتزلة في إثباتيـ لمسائؿ العقيدة رأينا تقديميـ العقؿ عم
 ىساسي ىك العقؿ ببل خبلؼ، كأيضان مف منيجيـ قياس الخالؽ عمالنقؿ دائمان كالمصدر األ

المخمكؽ، فعندىـ أف الجنة كالنار ىما دار النعيـ كالعذاب لكف الخبلؼ في كجكدىما اآلف أـ 
 فيما بعد؟؟   سيخمقيا اهلل 

أنيـ فصمكا في ىذه المسألة، كلكنني لـ تجد الباحثة بحث في كتب المعتزلة المف خبلؿ 
بعض المعتزلة قكليـ بأف الجنة كالنار مكجكدتاف،  ىي كتب خصكميـ أنيـ قد نسبكا إلكجدت ف

القكؿ بأف الجنة كالنار  ىفذىب أبك عمي الجبائي كبشر بف المعتمر، كغيرىـ مف أئمة المعتزلة إل
مخمكقتاف مكجكدتاف اآلف، كلكف الذم عميو جميكر المعتزلة كأبي ىاشـ كالقاضي عبد الجبار 

في كقتيما يـك  نة كالنار معدكمتاف غير مكجكدتيف اآلف كسيخمقيما كينشئيما اهلل بأف الج

ممكا المعن(1)القيامة أنو مف باب التعبير عف المستقبؿ  ىعم }ؤُلِذَّضْ{ :في قكلو  ى، كحى

لك خمقتا اآلف فما الفائدة مف خمقيما ككجكدىما كستككناف  وألن ؛(2)بالماضي، لتحقيؽ كقكعو
ذلؾ سيككف خمقيما يكـ الجزاء كالعقاب، فأنكركا كأكلكا جميع النصكص الكاردة في ف ليمعطمت

 إثبات كجكد الجنة كالنار اآلف. 

لكن الذي عميو السمف الصالح وأىل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخموقتان موجودتان 
 اآلن وىو ما أكدت عميو النصوص من الكتاب والسنة سأذكرىا فيما بعد. 

العز الحنفي في كتابو القول: "بأن الجنة والنار مخموقتان ل تفنيان  ن اإلمام ابن أبيعنووقد 
 . (3)أبدًا ول تبيدان"

   المعتزلة بقوليم عدم وجود الجنة والنار اآلن.  ىثانيًا: الرد عم

إف كجكد الجنة كالنار مما ىك معمـك مف الديف بالضركرة، لذلؾ كردت العديد مف نصكص 
 كجكد الجنة كالنار اآلف منيا: ىالكريـ كالسنة النبكية التي تؤكد كتدلؿ عم القرآف

                                                           

 .(4/68)ج(. ابف حـز األندلسي، الفصؿ في الممؿ كالنحؿ8/328، شرح المكاقؼ )جرجانيانظر: ال ((1
 .(273ص) لانظر: محمد السنكسي، شرح السنكسية الكبر  ((2
 .(353العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص ابف أبي ((3
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لمجنة كالنار في السماء ليمة اإلسراء كالمعراج، ككما ىك معمكـ فإف   رؤية النبي محمد -1

 يََ}ًٌََمَذْ سَآهُ َٔضٌَْصً ؤُخْشٍَ لِنذَ عِذْسَشِ خٌُّْنْعَ :الرؤية ال تككف إال لشيء مكجكد، كما في قكلو 

 .[15]النجـ:لِنذَىَد ـَنَّصُ خٌَّْإًٍَْ{

}ًَعَدسِلٌُخْ بٌََِ َِغْفِشَشٍ ِِّٓ سَّزِّىُُْ ًَـَنَّصٍ لَشْظُيَد خٌغََّّدًَخضُ ًَخَٕسْضُ في كجكد الجنة:  أيضان قكلو   -2

فْمٌٍَُخْ فَدظَّمٌُخْ خٌنَّدسَ }فَةِْ ٌَُّْ ظَفْمٌٍَُخْ ًٌََٓ ظَفي النار:  ، كقاؿ [133]آؿ عمراف:ؤُلِذَّضْ ٌٍُِّْعَّمِني{

الماضي في قكلو بصيغة  فالتعبير, [24]البقرة:خٌَّعِِ ًَلٌُدُىَد خٌنَّدطُ ًَخٌْمِفَدسَشُ ؤُلِذَّضْ ٌٍِْىَدفِشِّٓ{

أنو الجنة كالنار  ىتدؿ عم فيذه اآليات }ؤُلِذَّضْ ٌٍِْىَدفِشِّٓ{كقكلو: }ؤُلِذَّضْ ٌٍُِّْعَّمِني{

 . (1)في الككف ف المخمكقات التي خمقيا اهلل مخمكقة كمكجكدة كىي م
مَّدو  نىٍفسي  كىالًَّذم" :قاؿ  أف النبي كمف السنة النبكية: عف أنس بف مالؾ  -3  لىكٍ  ًبيىًدًه، ميحى

ًحٍكتيـٍ  رىأىٍيتي  مىا رىأىٍيتيـٍ  لىبىكىٍيتيـٍ  قىًميبلن  لىضى مىا: قىاليكا كىًثيرنا كى نَّةى  رىأىٍيتي : قىاؿى  اهللً  رىسيكؿى  يىا رىأىٍيتى  كى  اٍلجى
ـٍ  ًإفَّ قاؿ: " أف النبي   ، كعف عبد اهلل بف عمر(2)"كىالنَّارى  دىكي مىٍيوً  عيًرضى  مىاتى  ًإذىا أىحى  عى
ٍقعىديهي  ، ًباٍلغىدىاةً  مى نَّةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىافى  ًإفٍ  كىالعىًشيِّ نًَّة، أىٍىؿً  فىًمفٍ  الجى فٍ  الجى  النَّارً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىافى  كىاً 
ٍقعىديؾى  ىىذىا: فىييقىاؿي  النَّاًر، أىٍىؿً  فىًمفٍ  تَّى مى  .(3)"الًقيىامىةً  يىٍكـى  المَّوي  يىٍبعىثىؾى  حى

معطمتيف فيذا قكؿ  فادعت المعتزلة أف خمؽ الجنة كالنار اآلف ال فائدة منو كتككنا  -4
ما أف ت وي عند مكت اإلنساف فركحي  وباطؿ كفاسد؛ ألن  مىاًإنَّ : "لقكلو  نعـإما أف تعذب كا 

رً  ًفي طىاًئره  اٍلميٍؤًمفً  نىسىمىةي  نَّةً  شىجى تَّى اٍلجى ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  يىٍبعىثىوي  حى سىًدهً  ًإلىى كىجى ، (4)"اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  جى
أنيما مشغكلتاف فدخكؿ الركح كتنعيميا أك عذابيا في الجنة أكفي النار  ىفيذا دليؿ عم

 يككف قبؿ يـك القيامة.
                                                           

 ى(. صالح الفكزاف، اإلرشاد إل91انظر: صالح الفكزاف، شرح عقيدة اإلماـ المجدد محمد بف عبد الكىاب)ص ((1
 .(295صحيح االعتقاد )ص

 رقـ: 1/320ىما، كع أك سجكد كنحك النيي عف سبؽ اإلماـ بركباب الصبلة/ مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب [ ((2
 .]426الحديث 

مىٍيوً  ييٍعرىضي  المىيِّتً باب  الجنائز/ البخارم: صحيح البخارم، كتاب[ ((3 ٍقعىديهي  عى رقـ  :2/99ً، كىالعىًشيٌ  ًباٍلغىدىاةً  مى
 .]1379الحديث

لباني: "كىذا اسناد . قاؿ األ]2073 رقـ الحديث: 4/108، اٍلميٍؤًمًنيفى  أىٍركىاحي الجنائز/  النسائي: سنف النسائي،[ ((4
 .(694/ 2)ج كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمةصحيح". 
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بقة تبيف أف الذم عميو السمؼ أف الجنة كالنار مكجكدتاف مخمكقتاف مف خبلؿ األدلة السا
؛ إلثابة عباده المطيعيف بالثكاب، كخمؽ النار ىخمؽ الجنة كمكانيا عند سدرة المنتي اآلف فاهلل 

كفرىـ، فخمقيما كخمؽ لكؿ  ى، ليعذب عباده الكافريف جزاءن عمىكمكانيا في األرض السابعة السفم
  . (1)منيا أىميا

 المطمب الرابع: اعتقاد المعتزلة بفناء حركات أىل الجنة والنار.   

 أوًل: ىل الجنة والنار تفنيان أم ل؟؟ بين السمف والمعتزلة.

أف الجنة كالنار  ىالقكؿ بفناء الجنة كالنار إماـ المعطمة الجيـ بف صفكاف كادع ىذىب إل
ذلؾ كلكف  ىالمعتزلة كافقو عميؿ الغبلؼ مف ، كلكف أبا اليذ(2)اف كيفنى أىميا ككؿ ما فييايتفن

الجنة ]القكؿ بفناء حركات أىؿ الجنة كالنار، فقاؿ: "أف حركات أىؿ الخمديف أم أىؿ  ىذىب إل
نيـ يصيركف إل [كالنار سككف دائـ كالجماد ال يتحرككف، كتجتمع الذات في ذلؾ  ىتنقطع كا 

حدكث العالـ كأف الحكادث التي ال أكؿ ليا السككف ألىؿ الجنة كاآلالـ ألىؿ النار؛ ألنو قاؿ ب
اهلل عنده محاؿ، أم أف الجنة كما فييا مف شتى  ى، فدكاـ الفعؿ عم(3)كالحكادث التي ال أخر ليا"

أنكاع النعيـ، كالنار كما فييا مف شتى أنكاع العذاب، ال يعقؿ أف تبقي إلي األبد مف غير زكاؿ أك 
ار سكؼ تفنياف كتفنى كتنتيي حركات أىميما، كالذم عميو انقطاع فيي مف الحكادث، فالجنة كالن

 . ىبدليؿ أف مرتكب الكبيرة خالد مخمد فييا فكيؼ ليا أف تفن ىجميكر المعتزلة أف النار ال تفن

نما  كالذم عميو مذىب السمؼ الصالح كأىؿ السنة كالجماعة ببقاء الجنة كعدـ فنائيا، كا 
بقاء الجنة  ىنائيا، فزعـ البعض مف السمؼ كالخمؼ عمالخبلؼ كالنزاع حكؿ أبدية النار أك ف

كفناء النار، كمنيـ عمر بف الخطاب، كابف مسعكد، كأبي ىريرة 
 ىذا  ىإل ، كماؿ(4)

 كىذا قكؿ ضعيؼ كمخالؼ لؤلدلة الكاردة في القرآف  (5)الجكزية قيـالقكؿ ابف تيمية كابف 

                                                           

 .(49-48صانظر: البربيارم، شرح السنة ) ((1
 .(2/396)جانظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلميف   ((2
ابف  ىعم (. انظر: أبك الحسف الخياط، االنتصار كالرد156صالقاضي عبد الجبار، المنية كاألمؿ ) ((3ا

 .(70الركندم )ص
( كقد ذكر بطبلف األدلة التي 9انظر: محمد الصنعاني، رفع األستار إلبطاؿ أدلة القائميف بفناء النار )ص ((4

 فناء النار.  ىاستدؿ بيا القائميف عم
 .(7)صالمرجع السابؽ انظر:  ((5
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ف ماؿ إليو ابف تيميةأف الجنة كالنا ىالكريـ كالسنة النبكية الدالة عم   قيـكابف  (1)ر ال تفنياف، كا 
ىذا القكؿ البعض مف السمؼ كالخمؼ، فيما مجتيداف فبل يجكز  ى، فقد ذىب إل(2)الجكزية
، لكف الذم عميو سمؼ األمة أف الجنة كالنار مخمكقتاف ال تفنياف ألنيما خمقتا لؤلبد، (3)تكفيرىما

فعذاب أىؿ النار ، (4)ف فييا ال يخرجكف منياك ر خالدفأىؿ الجنة ال يخرجكف منيا، كأىؿ النا
ابف تيمية في كتابو ، كما أف (5)متكاصؿ ال نياية لو، كما أف نعيـ أىؿ الجنة متكاصؿ ال نياية لو

عدـ فناء الجنة كالنار فقاؿ:" كقد اتفؽ سمؼ األمة كأئمتيا كسائر أىؿ  ىيؤكد عم ممجمكع الفتاك 
 .(6)بالكمية كالجنة كالنار كالعرش" ىمخمكقات ما ال يعدـ كال يفنأف مف ال ىالسنة كالجماعة عم

 ثانيًا: الدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تؤكد عدم فناء الجنة وأبديتيا  

أف النعيـ باؽ كمتكاصؿ كال نياية  ىالعديد مف اآليات التي تدؿ عم كرد في سكرة يكنس -1

}ٌٍَِّّزَِّٓ ؤَلْغَنٌُخْ خٌْمُغْنََ ًَصَِّددَشٌ ًاَلَ َّشْىَكُ ًُـٌُىَيُُْ لَعَشٌ ًاَلَ  :في قكلو كال يمكف أف يزكؿ كينتيي كما لو 

}بَِّْ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَلٌٍَُِّخْ خٌصَّدٌِمَدضِ : [، كقكلو 26]يكنس:رٌَِّصٌ ؤًٌَُْاحِهَ ؤَصْمَدذُ خٌْفَنَّصِ ىُُْ فِْيَد خَدٌِذًُْ{

 .[9]يكنس:زِةمِيَدِٔيُِْ ظَفْشُِ ِِٓ ظَمْعِيُُِ خَْٕٔيَدسُ فِِ ـَنَّدضِ خٌنَّمُِْ{َّيْذِّيُِْ سَزُّيُُْ 
                                                           

كقد كردت أقكاؿ تبيف قكلو بعدـ فناء  اختمؼ في نسبة ىذا القكؿ البف تيمية: فالبعض نفي ذلؾ عنو مطمقان  ((1
( كقد دافع عف ىذا القكؿ عمي الحربي في كتابو كشؼ األستار 18/307)لجنة كالنار، انظر: مجمكع الفتاكلا

إلبطاؿ ادعاء فناء النار كأثبت براءة ابف تيمية مف ىذا القكؿ، كالبعض األخر مف خصكمو أثبت قكلو بفناء الجنة 
رسالتو االعتبار في بقاء الجنة كالنار، كلعؿ ابف تيمية قاؿ ذلؾ في أكؿ حياتو، كالدليؿ أف  كالنار مثؿ السبكي في

القكؿ القائؿ بفناء النار  ىكتبو المتأخرة تيبيف أنو يقكؿ بعدـ فناء النار، البعض األخر قاؿ أنا ابف تيمية ماؿ إل
اب جبلء العينيف، كالراجح الذم عميو ابف تيمية كىناؾ فرؽ بيف القكؿ بو كالميؿ إليو كما قاؿ عنو األلكسي في كت

القكؿ بعدـ فناء الجنة كالنار كالدليؿ أنو لـ ينقؿ عف أحد مف تبلميذه يقكؿ بفناء النار، انظر: ابف تيمية، الرد 
لشيخ اإلسبلـ ابف اهلل الغصف، دعاكم المناكئيف  (، عبد26-18مف قاؿ بفناء الجنة كالنار )ص ىعم

 (.623-622تيمية)
القكؿ بفناء الجنة كالنار كما في كتابو حادم األركاح، كلكنو في كتابو الكابؿ  ىماؿ إل الجكزية قيـابف  ((2

 قيـعميو السمؼ الصالح، انظر: ابف  الصيب مف الكمـ الطيب قاؿ بعدـ فناء الجنة كالنار كدكاـ النار كىذا ما
 .(20الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب )ص الجكزية،

 .(488: األلكسي، جبلء العينيف في محاكمة األحمديف )صانظر ((3
مجمكع الفتاكل  (. ابف تيمية،2/280)جانظر: إسماعيؿ األصبياني، الحجة في بياف المحجة  ((4
 .(353)ص ، شرح العقيدة الطحاكيةالعز الحنفي (. ابف أبي18/307)ج
 .(194ىؿ البكار )صانظر: ابف رجب الحنبمي، التخكيؼ مف النار كالتعريؼ بحاؿ أ ((5
 .(18/307)ج ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ((6
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د ؤَزَذًخ }لَديَ خٌٍّوُ ىَزَخ ٌََُّْ َّنفَكُ خٌصَّددِلِنيَ صِذْلُيُُْ ٌَيُُْ ـَنَّدضٌ ظَفْشُِ ِِٓ ظَمْعِيَد خَْٕٔيَدسُ خَدٌِذَِّٓ فِْيَ :كقكلو   -2

 ، كاآليات القرآنية يصعب حصرىا[119]المائدة:ظٌُخْ لَنْوُ رٌَِهَ خٌْفٌَْصُ خٌْمَفُِْ{سَّظَِِ خٌٍّوُ لَنْيُُْ ًَسَ

ؿي  مىفٍ قاؿ:"  النبي  -3 نَّةى  يىٍدخي ـي  اٍلجى ، الى  يىٍنعى ، كىذا يدؿ (1)"شىبىابيوي  يىٍفنىى كىالى  ًثيىابيوي  تىٍبمىى الى  يىٍبأىسي
 أف نعيـ الجنة غير قابؿ لمفناء.  ىعم

 ذلك ىأبي ىذيل الغالف و من قال بفناء النار بذكر النصوص الدالة عم ىمثالثًا: الرد ع

، [52]يكنس:}ؼَُُّ لًَِْ ٌٍَِّزَِّٓ ـٌٍََُّخْ رًُلٌُخْ لَزَخذَ خٌْخٍُْذِ ىًَْ ظُفْضًََْْ بِالَّ زَِّد وُنعُُْ ظَىْغِسٌُْ{: قكلو   -1

َ خٌٍّوِ ِِْٓ لَدصٍُِ وَإَََّّٔد }ًَخٌَّزَِّٓ وَغَسٌُخْ خٌغَِّّْحَدضِ ـَضَخء عَِّْحَ:  كقكلو صٍ زِِّؽٍِْيَد ًَظَشْىَمُيُُْ رٌَِّصٌ َِّد ٌَيُُ ِِّٓ

ًِْ ُِفًٍِّْد ؤًٌَُْاحِهَ ؤَصْمَدذُ خٌنَّدسِ ىُُْ فِْيَد خَدٌِذًُْ{ َ خٌٍَّْ ، فيذه [27]يكنس:ؤُغْشَِْطْ ًُـٌُىُيُُْ لِؽَمًد ِِّٓ

أىميا الكفار أبدم متكاصؿ ال يفنى  ىأف النار حؽ كالعذاب عم ىاآليات كغيرىا تدؿ عم

}بَِّْ خٌَّزَِّٓ وَفَشًُخْ ًَـٌٍََُّخْ ٌَُْ َّىُِٓ خٌٍّوُ ٌَِْغْفِشَ ٌَيُُْ ًَالَ ٌَِْيْذَِّيُُْ ؼَشِّمد باِلَّ : كما في قكلو  (2)كال نياية لو

َ خَدٌِذَِّٓ فِْيَد ؤَزَذًخ ًَوَدَْ رٌَِهَ لٍَََ خٌٍّوِ َّغِريً ، فالنار حؽ كالعذاب فييا [169]النساء:خ{ؼَشِّكَ ـَيَنَُّ

 أبدم ال يفنى أبدان.
نَّةً  أًلىٍىؿً  ييقىاؿي  قاؿ: " عف النبي  : عف أبي ىريرة ومن السنة النبوية  -2  أىٍىؿى  يىا: الجى

نَّةً  ميكده  الجى ، الى  خي ميكده  النَّارً  أىٍىؿى  يىا: النَّارً  كىأًلىٍىؿً  مىٍكتى سعيد ، كعف أبي (3)" مىٍكتى  الى  خي
 كىالى  ًفييىا يىميكتيكفى  الى  فىًإنَّييـٍ  أىٍىمييىا، ىيـٍ  الًَّذيفى  النَّارً  أىٍىؿي  أىمَّا: "قاؿ  عف النبي الخدرم 
 .(4)"يىٍحيىٍكفى 

                                                           

نَّةً  اٍلًقيىامىةً  ًصفىةً كتاب  مسمـ: صحيح مسمـ،[ ((1 نَّةً  أىٍىؿً  نىًعيـً  دىكىاـً  ًفيباب  /كىالنَّارً  كىاٍلجى : حديث 4/2181، اٍلجى
 .]2836 رقـ
 .(173انظر: القرطبي، مراتب اإلجماع )ص ((2
قىاؽً كتاب  البخارم، البخارم: صحيح[ ((3 ؿي / باب الرِّ نَّةى  يىٍدخي  حديث رقـ: 8/113، ًحسىابو  ًبغىٍيرً  أىٍلفنا سىٍبعيكفى  الجى

6545[. 
يمىافى مسمـ : صحيح مسمـ، كتاب [ ((4 ٍخرىاجً  الشَّفىاعىةً  ًإٍثبىاتً باب  /اإٍلً ًديفى  كىاً  حديث : 1/172، النَّارً  ًمفى  اٍلميكىحِّ
 .]185رقـ
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فعاؿ لما يريد  محاؿ كممتنع باطؿ؛ ألف اهلل  اهلل  ىقكؿ المعتزلة دكاـ الفعؿ عم  -3
ي أك في الحاضر أك في المستقبؿ،  كيفعؿ ما يشاء في أم كقت كاف سكاء في الماض

كال يزاؿ متصفان بصفات الكماؿ فيك األكؿ الذم ليس قبمو شيء كاألخر الذم ليس بعده 
 .(1)شيء

بيا،  لـ يدعي  فناء الجنة كالنار باطمة كأف النبي  ىطريقة الحكادث التي استدلكا بيا عم  -4
العقيدة فإنو يمتـز ألجميا  بؿ ىي طريقة المتكمميف، كمف اعتمد عمييا في تقرير مسائؿ

بفناء الجنة  ىلكاـز فاسدة في الشرع كالعقؿ كما التـز بيا أبك اليذيؿ العبلؼ كادع
 .(2)كالنار

لصالح بما الذم يظير مما سبؽ أف الجنة كالنار ال تفنياف كىذا ىك مذىب أئمة السمؼ ا
ىميا كخمؽ النار كخمؽ ليا أىميا خمؽ الجنة كخمؽ ليا أ ، فاهلل الجكزية قيـفييـ ابف تيمية كابف 

قدر المعصية ثـ يخرجكف منيا  ى، فيعذب العصاة عممف الكفار كالعصاة كالمخالفيف ألكامره 
متكاصؿ ال انقطاع لو  ان سرمدي ان كعذاب ان أبدي ان ف فييا خمكدك ، أما الكفار فيـ خالدبشفاعة النبي 
فييا مف العصاة كالكفار، كمف قاؿ خبلؼ  عدـ تخميد كؿ ما ىعدـ فناء النار كعم ىكىذا يدؿ عم

  ذلؾ فيك مبتدع.  
 

 

 

 

 

 

                                                           

، حادم األركاح إلي الجكزية قيـ(. ابف 74-72لعقيدة الطحاكية )صالعز الحنفي، شرح ا بيانظر: ابف أ ((1
 .(351-350ببلد األفراح )ص

 .(40-1/39انظر: ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ ) ((2
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 الفصل الرابع
  . القضاء والقدر واليداية والضالل بين السمف والمعتزلة في سورة يونس 

ضاء كالقدر مف أعظـ أركاف اإليماف الذم مف خبللو يدرؾ المرء معرفة إف اإليماف بالق
الكجكد كمو، فيك أمر معمـك  ئحقيقة نظاـ التكحيد، الذم ىك أساس الديف كمو، كبمقتضاه أينش

 بالفطرة فمف لـ يؤمف بالقضاء كالقدر فقد جيؿ أصؿ الخمؽ كالكجكد، كأبطؿ الشرائع الدينية
ـي  اٍلقىدىري " :قاؿ  اسو عىبَّ  اٍبفً  عىفً ، (1)كافة دى  فىمىفٍ  التٍَّكًحيًد، ًنظىا  اٍلعيٍركىةي  فىًييى  ًباٍلقىدىرً  كىآمىفى   المَّوى  كىحَّ

ٍثقىى ـى  الى  الًَّتي اٍلكي ا مىفٍ  لىيىا، اٍنًفصى دى  كى كىذَّبى  تىعىالىى المَّوى  كىحَّ كقد تناكلت ىذا ، (2)"التٍَّكًحيدى  نىٍقضى  ًباٍلقىدىرً  كى
 ة مباحث كمطالب.الفصؿ في عد

  المبحث الول
 .القضاء والقدر بين السمف والمعتزلة في سورة يونس  

كدلت عمييا الكثير مف اآليات لتؤكد  لقد كردت ىذه المسألة العظيمة في سكرة يكنس 
ككتابتو إياه في المكح المحفكظ كمف ثـ  أف كؿ ما يحصؿ في السمكات كاألرض يقع بعمـ اهلل 

}ًََِد ظَىٌُُْ فِِ شَإٍْْ ًََِد ظَعٌٍُْ ِِنْوُ ِِٓ لُشْآٍْ ًاَلَ ظَمٌٍََُّْْ ِِْٓ لًٍََّ باِلَّ : كما في قكلو  كمشيئتو يقع بإرادتو 

الَ ؤَصْغَشَ ِِٓ رٌَِهَ ًاَل غََّّدء ًَوُنَّد لٍََْْىُُْ شُيٌُدًخ بِرْ ظُفِْعٌَُْ فِْوِ ًََِد َّمْضُذُ لَٓ سَّزِّهَ ِِٓ ِِّؽْمَديِ رَسَّشٍ فِِ خَٕسْضِ ًَالَ فِِ خٌ

  ،كغيرىا مف اآليات.[61]يكنس:ؤَوْسَشَ بِالَّ فِِ وِعَدذٍ ُِّسِني{

 

 

 

 

                                                           

 .(20انظر: عمي الكصيفي، القضاء كالقدر عند السمؼ )ص ((1
 الضعيفة األحاديث سمسمةقاؿ األلباني: ضعيؼ".  .]205حديث ، رقـ ال160 – 159 ص: القدر، فريابيال[ ((2

 .(70/ 9) األمة في السيئ كأثرىا كالمكضكعة
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 المطمب الول: تعريف القضاء والقدر لغًة واصطالحًا. 
 أوًل: تعريف القضاء لغًة واصطالحًا عند السمف. 

 تعريف القضاء لغًة.  - أ
مزت كالجمع ءت الياء بعد ألؼ زائدة متطرفة ىي فمما جا قىضامه القضاء بالمد، كييقصر أصمو 

الحكـ، كاإلعبلـ، كاإلتقاف، كالصنع  ىكميا ترجع إل بمعافو  يأتي المغةالقضاء في ك ، (1)أقضية
"فانقطاع الشيء كتمامو ككؿ ما أحكـ  ،(2)الخمؽ ىكالتقدير، كالفراغ، كاالنتياء، كأيضان يأتي بمعن

 ، ككرد القضاء في سكرة يكنس (3)"ىفقد قض ىأك أمض عممو أك أتـ أك ختـ أك أعمـ أك أنفذ

، أم: افرغيكا [71]يكنس:}ؼَُُّ خلْعٌُخْ بٌََِِّ ًاَلَ ظُنفِشًُْ{: الفراغ كاالنتياء كما في قكلو  ىبمعن

ُ خٌٍّوُ ٌٍِنَّدطِ خٌشَّشَّ : اليبلؾ كما في قكلو  ى، كبمعن(4)يكانتييكا مف أمركـ كامضكا إل }ًٌٌََْ ُّمَفًِّ

 .[11]يكنس:خعْعِمْفَدٌَيُُ زِدٌْخَْْشِ ٌَمُعَِِ بٌَِْْيُِْ ؤَـٍَُيُُْ{

 تعريف القضاء اصطالحًا عند السمف.    - ب

يجاده إياىا عم كافةن  األمكر كاألشياءباألزلية المتعمقة  القضاء ىك إرادة اهلل  ما  ىكا 
رادتو "الحكـ الكمي  كيمكف تعريفو بأنو ،(5)ستككف عميو في المستقبؿ كذلؾ حسب عممو كا 
 .(6)اإلجمالي في األزؿ ككضع الكؿ لؤلسباب الكمية الدائمة"

 

 

                                                           

(. مرتضي الزبيدم، تاج العركس 6/2463)جانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ((1
 .(316-39/315)ج
(. األزىرم، 188-15/186)جلساف العرب (. ابف منظكر، 5/99)جانظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة  ((2

 (. 2464 -6/2463)ج(. الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية 170-9/169)جتيذيب المغة 
 (4/78)ج(. ابف األثير ، النياية في غريب الحديث كاألثر 170-9/169)جاألزىرم، تيذيب المغة  ((3
 (.675انظر: األصفياني، المفردات في غريب القرآف )ص ((4
(. السفاريني، لكامع األنكار البيية 729ني، العقيدة اإلسبلمية كأسسيا )صداانظر: عبد الرحمف المي ((5
 (.459الخف كمحي الديف مستك، العقيدة اإلسبلمية )ص ى(. مصطف1/345)

 (.3/106)ج(. محمد صديؽ خاف، الديف الخالص 11/477)جابف جحر العسقبلني، فتح البارم  ((6
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 ثانيًا: تعريف القدر لغًة واصطالحًا عند السمف. 

 تعريف القدر لغًة.  - أ
بٍ ، قىدٍ (1)، كقد تسكف دالو"قىدىران  يىٍقًدر قىدىرى "القدر مصدر الفعؿ  الشيء كنيايتو،  مىغً ري الشيء أم مى

، كقدرت فعؿ كذا ككذا أم عزمت عميو كنكيت (2)لحكـ كما يقدره اهلل مف القضاءكالقدرى القضاء كا
كالتفكير في  لكيقاؿ إذا كافؽ الشيء الشيء أم: جاء قىدىرهي، كالتقدير: ىك الترك  ،(3)عمي فعمو

  ر كىك ال يككف إال في أفعاؿ اهللالتسكية لفعؿ أمر ما فيك خاص بأفعاؿ العباد، كالقىدىر كالقىدٍ 
:  الخمؽ كالصنع كما في قكلو  ىبمعن ، كقد كرد القدر في سكرة يكنس (4)لجمع أقداركا

د خٍََكَ خٌٍّوُ رٌَِهَ باِلَّ زِدٌْمَكِّ }ىٌَُ خٌَّزُِ ـَمًََ خٌشَّّْظَ ظَِْدء ًَخٌْمََّشَ ٌُٔسًخ ًَلَذَّسَهُ َِنَدصِيَ ٌِعَمٌٍَُّْخْ لَذَدَ خٌغِّننِيَ ًَخٌْمِغَدذَ َِ

 .[5]يكنس:خَّٓدضِ ٌِمٌٍََْ َّمٌٍَُّْْ{ُّفَصًُِّ 

 تعريف القدر اصطالحًا عند السمف.  - ب

األزلي لؤلشياء بمقاديرىا كأزمانيا كأكقاتيا قبؿ كقكعيا في المستقبؿ،  القدر ىك عمـ اهلل 
فبل يحدث أم شيء ميما كاف كبيران أـ صغيران إال كقد عممو اهلل ككتبو في المكح المحفكظ، كقدره 

بحيث ال يتأخر  كافة جزيئاتو كتفاصيمو كأسبابو كمقدماتو كنتائجوك  شاؤه ككقع بإرادتو كخمقو ك 
، يمكف تعريؼ القدر بأنو:" تكجيو األسباب الكمية الدائمة بالمسببات المعدكمة (5)شيء مف ذلؾ

، فالقدر أعـ مف القضاء كىك سابؽ عميو، كالقضاء الحؽ يأتي (6)بعدد معيف ال يزيد كال ينقص"
 .عد تقدير اهلل ب

يتضح مف التعريفات السابقة لكؿ مف القضاء كالقدر لغةن كاصطبلحان أف ىناؾ عبلقة 
كترابط قكم بينيما كال يمكف أف ينفؾ أحدىما عف األخر، فأحدىا بمنزلة األساس كىك القدر، 

                                                           

 (.4/22)جالنياية في غريب الحديث كاألثر  ،األثيرابف  ((1
(. 5/74)ج(. ابف منظكر، لساف العرب 2/786)جانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ((2

 .(460الفيركز أبادم، القامكس المحيط )ص
 (.42-9/41)جانظر: األزىرم، تيذيب المغة  ((3
 (.191(. أبك اليبلؿ العسكرم، الفركؽ المغكية )ص5/76)جانظر: ابف منظكر، لساف العرب  ((4
(. صالح 245(. أبك بكر الجزائرم، عقيدة المؤمف )ص1/118)جانظر: ابف حجر العسقبلني، فتح البارم  ((5

 .(297صحيح االعتقاد )ص ىالفكزاف، اإلرشاد إل
 .(3/106محمد صديؽ خاف، الديف الخالص ) ((6
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قدر كاآلخر بمنزلة البناء كىك القضاء، فمتى أيطمؽ أحدىما شمؿ اآلخر ببل شؾ، فإف ذكر ال
ذا ذكر القضاء كحده انتظـ معن ىكحده انتظـ معن ، كمف فصؿ بينيما (1)القدر ىالقضاء، كا 

 . (2)اآلخر ىفكأنما ىدـ البناء كنقضو فكؿ منيما يأتي بمعن
 ىكعميو فيمكف تعريؼ القضاء كالقدر بأنو:" ما سبؽ بو القمـ كجرل بو العمـ مما ىك كائف إل

ئؽ كما يككف مف األشياء قبؿ أف تككف في األزؿ كعمـ أنيا ستقع قدر مقادير الخبل األبد، كأنو 
كقد عرفو  ،(3)حسب ما قدرىا" ىصفات مخصكصة، فيي تقع عم ىفي أكقات معمكمة عنده كعم

، (4)ابف تيمية تعريفان مختصران فقاؿ:" ىك عمـ اهلل ككتابو كما طابؽ ذلؾ مف مشيئتو كخمقو"
 مـ اهلل شمؿ مراتب القضاء كالقدر األربعة فيك عً فالتعريؼ الشامؿ المختصر ىك الذم ي

 المحيط بمقادير الخبلئؽ ككتابتو كمشيئتو ليا كخمقو لكؿ ما ىك كائف ليـك القيامة. 

 المطمب الثاني: مراتب القضاء والقدر عند السمف.
أربعة مراتب، فمف آمف كأقر بيا فيك مؤمف  ىمما ال شؾ فيو أف القضاء كالقدر يقكـ عم

ما مف آمف كاختؿ عنده شيء مف ىذه المراتب فإيمانو فيو نقص كخمؿ، كالناظر أاإليماف، ك  كامؿ
رحمو اهلل ىذه  الجكزية قيـ، كقد شرح اإلماـ ابف ىذه المراتب يجدىا تتضمف صفات اهلل  ىإل

 ، كىي في بيت الشعر: (5)المراتب بالتفصيؿ

 .(6)كتككيف  ـه كتابة مكالنا مشيئتو      كخمقيو كىك إيجادي مٍ عً 

 بالشياء قبل كونيا.   المرتبة الولي: عمم اهلل 

مف المعمكـ أف كجكد ىذا الككف بكؿ ما فيو مف مخمكقات، كسيره كفؽ نظاـ محكـ إنما 
بو قبؿ إيجاده كخمقو؛ ألنو يستحيؿ إيجاد األشياء بالجيؿ  عمـ اهلل  ىيدؿ داللة كاضحة عم

ككف باإلرادة كاإلرادة تستمـز تصكر المراد كىك العمـ بالمراد، فكاف كعدـ العمـ، ألف إيجاد األشياء ي

                                                           

 .(239رة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي )صانظر: عبد الرزاؽ البدر: تذك ((1
 .(4/78)ج(. ابف األثير ، النياية في غريب الحديث كاألثر 15/186)جانظر: ابف منظكر، لساف العرب  ((2
 .(1/348)جالسفاريني، لكامع األنكار البيية  ((3
 .(169ابف تيمية، قاعدة في المحبة )ص ((4
 (.123-77، شفاء العميؿ )ص زيةالجك  قيـانظر: ابف  ((5
 (.42ابف تيمية، القصيدة التائية في القدر )ص ((6
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، فيجب اإليماف بعمـ اهلل (1)اإليجاد مستمزمان لئلرادة كىي مستمزمة لمعمـ، كاإليجاد مستمـز لمعمـ
األزلي المحيط بكؿ شيء مف المكجكدات كالمعدكمات، فعمـ ما كاف كما يككف كما لـ يكف لك 

يعمـ آجاؿ العباد  ء كاف صغيران أك كبيران، ظاىران أك باطنان، كما أنو كاف كيؼ يككف سكا
، فبل (2)الجنة أك النار ىكأرزاقيـ كطاعاتيـ معاصييـ كشقييـ كسعيدىـ، كمآلييـ بعد ذلؾ إما إل

يعزب عنو مثقاؿ ذرة في السمكات كال في األرض فيك يعمـ جميع خمقو قبؿ أف يخمقيـ فكؿ شيء 
معمـك لديو 

(3) . 

}ًََِد ظَىٌُُْ فِِ شَإٍْْ ًََِد ظَعٌٍُْ ِِنْوُ ِِٓ : في قكلو  كذيكر دليؿ ىذه المرتبة في سكرة يكنس 

سْضِ ًَالَ فِِ ِِّؽْمَديِ رَسَّشٍ فِِ خَٕ لُشْآٍْ ًاَلَ ظَمٌٍََُّْْ ِِْٓ لًٍََّ بِالَّ وُنَّد لٍََْْىُُْ شُيٌُدًخ بِرْ ظُفِْعٌَُْ فِْوِ ًََِد َّمْضُذُ لَٓ سَّزِّهَ ِِٓ

 .[61]يكنس:خٌغََّّدء ًَالَ ؤَصْغَشَ ِِٓ رٌَِهَ ًاَل ؤَوْسَشَ بِالَّ فِِ وِعَدذٍ ُِّسِني{

أنو يعمـ كمحيط بكؿ شيء عممان، فيك يعمـ كيراقب  في ىذه اآلية يخبر نبيو محمد  فاهلل 
يف، كأيضان يعمـ أسماع المشرك ىمف تبميغو لمرسالة كتبلكة القرآف عم كيسجؿ جميع أحكالو 

أحكاؿ أمتو جميعان مف المكذبيف كغيرىـ، كيراقبيا في كؿ كقت كفي كؿ ساعة بؿ كفي كؿ دقيقة، 
كيعمـ بما يعممكنو مف خير كشر، كال يغيب عف عممو مثقاؿ ذرة حتى لك كانت صغيرة كحقيرة في 

 كضيحيا لعمـ اهلل ،فيذه اآلية في غاية البياف كالركعة في ت(4)السمكات كاألرض إال كيعمميا 
كأنو يعمـ كؿ ما في السمكات كاألرض كال يغيب عنو أم أمر كبير أـ صغير مف أمكر الناس 

 جميعان إال كيعممو ككتبو في المكح المحفكظ ككتابو المبيف.

يذه اآلية تبيف ف ,[39كنس:]ي }زًَْ وَزَّزٌُخْ زَِّد ٌَُْ ُّمِْؽٌُخْ زِمٍِِّْوِ ًٌَََّّد َّإْظِيُِْ ظَإًٍُِّْوُ{ :قكلو كأيضان 

كتكذيبيـ كاف بسبب عدـ عمميـ بو  ،عممان بو أف المشركيف لسكء حظيـ كذبكا بما لـ يحيطكا 
                                                           

 (.86-85العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص انظر: ابف أبي ((1
(. عمر األشقر، القضاء كالقدر 2/920)ج انظر: حافظ الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ ((2

(. محمد 95(. محمد العثيميف، تقريب التدمرية )ص150-3/148)ج تاكل(. ابف تيمية، مجمكع الف27-26)ص
 (.88صديؽ خاف، قطؼ الثمر بياف عقيدة أىؿ األثر )ص

 (.87انظر: حافظ الحكمي، أعبلـ السنة المنشكرة  )ص ((3
. (4/241)ج(. ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ 15/114)جانظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ((4

 .(1038 -6/1037)جعبد الكريـ الخطيب، تفسير القرآف لمقرآف 
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بجميع ما  ، فمرتبة العمـ كعمـ اهلل (1)كجيميـ بما سيؤكؿ إليو مما تكعدىـ فيو مف العذاب األليـ
كمجمع عميو بيف األمـ، كمنكره  في الككف كعممو لو قبؿ كقكعو ىك أمر متفؽ عميو بيف الصحابة

 .  (2)كافر كلـ ينكره إال القدرية

 المرتبة الثانية: الكتابة في الموح المحفوظ. 

مف  المرتبة الثانية مف مراتب القضاء كالقدر أال كىي مرتبة الكتابة، فما عممو اهلل 
ء ككؿ ما ىك كائف فكتب فيو كؿ شي ىال يضؿ كال ينس األقدار كتبو في المكح المحفكظ فاهلل 

}ًََِد ظَىٌُُْ فِِ شَإٍْْ ًََِد ظَعٌٍُْ ِِنْوُ ِِٓ لُشْآٍْ ًاَلَ ظَمٌٍََُّْْ ِِْٓ لًٍََّ بِالَّ وُنَّد لٍََْْىُُْ : ، لقكلو (3)يـك القيامة ىإل

الَ فِِ خٌغََّّدء ًَالَ ؤَصْغَشَ ِِٓ رٌَِهَ ًَال ؤَوْسَشَ بِالَّ فِِ شُيٌُدًخ بِرْ ظُفِْعٌَُْ فِْوِ ًََِد َّمْضُذُ لَٓ سَّزِّهَ ِِٓ ِِّؽْمَديِ رَسَّشٍ فِِ خَٕسْضِ ًَ

 ، فيذه اآلية قد جمعت بيف مرتبة العمـ كمرتبة الكتابة كما سبؽ تفسيرىا. [61]يكنس:وِعَدذٍ ُِّسِني{

   كتب مقادير الخبلئؽ إلي يـك القيامة، فعف عبد اهلل بف عمرك بف العاص  فاهلل 
قىاًديرى  اهللي  كىتىبى : " يىقيكؿي  ، اهللً  رىسيكؿى  تي سىًمعٍ : قىاؿى  ًئؽً  مى بلى  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلخى

ٍمًسيفى  مىى كىعىٍرشيوي : قىاؿى  سىنىةو، أىٍلؼى  ًبخى كىذه الكتابة كانت بالقمـ في المكح المحفكظ، فما  ،(4)"اٍلمىاءً  عى
بؿ إال كىك مكتكب محفكظ عند اهلل مف شيء حدث أك سيحدث في المستق

فما قدر  ،(5)
 عيبىادىةي  قىاؿى ذلؾ ما  ىلئلنساف أف يصيبو لف يخطئو، كما قدر لو أف يخطئو لف يصيبو، كالدليؿ عم

اًمتً  ٍبفي  ، يىا": اًلٍبًنوً  الصَّ ـى  تىًجدى  لىفٍ  ًإنَّؾى  بينىيَّ ًقيقىةً  طىٍع يمىافً  حى تَّى اإٍلً ا أىفَّ  تىٍعمىـى  حى ابىؾى أى  مى  يىكيفٍ  لىـٍ  صى
، ا ًلييٍخًطئىؾى مى ، يىكيفٍ  لىـٍ  أىٍخطىأىؾى  كى ؿى  ًإفَّ : " يىقيكؿي  ، المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ًلييًصيبىؾى ا أىكَّ مىؽى  مى ـى، المَّوي  خى  اٍلقىمى

                                                           

 ( بتصرؼ.6/27)ج(. القاسمي، محاسف التأكيؿ 2/64)جمحمد حجازم، التفسير الكاضح  ((1
 (.9/396)ج(. ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ 77، شفاء العميؿ )صالجكزية قيـانظر: ابف  ((2
 (.101ء العميؿ)صانظر: ابف قيـ الجكزية، شفا ((3
اجً / باب اٍلقىدىرً كتاب  مسمـ: صحيح مسمـ،[ ((4 ـى  ًحجى ميكسىى آدى مىٍيًيمىا كى ـي  عى الحديث  رقـ :4/2044، السَّبلى

2663[. 
 (.95انظر: محمد العثيميف، تقريب التدمرية )ص ((5
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اذىا رىبِّ : قىاؿى  اٍكتيبٍ : لىوي  فىقىاؿى  مى ؟ كى قىاًديرى  اٍكتيبٍ : قىاؿى  أىٍكتيبي تَّ  شىٍيءو  كيؿِّ  مى  ًإنِّي بينىيَّ  يىا" السَّاعىةي  تىقيكـى  ىحى
مىى مىاتى  مىفٍ : يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي   .(1)"ًمنِّي فىمىٍيسى  ىىذىا غىٍيرً  عى

 الشاممة.     المرتبة الثالثة: مشيئة اهلل 

ىي النافذة فما  كقدرتو النافذة أم اليقيف التاـ أف مشيئة اهلل  المقصكد بمشيئة اهلل 
شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف، فما كيجد مف مكجكد أك عيدـ مف معدكـ كما حركة كبيرة أـ 

كال يككف في ممكو إال ما  صغيرة ظاىرة أـ باطنة في السمكات كاألرض ال تقع إال بمشيئة اهلل 
تندرج ، فما شاء كقكعو كاف ال محالة، كما لـ يشأ لـ يكف، كأيضان مشيئة العباد يشاء ىك كحده 
فاإلنساف ال يشأ أم شيء خارجه عف مشيئة اهلل فيك يضؿ مف يشاء كييدم  تحت مشيئة اهلل 

كينفع كيضر مف يشاء كاإلنساف ال يممؾ لنفسو ضران أك نفعان إال كما يشاء اهلل قاؿ  ،(2)مف يشاء

وُ ٌِىًُِّ ؤَُِّصٍ ؤَـًٌَ بِرَخ ـَدء ؤَـٍَُيُُْ فَالَ َّغْعَإْخِشًَُْ عَدلَصً ًاَلَ }لًُ الَّ ؤٍَِِْهُ ٌِنَفْغِِ ظَشًّخ ًَالَ َٔفْمًد بِالَّ َِد شَدء خٌٍّ: اهلل 

يخبر المشركيف كالمعانديف أنو ال يممؾ لنفسو ضران كال  ، فالنبي محمد [49]يكنس:َّغْعَمْذٌُِِْ{

يممؾ بغيره فكيؼ نفعان كال مرضان كال مكتان، إال ما يشاء اهلل فما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف، 
و كقدره، ئبقضا لكـ الضر كالعذاب؟؟ فيذا يقع بمشيئة اهلل ككؿه منا لو كقت معمكـ ليتكفاه اهلل 

ككما كيتب في المكح المحفكظ، فإذا شاء اهلل ذلؾ الكقت كقع الجزاء كالعذاب دكف تأخر فبل 

رادتو  }بِالَّ َِد شَدء خٌٍّوُ{: كلو ، كفي ق(3)تستعجمكف كقكعو فيك كاقع ال محالة عند مشيئة اهلل كا 

المقصكد ىنا االستثناء منقطع أم ما شاء اهلل كاف، كلكف عند المعتزلة االستثناء متصؿ 
 .(4)العتقادىـ أف اإلنساف خالؽ أفعالو بنفسو

                                                           

 صحيح. قاؿ األلباني: صحيح". ]4700الحديث  رقـ :4/225، اٍلقىدىرً  ًفي/الس نَّةً  أبك داكد: سنف أبي داكد،[  ((1
 .(200/ 10) داكد أبي سنف كضعيؼ

(. ابف تيمية، منياج 96(. محمد العثيميف، تقريب التدمرية )ص8/459)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ((2
 (.25-24، رسالة في القضاء كالقدر )صالعثيميف(. محمد 1/163)جالسنة النبكية 

 .(2/26)جتنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ انظر: النسفي، مدارؾ ال ((3
 (.6/124)جانظر: األلكسي، ركح المعاني  ((4
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ما طريؽ الشر كىذا ضمف مشيئتو  كاهلل  ىك الذم يشاء لعباده أف يختاركا إما طريؽ الخير كا 
رادتو فيي  ا مف طاعة أك معصية أك خير أك شر يفعمو العبد إال بمشيئة اهلل ، فم(1)الربانية كا 

}ًٌٌََْ شَدء : ، كما في قكلو النافذة في كؿ أمكر العباد كال يمكف أف يقع خبلؼ ما يشاءه 

، فاليداية كالضبلؿ [99]يكنس: ُِاِِْنِني{ سَزُّهَ ََِٓٓ َِٓ فِِ خَٕسْضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد ؤَفَإَٔطَ ظُىْشِهُ خٌنَّدطَ لَعََّ َّىٌٌُُٔخْ

رشدهي كىدايتوي، كمف الناس مف ييدييـ  اهلل  أالضبللة لـ يرد كلـ يش ىأصر عم كمف بيد اهلل 
كمشيئتو نافذة في جميع  ما يشاء اهلل اهلل كيكفقيـ لطريؽ الخير كالصبلح فالجميع فاعمكف لً 

، كعف [25]يكنس: َ دَخسِ خٌغَّالََِ ًََّيْذُِ َِٓ َّشَدء بٌََِ صِشَخغٍ ُِّغْعَمُِْ{}ًَخٌٍّوُ َّذْلٌُ بٌَِ: قاؿ  ،(2)خمقو

ـى  بىًني قيميكبى  ًإفَّ يقكؿ:"  أنو سمع رسكؿ اهلل  عبد اهلل بف عمرك بف العاص   بىٍيفى  كيمَّيىا آدى
اًبعً  ًمفٍ  ًإٍصبىعىٍيفً  ، كىقىٍمبو  الرٍَّحمىًف، أىصى فيوي  كىاًحدو رِّ ٍيثي  ييصى رِّؼى  المييـَّ :  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  ثيـَّ  يىشىاءي  حى  ميصى
رِّؼٍ  اٍلقيميكبً  مىى قيميكبىنىا صى ًتؾى  عى  .(3)"طىاعى

 خالق كل شيء.   الخمق وأن اهلل القدرة و  المرتبة الرابعة:

خالؽ كؿ شيء فيك الذم خمؽ كؿ ما  المرتبة الرابعة كىي مرتبة الخمؽ كالمقصكد بيا أف اهلل 

}بَِّْ فِِ خخْعاِلَفِ خًٌٍَِّْْ ًَخٌنَّيَدسِ ًََِد خٍََكَ : سمكات كما في األرض ظاىران كباطنان، كما في قكلو في ال

، فما مف مكجكد سكاء كاف ساكنان أك متحركان في [6]يكنس:خٌٍّوُ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ َّٓدضٍ ٌِّمٌٍََْ َّعَّمٌُْ{

فبل خالؽ غيره كما سكاه مخمكؽ مربكب، كأيضان الميـ في ىذه خمقو كأكجده،  الككف إال كاهلل 
عمـ ما سيخمقو في عباده كعمـ ما  خالؽ العباد كخالؽ أفعاليـ فيك  المرتبة أف اهلل 

رادة ليحاسبكا عمييا بالثكاب كالعقاب، لكف  سيفعمكنو كما الطريؽ الذم يسمككنو، فالعباد ليـ قدرة كا 

                                                           

 (.106-105انظر: سيد سابؽ، العقيدة اإلسبلمية )ص ((1
(. أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ 9/104)جانظر: إبراىيـ البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر  ((2

 (.4/138)جإلي مزايا الكتاب الكريـ 
الحديث  رقـ :4/2045، شىاءى  كىٍيؼى  اٍلقيميكبى  تىعىالىى اهللً  تىٍصًريؼً / باب اٍلقىدىرً كتاب  مـ،مسمـ: صحيح مس[ ((3

2654[. 
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، كىنا قرف (1)كخمقو ليـ كليذه األفعاؿ فيك الخالؽ لجميع األسبابكمشيئتو  ضمف إرادة اهلل 
  .  (2)، كىذا ما اتفقت عميو الرسؿ كالفطر كالعقكؿيماألنو ال يتحقؽ الخمؽ إال ب ؛الخمؽ بالمشيئة

 المطمب الثالث: عقيدة المعتزلة في القضاء والقدر والرد عمييم.   
 ة.   أوًل: تعريف القضاء والقدر عند المعتزل

ذا أطمؽ أحدىما فيجب  ىالقضاء كالقدر عند المعتزلة بمعن كاحد فبل يكجد فرؽ بينيما كا 
ألف  ؛الخمؽ فبل يصح في أفعاؿ العباد ىأف يقيد حتى ييفيـ المقصكد منو، فإذا كاف القضاء بمعن

ر اإلخبا ى، كأما إذا كاف بمعناألفعاؿ ىي مف صنع كخمؽ العباد أنفسيـ كليس مف خمؽ اهلل 
كاإلعبلـ فذلؾ يصح كيجكز فكؿ شيء يقع في الككف يككف بقضاء اهلل كقدره، كأما إذا كاف 

أنو ألزمييـ  ىاإللزاـ كاإليجاب فبل يصح إال بالعبادات الكاجبة كيجب أف يقيد بيا بمعن ىبمعن
 .(3)كأكجبيـ بيا

المقصكد  يتبيف مما سبؽ أف القضاء كالقدر عند المعتزلة يجب أف يقيد لفظو حتى يتضح
؛ ألف أفعاؿ العباد ىي مف خمؽ أنفسيـ ىالخمؽ كاإللزاـ فبل يجكز ىذا المعن ىمنو، فإذا كاف بمعن

اإلخبار  ىخالؽ أفعاليـ، أما إذا كاف بمعن كال يمكف القكؿ بحاؿ مف األحكاؿ أف اهلل 
يو السمؼ كالتكضيح فيذا يجكز في كؿ شيء، كما ذىبت إليو المعتزلة مخالؼ كبعيد جدان لما عم

 الصالح في تعريفيـ لمقضاء كالقدر.

 ثانيًا: مذىب المعتزلة في القضاء والقدر والرد عمييم. 

عالـ بذاتو كمف  قد أثبت المعتزلة عمـ اهلل السابؽ باألشياء قبؿ كقكعيا كتككينيا؛ ألنو 
شيء حقو أف يعمـ كؿ شيء فيك عالـ بما العباد عاممكف كما إليو سائركف فإنو أحاط بكؿ 

                                                           

(. زيد فياض، الركضة الندية شرح العقيدة الكاسطية 8/440)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل ((1
(. فيصؿ النجدم، التعميقات السنية 3/940)جؿ (. حافظ الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصك 373)ص
 .(97-96(. محمد العثيميف، تقريب التدمرية )ص116العقيدة الكاسطية )ص ىعم
 (.123)ص ، شفاء العميؿالجكزية قيـانظر: ابف  ((2
(. القاضي عبد الجبار، شرح 170-169انظر: القاضي عبد الجبار، فضؿ االعتزاؿ كطبقات المعتزلة )ص ((3

 .(771 -770ؿ الخمسة )صاألصك 
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ما شاء اهلل ال يككف، كيككف ما ال يشاء، فيـ جكزكا أف يككف في ، كزعمت المعتزلة أف (1)عممان 
الككف ما ال يشاءه اهلل كال يريده فقاؿ القاضي عبد الجبار: "أنو ال يجكز أف يككف مريدان 
ي لممعاصي ثـ قاؿ كاتصاؿ ىذا الفصؿ بباب العدؿ ظاىر؛ فإف اإلرادة فعؿ مف األفعاؿ كمت

ال  ، فاهلل (2)عدالن يقتضي أف تنفي عنو اإلرادة" ىتعمقت بالقبيح فتجب ال محالة كككنو تعال
لكجب أف يككنكا  يشاء كال يريد الظمـ كالقبائح كالذنكب بؿ يكرىا كيسخطيا، كلك أرادىا اهلل 

لككنية القدرية ، فالمعتزلة نفت كعطمت المشيئة ا(3)مطيعيف لو بذنكبيـ؛ ألنيـ فعمكا ما أراده اهلل
ذا قمنا أف  المتعمقة بالذنكب كالمعاصي، ككما سبؽ فيـ ينزىكف اهلل عف فعؿ الظمـ كالقبائح كا 

}بَِّْ :  كىك منزه عف ذلؾ كما في قكلو  الذنكب كالمعاصي تقع بمشيئتو ألثبتنا الظمـ هلل 

، كليس المقصكد أف المعاصي كالذنكب [44]يكنس:َّفٌٍُِّْْ{ خٌٍّوَ الَ َّفٍُُِْ خٌنَّدطَ شَْْحًد ًٌََاىَِّٓ خٌنَّدطَ ؤَٔفُغَيُُْ

، كقالت (4)ال تقع بقضاء اهلل كقدره انكار عممو السابؽ كلكف المقصكد أنو لـ يخمقيا في الككف 

 لَعََّ َّىٌٌُُٔخْ ُِاِِْننِي{ }ًٌٌََْ شَدء سَزُّهَ ََِٓٓ َِٓ فِِ خَٕسْضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد ؤَفَإَٔطَ ظُىْشِهُ خٌنَّدطَ: المعتزلة في قكلو 

اإليماف كاإلسبلـ، لكنو لك فعؿ ذلؾ لزاؿ  ىأللجأىـ إل ، "أم أنو لك شاء اهلل [99]يكنس:
كجو اإلجبار  ىكجو التطكع كاإليثار ال عم ىالتكميؼ فمـ يشأ ذلؾ بؿ شاء أف يطيعكا عم

، كلكف المقصكد مف ىذه اآلية أنؾ يا (5)"}ؤَفَإَٔطَ ظُىْشِهُ خٌنَّدطَ{كاالضطرار، كذلؾ كاضح في قكلو 

يضؿ مف يشاء  محمد ليس عميؾ كال إليؾ أف تيمزميـ كتيمجئيييـ حتي يككنكا مؤمنيف، بؿ اهلل 
كييدم مف يشاء كقد كتب ذلؾ في المكح المحفكظ قبؿ خمؽ السمكات كاألرض، كأنت ليس عميؾ 

  (6)دكف إجبار كيكتب السعادة لمف يشاء مف عباده  لييد ىدايتيـ كاهلل 

كلكف المسألة الميمة في القضاء كالقدر عند المعتزلة ىي مسألة خمؽ أفعاؿ العباد، فيـ 
أف بقدرتيـ كمف خمقيـ ك إذا تعمؽ بأفعاؿ العباد خمقان فيزعمكف أنو يقع ينفكف القضاء كالقدر 

                                                           

(. القاضي عبد 141 -1/140)جانظر: القاسـ الرسي، أصكؿ العدؿ كالتكحيد ضمف رسائؿ العدؿ كالتكحيد  ((1
 (.1/235)جالجبار، مختصر أصكؿ الديف 

 (.431القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((2
 ( بتصرؼ. 460-459المرجع السابؽ )ص ((3
 .(114غكني، اإليضاح في أصكؿ الديف )صانظر: عمي الزا ((4
 ( ، ضمف رسائؿ العدؿ كالتكحيد.332الشريؼ المرتضي، انقاذ البشر مف الجبر كالقدر )ص  ((5
 (.15/211)ج(. الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف 4/259)جانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((6
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نيا ليس حصمت بدكاعييـ كالذنكب الكاقعة منيـ ال تقع بمشيئة اهلل أفعاليـ  ت بقضاء اهلل كا 
كقدره، كىذا مف باب العدؿ كالحكمة كمما يؤكد ذلؾ قكؿ القاضي عبد الجبار: " اتفؽ أىؿ العدؿ 

ذلؾ  ىيـ كقياميـ كقعكدىـ حادثة مف جيتيـ، كأف اهلل أقدرىـ عماتأف أفعاؿ العباد مف تصرف ىعم
، فمك كانت (1)ـ خطؤه"كال فاعؿ ليا كال محدث سكاىـ كأف مف قاؿ أف اهلل خالقيا كمحدثيا فقد عظ

لحاد كذنكب كالرضا  ذلؾ ك أفعاؿ العباد بقضاء اهلل كقدره لمـز الرضا بكؿ ما فييا مف كفر كا 
عف الظمـ كالجكر كفعؿ  ف اهلل خالؽ أفعاؿ العباد لينزىكا اهلل إ، فالمعتزلة ال يقكلكف (2)كفر

عؿ الطاعات فقط، ككيؼ عادؿ كال يريد مف أحد فعؿ المعاصي كيريد منيـ ف القبيح فاهلل 
خمؽ أفعاؿ  كلك كاف اهلل  (3) أفعاؿ العباد ثـ يعاقبيـ عمييا فبذلؾ يككف ظالمان  يخمؽ اهلل 

 .(4)العباد لما استحقكا عمييا الثكاب كالعقاب

 . المعتزلة والرد عمييم مناقشة

شأ كقكعو لـ قد أحاطت كؿ ما في الككف فما شاء اهلل كقكعو كاف كما لـ ي إف مشيئة اهلل   -1
اليدل  ىلـ يشأ أف يجعمنا أمة جميعيا عم يكف، كال شيء يخرج عف ىذه المنظكمة كاهلل 
ميف أضمكا ضطريؽ الحؽ، كأيناسان م ىيف إليلكف حكمة اهلل كقدره أف يجعؿ منا أيناسان ميد

َٕسْضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد }ًٌٌََْ شَدء سَزُّهَ ََِٓٓ َِٓ فِِ خ: ، كما قاؿ (5)الطريؽ كاتبعكا خطكات الشيطاف

ْظَ لٍَََ خٌَّزَِّٓ الَ َّمْمٌٍُِْ{ ؤَفَإَٔطَ ظُىْشِهُ خٌنَّدطَ لَعََّ َّىٌٌُُٔخْ ُِاِِْنِني  ًََِد وَدَْ ٌِنَفْظٍ ؤَْ ظُآَِِْ باِلَّ زِةِرِْْ خٌٍّوِ ًََّفْمًَُ خٌشِـّ

 .[100 -99]يكنس:
العباد؛ ألنو لك فعؿ ذلؾ لكاف ظالمان  ألفعاؿ إف زعـ المعتزلة كحجتيـ بعدـ خمؽ اهلل   -2

عند السمؼ  أصؿ المعتزلة الفاسد كىك قياسيـ الخالؽ بالمخمكؽ، فاهلل  ىفيذا مبني عم

                                                           

 (.8/3)جالتكحيد كالعدؿ القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب  ((1
 (. 771انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((2
 (.97انظر: زىدم جار اهلل، المعتزلة )ص  ((3
 (.771انظر: القاضي عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ((4
األدلة التي تبيف بطبلف العديد مف  الجكزية قيـ( كقد سرد ابف 109فاء العميؿ )ص، شالجكزية قيـانظر: ابف  ((5

 ما ذىبت إليو المعتزلة مف نفييـ لممشيئة.
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كضع الشيء أنو  منزه عف الظمـ كىك عدؿه ال يظمـ عنده أحد، كالمقصكد بالظمـ عند السمؼ
 . (1)في غير مكضعو 

كؿ ما في الكجكد مف أفعاؿ العباد كغيرىا خالؽ  الذم عميو السمؼ الصالح أف اهلل   -3
مىؽى  المَّوى  ًإفَّ قاؿ: " (3)، فعف الحسف البصرم(2)فأفعاؿ العباد مخمكقة ٍمقنا خى مىقىييـٍ  خى ، فىخى ـى  ًبقىدىرو قىسى  كى

اؿى  ، اآٍلجى ـى  ًبقىدىرو قىسى ، أىٍرزىاقىييـٍ  كى ءي  ًبقىدىرو باد كأفعاليـ سكاء فحركات الع ،(4)"ًبقىدىرو  كىاٍلعىاًفيىةي  كىاٍلبىبلى
بعممو كمشيئتو، كىـ يفعمكنيا  كانت خيران أك شران ىي ليـ حقيقة مخمكقة خمقيا اهلل 

 .(5)مشيئة اهلل كخمقو ليا ىبمقتض

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ 8/507)ج كلانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتا ((1  (.3/56)ج(. ابف حـز
(. محمد ىراس، شرح العقيدة الكاسطية 191)ص ، شرح العقيدة الطحاكيةالعز الحنفي انظر: ابف أبي ((2

 (.229)ص
الحسف البصرم: أبك السعيد الحسف بف أبي الحسف يسار البصرم، مف كبار سادات التابعيف كاف عظيـ  ((3

القدر ثقة في نفسو، كاف فقييان عابدان فجمع بيف العمـ كالفصاحة كالزىد كالكرع، كاف ال يخاؼ في اهلل  لكمة الئـ. 
(. األصبياني، حمية 1/527)جميزاف االعتداؿ (. الذىبي، 72-2/69)جانظر: كفيات األعياف كأبناء الزماف 

 (. 2/131)جاألكلياء كطبقات األصفياء 
 .1255حديث رقـ :4/755البللكائي: شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة  ((4
 (.128، شفاء العميؿ )صالجكزية قيـانظر: ابف  ((5
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  المبحث الثاني
 . اليداية والضالل بين السمف والمعتزلة في سورة يونس  

مب القضاء كالقدر كما سماه ماف بقلكي يكتمؿ باب اإليماف بالقضاء كالقدر ال بد مف اإلي
مف يشاء  لكالمضؿ فيك ييد مىك الياد ، فاهلل (1)أال كىك اليداية كالضبلؿ الجكزية قيـابف 

كذلؾ لمف اجتمعت فيو خصاؿ الخير، كيضؿ مف يشاء لمف أبى كانحرؼ عف الطريؽ المستقيـ، 
  .نقمة فاليداية نعمةه كالضبلؿ

اليداية كالضبلؿ كما  ىر مف اآليات التي تؤكد كتدلؿ عمالكثي كقد كرد في سكرة يكنس 

} فََِّٓ خىْعَذٍَ فَةََِّّٔد َّيْعَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ فَةََِّّٔد َّعًُِّ لٍََْْيَد ًََِد ؤََٔدْ لٍََْْىُُ : في قكلو 

ُ َِٓ َّشَدء بٌََِ صِشَخغٍ }ًَخٌٍّوُ َّذْلٌُ بٌََِ دَخسِ خٌغَّالََِ ًََّيْذِ: ، كقكلو [108]يكنس:زٌَِوًِْ{

 .[25]يكنس:ُِّغْعَمُِْ{

 المطمب الول: تعريف اليداية والضالل لغًة واصطالحًا عند السمف. 
 أوًل: تعريف اليداية لغًة واصطالحًا. 

 تعريف اليداية لغًة. - أ

ذكر اليديل مصدر ىداه ىيدىل، فيك ضد الضبلؿ أم: الرشاد كالبياف، كالطاعة كالكرع كىك يي 
مى فبلف أم لمديف ىدل، كيقاؿ ىىدل ىىدٍ  ؤنث، كاليدل مف ىىداهي ييديو ىدل كيقاؿ ىداه اهلل يي ك 

الطريؽ  ىكفي لغة الحجاز يقاؿ ىداه اهلل الطريؽ، كعند غيرىـ يقاؿ ىداه إل ،(2)نيجو ىسار عم
 ىإلطريؽ الخير كطريؽ اإليماف، كىداه اهلل  ىأرشده كدلو إل ىأم أنو تعدل بحرؼ الجر، بمعن

، كالييدل أم: "الصراط الذم دعا إليو ىك طريؽ الحؽ"(3)أرشده ىاإليماف بمعن
(4)  . 

                                                           

 (.153، شفاء العميؿ )صالجكزية قيـانظر: ابف  ((1
(. الرازم، مختار الصحاح 2534 -6/2533)جىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية انظر: الجك  ((2
 (.1/325)ج
(. ابف منظكر، لساف العرب 2/636)جانظر: الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ((3
 (.355 -15/353)ج
 (.354/ 15ابف منظكر، لساف العرب ) ((4
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 . عند السمف تعريف اليداية اصطالحاً   - ب
طريؽ الخير، فيشتمؿ آيات  ىاليدل ىك " العمـ بالحؽ كالعمؿ بو، كما بو الييدىل كاإلرشاد إل

، "كاليدل بياف ما ينتفع بو (1)معيـ"األحكاـ التي بيا صبلح الناس في أنفسيـ كصبلحيـ في مجت
 .(2)الناس كيحتاجكف إليو"

   غايتو كمبتغاه، باتباع شرع اهلل  ىكاليداية ىي سمكؾ الطريؽ الذم ييكصؿ اإلنساف إل
 قيـ، قاؿ ابف (3)تميز الحؽ مف الباطؿ ىفاإلنساف مف خبلؿ شرع اهلل كالعمـ بكتابو ييتدل إل

 ىكالداللة ثـ التكفيؽ كاإللياـ كىك بعد البياف كالداللة، كال سبيؿ إل: "اليداية ىي البياف الجكزية
ذا حصؿ البياف كالداللة كالتعريؼ ترتب عميو ىداية  البياف كالداللة إال مف جية الرسؿ كا 

شامبلن كجامعان لمراتب اليداية كالضبلؿ التي سأفصميا في  الجكزية قيـفتعريؼ ابف  ،(4)التكفيؽ"
 ىذا البحث.  المطمب الثاني مف

 ثانيًا: تعريف الضالل لغًة واصطالحًا.    

 تعريف الضالل لغًة.  - أ
ؿ   ًمٍمتى تىضى مىٍمتى تىًضٌؿ ىذه المغة الفصيحة كضى "الضَّبلؿي كالضَّبللةي: ضد الييدىل كالرَّشاد، ضى

بللةن"  :العدكؿ كاالنحراؼ عف المنيج كعف الطريؽ السكم قاؿ  ى، كيأتي بمعن(5)ضىبلالن كضى

، كالضبلؿ (6)[108]يكنس:}فََِّٓ خىْعَذٍَ فَةََِّّٔد َّيْعَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ فَةََِّّٔد َّعًُِّ لٍََْْيَد ًََِد ؤََٔدْ لٍََْْىُُ زٌَِوًِْ{

الضياع كاليبلؾ، فإذا ضؿ الشيء أم ضاع كىمؾ،  ىفي المغة لو استعماالت كثيرة فيأتي بمعن

                                                           

 (.61(. عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص 2/66)جابف عاشكر، التحرير كالتنكير  ((1
 (.2/640)جابف تيمية، النبكات  ((2
 (.343ميمات التعريؼ )ص ى(. زيف الديف العابديف، التكقيؼ عم256انظر: الجرجاني، التعريفات )ص ((3
 (.13، تفسير القرآف الكريـ )صالجكزية قيـف اب ((4
 (.1024(. الفيركز آبادم، القامكس المحيط )ص11/390ج)ابف منظكر، لساف العرب  ((5
 (.509انظر: الراغب األصفياني، المفردات في غريب القرآف  )ص ((6
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الكفر كالشرؾ كالضبلؿ في معرفة التكحيد  ىكبمعن (1)ـ قبكلوبطبلف العمؿ كعد ىكيأتي بمعن
 .(2)الخطأ كالنسياف ىكاألحكاـ الشرعية العممية، كما يأتي بمعن

 . عند السمف تعريف الضالل اصطالحاً   - ب
 ىالضبلؿ ىك االنحراؼ عف طريؽ اإلسبلـ، كسمكؾ الطريؽ المخالؼ الذم ال يكصؿ إل

اليدؼ  ىالشيكات، كفقداف الطرؽ كاألساليب التي تكصؿ إلاتباع شرع اهلل كاتباع األىكاء ك 
 . (3)المطمكب

الرشاد  ىيتبيف مما سبؽ أف اليدل كالضبلؿ كممتاف متضادتاف، فاليدل في المغة بمعن
ما ينتفع بو  ىكالبياف كالطاعة، كفي االصطبلح ىك سمكؾ الطريؽ الصكاب الذم يكصؿ إل

بلؿ في المغة فيك الضياع كاليبلؾ كالخسراف، كفي المجتمع في الدنيا كاآلخرة، بينما الض
 اتباع طرؽ الشيطاف. ىاالصطبلح االنحراؼ كالعدكؿ عف الطريؽ المستقيـ السكل كالمجكء إل

 . المطمب الثاني: مراتب اليداية كما وردت في سورة يونس 

ييده  إصبلحو كتكفيقو فمف يرد اهلل  كما ييعمـ أف اليداية كالضبلؿ ىي بخمؽ اهلل 
اليدل المراد مف  ىكيشرح صدره لئلسبلـ، كىذه اليداية ليا أربع مراتب مف فيميا جدان عرؼ معن

 آيات القرآف الكريـ.  

 المرتبة الولي: اليداية العامة.

اليداية العامة ىي التي تشمؿ جميع المخمكقات فيي أعـ مراتب اليداية، فيي تشمؿ 
يكانات كالطيكر في ىدايتيا لجمب ما ييصمحيا في معاشيا، اإلنساف مؤمنان ككافران ، كتشمؿ الح

كظيفة معينة يقكـ بيا، فاهلل  ىكؿ عضك شكمو الخاص بو ثـ ىداه إل ىقد أعط كما أف اهلل 
 (4)خمؽ كىدل المساف لمنطؽ، كاليديف لمعمؿ كالكسب، كغيرىا فكؿ عضك لو ىداية تميؽ بو، 

                                                           

(. ابف فارس، معجـ مقاييس المغة 3/97)جالنياية في غريب الحديث كاألثر  ،انظر: ابف األثير ((1
 (.3/356)ج
(. األصفياني، المفردات في غريب القرآف 346 -29/343)جانظر: مرتضي الزبيدم، تاج العركس  ((2

 (.510)ص
 (.138(. الجرجاني، التعريفات )ص 125انظر: سميح الزيف، اإلسبلـ كثقافة اإلنساف )ص ((3
 (.155 -153)ص ؿ(. شفاء العمي2/35)ج، بدائع الفكائد الجكزية قيـانظر: ابف  ((4
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"فإحساف خمقو يتضمف تسكيتو  [،3 -2]األعمى:ٌَّزُِ لَذَّسَ فَيَذٍَ{ًَخ }خٌَّزُِ خٍََكَ فَغٌٍََّ: لقكلو 

ه بحيث لـ يحصؿ بينيا تفاكت يخؿ بالتناسب كاالعتداؿ، فالخمؽ: اإليجاد، ءكتناسب خمقو كأجزا
حساف خمقو"  .(1)كالتسكية: إتقانو كا 

 المرتبة الثانية: ىداية البيان والدللة. 

 ىداية العامة، فيي خاصة بالمكمفيف كتقتصر عمإف ىذه المرتبة أخص مف مرتبة الي
: إرشاد الخمؽ كتكضيح ليـ طريؽ الحؽ كتميزه مف طريؽ الباطؿ باألدلة كالبراىيف، لقكلو 

، كتمؾ ىي ميمة [47]يكنس:}ًٌَِىًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُيٌ فَةِرَخ ـَدء سَعٌٌُُيُُْ لُعَِِ زَْْنَيُُ زِدٌْمِغْػِ ًَىُُْ الَ ُّفٌٍَُّْْ{

نبياء تكضيح الحؽ كالدعكة إليو كىذه اليداية ال يستمـز حصكؿ التكفيؽ كالييدل الكامؿ معيا؛ األ
فإنيا سبب كشرط في حصكؿ االىتداء مف قبؿ الرسؿ ال مكجبه لو، لكفر بعض الناس بدعكة 

الرسؿ كليذا ينتفي الييدل معيا إما لعدـ كماؿ السبب أك لكجكد مانع مف العبد نفسو
(2) . 

}ًَخٌٍّوُ َّذْلٌُ بٌََِ دَخسِ : قكلو  ىذه المرتبة مف سكرة يكنس  ىيات التي دلت عمكمف اآل

دار الخمد  ى، فيذه اآلية شممت دعكة الجميع إل[25]يكنس:خٌغَّالََِ ًََّيْذُِ َِٓ َّشَدء بٌََِ صِشَخغٍ ُِّغْعَمُِْ{

كمف  اىـ اهلل كدار البقاء فيي ىداية عامة، كلكف خيصت اليداية بعد ذلؾ بمف اصطف
ال يككف  ىمف يشاء، كيضؿ مف يشاء كىذا مف فضمو كرحمتو كحت ماختصيـ برحمتو فيك ييد

}ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ زَمْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَفَأئًُىُُ :  كما في قكلو  (3)اهلل حجة بعد الرسؿ  ىألحد عم

، فيذه اآليات [74]يكنس:د وَزَّزٌُخْ زِوِ ِِٓ لَسًُْ وَزٌَِهَ َٔؽْسَكُ لٍَََ لٌٍُذِ خٌُّْمْعَذِّٓ{زِدٌْسَِّْنَدضِ فََّد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ زَِّ

 .اهلل  ىتكضح أف دكر األنبياء التكضيح كاإلرشاد كالبياف لممكمفيف كال يبقي لمخمؽ أم حجة عم
ية فيما فييما داللة بالتبلكة كاآليات المرئ ةفالمقصكد مف البياف ىنا بياف باآليات المقركء  

التأمؿ كالتفكر فيما خمقو اهلل كما في  ىلذلؾ كثيران ما تحث ىذه اآليات عم عمي تكحيد اهلل 

                                                           

 (.153، شفاء العميؿ )صالجكزية قيـابف  ((1
 (.1/335)جالسفاريني، لكامع األنكار البيية انظر:  ((2
 (.341انظر: عبد الرحمف السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص ((3
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، [101]يكنس:}لًُِ خٔفُشًُخْ َِدرَخ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ ًََِد ظُغْنِِ خَّٓدضُ ًَخٌنُّزُسُ لَٓ لٌٍََْ الَّ ُّاِِْنٌُْ{:قكلو 

 . (1)مف يشاء كيضؿ مف يشاء لييد  فالرسؿ تبيف كاهلل

 التوفيق واإلليام. ىداية المرتبة الثالثة: 

ىذه المرتبة أخص مف التي قبميا؛ فإف كانت مرتبة البياف كاإلرشاد لممكمفيف فيذه المرتبة 
طريؽ الحؽ، فمرتبة التكفيؽ  ىلمميتديف مف ىؤالء المكمفيف كالذيف شاء اهلل ىدايتيـ ككفقيـ إل

اـ مستمزمة لبلىتداء كال يمكف لبلىتداء أف يتخمؼ عنيا بحاؿ مف األحكاؿ، فيي مستمزمة كاإللي
كىك الييدل، كفعؿ اإلنساف كىك االىتداء الناتج عف اليدل، كال  لمفعؿ مف ناحية فعؿ اهلل 

يحصؿ ذلؾ االىتداء إال كجكد المؤثر كبفعؿ اهلل 
، ، كال يستطيع أف يفعؿ ىذه اليداية إال اهلل(2)

 اهللي  يىٍيًدهً  مىفٍ عميو ثـ يقكؿ: " ىيخطب الناس يحمد اهلل كيثن  قاؿ كاف الرسكؿ  فعف جابر 
مىفٍ  لىوي، ميًضؿَّ  فىبلى  ٍيري  لىوي، ىىاًدمى  فىبلى  ييٍضًمؿٍ  كى ًديثً  كىخى ، كىذه المرتبة قد نفاىا اهلل (3)"اهللً  ًكتىابي  اٍلحى

  عف نبيو كما في قكلو ،:  َظَيْذُِ َِْٓ ؤَلْسَسْطَ ًٌََىَِّٓ خٌٍَّوَ َّيْذُِ َِٓ َّشَدء ًَىٌَُ ؤَلٍَُُْ }بَِّٔهَ ال

 ، كىذه المرتبة التي حصؿ فييا الخبلؼ مع المعتزلة. [56]القصص:زِدٌُّْيْعَذِّٓ{

}لًُْ ىًَْ ِِٓ : في بياف ىذه المرتبة، قكلو  كمف اآليات التي كردت في سكرة يكنس 

 ؤَْ ُّيْذٍَ فََّد ٌَىُُْ ُ بٌََِ خٌْمَكِّ لًُِ خٌٍّوُ َّيْذُِ ٌٍِْمَكِّ ؤَفََّٓ َّيْذُِ بٌََِ خٌْمَكِّ ؤَلَكُّ ؤَْ ُّعَّسَكَ ؤََِّٓ الَّ َّيِذَُِّ بِالَّشُشَوَأجِىُُ َِّٓ َّيْذِ

ةََِّّٔد َّعًُِّ لٍََْْيَد ًََِد ؤََٔدْ } فََِّٓ خىْعَذٍَ فَةََِّّٔد َّيْعَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ فَ: ، قكلو [35]يكنس:وَْْفَ ظَمْىٌُُّْ{

كبيف فعؿ العبد، ففي اآلية  ف قد جمعتا بيف فعؿ اهلل اف اآليتا، ىات[108]يكنس:لٍََْْىُُ زٌَِوًِْ{

مٍ  أف اهلل  ىاألكلي تدؿ عم ؽي قابمية اليداية في نفس اإلنساف، بينما اآلية ىك الذم ىدل كخى
 فعؿ اليداية كالضبلؿ كىك الذم ييتدل نفسو بما خمقو اهلل اإلنساف ىك الذم ي ىالثانية تدؿ عم

العبد لذلؾ يحاسب  فييا مف تيقبؿ اليداية كىدايتيا، فيككف الذم فعؿ اليداية كالضبلؿ ىك

                                                           

 (.1/66)ج، مدارج السالكيف الجكزية قيـانظر: ابف  ((1
(. شفاء العميؿ 2/37)ج، بدائع الفكائد الجكزية قيـ(. ابف 1/334ع األنكار البيية )جانظر: السفاريني، لكام  ((2
 (.179 -178ص)

ميعىةً كتاب مسمـ: صحيح مسمـ، [ ((3 ةً  تىٍخًفيؼً /باب اٍلجي بلى ٍطبىةً  الصَّ  .]867 رقـ الحديث: 2/593، كىاٍلخي
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اهلل مباشرة بؿ  ىكالعبد نفسو فبل تنسب إل ، فيداية التكفيؽ كاإللياـ تقع بيف أمريف اهلل (1)عمييا

ما أف يتبع أىكاء الشيطاف كيضؿ. قاؿ  ىك خمقيا كالعبد إما أف }ًٌٌََْ شَدء سَزُّهَ ََِٓٓ  : ييتدل كا 

ْظَ  َِٓ فِِ خَٕسْضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد ؤَفَإَٔطَ ظُىْشِهُ خٌنَّدطَ لَعََّ َّىٌٌُُٔخْ ُِاِِْنِني ًََِد وَدَْ ٌِنَفْظٍ ؤَْ ظُآَِِْ باِلَّ زِةِرِْْ خٌٍّوِ ًََّفْمًَُ خٌشِـّ

}ًَِِنيُُ َِّٓ ُّآُِِْ زِوِ ًَِِنْيُُ َِّٓ الَّ ُّآُِِْ زِوِ ًَسَزُّهَ :، كأيضان قكلو [100 -99]يكنس:زَِّٓ الَ َّمْمٌٍُِْ{لٍَََ خٌَّ

 .[40]يكنس:ؤَلٍَُُْ زِدٌُّْفْغِذِّٓ{

أمر عباده أف يسألكه في كؿ يكـ كفي كؿ لحظة ىدايتيـ لمصراط المستقيـ  كاهلل 
في  ييـ مف خبلؿ ىداية البياف كالداللة كأف يككنكا مف الذيف قذؼ اهلل كلمطريؽ السكم كأف ييد

، كضبلؿ العبد (2)قمكبيـ التكفيؽ كاإللياـ، فيداية البياف كىداية التكفيؽ كؿ منيما تشمؿ األخرل
بفعمو كبعده عف اليدل كالرشاد فبذلؾ يضمو اهلل كيخذلو فالعبد ىك  أمره اهلل  يككف بتركو ما

 الضاؿ.

  النار.إلي الجنة أو إلي مرتبة الرابعة: اليداية في اآلخرة إما ال

: طريؽ الجنة كردت في قكلو  ىفاليداية إل كقد كردت ىذه المرتبة في سكرة يكنس 

، أم [9]يكنس:يَدسُ فِِ ـَنَّدضِ خٌنَّمُِْ{}بَِّْ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَلٌٍَُِّخْ خٌصَّدٌِمَدضِ َّيْذِّيُِْ سَزُّيُُْ زِةمِيَدِٔيُِْ ظَفْشُِ ِِٓ ظَمْعِيُُِ خَْٕٔ

أعظـ الثكاب  أف الذيف آمنكا كبسبب ما معيـ مف اإليماف كالعمؿ الصالح يجازييـ اهلل 
ل ىكالجزاء، أال كىك اليداية فييدييـ في الحياة الدنيا إل اتباع شرعو كالتأمؿ  ىالطريؽ المستقيـ كا 

جنات النعيـ كينعمكف فييا بما أنعـ  ىالذم يكصميـ إلفي آياتو، كفي اآلخرة ييدييـ إلي الصراط 
 . (3)ىعمييـ مف رزؽ كنعـه ال تعد كال تحص اهلل 

لكف ىي كما قاؿ  طريؽ النار فمـ يرد عمييا آية في سكرة يكنس  ىكأما اليداية إل

بِالَّ ؼَشِّكَ ـَيَنََُّ خَدٌِذَِّٓ فِْيَد ؤَزَذًخ ًَوَدَْ رٌَِهَ  ًَالَ ٌَِْيْذَِّيُُْ ؼَشِّمد}بَِّْ خٌَّزَِّٓ وَفَشًُخْ ًَـٌٍََُّخْ ٌَُْ َّىُِٓ خٌٍّوُ ٌَِْغْفِشَ ٌَيُُْ : اهلل

                                                           

 (.127-126انظر: سميح الزيف، اإلسبلـ كثقافة اإلنساف )ص ((1
 (.180، شفاء العميؿ )صالجكزية قيـانظر: ابف  ((2
(. عبد الكريـ الخطيب، التفسير القرآني 338-337)ص كريـ الرحمفانظر: عبد الرحمف السعدم، تيسير ال ((3

 (.486-2/485) (. الشككاني، فتح القدير6/964لمقرآف )
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عنيـ  أم: إف الذيف كفركا كظممكا أنفسيـ لف يعفك اهلل  [196 -186]النساء:لٍَََ خٌٍّوِ َّغِريًخ{

 . (1)اية إال طريؽ جينـذنكبيـ فيخذليـ جزاء ما كانكا يفعمكنو مف كفر كجحكد، فيؤالء ليس ليـ ىد

 : مذىب المعتزلة في اليداية والضالل والرد عمييم.   ب الثالثالمطم
 اهلل  خمؽ أصميـ الفاسد في عدـ ىإف مذىب المعتزلة في اليداية كالضبلؿ قائـ عم

أفعاؿ العباد، فاليداية كالضبلؿ ىي مف جممة أفعاؿ كمخمكقات العباد أنفسيـ، كغير ذلؾ فيـ 
 لالحقيقة، أم أف العبد ىك الميد ىسبيؿ المجاز ال عم ىعم لفعؿ إلي اهلل أسندكا ا
، لذلؾ أكلكا جميع اآليات الكاردة في اليداية كالضبلؿ تأكيبلن يقطع ببطبلنيا كيعتبركف (2)كالضاؿ

العقؿ في األمكر  ى، كىذا نتيجة اعتمادىـ عم(4()3)اآليات الكاردة فييا مف قبيؿ متشابو القرآف
 كجعمو المصدر األساسي في قبكؿ العقائد أك رفضيا.كافة ية العقد

طريؽ الحؽ،  ىالداللة كالبياف كاإلرشاد إل ىكالمقصكد باليداية عند المعتزلة: إما بمعن
فيذه اليداية تثبتيا المعتزلة، كبما أف اإلنساف خالؽ أفعالو بنفسو فإف ىداية التكفيؽ كاإللياـ التي 

سمكؾ طريؽ اإليماف كالطاعة، كىي ، كعرفيا البعض بأنيا "(5)معتزلةفتنفييا ال ىي مف اهلل 
 التسمية كالحكـ" أم أف اهلل  ى، كنقؿ األشعرم عنيـ أف اليداية تأتي بمعن(6)فعؿ لئلنساف"

                                                           

 (.9/411)جانظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف  ((1
 (.92العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص (. ابف أبي1/118م، تفسير الكشاؼ )جانظر: الزمخشر  ((2
أخر، كأما  ىالمحكـ كالمتشابو عند السمؼ: فالمحكـ ىك الذم يدؿ عمي معناه بكضكح كال يحتمؿ معن ((3

. صبحي الصالح، مباحث في ىمعناه كيحتمؿ أكثر مف معن ىالمتشابو فيك الذم يخمك مف الداللة الراجحة عم
نما المحكـ كالمتشابو عند المعتزلة: (. بي122(. نكر الديف الحمبي، عمـك القرآف الكريـ )ص282عمـك القرآف )ص

قرينة، كالمتشابو ىك ما ال يعرؼ تأكيمو إال بقرينة أك بو  ى" فالمحكـ ما ييعرؼ المراد بو بظاىره دكف الرجكع إل
 (.16/379)جكبغيره". القاضي عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ 

، شفاء العميؿ الجكزية قيـ(. ابف 131اإلنسانية )صالحرية  انظر: محمد عمارة، المعتزلة كمشكمة ((4
 (.182)ص
( ضمف رسائؿ العدؿ كالتكحيد. الزمخشرم، 326انظر: القاضي عبد الجبار، مختصر أصكؿ الديف )ص ((5

(. ابف أبي العز 235 -234(. عمي المغربي، الفرؽ الكبلمية اإلسبلمية مدخؿ كدراسة )1/15)ج الكشاؼ
 (.92لطحاكية )صالحنفي، شرح العقيدة ا

 (.133محمد عمارة، المعتزلة كمشكمة الحرية اإلنسانية )ص ((6
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المطؼ كمنح زيادة  ىكقيؿ تأتي بمعن ،(1)ىدل المؤمنيف بأف سماىـ ميتديف، كحكـ ليـ بذلؾ"
 (.  2)اإللطاؼ

ما بمعنسبؽ أف اليداية عند المعتزلة ليا ثبلثة معافو  يتبيف مما    ى: إما الداللة كالبياف، كا 
ما التسمية كالحكـ بأنيـ ميتديف.  سمكؾ طريؽ اإليماف، كا 

خمؽ اإلضبلؿ؛  كأما المقصكد بالضبلؿ عند المعتزلة: تنفي المعتزلة أف يككف اهلل 
منزه عف  عؿ اإلضبلؿ ال يجكز؛ ألنو لف  ألف اإلنساف ىك خالؽ أفعالو بنفسو كخمؽ اهلل 

 ىعم اهلل  ىلذلؾ قامكا بتأكيؿ اآليات الكاردة في اإلضبلؿ كالضبلؿ كينسبكنو إل فعؿ القبيح
سبيؿ الحقيقة، أم ال يكجد إضبلؿ في الحقيقة ألف لك قمنا أف اهلل أضمو  ىسبيؿ المجاز ال عم
سناد  ىفكيؼ يحاسبو عم  ىإسناد الفعؿ إل اهلل  ىالضبلؿ إلشيء خمقو، قاؿ الزمخشرم: "كا 

، فإضبلؿ (3)السبب؛ ألنو لما ضرب المثؿ فضؿ بو قكـ كاىتدل بو قكـ تسبب لضبلليـ كىداىـ"
لمعبد تسميتو ضاالن، فيك الذم خمؽ الضبلؿ لنفسو لذلؾ أيطمؽ عميو ضاالن فيك ىنا  اهلل 
كجدىـ كذلؾ فأخبر أنو أضميـ، أنيـ كانكا ضاليف ك  إضبلؿ اهلل  ى، كمعن(4)التسمية  ىبمعن

 ىمجازاتيـ عمالعقكبة كاليبلؾ ك  ىكقد نقؿ األشعرم عف المعتزلة أف الضبلؿ يأتي بمعن
 ضبلليـ. ىفالضبلؿ إما مجرد تسميتو ضاالن أك أنيا مجازاة كعقكبة عم ،(5)ضبلليـ

سير كلتكضيح مسألة اليداية كالضبلؿ عند المعتزلة اختصارىا القاضي عبدالجبار في تف

ىدل  ، فقاؿ القاضي عبد الجبار: "أنو اهلل [26]البقرة:{  }ُّعًُِّ زِوِ وَؽِريخً ًََّيْذُِ زِوِ وَؽِريخً: قكلو 

الخمؽ باألدلة كالبياف كييدل مف آمف بالثكاب خاصة كييدييـ أيضان باأللطاؼ كنقكؿ إنو يضمؿ 
ف ال يفعؿ بيـ مف األلطاؼ ما مف استحؽ العقاب بالمعاقبة، كبأف يعدليـ عف طريؽ الجنة كبأ

ينفعيـ كال نقكؿ إنو يضؿ عف الديف بأف يخمؽ الضبلؿ فييـ كال أنو يريده، كال أنو يدعكىـ إليو 

أراد يعاقب بالكفر بو، كقكلو  }ُّعًُِّ زِوِ وَؽِريخً{ألف ذلؾ ىك الذم يميؽ بالشياطيف كالفراعنة، كقكلو 

                                                           

 (.1/207)جاألشعرم، مقاالت اإلسبلمييف  ((1
 (.115انظر: الزمخشرم، الكشاؼ ) ((2
 (.119-1/118المرجع السابؽ )ج ((3
 (.101معتزلة )ص(. زىدم جار اهلل، ال20انظر: القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف )ص ((4
 ( بتصرؼ.1/208)ج األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف ((5



315 
 

َد َّيْعَذُِ ٌِنَفْغِوِ  :، كما في قكلو (1)ماف بو كثيران" أم يثيب باإلي{ }ًََّيْذُِ زِوِ وَؽِريخً }فََِّٓ خىْعَذٍَ فَةَِّّٔ

 .[108]يكنس:ًََِٓ ظًََّ فَةََِّّٔد َّعًُِّ لٍََْْيَد ًََِد ؤََٔدْ لٍََْْىُُ زٌَِوًِْ{

 :   المعتزلة والرد عمييم مناقشة

، كجعؿ لميداية اهلل مف يشاء كيضؿ مف يشاء فاليداية كالضبلؿ بيد  مييد اهلل   -1
كالضبلؿ نتائج لمقدمات كمسببات ألسباب، فيدايتو لمناس بتكفيقيـ لمعمؿ الصالح 
ضبللو ليـ بسبب زيغيـ عف طريؽ الحؽ كاتباعيـ طريؽ اليكل كالكفر، فيك لـ يجبر  كا 

 .(2)إال مف أعرض عف ذكره  ان ىدايتو أك إضبللو، كلـ يضؿ أحد ىعم ان أحد
جعؿ اليدل كالضبلؿ في قمب  ىال يقدر عم لصالح أف غير اهلل الذم عميو السمؼ ا  -2

طريؽ  ىالمخمكؽ ىك الداللة كاإلرشاد كيكجو الغير إل ىأحد مف الناس، كلكف الذم عم
نما ىي هلل  الصكاب فيداية البشر كتكفيقيـ ال يممكيا نبي مرسؿ كال غيره كا 

كما  ،(3)

 فِِ خَٕسْضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد ؤَفَإَٔطَ ظُىْشِهُ خٌنَّدطَ لَعََّ َّىٌٌُُٔخْ ُِاِِْننِي}ًٌٌََْ شَدء سَزُّهَ ََِٓٓ َِٓ :قكلو  في

 .[99]يكنس:{

ما ذىبت إليو المعتزلة مف تسمية اإلنساف ميتديان أك ضاالن، فيذا باطؿ كليس ىك المراد   -3
ية ذلؾ أنو لـ يرد أم لغة مف لغات العرب تسم ىمف آيات القرآف الكريـ، فضبلن عم

اإلنساف ضاالن كأف أضمو أم سماه ضاالن، كما أف اإلضبلؿ فيك مف أفعاؿ اهلل 
(4) . 

ف كانت ىي خمؽ مف اهلل ىإف ما يصيب اإلنساف مف الذنكب الكجكدية كييبتم  -4   بيا، كا 
فيي جزاء كعقاب لو عما كاف يفعمو مف ذنكب قبميا، فعقاب السيئة بمثميا، كالذنكب 

غكاء الشيط   ، (5)الدـ في العركؽ لاف لبني أدـ يجرم في اإلنساف مجر كالمعاصي كا 
 ال يظمـ أحدان.  كاهلل 

                                                           

 (.20القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف )ص ((1
 (.108 -106انظر: سيد سابؽ، العقائد اإلسبلمية )ص ((2
 (.8/379انظر: ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ ) ((3
 (.214(. األشعرم، اإلبانة عف أصكؿ الديانة )ص182يؿ )ص، شفاء العمالجكزية قيـانظر: ابف  ((4
 ( بتصرؼ.372ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية )ص ((5
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ما ادعتو المعتزلة مف أف المقصكد باليداية ىي ىداية البياف كالداللة لما قيدىا اهلل   -5
  كاليداية فالدعكل عامة كاليداية لمف خصيـ لبالمشيئة، كأيضان ىناؾ فرؽ بيف الدعك 

}ًَخٌٍّوُ َّذْلٌُ بٌََِ دَخسِ خٌغَّالََِ ًََّيْذُِ َِٓ َّشَدء بٌََِ صِشَخغٍ : فيؽ كاإللياـ، قاؿ بيداية التك  اهلل 

  .(1)[25]يكنس:ُِّغْعَمُِْ{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية  ف أبي(. اب216انظر: األشعرم، اإلبانة عف أصكؿ الديانة )ص ((1
 (.212(. الجكيني، اإلرشاد )ص93-92)ص
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  المبحث الثالث
 .الختم والطبع بين السمف والمعتزلة في سورة يونس  

ألنيما يتعمقاف بقمكب  ،بكابوأحد أبكاب القضاء كالقدر، بؿ ىما أكبر أ ماالختـ كالطبع ى
كقد كرد الختـ  ،قمبو بالكفر كعدـ اإليماف ىبللو ختـ كطبع عمض العباد كأعماليـ فمف أراد اهلل 

}ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ زَمْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَفَأئًُىُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ فََّد وَدٌُٔخْ :في قكلو  كالطبع في سكرة يكنس 

  . [74]يكنس:نٌُخْ زَِّد وَزَّزٌُخْ زِوِ ِِٓ لَسًُْ وَزٌَِهَ َٔؽْسَكُ لٍَََ لٌٍُذِ خٌُّْمْعَذِّٓ{ٌُِْاِِْ

 المطمب الول: تعريف الختم والطبع لغًة واصطالحًا عند السمف. 
 أوًل: تعريف الختم والطبع لغًة. 

التغطية  كاحد، فكما أف الختـ ىك ىبعض العمماء عد الختـ كالطبع في المغة بمعن
آخره، فالطبع أيضان ىك  ىالشيء، كبمكغو آخره فيقاؿ ختمت الكتاب أم كصمت إل ىكاالستتار عم

 ىطبع عم ، فاهلل (1)الشيء كأف ال يدخؿ إليو أم شيء كال يخرج منو أم شيء ىالختـ عم
ؼ ي، ىذا التعر (2)ىدل كرشاد ىخير كال إل ىقمكبيـ فبل يكفقكف إل ىقمكب الكافريف أم ختـ عم

كاف لو قكؿ آخر في الختـ كالطبع فقاؿ:" أف الختـ  الجكزية قيـباتفاؽ عمماء المغة، لكف ابف 
آخر، كىك أف الطبع ختـ يصير سجية كطبيعة فيك  ىكالطبع يشتركاف فيما ذكر كيفترقاف في معن

 .(3)تأثير الـز ال يفارؽ"

 الختم والطبع.   عقيدة السمف في ثانيًا: 

في عباده الختـ كالطبع، كذلؾ جزاءن  بات الربانية التي خمقيا اهلل مف األفعاؿ كالعقك 
البعض بؿ ىك مف باب  ىلعباده كما يدع ظمميـ كطغيانيـ كىذا ليس ظممان مف اهلل  ىعم

أرسؿ الرسؿ بالدالئؿ كالبراىيف  كعدلو كيقع جزاء كعقكبة ليـ ال ابتداء، فاهلل  حكمة اهلل 

                                                           

(. 1099(. الفيركز آبادم، القامكس المحيط )ص165 -12/163)جظكر، لساف العرب انظر: ابف من ((1
 (.2/245)ج(. ابف فارس، معجـ مقاييس المغة 32/41)جمرتضي لزبيدم، تاج العركس 

 (. 3/1253)جانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ((2
 (1/115القرآف الكريـ )ج، تفسير لجكزيةا قيـ(. ابف 202، شفاء العميؿ )صالجكزية قيـابف  ((3
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اآلخر ضؿ فعاقبيـ اهلل بالختـ كالطبع بعد تمادييـ بالطغياف كذلؾ  كالبعضكاىتدل فبعضيـ آمف 
جزاء لمخالفتيـ أكامر اهلل 

(1). 

}ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ زَمْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَفَأئًُىُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ فََّد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ زَِّد :كذلؾ كما في قكلو 

، كبعد أف ثبتت الذنكب في قمكبيـ مف [74]يكنس:ًُ وَزٌَِهَ َٔؽْسَكُ لٍَََ لٌٍُذِ خٌُّْمْعَذِّٓ{وَزَّزٌُخْ زِوِ ِِٓ لَسْ

أف  ىجميع النكاحي طبع اهلل عمييا كختميا بسبب انيماكيـ في الضبلؿ كالعصياف، كىذا دليؿ عم
نفسيـ كآثركه ، فالختـ كالطبع يقع بسبب كفرىـ الذم اختاركه أل(2)األفعاؿ تقع بقدرة اهلل كمشيئتو
الكفر بؿ بعد الدعكة  ةكمختكم ةلـ يخمؽ قمكبيـ مطبكع كاهلل  عمي اليدل كاإليماف باهلل 
 .  (3)قمكبيـ بسبب ما اكتسبكه مف أعماليـ ىاإليماف فطبع عم ىكالببلغ فيـ اختاركا الكفر عم

ييدل مف  هلل ، فاللكف الختـ كالطبع ال يمنع كال يككف سببان مانعان مف اإليماف مرة آخر 
قمكب مف  ىالختـ كالطبع عم ىيشاء مف عباده بعد انغماسيـ في الضبلؿ كىك كحده القادر عم

كجو الحقيقة كاإلنساف تنسب إليو  ىيخمقيا عم يشاء مف عباده كاألسباب بيد اإلنساف، فاهلل 
طبع كراىيتو التخمص مف الختـ كال ى، كمما يعيف اإلنساف عم(4)أفعالو أيضان عمي كجو الحقيقة

طريؽ اإليماف كاليدل فيذا  ىلممعاصي كلما ىك عميو مف الضبلؿ، كحبو كرغبتو في العكدة إل
التمادم في الكفر كالذنكب  ى، كأما إصراره عممشيئة اهلل بيككف سببان مف أسباب اليداية 

َ سَزَّنَد بَِّٔهَ آظَْْطَ }ًَلَديَ ٌُِعَ :، قاؿ اهلل (5)قمبو ىكالمعاصي فيك سبب في دكاـ الختـ كالطبع عم

ؤٌََِْخٌِيُِْ ًَخشْذُدْ لٍَََ لٌٍُُزِيُِْ فاَلَ  فِشْلٌََْْ ًََِٖهُ صِّنَصً ًَؤٌََِْخالً فِِ خٌْمََْدشِ خٌذَُّْْٔد سَزَّنَد ٌُِْعٌٍُِّخْ لَٓ عَسٍِِْهَ سَزَّنَد خؼِّْظْ لٍَََ

أخبر أف الذنكب إذا تتابعت  ، قاؿ الطبرم: "أف النبي [88]يكنس:ُّاِِْنٌُخْ لَعََّ َّشًَُخْ خٌْمَزَخذَ خٌَُِْٕ{

                                                           

(. الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف 198-3/197)جاإلبانة الكبرل ابف بطة العكبرم، انظر:  ((1
 (15/154)ج
مزيا الكتاب الكريـ  ى(. أبك السعكد، ارشاد العقؿ السميـ إل1/84)جانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ  ((2
(2/250.) 

 (.1/139)ج القيـ ، تفسيرالجكزية قيـنظر: ابف ا ((3
 (.198، شفاء العميؿ )صالجكزية قيـانظر: ابف  ((4
 (.199)صالمرجع السابؽ انظر:  ((5
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ذا أغمفتيا أتاىا حينئذ الختـ مف قبؿ اهلل  ىعم ، كالطبع فبل يككف لئليماف القمكب أغمفتيا كا 
 .  (1)مسمؾ كال لمكفر عنيا مخمص فذلؾ ىك الطبع"

 المطمب الثاني: عقيدة المعتزلة في الختم والطبع والرد عمييم.
أساس أف العبد ىك خالؽ أفعالو  ىالمعتزلة كعقائدىـ التي تـ تأكيميا عممع لحديث ما زاؿ ا
خمؽ أفعاؿ العباد فكما أف العباد ىـ خمقكا أفعاليـ  ىال قدرة كال مشيئة لو عم بنفسو، كاهلل 

ذلؾ فالختـ  ىكجو المجاز كيجكز نفييا عنو، كعم ىعم اهلل  ىبأنفسيـ، كأف األفعاؿ تنسب إل
نما ىك مف باب  ىتنفيو المعتزلة فبل ختـ كال طبع كال تغشية كال تغطية عم كالطبع كجو الحقيقة كا 

، أم: أف الختـ (2)انصرافيـ عف الحؽ كاستكبارىـ كعنادىـ ىالمجاز كاالستعارة كالتمثيؿ كيرجع إل
رادتو كقاؿ ب قمك  ىأف الختـ كالطبع عم بعضيـ كالطبع يقع مف العبد نفسو دكف مشيئة اهلل كا 

الشيادة كالحكـ بأنيـ ال يؤمنكف كليس لكجكد عائؽ ليـ مف اإليماف، كالبعض  ىالكفار ىك بمعن
في قمكب الكافريف كالظالميف لتميزىـ  اآلخر قاؿ أف الختـ كالطبع ىك عبلمة يفعميا اهلل 

ىك كلتعرفيـ المبلئكة، كقيؿ ىك السكاد الذم يصيب قمكب الكافريف بسبب كفرىـ كطغيانيـ، كقيؿ 
 .(3)الكفر

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف المعتزلة تنفي الختـ كالطبع كتأكؿ اآليات التي كردت فيو كىذا 
 عف فعؿ الظمـ كفعؿ القبيح.  مف باب مطمؽ الحرية الكاممة لئلنساف كلكي تنزه اهلل 

 :  المعتزلة والرد عمييم مناقشة
أفعاليـ  ىلمعتديف مجازاة عمقمكب الكافريف كا ىكصؼ نفسو بالختـ كالطبع عم اهلل   -1

فََّد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ زَِّد وَزَّزٌُخْ زِوِ ِِٓ لَسًُْ وَزٌَِهَ َٔؽْسَكُ لٍَََ لٌٍُذِ  }:كما في قكلو 

، كالختـ كالطبع مف جية األنبياء ال يجكز، كلك كاف معناىما [74]يكنس:خٌُّْمْعَذِّٓ{

 . (4)، فالختـ غير التسميةالشيادة كالحكـ لما امتنع مف ذلؾ األنبياء
                                                           

 (.1/85(. ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )1/261الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف ) ((1
 (.1/48انظر: الزمخشرم، الكشاؼ ) ((2
(.األشعرم، 14(، القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف )ص101ار اهلل، المعتزلة )صزىدم ج  ((3

 ( بتصرؼ.1/206)جمقاالت اإلسبلمييف 
 (.1/187)جانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف  ((4



321 
 

في المكاف المناسب، إذ ال   الختـ كالطبع ىي مف األفعاؿ الحميدة التي كضعيا اهلل   -2
يميؽ بيا غير ىذا المكاف كىك قمكب الكافريف كىذا مف حكمتو 

(1)  . 
ىك كحده المتفرد بالربكبية ككؿ ما في الككف تحت ممكو كقدرتو كمشيئتو،  أف اهلل   -3

صرؼ بجميع ما في الككف كيقع حسب عممو كمشيئتو كىذا أعظـ ما في التكحيد فيك المت
 . قمكب الكافريف ابتداءن  ىكما أنو لـ يختـ كيطبع عم ،(2)
 آمنكا باهلل  سأف ىذا الختـ كالطبع ال يشمؿ جميع الكفار، كالدليؿ أنو كاف ىناؾ أنا  -4

بعينيـ  سو الختـ كالطبع في حؽ أناقمكبيـ، بؿ ىذا  ىكلـ ييختـ عم ان ككانكا قبؿ ذلؾ كفار 
ردة خصيـ اهلل بذلؾ كعقكبة ليـ في ىذه الحياة الدنيا كما عاقب بعضيـ بالمسخ ق

 .(3)كخنازير

 
  

                                                           

 (.196، شفاء العميؿ )صالجكزية قيـانظر: ابف  ((1
 (.199-3/198)جانظر: العكبرم، اإلبانة الكبرل  ((2
 (.200ص )، شفاء العميؿ الجكزية قيـانظر: ابف  ((3
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 الخاتمة 
طىؿ الشبيات، كالصبلة كالسبلـ كتيبٍ  الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كبتكفيقو كىدايتو تيرد  

 ألو كصحبو، كبعد.  ىخير البريات كعم نبييو محمد  ىعم

كفي نياية ىذا البحث ال بد لي مف كقفة استجمع فييا بعض ثماره كأعرض ما تكصمت إليو مف 
 : ىالنحك التال ىنتائج كتكصيات كىي عم

  أوًل: النتائج. 
ستة   بمغ عدد القضايا العقدية التي تناكلتيا في ىذا البحث مف خبلؿ سكرة يكنس  -1

ة كىي: التكحيد بأنكاعو الثبلثة، تبرتيا مف أىـ المسائؿ العقديقضية عقدية كالتي اع عشر
كمعجزتو الخالدة معجزة القرآف  السحر، الكالية، الرؤية، النبكات كخاصة النبي محمد 

الغيبيات، المبلئكة، اليكـ األخر، البعث، الحشر، الشفاعة، الجنة كالنار،القضاء الكريـ، 
   الختـ كالطبع. كالقدر، اليداية كالضبلؿ، كأخيران 

مف أشمؿ كأكثر السكر التي تناكلت التفصيؿ في معظـ العقائد  سكرة يكنس   -2
 اإلسبلمية.  

ىـ  في أف قكـ يكنس  ىفي تسمية ىذه السكرة بيذا االسـ تتجم إف حكمة اهلل   -3
عنيـ  كىددىـ بالعذاب، فكشؼ اهلل  الكحيدكف الذيف آمنكا بعد ما أف دعاىـ يكنس 

  العذاب.
السبب الرئيسي في نشأة المعتزلة ىك اعتزاؿ كاصؿ بف عطاء مجمس شيخو كقكلو   -4

 بالمنزلة بيف المنزلتيف. 
بأنكاع التكحيد الثبلثة: الربكبية كاأللكىية كاألسماء  أف حقيقة التكحيد إفراد اهلل   -5

 كالصفات. 
فراده بالعبادة دكف سك  أف اهلل  -6 اه، فكانت دعكة أرسؿ رسمو مف أجؿ تكحيد األلكىية كا 

   الرسؿ جميعان، بينما تكحيد الربكبية فيك مرككز في النفكس بالفطرة. 
المعتزلة أىممت تكحيد األلكىية في تقسيميا ألنكاع التكحيد، كفسركه بالربكبية فعندىـ   -7

 االختراع. ىتفسير اإللو بأنو ىك القادر عم
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يا بحجة أف إثباتيا يتنافى مع نفي الصفات اإلليية جميع ىبيـ إل لتكحيد المعتزلة أد  -8
 مجردة عف معانييا. كأيضان أثبتت المعتزلة األسماء هلل  ،الكحدانية هلل 

إذ ، ىعدد ال بأس بو مف أسماء اهلل الحسنى كصفاتو العم ىعم اشتممت سكرة يكنس   -9
بمغ عدد األسماء الحسنى فييا احدم عشر اسمان، كبمغ عدد الصفات أربعة عشر صفة، 

  السمؼ الصالح فييا إثباتيا مف غير تكييؼ كال تشبيو كال تعطيؿ كال تمثيؿ.  كمذىب
 خالفت المعتزلة السمؼ في تقسيميا لمصفات اإلليية.  -10
بلؿ المعتزلة كانحرافيا عف الصكاب ىك اتخاذىا العقؿ أساسان كمعياران لمقضايا ضسبب  -11

ؿ جميع آيات القرآف الكريـ حسب الكريـ كالسنة النبكية، كتأكي قرآفال ىالعقدية كتقديمو عم
 الشاىد.    ىما يتفؽ مع أىكائيـ العقمية كجعميا مف قبيؿ المجاز، كذلؾ لقياسيـ الغائب عم

الحديث عف بعض نكاقض تكحيد األلكىية كالشرؾ كالفسؽ،  تناكلت سكرة يكنس  -12
 شريكان في الخمؽ كالممؾ.  ككذلؾ نكاقض تكحيد الربكبية كاعتقاد أف هلل 

، نبياء مع أقكاميـ مثؿ النبي نكح قصص بعض األ ت سكرة يكنس عرض -13
فيي تمثؿ أعظـ ما كرد في  مع الطاغية فرعكف، كأىميا قصة يكنس   ىكمكس

 السكرة. 
بمعجزتو الخالدة كىي القرآف الكريـ كككنو منزالن مف  أثبتت السكرة نبكة النبي محمد  -14

، ككذلؾ تناكلت بعض الردكد حكؿ  كىك غير مخمكؽ كليس مف تأليفو عند اهلل 
 الشبيات التي أثيرت حكؿ الكحي المحمدم.  

كعمؿ الصالحات، كذلؾ كرامات األكلياء حقيقة ثابتة  ىالكالية ال تككف إال لمف آمف كاتق -15
مف دؿ عمييا الكتاب كالسنة كىناؾ فرؽ بينيا كبيف المعجزة، ال كما ادعت المعتزلة 

 جة المشابية بيف الكلي كالنبي.  كرامات األكلياء بحلإبطاؿ 
رؤية المؤمنيف لربيـ في الجنة كىذا أعظـ نعيـ ينالو أىؿ الجنة،  أثبتت سكرة يكنس  -16

 كالمعتزلة خالفت نيج السمؼ في ذلؾ كنفت الرؤية.  
نفسو، كذكره في كتابو أك في  ىال يجب عميو شيء مف أحد، إال ما أكجبو عم أف اهلل  -17

 .  سنة نبيو محمد 
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بشركطيا الثبلثة كىي رضا  كرسكلو  الشفاعة نكعاف إما مثبتة كىي التي أثبتيا اهلل  -18
ذف اهلل بالشفاعة، أما الشفاعة المنفية فيي التي ادعاىا  اهلل عف الشافع كالمشفكع لو، كا 

 المشرككف آلليتيـ. 
كقالكا ركىا الشفاعة ألىؿ الكبائر ثابتة بنصكص الكتاب كالسنة، خبلفان لممعتزلة الذيف أنك -19

 أف مرتكب الكبيرة ال شفاعة لو كأنو خالد مخمد في النار يـك القيامة. 
 غير ذلؾ.  المعتزلة  تالجنة كالنار مكجكدتاف اآلف ال تفنياف كال تبيداف، كزعم -20
مراحؿ تحدم اهلل  لبرز مف خبلؿ السكرة إعجاز القرآف الكريـ، كما أنيا تناكلت احد -21

عجز العرب  لؿ النظاـ بالصرفة باطؿ ألنو ليس معو دليؿ سك العرب أف يأتكا بمثمو، كقك 
 عف اإلتياف بمثؿ ما عميو مف البياف.  

خالؽ كؿ شيء، بما في ذلؾ أفعاؿ العباد فيـ يفعمكنيا كفؽ لمشيئة اهلل كعممو  اهلل  -22
ال  السابؽ، خبلفان لممعتزلة الذيف قالكا أف العباد يخمقكف أفعاليـ كيحدثكنيا كاهلل 

   يا. يخمق
كالعباد ىـ الذيف يختاركف ألنفسيـ اليداية  كالضبلؿ يقعاف بإرادة اهلل  لاليد -23

 ذلؾ يقع الثكاب كالعقاب فاهلل ييدم مف يشاء كيضؿ مف يشاء.  ىكالضبلؿ، كعم
ىداية اإلرشاد كالبياف ىي ىداية عامة لجميع المؤمنيف كالكافريف كمف أجميا أرسؿ  -24

 فقط.  فيي خاصة هلل  األنبياء، أما ىداية التكفيؽ
نما ىما عقكبة عم -25 في الكفر كالطغياف،  لمف تماد ىالختـ كالطبع ال يقعاف ابتداءن كا 

 كأعرض عف اتباع اليدم النبكم. 
لحفظ ىذه السكرة المباركة كىي عندم مف أىـ أف أعانني ككفقني  أحمد اهلل كأخيران  -26

  .يف، كالحمد هلل رب العالمنتائج الكتابة في ىذا البحث

 ثانيًا: التوصيات.   
في  خاصة فيما يتعمؽ كبطبلنيا الضالة إظيار زيؼ معتقدات المعتزلة ىالعمؿ عم  -1

 الغيبيات.  مجاؿ
كاألشاعرة  أكصي بدراسة أراء الفرؽ األخرل لمقضايا العقدية الكاردة في سكرة يكنس  -2

 .كمقارنتيا مع السمؼ الصالح كغيرىا مف الفرؽ الكبلمية األخرل
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تأصيؿ العقيدة اإلسبلمية الصحيحة كغرسيا في نفكس المكحديف، كتفنيدىا  ىعمؿ عمال  -3
 البعض.  ىمف الشبيات الضالة التي قد تؤثر عم

مرحمة خبلؿ كذلؾ دراسة بعض مكضكعات العقيدة مف خبلؿ كتب المعتزلة  ىالعمؿ عم -4
  دراسة الماجستير لصعكبتيا كألىميتيا.  

ـ كالقائميف عمى كضع المناىج التعميمية بكضع مادة مستقمة أكصي كزارة التربية كالتعمي  -5
خاصة بالعقيدة اإلسبلمية، كليست مدمجة مع منيج التربية اإلسبلمية ألف ذلؾ يعمؿ 

 عمى غرسيا في نفكس الطمبة كفيميا فيمان جيدان. 
 كأحمد اهلل كأخيران فيذه ىي أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا خبلؿ كتابتي ليذا البحث، 

 ىذا  ىأف كفقني إلنجازه فقد تكبدت فيو جيدان غير يسير مف السير كالجد كاالجتياد، كيبق
، فالعمـ جيدم في التطرؽ لجميع القضايا العقدية التي تناكلتيا السكرة تبذلفقد جيدان بشريان قميبلن 

ف أعطيتو كمؾ أعطا بحر ال ساحؿ لو إف أعطيتو بعضؾ لـ ييعطؾ شيئان، ه بعضؾ، كال ادعاء كا 
 أكالن كأخيران   لي بفضؿ إال بتكفيؽ ربي في عبله، فالحمد كالشكر هلل 

إني رأيت أنو ال يكتب إنسانان كتابان في يكمو إال قاؿ في غده لك كأقكؿ كما قاؿ بعض العمماء:" 
لكاف يدى كذا يستحسف، كلك قيدـ ىذا لكاف أفضؿ، كلك تيرؾ ىذا ر ىذا لكاف أحسف، كلك زً غييِّ 

 .(1)البشر"  لاستيبلء النقص الذم يعتر  ىأجمؿ، كىذا دليؿ عم

آلو كصحبو  ىسيدنا محمد كعم ىالميـ عم ىكآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف كصم
  أجمعيف. 

 [10]يكنس:}ًَآخِشُ دَلٌَْخىُُْ ؤَِْ خٌْمَّْذُ ٌٍِّوِ سَذِّ خٌْمَدٌَِّني{

 الباحثة 

 .ىميمان أبو مصطفإيمان بنت عبد الكريم بن س
 

  

                                                           

 (.52أبك الطيب القنكجي، أبجد العمـك )ص ((1
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -

محمد  :تحقيؽ .1. طشرح العقيدة الطحاكية (.ـ2005 -ىػ1426)أبي العز الحنفي،  ابف
 .األلباني مكتبة الصفا

، المحقؽ: طبقات الحنابمةىػ(، 526أبك الحسيف محمد بف محمد )المتكفى: ، ابف أبي يعمى 
 .ار المعرفةمحمد حامد الفقي، بيركت: د

مراجعة  .1. طالكجيز في عقيدة السمؼ الصالح (.ىػ1422. )عبد اهلل بف عبد الحميد ،األثرم
: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ السعكدية .كتقديـ: صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ

 .كالدعكة كاإلرشاد

و، خكارمو، نكاقضو عند اإليماف حقيقت (.ـ 2003 -ىػ 1424. )عبد اهلل بف عبد الحميد، األثرم
مراجعة كتقديـ: فضيمة الشيخ الدكتكر عبد الرحمف بف صالح، . 1ط .أىؿ السنة كالجماعة

 .الرياض: مدار الكطف لمنشر

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ  ،ابف األثير 
)د.ط(.  .غريب الحديث كاألثرالنياية في  (.ـ1979 -ىػ 1399. )الشيباني الجزرم

)المتكفى: . : المكتبة العممية. بيركتمحمكد محمد الطناحي -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل 
 .ىػ(606

الناشر: دار  .محمد في التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف (.ـ1989-ىػ1409) .إبراىيـ خميؿ، أحمد
  .المنار

دار الحديث  .1. طدراسة كنقد مصادر النصرانية (.ـ2007-ىػ1428. )عبد الرزاؽ ،األرك
  .لمنشر كالتكزيع

. أبك منصكر عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم التميمي، األسفراييني
 .: دار اآلفاؽ الجديدةبيركت .2. طالفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية (.1977)

 .ىػ(429)المتكفى: 

التبصير  (.ـ1983 -ىػ 1403. )ىػ(471فر )المتكفى: طاىر بف محمد ، أبك المظ، األسفراييني
، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الناشر: في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف

 .1لبناف، ط –عالـ الكتب 
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الناشر: . العقيدة في اهلل (.ـ1999 -ىػ1419. )العتيبي، عمر بف سميماف بف عبد اهلل ،األشقر
 .ر كالتكزيع، األردف، الطبعة: الثانية عشردار النفائس لمنش

أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف )المتكفى: ، األصبياني
 -الناشر: السعادة  .حمية األكلياء كطبقات األصفياء (.ـ1974 -ىػ 1394.)ىػ(430

 .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع :بجكار محافظة مصر، بيركت

أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف )المتكفى: ، األصبياني
، حققو: الدكتكر محمد ركاس قمعو جي، عبد البر  دالئؿ النبكة (.1986-ىػ1406)ىػ(430

 .عباس، الناشر: دار النفائس، بيركت، الطبعة: الثانيةـ

قرشي الطميحي التيمي ، أبك القاسـ، إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي ال، األصبياني
ىػ(، الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة، 535الممقب بقكاـ السنة )المتكفى: 

السعكدية /  -المحقؽ: محمد بف ربيع بف ىادم عمير المدخمي، الناشر: دار الراية 
 ـ1999 -ىػ 1419الرياض، الطبعة: الثانية، 

 (.ىػ1412. )ىػ(502ف بف محمد المعركؼ بالراغب )المتكفى: أبك القاسـ الحسي، األصفيانى
المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دمشؽ بيركت: دار  .1. طالمفردات في غريب القرآف

 .القمـ، الدار الشامية

سئمة كاألجكبة األ (.ق1413)ىػ(1428صالح بف عبد الرحمف بف عبد اهلل )المتكفى: ، األطـر 
  .1الكطف، الرياض، ط ، الناشر: دارفي العقيدة

، دار الكطف الركضة الندية شرح العقيدة الكاسطية (. ىػ 1414)زيد بف عبد العزيز ، أؿ فياض 
 .الرياض الطبعة الثالثة  –

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم  ،األلباني
الناشر:  .1. طكشيء مف فقييا كفكائده سمسمة االحاديث الصحيحة .ىػ(1420)المتكفى: 

 .مكتبة المعارؼ: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم  ،األلباني
 .)د.ط(. الناشر: المكتب اإلسبلمي.صحيح الجامع الصغير كزياداتو .ىػ(1420)المتكفى: 

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم ، نياأللبا
الناشر: مؤسسة  .1. طصحيح أبي داكد (.ـ 2002 -ىػ  1423) ىػ(1420)المتكفى: 

 .غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت
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م أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدر ، األلباني
سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا  (.ـ1992ىػ/1412) ىػ(،1420)المتكفى: 

 .1الممكمة العربية السعكدية، ط -، دار النشر: دار المعارؼ، الرياض السيئ في األمة

(. صحيح كضعيؼ سنف أبي تىػ()د.1420محمد ناصر الديف )المتكفى: ، األلباني
 داكد)د.ط(.)د.ف(. 

 )د.ف(.صحيح كضعيؼ سنف الترمذم(. ت)د.. ىػ(1420د ناصر الديف )المتكفى:محم، األلباني

ركح المعاني في تفسير  (.ىػ 1415. )شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني، األلكسي 
: دار الكتب بيركتالمحقؽ: عمي عبد البارم عطية،  .1. طالقرآف العظيـ كالسبع المثاني

 .ىػ(1270العممية. )المتكفى: 

أبك المعالي محمكد شكرم بف عبد اهلل بف محمد بف أبي الثناء )المتكفى: ، أللكسيا
)مسائؿ الجاىمية، التي خالؼ فييا رسكؿ  فصؿ الخطاب في شرح(. ىػ 1422)ىػ(1342

 .تقديـ كتعميؽ: عمي بف مصطفى مخمكؼ .1ط .اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أىؿ الجاىمية

ىػ  1401) ىػ(1317هلل، أبك البركات خير الديف )المتكفى: نعماف بف محمكد بف عبد ا، اآللكسي
 -، قدـ لو: عمي السيد صبح المدني جبلء العينيف في محاكمة األحمديف (.ـ1981 -

 .، الناشر: مطبعة المدني-رحمو اهلل 

 .2. طأبكار األفكار في أصكؿ الديف (. ـ2004-ىػ 1424. )األمدم، سيؼ الديف األمدم
 .الميدم، دار الكتب كالكثائؽ القكمية أحمد محمد :تحقيؽ

 (. ترجمة الدكتكر خميؿ سعادة، كتابة أحمد جبر عبد ربو، مطبعة المنار. تانجيؿ ربانا)د.

. تبسيط العقائد اإلسبلمية (.ـ 1983 -ىػ  1403. )ىػ(1429حسف محمد )المتكفى: ، أيكب 
 .لبناف –الناشر: دار الندكة الجديدة، بيركت  .5ط

نكر  (.ق1425) ىػ(1345محمد بف عفيفي ، المعركؼ بالشيخ الخضرم )المتكفى:  ،الباجكرم
 .دمشؽ، الطبعة: الثانية  –، الناشر: دار الفيحاء اليقيف في سيرة سيد المرسميف

الدار السعكدية  .4. طخمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف (.ـ1983-ىػ1403. )محمد عمي، البار
 لمنشر كالتكزيع. 

 .تصحيح كنشر األب رتشرد يكسؼ اليسكعي (.ـ1957. )أبي بكر محمد بف الطيبالباقبلني،  
 .المكتبة الشرقية: بيركت
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محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف القاسـ، القاضي أبك بكر المالكي )المتكفى: ، الباقبلني
المحقؽ: عماد  .1. طتمييد األكائؿ في تمخيص الدالئؿ (.ـ1987 -ىػ 1407) ىػ(403
 .لبناف –أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية  الديف

(. ت)د.. ىػ(256محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة ، أبك عبد اهلل )المتكفى: ، البخارم 
 –، المحقؽ: د. عبد الرحمف عميرة، الناشر: دار المعارؼ السعكدية خمؽ افعاؿ العباد

 .الرياض

الجامع المسند الصحيح  (.ىػ1422. )اهلل البخارم الجعفيمحمد بف إسماعيؿ أبك عبد، البخارم
المحقؽ: محمد زىير بف . 1. طالمختصر مف أمكر رسكؿ اهلل كأيامو، صحيح البخارم

 .الناشر: دار طكؽ النجاة .ناصر الناصر

   .الشيخ محمد بف عثيميف رحمو اهلل مف العمماء الربانييف(. تعبد الرزاؽ )د.، البدر

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد  (.ـ2003ىػ/1424)زاؽ بف عبد المحسف عبد الر ، البدر
 .1، الناشر: غراس لمنشر كالتكزيع، طالغني المقدسي

دار التكحيد  .فقو األسماء الحسنى (.ـ2008 -ىػ 1429)عبد الرزاؽ بف عبد المحسف  ،البدر
 .الرياض الطبعة األكلي

الشيخ عبد الرحمف بف سعدم كجيكده  (.ـ1998ىػ/ 1418. )عبد الرزاؽ بف عبد المحسف، البدر
 .: مكتبة الرشدالرياض ،4. ع11.طفي تكضيح العقيدة

 (.ـ1987-ىػ1408. )البقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي 
)المتكفى:  .ارؼالرياض: مكتبة المع .1. طمىصىاًعدي النَّظىًر لئلٍشرىاًؼ عىمىى مىقىاًصًد السِّكىرً 

 .ىػ(885

 .مكتبة العمـك كالحكـ السعكدية دار العقيدة . )د.ط(.عقيدة المؤمف )د.ت(. أبك بكر الجزائرم ،

أيسر  (.ـ2003ىػ/1424. )جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر، أبك بكر الجزائرم 
ة المنكرة، المممكة الناشر: مكتبة العمكـ كالحكـ، المدين .5. طالتفاسير لكبلـ العمي الكبير

 .العربية السعكدية

، ضبطو شرح جكىرة التكحيد (.ىػ1424 -2004)إبراىيـ بف محمد بف أحمد الشافعي ،البيجكرم
   .لبناف، الطبعة الثانية –كصححو  عبد اهلل محمد الخميمي، دار الكتب العممية، بيركت 

ٍكًجردم ا، البييقي ٍسرى لخراساني، أبك بكر البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
األسماء كالصفات، حققو كخرج أحاديثو  (.ـ 1993 -ىػ  1413 )ىػ(،458)المتكفى: 
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المممكة العربية  -: عبد اهلل بف محمد الحاشدم، الناشر: مكتبة السكادم، جدة كعمؽ عميو
 .1السعكدية، ط

ٍكًجردم الخراس، البييقي ٍسرى اني، أبك بكر )المتكفى: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
االعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب  ق(.1401)ىػ(،458

 ، 1بيركت، ط –، المحقؽ: أحمد عصاـ الكاتب، الناشر: دار اآلفاؽ الجديدة الحديث

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر )المتكفى: ، البييقي ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 .األسماء كالصفات، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو (.ـ 1993 -ىػ  1413. )ىػ(458
عبد اهلل بف محمد الحاشدم، قدـ لو: فضيمة الشيخ مقبؿ بف ىادم الكادعي، الناشر:  .1ط

 .المممكة العربية السعكدية -مكتبة السكادم، جدة 

 .ىػ(741)المتكفى:  كلي الديفمحمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل، ، التبريزم 
المحقؽ: محمد ناصر الديف األلباني، بيركت: المكتب . 3ط .مشكاة المصابيح(. 1985)

  .اإلسبلمي

. ىػ(279محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، أبك عيسى )المتكفى: ، الترمذم
(، 2، 1جػ تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر ). 2ط .سنف الترمذم (.ـ1975-ىػ1395)

براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 3كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ ، 4(، كا 
 .مصر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي (،5

)د.ط(. دار . (. دالئؿ التكحيد انطبلقان مف القرآف كالككفتعبد اهلل بف عبد القادر )د.، التميدم  
 .ابف حـز

. الصفات اإلليية تعريفيا كأقساميا (.ـ2002ىػ/1422) خميفة بف عميمحمد بف ، التميمي 
 .الرياض، المممكة العربية السعكدية: أضكاء السمؼ. 1ط

ـ ، معتقد أىؿ السنة كالجماعة في أسماء اهلل 1999ىػ/1419محمد بف خميفة بف عمي، التميمي 
 .الرياض، المممكة العربية السعكدية: أضكاء السمؼ .1. طالحسنى

. ىػ(1285عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سميماف )المتكفى: ، التميمي
المحقؽ: محمد حامد الفقي،  .7. طفتح المجيد شرح كتاب التكحيد (.ـ1957ىػ/1377)

  .مصر: مطبعة السنة المحمدية

 .1ط .مقالة التعطيؿ كالجعد بف درىـ (.ـ1997ىػ/1418. )محمد بف خميفة بف عمي، التميمي
  .: أضكاء السمؼالرياض
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معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد  (.ـ1999ىػ/1419. )محمد بف خميفة بف عمي، التميمي
 .: أضكاء السمؼالرياض .1. طاألسماء كالصفات

مجمكعة رسائؿ في  .ىػ(1206)المتكفى:  .محمد بف عبد الكىاب بف سميماف النجدم، التميمي
إسماعيؿ بف محمد األنصارم، الرياض، المممكة العربية  المحقؽ: .التكحيد كاإليماف

 .السعكدية: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

جمعية الدعكة اإلسبلمية العالمية،  .اإليماف باليكـ اآلخر (.ىػ1426)عبد السبلـ ، التكنجي
 .الطبعة الثانية

 ىػ(728ى: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني )المتكف،  بف تيميةا
المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، المدينة  .مجمكع الفتاكم (.ـ1995ىػ/1416)

 .النبكية، المممكة العربية السعكدية: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ

ىػ(، 728تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )المتكفى: ابف تيمية ، 
ئؿ كالمسائؿ، عمؽ عميو: السيد محمد رشيد رضا، الناشر: لجنة التراث مجمكعة الرسا

 العربي

تقي الديف أبك العىباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ، ابف تيمية 
الفتكم  (.ـ2004ىػ / 1425. )ىػ(728بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

المحقؽ: د. حمد بف عبد المحسف التكيجرم، الرياض: دار . 2ط .الحمكية الكبرم
 .الصميعي

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ، ابف تيمية 
اقتضاء  (.ـ1999 -ىػ 1419. )ىػ(728بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

المحقؽ: ناصر عبد الكريـ العقؿ، بيركت: . 7ط .حاب الجحيـالصراط المستقيـ لمخالفة أص
 .دار عالـ الكتب

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ، ابف تيمية 
الفرقاف بيف  ـ(.1985-ىػ1405. )ىػ(728بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

)د.ط(. حققو كخرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط، الناشر: . كلياء الشيطافأكلياء الرحمف كأ
 مكتبة دار البياف، دمشؽ 

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ، ابف تيمية 
تعارض درء (. ـ1991-ىػ1411.)ىػ(728بف محمد الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
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تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد سالـ، الناشر: جامعة اإلماـ محمد بف  .2. طالعقؿ كالنقؿ
 .سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية السعكدية

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ابف تيمية ، 
 (.ـ1986-ىػ1406. )ىػ(728شقي )المتكفى: بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدم

المحقؽ: محمد رشاد سالـ،  .1. طمنياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية
 .الناشر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ابف تيمية ، 
بياف تمبيس  (.ىػ 1426. )ىػ(728مد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: بف مح

المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف، الناشر: مجمع  .1. طالجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية
 .الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ

عبد اهلل بف أبي القاسـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف ابف تيمية ، 
 (.ـ2005-ق1426. )ىػ(728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

بيركت، الطبعة: –العبكدية، المحقؽ: محمد زىير الشاكيش، الناشر: المكتب اإلسبلمي
 .الطبعة السابعة المجددة 

د السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبتيمية ابف ، 
 (.ـ1999ىػ / 1419. )ىػ(728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

عبد العزيز بف  -تحقيؽ: عمي بف حسف  .2. طالصحيح لمف بدؿ ديف المسيح الجكاب
 .حمداف بف محمد، الناشر: دار العاصمة، السعكدية -إبراىيـ 

الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ  تقيابف تيمية ، 
(. ـ2000ىػ/1420) ىػ(،728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

، المحقؽ: عبد العزيز بف صالح الطكياف، الناشر: أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة النبكات
 .1العربية السعكدية، ط

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ابف تيمية ، 
المنطقييف،  ىىػ(، الرد عم728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

 الناشر: دار المعرفة، بيركت، لبناف

يـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحمابف تيمية ، 
ىػ(، الفتاكم الكبرم، الناشر: 728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

 ـ1987 -ىػ 1408، 1دار الكتب العممية، ط
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 تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـابف تيمية ، 
ىػ(، قاعدة في المحبة، 728بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

 المحقؽ: محمد رشاد سالـ، الناشر: مكتبة التراث اإلسبلمي، القاىرة، مصر

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ ابف تيمية ، 
ىػ(، القصيدة التائية في 728الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: بف محمد ابف تيمية 

 1الرياض، ط –القدر، شرح كتحقيؽ: محمد بف إبراىيـ الحمد، الناشر: دار ابف خزيمة 
 ـ2003ىػ = 1424

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ  ،ابف تيمية 
التدمرية:  (.ـ2000ىػ/1421. )ىػ(728راني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: بف محمد الح

المحقؽ: د. محمد  .6. طتحقيؽ اإلثبات لؤلسماء كالصفات كحقيقة الجمع بيف القدر كالشرع
 .بف عكدة السعكم، الرياض: مكتبة العبيكاف

أبك الطيب (. ت)د.. ىػ(429عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ أبك منصكر )المتكفى: ، الثعالبي
)د.ط(. المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، القاىرة: مكتبة . المتنبي كما لو كما عميو

  .الحسيف التجارية

الكشؼ كالبياف عف  (.ـ 2002 -، ىػ 1422. )أحمد بف محمد بف إبراىيـ ،أبك إسحاؽ ، الثعمبي
كتدقيؽ: األستاذ نظير  مراجعة .تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر .1. طتفسير القرآف

 .ىػ(427)المتكفى:  .: دار إحياء التراث العربيبيركت .الساعدم

 .األىمية لمنشر كالتكزيع . بيركت:1. ط المعتزلة(. 1974. )زىدم، جار اهلل 

الصفات  (.ىػ 1408. )ىػ(1415أبك أحمد محمد أماف بف عمي جامي عمي )المتكفى: الجامي، 
المممكة العربية السعكدية:  .1ط. النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو اإلليية في الكتاب كالسنة

  .المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية، المديف

عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف فيد بف حمد )المتكفى:  ، بف جبريفا
ر الصميعي الناشر: دا .متف لمعة االعتقاد ىالتعميقات عم (.ـ1995-ىػ1416) ىػ(1430

 .1لمنشر كالتكزيع، ط

. مختصر تسييؿ العقيدة اإلسبلمية(. ىػ1424. )عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة، الجبريف
  .الناشر: مكتبة الرشد .2ط
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الناشر: دار  .2. طتسييؿ العقيدة اإلسبلمية(. ت)د.. عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة، الجبريف
 .العصيمي لمنشر كالتكزيع

العقيدة السمفية في كبلـ رب البرية ككشؼ  (.ـ1995-ىػ1416) .عبد اهلل يكسؼ، ديعالج
 ، دار الصميعي لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية.  أباطيؿ المبتدعة الردية

أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية  (.ـ2003ىػ/1423)عبد اهلل بف عبد الرحمف  ،الجربكع
: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ، الناشرضد األفكار اليدامة

 .1المممكة العربية السعكدية، ط

أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ، الدار )المتكفى: ، الجرجاني
، المحقؽ: محمكد محمد دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني (.ـ1992 -ىػ 1413. )ىػ(471

 .دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة  -ر، الناشر: مطبعة المدني بالقاىرة شاكر أبك في

أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ، الدار )المتكفى: ، الجرجاني
، المحقؽ: محمد خمؼ اهلل، د. محمد زغمكؿ سبلـ، الرسالة الشافية (.ـ1976. )ىػ(471

 .لطبعة: الثالثةالناشر: دار المعارؼ بمصر، ا

شرح المكاقؼ، كمعو حاشيتا السيالككتي (. تالجرجاني، السيد الشريؼ عمي بف محمد )د.
ضبطو كصححو محمكد الدمياطي، دار الكتب العممية، بيركت  ،شرح المكاقؼ ىكالجبمي عم

    .لبناف –

 (. ـ1983-ىػ 1403 )ىػ(816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ )المتكفى: ، الجرجاني
–المحقؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، بيركت  .1. طالتعريفات

 .لبناف: دار الكتب العممية

أيسر  (.ـ2003ىػ/1424. )الجزائرم، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم
 .  مكتبة العمكـ كالحكـالمدينة المنكرة:  .5. طالتفاسير لكبلـ العمي الكبير

رسالة الشرؾ  .ـ(2001-ىػ1422). ىػ(1364مبارؾ بف محمد الميمي )المتكفى: الجزائرم، 
 .تحقيؽ كتعميؽ: أبي عبد الرحمف محمكد، الناشر: دار الراية لمنشر كالتكزيع .1. طكمظاىره

أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني،  ،الجزرم
، تحقيؽ: الكامؿ في التاريخ (.ـ1997ىػ/1417)ىػ(630لديف ابف األثير )المتكفى: عز ا

 .1لبناف، ط –عمر عبد السبلـ تدمرم، الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت 
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المحقؽ: عبد العزيز  .1. طالمكسكعة القرآنية، خصائص السكر (.ق1420. )جعفر شرؼ الديف
 ريب بيف المذاىب اإلسبلمية ػ: دار التقبيركت .بف عثماف التكيجزم

)المتكفى:  يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف
ىػ(، النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، الناشر: كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، 874

 .دار الكتب، مصر

ىػ  1412. )ىػ(597بف محمد )المتكفى: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ، الجكزم 
المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، مصطفى  (.ـ 1992 -

 .1عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت، ط

 (. ىػ1422. )ىػ(597جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )المتكفى: ، الجكزم
المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، الناشر: دار الكتاب العربي  .1. طلمسير في عمـ التفسيرزاد ا
 .بيركت –

، تحقيؽ محمد يكسؼ مكسى ك قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد ىاإلرشاد إل(. ت)د.. الجكيني
 .مصر –عمي عبد المنعـ عبد الحميد، مكتبة الخانجي 

  .بيركت: دار الجيؿ الجديد .10. طر الكاضحالتفسي (.ىػ 1413. )الحجازم، محمد محمكد

. ىػ(852أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد )المتكفى: ، العسقبلني  حجر بفا
  .اليند: مطبعة دائرة المعارؼ النظامية .1. طتيذيب التيذيب (.ىػ1326)

كفى: )المت. أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر ،أبك الفضؿ ، العسقبلني ابف حجر
 –المحقؽ: دائرة المعرؼ النظامية  .2. طلساف الميزاف (.ـ1971ىػ /1390. )ىػ(852
  .: مؤسسة األعممي لممطبكعاتبيركتاليند، 

نزىة  .ىػ(852أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد )المتكفى: ،  بف حجر العسقبلنيا
عبد اهلل بف ضيؼ اهلل ، المحقؽ: النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ  األثر

 .ىػ1422، 1الرحيمي، الناشر: مطبعة سفير بالرياض، ط

 ) ىػ(852أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد )المتكفى: ،  بف حجر العسقبلنيا
سكريا،  –المحقؽ: محمد عكامة، الناشر: دار الرشيد  .تقريب التيذيب (.1986 – 1406

 .1ط

مد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى: أبك محمد عمي بف أح،  بف حـزا
 .القاىرة –، الناشر: مكتبة الخانجي الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿىػ(، 456
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 ىمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إل (.ـ1990-ىػ1410. )بف عمي أحمدحافظ بف ، الحكمي
)المتكفى:  .: دار ابف القيـالدماـ .المحقؽ: عمر بف محمكد أبك عمر .1. طعمـ األصكؿ

 .ىػ(1377

أعبلـ السنة المنشكرة  (.ىػ1422. )ىػ(1377)المتكفى:  .حافظ بف أحمد بف عمي، الحكمي
تحقيؽ: حاـز القاضي، الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ  .العتقاد الطائفة الناجية

  .انيةالمممكة العربية السعكدية، الطبعة: الث -كالدعكة كاإلرشاد 

معجـ  (.ـ 1993 -ىػ  1414. )شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي، الحمكم 
 .ىػ(626)المتكفى:  : دار الغرب اإلسبلمي.بيركت .المحقؽ: إحساف عباس .1. طاألدباء

الفقو ، (ـ1999 -ىػ 1419)ىػ(150بف ثابت بف زكطي بف ماه )المتكفى:  ،حنيفة النعماف  كأب
 .اإلمارات العربية، -الناشر: مكتبة الفرقاف  .1ط. براألك

أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ أثير الديف األندلسي )المتكفى: ،  بف حيافا
)د.ط(. المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، . ريالبحر المحيط في التفس (.ىػ 1420. )ىػ(745

  .بيركت: دار الفكر 

ف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي )المتكفى: محمد بف يكسؼ بف عمي ب ، حياف ابف
 –، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، الناشر: دار الفكر البحر المحيط في التفسيرىػ(، 745

 ىػ 1420بيركت، الطبعة: 

 ىػ(،388أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي )المتكفى: ، الخطابي
محقؽ: أحمد يكسؼ الٌدقاؽ، الناشر: دار الثقافة ، الشأف الدعاء (.ـ 1984 -ىػ 1404)

 .األكلى العربية، الطبعة:

دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية،  (.ـ2004ىػ/1425) سعكد بف عبد العزيز ،الخمؼ
 .الناشر: مكتبة أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: الرابعة

الناشر: دار  .أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة(. ت)د..محمد بف عبد الرحمف، الخميس 
 .الصميعي، المممكة العربية السعكدية

(. ـ)د.ط(. )د.. شرح الرسالة التدمرية (.ـ2004ىػ/1425. )محمد بف عبد الرحمف، الخميس
 .دار أطمس الخضراءالسعكدية: 

، مفسداتيا -حقائقيا –يا العقيدة اإلسبلمية أركان(. ت)د.. تك محي الديفسك م ىمصطف، الخف
 .دار الكمـ الطيب: بيركت–دمشؽ 
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االنتصار كالرد  (.ـ1993-ىػ 1413. )عبد الرحيـ بف محمد بف عثماف ،الحسيف كأب ،الخياط
 .مكتبة الدار العربية . بيركت:الدكتكر نيبرج :تحقيؽ .2. طعمي بف الراكندم الممحد

عاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف م، الدارمي 
، صحيح ابف حباف ىالتعميقات الحساف عم (.ـ2003-ىػ1424) ىػ(354البيستي )المتكفى: 

ترتيب: األمير أبك الحسف عمي بف بمباف بف عبد اهلل، عبلء الديف الفارسي الحنفي 
د ناصر الديف، بف ىػ(، مؤلؼ التعميقات الحساف: أبك عبد الرحمف محم739)المتكفى: 

ىػ(، الناشر: دار با 1420الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني )المتكفى: 
 .1المممكة العربية السعكدية، ط -كزير لمنشر كالتكزيع، جدة 

ىػ 1418. )ىػ(280أبك سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد السجستاني )المتكفى: ، الدارمي
اـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى المريسي الجيمي العنيد فيما نقض اإلم (.ـ1998 -

الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع، المحقؽ:  .1. طافترل عمى اهلل عز كجؿ مف التكحيد
 .رشيد بف حسف األلمعي

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، البيستي ، الدارمي محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
، ترتيب: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف (.ـ1988-ىػ1408) ىػ(354)المتكفى: 

ىػ(، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ  739األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي )المتكفى: 
 .1عميو: شعيب األرنؤكط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

. األزدم السًِّجٍستاني سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك ،أبك داكد
: بيركت -صيدا .المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد . )د.ط(.سنف أبي داكد )د.ت(.

 .ىػ(275)المتكفى: . المكتبة العصرية

النبأ العظيـ نظرات جديدة  (.ـ2005 -ىػ1426) ىػ(1377محمد بف عبد اهلل )المتكفى: ، دراز 
 .منشر كالتكزيع، الطبعة: طبعة مزيدة كمحققة ، الناشر: دار القمـ لفي القرآف الكريـ

، الناشر: البحث العممي أساسياتو النظرية كممارستو العممية (.ـ 2000)رجاء كحيد ، دكيدرم 
جمادل اآلخرة  - 1سكرية، ط-دمشؽ-دار الفكر-لبناف-بيركت-دار الفكر المعاصر

 .أيمكؿ سبتمبر -ىػ 1421

 (.ـ1978-ىػ1398. )ىػ(276ـ بف قتيبة )المتكفى: أبك محمد عبد اهلل بف مسم، الدينكرم 
المحقؽ: أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العممية )لعميا مصكرة عف الطبعة  .غريب القرآف
  .المصرية(
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 (.ـ1998 -ىػ1419. )شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، الذىبي 
 .ىػ(748)المتكفى:  .لعممية: دار الكتب ابيركت .1. طتذكرة الحفاظ

. ىػ(748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز )المتكفى: ، الذىبي
 .لبناف: دار الكتب العممية-بيركت. 1ط .تذكرة الحفاظ (.ـ1998 -ىػ1419)

 1985ىػ /  1405. )شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، الذىبي
المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب  .3. طسيرة أعبلـ النببلء (.ـ

 .ىػ(748)المتكفى:  .الناشر: مؤسسة الرسالة .األرناؤكط

الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف 
. : دار إحياء التراث العربيبيركت .3. طالتفسير الكبير (.ق 1420. )الرازم خطيب الرم

 .ىػ(606)المتكفى: 

. ىػ(666زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي )المتكفى: ، الرازم
المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، الناشر: المكتبة  .مختار الصحاح (.ـ1999 -ىػ 1420)

 .بعة: الخامسةصيدا، الط –الدار النمكذجية، بيركت  -العصرية 

ثـ   زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي، البغدادمابف رجب ، 
التخكيؼ مف النار كالتعريؼ  (.1988 – 1409. )ىػ(795الدمشقي، الحنبمي )المتكفى: 

الطائؼ، دار  -، المحقؽ: بشير محمد عيكف، دار النشر: مكتبة المؤيد بحاؿ دار البكار
 .دمشؽ، الطبعة: الثانية –البياف 

دار الشركؽ  .أصكؿ العدؿ كالتكحيد (.ـ1988-ىػ1408) القاسـ إبراىيـ إسماعيؿي، الرس
 .الطبعة الثانية

، ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف، تحقيؽ محمد عبد القاىر الجرجاني(. تالركماني، الخطابي)د.
 .عة الثالثة مصر الطب –خمؼ اهلل أحمد، محمد زغمكؿ سبلـ، دار المعارؼ 

، اإليضاح في أصكؿ الديف (.ـ2003 -ىػ 1424)الحسف عمي بف عبيد اهلل  كأب، بف الزاغكنيا
 .دراسة كتحقيؽ عصاـ السيد محمكد، الطبعة األكلي

 (.ـ1988-ق1408. )ىػ(311إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ )المتكفى: ، الزجاج
عرابو  .لجميؿ عبده شمبي، بيركت: عالـ الكتب المحقؽ: عبد ا .1. طمعاني القرآف كا 

  .دمشؽ –الناشر: دار الفكر  .1. طالتفسير الكسيط (. ق1422. )كىبة بف مصطفى، الزحيمي
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 .2. طالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج (.ىػ1418. )الزحيمي ىالزحيمي، كىبة مصطف
 .: دار الفكر المعاصردمشؽ

ٍرقاني ، الناشر: مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآفىػ(، 1367يـ )المتكفى: محمد عبد العظ، الز 
 .مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة

 -ىػ  1376. )ىػ(794أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر )المتكفى: ، الزركشي
الناشر: دار  .1ضؿ إبراىيـ، ط، المحقؽ: محمد أبك الفالبرىاف في عمـك القرآف (.ـ1957

 .إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو

 (. ـ 2002أيار / مايك . )خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي
 .ىػ(1396)المتكفى:  .الناشر: دار العمـ لممبلييف .15. طاألعبلـ

 -ىػ  1419. )ىػ(538بف أحمد، جار اهلل )المتكفى: أبك القاسـ محمكد بف عمرك ، الزمخشرم 
لبناف: دار  –تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، بيركت  .1. طأساس الببلغة(. ـ1998

 .الكتب العممية

 (.ىػ 1407. )ىػ(538أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل )المتكفى: ، الزمخشرم
  .كت: دار الكتاب العربيبير  .3. طالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ

زىرة (. ت)د.. ىػ(1394محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ )المتكفى: ، زىرة  كأب
 .دار النشر: دار الفكر العربي .التفاسير

ىػ(، المعجزة الكبرل 1394محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ )المتكفى:  ،زىرة  كأب
 .بيلمقرآف، الناشر: دار الفكر العر 

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف ، زيف العابديف
التكقيؼ عمي  (.ـ1990-ىػ1410. )ىػ(1031الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 

 .1القاىرة، ط-عبد الخالؽ ثركت 38ميمات التعاريؼ، الناشر: عالـ الكتب 

الدار الكتاب المبناني  .اإلسبلـ كثقافة اإلنساف (.ـ1978–ق1398) .سميح عاطؼ، الزيف
 .بيركت لبناف

معرفة النفس اإلنسانية في الكتاب كالسنة، دار  (.ـ1991-ىػ1411. )سميح عاطؼ ،الزيف
 .الكتاب المبناني، بيركت

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ  (. ـ2004ىػ 1425)عبد الرحمف بف ناصر ، السعدم 
 .مكتبة الصفا السعكدية: قدـ لو فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف، .1ط .المناف
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 ىإرشاد العقؿ السميـ إلىػ(، 982العمادم محمد بف محمد بف مصطفى )المتكفى:  ، السعكد ابف
 .بيركت –، الناشر: دار إحياء التراث العربي مزايا الكتاب الكريـ

أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند  (.ىػ1421-ىػ1420. )سعكد بف عبد العزيز الخمؼ
 .المبتدعة

، الناشر: كزارة الشئكف اإلسبلمية رسالة في أسس العقيدة (.ىػ1425)محمد بف عكدة ، السعكم
 .1المممكة العربية السعكدية، ط -كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

اردة في الكتاب صفات اهلل عزكجؿ الك  (.ـ2006 -ق1426. )عمكم بف عبد القادر، السَّقَّاؼ
 .دار اليجرة، الطبعة: الثالثة  -الناشر: الدرر السنية  كالسنة،

ىػ(، 1422أبك محمد عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف )المتكفى: ، السمماف
. 12. طالعقيدة الكاسطية ىمختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عم(. ـ1997-ق 1418)

 )د.ف(. 

تيسير  (.ـ2002ىػ/1423. )ىػ(1233اهلل بف محمد بف عبد الكىاب )المتكفى:  سميماف بف عبد
المحقؽ: زىير  .1. طالعبيد ىالعزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد الذم ىك حؽ اهلل عم

 اإلسبلمي.الشاكيش، بيركت، دمشؽ: المكتب 

 أىؿ التكحيد شرح عقيدة (.ق1316)العبلمة أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ ابف عمر ، السنكسي
  .)شرح السنكسية الكبرم( مطبعة جريدة اإلسبلـ مصر

 .بيركت –الناشر: دار الكتاب العربي  .العقائد اإلسبلمية .ىػ(1420سيد سابؽ )المتكفى: 

: دار القاىرة-بيركت .17. طفي ظبلؿ القرآف (.ق1412. )سيد قطب، إبراىيـ حسيف الشاربي
 الشركؽ ػ

اإلتقاف في  (.ـ 1974ىػ/ 1394. )بي بكر جبلؿ الديف السيكطيالسيكطي، عبد الرحمف بف أ
 .الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب .المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ .عمكـ القرآف
 .ىػ(911)المتكفى: 

لباب النقكؿ في أسباب  . )د.ت(.السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف السيكطي
 .: دار الكتب العمميةبيركت .االستاذ أحمد عبد الشافيضبطو كصححو:  .النزكؿ

 .ىػ(911)المتكفى: 
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شرح  ىحاشية العطار عم .ىػ(1250حسف بف محمد بف محمكد العطار )المتكفى: ، الشافعي
الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف  .جمع الجكامع مىع ىالجبلؿ المحم

 .تاريخ

دار صفاء  .1ط .مكسكعة أسماء اهلل الحسنى(. ـ1424-ىػ2004)شاىر ذيب ، أبك شريخ 
 لمنشر كالتكزيع، 

 ، الناشر: مطابع أخبار اليـكتفسير الشعراكمىػ(، 1418محمد متكلي )المتكفى:  ،الشعراكم

 (.ـ 1982 -ىػ  1402. )شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي
 .ىػ(1188)المتكفى:  .: مؤسسة الخافقيف كمكتبتيادمشؽ . 2ط. لكامع األنكار البيية

 ىػ(1393محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني )المتكفى: ، الشنقيطي
الناشر: الدار  .4. طمنيج كدراسات آليات األسماء كالصفات (.ـ 1984 -ىػ 1404)

 .الككيت –السمفية 

. ىػ(1393ختار بف عبد القادر الجكني )المتكفى: محمد األميف بف محمد الم، الشنقيطي
لبناف: دار  –، بيركت أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (. ـ1995 -ىػ 1415)

 .الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع 

المدخؿ لدراسة  (.ـ2003-ق1423) ىػ(1403محمد بف محمد بف سكيمـ )المتكفى: ، أبك شييبة 
 .القاىرة، الطبعة: الثانية –ر: مكتبو السنة الناش .القرآف الكريـ

ىػ(، الكسيط في عمـك كمصطمح 1403محمد بف محمد بف سكيمـ )المتكفى: ، أبك شييبة 
 الحديث، الناشر: دار الفكر العربي

نياية األقداـ  (.ـ2009-ىػ 1430. )أبك الفتح ، محمد بف عبد الكريـ بف أحمد، الشيرستاني 
 .مكتبة الثقافة الدينية .1. طصححو ألفريد جيكـفي عمـ الكبلـ، حرره ك 

الناشر:  .الممؿ كالنحؿ . )د.ت(.محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد ،أبك الفتح، الشيرستاني 
 .ىػ(548)المتكفى: . مؤسسة الحمبي

. فتح القدير (.ىػ 1414. )الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني
 .ىػ(1250)المتكفى:  .دار الكمـ الطيببيركت: : دار ابف كثير، دمشؽ .1ط

 ىػ(685ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد البيضاكم )المتكفى: ، الشيرازم
المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي،  .1. طأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ (.ىػ1418)

  .بيركت: دار إحياء التراث العربي
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، مكتبة البشرل، الطبعة التبياف في عمكـ القرآف (.ـ2011 -ىػ 1432)محمد عمي  ،نيالصابك 
 الثانية. 

القاىرة: دار الصابكني  .1. طصفكة التفاسير (.ـ1997 -ىػ1417. )محمد عمي، الصابكني
  .لمطباعة كالنشر كالتكزيع

، دار تاب التكحيدالتمييد لشرح ك (.ـ2012-ىػ1433) صالح بف عبد العزيز بف محمد أؿ الشيخ
 .1طاإلماـ البخارم لمنشر كالتكزيع، 

 . الكافي بالكفيات (.ـ2000 -ىػ1420. )صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل، الصفدم 
 .ىػ(764)المتكفى:  .: دار إحياء التراثبيركت .المحقؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى

لحسني، الكحبلني ثـ الصنعاني، أبك محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد ا، الصنعاني 
ىػ(، رفع األستار إلبطاؿ 1182إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ كأسبلفو باألمير )المتكفى: 

ىػ، تحقيؽ:  1405 - 1بيركت، ط –أدلة القائميف بفناء النار، الناشر: المكتب اإلسبلمي 
 .محمد ناصر الديف األلباني

ف محمد الحسني، الكحبلني ثـ الصنعاني، أبك محمد بف إسماعيؿ بف صبلح ب، الصنعاني
اإلنصاؼ  (.ىػ1421. )ىػ(1182إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ كأسبلفو باألمير )المتكفى: 

المحقؽ: عبد الرزاؽ بف عبد  .1. طفي حقيقة األكلياء كما ليـ مف الكرامات كاأللطاؼ
عمادة البحث العممي بالجامعة المحسف البدر، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية: 

 .اإلسبلمية

 .1. طالمفيد في ميمات التكحيد (.ىػ1423 -ىػ1422. )عبد القادر بف محمد عطا، صكفي
 .الناشر: دار االعبلـ

. الضريس، أبك عبد اهلل محمد بف أيكب بف يحيى بف الضريس بف يسار الضريس البجمي الرازم
 . 1. طمف القرآف بمكة كما أنزؿ بالمدينة فضائؿ القرآف كما أنزؿ (.ـ1987-ىػ1408)

 .ىػ(294)المتكفى:  .: دار الفكردمشؽ .تحقيؽ: غزكة بدير

تقديـ:  .2.طمدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية (.ـ1996-ىػ1417) عثماف جمعة، ضميرية
 .الدكتكر/ عبد اهلل بف عبد الكريـ العبادم، الناشر: مكتبة السكادم لمتكزيع

، الطبعة األكلي دار ىالجامع ألسماء اهلل الحسن (.ـ2002 -ىػ 1423)مد حامد أح ،الطاىر
 الفجر لمتراث. 
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. ىػ(310محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر )المتكفى:  ،الطبرم
المحقؽ: أحمد محمد شاكر،  .1. طجامع البياف في تأكيؿ القرآف (.ـ2000-ىػ1420)

 .الناشر: مؤسسة الرسالة

. ىػ(310محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر )المتكفى:  ،الطبرم
المحقؽ: بدر يكسؼ المعتكؽ، الناشر: دار الخمفاء لمكتاب  .1. طصريح السنة (.1405)

  .الككيت –اإلسبلمي 

 ىػ(310محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر )المتكفى: ، الطبرم
بيركت، الطبعة:  –تاريخ الرسؿ كالممكؾ، الناشر: دار التراث  –تاريخ الطبرم  (.ىػ1387)

 .الثانية

: دار نيضة مصر القاىرة .1. طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ . )د.ت(.محمد سيد، طنطاكم
 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع

المقصد  (.1987 – 1407) ىػ(505أبك حامد محمد بف محمد الغزالي )المتكفى: ، الطكسي
، المحقؽ: بساـ عبد الكىاب الجابي، الناشر: األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى

 . 1قبرص، ط –الجفاف كالجابي 

. محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي ،أبك الطيب
 .ىػ(1307المتكفى: ) .دار ابف حـز .1. طأبجد العمكـ(. ـ 2002 -ىػ 1423)

 (.ق1984.)محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي ،ابف عاشكر 
 .ىػ(1393)المتكفى: . الدار التكنسية لمنشر)د.ط(. تكنس:  .التحرير كالتنكير

، الناشر: مختصر معارج القبكؿ (.ىػ1418) أبك عاصـ ىشاـ بف عبد القادر بف محمد آؿ عقدة،
  .الرياض، الطبعة: الخامسة –ثر مكتبة الكك 

 . )د.ت(.ىػ(770)المتكفى: نحك . أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ،أبك العباس 
 . : المكتبة العمميةبيركت .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

ي شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربم ،أبك العباس 
المحقؽ: إحساف عباس، بيركت:  .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف .ىػ(681)المتكفى: 
 .دار صادر
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أبك العباس ، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 
المحقؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط،  .الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف .ىػ(756

 .لناشر: دار القمـ، دمشؽا

. )د.ط(. عماف. إعجاز القرآف الكريـ (.ـ1991)سناء فضؿ  عباس ، كفضؿ حسف، عباس 
 )د.ف(.

 -الرياض  .2. طتكحيد رب العباد ىاإلرشاد إل (.ىػ1412. )عبد الرحمف بف حماد آؿ عمر
 .المممكة العربية السعكدية: دار العاصمة

، الناشر: التكحيد لمناشئة كالمبتدئيف (.ىػ 1422) المطيؼ عبد العزيز بف محمد بف عمي آؿ عبد
 .1المممكة العربية السعكدية، ط -كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

جيكد الشيخ محمد األميف  (.ـ1999ىػ/1419. )عبد العزيز يف صالح بف إبراىيـ الطكياف
بة العبيكاف، الرياض، المممكة العربية الناشر: مكت .الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ

 .1السعكدية، ط

 .دار الفكر العربي القاىرة:  . )د.ط(.التفسير القرآني لمقرآف .)د.ت(.عبد الكريـ يكنس الخطيب

مشكمة الذات اإلليية كالصفات عند القاضي عبد  (.ـ1997. )رابحة نعماف تكفيؽ، عبد المطيؼ 
 .عة الككيتجامالككيت:  .1. طالجبار المعتزلي

. نكاقض اإليماف القكلية كالعممية (. ىػ 1427. )عبد العزيز بف محمد بف عمي، العبد المطيؼ  
 . مدار الكطف لمنشر .3ط

أبك عبد اهلل ، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم )المتكفى: 
قؽ: عبيد بف عمي العبيد، )د.ط(. المح. تفسير أسماء اهلل الحسنى (. ىػ1421. )ىػ(1376

 .33السنة  - 112الناشر: الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، الطبعة: العدد 

.  ىػ(1402)المتكفى:  .عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف عبد الرحمف بف حسيف بف حميد
، المحقؽ: أشرؼ بف عبد التكحيد كبياف العقيدة السمفية النقية (.ـ1992-ىػ1412)
 . مقصكد، الناشر: مكتبة طبريةال

أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم )المتكفى: 
، المحقؽ: عبيد بف عمي العبيد، الناشر: تفسير أسماء اهلل الحسني (.ىػ1421)ىػ(1376

 .- 33السنة  - 112الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، الطبعة: العدد 
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دار  .1. طالمعتزلة بيف القديـ كالحديث (.ـ1987-ق1408. )طارؽ، محمد كعبد الحميـ، بدهالع
 األرقـ.

الناشر:  .الرسؿ كالرساالت (.ـ1989-ىػ1410) عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر، العتيبي
مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، الككيت، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، الككيت، الطبعة: 

 .ابعةالر 

، الناشر: دار القيامة الكبرل (.ـ1995-ىػ1415)عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر ، العتيبي
 .النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة: السادسة

الناشر:  .القضاء كالقدر (.ـ2005-ىػ1425. )عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر ،العتيبي
 .ف، الطبعة: الثالثة عشردار النفائس لمنشر كالتكزيع، األرد

. 1. طمجمكع فتاكم كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف(. ىػ1407) عثيميفابف 
 .جمع كترتيب فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف، دار الكطف لمنشر 

تعميؽ  (.ـ 1995 -ىػ1415) ىػ(1421محمد بف صالح بف محمد )المتكفى: ،  عثيميفابف 
، المحقؽ: أشرؼ بف عبد سبيؿ الرشاد ىلمعة االعتقاد اليادم إلكتاب  ىمختصر عم

 .المقصكد بف عبد الرحيـ، الناشر: مكتبة أضكاء السمؼ، الطبعة: الطبعة الثالثة 

. تقريب التدمرية (.ىػ1419. )ىػ(1421محمد بف صالح بف محمد )المتكفى: ،  عثيميف ابف
  .السعكدسة، الدماـالناشر: دار ابف الجكزم، المممكة العربية  .1ط

شرح العقيدة  (.ىػ1419. )ىػ(1421محمد بف صالح بف محمد )المتكفى: ،  عثيميفابف 
المحقؽ: سعد فكاز الصميؿ، الناشر: دار ابف الجكزم، الرياض، المممكة  .5. طالكاسطية

 .العربية السعكدية

المحقؽ:  .5. طشرح العقيدة الكاسطية(. ىػ1419. )محمد بف صالح بف محمد،  عثيميفابف 
 .ىػ(1421)المتكفى:  .: دار ابف الجكزمالرياض .سعد فكاز الصميؿ

المحقؽ:  .5. طشرح العقيدة الكاسطية (.ق1419. )محمد بف صالح بف محمد،  عثيميفابف 
 .ىػ(1421)المتكفى:  .: دار ابف الجكزمالرياض .سعد فكاز الصميؿ

شرح العقيدة السفارينية الدرة المضية في  .(ىػ 1426. )محمد بف صالح بف محمد،  عثيميفابف 
 .ىػ(1421)المتكفى:  .: دار الكطف لمنشرالرياض .1. طعقد أىؿ الفرقة المرضية

فتح رب البرية بتمخيص (. ت)د. ىػ(1421)المتكفى:  .محمد بف صالح بف محمد،  عثيميفابف 
 .)د.ط(. الرياض: دار الكطف لمنشر. الحمكية
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القكاعد المثمي في صفات اهلل  .ىػ(1421)المتكفى:  .صالح بف محمدمحمد بف ،  عثيميفابف 
، الناشر: الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة: الثالثة، كأسمائو الحسنى

 .ـ2001ىػ/1421

العقيدة  ىمذكرة عم .ىػ(1421)المتكفى:  .محمد بف صالح بف محمد،  عثيميف ابف
 )د.ف(. )د.ط(..الكاسطية

شرح العقيدة السفارينية،  (.ىػ1426) ىػ(1421محمد بف صالح بف محمد )المتكفى:  فعثيمي ابف
 .1الناشر: دار الكطف لمنشر، الرياض، ط

 .4. طشرح ثبلثة األصكؿ (.ـ2004 -ىػ 1424. )محمد بف صالح بف محمد، عثيميفابف 
 .ىػ(1421)المتكفى:  .الناشر: دار الثريا لمنشر

بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي القاضي محمد ابف العربي ، 
راجع أصكلو كخرج أحاديثو  .أحكاـ القرآف(. ـ  2003 -ىػ  1424)ىػ(، 543)المتكفى: 

لبناف، الطبعة:  –كعمَّؽ عميو: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 .الثالثة

فتح البارم شرح صحيح  ق(.1379. )أبك الفضؿ الشافعيأحمد بف عمي بف حجر  ،العسقبلني
 .، بيركت: دار المعرفةالبخارم

أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف )المتكفى: نحك ، العسكرم
، المحقؽ: الشيخ بيت اهلل بيات، كمؤسسة النشر معجـ الفركؽ الفردية (.ق1412) ىػ(395

 .1مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف ، طاإلسبلمي، الناشر: 

بف عطية األندلسي، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي ا
المحقؽ: عبد  .1. طالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز (.ق 1422. )المحاربي

 .ىػ(542)المتكفى:  .ة: دار الكتب العمميبيركت .السبلـ عبد الشافي محمد

الناشر: كزارة الشؤكف  .1. طمذكرة التكحيد (.ىػ1420. )ىػ(1415عبد الرزاؽ )المتكفى: ، عفيفي
 .المممكة العربية السعكدية -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

دار الصميعي لمنشر كالتكزيع،  .الحكمة مف إرساؿ الرسؿ (.ىػ1420. )عبد الرزاؽ، عفيفي
 .عة الثانيةالطب

أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف حمداف المعركؼ بابف بىطَّة العكبرم ، العيٍكبىرم
، المحقؽ: رضا معطي، كعثماف األثيكبي، كيكسؼ اإلبانة الكبرلىػ(، 387)المتكفى: 
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الكابؿ، كالكليد بف سيؼ النصر، كحمد التكيجرم، الناشر: دار الراية لمنشر كالتكزيع، 
 .لرياضا

 .أسماء كصفات اهلل تعالي المركبة في القرآف الكريـ(. تأبك إسبلـ أحمد )د.،  بف عميا
 .، الطبعة: الرابعة، مزيدة كمنقحةأركاف اإليماف (.ـ2010-ىػ1431) عمي بف نايؼ الشحكد

الطبعة  -المعتزلة كمشكمة الحرية اإلنسانية، دار الشركؽ (.ـ1988 –ق1408)محمد ، عمارة 
 .ية الثان

 .1. طمعجـ المغة العربية المعاصرة (.ـ 2008 -ىػ  1429. )أحمد مختار عبد الحميد، عمر 
 .ىػ(1424)المتكفى:  .الناشر: عالـ الكتب

معجـ  .ىػ(1408عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشؽ )المتكفى: 
 .العربي بيركت بيركت، دار إحياء التراث -، الناشر: مكتبة المثنى المؤلفيف

عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي، الجنة كالنار، الناشر: دار النفائس لمنشر كالتكزيع، 
 .األردف، الطبعة: السابعة

دار المأمكف لمنشر كالتكزيع،  .اإليماف بالغيب (.ـ2010-ىػ 1431) بساـ عمي سبلمة ،العمكش
 الطبعة األكلي 

 .4.طالمعتزلة كأصكليـ الخمسة كمكقؼ أىؿ السنة منيا (.ـ2001ىػ، 1421. )عكاد المعتؽ
 .مكتبة الرشدالرياض: 

. ىػ(1327أحمد بف إبراىيـ بف حمد بف محمد بف حمد بف عبد اهلل )المتكفى: ابف عيسى ، 
 -الناشر: مطبعة دار طيبة  .شبيات المستعينيف بغير اهلل ىالرد عم (.ـ1989_1409)

  .السكيدم –الرياض 

اإلسبلـ كبياف مكقؼ  ىفرؽ معاصرة تنتسب إل (.ـ2001-ىػ1422. )ف عمي عكاجيغالب ب
 .: المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽجدة .4. طاإلسبلـ منيا

المذاىب الفكرية المعاصرة كدكرىا في المجتمعات  (.ـ2006-ىػ1427. )غالب بف عمي عكاجي
  .العصرية الذىبية : المكتبةجدة .1. طكمكقؼ المسمـ منيا

 .2. طالبييقي كمكقفو مف اإللييات (.ـ2002ىػ/1423، )أحمد بف عطية بف عميالغامدم، 
الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية 

 .السعكدية
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اإلسبلـ ابف  اكم المناكئيف لشيخعد (.ىػ 1424)عبد اهلل بف صالح بف عبد العزيز، الغصف 
، الناشر: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، عرض كنقد –تيمية 

 ، 1ط

 ق(.1414. )ىػ(272أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف العباس المكي )المتكفى: ، الفاكيي
ت: المحقؽ: د. عبد الممؾ عبد اهلل دىيش، بيرك  .2. طأخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو

  .دار خضر

(. ىػ1413. )ىػ(1392)المتكفى:  .فالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ آؿ ميدم، الدكسرم
 .المدينة المنكرة: مطابع الجامعة اإلسبلمية .3. طالتحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية

محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي ابف الفراء ، 
األنكار في شمائؿ النبي المختار، تحقيؽ: الشيخ  (.ـ1995-ىػ1416) ىػ(516المتكفى: )

 .1دمشؽ، ط –إبراىيـ اليعقكبي، الناشر: دار المكتبي 

-ق1418. )ىػ(301أبك بكر جعفر بف محمد بف الحسف بف الميٍستىفاض )المتكفى: ، الًفٍرياًبي
 .1لمنصكر، الناشر: أضكاء السمؼ، طكتاب القدر، المحقؽ: عبد اهلل بف حمد ا (. ـ1997

، دار النفائس، األردف، الطبعة قصص القرآف الكريـ (.ـ 2010 -ىػ 1430) فضؿ حسف عباس
 .الثالثة 

عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر (. تصالح بف فكزاف بف عبد اهلل)د.، الفكزاف 
 )د.ط(.)د.ف(..كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع كغير ذلؾ

صحيح االعتقاد كالرد  ىاإلرشاد إل (.ـ1999-ق 1420)صالح بف فكزاف بف عبد اهلل ، الفكزاف
 .4طأىؿ الشرؾ كاإللحاد، الناشر: دار ابف الجكزم،  ىعم

إعانة المستفيد بشرح كتاب  (.ـ2002 -ىػ 1423) صالح بف فكزاف بف عبد اهلل، الفكزاف
  .مؤسسة الرسالة .3. طالتكحيد

الناشر: كزارة الشؤكف  .4. طكتاب التكحيد (.ىػ1423) بف فكزاف بف عبد اهللصالح ، الفكزاف
  .المممكة العربية السعكدية -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

(. التعميقات المختصرة عمى متف العقيدة الطحاكية، تصالح بف فكزاف بف عبد اهلل )د.، الفكزاف
 .الناشر: دار العاصمة لمنشر كالتكزيع

عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر (. تصالح بف فكزاف بف عبد اهلل )د.، الفكزاف
 )د.ف(..كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع كغير ذلؾ
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 .صالح بف فكزاف بف عبد اهلل ، شرح عقيدة اإلماـ المجدد محمد بف عبد الكىاب، الفكزاف

 -ىػ1426. )ىػ(817)المتكفى:  .بمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقك ، الفيركزآبادل
تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة،  .8. طالقامكس المحيط (.ـ2005

 .لبناف: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع–بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، بيركت

 1418). ىػ(1332)المتكفى:  .محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ، القاسمي
  .المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، بيركت: دار الكتب العمميو .1. طمحاسف التأكيؿ (.ىػ

 .المنية كاألمؿ (.ـ1972. )عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار اليمذاني المعتزلي ،القاضى
اإلسكندرية: دار المطبكعات  .الدكتكر عصاـ الديف محمد -تحقيؽ: الدكتكر سامي النشار 

 .ىػ(415)المتكفى: . عيةالجام

، عنى بتصحيحو كنشره المجمكع في المحيط بالتكميؼ(. تالقاضي عبد الجبار بف أحمد )د. 
 .المطبعة الكاثكليكية :األب جيف اليسكعي، بيركت

)د.ط(. تحقيؽ محمكد . المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ(. ت)د.. القاضي عبد الجبار بف أحمد
 (.ف)د..اجعة ابراىيـ مدككراشراؼ طو حسيف مر . قاسـ

، دراسة كتحقيؽ رسائؿ العدؿ كالتكحيد (.ـ1988 -ىػ 1408) القاضي عبد الجبار كأخركف،
 محمد عمارة، دار الشركؽ. 

دار النيضة  :لبناف–بيركت )د.ط(. .تنزيو القرآف عف المطاعف (.ت)د.. القاضي عبد الجبار
  .الحديثة

 .عدناف محمد زرزكر، دار التراث :)د.ط(. تحقيؽ. لقرآفمتشابو ا(. ت)د.. القاضي عبد الجبار

فضؿ االعتزاؿ كطبقات (. تالقاضي عبد الجبار، أبي القاسـ البمخي، الحاكـ الجشمي)د. 
 .تحقيؽ فؤاد السيد، الدار التكنسية لمنشر .المعتزلة

أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي )المتكفى: ، القاضي عياض
الحاشية: أحمد بف محمد  .الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى (.1988 -ىػ1409)ىػ(،544

ىػ(، الناشر: دار الفكر الطباعة كالنشر كالتكزيع، عاـ 873بف محمد الشمنى )المتكفى: 
 .النشر:

تحقيؽ:  .3. طشرح األصكؿ الخمسة (.ـ1996-ىػ 1416. )عبد الجبار بف أحمد ،القاضي
 .مكتبة كىيبة .عبد الكريـ عثماف
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محمد  :تحقيؽ .2. طالمختصر في أصكؿ الديف (.ـ1988-ىػ 1408. )عبد الجبار ،يالقاض
  .دار الشركؽ . عمارة

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ ابف قدامة ، 
 (.ـ1968-ق1388. )ىػ(620الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 

  .: مكتبة القاىرةمصر)د.ط(. . لمغنيا

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ ابف قدامة ، 
. ذـ التأكيؿ ق(.1406) ىػ(620الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 

  .الككيت –فية المحقؽ: بدر بف عبد اهلل البدر، الناشر: الدار السم .1ط

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف ، القرطبي 
المحقؽ: د. أحمد . اإلعبلـ بما في ديف النصارم مف الفساد كاألكىاـ .ىػ(671)المتكفى: 

 .القاىرة –حجازم السقا، الناشر: دار التراث العربي 

ف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف أبك عبد اهلل محمد ب، القرطبي 
تحقيؽ: أحمد  .2. طالجامع ألحكاـ القرآف (.ـ1964-ىػ1384. )ىػ(671)المتكفى: 

براىيـ أطفيش، القاىرة: دار الكتب المصرية   .البردكني كا 

ف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الدي ،القرطبي
: الدكتكر: الصادؽ التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة، تحقيؽ كدراسةىػ(، 671)المتكفى: 

 ىػ 1425، 1بف محمد بف إبراىيـ، الناشر: مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع، الرياض، ط

القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف 
براىيـ  .2. طالجامع ألحكاـ القرآف (.ـ1964-ىػ1384) .القرطبي تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .ىػ(671)المتكفى:  .: دار الكتب المصريةالقاىرة .أطفيش

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم )المتكفى: ، القرطبي
المحقؽ: عمي محمد  .1ط .االستيعاب في معرفة األصحاب (.ـ1992-ىػ1412) ىػ(463

 .البجاكم، بيركت: دار الجيؿ

 .ىػ(456أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي الظاىرم )المتكفى: ، القرطبي
المحقؽ: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدـ لو: األستاذ الدكتكر  .اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ

 .إحساف عباس، بيركت: دار اآلفاؽ الجديدة
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حققو  (.ـ 2005-ىػ 1426. )مس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارلالقرطبي، ش
 . ىصيدا بيركت الطبعة األكل –، المكتبة العصرية الشيخ عرفاف حسكنة

األسني  (.ـ 1995-ىػ1416. )القرطبي، محمد أحمد بف أبي بكر بف فرج القرطبي األنصارم
 ى.طنطا، الطبعة األكل في شرح أسماء اهلل الحسنى، دار الصحابة لمتراث،

معجـ  (.ـ1979 -ىػ 1399. )أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،القزكيني
)المتكفى:  .الناشر: دار الفكر .المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف . )د.ط(.مقاييس المغة

 .ىػ(395

، ث في عمكـ القرآفمباح (.ـ2000 -ىػ1421. )ىػ(1420مناع بف خميؿ )المتكفى:  ،القطاف
 .الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة 

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي  ،القممكني
الناشر: الييئة المصرية  .تفسير المنار (.ـ1990. )ىػ(1354خميفة الحسيني )المتكفى: 

 .نة النشرالعامة لمكتاب، س

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم  ،الًقنَّكجي
، الناشر: كزارة قطؼ الثمر في بياف عقيدة أىؿ األثر (.ىػ1421)ىػ(1307)المتكفى: 

 .1المممكة العربية السعكدية، ط -الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

الديف الخالص، ضبطو كصححو (. ـ1995 -ق1415)محمد صديؽ حسف السيد ، القنكجي 
 .دار الكتب العممية: لبناف  –بيركت  .كخرج آياتو محمد سالـ ىاشـ

 .شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ (.ـ2005-ىػ1425)قيـ الجكزية  ابف
 .دار الحديث :تحقيؽ سيد عمراف، كالسيد محمد سيد، القاىرة

جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى: ابف قيـ الجكزية ، 
، الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت، تمبيس إبميس (.ـ2001ىػ/1421)ىػ(597

 .لبناف، الطبعة: الطبعة األكلى

 (.ـ1996 - ىػ 1416) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف، ابف قيـ الجكزية 
ياؾ نستعيف .ىػ(751)المتكفى:  المحقؽ: محمد  ،مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

  .بيركت: دار الكتاب العربي .3. طالمعتصـ باهلل البغدادم
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 ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى: ، ابف قيـ الجكزية 
 –، تحقيؽ: سيد إبراىيـ، الناشر: دار الحديث يبالكابؿ الصيب مف الكمـ الط (.ـ1999)

 .القاىرة، رقـ الطبعة: الثالثة

. ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى: ، ابف قيـ الجكزية 
ياؾ نستعيف (.ـ1996 -ىػ  1416)  .3. طمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 .ادم، بيركت: دار الكتاب العربيالمحقؽ: محمد المعتصـ باهلل البغد

. ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى: ، ابف قيـ الجكزية 
الناشر: دار . 1ط .الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي (.ـ1997-ىػ1418)

 . المغرب –المعرفة 

ف )المتكفى: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الدي، ابف قيـ الجكزية 
متف القصيدة النكنية، الناشر: مكتبة ابف تيمية، القاىرة، الطبعة:  (.ىػ1417)ىػ(،751

 الثانية، 

 ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى: ، ابف قيـ الجكزية 
 .بيركت، الطبعة: الثانية –، الفكائد، الناشر: دار الكتب العممية (ـ1973 -ق1393)

التبياف  .ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى: ، بف قيـ الجكزية ا
 .المحقؽ: محمد حامد الفقي، بيركت، لبناف: دار المعرفة .في أقساـ القرآف

(. ت)د..ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى:  ،ابف قيـ الجكزية 
 .بيركت، لبناف: دار الكتاب العربي )د.ط(..بدائع الفكائد

. ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى: ، ابف قيـ الجكزية 
 .الناشر: دار السمفية، القاىرة، مصر .2. ططريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف(. ىػ1394)

ىػ(، مفتاح 751ى: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكف، ابف قيـ الجكزية 
 .بيركت –دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة، الناشر: دار الكتب العممية 

 )ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى:  ،ابف قيـ الجكزية 
 -، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت زاد المعاد في ىدل خير العباد (.ـ1994ىػ /1415

  .نار اإلسبلمية، الككيت، الطبعة: السابعة كالعشركف مكتبة الم
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إغاثة  ىػ(،751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى:  ،ابف قيـ الجكزية 
، المحقؽ: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارؼ، الميفاف مف مصايد الشيطاف

 .الرياض، المممكة العربية السعكدية

ىػ(، حادم 751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى:  ،ة ابف قيـ الجكزي
 .ببلد األفراح، الناشر: مطبعة المدني، القاىرة ىاألركاح إل

 1410 )ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى:  ،ابف قيـ الجكزية 
: مكتب الدراسات كالبحكث العربية المحقؽ تفسير القرآف الكريـ )تفسير القيـ(،، (. ىػ 

 .1بيركت، ط –كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ 

 (.ـ1988ىػ / 1408. )محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ،ابف قيـ الجكزية 
ابع الفرزدؽ : مطالرياض .تحقيؽ: عكاد عبد اهلل المعتؽ .1. طاجتماع الجيكش اإلسبلمية

 .ىػ(751)المتكفى:  .التجارية

 (.ـ2001 -ىػ 1422. )محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ،ابف قيـ الجكزية 
: القاىرة .المحقؽ: سيد إبراىيـ .1. طالجيمية كالمعطمة ىمختصر الصكاعؽ المرسمة عم

 .ىػ(751)المتكفى:  .دار الحديث

مفتاح  .ىػ(751كر بف أيكب بف سعد شمس الديف )المتكفى: محمد بف أبي ب ،قيـ الجكزية ابف
  .بيركت: دار الكتب العممية .دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة

، تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي، دار الفجر قصص األنبياء (.ـ2013 -ىػ 1434)ابف كثير 
 .لمتراث، الطبعة الثانية

مر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: أبك الفداء إسماعيؿ بف عابف كثير ، 
المحقؽ: محمد حسيف شمس الديف،  .1. طتفسير القرآف العظيـ (.ىػ1419. )ىػ(774

  .بيركت: دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: ابف كثير ، 
، المحقؽ: عمي شيرم، الناشر: دار إحياء البداية كالنياية (.ـ1988 -ىػ1408) ىػ(774

 . 1التراث العربي، ط

، مكتبة دار الزماف اليكـ اآلخر أحداث كعبر (.ـ 2007 -ىػ 1428)إيماف عبد المطيؼ ،كردم
 .لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلي 
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(. ت)د..ىػ(1094لحنفي )المتكفى: أيكب بف مكسى الحسيني القريمي، ا، أبك البقاء، الكفكم
محمد  -)د.ط(. المحقؽ: عدناف دركيش .الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية

  .المصرم، بيركت: مؤسسة الرسالة

المجمى في شرح  (.ـ2002-ىػ1422) كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي آؿ جياـ، الككارم 
، الناشر: دار لمعبلمة محمد صالح العثيميف نيالقكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحس

، ط  .1ابف حـز

ببلغة القرآف في آثار القاضي عبد الجبار كأثره في الدراسات (. تعبد الفتاح )د. ،الشيف
  .، دار الفكر العربيالببلغية

. ىػ(418أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم )المتكفى: ، البللكائي
تحقيؽ: أحمد بف سعد  .8. طشرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة (.ـ2003ىػ/1423)

 .السعكدية –بف حمداف الغامدم، الناشر: دار طيبة 

 ىػ(41لىًبيد بف ربيعة بف مالؾ، أبك عقيؿ العامرم الشاعر معدكد مف الصحابة )المتكفى: 
طٌماس، الناشر:  ديكاف لبيد بف عامر العامرم، اعتنى بو: حمدك (.ـ 2004 -ىػ1425)

 .1دار المعرفة، ط

المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء، فتاكم المجنة الدائمة، جمع كترتيب: أحمد بف عبد الرزاؽ 
 .الرياض –اإلدارة العامة لمطبع  -الدكيش، الناشر: رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء 

ىػ(، 450يب البصرم البغدادم، )المتكفى: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حب، الماكردم
 .بيركت، –الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ  .1. طأعبلـ النبكة(. ىػ1409)

، التذكرة في أحكاـ الجكاىر كاألعراض(. ت)د. الحسف بف متكيو النجراني المعتزلي،  بف متكيوا
 .القاىرة –تحقيؽ سامي نصر لطؼ كفيصؿ بدير عكف، دار الثقافة 

 .)إبراىيـ مصطفى/أحمد الزيات/حامد عبد القادر/محمد النجار( .ة العربية بالقاىرةمجمع المغ
 الناشر: دار الدعكة .المعجـ الكسيط

عقيدة التكحيد في القرآف  (.ـ1985 -ىػ 1405. )محمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ ممكاكم
 .الناشر: مكتبة دار الزماف .1. طالكريـ

، نفحات مف عمكـ القرآف (.ـ2005-ىػ1426) ىػ(1430فى: محمد أحمد محمد معبد )المتك 
 .القاىرة، الطبعة: الثانية –الناشر: دار السبلـ 

 .شرح السنة. ىػ(329أبك محمد الحسف بف عمي بف خمؼ البربيارم )المتكفى: 
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، الناشر: دار قباء لمطباعة كالتشر قراءة معرفية –الكحي كاإلنساف(. ت)د.. محمد السيد الجميند
 .لتكزيع )القاىرة(كا

، الناشر: دراسات في عمكـ القرآف (.ـ1999-ىػ1419)ىػ(1426محمد بكر إسماعيؿ )المتكفى: 
 .دار المنار، الطبعة: الثانية 

محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم، مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة، 
ىػ  1431عكدية، الطبعة: الحادية عشرة، الناشر: دار أصداء المجتمع، المممكة العربية الس

 .ـ  2010 -

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة 
، الناشر: الكحي المحمدم (.ـ2005 -ىػ1426) ىػ(1354القممكني الحسيني )المتكفى: 

 .1بيركت، ط –دار الكتب العممية 

ىػ(، 456يد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى: أبك محمد عمي بف أحمد بف سع
 بيركت -، الناشر: دار الكتب العممية مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات

، الناشر: المختار معجزة القرآف (.ـ1978-ىػ1398)ىػ(1418محمد متكلي الشعراكم )المتكفى: 
 .1القاىرة، ط – 1707ب االسبلمي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ص. 

 .1. طتفسير المراغي (.ـ1946-ىػ1365. )ىػ(1371)المتكفى:  .أحمد بف مصطفى ،المراغي
 .: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده مصر

تاج العركس مف  . )د.ت(.محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني أبك الفيض ،مرتضى الزَّبيدم
)المتكفى:   .الناشر: دار اليداية .المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف د.ط(.. )جكاىر القامكس

 .ىػ(1205

. ىػ(1033)المتكفى:  .بف يكسؼ بف أبى بكر بف أحمد الكرمى المقدسي ،مرعي الحنبمى
. أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات ق(.1406)
 .بيركت: مؤسسة الرسالةالمحقؽ: شعيب األرناؤكط،  .1ط

دمشؽ،  –، الناشر: دار القمـ مباحث في اعجاز القرآف (.ـ2005 -ق1426. )مصطفى، مسمـ
 .الطبعة: الثالثة

دار الكتب لبناف:  .1. طقكاعد المنيج السمفي في الفكر اإلسبلمي (.2005. )مصطفي حممي
 .العممية
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التبصير  (.ـ1983 -ىػ 1403) ىػ(471طاىر بف محمد األسفراييني، )المتكفى: ، أبك المظفر 
في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الناشر: 

 .لبناف –عالـ الكتب 

. حقيقة السحر كحكمو في الكتاب كالسنة (.ـ2002ىػ/1422. )عكاد بف عبد اهلل، المعتؽ
 .115العدد  - 34الطبعة: السنة  الناشر: الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة،

 مصدر الكتاب: . )د.ط(.تأمبلت قرآنية . )د.ت(.المغامسي، أبك ىاشـ صالح بف عكاد بف صالح
 http://www.islamweb.netصكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية  دركس

مكتبة  .2. طالفرؽ الكبلمية مدخؿ كدراسة (.ـ1995ىػ، 1415. )عمي عبد الفتاح ،المغربي
  .كىبة

أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف )المتكفى: ، المقريزم
)د.ط(. المحقؽ: طو محمد الزيني، . تجريد التكحيد المفيد (.ـ1989ىػ/1409. )ىػ(845

 .الناشر: الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة

أىؿ  ىالتنبيو كالرد عم . )د.ت(.د بف أحمد بف عبد الرحمفمحم ،أبك الحسيف العسقبلني، المىمىطي
. : المكتبة األزىرية لمتراثمصر .، المحقؽ: محمد زاىد بف الحسف الككثرماألىكاء كالبدع

 .ىػ(377)المتكفى: 

 .أصكؿ العقيدة بيف المعتزلة كالشيعة اإلمامية (.ـ1992-ىػ1412)عائشة يكسؼ  ،المناعي
 .دار الثقافة. 1ط

. ىػ(711)المتكفى: . أبك الفضؿ، جماؿ الديف األنصارم الركيفعى اإلفريقى، نظكر ابف م
  .: دار صادربيركت .3. طلساف العرب (.ىػ 1414)

 (.ـ2005-ىػ1426)أبك المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ ، المنياكم
 .1، الناشر: مكتبة ابف عباس، مصر، طالجمكع البيية لمعقيدة السمفية

مكم بف  . )د.ت(. )د.ط(.مكسكعة الفرؽ المنتسبة لئلسبلـ مجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ عى
  .عبد القادر السقاؼ

أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد ، مكسى األشعرم  كأب
مقاالت  (. ـ2005 -ىػ 1426. )ىػ(324اهلل بف مكسى بف أبي بردة )المتكفى: 

  .المحقؽ: نعيـ زرزكر، الناشر: المكتبة العصرية .1. طاإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف
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ىػ(، 745يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ، الحسيني العمكٌم الطالبي )المتكفى: ، المؤيد بالمَّو 
، 1بيركت، ط –الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز، الناشر: المكتبة العنصرية 

 .ػى 1423

 العقيدة اإلسبلمية كأسسيا دار القمـ (.ـ 1979 -ىػ1399. )عبد الرحمف حسف حنبكة، الميداني 
 .دمشؽ بيركت الطبعة الثانية 

محمد بف عبد اهلل )أبي بكر( بف محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي ، ابف ناصر الديف 
المحقؽ: زىير  .1ط .كافرالرد ال ق(.1393. )ىػ(842الشافعي، شمس الديف، )المتكفى: 
  .الشاكيش، بيركت: المكتب اإلسبلمي

مكتبة  .1. طتفسير اآليات الككنية في القرآف الكريـ (.ـ2007-ىػ 1428. )زغمكؿ، النجار
 .الشركؽ الدكلية

مكتبة : ، الككيتفي شرح أسماء اهلل الحسنى ىالنيج األسم(. تمحمد الحمكد )د.، النجدم 
 .اإلماـ الذىبي

، الناشر: مجمع الممؾ فيد التفسير الميسر (.ـ  2009 -ىػ 1430) ف أساتذة التفسيرنخبة م
 .السعكدية، الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة –لطباعة المصحؼ الشريؼ 

الناشر: كزارة  .1. طصكؿ االيماف في ضكء الكتاب كالسنةأ (. ىػ1421) نخبة مف العمماء
 .المممكة العربية السعكدية -إلرشاد الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كا

، الناشر: كزارة الشؤكف أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة (.ىػ 1421)نخبة مف العمماء
 .1المممكة العربية السعكدية، ط -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

عة اإلسبلمية ، الناشر: مجمة الجاممفيكـ األسماء كالصفات(. تسعد بف عبد الرحمف)د.، ندا 
 .بالمدينة المنكرة

المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب  (.ىػ 1420. )الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي
الناشر: دار الندكة  .إشراؼ كتخطيط كمراجعة: د. مانع بف حماد الجيني .4. طالمعاصرة

 .العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 – 1406) ىػ(303)المتكفى:  ف أحمد بف شعيب بف عمي الخراسانيأبك عبد الرحم، النسائي
تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية  .سنف النسائي (.1986

 .حمب، الطبعة: الثانية –
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 -ىػ  1419) ىػ(،710أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف )المتكفى: ، النسفي
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم، راجعو  (.ـ 1998

 .1كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك، الناشر: دار الكمـ الطيب، بيركت، ط

 (.ـ1987- ىػ1407. )ىػ(393أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: 
أحمد عبد الغفكر عطار، بيركت: دار تحقيؽ: . 4ط .الصحاح تاج المغة كصحاح العربية

 .العمـ لممبلييف

 .عصرنا الحاضر ىفكرة إعجاز القرآف مف البعثة النبكية إل (.ـ1980-ىػ1400) نعيـ الحمصي
 لبناف، الطبعة الثانية.  –مؤسسة الرسالة بيركت 

باح ، الناشر: مطبعة الصعمكـ القرآف الكريـ (.ـ1993-ىػ1414) نكر الديف محمد عتر الحمبي
 .1دمشؽ، ط –

المنياج شرح ق(. 1392.)ىػ(676أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ )المتكفى: ، النككم
 .بيركت، الطبعة: الثانية –، الناشر: دار إحياء التراث العربي صحيح مسمـ بف الحجاج

لحكـ أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف ا، النيسابكرم  
المستدرؾ  (.1990 – 1411)ىػ(405الضبي الطيماني المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

  .تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، بيركت: دار الكتب العممية .1. طالصحيحيف ىعم

(. المسند الصحيح ت)د.. ىػ(261مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم )المتكفى: ، النيسابكرم
عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، المحقؽ: محمد فؤاد المختصر بنقؿ العدؿ 

 .عبد الباقي، بيركت: دار إحياء التراث العربي

، (ىػ1416) ىػ(850نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي )المتكفى:  ،النيسابكرم
 –ب العمميو ، المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتغرائب القرآف كرغائب الفرقاف

 .1بيركت، ط

 .دار الكتب العممية :بيركت .1. طدعكة التكحيد (. ـ1986 -ىػ 1406)محمد خميؿ  ،ىراس

. تيذيب المغة (.ـ2001. )ىػ(370محمد بف أحمد بف األزىرم، أبك منصكر )المتكفى: ، اليركم
  .المحقؽ: محمد عكض مرعب، بيركت: دار إحياء التراث العربي  .1ط

عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف )المتكفى:  ابف ىشاـ ،
تحقيؽ: مصطفى السقا  .2. طالسيرة النبكية البف ىشاـ (. ـ 1955 -ىػ 1375. )ىػ(213
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براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي، مصر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  كا 
  .كأكالده

ىػ  1412. )الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم النيسابكرم الشافعي أبك ،الكاحدم
: دار الدماـ .المحقؽ: عصاـ بف عبد المحسف الحميداف .2. طأسباب النزكؿ (.ـ1992 -

 .ىػ(468)المتكفى: .اإلصبلح 

 ، دار اإليمافالقضاء كالقدر عند السمؼ(. ت)د.. أبك عبد الرحمف عمي بف السيد، الكصيفي
 .لمنشر كالتكزيع

 .مكتبة السنة .1. طاإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو (.ـ1991-ىػ 1412) محمد نعيـ ،ياسيف

  )د.ف(. (ـ)د.. 7ط .شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية (.ـ2015-ىػ1436. )نسيـ شحدة، ياسيف
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 القرآنية فيرس اآليات
 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

 الفاتحة سورة
 134 2 }خٌْمَّْذُ ٌٍّوِ سَذِّ خٌْمَدٌَِّني{  .1

 170 4 ٌِهِ ٌََِّْ خٌذِّّٓ{د}َِا  .2

 سورة البقرة 
 62 197 }خٌْمَؿُّ ؤَشْيُشٌ َِّمٌٍَُِْدضٌ {  .3

 64 164 ضِ ًَخخْعِالَفِ خًٌٍَِّْْ ًَخٌنَّيَدسِ {}بَِّْ فِِ خٍَْكِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْ  .4

 85 102 { }ًََِد ىُُ زِعَأسَِّّٓ زِوِ ِِْٓ ؤَلَذٍ بِالَّ زِةِرِْْ خٌٍّوِ  .5

 112 201 } سَزَّنَد آظِنَد فِِ خٌذَُّْْٔد لَغَنَصً ًَفِِ خٓخِشَشِ لَغَنَصً ًَلِنَد لَزَخذَ خٌنَّدس{  .6

 134 225 }الَ ظَإْخُزُهُ عِنَصٌ ًَالَ ٌٌََْٔ{  .7

 152 273 }َّمْغَسُيُُُ خٌْفَدىًُِ ؤَغْنَِْدء َِِٓ خٌعَّمَفُّفِ{  .8

ٌَْ وًٌُّ آََِٓ زِدٌٍّوِ ًََِٔجِىَعِوِ ًَوُعُسِوِ }آََِٓ خٌشَّعٌُيُ زَِّد ؤُٔضِيَ بٌَِْْوِ ِِٓ سَّزِّوِ ًَخٌُّْاِِْنُ  .9

 { ًَسُعٍُِوِ

285 251 

 240 23 {}ًَبِْ وُنعُُْ فِِ سَّْرٍ َِِّّّد َٔضٌَّْنَد لٍَََ لَسْذَِٔد فَإْظٌُخْ زِغٌُسَشٍ ِِّٓ ِِّؽٍِْوِ  .10

 سورة ال عمران
 58 191 {ًَْ خٌٍّوَ لَِْدًِد ًَلُمٌُدًخ ًَلٍََََ ـُنٌُزِيُِْ ًََّعَفَىَّشًَُْ}خٌَّزَِّٓ َّزْوُشُ  .11

}ًََِٓ َّسْعَغِ غَْْشَ خِٗعاْلََِ دِّنًد فٍََٓ ُّمْسًََ ِِنْوُ ًَىٌَُ فِِ خٓخِشَشِ َِِٓ   .12

 خٌْخَدعِشِّٓ{

85 93 

 359 133 {غْفِشَشٍ ِِّٓ سَّزِّىُُْ ًَـَنَّصٍ لَشْظُيَد خٌغََّّدًَخضُ ًَخَٕسْضُ}ًَعَدسِلٌُخْ بٌََِ َِ  .13

 سورة النساء
}بَِّْ خٌٍّوَ الَ َّغْفِشُ ؤَْ ُّشْشَنَ زِوِ ًََّغْفِشُ َِد دًَُْ رٌَِهَ ٌَِّٓ َّشَدء ًََِٓ ُّشْشِنْ   .14

 {زِدٌٍّوِ

116 78 

 213 165 }سُّعُالً ُِّسَشِّشَِّٓ ًَُِنزِسَِّٓ ٌِحَالَّ َّىٌَُْ ٌٍِنَّدطِ لٍَََ خٌٍّوِ لُفَّصٌ زَمْذَ خٌشُّعًُِ{  .15
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 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.
-186 {}بَِّْ خٌَّزَِّٓ وَفَشًُخْ ًَـٌٍََُّخْ ٌَُْ َّىُِٓ خٌٍّوُ ٌَِْغْفِشَ ٌَيُُْ ًَالَ ٌَِْيْذَِّيُُْ ؼَشِّمد  .16

196 
312 

   {}بَِّْ خٌَّزَِّٓ وَفَشًُخْ ًَـٌٍََُّخْ ٌَُْ َّىُِٓ خٌٍّوُ ٌَِْغْفِشَ ٌَيُُْ ًَالَ ٌَِْيْذَِّيُُْ ؼَشِّمد  .17

 سورة المائدة
 108 103 }َِد ـَمًََ خٌٍّوُ ِِٓ زَمِريَشٍ ًاَلَ عَأجِسَصٍ ًَالَ ًَصٍَِْصٍ ًَالَ لَدٍَ {  .18

 178 64 }ًَلَدٌَطِ خٌَْْيٌُدُ َّذُ خٌٍّوِ َِغٌٌٍَُْصٌ{  .19

}لَديَ خٌٍّوُ ىَزَخ ٌََُّْ َّنفَكُ خٌصَّددِلنِيَ صِذْلُيُُْ ٌَيُُْ ـَنَّدضٌ ظَفْشُِ ِِٓ ظَمْعِيَد   .20

 {خَْٕٔيَدسُ

119 292 

 سورة النعام
ْْرِ الَ َّمٍَُّْيَد بِالَّ ىٌَُ ًََّمٍَُُْ َِد فِِ خٌْسَشِّ ًَخٌْسَمْشِ ًََِد }ًَلِنذَهُ َِفَدظِكُ خٌْغَ  .21

 {ظَغْمُػُ ِِٓ ًَسَلَصٍ

59 60 

}فَدٌِكُ خِٗصْسَدقِ ًَـَمًََ خًٌٍََّْْ عَىَنًد ًَخٌشَّّْظَ ًَخٌْمََّشَ لُغْسَدًٔد رٌَِهَ ظَمْذِّشُ   .22

 خٌْمَضِّضِ خٌْمٍَُِْ{

96 61 

 73 46 {}لًُْ ؤَسَؤَّْعُُْ بِْْ ؤَخَزَ خٌٍّوُ عَّْمَىُُْ ًَؤَزْصَدسَوُُْ ًَخَعََُ لٍَََ لٌٍُُزِىُُ  .23

}ًَالَ ظَإْوٌٍُُخْ َِِّّد ٌَُْ ُّزْوَشِ خعُُْ خٌٍّوِ لٍََْْوِ ًَبَِّٔوُ ٌَفِغْكٌ ًَبَِّْ خٌشََّْدؼِنيَ   .24

 {ٌٌٌََُْْلُ

121 110 

 110 136 {}ًَـَمٌٍَُخْ ٌٍِّوِ ِِِّّد رَسَؤَ َِِٓ خٌْمَشْغِ ًَخَْٕٔمَدَِ َٔصِْسًد فَمَدٌٌُخْ ىَازَخ ٌٍِّوِ زِضَلِّْيُِْ  .25

 125 103 خَسِري{}الَّ ظُذْسِوُوُ خَٕزْصَدسُ ًَىٌَُ ُّذْسِنُ خَٕزْصَدسَ ًَىٌَُ خٌٍَّؽِْفُ خٌْ  .26

 سورة العراف
 44 54 }ؤَالَ ٌَوُ خٌْخٍَْكُ ًَخَِْٕشُ ظَسَدسَنَ خٌٍّوُ سَذُّ خٌْمَدٌَِّني{  .27

}ًَبِرْ ؤَخَزَ سَزُّهَ ِِٓ زَنِِ آدَََ ِِٓ ـُيٌُسِىُِْ رُسَِّّّعَيُُْ ًَؤَشْيَذَىُُْ لٍَََ   .28

 {ؤَٔفُغِيُِْ

172 47 

 85 110 {ُّشِّذُ ؤَْ ُّخْشِـَىُُ }لَديَ خٌَُّْٖ ِِٓ لٌََِْ فِشْلٌََْْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغَدلِشٌ لٍَُِْ  .29
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 121 180 }ًٌٍَِّوِ خَٕعَّْدء خٌْمُغْنََ فَددْلٌُهُ زِيَد{  .30

 190 143 { ِ ؤَٔفُشْ بٌَِْْهَ لَديَ ٌَٓ ظَشَخِِٔ}لَديَ سَذِّ ؤَسِِٔ  .31

 سورة التوبة
ْ ؤََفُغِكُىْ عَضٌِضٌ عَهٍَْهِ يَا عَنِخُّىْ}  .32  16 128 {نَقَذْ جَاءكُىْ سَعُىلٌ يٍِّ

 17 126 {ؤَوْ يَشَّحٍٍَِْ ثُىَّ الَ ٌَخُىبُىٌَؤَوَالَ ٌَشَوٌَْ ؤَََّهُىْ ٌُفْخَنُىٌَ فًِ كُمِّ عَاوٍ يَّشَّةً }  .33

 62 62 }ًَخٌٍّوُ ًَسَعٌٌُُوُ ؤَلَكُّ ؤَْ ُّشْظٌُهُ بِْ وَدٌُٔخْ ُِاِِْنِني{  .34

 62 36 { }بَِّْ لِذَّشَ خٌشُّيٌُسِ لِنذَ خٌٍّوِ خؼْنَد لَشَشَ شَيْشًخ فِِ وِعَدذِ خٌٍّوِ  .35

 سورة يونس
 8 26 {وَالَ رِنَّتٌ نِّهَّزٌٍَِ ؤَحْغَنُىاْ انْحُغْنَى وَصٌَِادَةٌ وَالَ ٌَشْهَقُ وُجُىهَهُىْ قَخَشٌ}  .36

 14 98 {فَهَىْالَ كَاََجْ قَشٌَْتٌ آيَنَجْ فَنَفَعَهَا بمِيَاَُهَا بِالَّ قَىْوَ ٌُىَُظَ نًََّأ آيَنُىاْ كَشَفْنَا}  .37

 14 2 {ؤََزِسِ اننَّاطَ ؤَكَاٌَ نِهنَّاطِ عَجَبًا ؤٌَْ ؤَوْحٍَْنَا بِنَى سَجُمٍ يِّنْهُىْ ؤٌَْ}  .38

 15 40 وَيِنهُى يٍَّ ٌُاْيٍُِ بِهِ وَيِنْهُى يٍَّ الَّ ٌُاْيٍُِ بِهِ وَسَبُّكَ ؤَعْهَىُ بِانًُْفْغِذٌٍِ{}  .39

 15 95 {ٌَ انْكِخَابَفَةٌِ كُنجَ فًِ شَكٍّ يًَِّّا ؤََضَنْنَا بِنٍَْكَ فَاعْإَلِ انَّزٌٍَِ ٌَقْشَئُو}  .40

 16 1 {انش حِهْكَ آٌَاثُ انْكِخَابِ انْحَكٍِى}  .41

 16 109 {}وَاحَّبِعْ يَا ٌُىحَى بِنٍَْكَ وَاصْبِشْ حَخَّىَ ٌَحْكُىَ انهّهُ وَهُىَ خٍَْشُ انْحَاكًِِني  .42

 17 15 {هِىْ آٌَاحُنَا بٍَِّنَاثٍ قَالَ انَّزٌٍَِ الَ ٌَشْجُىٌَ نِقَاءََا ائْجِ بِقُشْآٌٍوَبِرَا حُخْهَى عَهٍَْ}  .43

وَبِرَا يَظَّ اإلَِغَاٌَ انضُّشُّ دَعَاََا نِجَنبِهِ ؤَوْ قَاعِذًا ؤَوْ قَأئًًِا فَهًََّا كَشَفْنَا }  .44

 {عَنْهُ

12 17 

َ انغًََّاء وَاألَسْضِ ؤَيٍَّ ًٌَْهِكُ انغًَّْعَ واألَبْصَاسَ وَيٍَ قُمْ يَ}  .45 ٍ ٌَشْصُقُكُى يٍِّ

 { ...ٌُخْشِجُ انْحًََّ

31 19 

 19 18 وٌََعْبُذُوٌَ يٍِ دُوٌِ انهّهِ يَا الَ ٌَضُشُّهُىْ وَالَ ٌَنفَعُهُىْ وٌََقُىنُىٌَ هَـاُالء شُفَعَائََُا}  .46

 19 46وَبِيَّا َُشٌَِنَّكَ بَعْطَ انَّزِي ََعِذُهُىْ ؤَوْ ََخَىَفٍََّنَّكَ فَةِنٍَْنَا يَشْجِعُهُىْ ثُىَّ انهّهُ شَهٍِذٌ }  .47
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 {عَهَى يَا ٌَفْعَهُىٌ

 19 65 ْكُ خٌْمٍَُِْ{}ًَالَ َّمْضُٔهَ لٌٌَُْيُُْ بَِّْ خٌْمِضَّشَ ٌٍِّوِ ـَِّْمًد ىٌَُ خٌغَِّّ  .48

}ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ زَمْذِىُِ ٌُِّعََ ًَىَدسًَُْ بٌََِ فِشْلٌََْْ ًٍَََِحِوِ زِأَّدظِنَد   .49

 {فَدعْعَىْسَشًُخْ

75 20 

دَْ وَسُشَ لٍََْْىُُ َِّمَدِِِ لٌََِْ بِْ وَ }ًَخظًُْ لٍََْْيُِْ َٔسَإَ ٌُٔقٍ بِرْ لَديَ ٌِمٌَِِْوِ َّد  .50

 {ًَظَزْوِريُِ

71 20 

 20 63-61 { }ؤَال بَِّْ ؤًٌََِْْدء خٌٍّوِ الَ خٌَْفٌ لٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّمْضٌَُْٔ  .51

 21 94 {مْشَئًَُْ خٌْىِعَدذَ}فَةِْ وُنطَ فِِ شَهٍّ َِِّّّد ؤَٔضٌَْنَد بٌَِْْهَ فَدعْإَيِ خٌَّزَِّٓ َّ  .52

 21 45 {}ًٌََََّْ َّمْشُشُىُُْ وَإَْ ٌَُّْ ٍَّْسَؽٌُخْ بِالَّ عَدلَصً َِِّٓ خٌنَّيَدسِ َّعَمَدسَفٌَُْ زَْْنَيُُْ  .53

ٌٌُيُُْ لُعَِِ زَْْنَيُُ زِ  .54 دٌْمِغْػِ ًَىُُْ الَ }ًٌَِىًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُيٌ فَةِرَخ ـَدء سَعُ

 ُّفٌٍَُّْْ{

47 21 

 21 8-7 {}بََّْ خٌَّزَِّٓ الَ َّشْـٌَُْ ٌِمَدءَٔد ًَسَظٌُخْ زِدٌْمَْدشِ خٌذَُّْْٔد ًَخؼَّْإٌَُّٔخْ زِيَد  .55

 21 99 {فَإَٔطَ ظُىْشِهُ خٌنَّدطَ}ًٌٌََْ شَدء سَزُّهَ ََِٓٓ َِٓ فِِ خَٕسْضِ وٍُُّيُُْ ـَِّْمًد ؤَ  .56

 21 74 }ؼَُُّ زَمَؽْنَد ِِٓ زَمْذِهِ سُعُالً بٌََِ لٌَِِْيُِْ فَفَأئًُىُُ زِدٌْسَِّْنَدضِ فََّد وَدٌُٔخْ ٌُِْاِِْنٌُخْ  .57

سْضَ فِِ عِعَّصِ ؤََّّدٍَ ؼَُُّ خعْعٌٍََ }بَِّْ سَزَّىُُُ خٌٍّوُ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕ  .58

 {لٍَََ خٌْمَشْػِ ُّذَزِّشُ خَِْٕشَ

3 45 

 47 5 {}ىٌَُ خٌَّزُِ ـَمًََ خٌشَّّْظَ ظَِْدء ًَخٌْمََّشَ ٌُٔسًخ ًَلَذَّسَهُ َِنَدصِيَ ٌِعَمٌٍَُّْخْ  .59

فِِ خٌْسَشِّ ًَخٌْسَمْشِ لَعََّ بِرَخ وُنعُُْ فِِ خٌْفٍُْهِ ًَـَشََّْٓ زِيُِ }ىٌَُ خٌَّزُِ ُّغَِّْشُوُُْ   .60

 {زِشِّكٍ

22 47 

ًِْ ًَخٌنَّيَدسِ ًََِد خٍََكَ خٌٍّوُ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ   .61 }بَِّْ فِِ خخْعِالَفِ خٌٍَّْ

 َّٓدضٍ ٌِّمٌٍََْ َّعَّمٌُْ{

6 58 

 58 101}لًُِ خٔفُشًُخْ َِدرَخ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ ًََِد ظُغْنِِ خَّٓدضُ ًَخٌنُّزُسُ لَٓ لٌٍََْ   .62
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 الَّ ُّاِِْنٌُْ{

 }ىٌَُ خٌَّزُِ ـَمًََ ٌَىُُُ خًٌٍََّْْ ٌِعَغْىُنٌُخْ فِْوِ ًَخٌنَّيَدسَ ُِسْصِشًخ بَِّْ فِِ رٌَِهَ  .63

 {َّٓدضٍ

67 65 

 72 32 }فََّدرَخ زَمْذَ خٌْمَكِّ بِالَّ خٌعَّالَيُ فَإَََّٔ ظُصْشَفٌُْ{  .64

 76 34 {}لًُْ ىًَْ ِِٓ شُشَوَأجِىُُ َِّٓ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ ؼَُُّ ُّمِْذُهُ لًُِ خٌٍّوُ َّسْذَؤُ خٌْخٍَْكَ  .65

 77 56 }ىٌَُ ُّمِِْْ ًَُِّّْطُ ًَبٌَِْْوِ ظُشْـَمٌُْ{  .66

 77 53 } ؤَلَكٌّ ىٌَُ لًُْ بُِ ًَسَزِِّ بَِّٔوُ ٌَمَكٌّ ًََِد ؤَٔعُُْ زُِّمْفِضِّٓ{  .67

 80 29-28 {َِىَدَٔىُُْ ؤَٔعُُْ ًَشُشَوَأئُوُُْ }ًٌََََّْ َٔمْشُشُىُُْ ـَِّْمًد ؼَُُّ َٔمٌُيُ ٌٍَِّزَِّٓ ؤَشْشَوٌُخْ  .68

}لًُ الَّ ؤٍَِِْهُ ٌِنَفْغِِ ظَشًّخ ًَالَ َٔفْمًد بِالَّ َِد شَدء خٌٍّوُ ٌِىًُِّ ؤَُِّصٍ ؤَـًٌَ بِرَخ ـَدء   .69

 {ؤَـٍَُيُُْ

49 81 

 81 106 {الَ َّنفَمُهَ ًَالَ َّعُشُّنَ فَةِْ فَمٍَْطَ فَةَِّٔهَ}ًَالَ ظَذْقُ ِِٓ دًُِْ خٌٍّوِ َِد   .70

}ًَبِْ َّّْغَغْهَ خٌٍّوُ زِعُشٍّ فَالَ وَدشِفَ ٌَوُ بِالَّ ىٌَُ ًَبِْ ُّشِدْنَ زِخَْْشٍ فَالَ سَآدَّ   .71

 {ٌِفَعٍِْوِ

107 81 

خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ ؤَالَ بَِّْ ًَلْذَ خٌٍّوِ لَكٌّ ًٌََاىَِّٓ ؤَوْؽَشَىُُْ }ؤَال بَِّْ ٌٍِّوِ َِد فِِ   .72

 الَ َّمٌٍَُّْْ{

55 82 

}لَدٌٌُخْ خظَّخَزَ خٌٍّوُ ًٌََذًخ عُسْمَدَٔوُ ىٌَُ خٌْغَنُِِّ ٌَوُ َِد فِِ خٌغََّّدًَخض ًََِد فِِ   .73

 خَٕسْضِ

68 82 

 83 76 }فٍَََّّد ـَدءىُُُ خٌْمَكُّ ِِْٓ لِنذَِٔد لَدٌٌُخْ بَِّْ ىَازَخ ٌَغِمْشٌ ُِّسِني{  .74

 84 81 }فٍَََّّد ؤٌَْمٌَخْ لَديَ ٌُِعََ َِد ـِحْعُُ زِوِ خٌغِّمْشُ بَِّْ خٌٍّوَ عَُْسْؽٍُِوُ بَِّْ خٌٍّوَ الَ ُّصٍِْكُ  .75

 84 77 }لَديَ ٌُِعََ ؤَظمٌٌٌَُُْ ٌٍِْمَكِّ ٌََّّد ـَدءوُُْ ؤَعِمْشٌ ىَازَخ ًَالَ ُّفٍِْكُ خٌغَّدلِشًُْ{  .76

 85 79 }ًَلَديَ فِشْلٌَُْْ خجْعٌُِِٔ زِىًُِّ عَدلِشٍ لٍَُِْ{  .77

 95 66 {ٓ فِِ خَٕسْضِ ًََِد َّعَّسِكُ خٌَّزَِّٓ َّذْلٌَُْ}ؤَال بَِّْ ٌٍِّوِ َِٓ فِِ خٌغََّّدًَخض ًََِ  .78
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}ؤَال بَِّْ ؤًٌََِْْدء خٌٍّوِ الَ خٌَْفٌ لٍََْْيُِْ ًَالَ ىُُْ َّمْضٌَُْٔ خٌَّزَِّٓ آَِنٌُخْ ًَوَدٌُٔخْ   .79

 {َّعَّمٌُْ

62-64 96 

َِنٌُخْ ًَلٌٍَُِّخْ خٌصَّدٌِمَدضِ َّيْذِّيُِْ سَزُّيُُْ زِةمِيَدِٔيُِْ ظَفْشُِ ِِٓ ظَمْعِيُُِ }بَِّْ خٌَّزَِّٓ آ  .80

 خَْٕٔيَدسُ فِِ ـَنَّدضِ خٌنَّمُِْ{

9 99 

 103 4 }ًَخٌَّزَِّٓ وَفَشًُخْ ٌَيُُْ شَشَخذٌ ِِّْٓ لٍَُِّْ ًَلَزَخذٌ ؤٌٌَُِْ زَِّد وَدٌُٔخْ َّىْفُشًُْ{  .81

}َِعَدقٌ فِِ خٌذَُّْْٔد ؼَُُّ بٌَِْْنَد َِشْـِمُيُُْ ؼَُُّ ُٔزِّمُيُُُ خٌْمَزَخذَ خٌشَّذِّذَ زَِّد وَدٌُٔخْ   .82

 َّىْفُشًُْ{

70 103 

 104 33 اِِْنٌُْ{}وَزٌَِهَ لَمَّطْ وٍََِّطُ سَزِّهَ لٍَََ خٌَّزَِّٓ فَغَمٌُخْ ؤََّٔيُُْ الَ ُّ  .83

}لًُْ َّدؤَُّّيَد خٌنَّدطُ بِْ وُنعُُْ فِِ شَهٍّ ِِّٓ دِّنِِ فَالَ ؤَلْسُذُ خٌَّزَِّٓ ظَمْسُذًَُْ ِِٓ   .84

 {دًُِْ خٌٍّوِ

104 107 

 109 60-59 {ِِّنْوُ لَشَخًِد ًَلاَلَالً }لًُْ ؤَسَؤَّْعُُ َِّد ؤَٔضَيَ خٌٍّوُ ٌَىُُ ِِّٓ سِّصْقٍ فَفَمٍَْعُُ  .85

 142 10 {}دَلٌَْخىُُْ فِْيَد عُسْمَدَٔهَ خٌٍَّيَُُّ ًَظَمَِّْعُيُُْ فِْيَد عاَلٌََ ًَآخِشُ دَلٌَْخىُُْ  .86

ُ َِِّٓ خٌؽَِّّْسَدضِ فََّد }ًٌََمَذْ زٌََّؤَْٔد زَنِِ بِعْشَخجًَِْ ُِسٌََّؤَ صِذْقٍ ًَسَصَلْنَدىُ  .87

 {خخْعٍََفٌُخْ

93 201 

}فََّد آََِٓ ٌٌُِّعََ بِالَّ رُسَِّّّصٌ ِِّٓ لٌَِِْوِ لٍَََ خٌَْفٍ ِِّٓ فِشْلٌََْْ ًٍَََِحِيُِْ ؤَْ   .88

 {َّفْعِنَيُُْ

83-87 207 

طَ فِشْلٌََْْ ًََِٖهُ صِّنَصً ًَؤٌََِْخالً فِِ خٌْمََْدشِ }ًَلَديَ ٌُِعََ سَزَّنَد بَِّٔهَ آظَْْ  .89

 {خٌذَُّْْٔد

88-89 208 

 315 108 {}فََِّٓ خىْعَذٍَ فَةََِّّٔد َّيْعَذُِ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ ظًََّ فَةََِّّٔد َّعًُِّ لٍََْْيَد  .90

 سورة ىود
 109 26 ًخْ بِالَّ خٌٍّوَ{}ؤَْ الَّ ظَمْسُذُ  .91

  13 {}ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ خفْعَشَخهُ لًُْ فَإْظٌُخْ زِمَشْشِ عٌَُسٍ ِِّؽٍِْوِ ُِفْعَشََّدضٍ  .92
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 سورة يوسف 

 43 41 }ؤََِّد ؤَلَذُوَُّد فََْغْمِِ سَزَّوُ خَّْشًخ{  .93

 43 50 }خسْـِكْ بٌََِ سَزِّهَ{  .94

ًَىُُْ لَنْيَد  }ًَوَإَِّّٓ ِِّٓ آَّصٍ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ َُّّشًَُّْ لٍََْْيَد  .95

 {ُِمْشِظٌُْ

105 59 

 سورة الرعد
ْ ؤَلْنَدذٍ ًَصَسْلٌ  .96  67 4 {ٍٓ}ًَفِِ خَٕسْضِ لِؽَكٌ ُِّعَفَدًِسَخضٌ ًَـَنَّدضٌ ِِّٓ

 67 13 {}ىٌَُ خٌَّزُِ ُّشِّىُُُ خٌْسَشْقَ خٌَْفًد ًَؼََّمًد ًَُّنْشَِءُ خٌغَّمَدذ  .97

 78 20 ْؽَدق{}خٌَّزَِّٓ ٌُّفٌَُْ زِمَيْذِ خٌٍّوِ ًَالَ ِّنمُعٌَُْ خٌِّْ  .98

 سورة ابراىيم
 49 10 }لَدٌَطْ سُعٍُُيُُْ ؤَفِِ خٌٍّوِ شَهٌّ فَدؼِشِ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضِ{  .99

 سورة الحجر 
 13 87 {َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبًعا مَِّن اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيم}  .100

 70 22 {}ًَؤَسْعٍَْنَد خٌشَِّّدقَ ٌٌََخلِكَ فَإَٔضٌَْنَد َِِٓ خٌغََّّدء َِدء فَإَعْمَْْنَدوٌُُّهُ  .101

 سورة النحل
 67 7-5 {ًٌََىُُْ فِْيَد ـََّديٌ }ًَخَْٕٔمَدََ خٍََمَيَد ٌَىُُْ فِْيَد دِفْءٌ ًََِنَدفِكُ ًَِِنْيَد ظَإْوٌٍُُْ  .102

 71 11-10 {}ىٌَُ خٌَّزُِ ؤَٔضَيَ َِِٓ خٌغََّّدء َِدء ٌَّىُُ ِِّنْوُ شَشَخذٌ ًَِِنْوُ   .103

 74 78 {ىُُُ خٌْغَّّْكَ}ًَخٌٍّوُ ؤَخْشَـَىُُ ِِّٓ زُؽٌُِْ ؤَُِّيَدظِىُُْ الَ ظَمٌٍََُّْْ شَْْحًد ًَـَمًََ ٌَ  .104

 89 36 {}ًٌََمَذْ زَمَؽْنَد فِِ وًُِّ ؤَُِّصٍ سَّعٌُالً ؤَِْ خلْسُذًُخْ خٌٍّوَ ًَخـْعَنِسٌُخْ خٌؽَّدغٌُضَ  .105

 سورة السراء
 63 12 {ًِْْ ًَـَمٍَْنَد آَّصَ خٌنَّيَدسِ ُِسْصِشَشً}ًَـَمٍَْنَد خًٌٍََّْْ ًَخٌنَّيَدسَ آَّعَِْْٓ فََّمٌََْٔد آَّصَ خٌٍَّ  .106

 106 23 }ؤَالَّ ظَمْسُذًُخْ بِالَّ بَِّّدهُ{  .107

 121 110 {}لًُِ خدْلٌُخْ خٌٍّوَ ؤًَِ خدْلٌُخْ خٌشَّلَّْآَ ؤًَّّد َِّد ظَذْلٌُخْ فٍََوُ خَٕعَّْدء خٌْمُغْنََ  .108
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 سورة الكيف

ؤََْ لَغِسْطَ ؤََّْ ؤَصْمَدذَ خٌْىَيْفِ ًَخٌشَّلُِِْ وَدٌُٔخ ِِْٓ آَّدظِنَد لَفَسًد بِرْ ؤًٍََ  }  .109

 {خٌْفِعَْْصُ بٌََِ خٌْىَيْفِ

9-11 101 

 103 29 }وَدٌُّْيًِْ َّشٌُِْ خٌٌُْـٌُهَ{  .110

 134 49 الَ َّفٍُُِْ سَزُّهَ ؤَلَذًخ{}ًَ  .111

 سورة مريم
 167 42 {ؤَزَطِ ٌَُِ ظَمْسُذُ َِد الَ َّغَّْكُ ًاَلَ ُّسْصِشُ ًَالَ  }بِرْ لَديَ َٕزِْوِ َّد  .112

 199 51 خٍَْصًد ًَوَدَْ سَعٌُالً َّٔسًِّْد{}ًَخرْوُشْ فِِ خٌْىِعَدذِ ٌُِعََ بَِّٔوُ وَدَْ ُِ  .113

 سورة طو
ُ بٌَِْْوِ ِِٓ عِمْشِىُِْ  .114  86 66 {}لَديَ زًَْ ؤٌَْمٌُخ فَةِرَخ لِسَدٌُيُُْ ًَلِصُِّْيُُْ ُّخًََّْ

 141 8 }خٌٍَّوُ الَ بٌَِوَ باِلَّ ىٌَُ ٌَوُ خَٕعَّْدء خٌْمُغْنََ{  .115

 سورة النبياء
}ًََِد ؤَسْعٍَْنَد ِِٓ لَسٍِْهَ ِِٓ سَّعٌُيٍ بِالَّ ٌُٔلِِ بٌَِْْوِ ؤََّٔوُ الَ بٌَِوَ بِالَّ ؤََٔد   .116

 فَدلْسُذًُْ{

25 34 

 53 22 { ٌٍَّوِ سَذِّ}ٌٌَْ وَدَْ فِْيَِّد آٌِيَصٌ بِالَّ خٌٍَّوُ ٌَفَغَذَظَد فَغُسْمَدَْ خ  .117

ْ خَشَْْعِوِ ُِشْفِمٌُْ{  .118  273 28 }ًَالَ َّشْفَمٌَُْ بِالَّ ٌَِِّٓ خسْظَعََ ًَىُُ ِِّٓ

 سورة الحج
 147 6 ًَؤََّٔوُ لٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّش{}رٌَِهَ زِإََّْ خٌٍَّوَ ىٌَُ خٌْمَكُّ ًَؤََّٔوُ ُّمِِْْ خٌٌَّْْظََ   .119

 سورة المؤمنون
 52 91 {}َِد خظَّخَزَ خٌٍَّوُ ِِٓ ًٌََذٍ ًََِد وَدَْ َِمَوُ ِِْٓ بٌَِوٍ بِرًخ ٌَّزَىَرَ وًُُّ بٌَِوٍ زَِّد خٍََكَ  .120

 سورة النور
 104 55 هَ فَإًٌَُْحِهَ ىُُُ خٌْفَدعِمٌُْ{}ًََِٓ وَفَشَ زَمْذَ رٌَِ  .121

 سورة الفرقان
 287 23 }ًَلَذِِْنَد بٌََِ َِد لٌٍَُِّخ ِِْٓ لًٍََّ فَفَمٍَْنَدهُ ىَسَدء َِّنؽٌُسًخ{  .122
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 سورة الشعراء

-193 {َٓ خٌُّْنزِسِّٓلٍَََ لٍَْسِهَ ٌِعَىٌَُْ ِِ }َٔضَيَ زِوِ خٌشًُّقُ خَِِٕني  .123
195 

222 

 284 214 }ًَؤَٔزِسْ لَشِريَظَهَ خَٕلْشَزِني{  .124

 سورة النمل
 156 30 }بَِّٔوُ ِِٓ عٍََُّْْدَْ ًَبَِّٔوُ زِغُِْ خٌٍَّوِ خٌشَّلَِّْٓ خٌشَّلُِْ{  .125

 197 35 بٌَِْْيُِ زِيَذَِّّصٍ فَنَدـِشَشٌ زَُِ َّشْـِكُ خٌُّْشْعٌٍَُْ{ }ًَبِِِّٔ ُِشْعٍَِصٌ  .126

 سورة القصص
}بَِّٔهَ الَ ظَيْذُِ َِْٓ ؤَلْسَسْطَ ًٌََىَِّٓ خٌٍَّوَ َّيْذُِ َِٓ َّشَدء ًَىٌَُ ؤَلٍَُُْ   .127

 زِدٌُّْيْعَذِّٓ{

56 311 

 تسورة العنكبو 
}ًٌََحِٓ عَإٌَْعَيُُ َِّْٓ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕسْضَ ًَعَخَّشَ خٌشَّّْظَ ًَخٌْمََّشَ ٌََْمٌٌَُُّٓ   .128

 خٌٍَّوُ فَإَََّٔ ُّاْفَىٌُْ{

61 49 

 سورة لقمان
  ح 12 {ٌِّ لَِّْذًََِٓ َّشْىُشْ فَةََِّّٔد َّشْىُشُ ٌِنَفْغِوِ ًََِٓ وَفَشَ فَةَِّْ خٌٍَّوَ غَنِ}  .129

 43 34 }بَِّْ خٌٍَّوَ لِنذَهُ لٍُُِْ خٌغَّدلَصِ{  .130

 سورة الحزاب
 1 71-70 {ٌَا ؤٌَُّهَا انَّزٌٍَِ آيَنُىا احَّقُىا انهَّهَ وَقُىنُىا قَىْالً عَذٌِذًا ٌُصْهِحْ نَكُىْ}  .131

 156 43 ًَوَدَْ زِدٌُّْاِِْننِيَ سَلًِّْد{}  .132

 سورة سبأ
 60 3 {}الَ َّمْضُذُ لَنْوُ ِِؽْمَديُ رَسَّشٍ فِِ خٌغََّّدًَخضِ ًَالَ فِِ خَٕسْضِ   .133

 سْضِ لًُِ خٌٍَّوُ ًَبَِّٔد ؤًَْ بَِّّدوُُْ ٌَمٍَََ ىُذًٍ}لًُْ َِٓ َّشْصُلُىُُ َِِّٓ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕ  .134

 {ؤً يف ظالي ِسني

24 72 

 219 28 }ًََِد ؤَسْعٍَْنَدنَ بِالَّ وَدفَّصً ٌٍِّنَّدطِ زَشِريًخ ًََٔزِّشًخ ًٌََىَِّٓ ؤَوْؽَشَ خٌنَّدطِ الَ َّمٌٍَُّْْ{  .135
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 سورة يس

 61 39 }ًَخٌْمََّشَ لَذَّسَْٔدهُ َِنَدصِيَ لَعََّ لَددَ وَدٌْمُشْـٌُِْ خٌْمَذُِّ{  .136

 172 82 }بََِّّٔد ؤَِْشُهُ بِرَخ ؤَسَخدَ شَْْحًد ؤَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُْٓ فََْىٌُْ{  .137

 263 81 {سْضَ زِمَددِسٍ لٍَََ ؤَْْ َّخٍُْكَ}ؤًٌَََْْظَ خٌَّزُِ خٍََكَ خٌغََّّدًَخضِ ًَخَٕ  .138

 سورة ص
 163 20 }ًَشَذَدَْٔد ٍُِْىَوُ ًَآظَْْنَدهُ خٌْمِىَّْصَ ًَفَصًَْ خٌْخِؽَدذ{  .139

 سورة الزمر
 92 11 }لًُْ بِِِّٔ ؤُِِشْضُ ؤَْْ ؤَلْسُذَ خٌٍَّوَ ُِخٍِْصًد ٌَّوُ خٌذِّّٓ{  .140

 105 71 }ًٌََىِْٓ لَمَّطْ وٍََِّصُ خٌْمَزَخذِ لٍَََ خٌْىَدفِشِّٓ{  .141

 108 3 {}ؤَالَ ٌٍَِّوِ خٌذُِّّٓ خٌْخَدٌِصُ ًَخٌَّزَِّٓ خظَّخَزًُخ ِِٓ دًُِٔوِ ؤًٌََِْْدء َِد َٔمْسُذُىُُْ  .142

 145 69 {طِ خَٕسْضُ زِنٌُسِ سَزِّيَد ًًَُظِكَ خٌْىِعَدذُ ًَـِِءَ زِدٌنَّسِِّْنيَ ًَخٌشُّيَذَخء}ًَؤَشْشَلَ  .143

 سورة غافر
 112 60 }ًَلَديَ سَزُّىُُُ خدْلٌُِِٔ ؤَعْعَفِرْ ٌَىُُْ {  .144

 سورة فصمت
َ ٌَيُُْ ؤََّٔوُ خٌْمَكُّ }عَنُشِّيُِْ آَّدظِنَد فِِ خٓفَدقِ  .145  47 53 {ًَفِِ ؤَٔفُغِيُِْ لَعََّ َّعَسََّْٓ

 99 30 {}بَِّْ خٌَّزَِّٓ لَدٌٌُخ سَزُّنَد خٌٍَّوُ ؼَُُّ خعْعَمَدٌُِخ ظَعَنَضَّيُ لٍََْْيُُِ خٌَّْالَجِىَصُ ؤَالَّ ظَخَدفٌُخ  .146

 سورة الشورى 
 40 11  }ٌَْْظَ وَِّؽٍِْوِ شَِْءٌ ًَىٌَُ خٌغَِّّْكُ خٌسَصِري{  .147

 93 21 }ؤََْ ٌَيُُْ شُشَوَدء شَشَلٌُخ ٌَيُُ َِِّٓ خٌذِِّّٓ َِد ٌَُْ َّإْرَْ زِوِ خٌٍَّوُ {  .148

 سورة الزخرف
 22 56 ّٓ{}فَفَمٍَْنَدىُُْ عٍََفًد ًََِؽَالً ٌِٔخِشِ  .149

 سورة الدخان
 285 46-43 وَدٌُّْيًِْ َّغٍِِْ فِِ خٌْسُؽٌُْ وَغٍَِِْ خٌْمَُِّْ{ ؼَمَدَُ خَٕؼُِْ }بَِّْ شَفَشَشَ خٌضَّلٌَُّ  .150
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 سورة محمد

ًٌٍَُِّْاِِْنِنيَ ًَخٌُّْاِِْنَدضِ ًَخٌٍَّوُ َّمٍَُُْ  }فَدلٍَُْْ ؤََّٔوُ الَ بٌَِوَ بِالَّ خٌٍَّوُ ًَخعْعَغْفِشْ ٌِزَٔسِهَ  .151

 ُِعَمٍََّسَىُُْ ًََِؽٌَْخوُُ{

19 35 

 282 15 {ؤَْٔيَدسٌ شِ آعٍِٓ ًَ}َِؽًَُ خٌْفَنَّصِ خٌَّعِِ ًُلِذَ خٌُّْعَّمٌَُْ فِْيَد ؤَْٔيَدسٌ ِِّٓ َِّدء غَْْ  .152

 سورة ق
 46 39 }ًَعَسِّكْ زِمَّْذِ سَزِّهَ لَسًَْ ؼٌٍُُقِ خٌشَّّْظِ ًَلَسًَْ خٌْغُشًُذ{  .153

 255 18 {}بِرْ َّعٍََمََّ خٌُّْعٍََمَِّْدِْ لَِٓ خٌَِّْْنيِ ًَلَِٓ خٌشَِّّديِ لَمِْذ َِد ٍَّْفِؿُ ِِٓ لٌَْيٍ  .154

 تسورة الذاريا
 47 21 }ًَفِِ ؤَٔفُغِىُُْ ؤَفَالَ ظُسْصِشًُْ{  .155

 70 42 {َِد ظَزَسُ ِِٓ شَِْءٍ }ًَفِِ لَددٍ بِرْ ؤَسْعٍَْنَد لٍََْْيُُِ خٌشِّّكَ خٌْمَمُِْ  .156

 سورة الطور
 45 35 خَدٌِمٌُْ{}ؤََْ خٍُِمٌُخ ِِْٓ غَْْشِ شَِْءٍ ؤََْ ىُُُ خٌْ  .157

َوُ زًَ الَّ ُّاِِْنٌُْ  .158    فٍََْْإْظٌُخ زِمَذِّػٍ ِِّؽٍِْوِ بِْ وَدٌُٔخ صَددِلنِي{ }ؤََْ َّمٌٌٌَُُْ ظَمٌٌََّ

 سورة النجم
 289 15 {}ًٌََمَذْ سَآهُ َٔضٌَْصً ؤُخْشٍَ لِنذَ عِذْسَشِ خٌُّْنْعَيََ  .159

 رة الواقعةسو 
ِني{  .160  98 13-10 }ًَخٌغَّدزِمٌَُْ خٌغَّدزِمٌُْ ؤًٌَُْحِهَ خٌُّْمَشَّزٌُْ فِِ ـَنَّدضِ خٌنَّمُِْ ؼٍَُّصٌ َِِّٓ خًٌََّٕ
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 رقم الصفحة الحديث

نَّةً  بىابى  آًتي" ، اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلجى اًزفي  فىيىقيكؿي  فىأىٍستٍفًتحي ؟ مىفٍ : اٍلخى : فىأىقيكؿي  أىٍنتى
مَّده،   ..".ميحى

275 

منذ سبعيف سنة يقكلكف اهلل الخالؽ كما سكاه  "أدركت أصحاب النبي 
 "..مخمكؽ

226 

ابى  عىذىابنا، ًبقىٍكـو  اهللي  أىرىادى  ًإذىا" ، كىافى  مىفٍ  اٍلعىذىابي  أىصى ـٍ مىى بيًعثيكا ثيـَّ  ًفيًي اًلًيـٍ  عى  171 "...أىٍعمى
لىدىتً  ًإذىا" ٍرأىةي  كى بَّتىيىا المى رى

"
 43 

نِّي أىالى "  143  ..."الرَّبَّ  ًفيوً  فىعىظِّميكا الر كيكعي  فىأىمَّا سىاًجدنا، أىكٍ  رىاًكعنا اٍلقيٍرآفى  أىٍقرىأى  أىفٍ  نيًييتي  كىاً 
ٍمدي "  151 ..." يىٍفعىؿي  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  الدِّيًف، يىٍكـً  مىًمؾً  الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً  اٍلعىالىًميفى  رىبِّ  وً ًلمَّ  اٍلحى
 112 "الًعبىادىةً  ميخ   الد عىاءي "
 112 ..."اٍلًعبىادىةي، ىيكى  الد عىاءي "
ـي  اٍلقىدىري " دى  فىمىفٍ  التٍَّكًحيًد، ًنظىا ؿَّ  عىزَّ  المَّوى  كىحَّ ٍثقىى اٍلعيٍركىةي  فىًييى  ًباٍلقىدىرً  كىآمىفى  كىجى  295  ..."اٍلكي
 79 "اأٍليمَّةً  ىىًذهً  مىجيكسي  اٍلقىدىًريَّةي "
، ؾى أىٍستىًخيري  ًإنِّي المَّييـَّ " ، كىأىٍستىٍقًدريؾى  ًبًعٍمًمؾى ًتؾى ، فىٍضًمؾى  ًمفٍ  كىأىٍسأىليؾى  ًبقيٍدرى  147 ..."العىًظيـً
، أىٍستىًخيريؾى  ًإنِّي المَّييـَّ " ، كىأىٍستىٍقًدريؾى  ًبًعٍمًمؾى ًتؾى  159 ..."العىًظيـً  فىٍضًمؾى  ًمفٍ  كىأىٍسأىليؾى  ًبقيٍدرى
تَّى النَّاسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  أيًمٍرتي "  50 ..."المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى : قىاؿى  فىمىفٍ  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى : يىقيكليكا حى
ُ، إِلَّ  إِلَهَ  لَ : َيقُولُوا َحتَّى النَّاسَ  أَُقاتِلَ  أَنْ  أُِمْرتُ " ُ  إِلَّ  هَ إِلَ  لَ : َقالَ  َفَمنْ  َّللاَّ  90 ..."َّللاَّ
ًليًّا ًلي عىادىل مىفٍ : قىاؿى   المَّوى  ًإفَّ " ٍرًب، آذىٍنتيوي  فىقىدٍ  كى ا ًبالحى مى ٍبًدم ًإلىيَّ  تىقىرَّبى  كى  عى

".. 

98 

ؿَّ  عىزَّ  المَّوى  ًإفَّ " كَّؿى  كىجى مىكنا ًبالرًَّحـً  كى  رىبِّ  يىا نيٍطفىةه، رىبِّ  يىا: يىقيكؿي  ،[71:ص] مى
مىقىةه،  ..." عى

76 

ٍمؽى  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  ًكتىابنا كىتىبى  المَّوى  ًإفَّ " ًتي ًإفَّ : الخى ًبي سىبىقىتٍ  رىٍحمى  175 ...."غىضى
، البىاًسطي  ، القىاًبضي بِّي "ًإفَّ المَّوى ىيكى الميسىعِّري ك أىٍف أىٍلقىى رى ىٍرجي نِّي ألى زَّاؽي، كىاً  ، الرَّ

لىٍيسى    ..."كى

183 

ًئكىتىوي  المَّوى  ًإفَّ " مىبلى تَّى كىاألىرىًضيفى  السَّمىكىاتً  كىأىٍىؿى  كى ٍحًرىىا ًفي النٍَّممىةى  حى  ح ...."جي
ا ييٍخًرجي  اهللى  ًإفَّ ية: "كفي ركا"إف اهلل ييخرج ناسان مف النار فيدخميـ الجنة"  275 ..." قىٍكمن
بَّنىا نىرىل ىىؿٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا النَّاسى  أىفَّ "  187 ...." الًقيىامىًة؟ يىٍكـى  رى
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فجعؿ القـك يتكضؤكف  دعا بماء فأتي بقدح رحراح "أف النبي محمد 

 .."فحزرت

215 

ؿى  ًإفَّ " ميكفى  زيٍمرىةو  أىكَّ نَّةى  يىٍدخي مىى الجى كرىةً  عى  281 ..."يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيـَّ  البىٍدًر، لىٍيمىةى  القىمىرً  صي
ا زىارى  رىجيبلن  أىفَّ " دى  أيٍخرىل، قىٍريىةو  ًفي لىوي  أىخن مىى لىوي، اهللي  فىأىٍرصى ًتوً  عى  43 ...."مىٍدرىجى
ٍبدنا ًإفَّ " ابى  عى بَّمىا - ذىٍنبنا أىصى  153 ..."أىٍذنىٍبتي  رىبِّ : فىقىاؿى  - ذىٍنبنا أىٍذنىبى  قىاؿى  كىري
ـى  بىًني قيميكبى  ًإفَّ " اًبعً  ًمفٍ  ًإٍصبىعىٍيفً  بىٍيفى  كيمَّيىا آدى  302 ..."كىاًحد كىقىٍمبو  الرٍَّحمىًف، أىصى
ًتٍسًعيفى  ًتٍسعىةن  ًلمَّوً  ًإفَّ " اىىا مىفٍ  كىاًحدنا، ًإالَّ  ًمائىةن  اٍسمنا، كى ؿى  أىٍحصى نَّةى  دىخى  127 ...."الجى
ٍنسً  اٍلًجفِّ  بىٍيفى  كىاًحدىةن  مىةن رىحٍ  ًمٍنيىا أىٍنزىؿى  رىٍحمىةو  ًمائىةى  ًلمَّوً  ًإفَّ " ، كىاٍلبىيىاًئـً  كىاإٍلً  155 ..."كىاٍليىكىاِـّ
ذيهي  مىفٍ  ًمٍنييـٍ  ًإفَّ " ًمٍنييـٍ  كىٍعبىٍيًو، ًإلىى النَّاري  تىٍأخي ذيهي  مىفٍ  كى ًتًو، ًإلىى تىٍأخي ٍجزى ًمٍنييـٍ  حي  كى

  .."مىفٍ 

286 

ـي  ًإنَّؾى " مىى تىٍقدى ؿى  فىٍميىكيفٍ  الًكتىاًب، أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكـو  عى ديكا أىفٍ  ًإلىى تىٍدعيكىيٍـ  مىا أىكَّ  ييكىحِّ
  ..."المَّوى 

90 

نَّةً  أىٍنيىاري " ؿً  تىٍحتً  ًمفٍ  تىٍخريجي  اٍلجى  282 ...."ًمٍسؾو  ًجبىاؿً  تحتً  ًمفٍ  أىكٍ  - ًتبلى
ؿي " نَّةى  تىًمجي  زيٍمرىةو  أىكَّ تيييـٍ  الجى كرى مىى صي كرىةً  عى قيكفى  الى  البىٍدًر، لىٍيمىةى  القىمىرً  صي  263 .."ًفييىا، يىٍبصي

 108  ..."اآلباء فمات رجؿ بري عيد نكح ككانت األبناء تى  ى"أكؿ ما حدثت األصناـ عم
نىٍحيىا نىميكتي  ؾى ًباٍسمً "  127 "كى
، ذىاتى   اهللً  رىسيكؿً  ًعٍندى  نىٍحفي  بىٍينىمىا" مىٍينىا طىمىعى  ًإذٍ  يىٍكـو ؿه  عى  بىيىاضً  شىًديدي  رىجي

  ..."الثِّيىاًب،

254 

ٍمًؽ، ًمفى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  الشٍَّمسي  تيٍدنىى" تَّى اٍلخى  268  ..."فىيىكيكفي  ًميؿو  كىًمٍقدىارً  ًمٍنييـٍ  كفى تىكي  حى
، يىٍنبيتي  كىمىا فىيىٍنبيتيكفى  مىاءن  السَّمىاءً  ًمفى  المَّوي  ييٍنًزؿي  ثيـَّ "  262 .."شىٍيءه  اإًلٍنسىافً  ًمفى  لىٍيسى  البىٍقؿي
ٍيري " ، ًذيفى الَّ  ثيـَّ  قىٍرًني، النَّاسً  خى ـٍ ، الًَّذيفى  ثيـَّ  يىميكنىيي  24 ..."تىٍسًبؽي  أىٍقكىاـه  يىًجيءي  ثيـَّ  يىميكنىييـٍ
ك رىأىٍيتي " زىاًعيَّ  عىاًمرو  ٍبفى  عىٍمرى ر   الخي ؿى  كىافى  النَّاًر، ًفي قيٍصبىوي  يىجي  108 ...." سىيَّبى  مىفٍ  أىكَّ
ـي : ًظم وي  ًإالَّ  ًظؿَّ  الى  يىٍكـى  ًظمًِّو، ًفي المَّوي  ًظم ييـي يي  سىٍبعىةه " ا ، اإًلمى شىاب   العىاًدؿي  268 ...."كى
ميكهي " ؟ يىٍصنىعي  شىٍيءو  أًلىمِّ  سى  127 ..."،"ذىًلؾى
 275 "أيمًَّتي ًمفٍ  اٍلكىبىاًئرً  أًلىٍىؿً  شىفىاعىًتي"
ارىتً " د   أىمَّا بىٍعدي  العىرىبً  ًفي نيكحو  قىٍكـً  ًفي كىانىتٍ  الًَّتي األىٍكثىافي  صى  107  ..."ًلكىٍمبو  كىانىتٍ  كى
ارىتً " د   أىمَّا بىٍعدي  العىرىبً  ًفي نيكحو  قىٍكـً  ًفي كىانىتٍ  الًَّتي األىٍكثىافي  صى  202 ..." ًلكىٍمبو  كىانىتٍ  كى

 200 ...:"عرضت عمى األمـ فرأيت النبي كمعو الرىيط، كالنبي كمعو الرجؿ
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، البىٍيتي  ًلي فىريًفعى " ، فىسىأىٍلتي  المىٍعميكري مِّي المىٍعميكري  البىٍيتي  ىىذىا: فىقىاؿى  ًجٍبًريؿى  257  ..."ييصى
ا، فىيىٍأتيكفى " ، يىا: فىيىقيكليكفى  نيكحن ؿي  أىٍنتى  نيكحي سىمَّاؾى  اأٍلىٍرًض، ًإلىى الر سيؿً  أىكَّ  202  ..."اهللي  كى
اًلًحيفى  ًلًعبىاًدمى  أىٍعدىٍدتي :  اهللي  قىاؿى "  281 ...."سىًمعىتٍ  أيذيفه  كىالى  رىأىٍت، عىٍيفه  الى  مىا الصَّ

 46 "كاد قمبي يطير كقتيا"
لىـٍ  المَّوي  كىافى " ٍيريهي، شىٍيءه  يىكيفٍ  كى كىافى  غى مىى عىٍرشيوي  كى اًء، عى كىتىبى  المى  كيؿَّ  الذٍِّكرً  ًفي كى

"... 

180 

، شىًريؾى  الى  لىبٍَّيؾى : يىقيكليكفى  اٍلميٍشًركيكفى  كىافى "  49 ...."لىؾى
، بىٍيفى  كىافى " ـى نيكحو  آدى كفو  عىشىرىةي  كى مىى كيم ييـٍ  قيري ؽِّ  ًمفى  شىًريعىةو  عى  80 "اٍلحى
قىاًديرى  اهللي  كىتىبى " ًئؽً  مى بلى ٍمًسيفى  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلخى  أىٍلؼى  ًبخى

 ..."ةو،سىنى 

300 

ٍكليكدو  كيؿ  " مىى ييكلىدي  مى دىاًنًو، فىأىبىكىاهي  الًفٍطرىًة، عى رىاًنًو، أىكٍ  يييىكِّ سىاًنوً  أىكٍ  يينىصِّ  46 ...."ييمىجِّ
مىى المَّوً  لىٍعنىةي " ارىل، اليىييكدً  عى ذيكا كىالنَّصى  115 "مىسىاًجدى  ًئًيـٍ أىٍنًبيىا قيبيكرى  اتَّخى
 284  ..."رىسيكؿي  دىعىا ،[214: الشعراء] }ًَؤَٔزِسْ لَشِريَظَهَ خَٕلْشَزِني{ اآٍليىةي  ىىًذهً  أيٍنًزلىتٍ  لىمَّا"

ا أيٍعًطيى  ًإالَّ  نىًبي   األىٍنًبيىاءً  ًمفى  مىا" مىٍيوً  آمىفى  ًمٍثموي  مى ،البىشى  عى نَّمىا ري  الًَّذم كىافى  كىاً 
  ..."أيكًتيتي 

219 

ٍبدو  ًمفٍ  مىا" لىؾى : اٍلمىمىؾي  قىاؿى  ًإالَّ  اٍلغىٍيًب، ًبظىٍيرً  أًلىًخيوً  يىٍدعيك ميٍسًمـو  عى  113 ...."ًبًمٍثؿو  كى
ٍيره  ًإنِّي يىقيكؿى  أىفٍ  ًلعىٍبدو  يىٍنبىًغي مىا" نىسىبىوي  مىتَّى ٍبفً  ييكنيسى  فٍ مً  خى  210 ...."أىًبيوً  ًإلىى كى

 217 ...""مثمي كمثؿ األنبياء كمثؿ رجؿ بني بيتان فأحسنو كأجممو إال مكضع لبنة
 93 "رىد   فىييكى  ًفيًو، لىٍيسى  مىا ىىذىا أىٍمًرنىا ًفي أىٍحدىثى  مىفٍ "
بَّحى  مىفٍ " رَّهي  لىـٍ  عىٍجكىةن، تىمىرىاتو  سىٍبعى  يىٍكـو  كيؿَّ  تىصى ـ   اليىٍكـً  ذىًلؾى  ًفي يىضي  85 "ًسٍحره  كىالى  سي

"مف قرأ سكرة يكنس أعطي مف األجر كمف الحسنات بعدد مف صدؽ بيكنس 
"... 

18 

ًموً  آًخري  كىافى  مىفٍ " ؿى  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  كىبلى نَّةى  دىخى  95 "اٍلجى
 ج "المَّوى  يىٍشكيري  الى  النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ "
مىفٍ  لىوي، ميًضؿَّ  فىبلى  اهللي  يىٍيًدهً  مىفٍ " ٍيري  لىوي، ىىاًدمى  فىبلى  ييٍضًمؿٍ  كى ًديثً  كىخى  ًكتىابي  اٍلحى

 ..."اهللً 

311 

ـٍ " ٍزءه  نىاريكي ٍزءنا سىٍبًعيفى  ًمفٍ  جي ، نىارً  ًمفٍ  جي ـى يىنَّ  لىكىاًفيىةن  كىانىتٍ  ًإفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًقيؿى  جى
"... 

285 
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 رقم الصفحة الحديث
مَّدو  نىٍفسي  كىالًَّذم" ًحٍكتيـٍ  رىأىٍيتي  مىا رىأىٍيتيـٍ  لىكٍ  ًبيىًدًه، ميحى لىبىكىٍيتيـٍ  قىًميبلن  لىضى  289 ...":قىاليكا كىًثيرنا كى
، يىا" ـى  تىًجدى  لىفٍ  ًإنَّؾى  بينىيَّ ًقيقىةً  طىٍع يمىافً  حى تَّى اإٍلً ـى  حى ابىؾى  مىا أىفَّ  تىٍعمى  300  ..."يىكيفٍ  لىـٍ  أىصى
ٍنؾى  اٍطرىحٍ  عىًدم   يىا" ثىفى  ىىذىا عى سىًمٍعتيوي  ،"الكى  110 ..."بىرىاءىةه  سيكرىةً  ًفي يىٍقرىأي  كى
ـي  يىا" مِّميؾى  ًإنِّي غيبلى ، أيعى ، المَّوى  اٍحفىظً  كىًممىاتو اىىؾى  تىًجٍدهي  المَّوى  اٍحفىظً  يىٍحفىٍظؾى  46 ..."تيجى
ـي  يىا" مِّميؾى  ًإنِّي غيبلى ، أيعى ، المَّوى  ظً اٍحفى  كىًممىاتو ، تىًجٍدهي  المَّوى  اٍحفىظً  يىٍحفىٍظؾى اىىؾى  81 ...."تيجى
ؽ   مىا أىتىٍدًرم ميعىاذي  يىا" مىى المَّوً  حى  90 ..."أىٍعمىـي  كىرىسيكليوي  المَّوي : قىاؿى  ،"الًعبىاًد؟ عى
اؿي  النِّسىاءي  اهللً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي "غيٍرالن  عيرىاةن  فىاةن حي  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسي  ييٍحشىري "  269  ..." كىالرِّجى
مىى الًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسي  ييٍحشىري " اءى  أىٍرضو  عى ٍفرىاءى  بىٍيضى  269 ...."عى
ًة، يىٍكـى  نيكحه  ييٍدعىى" سىٍعدىٍيؾى  ٍيؾى لىبَّ : فىيىقيكؿي  الًقيىامى ، يىا كى ؟ ىىؿٍ : فىيىقيكؿي  رىبِّ  144 ...."بىمٍَّغتى
نَّةً  أًلىٍىؿً  ييقىاؿي " نَّةً  أىٍىؿى  يىا: الجى ميكده  الجى ، الى  خي ميكده  النَّارً  أىٍىؿى  يىا: النَّارً  كىأًلىٍىؿً  مىٍكتى  292 خي
،األىرٍ  المَّوي  يىٍقًبضي " يىٍطًكم ضى ، أىنىا: يىقيكؿي  ثيـَّ  ًبيىًميًنًو، السَّمىكىاتً  كى  ميميكؾي  أىٍيفى  المىًمؾي

"... 

169 

ؿى  أىرىأىٍيتى  ٍيًر، ًمفى  اٍلعىمىؿى  يىٍعمىؿي  الرَّجي يىٍحمىديهي  اٍلخى مىٍيًو؟ النَّاسي  كى  99  ..."عىاًجؿي  ًتٍمؾى ": قىاؿى  عى
سىنىاتً  كىتىبى  المَّوى  ًإفَّ  ، بىيَّفى  ثيـَّ  كىالسَّيِّئىاتً  الحى ـَّ  فىمىفٍ  ذىًلؾى سىنىةو  ىى ٍميىا فىمىـٍ  ًبحى  256 ..."يىٍعمى
مىى الكىاًفري  ييٍحشىري  كىٍيؼى  المًَّو، نىًبيَّ  يىا: قىاؿى  رىجيبلن  أىفَّ   268  ..."مالَّذً  أىلىٍيسى ": قىاؿى  كىٍجًيًو؟ عى
رً  ًفي طىاًئره  اٍلميٍؤًمفً  نىسىمىةي  ًإنَّمىا نَّةً  شىجى تَّى اٍلجى ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  يىٍبعىثىوي  حى سىًدهً  ًإلىى كىجى  جى
 ..." يىٍكـى 

289 

دريس  أكؿ رسكؿ بعث إلى أىؿ األرض كقد كاف قبمو أنبياء كشيث كا 
  ..."كقبميما

198 

مىى اٍربىعيكا النَّاسي  أىي يىا ، عى ـٍ ـٍ  أىٍنفيًسكي ـَّ  تىٍدعيكفى  الى  فىًإنَّكي اًئبنا كىالى  أىصى  149 ...."غى
اءى  مٍِّمًني: فىقىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى أىٍعرىاًبي   جى منا عى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى : قيؿٍ : قىاؿى  أىقيكليوي، كىبلى

  اهلل..."

161 

ًمقىتً  ًئكىةي  خي ، ًمفٍ  اٍلمىبلى ًمؽى  نيكرو اف   كىخي ، ًمفٍ  مىاًرجو  ًمفٍ  اٍلجى ًمؽى  نىارو ـي  كىخي  ًممَّا آدى
  ..."كيًصؼى 

252 

كم   مىعى  يىٍمعىبي  كىىيكى   ًجٍبًريؿي  أىتىاهي   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  مىاًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ ري
 ...."اٍلًغٍممىافً 

214 

مىٍيوً "يقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل  مىى مىا مىاتى عى ٍبدو عى  261 ...."ييٍبعىثي كيؿ  عى
 168 " عىذٍَّبتيوي  يينىاًزعيًني فىمىفٍ  ًردىاؤيهي، كىاٍلًكٍبًريىاءي  ًإزىاريهي، اٍلًعز   :"رسكؿ اهلل قاؿ 
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 رقم الصفحة الحديث
اءى ": قىاؿى  ؿه  جى اًلؾً  ًإلىى رىجي ٍبدً  أىبىا يىا: فىقىاؿى  أىنىسو  ٍبفً  مى  176 {}خٌشَّلَُّْٓ لٍَََ خٌْمَشْػِ  : المَّوً  عى

ًتؾى  النَّاسً  أىٍسعىدي  مىفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًقيؿى  ًة؟الًقيى  يىٍكـى  ًبشىفىاعى :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  امى
 ...." لىقىدٍ "

273 

ـي  يىتىمىنَّيىفَّ  الى  ديكي نِّينا بيدَّ  الى  كىافى  فىًإفٍ  ًبًو، نىزىؿى  ًلضير   اٍلمىٍكتى  أىحى  المييـَّ : فىٍميىقيؿٍ  ميتىمى
 ...."أىٍحًيًني

182 

ٍمدي  لىؾى  المَّييـَّ  ـي  أىٍنتى  الحى مىفٍ  كىاألىٍرضً  السَّمىكىاتً  قىيِّ ، كى لىؾى  ًفيًيفَّ ٍمدي  كى  146 ...."الحى
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 فيرس العالم المترجم ليم.
 رقم الصفحة السم

 122 األصمعي
 42 األنبارم

 100 بشر بف المعتمر
 90 أبك بكر بف المنذر 

 36 بف أبي العز الحنفيا
 132 بف قدامة المقدسيا

 165 البييقي
 31 ابف تيمية 
 55 الجبائي

 105 حافظ الحكمي
 27 أبك الحسف الخياط 

 164 أبك حنيفة 
 140 الخطابي
 50 الدارمي

 72 الزمخشرم
 23 الثكرمسفياف 

 109 الشنقيطي
 40 الشيرستاني
 126 الشيرازم
 43 الطبرم

 176 أبك العالية 
 235 عباد بف سميماف

 27 عبد الجبار اليمذاني
 55 عبد الرحمف السعدم
 108 عبيد اهلل بف عمير
 274 عكاشة بف محصف
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 رقم الصفحة السم
 226 عمرك بف دينار
 108 عمرك بف لحي

 22 ابف فارس 
 199 القاضي عياض
 35 ابف قيـ الجكزية 
 179 لبيد بف ربيعة
 176 مالؾ بف أنس
 24 محمد العثيميف

 118 حمد بف عبد الكىابم
 109 محمد صديؽ خاف

 22 ابف منظكر األنصارم 
 39 مكسي األشعرم  كأب

 235 النظاـ
 82 النيسابكرم
 56 أبك ىاشـ 
 129 أبك اليذيؿ 

 235 ىشاـ الفكطي
 25 كاصؿ العطاء
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 فيرس الفرق.
 

 رقم الصفحة الفرقة
 28 الجبرية
 23 الخكارج
 27 الدىرية
 23 الشيعة
 23 القدرية
 23 المرجئة
 27 المشبية
 27 المعطمة
 27 الممحدة
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 فيرس الكممات.
 رقم الصفحة الكممة

 111 االستعاذة
 111 االستعانة
 111 االستغاثة
 217 اإلنجيؿ
 116 البحيرة
 189 رالبص

 253 البيت المعمكر
 217 التكراة
 52 الجكىر
 38 الحادث
 117 الحاـ

 188 الحديث اآلحاد
 188 يث المتكاتر الحد

 133 الحقيقة
 117 السائبة
 262 العجب 
 38 العرض
 269 عفراء

 25 العقؿ عند المعتزلة
 269 قرصة النقي

 209 المقصكد بالبدف، الجسد مف غير ركح
 252 النقمبت حماليقو

 212 المطؼ عند المعتزلة
 133 المجاز

 313 المحكـ كالمتشابو 
 117 الكصيمة

 


