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   ٢٤ - ٢١الحشر: 



 
 

 اء هد إ

 إلى الموحدين حق ا  
 إلى المجاهدين صدق ا  
 إلى طلبة العلم الشرعي
 وجه اهللإلى من علمني حرف اَ يبتغي به  
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 وتقدير شكر
  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀٺ    ڀ   ڀ      ڀ  پ  پپ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژ 

 . ١٢لقمان:  ژ  ٿ  ٿ  ٿ
 .(١)" اهلل يشكر لم ، الناس يشكر لم : "من  وقوله 

وبعد: فإنني قبل  وبعلد الاا ال الد المبلارد احملد اهلل ،لو و ل ، واملعي واللعم ،عل  النبلي 
 تقديري، وخالص ، كريش ب وي  اتقدم فإنني ، ألاعه بالفض  ، ثم ا،ترافا  الكريم رلوله محمد 

 فضيعة إل 
 اهلل حفظه   بخيت حسن محمد األستاذ الدكتور

 من ولما باله ، الرلالة ااه ،ع  اإلشراف بقبو  مدر رحابة ،ن مشكورا وتفضعه ، لي لر،ايته
 مما ، ااا البحث كتابة فترة طوا  وقته من به حباني وما ، نميحة من به خمني وما ، ،طاء
 اللاي ، ااا المللتو  إل  وومعت لعنور خر ت حت  الرلالة ااا إثراء في راألث ،ظيم له كان
  . ،عمه ومحته في له يبارد وان ، واآلخرة الدنيا في القبو  له الكريم اهلل الأ 

مرحعلة  فلي إليالا االنتللا  شلرف لل  ايلأت التلي اإلللممية لع امعلة بالشلكر واتقلدم كملا
المعاملرة، ممثعلة فلي  والملااا  العقيلدة قللم– للدينا املو  بكعيلة البكلالوريوس والما للتير

ر،لاه اهلل ، ثلم اخلص بالشلكر اللاتاة كعيلة املو   فضيلة الدكتور عمااد الادين الشا   ،ميلداا 
 الدين في ال امعة فرع ال نو .

 المناقشة: ل نة ،ضوي الكريمين، لأللتااين امتناني، وخالص بعظيم شكري، اتقدم كما
 . داخلًيا م اقشا ، عمص  أحمد جابر ال : الدكتور
 .خارجًيا م اقشامحمد مص فى الجدي،  : الدكتور

الللديدة، واالرشلادات النافعلة. بالتو يالات ليثرياالا الرللالة، الاه مناقشلة بقبلو  لتفضلعاما واللد
كمللللا ال انللللل  ان او لللله ،ظلللليم شللللكري لععللللامعين فللللي مكتبللللة ال امعللللة اإللللللممية ب ميلللل   

لحظللة فللي تللوفير الممللادر والمرا لل  والكتلل  ممللا لللا  ،عللي  ،معيللة  اقلللاماا، والللاين لللم يتوانللوا
 البحث والتوثيق، واخص  فرع ال نو  بالشكر، فبارد اهلل فيام.

                                                 
-١9٤5ح٤/339لمللعة ، بللا  ما للاء فللي شللكر مللن احلللن إليللد، لللنن الترمللاي: الترمللاي، كتللا  البللر وا 1))

 ، حديث حلن محيح.١955
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وملد الختام بعظيم شكري وتقديري لوالدي  العويوين، ال َاين كانلا دوملا  ب لانبي يشل عاني، 
عم، فعامللا ،ظلليم الشللكر والتقللدير ويمللداني بالنمللح والتو يلله، وحث امللا الملللتمر ،علل  الععللم والللتع

 واالحترام واالمتنان. ف وااا اهلل ك  خير، وواداما محة و،افية، و ععاا في ميوان حلناتاما.
لل   كر وو للي اللللالي: ا. ،بللد الللرحمن  معللة وافللي،واشلل الللاي ت ش للم معللَي المللعا ، وتحم 

عيلا الما للتير، فأللأ  ان المشاق، حت  يل ر اهلل اتمام ااا البحث، وانقض  مشوار الدرالات الع
 يبارد فيه وي ويه من فضعه العظيم.

وال انللل  مللن الشللكر والعرفللان والللدي  وو للي اللاليللان، لمللا قللد ما لللي مللن الر،ايللة والتعويللو، 
 فبارد اهلل فياما.

كمللا واتقللد م بالشللكر كلل   مللن لللاام فللي اللاه الرلللالة بنملليحة او تو يلله او إرشللاد او د،للوة 
 ، ف واام اهلل خير ال واء.مالحة في ظار اللي 

وختاما : الأ  ربي العظيم ان يتقبل  منلي الاا العمل ، ويروقنلي اإلخلمص فلي شلأني كعله، 
 وان ال يكعني إل  نفلي طرفة ،ين، ومع   اهلل ولعم وبارد ،ع  نبينا محمد وآله ومحبه.

 
الباحثة/ ام  احمد الن ار
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 ةم  د  ق  الم  
الحملد هلل الواحلد األحللد، الفلرد الملمد، الحمللد هلل حملدا  يعيلق ب للم  و اله و،ظليم لللعطانه 
المتمللف بالكملللا  المطعلللق او األللللماء الحللللن  اللللرحمن اللللرحيم المعلللد القلللدوس الللللمم المللل من 

يفللوق الحللد ويع للو ،نلله الحمللر، المتفللرد بالمللفات الععيللة،  العويللو الملللت ير، الحمللد هلل حمللدا  
 وممة ولمما  ،ع  مععم البشرية حقيقة التوحيد، اما بعد:

 ،لن المل من تميلو التلي اإليملان اركلان احلد العلم، ومفاته الحلن  اهلل بألماء اإلقرار إن
 الربوبيلة، لمفالوم العقعلي التملور فالي المعط ، الم و  ،ن الورع المخعص بين وتفم  الكافر،

 وام او شائبة ك  من ،قيدته ينقي ان التقي الم من ،ع  لواما   فكان األلواية، لشعائر والتحقاقه
 .خراناآل التوحيد قلما له ليمفي العم، ومفاته الحلن  اهلل بألماء معتقده في

 وفلق يلة،اإللا الملفات آليات واألحكم، واأل،عم، األلعم، فامام يف اللعف اا  تميو ولقد 
 نآالقللر  مللن الملللتمد المللحيح التوحيللد ،علل  ،قيللدتام واقللام والوللل ، نحللرافاال مللن ،مللمام مللنا 
 ملفاته فلي اهلل توحيد إل  داماق اللعيمة، والفطرة الوا،ي بالعق  ملتعينين ؛النبوية واللنة الكريم
 .تعال  اهلل افترضه كما

 للتخعفام الملوا  الملنا  ،لن حلادواو  اإللايلة، لعمفات فامام في ،ديدة اقوام ولت إنه ثم 
 او   مملن ،وحلديثا   قديما   اإللممي التاريخ في الفرق لظاور اد  مما المحيح، الفام ادوات ،ن
 .شب ه او حر ف او ،ط   وا

 فاللم فللي اللللبي  ضللعتا العتللان ،شللرية، االثنلل  والشلليعة المعتولللة فرقتللا: الفللرق الل الء ومللن 
 ،ع  مطعقا   ا،تمادا   االلاية المفات في المحكمات اآليات وي تأ ةالمعتول فلعد اإللاية المفات
 .المطاف نااية في لعتعطي  قادام مطعقا   تنوياا   فنَواوا ،قولام،
 الكللمم ،عللم مللن النالل  اكثللروا ،نللدما حللاال ، احلللن يكونللوا فعللم ،شللرية االثنلل  الشلليعة امللا 

 . اخر  تارة معطعينو  تارة، م ولين تخبطوا فقد العق ، ،ع  ال،تمادام باإلضافة
 فالم فلي نفلله المملدر ،ع  -،شرية االثن  والشيعة المعتولة – كعياما ا،تماد ا   ومن 

 إللل  باإلضللافة الفاللم، فللي منا يامللا فللي واضللح تقللار  نللت  – النقلل  مللن الم للرد العقلل  المللفات
 ،علل  دوت كلل القديمللة الفللرق كتلل  بعلل  تللر  كمللا المعتولللة، يللد ،علل  ،شللرية االثنلل  الشلليعة تتعمللا
 .و،قديا   تاريخيا   بيناما وثيقة معة

 حقيقلة ،عل  لعوقلوف لمنا ياملا مقارنلة معمقلة لدراللة البحلث الاا بلإفراد الباحثلة قاملت للاا 
 .المالح اللعف بمنا  مقارنا   بيناما، الخمف ومواطن التشابه،
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 :البحث أهمية: ولً أ

 .الععوم اشرف من اإللاية المفات با  يعد .1

 .اإللاية المفات في ،شرية االثن  والشيعة المعتولة انحراف ع ، الوقوف .2

 .المفات فام في الول  البا  ،ن الكشف .3

 .ببعضاما المعة وثيقي ماابين بين مقارنة درالة .4

 .اإللاية لعمفات تأويعام في الماابين شباات رد .5

 . المفات فام في لعلعف المحيح الماا  توضيح .6

 :البحث ياراخت أسباب: ثا ياً 

 .اإللاية المفات في ،شرية االثن  والشيعة المعتولة لفرقتي المقارنة الدرالات انعدام .1

 .بالتفاضة اإللاية المفات درالة .2

 .االلاية المفات في ،شرية االثن  والشيعة المعتولة ماا  بين الفروق تحديد .3

 مملللا التفللللير كتللل  فلللي لعقيلللدةا آيلللات لمللللاق دراللللتاا اثنلللاء منللله  انبلللا   الباحلللث تنلللاو  .4
 .الموضوع لاات المعمق البحث ،ع  ش عاا

 .اإللاية المفات لبا  طرقام في المالح اللعف تميو إبراو .5

 :السابقة الدراسات: ثالثاً 

 بلين العمقلة بينلت الكتل  ملن وقعلة الفلرقتين، ،لن الحلديث ،نلد ضلمنيا   الموضوع ااا ُو د
 ُيضاف  ديد كموضوع الفرقتين بين اإللاية المفات وضوعم الباحثة افردت لالدو  الفرقتين،

 .بآرائام وااللتئناس اإلختماص اا  ل ا  بعد والد اإللممية، المكتبة إل 
 :ملا،دة ورلائ  كت  من توفر ومما

 . المنا،ي يولف ،ايشة: اإلمامية والشيعة المعتولة بين العقيدة امو  -1

 .العكعود العطيف ،بد: المفاتو  األلماء توحيد في المعتولة منا  -2

 .الضويحي ،عي: وتقويما   درالة األمولية المعتولة آراء -3

 .اللعود ابو ممح: الدينية والعقيدة الليالية النشأة الشيعة -4

 .القفاري نامر: ونقد ،ر  ،شرية االثن  اإلمامية الشيعة ماا  امو  -5

 .فظيالح العطيف ،بد: ظاارهوم البابه والشيعة الخوارج في المعتولة تأثير -6

 :الدراسة م هج: رابعاً 
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 اللللاه لمثللل  المنلللاا  انلللل  با،تبلللاره المقلللارن، التحعيعلللي الوملللفي الملللنا  الباحثلللة اتبعلللت
 وملن لالا، تفلليرام وملنا  اإللايلة بالملفات المعتولة ،قائد ،ر  خم  من والد الدرالة،

 واالخلتمف الشبه لمواطن عومو ل االلاية، بالمفات ،شرية االثن  الشيعة ،قائد ،ر  ثم
 .المالح اللعف بمنا  الدامغ الحق ببيان ،عياما الردود الد يتخع  بيناما،

 طريقة البحث:خامساا: 

 .اآلية ورقم اللورة، الم: باكر تعال ، اهلل كتا  من القرآنية اآليات مواض  بينن -1

ن اما،بأحلللد او باملللا اكتفيلللت الملللحيحين فلللي كلللان فلللإن: األحاديلللث ،لللوو -2  فلللي كانلللت وا 
 .،عياا الحكم بيان م . خر اا من احد إل  ،ووتاا: الحديث كت  من غيراما

 الفلرق كتل  ثلم ،قائلدام، ،ر  في ،شرية االثن  والشيعة المعتولة كت  ،ع  اال،تماد -3
 .الفكرة وتتضح المعن  يتم حت  غالبا   وااا الحديثة الفرق كت  ثم األماات،

 القليم ابلن وتعميلاه تيميلة، ابلن م لفلات ابروالا ومن اللعف كت  ،ع  الردود في اال،تماد -4
 .ال ووية

 و لد، إن التحقيلق الم لف، الكتا ، الم: اكر خم  من له اكر او  ،ند الكتا  توثيق -5
 والم للف الكتلا  الم ،ع  االقتمار ثم. المفحة النشر، لنة الدولة، الناشر، ، الطبعة

 . التكرار ،ند والمفحة

 .فيه ياكر موض  او  في لأل،مم لتر مةا -6

 .لاا اكر او  ،ند البحث في اللامضة الممطعحات توضيح -7

 لعمملللادر لعمملللطعحات، والملللااا ، لعفلللرق واألحاديلللث، لآليلللات متنو،لللة فالللارس وضللل  -8
 .لعموضو،ات والمرا  ،

 :البحث خ ة: سادساً 

 :التالي لنحوا ،ع  واي وخاتمة، فمو  وخملة مقدمة من البحث ااا يتكون
 

 :تمهيديالفصل ال
  الصلة التاريخية والعقدية بين المعتزلة والشيعة اإلث ى عشرية.

 المبحث األول: الصلة التاريخية بين المعتزلة والشيعة اإلث ى عشرية.
 المطع  األو : نشللللللأة المعتللللوللللللللللللللة.

 ،شرية. االثن المطع  الثاني: نشلأة الشيعلللللة 
 .،شرية االثن لمطع  الثالث: المعة التاريخية بين المعتولة والشيعة ا
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 المبحث الثا  : الصلة العقدية بين المعتزلة والشيعة اإلث ى عشرية. 
 المطع  األو : ،قائد المعتولة. 
 ،شرية.  االثن المطع  الثاني: ،قائد الشيعة 

 ،شرية. االثن الثالث: المعة العقائدية بين المعتولة والشيعة  المطع 
 الفصل الثا  

   م هج الستدلل ف  مسائل العقيدة.
 األول: م هج استدلل المعتزلة ف  مسائل العقيدة. بحثالم

 المطع  األو : العق . 
 المطع  الثاني: الكتا . 

 المطع  الثالث: اللنة.
 المطع  الراب : اإل ماع.

 ف  مسائل العقيدة.  عشرية الث ىالشيعة استدلل  المبحث الثا  : م هج 
 المطع  األو : القرآن الكريم. 
 المطع  الثاني: اللنة النبوية.

 المطع  الثالث: اال ماع.
 المطع  الراب : العق .

 الث ىوالشيعة تالف بين م هج  استدلل المعتزلة أوجه التفاق والخالمبحث الثالث: 
  عشرية.

 ،شرية.  االثن والشيعة   المعتولة تفاق بين منا ي التدالالمطع  األو : او ه اال
 االثن المطع  الثاني: او ه االختمف بين منا ي التدال  المعتولة والشيعة 

 ،شرية. 
 الفصل الثالث

  .عشرية من الصفات اإللهية الث ىموقف المعتزلة والشيعة 
 عشرية.  الث ىالمبحث األول: مع ى الصفات اإللهية ع د المعتزلة والشيعة 

 ع  األو : معن  المفات اإللاية ،ند المعتولة. المط
 ،شرية.  االثن المطع  الثاني: معن  المفات اإللاية ،ند الشيعة 
 . عشرية الث ىالمبحث الثا  : أقسام الصفات اإللهية ع د المعتزلة والشيعة 

 المطع  األو : اقلام المفات اإللاية ،ند المعتولة. 
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 ،شرية.  االثن اإللاية ،ند الشيعة المطع  الثاني: اقلام المفات 
 

 الفصل الرابع
 عشرية.  الث ى ماذج من  الصفات اإللهية ع د المعتزلة والشيعة  

 عشرية.  الث ىالمبحث األول:  ماذج من الصفات الذاتية ع د المعتزلة والشيعة 
 .،شرية االثن المبحث الثاني: نمااج من المفات الخبرية ،ند المعتولة والشيعة 

 الفصل الخامس
 عشرية ف  الصفات اإللهية. الث ىأوجه اإلتفاق واإلختالف ىبين المعتزلة والشيعة  

 ،شرية في المفات اإللاية. االثن المبحث األو : او ه اإلتفاق بين المعتولة والشيعة 
 ،شرية في المفات اإللاية. االثن المبحث الثاني: او ه اإلختمف بين المعتولة والشيعة 

 
 لتوصيات الت  توصلت لها الدراسة.أهم ال تائج وا تتضمن الخاتمة:

 وتشتم  ،ع  خملة فاارس: :الفهارس العامة
 اوال: فارس اآليات القرآنية.

 ثانيا : فارس األحاديث الشريفة.
 ثالثا : فارس األ،مم.

 رابعا : فارس الممادر والمرا  . 
 خاملا : فارس الموضو،ات.

ثم العلة  لة العربية،علعدرالة بال :ملخصال



 

 

 

 

 .تمهيديال الفصل

 .ةعشري الث ى والشيعة المعتزلة بين والعقدية التاريخية الصلة
 :ويشتم  ،ع  مبحثين

 ث ى عشرية.ين المعتزلة والشيعة ال المبحث األول: الصلة التاريخية ب  

 ث ى عشرية.العقدية بين المعتزلة والشيعة ال المبحث الثا  : الصلة   

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 األول المبحث

 .عشرية ث ىال  والشيعة المعتزلة بين التاريخية الصلة
 

 ثمثة مطال :يشتم  ،ع  و 

 الم لب األول:  شأة المعتزلة. 

 . ى عشريةث  الم لب الثا  :  شأة الشيعة ال  

 ث ى عشرية.تاريخية بين المعتزلة والشيعة ال الم لب الثالث: الصلة ال      
 
 
 
 
 
 

  



 

 األول الم لب

 .السياس  ودورهم ةاااازلااااااالمعت أةاااااا ش

  :المعتزلة  شأة: أولً 
لليراللا،  فريللدة مللن نو،اللا، لللابقة   فللي الثعللث األو  مللن القللرن الثللاني لعا للرة ظاللرت مدرلللة    

يللرا  مللا بللين م يللد  حااقللة الكللمم فللي ،رضللاا، فأثللارت ال للدا  حولاللا كث فللي نا اللا، فعلللفية   ،قعيللة  
 المعتولة.تعد اي فرقة آخر معار   ملتنكر   راتاا، مع    بطرحاا، و 

 اختعفت اآلراء في نشأة المعتولة إل  اقوا : 
حيلللث تفلللاخر المعتوللللة ب لللاور  ،للللومن النبلللي  تعلللود نشلللأتامملللنام ملللن االلل  إلللل  ان   -1

"قلللد رتللل  طبقلللات المعتوللللة قلللائم : ،لللن  (١)، فنقللل  ابلللن المرتضللل والملللحابة مو،وملللة لعنبلللي 
والي ان     معتاا، وقد تضمنتاا مللألة مللتقعة،طبقاتام، ونحن نشير إل (٢)القاضي ،بد ال بار

نما اكلر  طبقاتام ،ع  ما فمعه القاضي ،بد ال بار، من رلو  اهلل إل  ،مره ،شر طبقات، وا 
 . (3)في ك  طبقة المشاورين في ومانام؛ لتعار إحماء اوي المعارف منام في ك  حين..."

: حيلث إن افكلار و،قيلدة قاموا ،ع  يد ،عي بن ابلي طالل واا  فريق آخر إل  انام   -2
اال،توالية درلاا ،ع  يلد محملد بلن ،علي بلن ابلي طالل ، وان محملدا  اخلا ،لن  وام  بن ،طاء

 .(٤)ابيه
 منا الفتن التي وقعت ايام حر  ال م ، حينرا ت لفظة "اال،توا " واناد من قا  بأن  -3

                                                 
(١)

اللو احملد بللن يحللي بللن المرتضلل ، ملن ائمللة الويديللة، احتضللنته اختله لوفللاة ابللواه مللليرا ، نبللغ  اباان المرتضااى: 
  بالتللأليف والتمللنيف، تللوفي ، اشللتلشللا،را   ا  ا،  اديبللو، والبمغللة، وكللان فقياللا ، متكعمللوالنحلل ،مللليرا  فللي المللرف

 (.١/٢69، م ٢00٢، د. د، دار الععم لعمميين ،١5ط الوركعي،خير الدين  :األ،ممال. انظر:)8٤0

العممة الملتكعم، شليخ المعتوللة، وللي َقَضلاء  ،مد الَقاِضي،بد الَ بَّار بن اححلن و البا اض  عبد الجبار:قال  (٢)
، را  منه الماح  بن ،باد انه  بَ  ،علم ، واخمقلا  ماابلة، ملن اشلار مملنفاته:  الماا ي  شافع ،اْلُقَضاة ِبالري  

 ،اللوافي بالوفيلاتانظر:) ه.٤١5، وشرح األملو  الخمللة، ودالئل  النبلوة، تلوفي ،لام تنويه القرآن ،ن المطا،ن
لبنللان،  -بيللروت –دار إحيلاء التللراث ، د. ط، ق: احملد األرنللا وط وتركللي ممللطف يللحقت ،ين المللفديملمح الللد

حللين . لير ا،مم النبمء: شمس الدين محملد بلن احملد اللاابي، تحقيلق: شلعي  االرنل وط و ١8/٢0، ال١٤٢0
 (.١7/٢٤٤ه، ١٤١3لبنان،  -بيروت -، م للة الرلالة9، طلداأل

 -، دار النلد ٢ط، تحقيلق: د. محملد مشلكور، تضل : احمد بن يحي بلن المر شرح المع  والنح  المنية واألم  (3)
 (.3٢ص:)ه، ١٤١0، لبنان -بيروت

 .(39٤، )صم١99١القاارة،  -، الدار الممرية العبنانية8ط، ممطف  الشكعة :م مااا إلمم ب انظر:( ٤)
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، وظلل  (3)"اال،تلوا " األحنلف فأ للا  : "ملا رايلد،"،(٢)، األحنلَف بلن قلليس(١)وكيلل  للأ  المُ  ابلن

 .(٤)موقف الحياد بين انمار ،عي وانمار معاوية حت  ومن الخمفة األموية
الحلللن بللن  ،نللدما ا،تللو   ما،للة مللن امللحا ومللنام مللن قللا  ان ظاللور المعتولللة كللان   -4

الليالللية حلين للعم األمللر لمعاويلة، فعومللوا منلاولام ومللا دام، وقللالوا نشلتل  بللالععم  ،علي الحيلاة
 .(5)والعبادة

ا معللت كتلل  الفللرق ،علل  توثيقاللا  مشللاورة تعللود إللل  حادثللة  ومللنام مللن را  ان نشللأتام   -5
يا إمام اللدين، لقلد ظالرت فلي وماننلا "فقا :  (6)،ع  الحلن البمريوفياا ان ر م  دخ  ونقعاا، 

ديللللة و،ي : ما،للللة يكفللللرون امللللحا  الكبللللائر والكبيللللرة ،نللللدام كفللللر يخللللرج بلللله ،للللن المعللللة؛ واللللم
و ما،لة ير ئلون املحا  الكبلائر، والكبيللرة ،نلدام ال تضلر مل  اإليملان، بل  العملل   ،(7)الخلوارج

                                                 
)انظللر: الللوافي  ،ناللا. قتلل  يللوم ال ملل  ملل  ،ائشللة رضللي اهلل مللحابي، الللدارمي التميمللي،هااالل باان وكيااع:   1))

 (. 3/5١6. تاريخ الطبري، 7/٤٢٤بالوفيات، 

العم في حيلاة النبلي،  التميمي المعروف باألحنف، ابو بحر الضحاد بن قيس بن معاوية األح ف بن قيس:  2))
فيلللات األ،يلللان، ، حبلللله ،ملللر للللنة  ليختبلللره. )انظلللر: و يضلللر  بللله المثللل  فلللي الحعلللم، ملللن للللادات التلللابعينلكنللله 

 (.١/٢١٢. الثقات: الع عي، ٢/٤99

تللاريخ الرللل  (، و ٢7)ص: ممللر، بللدون لللنة،-ط، مكتبللة مللدبوليد.  المعتولللة فللي بلللداد، احمللد العمر للي، (3)
 (.٤/50٤، )ال١387لبنان،  -بيروت –دار التراث  ،٢محمد بن  رير الطبري، ط :والمعود

م، ١979 ،لبنلللللان -دار الععلللللم لعمميلللللين، بيلللللروت ،٢طملللللااا  اإلللللللمميين، ،بلللللد اللللللرحمن بلللللدوي، انظلللللر:  (٤)
(١/38). 

(، ١96م، )ص:١980ممللللر، -، دار الفكللللر العربللللي، القللللاارة٢ط واللللرة، انظللللر: تللللاريخ ال للللد ، محمللللد ابللللو (5)
، م١986لبنلان،  -بيلروت دار الحقيقلة،، د. ط اهلل األمين، درالات في الفرق والمااا  القديمة المعامرة: ،بدو 

 .(6)ص:

خمفللة  اثنللاء ه،١١ولللد بالمدينللة لللنة : مللن لللادات التللابعين، أبااو سااعيد الحساان باان أباا  الحساان البصااري 6))
ُمدح: "ما راينا اكمَ   ،إمام اا  البمرة، عبادةالورع و الواد و الععم و بالفماحة والحكمة، وُ،رف بال اشتار ،،مر

د. ط، دار  ،ق: إحلان ،باسيحقابن خعكان، ت ه. انظر: )وفيات األ،يان:١١0مروءة  من الحلن"، توفي لنة 
 ،يق: م مو،ة من المحققلينحقالاابي، ت :ا،مم النبمء(، ولير 70-٢/69م، )١900 لبنان، -بيروت –مادر

 (.٤/٢٢3): الصفدي، (، والوافي بالوفيات٤/57٤، ه١٤05 ،م للة الرلالة ،3ط

للواء كلان الخلروج فلي ايلام الملحابة ،عل   ،ك  من خلرج ،عل  اإلملام الحلق اللاي اتفقلت ال ما،لةالخوارج:   7))
ابعين بإحلان واألئمة في ك  ومان، بدات الاه الفرقلة ،نلدما خر لوا ،عل  األئمة الراشدين او كان بعدام ،ع  الت

المولللو،ة ، ١/58ما خر للوا ،للن امللر التحكلليم بعللد مللفين. )انظللر: المعلل  والنحلل : الشارلللتاني، ،نللد ،عللي 
 (. ١/١0، الندوة العالمية لعشبا  اإللممي: الميلرة في األديان
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ضلللر مللل  اإليملللان معملللية، كملللا ال ينفللل  مللل  الكفلللر ملللن اإليملللان، وال ي ،عللل  ملللاابام لللليس ركنلللا  
فكلر الحللن فلي اللد، وقبل  ان ، فت. فكيف تحكم لنلا فلي اللد ا،تقلادا  (١)طا،ة، وام مر ئة األمة

، ، وال كلافر مطعقلا  مل من مطعقلا  : انلا ال اقلو  إن ملاح  الكبيلرة  (٢)ي ي  قلا  وامل  بلن ،طلاء
ب  او في منولة بين المنلولتين: ال مل من وال كلافر. ثلم قلام وا،تلو  إلل  اللطوانة ملن اللطوانات 
المل د يقرر ما ا ا  به ،ع   ما،لة ملن املحا  الحللن، فقلا  الحللن: ا،تلو  ،نلا وامل ، 

 .   (3)فلمي او وامحابه معتولة"
ويعللد اللاا الللراي اللو الللرا ح فللي تلللمية المعتولللة ونشللأتام؛ ألنلله يتفللق ملل  بدايللة النشللأة، وال 

 راء األخر  ملاندة وملا،دة في انتشار افكار المعتولة.يمن  الد ان تكون اآل
تعلد المدرللة الفكريلة اال،تواليلة بملا كلان ل ا  مما لبق يتضح ان وامل  بلن ،طلاء كلان رئيلل

والقللللدرة ،علللل  اإلقنللللاع  ،و،مللللق الثقافللللة ،ودقللللة الفاللللم ،وقللللوة الللللنفس ،يتمتلللل  بلللله مللللن اكللللاء العقلللل 
ن مللح القللو  فللإن ظالللور المعتولللة كللرواد لحركللة فكريلللة كبيللرة كللان مترتبللا  بملللفة (٤)والتللأثير ، وا 

 .(5)مباشرة ،ع  موقف وام  ومحبه في مشكعة مرتك  الكبيرة 

  :للمعتزلة السياس  الدور: ثا ياً 
ن المتتبل  ألوائل  نشلأتاا  ؛ولدت فرقة المعتولة وبلدات تملون نفللاا وافكارالا لتتميلو ،لن غيرالا وا 

ي داا بعيدة  ،لن د،لاو  اللياللة، نائيلة  ،لن خضلم اا، لكنالا اا ملت الخعيفلة األملوي الوليلد بلن 
                                                 

((1 
تلرد األ،ملا  ابلد،وا مملطعح االر لاء، اي  من اوائ  الفرق التي تنل  إل  اإللمم فلي الظالور،  المرجئة: 

النلبة لإليمان إر اء العم  ،ن در ة اإليمان، و ععه في منولة ثانية ب، و،دم االاتمام باا ال مكان له في الواق 
تنتلل   فرق معامرةانظر:  يقولون: ال تضر م  اإليمان معمية كما ال تنف  م  الكفر طا،ة. ال انه  وء منه،

/ 3)الللعودية،  -، المكتبلة العملرية الاابيلة،  لدة٤إل  اإلللمم وبيلان موقلف اإلللمم منالا: غالل  ،لوا ي، ط
١39-١٤١.) 

؛ فملن بمغتله الللوا  الملتكعم، البعيلغ المتشلدق، كلان يعثلغ بلالراء ،كنيتله ابلو حايفلةواصل بن ع ااء البصاري:  (٢)
ميلوان )انظلر:  .او  ملن اظالر القلو  بالمنوللة بلين المنلولتين ،ا ر الراء وت نباا في خطابه، من ا مد المعتولة

 اللللل،١38٢لبنللللان،  -، بيللللروت، دار المعرفللللة١ط ،الب للللاوي ،علللليتحقيللللق: ، الللللاابي: ،تللللدا  فللللي نقللللد الر للللا اال
، م للللة ٢ط ،الانللد –يللق: دائللرة المعللرف النظاميللةحقن ح للر العلللقمني، تبلل: اللللان الميللوان، و 3٢9-330/٤

 (.٢١5-٢١٤/ 6، ال١390 ،لبنان –األ،عمي، بيروت

(3)
ا،تقلللللادات فلللللرق المللللللعمين  (.٤8-٤7/ ١، د. ت، )لللللللة الحعبللللليم  ، د. ط، الشارللللللتاني: المعللللل  والنحللللل  

 .(١/39)، لبنان -بيروت دار الكت  الععمية، ،د. ط النشار، ،عيفخر الدين الراوي، تحقيق:  :والمشركين

(٤)
م، نقللم ،للن ابللن ١993القلاارة،  -، دار الفكللر العربلليد. ط، يوللف : اللانمملل  العللد  ،نلد المعتولللةانظلر: ا 

 (.٢٢، )ص:االنتمار :الخياط

 (.٢٢انظر: المر   اللابق، )ص: (5)
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حتل  تلول  الخمفلة فقلربام وا،تنلق اال،تلوا ،  ،بن الوليد بن ،بد المعلد يويد، ووقفت ب ان  يويد
وانضلللم إلللليام ملللروان بلللن محملللد؛ فخاضلللوا معركلللة لياللللية تنفلللث فلللي ،ضلللد الخعفلللاء، وتشلللد ملللن 

 اورام، او ،ع  األق  ااا ظن الخعفاء فيام؛ ألن األمويين ا،تنقوا ماابام إبان لقوط دولتام.
قوط الدوللة األمويلة، اثنلاء حكلم الارون الرشليد حيلث التشلعروا وانوو  اال،توا  قعيم بعد ل

يلر  خعلق القلرآن؛ فالدده ان يقتعله بطريقلة للم ُيقتل  بالا  (١)،داءا  منه حين لم  ان بشر المريللي
المللأمون والمعتمللم، ، إال ان الوقللت لللم يمللِ  لللريعا  حتلل  اثللرت المعتولللة ،علل  (٢)احللد  مللن قبلل 

 .(3)فكانت لام القيادة الفكرية ولاامت بعمق في الدولة العبالية
بنا اللا العقعللي فُأ، لل  باللم المللأمون فقللربام لبمطلله ملل  العديللد مللن  المعتولللة تميللوتولقللد  

والععمللاء والمفكللرين والمتللر مين؛ فللواد نفللوا المعتولللة وقويللت شللوكُتام؛ فللأ،عنوا امللولام  الفملللفة
حلين وملعوا لكرللي الحكلم؛ الخمس، ونادوا بحريلة اللراي واإلرادة ولليادة العقل ، إال انالم تعللفوا 

 .(٤)مخالفيام في الراي القائ  بخعق القرآنفاضطادوا 
تربلة خملبة ، باإلضافة لثقافته و،مق تفكيلره لقد كان ول  المأمون باقتناء الكت  وتر متاا

ت، فملللن اشلللار ملللن ااع مللليته احملللد ابلللن ن اللللوواراالحتضلللان المعتوللللة، واللللند إلللليام العديلللد مللل
  . (7)، وابو الااي  العمف(6)، وثمامة بن اشرس(5)داوود

                                                 
(١)

والو راس  ؛فقيله معتوللي ،لارف بالفعللفة، يرمل  بالوندقلة، الملتكعم، المنلاظر، البلارع :بشر بن غياث المريس  
اللل. انظللر: لللير ا،للمم  ٢١8تووي س ةوو    ،اواي فللي دولللة اللارون الرشلليد الطائفللة )المريلللية( القائعللة باإلر للاء،

 (.٢/55(، واأل،مم: الوركعي، )١0/١99النبمء: الاابي، )

 .(395ص:) انظر: إلمم بم مااا : ممطف  الشكعة، (٢)

 م.٢00١، /األردنَ،مان، دار الشروق ،١ط ،(53)ص: انظر: الثورة العبالية: فاروق ،مر فووي، (3)

 .م٢00١، دار الشروق، َ،مان/األردن، ١ط، (٢8٢)ص: انظر: الخمفة العبالية: فاروق فووي،  4))

ولللي قضللاء القضللاة لعمعتمللم، ثللم  فللي البمللرة، ،ه١60، ولللد فللي لللنة اإليللادي المعتولللي :أحمااد اباان داوود (5)
انظللر:  ه.٢٤0تللوفي لللنة  لعواثللق، ا،عللن بمللاا  ال اميللة؛ وحملل  اللللعطان ،علل  امتحللان النللاس بخعللق القللرآن،

، تلللاريخ بللللداد: الللل١٤08، دار إحيلللاء التلللراث العربلللي، ١ط ،(١0/350) البدايلللة والناايلللة: إللللما،ي  بلللن كثيلللر،
 (.٢/٢٤6دادي، )الخطي  البل

اشللتار  القللائعين بخعللق القللرآن، ،المللتكعم مللن ر وس المعتولللة ،ابللو معللن النميللري البمللري ثمامااة باان أشاارس: (6)
 : الللاابي، ،تللدا (،  وميللوان اال8/338ر ا،للمم النللبمء: الللاابي، ) انظللر: لللي .اللل٢٢5بللاألد  والنللوادر، تللوفي 

 (.٢/83ن ح ر، ): ابللان الميوان(، و 37١/١)

واشلتار  ،فلي البملرةه ١35 ، وللد للنةراس المعتولة محمد بلن الالاي  البملري العلمف أبو الهذيل العالف: (7)
لللير ا،للمم ، انظللر: اللل٢35لللنة، قللوي الح للة، لللري  الخللاطر، وتللوفي بلللامرا ،كللان حلللن ال للد ، بععللم الكللمم

 (.7/١3١،مم: لعوركعي، ) (، واأل8/530) : الاابي،النبمء
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والتللله  ه؛ آملللرا  ٢١8،تلللوا  كلللدين رللللمي لعدوللللة للللنةإن حملللاس الملللأمون  ععللله يفلللر  اال 
  بأحملد واشتدت ليالة المحنة؛ فقت  بع  الفقالاء، ونك ل بحم  الناس ،ع  القو  بخعق القرآن،

حضللرته والللتمرت ب ر  س المعتولللةابللن حنبلل  اشللد التعللاي  حتلل  لللا  منلله الللدم؛ بعللدما نللاظره 
المناظرة ثمثة ايام؛ ثم إن المأمون اكتفل  بلل نه ثلم املر بلاإلفراج ،نله خوفلا  ملن الفتنلة ،عل  ملا 

-،ا علللت الملللأمون؛ فأكمللل  اخلللوه يبلللدو، او إ، ابلللا  بملللمبته وثباتللله ،عللل  اللللراي. إال ان المنيلللة 
 ووميته. لير الخمفة ،ع  خطاه -المعتمم

ُمتبنيللا  اال،تللوا ، ُمقملليا  المللااا  األخللر ؛  (الواثللق)تللوالي ثللم  للاء الخعيفللة الثالللث ،علل  ال  
لكنه بالغ كثيرا  حين كت  إل  قضاة األقاليم ان يمتحنوا الناس في خعق القرآن، واال  يقبعوا إال من 

فكانللت اات مللردودات لللعبية ااكللت  -بيللَد ان  اللللحر انقعلل  ،علل  اللللاحر -قللا  بتوحيللد المعتولللة
 م القو  المضادة.ارضة، وشدت من ،و المع

 لكن ،قيدتام لم تتلعل  (،ه٢3٢ -ه٢١8)إن المعتولة حكموا الخمفة العبالية من لنة 
اولاط العامة؛ نظرا  لليالات المحنة، وا لومام ،عل  مخلالفيام، باإلضلافة لمحلاولتام إ،لادة  في

م مملا للا  مياغة العقيدة اإلللممية بألفلاظ فعللفية مللتوردة؛ فنلت  ،نله نفلور العلوام ملن حكمال
الوقلت نفلله  المأمون والمعتمم والواثق، وفلي ،ع  المتوك  ان يناي لعطة المعتولة التي اللاا

 .(١)حماام من ردود الفعا  العنيفة ضدام حين لقط حكمام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(١)

ة فلللي الفكلللر اإلللللممي: المعالللد العلللالم . الفعللللف(٢8١،٢79ص:)انظلللر: الخمفلللة العباللللية: فلللاروق فلللووي،    
 ه.١٤33لبنان،  -بيروت -، مكت  التووي  في العالم العربي١، ط(٢7)ص: لعفكر اإللممي،
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 الثا   الم لب

 .الشيعاااااة  شاأة
وقوتلله ال مللت افللوااام؛  لكللن ،للوة اإللللمم إن مللفو اإللللمم لللم يللُرق لكثيللر مللن الحاقللدين، 

فتربموا ،ع  و    ان تلنح لام فرمُة ضعف قيلادة او  ال  ،املة لعبلوح ،لن مكائلدام، فللر  
 اللم العضا  في األمة بنشرام معتقدات باطعة، وافكار فالدة وقد برو من ا الء فرقة "الشيعة"

   يلو،م  لاورراا الضلاربة فلي القلدم، ومن الع ي  ان تأريخ الشيعة شاد ت اابلات  ملا بلين ُم مل
 وبين م حف  لماضياا، ودوناما منمف مدقق تحع  بالموضو،ية وااا او نا  الحكم القويم.

 :التالي النحو  ،ع الشيعة نشاة في الواردة اآلراء تقليم ويمكن 

 :الشيعة  شأة ف  الشيعة علماء رأي: أولً 
مللا مللن نبللي إال وقللد ،للر  ،عيلله اإليمللان ف، بعثللة النبللي قللديم ولللد قبلل   هإنلل الاارأي األول:    

  ژ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ ژ  :بقوللللله تعللللا  دلينملللللت ،(١) بواليللللة ،عللللي

،اللد إليلله فللي محمللد مللع  اهلل " :(٢)فللي تفللليره ،للن ابللي  عفللر قللائم   القملليفقللد رو   -١١5طلله: 
نمللا لللموا اولللو العللوم  نلله أل،عيلله وآللله واألئمللة مللن بعللده فتللرد ولللم يكللن للله ،للوم فلليام اناللم اكللاا وا 

ن الللد اواألومللياء مللن بعللده والقللائم ،عيلله اللللمم وللليرته فللأ م  ،للومام ،اللد إللليام فللي محمللد 
فقلد ثبلت ان  ميل  انبيلاء اهلل ورللعه و ميل  ، وقد باللوا فلي اد،لائام فقلالوا: "(3)"كالد واإلقرار به

حبتلله امحبلين وثبلت ان المخللالفين لالم كلانوا للله ول ميل   طاللل   المل منين كلانوا لععللي بلن ابلي
 .(٤)"فم يدخ  ال نة إال من احبه من األولين واآلخرين فاو إان قليم ال نة والنار ...مبلضين

                                                 
د.ن، ، ١ط: (،١/57) ،شللرية: ناملللر بللن ،بللد اهلل القفلللاري، امللو  مللاا  الشللليعة اإلماميللة اإلثنلل انظللر:  (١)

 ه.١٤١٤

 لععللومنفللله  فللر ن ،الحللديثو  بالفقلله واألمللو مللن ،عمللاء الشلليعة، يعللد ،نللدام ،للالم  علاا  باان إبااراهيم القماا : (٢)
ربل   في الن ف األشرف، ودفن باا. انظر:، ه ١373ي لنة الدين، اشتار بإرشاده بقعمه اكثر منه بكممه، توف

 .د.ن، د. ط،  ، د.(١/١8)الحاج حلين الشاكري،  -قرن م  العممة األميني

 .، د.ط، د.ن، د. ( ٢/65)، الحلن ،عي بن إبراايم القمي تفلير القمي: ابو (3)

 (.١/١6، )الفي  الكاشاني: التفلير المافي (٤)
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 قلد توافقلت كتل  التفللير ،عل  ان الملراد ملن ،الد آدم الو، فالقو  ظلاار اللبطمنااا إن  
 ژآدم وقعنا له  ولقد ومينا"قا  الطبري: ، (١)،دم االقترا  من الش رة واالمتناع من األك  مناا

وولوس إليه الشيطان فأطا،ه،  ،١١طه:  ژ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ
قا : ترد  يقو : فترد ،ادي...   ژ  ڤ ژوقوله  ..وخالف امري، فح  به من ،قوبتي ما ح .

او ،لدم األكل  ملن شل رة  فلي ال نلة، وال يتطلرق  آلدم ، فظاار  وبين  ان ،اد اهلل (٢)"امر ربه
 األمر مطعقا  إل  الوماية لععي كما يد ،  الشيعة.

وقد  اء في حديث المحا ة بين آدم ومولل  ،عياملا الللمم، اقلرار آدم بانله قلد ،مل  اهلل  
تحلاج آدم  يقلو : " النبلي  فقد لم  ابو اريرة ، (3)في تفريطه بعاد اهلل اال  يأك  من الش رة

ام ملن ال نلة، فقلا  ومول  فح  آدم مول ، فقا  مول : انلت آدم اللاي اغويلت النلاس واخلر ت
لله آدم: انلت موللل  اللاي ا،طلاه اهلل ،عللم كل  شليء وامللطفاه ،عل  النلاس برلللالته، فقلا : نعللم، 

 . (٤)ي ،ع  امر قدر ،عي قب  ان اخعق،"قا : فتعومن
، اللو اد،للاء  لللاقط  بمللريح قوللله  وفللي و،للم الشلليعة ان األنبيللاء  ميعللا  قللالوا بواليللة ،عللي 

، ٢5األنبيللللللاء:  ژ  ٺ   ٺ  ڀ        ڀ   ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژتعللللللال : 
، واو    كافة اي إل  التوحيد، ليس إل  شليء  للواهان د،وة الرل وااا نص مريح ال ري  فيه

 .ما يكعف به الملعم او النطق بالشاادتين
او محمد  واوميائام، فاو باطل   بلالنص الملريح ،عل  ان الوا العوم  د،اء الشيعةاما ،ن ا 

، و للللاءت 35األحقللللاف:  ژ     ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ    ائ  ائ ژتحديللللد اولللللي العللللوم مللللن الرللللل ، 

                                                 
(، دار ٤/١03، )محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي: اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن انظر:  1))

 . ال ١٤١5، لبنان –بيروت  الفكر،

كر، محملللد شلللا لللام  البيلللان فلللي تأويللل  القلللرآن: محملللد بلللن  ريلللر الطبلللري، تحقيلللق : احملللد تفللللير الطبلللري   2))
ابلو الللعود : إرشاد العق  الللعيم إلل  موايلا الكتلا  الكلريمال. وانظر: ١٤٢0، م للة الرلالة، ١(، ط١8/383)

 لبنان، د.ت. -بيروت  ،دار إحياء التراث العربي (،6/٤٤، )العمادي محمد بن ممطف 

دار الفكلر، بيلروت ، ١ط (، ١/١50، )،علي بلن محملد القلاري: حمرقاة المفاتيح شرح مشلكاة المملابيانظر:   3))
 .ال ١٤٢٢لبنان،  -

، )ح: محمللود خعيلل  -ق: بشللار ،للواد معللروف يللحقاألمللبحي المللدني، تموطللأ اإلمللام مالللد: مالللد بللن انللس   4))
 .ال١٤١٢،الرلالة م للة(، 68/٢(، )١87٢
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ية المحيحة ت وم ان اولي العوم ام من الرل  فحل ، نوح وابراايم ومول  و،يل  اللنة النبو 
ومحمد 

(١). 
   

الو اللاي بلار   ان الرللو  -فلي القلديم والحلديث  - شليعةبعل  اليلو،م  لثا  :الرأي ا 
، ،عيللا   بللارة التشللي ، ففللي حياتلله شللاي  ،للدد مللن المللحابة

وان او  مللن قللا  باللاا الللراي ،(2) 
في كتابله فلرق الشليعة، وملن االم األللبا  لنشلوء  (3)والنوبختي ،القمي في كتابه المقاالت والفرق

ع  ،عماء الملعمين ار   التشي  في نشأته و اوره إل  امو  ا نبية، فقلام ااا الراي او ان ب
الشيعة بمحاولة إ،طاء التشي  مفة الشر،ية، والرد ،ع  د،و  خمومام؛ فاد،وا الاه اللد،و ، 

ت ملن طلرق اال  ، وو،ملوا انالا رويل ووضعوا روايات كثيلرة فلي اللد، ونللبواا إلل  رللو  اهلل
 .(٤)اللنة
م تالديام  احلد (5)محملد حللين آ  كاشلف اللطلاء ملن الععملاء المتلأخرين وقد ايد الاا اللراي 

فللي حقلل  اإللللمم اللو نفللس مللاح  الشللريعة  إن او  مللن وضلل  بللارة التشللي ": فقللا  المعامللرين
يعني ان بارة التشي  وضعت مل  بلارة اإلللمم  نبلا  إلل   نل ، وللواء بللواء، وللم  -اإللممية 

 .(6)"يو  غارلاا يتعااداا باللقي والر،ي حت  نمت واودارت في حياته ثم اثمرت بعد وفاته

                                                 
م لللللة ، 6(، ط١/١5، )شلللرح األربعلللين النوويللة فلللي األحاديلللث المللحيحة النبويلللة: ابلللن دقيللق العيلللدانظللر:   1))

 ال.١٤٢٤، الريان

 -، دار ،مار،،ملللان١(، ط١9: محملللد البنلللداري، )ص: التشلللي  بلللين مفالللوم األئملللة والمفالللوم الفارلللليانظلللر (٢)
، د. ، دار طيبلة، 3(، ط١/١3٢، )القفلاري ملألة التقري  بين اا  اللنة والشليعة: ناملرو  ه.١٤08األردن، 
 .ال١٤٢8

كانت المعتولة تد،يله والشليعة  تكعم، المتفعلف،الشيعي، الم ابو محمد الحلن بن مول  النوبختي،: ال وبخت  3))
 ، لله م لفلات ،لدة منالا:ألن آ  نوبخلت معروفلون بواليلة ،عل  ووللده  ؛ولكنه إل  حيو الشيعة ما او ،تد،يه

انظللر: لللير  مائللة بقعيلل .ثمث  ، تللوفي بعللد لللنةوالللديانات، وكتللا  التوحيللد وحللدث العللالم، وكتللا  اإلمامللة، اآلراء
الفارلللت: ابللو الفللرج محمللد بللن (. ١٢/١7٤(. الللوافي بالوفيللات: المللفدي، )١١/5١9ا،للمم النللبمء: لعللاابي: )

 ه.١٤١7لبنان،  -، دار المعرفة، بيروت٢(، ط١/٢٢0النديم، تحقيق: إبراايم رمضان، )

 (.١/65، )عقفاريل،شرية:  االثن امو  ماا  الشيعة اإلمامية : انظر( ٤)

لله العديلد ملن الم لفلات  ،الل١٢9٤لن لف للنة ،لاِلم شليعي وللد فلي مدينلة ا محمد حساين لل كاشاف الا ااء: (5)
 ويكيبيللديا. انظللر: ه١373 الت، وقللد اوقللف مكتبتلله ُقبيلل  وفاته،امللابته نوبللة مللحية مللات ،علل  إثراللا لللنةوالمقللا

 م8/٤/٢0١5م، ٢6:http://ar.wikipedia.org/wiki ،6 (،المولو،ة الحرة)

م لللة ،  د.ط، (٤3)ص،عفلر: ،مء آ   يقتحق، محمد الحلين آ  كاشف اللطاء :ام  الشيعة وامولاا (6)
 .اإلمام ،عي 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 ،١9آ  ،مللران:   ژچ  چ   چ  ڃ  ڃ ژ إن ويللف اللاا القللو  ظللاار لقوللله تعللال : 

 ختمف بينام ، وال لند ألقوالام.ومن الظاار ان البارتان تد  ،ع  اال
إن ،عيللا  قمللد ":  (١)قللا  ابللن النللديم ، حيللثة يللوم ال ملل ظاللور الشلليع ،للوا :لااثلثاالاارأي ا 

بعلله ،علل  الللد الشلليعة، طعحلة والوبيللر ليقاتعامللا حتلل  يفيئللا إللل  امللر اهلل  لل  الللمه، فلللم  مللن ات
 .(٢)األمفياء األولياء" -،عيه اللمم  -فكان يقو : شيعتي، ولماام 

إلل   ، والو فيملا يبلدو يشليربلهانفلرد ابلن النلديم " ناملر القفلاري قلائم : راياللالاا ورد ،ع   
 ، ق لق  الشيعة ،ع  انملار ،عليتاريخ ظاور الشيعة بمعن  األنمار واألتباع، وتاريخ إطم

والشد ان الاا القلو  ال يلد  ،عل  بدايلة األملو  الفكريلة لعتشلي ، فالو يعنلي انلا المعنل  العللوي 
 .(3)"لعشيعة

 :التشيع  شأة ف  الشيعة غير علماء لراء :ثا ياً 
اتللاح الفرمللة لعتشللي  ان  ،علل  ان الخللمف بللين الملللعمين قللديما   آراء ،عمللاء الفللرق تمقللت 

 الشيعة ألفكارام. تاحتدام الخمف الام في بعور ان يطرا ،ع  اللاحة اإللممية، و 
  وملل  اللاا االتفللاق اللللالف الللاكر إال اناللم اختعفللوا إللل  تحديللد الفتللرة الومنيللة لظاللور التشللي  ،علل

 :النحو التالي
 . (٤)باإلمامة حو  احقية ،عي  او  خمف بعد وفاة النبي  -1
إلل  ،ثملان، وملا   ملا  قلوم  ف ،نيتفلرق المللعماد  إل  ، ختمف بعد مقت  ،ثماناال -2

، إل   آخرون  .  (5)موقعة ال م ب ونت  ،ن الد االقتتا  بيناما، فيما ُ،رف،عي 
خ لله بموقعلة ال مل ، وملنام ملن يلر  ، فمنام من يل ر الخمفات بعد التشااد ،ثمان  -3

اه األحلللداث الداميلللة ، كللل  الللانللله بعلللد موقعلللة ملللفين، وآخلللرون بالتشلللااد الحللللين 
 .آل  البيت فكانت ميدا  ثمينا  لعمتربمين بوحدة المف الملعما  ت المشا،ر 

                                                 
 ، تللوفيتلللعين لللنة ة،للاق قرابلل ،متشلليعا   ،كللان معتوليللا    ،ابللو الفللرج محمللد بللن إلللحاق بللن النللديم اباان ال ااديم: (١)

   (.6/٢9 األ،مم: الوركعي)انظر:  .ه٤38

 .(١/٢١7) ،بن النديما :الفارلت (٢)

 .١/68، ،شرية: نامر القفاري االثن امو  ماا  الشيعة اإلمامية  (3)

. الفرقلة فلي اإلللمم بلين الشليعة واال  ١/١3٢،القفلاري ملألة التقري  بين اا  اللنة والشليعة: ناملر: انظر (٤)
 .٤7رة، القاا -اللنة: محمد احمد خضر، مطاب  شركة الطوب ي

لللمَّبيانظلللر:  (5) مكتبلللة الملللحابة، ، اللللم  المطالللل  فلللي لللليرة اميلللر المللل منين ،علللي بلللن ابلللي طالللل : َ،علللي المَّ
 .٢/807، ال١٤٢5، اإلمارات -شارقةال
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ومملللا ال شلللد فيللله ان الللاه األحلللداث المف علللة المتواليلللة ترابطلللا  مللل  تر يحلللات نشلللأة   
ومللل امرة كشلللفت  ،فلللي الوقلللت نفلللله ترابطلللا  اليخفللل  ،عللل  ،اقللل   ملللن دللللائس مبيتلللة ؛الشللليعة

 . (١)،بد اهلل ابن لبأ((اال واو  ،األحداث ،ن ُمشعِ  لعيراا

  :الشيعة ظهور ف  الراجح الرأي
نمللا قيلل  لاللم باإلمامللة، فقللا : " ،عللي لقللد ر للح األشللعري ارتبللاط ظاللور الشلليعة بأحقيللة   وا 

 .(٢)" الشيعة ألنام شيعوا ،عيا رضوان اهلل ،عيه ويقدمونه ،ع  لائر امحا  رلو  اهلل
ل  الد اا  ابن حوم فمر ح في الفم  بين المع  والنح  قائم : "  الشليعة فلي  وملن وافلقوا 

ة ووللده ان ،عيا رضي اهلل ،نه افض  الناس بعد رلو  اهلل مع  اهلل ،عيه ولعم واحقالم باإلمامل
ن خالفام فيما ،دا الد مما اختعلف فيله المللعمون فل إن خلالفام فيملا اكرنلا من بعده فاو شيعي وا 

 .(3)"فعيس شيعيا
ار  : "حيث قا ، م  ظاور ،بد اهلل بن لبأ ظار التشي ما من المعامرين فير  القفاري او  

ان الشيعة كفكر و،قيدة لم تولد ف أة، ب  إناا اخات طورا  ومنيلا ، وملرت بمراحل .. ولكلن طمئل  
العقيدة الشيعية وام  امولاا ظارت ،ع  يد ابن لبأ او  من شاد بالقو  بفر  إماملة ،علي، 

 .(٤)"وان ،عيا  ومي محمد باإلمامة

 : الشيعة  شأة ف  القول خالصة
 .ظار بداية ،اد ،ثمان لعتشي  نو،ان: تشي  ليالي اظار المحبين آل  البيت، 

فتنلللة فألللل  وتشلللي  ،قلللدي: قاملللت ،عيللله طوائلللف ملاليلللة تو،مالللا ،بلللد اهلل بلللن للللبأ؛ فحمللل  للللواء ال
المنافقين ،ع  حمار الخعيفة ،ثمان ومن ثم قتعه،  والتمروا في اشعا  الفتنة بين فريقي الحم  

                                                 
دخل  دمشلق فلي ايلام ،ثملان  ،بألوايلة ،علي القائعة ؛لبئيةراس الطائفة ال، من غمة الونادقة عبد اهلل بن سبأ: (١)

قللله ،عللليبلللن ،فلللان، فأخر للله ااعالللا، فانملللرف إلللل  مملللر، و الللر ببد،تللله انظلللر: األ،لللمم  ه.٤0للللنة ، حرَّ
 (.٤/88لعوركعي:)

 ، (١/5  بتمحيحه: اعموت ريتر،)انظر: مقاالت اإللمميين واختمف الممعين: ابو الحلن األشعري، ،ن  2))
 (.١/١55ال، )١٤00المانيا، -فيلبادن ، دار فرانو شتايو، بمدينة3ط

القلاارة،  –(، بلدون ط، مكتبلة الخلان ي ٢/90)الفم  في المع  واألالواء والنحل : ،علي بلن حلوم األندلللي،   3))
 .د.ت

. الوشلللليعة: مللللالح الرقلللل ، ١/78،شللللرية: نامللللر القفللللاري، االثنلللل اا  الشلللليعة اإلماميللللة امللللو  ملللل انظللللر: (٤)
 (.8)ص:
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،لوا انله الوملي وللبوا ؛ واد  قبي  ان يتم الملعح بيناملا، بل  وادوا فلي التمايلد لفتنلتام فلي ،علي
 .(١)،تقادام بالر عة لععي ومن ثم ألئمتاماالمحابة وتطاولوا ،عيام، ب  مرحوا ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مكلة  -، دار الدراللات الععميلة3(، ط٢3التشي  نشأته ومراحل  تكوينله: احملد بلن للعد اللاملدي، )ص: انظر: (١)

 المكرمة.
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 الثالث الم لب

 .فيها المؤثرة والعوامل والشيعة زلةالمعت بين التاريخية العالقة  بيعة
قللح لألفكللار والثقافللات؛ الللليما حللات اإللللممية الوالللعة ان ظاللر تملقللد كللان مللن نتللاج الفتو  

، وملا الثقافات القديمة والمعتقدات الباطعة التي القت بظملالا؛ فلأثرت وتلأثرت للد  حامعيالا قلديما  
نفتللاح ،علل  كتلل  األمللم األخللر  بمللا حوتلله مللن فعلللفات فحملل  اال انيللةوفللدت بلله مللن ثقافللة يون

 باطعة.
ة لقوة الدولة اإللممية ومفاء المناب  ، لكنالا ملا لبثلت ان يَ مكثت براة من الومن متخف  لقد  

طفللت ،علل  اللللطح ،نللدما الللتمالت ،قللو  بعلل  الخعفللاء، او ان اللللعطة وقعللت بأيللديام فكانللت 
 حوا بمكنون نفولام وما ُاشِك  ،عيام من ُشَبه  مدَّرواا لألمة بألراا.العحظة الت  يتمنون ليبو 

وفلللي اللللاا التللللأريخ لنلللللتنت  العمقللللة بللللين المعتولللللة والشلللليعة ملللللتندين ألر للللح األقللللوا  فللللي  
 نشأتياما.

 :عشرية الث ى والشيعة المعتزلة بين التاريخية الصلة بيان: أولً 
ه( فللي حللدود ١3١ -ه80المعتولللة فللي البمللرة ،علل  يللد واملل  بللن ،طللاء )ظاللرت فرقللة 

، لكناللا العمللر العبالللي تاريخيللا   ناايللة المائللة األوللل  لعا للرة فللي العمللر األمللوي، واوداللرت فللي
،تقادية، متأثرة  بالفعلفة اليونانية، فكانت ُ    كانت المدرلة الكممية األول  واو دت امولاا اال

كللان األبللرو منللا نشللأتاا مللبلتاا الدينيللة، مبتعللدة  كلل  البعللد ،للن الليالللة، موضللو،اتام ،قعيللة، و 
 . (١)لكناا ما لبثت ان خاضت غماراا متحدثة  ،ن اإلمامة وشروطاا

. فلللي خضلللم األحلللداث (ه٤0)د ،بلللد اهلل بلللن للللبأ املللا الشللليعة فكانلللت قلللد ظالللرت ،عللل  يللل
 .الليالية قبي  مقت  ،ثمان
نه لمن الممحظ في اشخاص كان يلبق ظاور  ان ظاور فكر الشيعة متمثم   وا 

ام ،ع  الخمفة( ء، اما من ناحية توليام منام  الحكم )التيمالمعتولةشخميات فكر 
   ِغمار ،عم الكمم.فالمعتولة قد لبقتام، باإلضافة أللبقيتاا في خو 

  

                                                 
ه، ١٤٢7، مكتبللة آفللاق، 3انظللر: الفللرق القديمللة والمعامللرة فللي التللاريخ اإللللممي: محمللد حلللن بخيللت، ط١) )

٢5٤. 
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واملللا  ،(٢)ه٢3٢ -ه٢١8ملللن للللنة  (١)وقلللد تلللول  المعتوللللة الحكلللم اثنلللاء الدوللللة العباللللية 
 .  (٤)ه385-ه367من لنة  (3)الشيعة فقد كانوا اثناء الدولة البوياية

أمه ووو ته فارلية، م  ميوله الف اتفاقهمي  المأمون إل  الععويين ل ومن الشوااد
فة؛ بلب  معة النل  التي وكان الفرس يعتقدون ان الععويين ام وحدام احق بالخم ،فارليتين
 معد الفرس اللالاني. (يود رد الثالث)  ،عي منا ان تووج الحلين بن ،عي ابنة تربطام بآ

اتلل  اللل  ٢0١واللي انلله فللي لللنة  ،بحركللة ليالللية غريبللة لقللد قللام المللأمون فللي اللاا المللدد
والو اإلملام الثلامن - واو اإلمام ،عي الرضا بلن مولل  الكلاظم بلن  عفلر الملادق ،بأمير ،عوي

 له ابنتله ام   محملد، ووو  بله بالرضلا ملن آوبايعله بواليلة العالد، ولق   -،شرية االثن ،ند اإلمامية 
ثيلللا  بس الوِلللل ،العبالللليين املللر  نلللوده بطلللرح الللللواد شلللعارَ ، بللل  وواد األملللر غرابلللة  انللله الحبيللل 

 .(5)الععويين وكت  بالد إل  لائر انحاء الممعكة الخضراء شعارَ 

                                                 
بلو العبللاس ،بللد اهلل بللن محمللد بللن ا  ابتللدات منللا لللنة اثنتلين وثمثللين ومائللة ا ريللة، ببيعللة الدولااة العباسااية:  1))

 انظلر: للتمائة.للنة للت وخمللين و ، التتر ،ع  بللداد ، وانقرضت بالتيمء،عي بن ،بد اهلل بن ،باس بالخمفة
  ، اللل١٤١7لبنللان،  -دار الكتللا  العربللي، بيللروت ، ١، طحقيللق: ،مللر تللدمري: ابللن األثيللر،  تالكاملل  فللي التللاريخ

المطبعة ، 3(، ط:3/١93ماح  حماة، )ابو الفداء ،ماد الدين إلما،ي  بن ،عي : المختمر في اخبار البشر
 ، د.ت.الحلينية الممرية

 (.٢8١: فاروق فووي، )ص:خمفة العباليةال ٢))

امتللللاوت الللاه المرحعللللة بللللليطرة آ  بويلللله، واللللم (، م ١055 - 93٢اللللل/ ٤٤7 - 3٢0 : )الدولااااة البويهيااااة  3))
اتلوا بأفعلا  منكلرة، يعودون إل  بمد الديعم ) نو  بحلر قلووين(، والم شليعة، حاقلدين ،عل  اإلللمم، متعملبين، 

وكللانوا فللي البدايللة مللن الر،ايللا العللاديين، ،علل  ان األم للاد العظيمللة التللي حملل  ،عياللا بنللو بويلله دفعللت بعلل  
واو  مللن بللرو مللنام بويلله بللن  الملل رخين إللل  ان يتوامللوا لاللم نلللب ا رفيع للا. فنلللبوام احيان للا إللل  معللود آ  لالللان.

فلللوا، واكتمللل  للللعطانام ،عللل  مللللاحة شاللللعة ملللن املللمد الدوللللة ووملللعوا إلللل  قملللة الم لللد والللللعطان والن شللل اع،
العباللللية. وطعبلللوا ملللن الخعيفلللة العباللللي اال،تلللراف بالللم، فلللتم لالللم اللللد، وكلللانوا يتحكملللون فلللي الخعفلللاء العبالللليين 

ملو و التلاريخ اإلللممي منلا ،الد آدم ،عيله الللمم )تلاريخ انظر:  وياينونام، ويعينونام ويخععونام كيفما شاءوا.
 ، مكتبللة المعللد فاللد الوطنيللة،١(، ط:١/٢٢9، )احمللد معمللور العللليري: قبلل  اإللللمم( إللل  ،مللرنا الحاضللر مللا

 الممعكة العربية اللعودية، د.ت. -الريا 

 .٢56الفرق القديمة والمعامرة: محمد بخيت، ٤))

. موللو،ة الويكيبيلديا الموللو،ة الحلرة  ١03في التاريخ العبالي واألندللي، احمد مختلار العبلادي صانظر:  5))
http://ar.wikipedia.org/wiki،  م.8:٤0م، س١3/٤/٢0١5االثنىن  

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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يرملي إلل  كلل  رضلاء  ،دينلي ولياللي بشلعور   ت مدفو،ة  كان ومن المتوق  ان فععته آنفا  
فلي  تماملا   للم يكلن مخعملا   هانل حله الُملأر خونر   لكلن ملا يُ ، الععويين والخرالانيين في الوقت نفلله

 .(١)ن الومنبعد براة  مبدلي  انه ترا   ،ن ك  ااه اال راءات  ؛تحوي  الخمفة إل  الععويين
 انتشر اإللمم بينام ،ال في بمد فارس33٤،ام  )الشيعية( في ،اد دولة بني بويهإنه 

ضة وتبنوا فكرام في فنشأوا نشأة الراف (٢)(الحلن بن ،عي األطروق)،ع  يد دا،ية شيعي واو 
ن ابقت ،ع  ،مقتاا الظاارة بخعفاء العباليين اللنيين  إبان دولتام، فكانت دولة رافضية وا 

اال،توا   و،ظمت مكانة ؛العمقة بين الشيعة والمعتولة قويت ، فما لبثت انألغرا  ليالية
 .(3)اكثر في ظ  ااه الدولة

  :والشيعة المعتزلة بين لعالقةا  بيعة لبيان دلئلال ومن
د رد ،عل  واو الاي ،د ه ابلن المرتضل  فلي الطبقلة الثامنلة لعمعتوللة، وقل :(4)ابو ،عي ال بائي-١

، بينما لكت ،ن كتا  اإللكافي الملم  )المعيلار والمواونلة( (،ب اد في تضعي  ابي بكر)كتا  
الكتللا  مللن ر وس المعتولللة، واللو واضلل  الللد  (5)واإللللكافي ؛فللي تفضللي  ،عللي ،علل  ابللي بكللر

 قب  ال بائي بومن. 

                                                 
 .١0٤في التاريخ العبالي واألندللي، احمد مختار العبادي صانظر:  ١))

 ،وبن  لام المللا د ،  اهلل، وكانوا م ولا، فالعمواد،ا الديعم إل ،تقع  بالدا،ي الحسن بن عل  األ روش:  2))
تللاريخ اإللللمم ووفيللات المشللااير واأل،للمم: انظللر:  ، وامللعح اهلل الللديعم بلله.مدونللة   للله للليرة   ،للاقم   وكللان فاضللم  

 ممر، د.ت. -(، د.ط، المكتبة التوفيقية، طنطا9/٢3) ،شمس الدين ابو ،بد اهلل محمد الاابي

، دار النلللدوة ٤ط وا  المعاملللرة: ملللان  بلللن حملللاد ال انلللي،الموللللو،ة الميللللرة فلللي األديلللان والملللااا  واألحللل (3)
 .١/66، ال ١٤٢0،اللعودية -، الريا العالمية

ائملة  ملن ابلرو و ه،٢35للنة  وللد ، ملول  ،ثملان بلن ،فلان أباو علا  محماد بان عباد الوهااب الجباائ : (٤)
ابلللن : وفيلللات األ،يلللانه فلللي البملللرة. )انظلللر: 303تلللوفي ،لللرف ،نللله الكلللا  لعرافضلللة،  ،علللم الكلللمم،و المعتوللللة 

 (.٤/55، المفدي: الوافي بالوفيات. ٢67/ ٤، خعكان

تللدي بللاهلل، والما الللتووره المعتللو بللاهلل مللح  المتوكلل ، ثللم جعفاار باان محمااود الكاتااب أبااو الفضاال السااكاف : (5)
"،   بللهه ألنك للي خبللرَ فنِلل  فعر  ا،للر  اللاا المللاا  ،علل  المللوالي فمللن اَبللا، لل  بلله المعتمللم كثيللرا  فقللا  للله مللرة : "

: لللير ا،للمم النللبمء، و ١7١، بللن ،لللاكر: التللاريخ دمشللقه. )انظللر: ٢٤0فيلله تشللي  ، تللوفي  واشللتار انلله مللن
 (.8/535، الاابي
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إللللل  الععللللويين  كللللان المللللأمون شللللديد الميلللل ِ فُوِمللللف انلللله " كللللان فيلللله تشللللي  (١)ان المللللأمون َورد-٢
  .(٢)"واإلحلان إليام، وخبره مشاور معام

 بععن معاوية ،ع  المنابر. المأمون او،و إلي ان ثمامة بن اشرس-3
بللن اقللد اخللاا ،للن ،بللد اهلل  (3)و،مللرو بللن ،بيللد لمعتولللة تللاكر ان وامللم  إن ممللادر الشلليعة وا-٤

،علل  األثللر  ناللا تبقلل  شللاادة  لكوقللد قُللدحت كثيللرا  ، ،بللد اهلل اخللا ،للن محمللد بللن الحنفيللةو  ،محمللد
 المتباد  بين الفكر الشيعي واال،توا . 

لوام   "تتعما (٤)ر ان ويد بن ،عي بن الحلين،ندما اك لتأثررو  الشارلتاني ما ي كد ااا ا-5
 .(5)ومارت امحابه كعام معتولة"   األلثغ راس المعتولة ورئيلام،بن ،طاء اللواا
 للللنةلقضللاة الللري  قاضلليا  مللن األبللرو تعيللين القاضللي ،بللد ال بللار راس المعتوللللة فللي ،مللره -6

 .(6)ه او الماح  بن ،باد ووير م يد الدولة البويايال والاي وال  360
          .(7)"مبتد،ا   معتوليا   : "كان شيعيا   اء في ومفهالمعتولة،  شيعةاد من كان الماح  ،ب  -7
قلد ،للدد ابللن المرتضلل  فللي طبقللات المعتولللة العديلد مللن الشلليعة المعتولللة فللي الللد العاللد مللنام -8

األوليلاء  المتبحلرين قيل  فيله: "كلان ملن األاكيلاء  ملن الطبقلة الثانيلة ،شلر، (8)الشريف المرتضل 
 .(9)الكمم واال،توا  واألد  والشعر لكنه إمامي  عد" في

                                                 
، واله والللده العاللد واللو فللي الثالللث ،شللرة مللن ،مللرهه، ١70ولللد لللنة  عبااد اهلل المااأمون باان هااارون الرشاايد: ١))

ه. ٢١8، توفي ابو الااي  العمف ، من ابرو شيوخهالمواقف المتناقضةب اتلمت ليالته ه،١98تول  الخمفة 
 (.  ١0/٢7٤لنبمء: الاابي، )انظر: لير ا،مم ا

 (. 5/585: ابن األثير، )الكام  في التاريخ٢) )

. )انظلر: الل١٤3ملات بطريلق مكلة للنة ، لله كتلا  العلد ، والتوحيلد: عمرو بن عبيد الزاهد القدري المعتزلا  (3)
 (. 7/٢0١: البن لعد، الطبقات الكبر 

وكلان  انتحعتله الشليعة الويديلة، ،ابلو محملدويلن العابلدين،  زيد بن على بن الحسين بن علاى بان أباى  الاب: ٤))
بلللللن : المشلللللااير ،عملللللاء األمملللللاره. )انظلللللر: ١٢٢تللللل  بالكوفلللللة للللللنة قُ  ،دامملللللن افاضللللل  االلللل  البيلللللت و،بلللللا

 (.١0٤،انحب  

 .١55: الشارلتاني، المع  والنح 5) )

((6 
 .١/66 : لع اني،المولو،ة الميلرة في األديان انظر: 

 .١/66المر   اللابق،   (7)

نقيل  الععويلة، ولله تملانيف ه، ُيطعلق ،عيله 355، وللد للنة ابو القالم ،علي بلن الطلاار الشريف المرتضى: (8)
، ابللللن خعكللللان: وفيللللات األ،يللللانانظللللر: ه. ٤36تللللوفي لللللنة  ،علللل  مللللاا  الشلللليعة ومقالللللة فللللي امللللو  الللللدين،

 (.١3/٢3١(. ولير ا،مم النبمء: الاابي، )3/3١3)

 (.١3/٢3١، )الاابي: لير ا،مم النبمء (9)
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 :الطبقلة الحاديلة ،شلرة ،رف بالتشلي ، وملن ال الء فلي نمم ي طبقات المعتولة نفر  وقد ورد ف-9
 .(٢)"، ويحي  بن محمد الععوي وقا  ،نه: "كان إماميا  (١)ابا ،بد اهلل الدا،ي

 بأنلله كللان بلله طافحللة  كتُ "الملل رخ. قللا  ابللن ح للر:  (3)،عللي بللن الحلللين بللن ،عللي الملللعودي-١0
 .(5)من شيوخام -ا مامفي تر  -، ويعتبره االثن  ،شرية (٤)شيعيا  معتوليا "

اح  ال-١١  .(7)"شيعيا ، معتوليا ، مبتد،ا  "كان قد و  :(6)طالقانيالم 
 .(8)ا  معتولي ابو محمد النوبختي، كان شيعيا  -١٢
 .(9)"وكان شيعيا معتوليا" ق النديم:محمد بن الحا-١3
 .(١0)"كان شيعيا  معتوليا  :  "ابو القالم التنوخي-١٤

 ف  التبادل المعرف  بين المعتزلة والشيعة:ثا يًا: العوامل المؤثرة 
إن ما لبق لرده من شخميات باروة كانت لام المكانة المرموقة في ومانام يدل  بلم ريل    

،علل  اناللم لللم يكونللوا ظللاارة افللراد، بلل  تو لله يوضلل  فللي ،للين اال،تبللار لمرحعللة االمللطبان بفكللر 

                                                 
، ولد في منعاء، يعقل  بلالمععم ممالد الدوللة الفاطميلة، تلوفي الحلين بن محمد الشيعي الداع : أبو عبد اهلل (١)

م، 7:05األربعلللللاء،  ،http://ar.wikipedia.org/wikiه. موللللللو،ة الويكيبيلللللديا الموللللللو،ة الحلللللرة ٢98للللللنة 
 م.٤/٢0١5/١5

، تللوفي لللنة انتاللت إليلله معرفللة انلللا  الطللالبيين فللي وقتلله، وكللان إمللام المللاا : يحيااى باان محمااد العلااوي  2))
 .ال١٤07دار الرشد، الريا ، ، ١(، ط١/١03بن غيا ، )بكر بن ،بد اهلل : طبقات النلابين: ه. انظر٤78

  ،،عل  ملاا  الشليعة لله م لفلات ،ديلدة ملن اال  المللر ، المل رخ، :عل  بن الحساين بان علا  المساعودي  3))
. انظللر:   اللل3٤6اشللاراا مللروج الللاا ، تللوفي فللي ممللر لللنة   وكللان رالللا فللي اال،تللوا  كثيللر االطللمع وال للدا 

 (. 5/٢5، )المفدي: الوافي بالوفيات(. 7٤5: ياقوت الرومي، )ص:مع م األدباء

 (.٤/٢٢5الميوان: ابن ح ر، )للان   ٤))

 (.90انظر: امو  ماا  الشيعة: )ص: 5))

لاح ( لملحبته كان وويرا  واديبا ،  ،ابو القالم إلما،ي  بن ،ب اد الط القاني الصاحب ال القا  :  6)) اشلتار )بالم 
 ه. 385(، توفي لنة وقد لق   )كافي الكفاة ،الووير ابا الفض  بن العميد

 (.١٢/٤53لير ا،مم النبمء:  الاابي، )  7))

بللن : الوالناايلة البدايلةه. 3٢0وللد للنة ، الحللن بلن الحللن بلن ،علي بلن العبلاس ابلن نوبخلت ابان  وبخات:  8))
 (.399، )ص:كثير

 (.٢/١39، )المفدي: الوافي بالوفيات(. 99: ياقوت الرومي، )ص:مع م األدباء  9))

ه. ٤٤7ه، وتللوفي لللنة 355،عللي بللن المحلللن بللن ،عللي التنللوخي: كنيتلله ابللو القالللم، ولللد لللنة  الت ااوخ :  ١0))
  (.3/60) ،وات الوفياتانظر: ف

http://ar.wikipedia.org/wiki
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ع شللأن اال،تللوا  مللرة اخللر  ،علل  ايللدي الللراوف  وفللي ظلل  اارتفلل ،علل  اللاا مللن د َّ معتولللة، وال اَ ال
 .(١)الدولة الرافضية البوياية

اضللف إللل  الللد مللا ،رضللنا لللابقا  مللن الللتعمالام لقللوة اللللعطة فللي نشللر مللاابام؛ فللإن تعللد    
 المرحعة القت بظملاا ،ع  العوام، وخط لير الفرقة ،موما  في كتاباتام. 

بملنا  المعتوللة العقعلي يلراه اللدكتور ،رفلان ،بلد الحميلد "ان الشليعة تلأثرت  ي اللد ملاويقو  
في الفترة البوياية، وبمورة خامة فترة ووارة الماح  بن ،ب اد التي التمرت ثمانية ،شر ،املا  

،تللوا  ،للن واللللده ،تللوا ، الللليما انللله ورث االه، حيللث إنلله  ملل  بلللين التشللي  واال385-ه367
خ المعتوللة حتل  بلات الاي الف كتابا  لعد فيه ملعد المعتولة، باإلضافة لتتعماه ،عل  ايلد  شليو 

 . (٢)من المعام"
الللي  -المعتوللللة والشللليعة–نخعلللص ملللن البلللرااين الللللابقة ان العمقلللة الوثيقلللة بلللين الفلللرقتين 

خعللو األملر ملن اخلا و،طللاء، او تلأثر وتلأثيير، فللإن محلط ااتملام  ألنالا تعللد  للابقة  تاريخيلة، فلم ي
ُقبيلل  تعللد  اللاه الم شللرات التاريخيللة لللتبدو  عيعللة ،نللدما نعللر  العقائللد ونعحللظ الفللارق بللين مللا

الحقبللة ومللا بعللداا، فقللد ظاللرت شلليعة المعتولللة، واللم معتولللة بلللداد كاإللللكافي والامللداني، وقللالوا 
الفاضللل  وغيرالللا مملللا ي لللوم بالتطلللابق بيناملللا.بكللل  ملللا قالللله الشللليعة ملللن إماملللة المفضلللو  ،عللل  

                                                 
 ،مولو،ة الفرق المنتلبة لإللمم: م مو،ة من الباحثين بإشراف الشيخ َ،عوي بن ،بد القلادر الللقافانظر:  (١)

 .ال١٤33تم تحميعه في/ ربي  األو   ،dorar.netالناشر: موق  الدرر اللنية ،ع  اإلنترنت 

بيللللروت،  - لللللة الرللللالة، م٢ط)ص: (، درالللللات فلللي الفلللرق والعقائللللد اإلللللممية: ،رفلللان ،بلللد الحميللللد، ٢) )
 ه.١٤١7



 

 
 

 
 
 
 
  

 الثا   لمبحثا

 .عشرية ث ىال  والشيعة المعتزلة بين العقدية الصلة  بيعة بيان
 

 ثمثة مطال : ويشتم  ،ع 

 المعتزلة.  ية ع دعقائداألصول الالم لب األول:             

 ث ى عشرية"."ال  الشيعةاألصول العقائدية ع د الم لب الثا  :              

 ث ى عشرية.بين المعتزلة والشيعة ال  الصلة العقائدية بيعة الم لب الثالث:              
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 األول الم لب

 .لمعتزلةل يةعقائدال األصول
لقللد او للد المعتولللة لاللم امللوال  ،قائديللة  مللبلواا بمللبلة  كمميللة، ثللم اشللترطوا لخوامللام  

،توا ، ومن انقملاا للم ينل  شلرفام، دان باا م تمعة  ُحق  له لق  اال تدارلاا واإليمان باا؛ فمن
: "ولللليس يللللتحق احلللد ملللنام اللللم اال،تلللوا  حتللل  ي مللل  القلللو  (١)قلللا  ابلللو الحللللن الخيلللاطحيلللث 

باألملو  الخمللة: التوحيلد، والعلد ، والو،لد والو،يللد، والمنوللة بلين المنلولتين، واألملر بللالمعروف 
  .(٢)والنا  ،ن المنكر، فإاا كمعت ااه الخما  فاو معتولي"

،تلوا  حيلث ملرت بخلط متلواو  مل  مراحل  نشلأة الملاا  إناا تمثل  األللاس العلام لفكلر اال 
لتين الللبقاا ومانيللا ، إال ان املل  التوحيللد فاقلله ااميللة ، وتطللوره، فللإن يكللن املل  المنولللة بللين المنللو 

 :(3)اوااد ،ر  ألمولام وفقا  لألاميتا
س كمثعله شليء والو الللمي  البملير ولليس ب للم ن اهلل واحلد لليإ :األصل األول: التوحيد  

وال رطوبلللة وال ، وال  لللوار وال ،لللر  وال بلللاي للللون وال طعلللم وال رائحلللة وال بلللاي حلللرارة وال بلللرودة
ء، و لوارح وا،ضلاء، ، وليس باي ابعا  وا لواطو  وال ،ر  وال ،مق وال ا تماع وال ،يبولة

ان، وال يومللف بشلليء مللن مللفات ، وال يحلليط بلله مكللان، وال ي للري ،عيلله ومللوللليس بللاي  اللات
 .(٤)وال تحيط به األقدار ،الخعق الدالة ،ع  حدثام

اللو ،للالم ف، المللفات القديملة امللم   يونفلل، ان اهلل تعللال  قللديم، والقلدم اخللص ومللف ااتلهوقلالوا: 
مة، ومعان قائمة بله؛ ألنله للو اي مفات قدي ؛بااته، قادر بااته، حي بااته؛ ال بععم وقدرة وحياة

  .(5)لشاركته في اإللاية شاركته المفات في القدم الاي او اخص الومف

                                                 
، ولللد بقنطللرة احللد و،مللاء المعتولللة فلل  القللرن الثالللث الا للر  ،محمللد بللن احمللد بللن تملليم أبااو الحساان الخيااا :  1))

نظلللر: لللللان الميلللوان: ابلللن ح لللر، . اتلللوفي فلللي شلللعبان للللنة ثملللان واربعلللين وثلللمث ِمَئلللةالبلللردان، كلللان فيللله للللين، 
(6/5١8 .) 

ابللو الحلللن  ن الراونللدي المعحللد مللا قمللد بلله الكللا  ،علل  الملللعمين والطعللن ،علليام:والللرد ،علل  ابلل االنتمللار (٢)
 .١٢6 ه،١٤١3، مكتبة اوراق ثقافية، بيروت، ٢، تحقيق: نيبرج، طلخي اطا

،ابللللدين/ ممللللر،  -، مكتبللللة وابللللة١انظللللر: الفللللرق الكمميللللة اإللللللممية مللللدخ  ودرالللللة: ،عللللي الملربللللي، ط (3)
 .٢١0ه،١٤07

 (.١/١55، )األشعري انظر: مقاالت: (٤)

بيللروت،  -دار اآلفللاق ال ديللدة ، ٢، طالفللرق بللين الفللرق وبيللان الفرقللة النا يللة: ،بللد القللاار البلللداديانظللر:  (5)
 .١/٤٤الشارلتاني، المع  والنح : ، و 9٤م، ص:١977
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نفلي المثل  ،نله، وادر لوا تحتله ب هلل  الوحدانيلة المعتولة يثبتلونن د ان وتأليا  بما لبق 
: ال بلاي للون وال  نفي مفات اهلل لبحانه، فام ال يمفون اهلل إال باللعو ، فيقولون ،لن اهلل

ال بللرودة، امللا المللفات الثبوتيللة كللالععم والقللدرة فينفوناللا ،للن اهلل طعللم وال رائحللة وال بللاي حللرارة و 
ثبات قدماا إثبلات لقلديم غيلر  قلالوا: وللو اهلل، و لبحانه تحت ح ة ان في إثباتاا إثبات لقدماا، وا 

شاركته المفات في القدم الاي الو اخلص الوملف لشلاركته فلي األلوايلة، فكلان التوحيلد ،نلدام 
 .(1)نفي المفات مقتضيا  
الكللمم فللي  باللا واللو ،مللدتام التللي يتملللكون ان التوحيللد المعتولللة ومللن المتفللق ،عيلله ،نللد 

 ماابام، وراس نحعتام، وقد بنوا ،ع  الاا األمل  ُل    ألنه؛ (2)التوحيد وما يومف به اهلل تعال 
: التحالة ر ية اهلل لبحانه وتعلال  يلوم القياملة، وان الملفات ليللت ومناا ،ديدا  من معتقداتام،

 .(3)شيئا  غير الاات، وان القرآن مخعوق هلل تعال 
،لن  ناايلداأللفلاظ والمملطعحات الفعللفية، عيئلة بم وللةالممحظ مما للبق ان كعملات المعتو  

اللللتخدام اوملللاف غيلللر الئقلللة ت ععنلللا نلللدرد خعلللو القعلللو  والنفلللوس ملللن الايبلللة التلللي التشلللعراا 
. إلل  .وال دم. ،وال ملورة، وال لحلم ،وال  ثلة ،وال شلبح ،وليس ب للم": كقولامالملعمون األوائ ، 

 .(4)."وال ،مق.. ،وال ،ر  ،وال طو  ،ولةوال يب ،وال رطوبة ،قولام: وال باي حرارة
ومن انا نفام حكمة لكوت اللعف المالح ،لن مثل  الاا الكلمم واكتفلائام بلالقرآن العظليم،  

 .(5)-تعال  -واو دلي  ،ع  ،مق اإليمان والعناية الفائقة بكتا  اهلل 
تعلال ، وملا ي لوو ،عيله وملاال ي لوو، اي انله ال  او الكمم ،ن افعا  اهلل :األصل الثا  : العدل

 .(6)ن افعاله كعاا حلنةيفع  القبيح وال يختاره، وال يخ  بما او وا   ،عيه وا
 و،قابلا   واتفقوا ،ع  ان العبد قادر خالق ألفعالله خيرالا وشلراا، مللتحق ،عل  ملا يفععله ثوابلا   

في الدار اآلخرة، والر  تعال  منوه ان يضاف إليه شر وظعم، وفع  او كفر ومعملية، ألنله للو 
واتفقللوا ،علل  ان اهلل تعللال  ال يفعلل  إال ، عللق العللد  كللان ،للادال  ، كمللا لللو خلمللا  خعللق الظعللم كللان ظا

                                                 

 (.3/١١78، )فرق معامرة: غال  ،وا ي انظر: (١)

 (.٢/89ابن حوم، )الفم  في المع : انظر:  (٢)

 .١/٢63ممر،  -مكتبة وابة، القاارة ، بدون ط،التفلير والمفلرون: محمد الليد حلين الاابي (3)

 .30١، ص:شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار (٤)

 –دار الكتللللل  الععميلللللة ، ١حعملللللي، طديث والللللللنة فلللللي املللللو  اللللللدين: مملللللطف  ملللللنا  ،عملللللاء الحلللللانظللللر:  (5)
 .١/9٢،ال١٤٢6 /لبنان،بيروت

(6)
 .30١انظر: المر   اللابق، ص: 
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المللمح والخيللر، وي لل  مللن حيلللث الحكمللة ر،ايللة ممللالح العبلللاد. وامللا األمللعح والعطللف ففلللي 
 .(١)و وبه ،ندام خمف. ولموا ااا النمط: ،دال

م اهلل لللبحانه ،علل  مللا يقتضلليه العقلل  والحكمللة، وبنللاء قيللاس احكللا إن المعتولللة ،مللدوا إللل  
واللومام الاا ان ألفعا  ،باده،  نفوا ان يكون اهلل خالقا  : مثم  واو بوا اخر ، ف ،ع  الد نفوا امورا  

ن شللرا   : إن العبللاد اللم الخللالقون ألفعلا  انفلللام إن خيللرا  يقوللوا قالللت المعتولللة: ، قلا  ابللن حللوم: "وا 
د مللن حركللاتام ولللكونام فللي اقللوالام وافعللالام و،قللودام لللم يخعقاللا اهلل ،للو إن  ميلل  افعللا  العبللا

وقللالوا ايضللا بللأن العقلل  ملللتق  ، واو بللوا ،علل  الخللالق لللبحانه فعلل  األمللعح لعبللاده". (٢)و لل  "
 بلوا الثلوا  ،عل  فعل  بالتحلين والتقبيح، فما حلنه العق  كان حلنا، وما قبحله كلان قبيحلا، واو 

 .(3)"ما التحلنه العق ، والعقا  ،ع  فع  ما التقبحه
نفلللي القضلللاء والقلللدر؛ ألنالللم يقوللللون: إثبلللات القضلللاء  وملللن تبعلللات القلللو  بعلللد  المعتوللللة: 

 .(٤)قدره ،عياموالقدر يعوم ،عيه ال ور والظعم في حق اهلل تعال ، حيث يعا  ،باده ،ع  شيء 
ان افعا  العبلاد  يظنون، ب  نشأ  مي  الكائنات، وال خعقااقد بنوا ،عيه ان اهلل تعال  لم يو  

ر به شر،ا ، وما للو  اللد فإنله يكلون لم يخعقاا اهلل تعال ، ال خيراا وال شراا، ولم يرد إال ما ام
  .(5)بلير مشيئته

إنفللاا لقللد بنللوا اللاا األملل  ،عللي األملل  اللللابق وارادوا بلله  :األصاال الثالااث: الوعااد والوعيااد 
 منام من  ،يد في اآلخرة ،ع  امحا  الكبائر وان اهلل ال يقب  فيام شفا،ة، وال يخرج احدا  الو 

 .(6)النار، فام كفار خار ون ،ن المعة مخعدون في نار  انم
،ع  ان الم من إاا خرج ملن اللدنيا ،عل  طا،لة  -اي المعتولة  -قا  الشارلتاني:" واتفقوا  

اا خللرج ملن غيلر توبلة ،للن كبيلرة ارتكبالا اللتحق الخعللود فلي النلار لكللن  ،وتوبلة اللتحق الثلوا  وا 
 .(7)"وو،يدا   يكون ،قابه اخف من ،قا  الكفار ولموا ااا النمط و،دا  

                                                 
 (.١/٤5) الشارلتاني،، المع  والنح انظر:  (١)

 (.٤/١٤6ابن حوم، ) في المع : الفم  (٢)

 (.٢٤8شفاء الععي : ابن القيم، )ص:( 3)

 .١/٢8شرح ،قيدة اإلمام الم دد محمد بن ،بد الواا : مالح بن فووان بن ،بد اهلل الفووان، انظر:  (٤)

 .د.تممر،  -مكتبة وابة، القاارة (،١/٢63، )التفلير والمفلرون: محمد الليد حلين الاابي انظر: (5)

، ١٢، طاللللعمان ،بللد العويللو بللن محمللد: مختمللر األلللئعة واأل وبللة األمللولية ،علل  العقيلدة الوالللطيةانظلر:  (6)
 .١/١05 ،ال١٤١8دون دار، 

 .١/٤5 الشارلتاني، :المع  والنح  (7)
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 هفينبنلي ،عيله انل ان اهلل ي او  َمن احلن باإلحلان، وَمن اللاء بالللوء، وغايتام من ااا 
ال يلفر لمرتكل  الكبيلرة ملا للم يتل ، وال يقبل  فل  اال  الكبلائر شلفا،ة، وال ُيخلرج احلدا  ملنام ملن 

مطي  وُيعاق  مرتك  الكبيرة، النار. واوضح من ااا انام يقولون: إنه ي   ،ع  اهلل ان ُيثي  ال
فملاح  الكبيلرة إاا مللات وللم يتلل  ال ي لوو ان يعفللو اهلل ،نله، ألنلله او،لد بالعقللا  ،عل  الكبللائر 
واخبللر بلله، فعللو لللم يعاقلل  لللوم الخعللف فلل  و،يللده. واللم يعنللون بللالد ان الثللوا  ،علل  الطا،للات، 

رتكل  الكبيلرة ُمَخعَّلد  فل  النلار والعقا  ،ع  المعام  قانون حتمل  التلوم اهلل بله، كملا قلالوا: إن م
   ڻ  ں   ں    ڱ  ڱ  ڱ ژ :قوله تعال ملتدلين بولو َمدَّق بوحدانية اهلل وآمن برلعه، 

 .(١) -8١البقرة:     ژ    ہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ
لنشللأة  ويعللد فيمللم   اللاا األملل  األلللبق تاريخيللا   :ناألصاال الرابااع: الم زلااة بااين الم اازلتي 

نه فالق ال مل من وال ا وقتما حكم في مرتك  الكبيرة (الحلن)لم عس  (وام )المعتولة با،توا  
 .(٢)األمة بألرااوا،تو  قو   ،كافر
 ؛ن اإليملان ،بللارة ،للن خملا  خيللر إاا ا تمعللت للمي المللرء م منللا  إ: مبقللولا المعتولللةويعنلي  

، وملا اللتحق اللم الملدح، فلم يللم  م منلا   ؛واو الم مدح. والفاللق للم يللت م  خملا  الخيلر
ألن الشاادة وللائر  ؛(3)يخرج من اإليمان وال يدخ  في الكفر :اي ،ايضا   عقا  وليس او بكافر مط

ا، لكنله إاا خلرج ملن اللدنيا ،عل  كبيلرة ملن غيلر توبلة، ا،ما  الخير مو ودة فيه، ال و ه إلنكارا
فيالللا، إا لللليس فلللي اآلخلللرة إال فريقلللان: فريلللق فلللي ال نلللة، وفريلللق فلللي  ا  فالللو ملللن االلل  النلللار خاللللد

 .(٤)اللعير، لكنه يخفف ،نه العاا  وتكون دركته فوق دركة الكفار

  :الم كر عن وال ه  بالمعروف األمر: خامسال األصل
فع ، والنالي ا: " اما األمر: فاو قو  القائ  لمن دونه في الرتبة: القاضي ،بد ال بار قا  

وامللا المعللروف: فاللو كلل  فعلل  ،للرف فا،علله حلللنه او د   اللو قللو  القائلل  لمللن دونلله: وال تفعلل .
واملللا  ال : معلللروف، للللم يعلللرف حللللناا وال د  ،عيالللا.،عيللله، ولالللاا ال يقلللا  فلللي افعلللا  القلللديم تعللل

                                                 
 .١/٢63 الاابي، التفلير والمفلرون: انظر:  1))

ألشللعري، للللمميين: . مقللاالت اإل١/69ععمرانللي، ل. االنتمللار: ١/9٤انظللر: الفللرق بللين الفللرق: البلللدادي،   (٢)
 .١/37عَمَعطي، لالتنبيه والرد ،ع  اا  األاواء:  . ١/٢78

،بلللد اهلل بلللن المحللللن  -شلللرح العقيلللدة الطحاويلللة: ابلللن ابلللي العلللو الحنفلللي، تحقيلللق: شلللعي  األرنللل وط انظلللر:  (3)
 .٢/793، ال١٤١7بيروت،  -م للة الرلالة ، ١0، طالتركي

 . ١/٤8انظر: المع  والنح : الشارلتاني، (٤)
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المنكر: فاو ك  فع  ،رف فا،عه قبحه او د  ،عيه، ولو وق  من اهلل تعالي القبليح ال يقلا : انله 
 .(١)"ر، لما لم يعرف قبحه وال د  ،عيهمنك

المعروف والنالللي ،لللن المنكلللر مللل  اإلمكلللان والقلللدرة ت المعتوللللة ،عللل  و لللو  األملللر بلللواتفقللل 
لل  اللليوف فلي األملر حتل  انالم قلالوا بو لو   .(٢)بالعلان واليد واللليف كيلف قلدروا ،عل  اللد

فلي  قالوا فلإاا كلان اال  الحلقو  ،إاا لم يمكن دف  المنكر إال بالد ،بالمعروف والناي ،ن المنكر
ن كللانوا فللي ،للدد ال ير للون  ،،مللابة يمكللنام الللدف  وال ييئلللون مللن الظفللر ففللر  ،علليام الللد وا 

 .(3)لقعتام وضعفام بظفر كانوا في لعة من ترد التليير باليد
القللرآن  ،للن المنكللر بأدلللة كثيللرة مللنالللتد  المعتولللة ،علل  و للو  األمللر بللالمعروف والناللي و  

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ: القلللرآن الكلللريم قولللله تعلللال ملللن ف: الكلللريم وملللن الللللنة النبويلللة واإل ملللاع

،بللللللد القاضللللللي  فلللللللرااوقللللللد  ،١١0آ  ،مللللللران:   ژ   ٹ  ٹ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ
ال لللم يفعلل  فعللوال اناللا مللن ال ،الللد : " فللاهلل تعللال  مللدحنا ،علل بقوللله ال بللار حلللنات الوا بللات وا 

 . (٤)"الد
 يعملل  فتطللرف : " للليس لعللين تللر  اهلل: " وامللا مللن اللللنة فاللو قللو  النبلليايضللا  قللا  و  
موضللوع، وال و للود للله فللي كتلل  اللللنة  واللاا الكللمم المنلللو  لعنبللي  ،(5)تليللر او تنتقلل "حتلل  

 .(6)"ألنام اتفقوا ،ع  الدكا  فيه، قا : " واما اإل ماع فم إشثم المعروفة، 
امللو  مبتد،للة، إن مللا ينللت  لنللا بعللد التعللرف الللدقيق لمللراد المعتولللة مللن امللولام إنمللا اللي  

اي من اختراع المتأخرين منام، ومما ينبلي التنبه ب  وليلت مبنية ،ع  امو  الكتا  واللنة، 
 .(7)ع ال يتفقون ،ع  ااه األمو ، إنما قد يكون ،عياا األغع له ان اا  البد

                                                 
 .(١٤١ص) : القاضي ،بد ال بار،شرح األمو  الخملة (١)

 .١/٢78 : لألشعري،مقاالت اإللمميينانظر:  (٢)

 .٤/١3٢ ابن حوم، الفم  في المع :انظر:  (3)

(٤)
 .(١٤٢ص) : القاضي ،بد ال بار،ح األمو  الخملةشر انظر:  

(5)
اللتد  بله المعتوللة ،عل  و ية  اء في املو  وتلاريخ الفلرق اإلللمم و ود له في كت  اللنة المعتمدة، فقط ال  

إا إن تلييللر المنكللر ،نللدام يبللدا بالحلللن  ثللم بالعلللان ثللم باليللد ثللم  و للو  األمللر بللالمعروف والناللي ،للن المنكللر
. )انظلر: معتقل  اال  بالفع  باليد إاا لم يترت  ،عيله مفاللد ا  اللنة من ان تليير المنكر يبدا ألخمفا  بالليف

م، ١7/٤/٢0١5، ال معلللللللللة http://www.ahlalhdeeth.com، األللللللللللانيد منتلللللللللد  التخلللللللللري  ودراللللللللللةالحلللللللللديث، 
 ص(.8:٢٢س

(6)
 .١٤٢ص  : القاضي ،بد ال بار،شرح األمو  الخملة  

 .٤/١١0شرح الطحاوية: نامر بن ،بد الكريم العق ، انظر:  (7)

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 الثا   الم لب

 .عشرية الث ى لشيعةل يةعقائدال األصول
ثم واد انحرافام مل   ،المبتد،ة ض  ح ر األلاس لمعتقدات الشيعةاو  من و  ابن لبأ يعد   
 ،البللداء :عة لتناقضللاتام تاربللوا مللنام بفكللرة  ديللدة مناللااأليللام وكعمللا اراقللتام اتبللا،ام بألللئمللرور 
كعما حدث خمف انشقوا ،ن  ؛اضرواكاا إل  يومنا الح ،والر عة ،إل  ان ومعوا لعليبة ،والتقية

بعضلللام متمللللكين بأملللو  للللم ينلللو  اهلل بالللا ملللن للللعطان، وبلللين ايلللدينا ،لللر  ملللو و ،لللن االللم 
 ،قائدام:  

 :اإلمامة: أول

 :الشيعة ع د اإلمامة تعريف

، وباا ُولموا، وأل عاا انشاروا، ومن ماإلمامة ،ند الشيعة االثن  ،شرية اام معتقداتاتعد 
 لإلمامة: االثن  ،شرية ابرو تعريفات الشيعة

 .(١)"به واالقتداء، ي التقد م فيما يقتضي طا،ة ماحبهاإلمامة ا": ه،ر فاا الشيخ المفيد بقول - أ
 .(٢)"ام ة لشخص من األشخاص في ُامور الدين والدنيااإلمامة رئالة ،"الحع ي:  ،ر فاا - ب
، ، فلي ُامللور اللدين والللدنيااإلماملة ،بلارة ،للن الخمفلة ،للن الرللو  ": قلا  الللي د الباباللاني - ت

 .(3)او نا  ،نه"ااُلم ة فيما امر به  طا،ته ،ع  وافترا 
، ورئاللة ،ام لة فلي ُاملور اللدين ان  اإلماملة منمل  إلاليمعلارف الشليعية: "،ر فاا ماح  ال - ث

، ويقلوم يلهبلأن يرشلد ااُلم لة إل ، ويأمر النبلي ا اهلل تعال  لفرد كام  من البشروالدنيا يختارا
ة اهلل ،ع  خعقهفي إرشاد الناس مقام النبي   .(٤)"، وح  

 

 :الشيعة ع د اإلمامة أدلة
 اا القدالة.ليضفوا ،عي بمرويات مكاوبة نلبواا لألئمة لقد اكدوا ،ع  و و  اإلمامة 

                                                 
ابللي  محمللد بللن محمللد بللن النعمللان ابللن المععللم المفيللد اإلمللام الشلليخ: اميللر الملل منين  اإلفمللاح فللي إمامللة  ١))

، مركللللو األبحلللاث العقائديللللة، قللللم الدرالللللات اإللمميةلللل م للللللة البعثلللة: تحقيللللق، ،بلللد اهلل، العكبللللري، البللللدادي
 ه.١٤١9(، د.ط، د.ن، ٢٢8، )ص:الليد ،ع  الحليني المدر، والعقائد الحقة: ٢7ص:

 (، .6٢: ابن المطار، )ص:نا  الملترشدين  ٢))

((3 
 .(٢٢8ص:)، الحلينيالعقائد الحقة:  

 .٤/٢٤5 دائرة المعارف الشيعية :  ٤))



32 

 

   ڎ      ڌ  ڌ ژ :قلا : للألته ،لن قلو  اهلل  ،ن ابي الحلن "رواه الكعيني:ما  - أ

: بللأفوااام، قعللت يريللدون ليطفئللوا واليللة اميللر الملل منين ، قللا : 8المللف:  ژ    ڈ  ڎ
، واالمامللة الللي واهلل ملللتم االمامللة يقللو : قللا :، 8 المللف:  ژ  ژ  ژ  ڈ ژ قوللله تعللال :
فلالنور الو قلا : ،  8التللابن:  ژ ى     ى     ې  ې   ې  ې ژ:لقولله  النلور واللد

 .(١)"االمام
حتل  بلين ألمتله   "املر االماملة ملن تملام اللدين، وللم يمل ثلم يعقل  الكعينلي بقولله:  - ب

معالم ديلنام واوضلح لالم للبيعام وتلركام ،عل  قملد للبي  الحلق، واقلام لالم ،عيلا ،عيله 
مام  .(٢)"اللمم ،عما وا 

 

 :لديهم ومكا ته الشيعة ع د لإلمامة التاريخ  السياق
او ابن لبأ، الاي بدا يشي  القلو  بلأن اإلماملة ،ند الشيعة  من احدث اإلمامةإن او   - أ

اا توالاا لواه ي   البراءة منه وتكفيلره،  اي وماية من النبي، ومحمورة بالومي، وا 
وقلللد لللل   ابلللن بابويللله القملللي ،قائلللد الش للليعة فلللي القلللرن  (3)وملللرحت بو لللو  معلللاداتام

، بل  ويفمل  (٤)  قائم : "يعتقدون بأن  لك   نبي وميًّا اوم  إليه بأمر اهلل تعلال "الر اب
بللأن ،لللدد األومللياء مائلللة الللف وملللي، واربعلللة و،شللرون اللللف ومللي، وكلللان خلللاتمام 

 .(6)إليام  ، وكأنام اخاوا ااا العدد من ،دد األنبياء الاين اوح  اهلل (5)،عي
امللة ،نللدام إلماف لألئمللة، إال ومللفوه ،اللم  إن الشلليعة لللم يللد،وا مللدحا  او ا،للمءا  لللاي مُ  - ب

مم النلامي، راس االلتعد ومام الدين و و اي: خمفة اهلل والرلو  ومقام امير الم منين؛ 

                                                 
 .١/١96 ،6، ح: نور اهلل  االئمة ،  : الح ةد:  محمد بن يعقو  الكعيني،  ن الكافي:مو  ماأل ١))

 .١/٢95الممدر اللابق:  ٢))

 .٢/65٤،شرية   االثن امو  ماا  الشيعة اإلمامية انظر:  3))

 .١/٢٢5الفرق بين الفرق، البلدادي:  ٤))

 .١0/3٢، ١6: الكبائر، ح: د: اإليمان والكفر،   مرآة العقو  في شرح اخبار آ  الرلو ،انظر:  5))

 ،قا : قعت: يا رلو  اهلل، كم وف  ،دة األنبياء، قا : " مائة اللف واربعلة و،شلرون الفلا،ن ابي ار اللفاري   6))
يق: شعي  حقتاحمد بن محمد بن حنب  الشيباني  :ملند. ال" غفيرا   وخملة ،شر  ما  الرل  من الد ثمث مائة 

 ،الللللل ١٤٢١، م لللللللة الرللللللالة، ١، ط:إشلللللراف: د ،بلللللد اهلل بلللللن ،بلللللد المحللللللن التركلللللي، وآخلللللرون األرنللللل وط،
 .36/6١9، ٢٢٢88ح:



33 

 

،والللي (١)ينللللم  إن اإلماملللة ،الللد ملللن اهلل ،لللو و للل  معالللود لر لللا  مُ فللل ،وفر،للله الللللامي
بلللالمع وات، والللو ،نلللدام منمللل  إلالللي كلللالنبوة، واإلملللام ،نلللدام يلللوح  إليللله، وي يلللد 

  .(٢)معموم ،ممة مطعقة
ابوابللا  ملللتقعة مناللا: "ان االمامللة ،اللد مللن اهلل ،للو و لل  معاللود  وقللد َ،نللَون الكللافي لاللا - ت

مللن واحللد إللل  واحللد ،علليام اللللمم"، "بللا  مللا نللص اهلل ،للو و لل  ورلللوله ،علل  األئمللة 
ان مللتحق اإلماملة يكلون ":  الحعلي   إملامام المشلاور ، ومملا ملرح بله(3)واحد ا فواحد ا"

للللا معاللللود ا مللللن اهلل ، وممللللا نلللللبوه ألبللللي (٤)"تعللللال  ورلللللوله ال اي شللللخص اتفللللق شخم 
 ،ونحللن و لله اهلل ،ونحللن للللان اهلل ، ونحللن بللا  اهلل ،قوللله: "نحللن ح للة اهلل  عفللر
  .(5)مر اهلل في ،باده"، ونحن والة ا،ين اهلل في خعقهونحن 

ُ،لرج  ويو،م الرافضة ان إمامة ا الء األئمة ثابتة بالنص ،عليام ملن اهلل، وان النبلي  - ث
"،لرج ، قلا  الملف ار:  ء مائة و،شرين في ك  مرة يوم  بواليلة ،عليبه إل  اللما

بواليللة  مللامن مللرة إال وقللد اوملل  اهلل النبللي ،إللل  اللللماء مائللة و،شللرين مللرة بللالنبي
 .(6)اكثر مما اوماه بالفرائ " ،ئمة من بعده،عي واأل

في الكافي روايات ت ع  اإلمامة ا،ظم اركلان اإلللمم، رو  الكعينلي بللنده ،لن ابلي و  - ج
ية، قا : "بني اإللمم ،ع  خمس: ،ع  الممة والوكاة والموم والح  والوال  عفر

 .(7)ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية، فأخا الناس بأرب  وتركوا ااه يعني الوالية"
 

                                                 
 .٤١0، ١/٢96اللابق:  انظر الممدر ١))

. ١/9ممللر، -يللرةمكتبللة دار الععللوم، البح دون ط، الشلليعة اللم العللدو فاحللارام: شللحاتة محمللد مللقر، انظللر: ٢))
ه. ١٤١0، ١بيلللروت ، لبنلللان، ط -انظلللر: ،قيلللدة الشللليعة: دوايلللت م. رونعلللدس، تعربلللي: ع. م، م لللللة المفيلللد

3١0-3١١ . 

 .١/٤09: لكافيامو  ا3) )

 ه.١٤١0،طاران -قم ،م لله البعثة، 3، ط(٤7)ص،  عفر الحع  :المختمر الناف  في فقه االمامية٤) )

 ، د.ط، د.ت.١/8٢، محمد بن فروخ المفار فضائ  آ  محمد: بمائر الدر ات  5))

 .١/١0١المر   اللابق:  6))

، مكتبلللة ١لملللاا  الشللليعة اإلماميلللة: حاملللد مللللوحعي اإلدريللللي، ط . انظر:الفاضلللح ٢/٢8الكلللافي: لعكعينلللي،  7))
 .١/١7، ال١٤٢8الرضوان، ممر، 
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وال ريل  فلي  "دنية؛ حيث قا  الم علي: مفتاح األ،ما  الب إن الشيعة قد ،د وا اإلمامة - ح
بإمامة األئمة ،عيام اللمم واإلا،ان لام من  معلة املو  اللدين،  ان الوالية واال،تقاد

 .(١)"وافض  من  مي  األ،ما  البدنية ألناا مفتاحان
اناا مح  امطفاء، ،عل   -،ع  حد و،مام –فيضة ما يثبت إن من مروياتام الملت - خ

ر محمد حلين آ  كاشف اللطا  العامة ان ُتلع م لإلمام؛ احد مرا ل  الشليعة فلي - ءفقر 
: "ان  اإلمامة منم  إلاي كالن بو ة، فكما ان  اهلل لبحانه يختار ملن يشلاء -ااا العمر

تلي الي كلنص  ملن اهلل ،عيله، فكلالد يختلار من ،باده لعن بو ة والر لالة وي ي لد بلالمع وة ال
ا لعن اس من بعده"   .(٢)لإلمامة من يشاء ويأمر نبي ه بالن ص  ،عيه وان ينمبه إمام 

اللا ،حيللث إن(3)امللا مللن لللم يعللرف إمللام ومانلله مللات ميتللة  ااعي للة فمللا بالللد بمللن انكراللا  - د
"وللللو ان ،بلللدا  :،  يلللروي محملللد العلللامعي ،لللن  عفلللر فيمللل   لقبلللو  ا،ملللا  العبلللاد

لواليللللة ،عللللي ألكببتلللله فللللي  د،للللاني منللللا خعقللللت اللللللماوات واألرضللللين ثللللم لقينللللي  احللللدا  
 .(٤)لقر"

 

 :اإلمامة عقيدة على الرد
اا ناقشنا ماا  الشيعة في اإلمامة فيما يتععلق بمبلدا العطلف فلي و لو  اإلملام،  - أ وا 

 وادلتام النقعية والعقعية. اما بالنلبة لع طف فكيف يتم قر  العبد ملن الطا،لة وبعلده
 ،ن المعمية بإمام غير ظاار، فضم  ،ن كونه غير متمكن وال قادر. 

  الراوي: "اإلمام الاي تقولون بو وبه غير ظلاار قلاار للائس، فلم اثلر لله وال و ق - ب
 . (5)خبر"

بلل  مفقلللود ... ن اللاا اإلمللام المومللوف لللم يو للد باللاه المللفة"إميللة: وقللا  ابللن تي - ت
غائلل  ،نللد متبعيلله، ومعللدوم ال حقيقللة للله ،نللد العقللمء. ومثلل  اللاا ال يحملل  بلله 

                                                 
 ، د.ط، د.ت.7/١0٢، الم علي: مرآة العقو  في شرح اخبار آ  الرلو  ١))

 .58ام  الش يعة وامولاا:   ٢))

لللد رضلللا المظ: ،قائلللد االماميلللةانظلللر:   3)) ، اإلادائيلللة لعللللعة الكتللل  ،مركلللو األبحلللاث العقائديلللة: إ،لللداد، فلللرمحم 
٤/١6. 

، د: العبلللادات،  : بطلللمن العبلللادة بلللدون واليلللة األئملللة      بلللن الحللللن الحلللر العلللامعي وللللائ  الشللليعة:  محملللد  ٤))
  :خيابان شايد  -لدورشار-قم  ،م للة آ  البيت ،عيام اللمم إلحياء التراث، ١53١١وا،تقاد إمامتام، ح

 .٢/655،شرية  االثن ماا  الشيعة اإلمامية   مو ا. انظر: ١٢3، فاطمي

 دمشق، د.ت. –لوريَّة  -، دار الفكر ٤(، ط8/٢8١الفقه اإللممي وادل ته : وابة الوحيعي، )  5))
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شلليء مللن مقامللد اإلمامللة امللم، بلل  مللن ولللي ،علل  النللاس، ولللو كللان فيلله بعلل  
 .(١)"ام ممن ال ينفعام بو ه من الو وهال ا  وبع  الظعم، كان انف  ل

 إنما يحم  العطف بإمام ظاار قاار وانتم ال تو بونله، فاللاي ال"وقا  اإلي ي:   - ث
 .(٢)"تو بونه ليس بعطف، والاي او لطف ال تو بونه

النقعية اللمعية ،ع  تعيين اإلمام فاي مح  نظر، قا  ابن حوم:  واما ادلة الشيعة - ج
. وملللن (3)"لطوائلللف كعالللا فلللي االحت لللاج احاديلللث موضلللو،ة مكاوبلللةو،ملللدة الللاه ا"

المللللتحي  ،عللل  الملللحابة العلللدو  المبشلللر بعضلللام بال نلللة ان يكتملللوا خبلللرا  ،لللن 
 ير. ، ال ليما في شأن اإلمامة اات األثر الخطير والشاالرلو  

اا ،للين، فعمللااا لللم والل  يُ  - ح عقلل  ان يللتم التعيللين مللن النبللي وال يععللم المعللين نفللله، وا 
 ، (٤)يتملد به ويخامم ،عيه، ويقط  دابر الخمف الاي حدث الختيار الخعيفة 

 
والللي ملللن المللللائ  التلللي غلللالوا فيالللا،  تام باإلملللام،تعلللد ملللن ابلللرو معتقلللدا :ثا ياااًا: العصااامة 

 وقد ،رفوا العممة بعدة تعريفات مناا: وامبحت مفة ممومة ألئمتام، 

 :عليهم والرد الشيعة لدى العصمة فتعري
لطللللف خفللللي يمنلللل  مللللن فعلللل  القبللللائح البتللللة وُيعاللللم الطا،للللات دومللللا ، وحينئللللا اتيللللان " - أ

المعمللوم ممكنللا بللالنظر اللل  قدرتلله، ممتنعللا بللالنظر اللل  ،للدم دا،يلله  المعمللية ،للن
  .(5)"لو ود مارفه

 
 

                                                 
اختملره: الشليخ ،بلد اهلل بلن محملد بلن تيميلة، احملد بلن ،بلد الحعليم بلن ،بلد الللمم : مختمر منااج الللنة  1))

 .ال١٤٢6ال ماورية اليمنية،  -ار المديق لعنشر والتووي ، منعاءد(،  ١/333، )اللنيمان

دار  ،١(، ط3/583) ،بللد الللرحمن ،ميللرة،، تحقيللق : ،ضللد الللدين ،بللد الللرحمن بللن احمللد اإلي للي :المواقللف  2))
 .١997 ،بيروت –ال ي  

 .٤/9٤ ابن حوم، الفم  في المع  والنح :  3))

 .٢7مقدمة ابن خعدون، الفم  انظر:   4))

اللللليد مالللدي  :تحقيلللق ،الملللاحوويللللعيمان  :ن حلللديثا فلللي إثبلللات إماملللة اميلللر المللل منين ،عيللله الللللممو األربعللل  5))
د بن  رير  محم: مةدالئ  اإلما. وانظر: ١/٤6، رية اإللممية اإليرانيةو ال ما -قم، مطبعة امير، ١، طالر ائي
 .3/٤، م للة البعثة : قلم الدرالات االلممية،تحقيق، الشيعي
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للا يكللره إاا اتلل  بالطا،للة، متنواللا ،للن كلل  ،ملل  " - ب التوفيللق الللاي يلللعم بلله االنلللان مم 
 .(١)"يلتا ن فععه ،ند العرف العام

األمللر الللاي يفععلله اهلل تعللال  بالعبللد مللن االلطللاف، فيقربلله إللل  الطا،للات التللي يععللم " - ت
 .(٢)"إن ه ال يقدم ،ع  المعمية، بشرط اال  ينتاي الد األمر إل  اإلل اء معاا

روحيللة قدلللي ة مانعللة ،للن مخالفللة التكللاليف العووميللة شللر،ية و،قعي للة ملل  اناللا اللي: " - ث
 .(3)"القدرة ،عياا

 يختعلف ،لننلوع ملن الععلم والشلعور  -العملمة–ان الاه الموابلة اإللايلة  يتضح مما للبق:     
اللي اللالبللة القللاارة فلشلليء مللن القللو  الشللعورية البتللة،  ةغيللر ملعوبلل افللي انالل ؛عللوملللائر انللواع الع

 .(٤)ولالد كانت تمون ماحباا من الضم  والخطيئة مطعقا   ،،عياا الملتخدمة إي ااا
     ۉ  ۉ ژقولللللللللللللللله تعلللللللللللللللال :   -،ع  حد و،مام–والمعمومون ام الاين يمدق ،عيام  

 ژ  ڭ   ۓ     ۓ  ے    ے  ھ ژ: ، وقولللللللللللللللله١0١األنبيلللللللللللللللاء:    ژ    ې  ې  ې  ې

 .٤7ص:   ژ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ژ، وام الموموفون بقوله: 3٢الدخان: 

 :بالعصمة القول دوافع

ان النفس من ابة إل  محبة مشاادة النلور  انه من الممحظ ،لعقو  بالعممة إن مما دف  الشيعة
األكم ، وكعما كلان الكملا  اتلم والنلور ا،ظلم واللنفس اطالر ،لن ،مئلق اللانو ، كلان االن لاا  

بالعممة التلي الي  إليه الرع، والمي  والدوا،ي بوالطته اتم؛ لاا و   ان يكون اإلمام موموفا  
األلن ، فيعم النف  به، ويحم  كما  ال دو   ، ليتحقق له الكما  األ،ع  والنورالمطعقة العدالة

ل ميلللل  الخعللللق ،للللامام وخامللللام؛ فتكللللون اللايللللة القمللللو  مللللن الواليللللة، واللللللر  األقملللل  مللللن 
 .(5)الخمفة، وتمام المتابعة بقوة االن اا 

                                                 
، إ،لداد مركلو األبحلاث العقائديللة، ٢ط ،محملد  لواد الطريحللي: تحقيلق، محملد رضلا المظفللر: د اإلماِميَّلة،قائل  ١))

 . ١٢ص: 

 .3/7، ركو األبحاث العقائديةم ، بدون ط،مركو الرلالة ، تأليف:ادلتاا -حقيقتاا العممة ٢))

 .339الحليني،  :العقائد الحق ة 3))

 . 3/8انظر: العممة: لمركو الرلالة،  ٤))

 .3/٤: دالئ  اإلمامة. ١/٤8: لعماحووي، نو األربعانظر:   5)) 
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 :الشيعة لدى العصمة مراتب
ن م مللللللوع ادل للللللة العمللللللمة لللللللتفاد مللللللتثمثلللللة  ،علللللل  مراتلللللل  العمللللللمة لقلللللد قلللللللم الشلللللليعة 

 :والمعمومين
و،لدم مفارقلة طريلق العلد   دوملا ،: واي ترد المعامي وفعل  الوا بلات العممة الثبوتية - أ

يللللة ر  الا  وتكللللون والطا،للللة ابللللدا  ، و،للللدم اللللللعود فللللي طريللللق القبلللليح والمعمللللية إطمقللللا  ، 
ة لعمعمومين )،عيام اللمم(.ال  خام 

متنلل  بللاهلل ،للن  ميلل  محللارم العمللمة اإلثباتيللة : واللي الروحيللة القدلللية المو للودة فللي الم - ب
م  إمكان ترد األول  في غيلر ُاوللي العلوم ملنام ، لعلدم منافاتله لععملمة ، وتكلون  اهلل،

 ااه العممة في األنبياء الكرام.
عملللمة اإلثباتيلللة، مضلللافا  إلللل  ،لللدم تلللرد األولللل  و،لللدم العملللمة الكبلللر  : والللي نفلللس ال - ت

 .(١)اللاو ، و،دم الخطأ فياا
 مكا ة العصمة لدى الشيعة:  -1

ا،عم ان االمامية رضلي اهلل   ماع الشيعة ،ع  ،ممة األئمة فقا : "إوقد نق  الم علي  
 من الانو  مليراا وكبيرالا، فلم يقل  ملنام انل  املم ال ،ع  ،ممة االئمة  ،نام اتفقوا

 .(٢)"ولم يخاف فيه ،لااء من اهلل لبحانهفي التأوي ، وال لإل وال لخطأ   ،وال نليانا   ،،مدا  
مام كالنبي ي   ان وقد اكد ،ع  الد شيخام محمد رضا المظفر قائم : " ونعتقد: ان  اإل 

يكللون معمللوما  مللن  ميلل  الراائلل  والفللواحق، مللا ظاللر مناللا ومللا بطللن، مللن لللن  الطفولللة إللل  
ئمللة ن  األالمللوت، ،مللدا  ولللاوا . كمللا ي لل  ان يكللون معمللوما  مللن اللللاو والخطللأ والنللليان، أل

 .(3)فظة الشرع والقوَّامون ،عيه، حالام في الد حا  النبي"ح
اا كللان اللاا تعريللف العمللمة، واناللوقللد   ن ا مللقللرر اللاه العقيللدة احللد معامللريام فقللا : "وا 

،شلر  االثنل ئملة ا اإلماميلة لألالب و ااه العملمة يقلالنبي، فنفس  قية بحاالرحمة اإللالعطف  و 
 .(٤)"ءار الوا لفاطمةو 
 
 

                                                 
 .١/٢86: لعحليني، العقائد الحق ةانظر:   ١))

 ، د.ت.لبنان –بيروت   ،م للة الوفاء(، د.ط، ٢5/٢09بحار األنوار: محمد باقر الم علي، )  2))

 .76، مركو األبحاث العقائدية، ٢، ط:محمد رضا المظفر،قائد اإلمامية:   3))

 .١٤ه، ص: ١٤٢١، مركو األبحاث العقائدية، ١العممة: ،عي الحليني الميمني، ط:  4))
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إننلا نشلترط فلي ،ع  ركل  للعفه فقلا : " -المعامرينبرو ااحد – (١)وكالد لار الخميني 
 .(٢)،ن اللاو والخطأ والنليان ايضا " العممة ان يكون المعموم منواا  

 ،شلرية، واللدلي  قلو  الملدوق: " االثنل  شلد ،نلد بلم ولاا فمن انكر العممة يعلد كلافرا   

 .(3)"كفر قدف ن  اعاممو ، اعامد  قف والاماح نالعممة في شيء مومن نف  ،نام 
،شرية إلثبات اد،اءاتام، وارغموا اتبا،ام  االثن لعشيعة  وبااا فإن العممة كانت متكئا   

  ا ا به من من ضمالت وخو،بمت، ووينواا لام بقدلية العممة.لعتلعيم بك  ما 

 :الشيعة لدى العصمة عقيدة على الرد
 ،العمللللمة ،نللللد اللللللعف المللللالح: "،مللللمة األنبيللللاء: حفظاللللم مللللن النقللللائص إن - أ

وانللللللوا   ،والثبللللللات فللللللي األمللللللور ،والنمللللللرة ،وتخميمللللللام  بالكمللللللاالت النفيلللللللة
 فاي خامة لألنبياء وحدام دون غيرام من العالمين. .(٤)اللكينة"

والرافضلة اللاين يعتقلدون العملمة  إن ابن تيمية رد  د،واام فلي العملمة قلائم : " - ب
،شللر ا الل  الخعللق واضللعام، للليس لاللم ،قلل  وال نقلل ، ويشللباام مللن  االثنلل فللي 

ممة، لكراملة رآالا منله او لحللن ظلن بله، فال الء يعتقد في شيخه او متبو،ه الع
 .(5)كعام من ال اا  الاين ليس لقولام ام  يبن  ،عيه"

                                                 
 م، التحق في الحووة الععمية بقم، وانا ١90٢: روح اهلل  بن ممطف  المولوي الخميني، ولد ،ام الخمي    1))

الدرالة التكميعية، وااللتداللية العالية حت  بعغ در ة اال تااد ،ند الشيعة، والتحق بالتدريس لعفعلفة وامو  
م في قم، واشععاا في انحاء األراضي اإليرانية ١978الفقه األخمق، تو،م المنبر الليالي في إيران، وقاد ثورة  

د الروحي األ،ع (، وفر  الماا  الشيعي االثن  ،شري م بومفه )المرش١979بألراا، ثم تلعم مقاليد الحكم 
كدين رلمي لعبمد، اشتار ،نه العو  التكفير لعتخعص من معارضيه، ولاءت احوا  اا  اللنة اثناء حكمه 
لدر ة يرث  لاا، وت اوواته فاقت الخيا ، وتعد م م  اقواله وافعاله ومعتقداته  من نواق  اإليمان، توفي لنة 

 (. 3٢-٢٢درالة تحعيعية نقدية، محمد يحي لكيد، –يدة الخميني م. ) ،ق١989

 .١١3الحكومة اإللممية: الخميني، ص:  2))

 .96اإل،تقادات في دين اإلمامية: ص:   3))

 .١١/50٢فتح الباري: ابن ح ر،   4))

تحقيللق : محمللد ،ويللر ابللن تيميللة الحرانللي الحنبعللي،  للام  الملللائ : احمللد بللن ،بللد الحعلليم بللن ،بللد اللللمم   5))
 .٤/55، ال١٤٢٢تووي ، دار ،الم الفوائد لعنشر وال، ١، ط:: بكر بن ،بد اهلل ابو ويد، إشرافشمس
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قلد كللان الشلليعة او  مللن لللبق إللل  اللاه الفريللة، قللا  ابللن تيميللة: "واو  مللن دخلل  ل - ت
فللي اللعللو مللن االل  األاللواء اللم الرافضللة، فللإنام لمللا اد،للوا فللي ،عللي وغيللره اناللم 
معمللللومون حتلللل  مللللن الخطللللأ احتللللا وا ان يثبتللللوا الللللد لألنبيللللاء بطريللللق األوللللل  

ومن او دون ،عي من ان يكون لله انل  يللتلفر منله  ا  واألحر ، ولما نواوا ،عي
 .(١)كان تنوياام لعرل  اول  واحر "

إن د،و  العممة لألئمة لليس لالا للند ملن الشلريعة والعقل ، ألنالا تلرفعام فلوق  - ث
نا ملتو  األنبياء   ميعا  ال يمعون إلل  در لة األنبيلاء،  ن األئمةبأ ن وم. وا 
نقلللو : إن  ميللل  األئملللة لللليس فللليام ملللن يمللل  إلللل  منوللللة و  بللل فالللاا مللللعم بللله، 

، فقلللد رو  الملللديق والفلللاروق رضلللي اهلل ،ناملللا بلللا،تراف اإلملللام ،عللل  نفلللله 
قللا : " قعللت ألبلل : اي النللاس  اإلمللام البخللاري  بلللنده ،للن محمللد بللن الحنفيللة 

وقللد . (٢)، قللا : ابللو بكللر. قعللت: ثللم مللن، قللا : ثللم ،مللر"خيللر بعللد رلللو  اهلل 
قائم: " قد رو  ااا ،ن ،ع  من نحو ثمانين طريقا ، واو  ،ق  ،عيه ابن تيمية  

 .(3)متواتر ،نه"
اادن  الواق  العمعي لألئمة يتناف  م  ااه العممة، مثا  الد ان الحلن إن  - ج

حلللار  مللل  قعلللة ملللن انملللاره. فعلللو كلللان احلللداما  مللل  كثلللرة انملللاره، والحللللين 
يمكللللن ان يكللللون االثنللللان  مملللليبا ، كللللان اآلخللللر مخطئللللا ، اي غيللللر معمللللوم، وال

 .(٤)فعع  في ااا كعه ما يكف  لدح  د،و  العممة ،مميبين
محملللد رشللليد رضلللا حلللين قلللا  بلللأن: "غلللمة  ملللراحة   إن مملللن حكلللم ،عللل  الشللليعةَ  - ح

الشيعة نقضوا اركان اإللمم من الاله بد،اية ،ممة األئمة، وتأوي  نموص 
خرج ملن المعلة، إا انتال  بأاعله إلل  الكتا  واللنة، فكان ااا ام  ك  ابتداع م

 .(5)فعمنية" اد،اء الوحي واد،اء األلواية، فخر وا من المعة لرا  

                                                 
 .٤/3١الممدر اللابق:   1))

 .5/7محيح البخاري: كتا  امحا  النبي، با  قو  النبي "لو كنت متخاا خعيم"،   2))

 .٤/٤٢٢م موع الفتاو : ابن تيمية،   3))

دار الفضيعة بالريا ، ، 7، ط:،عي بن احمد ،عي اللالوساالثن  ،شرية في األمو  والفروع:  م انظر:   4))
 .303-30١، ال١٤٢٤، دار الثقافة بقطر، مكتبة دار القرآن بممر

،  الايئلة المملرية العاملة لعكتلا ، القعملوني الحلليني رضلا محملد رشليد: القرآن الحكيم )تفلير المنار( تفلير  5))
 .١١/363، م١990
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 :الايبة عقيدة: ثالثاً 
-ويو،ملون ان الاا اإلملام  ،(الل٢65)أن اإلملام غلا  منلا للنة ب ،شرية االثن يعتقد الشيعة    
 منلله، ينتظللرون خرو للهه خمللس لللنوات غللا  فللي لللردا  لللامراء، و بعللدما مللار ،مللر  -مو،للومال
 .(١)يحضر معام الموالم، و وحي يعيق بشخمية ثانوية مو ود   او بينامو 

ن كانت فرق الشيعة  إال انالم يختعفلون فلي تحديلد  ،،ع  غيبة إمامااتوافقت ت في م معاا وا 
 . (3)لبقام في ابتدا،اا فرقة اللبئية، وكانت ا(٢)ايام الاي غا ، وُقد رت له الر عة

اللاي يو،ملون  الوو  ،(العلكري محمد بن الحلن)او  ،شرية االثن آخر ائمة الشيعة  إن  
ورخاء  كما معئت ظعما  و لورا ،  بعد موت ابيه، وانه ليعود ويمأل األر  ،دال  انه دخ  اللردا  

 فضة اإلمامية االثن  ،شرية: او اللايوالمعموم ،ند الرا: "-رحمه اهلل - ويقو  ،نه ابن تيمية
بلللن ،علللي العللللكري للللنة للللتين  بعلللد ملللوت ابيللله الحللللن اءر يو،ملللون انللله دخللل  إلللل  للللردا  للللام

،عل  ،لين وال اثلر، واال  الععلم  ائ  لم يعلرف لله خبلر وال وقل  لله احلدغ ومائتين، واو إل  اآلن
الء للله نللل  وال ،قلل ... والل   بأنلللا  االل  البيللت يقولللون: إن الحلللن بللن ،عللي العلللكري لللم يكللن
ابيله إملا للنتين او ثمثلا  او  ،ند ال اا  الضم  يو،ملون ان الاا المنتظلر كلان ،ملره ،نلد ملوت

 .(٤)الد"خملا  ،ع  اختمف بينام في 
،شلللرية بالليبلللة  ععلللوه اريعلللة لتعطيللل  الشلللريعة، فقلللد منعلللوا إقاملللة  االثنللل إن قلللو  الشللليعة  
ملل   يللرد دوه مللبح ملللاء لت ديللد ،اللدام (العاللد)، وابتللد،وا د،للاء (5)ألناللا مراونللة باإلمللام ال معللة
كلللون الطا،لللة الحقلللة خاملللة  وقلللد منعلللوا ال الللاد مللل  وللللي املللر المللللعمين، (6)-اللائللل –اإلملللام 
 .، ومنعوا إقامة حدود اهلل بح ة اناا موكولة لإلمام المنموص ،عيه(7)باإلمام
م حرمتاللا الشلليعة بلللب  غيبللة ماللديام، واوقفللت العملل  باللا مللن شللرائ  اإللللموانللاد  معللة  

 حت  خرو ه من غيبته.

                                                 
الرئاللة العاملة إلدارات البحلوث الععميلة  ،١، ط  محملد اللواللي: للعمان بلن فالد العلودةحوار اادئ مانظر:   ١))

 .١/75، ال ١٤09، واإلفتاء والد،وة واإلرشاد

 .  ٢/8٢٤، ،شرية االثن ماا  الشيعة اإلمامية امو  انظر:   ٢))

 .١/١7٤ الشارلتاني، المع  والنح : .٢٢ص  ،النوبختي فرق الشيعة:انظر:   3))

 .٤5٢-٢7/٤5١م موع الفتاو : ابن تيمية،   4))

 .٢6٤انظر: فقه الشيعة: ،عي اللالوس،   5))

 .538انظر: مفتاح ال نان: ،باس القمي،   6))

 .٢١/١١انظر: ولائ  الشيعة،   7))
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ن ممللا  للا فللي فتللرة اختفللاء اللاا المنتظللر لللم يللأان باللا اهلل لللبحانه،  هشللر،و  وا  ألنفلللام احكام 
للا مثلل  للا الوم  : ملللألة التقيللة والتللي اللي فللي اإللللمم رخمللة ،ارضللة ،نللد الضللرورة  ععواللا فرض 

ألنه لم يولد - بة ال ي وو الخروج ،ناا حت  يعود المنتظر الاي لن يعود ابد اودائم ا في فترة اللي
وملن تلرد التقيلة  -كما ي كد الد الم رخون، واا  الععم باألنلا ، وفرق كثيرة من الشيعة نفللاا

 .(١)،ودة المنتظر كان كمن ترد الممةقب  
نله قلد ينلا  ،نلدو   نه قلد ُاللقط ركلن ال الاد لليبلة اإلملام، وا  ا،تنلاق التشلي ، وانتظلار ،لودة  ا 

 .(٢)اللائ ، ال في ال ااد في لبي  اهلل، فالشيعي شايد ولو مات ،ع  فراشه
مات منكم ميت قبل  ان يخلرج قائمنلا كلان شلايد ا، وملن ادرد قائمنلا فقتل  معله، قا  إمامام: "إاا 

   .(3)كان له ا ر شايدين"

 :الرجعة: رابعاً 
ُيلللدينون بالللا، والللي اات ملللدلوالت خاملللة ،نلللد  تعلللد الر علللة احلللد االللم ،قائلللد الشللليعة التلللي 

 الشيعة ،ع  العموم، ويعتبرواا مما يخمام ،ن غيرام، وقد ،رفواا بأناا:

 :الرجعة تعريف

إن اهلل للليعيد إللل  اللاه الللدنيا قومللا مللن األمللوات ويللر عام  تعريللف محمللد  للواد ملنيللة: " - أ
نتمر اهلل بام ألا  الحلق ملن اال  الباطل  ، والو معنل  بمورام التي كانوا ،عياا ، وي

 .(٤)"الر عة
إلمامية ،ع  و و  ر عة كثير من األموات إل  الدنيا قب  يوم ااتفقت  وقا  المفيد: " - ب

 .(5)"القيامة
اهلل تعلال  ُيعيلد قومللا  ملن ااَلمللوات إلل  اللدنيا قبلل  يلوم القيامللة  انَّ  إن الشليعة يعنلون بالر عللة 

قل  اعفييت ع  فيه العلد  ااِللالي  لكي ؛في مورام التي كانوا ،عياا، فيعو  فريقا  ويا   فريقا  آخر
وال ير للل  إال  ملللن ،علللت در تللله فلللي ، ر  التلللي مألوالللا ظعملللا  و،لللدوانا  الم لللرمين ،عللل  نفلللس األ

                                                 
 ، د.د، د.ت.دار الحديث، ١(، ط١/١78، )ق : دار الحديثيحق، تميوان الحكمة: محمد الري شاريانظر:   1))

 (.86/١5٤انظر: بحار األنوار: الم علي، )  2))

 .ه١٤١٤، ايران -قم، الثقافة  دار(، د.ط، ١/٢6٢األمالي: محمد بن الحلن الطولي، )  3))

 (. 5٤: ملنية، )ص:الشيعة في الميوان  4))

 (.١/١3المقاالت: المفيد، )  5))
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عغ اللاية من الفلاد، ثم يميرون بعد الد إل  الموت، ومن بعده إلل  النشلور، ااِليمان، او من ب
 . (١)وما يلتحقونه من الثوا  او العقا 

  :الرجعة أدلة

ئملة المرويلة الكثيلرة المتلواترة ،لن النبلي واأل حاديلثمية الو األمامن اام ما التد  به اإل - أ
ت مللللن ضللللروريات فللللي الكتلللل  المعتمللللدة، وا  مللللا،ام ،علللل  ثبللللوت الر عللللة حتلللل  امللللبح

 .ماابام
ملللم الللللابقة: كإحيلللاء العويلللر يلللة الداللللة ،عللل  وقلللوع الر علللة فلللي األاللللتدلوا باآليلللات القرآن - ب

  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں       ڱ        ڱ  ڱ ژ :وحمللللاره، حيللللث قللللا  تعللللال 

، فنقلللو  إاا ا،تقلللد احلللدنا بلللأن ٢59البقلللرة:    ژ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ
اماتلله اهلل مائللة ،للام ثللم بعثلله الل  يلللتعوم مللن  -كمللا نللص القللرآن  -لعبللد المللالح ،ويللر ا

ااا الكفر ، اال يمدق ،عل  الاا اإلحيلاء ر علة ، والشليعة ال يقوللون فلي الر علة بلأكثر 
 .(٢)من ااا المعن 

  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ ژ ، لقولله تعلال : إحيلاء الطيلر إلبلراايمالتدلوا بو  - ت

الداللة ،علل  وقو،الا فلي الملللتقب  إملا نمللا  او  ،6٢األحلوا :  ژی  ی    ی  ی  ىئ
 .(3)مريحا  او بمعونة ااَلحاديث المعتمدة الواردة في تفليراا 

الر عللة مللن نللوع البعللث والمعللاد ال لللماني،  االلللتدال  ،قللم فقللالوا: إنفللي الللابوا لقللد  - ث
، بينملا ُيبعلث النلاس  ميعلا  يلوم فلي اللدنياا ، ويحلدث كما  وكيف ةفي الدنيا ومحدود ةموقوت
وبما انَّ الر عة والمعاد ظاارتان متماثعتلان ملن حيلث ، وامراا ا،ظم من الر عة ،القيامة

النللوع، فالللدلي  ،علل  إمكللان المعللاد يمكللن ان يقللام دللليم  ،علل  إمكللان الر عللة، واال،تللراف 
الر عللة فللي  ،عيلله اال،تللراف بإمكللان بإمكللان بعللث الحيللاة مللن  ديللد يللوم القيامللة يترتلل  

                                                 
. وانظر: قضية اإلله  مركو األبحاث العقائدية، م للة الرلالة(، 3/8: )ن م الدين الطبلي: الر عةانظر:   ١))

دار ناللر النيلل ، د. ت،  -لكللريم الخطيلل ، دار الفكللر العربلليواأللوايللة بللين الفعلللفة والللدين اهلل واإلنلللان: ،بللد ا
35١- 35٢          . 

  ه.١٤٢3، د.ن، الكويت، ١، ط١/٤، اهلل دشتي ،بد: النفيس في بيان روية الخميسانظر:  ٢))

 :ابي ،بد اهلل العكبري، تحقيق، اوائ  المقاالت في المااا  والمختارات(. وانظر: 3/١0)الر عة  انظر: 3))
 .٢93، مركو األبحاث العقائدية ،إبراايم الون اني
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الملللللعمين يعتبللللرون ااِليمللللان بالمعللللاد مللللن ُامللللو   حياتنللللا الدنيويللللة، وال ريلللل  ان   ميلللل 
 .(١)،قيدتام، إان ف ميعام يا،نون بإمكانية الر عة

ي مرتبلللة اال،تقلللاد بلللاهلل ن الر علللة تعلللد  واحلللدة ملللن ُاملللو  اللللدين، لكلللن ليللللت فلللو،ملللوا ا - ج
وتوحيلللده او بدر لللة النبلللوة والمعلللاد، بللل  الللي ملللن ضلللروريات الملللاا ، وال يترتللل  ،عللل  
اال،تقاد بالر عة إنكار اَلي حكم ضروري من احكام ااِللمم، وليس ثمة تضاد بين ااا 

 .(٢)اال،تقاد وبين ُامو  ااِللمم

  :الرجعة معتقد على الرد

إن اللاه العقيللدة فالللدة لتعارضللاا ملل  مللريح القللرآن، ومللحيح اللللنة النبويللة، ناايللد ،للن 
 تعارضاا م  العق  والفطرة اللعيمة.

يوم القياملة لع لواء بقدرة اهلل تعال ، والد إن المعتقد المحيح او بعث األموات  ميعا ،  - أ
األنعام:  ژ  ڀ       ڀ  ڀ  پ   پ  پ ژاهلل تعال :  هقولل بال نة، او العقا  في النار،

36.  
إن مروياتام يمع اا الحقد والتحام  ،ع  الملحابة الكلرام، وفيالا ملن الللبا  والشلتام ملا  - ب

 يلتحي منه العاق ، فأي  فلاد  ا،ظم من مقوالتام تعد .
ععم اليقيني بلاليوم اآلخلر ا  من حكمة تظار في د،و  احياء األموات في الدنيا؛ م  ال - ت

او يوم ال واء والثوا ؛ فيكون بم ري  ،ند الشيعة نكرانام ليوم القيامة إليمانام ال لاوم 
 بالر عة في الحياة الدنيا.

 :التقية: خامساً 
، تعللد مللن العقائللد الاامللة ،نللد الشلليعة وباللا يخللاد،ون غيللرام ويخفللون مللا يكنللون فللي قعللوبام 

 ونحن اآلن بمدد بياناا وايضاح مد  خطورتاا:
 تعريف التقية ،ند الشيعة: -1
 :  ما يعيلعتقية  إن من ا ع  التعاريف الت  اكراا الشيعة 

                                                 

 .3/9: ن م الدين الطبليانظر: الر عة،  ١))

 .٤/٤5الممدر اللابق،  انظر: ٢))
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بله ومكاتملة المخلالفين وتلرد مظلاارتام بملا يعقل  ضلررا  فلي  اال،تقلاد"كتمان الحق وللتر  - أ
 .(1)الدنيا والدين"

 .(٢)ع  مخالف لعحق""التحفظ ،ن ضرر اللير بموافقته في قو  او ف - ب
" م امعللللة المخللللالفين فللللي العقيللللدة لللللواء كللللان الللللد بالكللللا  ام بليللللره اتقللللاء الللللا  وخللللوف  - ت

 .(3)الضرر"

  :الشيعة ع د التقية أدلة

  ٢8آ  ،مران:   ژ ۇئ   ۇئ  وئ  وئ     ەئ ژالتدلوا بقوله تعال :  - أ
: "التقيلة دينلي وديلن رووا ،دة روايات تو   التقية مناا: قو  اإِلملام الملادق  - ب

 .(5)ال دين لمن ال تقيه له"ورواية: " ،(٤)"آبائي
 .(6)خروج قائمنا فعيس منا""من ترد التقية قب   :رواية - ت
،للن ابللي ،بللداهلل ،عيلله اللللمم قللا : قللا : التقيللة تللرس اهلل  رواه الكعينللي ايضللا : "مللا  - ث

 .(7)بينه وبين خعقه"
ابللو  عفللر ،عيلله اللللمم: خللالطوام بالبرانيللة  ومرويللة اخللر  تشللدد االلتللوام بالتقيللة: " - ج

  .(8)وخالفوام بال وانية إاا كانت االمرة مبيانية"

 
 

                                                 
، ١(، ط66 ، )صاا : حللين دركلحقيلقت لمفيلد،ا محمد بن النعملان بلن المععلممحمد بن  :تمحيح اال،تقاد  ١))
: احملللللد اللللللوائعي، اويلللللة التشلللللي وانظلللللر:  .٢0١5، لمركلللللو اإلللللللممي  الث قلللللافي  فلللللي م مللللل  اإلملللللامين الحللللللنينا

 لبنان، د.ت.  -، م للة اا  البيت، بيروت٢(، ط١89)ص

لعلللللعة المعللللارف  ،الللللليد ااشللللم المولللللوي: فللللي الفكللللر االلللللممي التقيللللة. وانظللللر: 38التقيللللة: لألنمللللاري،  ٢))
 .١3، مركو الرلالة، االلممية

 (.30ه، )ص١٤0٤الريا ،  -، مكتبة المعارف٢عيمة، ط:درالات في الفرق: مابر ط  3))

 .١0|656، رواية: ٢5٤مشكاة األنوار:   ٤))

 .١٢|658 ، رواية:٢5٤. مشكاة األنوار:٢/3٢٢، ٢٢٤الكافي: الكعيني، د: اإليمان،  : الكتمان، ح: 5))

 .١0|656 ، رواية:٢5٤:مشكاة األنوار 6))

 .٢١٢، ص: ١9، ح:التقية ،  :االيمان والكفر من كتا  الكاف : لعكعيني، د: مو  من الكافياأل 7))

 .٢١٢ص: ، ٢0، ح:التقية ،  :االيمان والكفر من كتا  الكاف لعكعيني، د:  :مو  من الكافياأل  8))
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 :التقية عقيدة ف  شيعةال على ةوالجماع الس ة أهل رد
ن لاا مرا(١)ان مفاوم التقية ،ندام يوافق ما لد  اا  اللنةلقد و،م الشيعة    ت ، ب  وا 

 يطبقون التقية العمعية. االد،اء، وام في ااا (٢)تتفاوت بين الو و  وال واو والحرمانية 
يمل  انله تبريلر الخلتمف األخبلار  يلدة التقيلة،ق،نلدما يعلود الملدقق إلل  مبلررات إي لاد إنه  
التنللاق   كثيللر مللنلتبريللر ؛ متظللاارين اناللا ديانللة ال كللابا ، ولاللم تللأويمت ائمللتام وا،مللالام،للن 

ن قادت بمورة او بأخر  لعو  م موع الشيعة ،ن المللعمين واالختمف والتلتر ،ع  كابام ، وا 
 مبدا التقية. ونطبقي فام ،موما   وبالتال  فرقة في المف اإللممي

تللعة ا،شلار  ؛ ال ريل  إا الي تعلدوكعما اوغ  اإلنلان منام في التشي  كان اشلد اخلاا  بالا 
 .(3)اميدلالدين 
فإن التقية مشرو،ة وفق ضوابط تحكماا، فإن خالفت تعد الضوابط  اما ،ند اللعف المالح 

 تقُر  حيناا إل  الكا  او النفاق او الرياء وكعاا امور مامومة.فم ا،تبار لاا شر،ا  و 
 ،(٤)"الحار من إظاار ما في النفس من معتقد وغيره لعلير" :بقوله وقد ،رفاا ابن ح ر 

التقية ان يقو  العبد خمف ما يعتقده التقاء مكروه يق  بله للو للم يلتكعم قائم: " وفلراا ابن القيم 
 .(5)"بالتقية
والتقية ان يقي نفله من العقوبة بما ن اللرخلي اناا تكون حا  الضعف والوان فقا : "وبي   

ن كان يضمر خمفه  علانإنما التقية بالعلان ليس باليد يعني القت ، والتقية بال ...يظاره، وا 
                                                 

     ەئ ژإن التقية في اإللمم تكون غالبا م  الكفار، و،ع  ااا األلاس فللر ابلن  ريلر الطبلري قولله تعلال :   1))

لتللي اكراللا اهلل فلي اللاه اآليلة إنمللا اللي تقيلة مللن الكفللار، ال فالتقيلة ا ، قللائم : "٢8آ  ،ملران:  ژ ۇئ   ۇئ  وئ  وئ
 يللاا   ماللور ،عمللاء االل  اللللنة إللل  ان(.  و 5/3١9". )  للام  البيللان تأويلل  آي القللرآن: الطبللري، مللن غيللرام

األم  في التقية او الحظر، و واواا ضرورة، فتباح بقدر الضرورة. قا  القرطبي: والتقية ال تح  إال م  خوف 
و القطللل  او اإليلللااء العظللليم، وللللم ينقللل  ملللا يخلللالف اللللد فيملللا نععلللم إال ملللا روي ،لللن معلللاا بلللن  بللل  ملللن القتللل  ا

ملادر ،لن: ووارة  الموللو،ة الفقايلة الكويتيلة، وانظر: 57/ ٤تفلير القرطبي . )المحابة، وم ااد من التابعين
 .(١3/١87ه، ١٤0٤، الكويت –األوقاف والشئون اإللممية 

. وانظلللر: العقائلللد الشللليعية ور لللا  القلللرن العشلللرين: ناملللر اللللدين شلللاه،  ١9١انظلللر: اويلللة التشلللي : اللللوائعي،  ٢))
 ه.١٤07(، د.ط، د.ن، ١55 -١5٤)

مملطعحات وانظلر:  .١/8٤، اللدلي  الععملي والللياحي للواحتي القطيلف واألحللاء: ،بلد اهلل األثلري،   انظر: 3))
 .١/٢59، في كت  العقائد

 .١٢/3١٤فتح الباري، ابن ح ر،   4))

شلاكر بلن توفيلق  -ق: يوللف بلن احملد البكلري يلحقت ،احكام اا  الامة: محمد بن ابي بكر ابن قيم ال ووية  5))
 ه.١٤١8الدمام،  -رماد  لعنشر ، ١(، ط٢/١038، )العاروري
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 .(١)"او إ راء كعمة الكفر مكراا   
 فيتبين مما لبق ان التقية الشر،ية اي رخمة إلتقاء الشرور من الكفار، حا  التيقن من 

مللن لللوطام، ملل  اطمئنللان القعلل  لعحللق،  ضللررام، فيكللتم الحللق، او يللد،  قللو  الباطلل  إفمتللا   
رخمللة، امللا تقيللة الشلليعة فاللي ا للرة، فللإن وا  الشللرط والللت الوبللل  الكفللر، واللاا حللا  تعللار ال
 ،ويمة دائما، والفرق بيناما بي ن.

لتعلف اللنفس بليلر و له  ومما او مقرر ،ند الللعف ت لوو التقيلة ،نلد االضلطرار إليالا دفعلا   
نه يرخص له في ترد ملا الو فلر  ،نلد  حق، ولالد قا  اللرخلي: "ال بأس بالتعما  التقية وا 

 .(٢)خوف التعف ،ع  نفله"
المعن  المراد من "التقية" لد  الشيعة، مخالف لمراد اا  اللنة منالا، فالشليعة يقملدون إن  

ظاار خمف ما يبطنونه ملن المعتقلدات والاا خلمف المعنل  ، بالتقية: الكا  والخداع، والنفاق وا 
  او الملا ، ملن العلر  المراد من التقية ،ند اال  الللنة؛ فالي ،نلدام: المحافظلة ،عل  اللنفس او

الو ان يلتكعم بعللانه، وقعبله مطملئني باإليملان، : "بقولله ابلن ،بلاس ا فقلد وضلحا شر األ،داء،
 .(3)"وال يقت 
آلد  من با  التقية، مداإنه يع  بللم فلي و لواام، تلكلمم، والنلة اراة الكفار والفلقة والظعملة، وا 

،طائام لكف اااام، وقط  اللنتام، وميانة العر  منام  -رحمله اهلل-قا  ابن القليم ، ولاا (٤)وا 
ومععلللوم ان التقلللاة ليللللت بملللواالة، ولكلللن لملللا نالللاام ،لللن ملللواالة الكفلللار، اقتضللل  اللللد معلللاداتام "

رام، فأبلللاح لالللم التقيلللة، والبلللراءة ملللنام، وم لللاارتام بالعلللداوة فلللي كللل  حلللا ، إال إاا خلللافوا ملللن شللل
الي إباحلة ،ارضلة ال تكلون إال ". ثلم وليلت التقية مواالة لام، فالو إخلراج ملن متلوام غيلر ملراد

ال تكون التقية في لعم إنما اي "عن لعيد بن  بير: فم  خوف القت ، كما قاله اكثر المفلرين، 
 .(5) "في الحر 

                                                 
 .٢٤/5٤، ال١٤١٤، بيروت –دار المعرفة  اللرخلي: دون ط،المبلوط: محمد بن احمد بن ابي لا    1))

 .٢٤/٤7لابق: ر   الالم  2))

 .٤/38ال ام  ألحكام القرآن، لعقرطبي   3))

، تحقيللق محلل  الللدين الخطيلل ، طبعللة دار ثنلل  ،شللرية، لمحمللود شللكري األلوللليانظللر مختمللر التحفللة اال  4))
د ،يلللون الرللللائ  واأل وبلللة ،عللل  المللللائ : ،بلللد العطيلللف بلللن ،بلللوانظلللر:  .٢88-٢87اإلفتلللاء، بالريلللا ، ص

 .١/٢67، الريا  –مكتبة الرشد ، ١، ط:ق: حلين محمد بوايحقت ،الرحمن آ  الشيخ

، 6، ط:ق: ،بللد الللرحمن بللن محمللد بللن قالللميللحق، تأل،للممالللدرر اللللنية فللي األ وبللة الن ديللة: ،عمللاء ن للد ا  5))
 .١٢/٤١٢ه، ١٤١7
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 يظار  عيا اناا ،ند اللعف رخمة  ائوة، يمكن تركاا واألخا بالعويمة وال ار بلالحق،ثم   
اناا ام  من امو  دينام، ومن الفروق الفامعة  :اين قالوا،شرية ال االثن ،ع  ،كس الشيعة 

 م  الكفار.ين فحل ، اما اللعف فاي انام يمارلواا م  الملعم
ولقللد تقللرر ان التقيللة الشللر،ية لضللرورة م قتللة، امللا تقيللة الشلليعة فاللي طريقللة لحيللاتام ،علل   

ا الدوام، وابرو ااا القفاري حين كت : " والتقية في دين اإللمم دين ال ااد والد،وة، ال تمث  نا  
حاللة فرديلة  -غالب لا  -للممي، بل  الي ،ام ا في لعود الملعم، وال لمة من لمات الم تم  اإل

ولكنالا فلي ، م قتة، مقرونة باالضطرار، مرتبطة بالع و ،ن الا لرة، وتلوو  بلووا  حاللة اإلكلراه
الماا  الشيعي تعد طبيعة ااتية في بنية الماا ، يقو  ابو ،بد اهلل: "إنكم ،ع  ديلن ملن كتمله 

 .(٢)لنا ولكم في دينه إال التقية"   اهلل . ابَ .، وقا : ".(١)ا،وه اهلل، ومن ااا،ه االه اهلل"
: "والتقيلة وا بلة ال ي لوو واقلال لاا  ما،ي دائم،حالة ملتمرة، ولعود  إن التقية ،ند الشيعة 

ماميلة و،لن ديلن اإل رفعاا إل  ان يخرج القائم، فمن تركاا قب  خرو ه فقد خرج ،ن ديلن اهلل 
 .(3)وخالف اهلل ورلوله واألئمة"

كثلر افعليس فل  الطوائلف المنتللبة الل  القبعلة وقد او و ابن تيمية وافمح القو  حين قلا : " 
ظاللر منلله فلل  لللائر اوللليما النفللاق فلليام  ،لعمللدق مللنام با  يلعكللا  وتكللا كثللر تمللديقا  اوال  كللابا  

اا يللتعمعون التقيلة التل  ال  وك  من  ربام يعلرف اشلتمالام ،عل  الاه الخملا  ولال ...الناس 
 .(٤)"ليما المنافقين والياود ويلتعمعوناا م  الملعمين

 :البداء عقيدة: سادساً 
 المترتبة ،ع  افعاله، وااا  إل  اهلل مفة ال ا  بالمآالت والنتائ اإلمامية الشيعة ينل  

 ويعنون باا: ،ات النقص التي نلبواا إل  اهلل، فاهلل منوه ،ن النقائص والعيو من مف
، (5)"مللر بللداء ، اي: ظاللر للله فللي الللد األمللر مللا كللان خافيللا  ،علل  العبللاداألفللي  بللدا هلل " 

ثلم تولل   من الفع  لظاور ما كان خفيلا ملن الععلم بالمملعحة،  ويأتي بمعني ظاور ما كان خفيا  
عبداء ،ع  ظاور ك  فعل  كلان الظلاار خمفله، فيقلا  بلدا لله ان يفعل  كلاا اي ظالر ل االلتعما 
 واتفقت اإلمامية ،ع  إطمق لفظ البداء في وملف اهلل ما كان الظاار منه خمفه،  من فععه

                                                 
 .٢/3١9، ٢٢٢لكعيني، د: اإليمان والكفر،  : الكتمان، ح:الكافي: ا  1))

 .٢/303، ٢١8ح:  ،د: اإليمان والكفر،  : التقيةالكافي: الكعيني،   2))

 ه..١٤١8ايران،  -ام الاادي، قمم للة اإلم  ،١(، ط١/٢9١، )محمد بن ،عي بن بابويهالاداية:   3))

 .٢8/٤79م موع الفتاو : ابن تيمية،   4))

 .(، م للة الرلالة، د.د، د.ت١0انظر: البداء، مرتضي العلكري، )ص  ((5
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 : للو ،علم النلاس قلا  ،بلد اهللودلعلوا ،عيله بأدللة منالا: "،لن  .(١)من  اة اللم  دون القيلاس
 .(2)مم فيه"ما في القو  بالبداء من األ ر ما فتروا ،ن الك

ملا " :اخلر  تلو،م انله وروايلة، (3)"مثل  البلداء بلد اهلل بشليء  ملا ،ُ "فقلالوا : اباللوا فلي امرال وقد 
 .(٤)"وان يقر هلل بالبداء ،الخمر بعث اهلل نبيا قط إال بتحريم

ومللف اكثللر الللرواف  رباللم بالبللداء وانلله  قللائم : " وبللي ن األشللعري حقيقللة البللداء ،نللد الشلليعة 
خلمف تعللد  يريلد الشليء ثلم يبلدو لله فيريلد خمفله واللد انلله يتحلرد حركلة لخعلق شليء ثلم يتحلرد

 .(5)د الشيء وال يكون الاي اراده قب "الحركة فيكون ضد ال
 ،عياا طع ، ولكن المفعقيدة البداء ااه ،ند الشيعة فياا من األ ر ما ال يععمه إال اهلل  

، فالللم يملللفون اهلل بال اللل ، ثلللم يلللد ،ون ان ائملللتام   يلللوقن انالللا تنلللل  ال اللل  حقيقلللة إلللل  اهلل
يالم بينملا ، وال يلي لرون راإنام يععمون اللي  ثحي اللي    فا  األئمة ا،ظم من اهلل  يععمون

  .تعال  اهلل ،ن الد ،عوا  كبيرا   يه اي ر ر يل اهلل 
بما كان، وما يكون، وما ليكون قب  ان  يوا  ،الما   فالثابت ،ند اللعف المالح فإن اهلل ما 

ااا م   يكون، وااا مقتض  الكما  هلل تعال ، وانه متمف  بالععم المطعق، وقد قا  ابن تيمية: "
، وقد نص األئمة ،عل  ان ،الم بما ليكون قب  ان يكوناتفاق لعف األمة وائمتاا، ،ع  ان اهلل 

ن ينكرون ،عمه بأفعلا  العبلاد قبل  ومن ا الء غمة القدرية، الاي، من انكر الععم القديم فاو كافر
 .(6)"ان يعمعواا، والقائعون بالبداء من الرافضة ونحوام.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٤7اوائ  المقاالت في المااا  والمختارات،انظر:   (1)

 .(7/١،)٢١5ح: ، د: التوحيد،  : البداء،الكعيني :األمو  من الكافي  ((2

 (.١٤7، )ص: ١د: التوحيد،  : البداء، ح:الممدر اللابق:  3))

 (.١٤9، )ص: ١5 د: التوحيد،  : البداء، ح:الممدر نفله:   ٤))

 (.5١6-١/5١5مقاالت اإللمميين: األشعري، )  5))

 .9/396درء تعار  العق  والنق : ابن تيمية،   6))
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 الثالث الم لب

 .والشيعة المعتزلة بين العقائدية الصلة  بيعة
، وال شللد ان ظللاارة المعتولللة والشلليعةإن المللعة العقائديللة تعللد مشللكعة ،القللة منللا ومللن بللين  

بيناما يد،و لعلرابة، ومن الم كد اناا ليللت ملن دوا،لي الملدفة او تمقلي األفكلار  الشبه الكبير
كمللا يللو،م الللبع ، فللإن لعمعتولللة امللو   خملللة اللي: التوحيللد، والعللد ، والو،للد والو،يللد، والمنولللة 
بين المنولتين، واألمر بالمعروف والناي ،ن المنكر. اما الشيعة فأمولام الخملة اي: التوحيد، 

اا نظرنللا إللل  الللر واإلما ، ملل  كن الفاملل  بينامللا و للدناه اإلمامللةمللة، والعللد ، والنبللوة، والمعللاد. وا 
 و ود اختمفات في التفامي  في األمو  األخر .

الملللتقرئ لاللاه الظللاارة الفكريللة يعللي اناللا مللر ت بتفللا،مت ،ديللدة مللن التبللاين والللرف  إن  
طلت واابلت كثيلر  ملن الفلروق، واللتُبدلت والمناظرة وال د ، يمع  من خملالا ال لوم متل  انخر 

الخمومة بالتوافق، ومن ا   ك  الد فإن الشيعة لم َيلَعموا من انتقلاداِت غيلرام فنللفوا ماضلي 
بع  ،قائدام، ثم وضعوا مروي ات   ديدة و،موا نلَبتاا لألئمة، ولم يكتفوا بالد ب  شلنوا حروبلا  

 .(١)كممية  ضد من اتامام بالتأثر بالمعتولة
 إنمافا  لعقضية، و معا  لشتات امراا: (٢)ولنعر  و اات النظر 

   :بالمعتزلة الشيعة بتأثر نوالقائل: أولً 
او او  القائعين بتأثر الشيعة بالمعتولة؛ حيث يقو   ه(300ت الخي اط المعتولي ) لع   -١ 

امَّلا  معلة قلو  الرافضلة فالو: "إن اهلل ،لو و ل  او قلد وملورة وحلد يتحلرد  في كتابِه االنتمار:
م يللليرا  مللحبوا ويلللكن ويللدنو ويبعللد ويخللف ويثقلل ... اللاا توحيللد الرافضللة بألللراا إال نفللرا  مللنا

 .(3)منام"المعتولة وا،تقدوا التوحيد، فنفتام الرافضة ،نام وتبرَّات 
"الفرقلللة اللادللللة ملللن  فكتللل  يقلللو ، ابلللو الحللللن األشلللعري نلللل  اللللد لعشللليعةوكلللالد  -٢ 

وال يللللكن وال  ،يه األشلللياء وال يتحلللردالرافضللة يو،ملللون ان  ربالللم لللليس ب للللم وال بملللورة، وال شلللب
واوائعالم فلإنام كلانوا  ،من متأخريام قومماس، وقالوا في التوحيد بقو  المعتولة والخوارج، وا الء يُ 

 .(٤)يقولون ما حكينا ،نام من التشبيه"

                                                 
 (.  ١١6انظر: درالات في الفرق: ،رفان ،بد الحميد، )ص:  ١))

 ص.١0:30م. س١8/٤/٢0١5، اللبت http://www.alhiwartoday.net موق  الحوار اليوم را  :  ٢))

 .  53االنتمار: ابو الحلين ،بد الرحيم الخياط، ص: 3))

 .١/35، األشعريمقاالت اإللمميين:  ٤))



50 

 

كللانوا مخللالفين لعمعتولللة فللي  قللدماء الشلليعة: " بللأن -ابللن تيميللة–شلليخ اإللللمم  االل   -3 
الد، فلإنام ملار  الد، فأما متأخروام من ،اد بني بويه، ونحوام من اوائ  المائة الرابعة ونحو

فلليام مللن يوافللق المعتولللة فللي توحيللدام و،للدلام، والمعتولللة شلليوخ الل الء، فمللا يو للد فللي كللمم ابللن 
ونحللللوام مللللن كللللمم  -ابللللي  عفللللر الطولللللي، والمعقلللل  بالمرتضلللل -النعمللللان المفيللللد ومللللاحبيه 

 .(١)"المعتولة
و،م ان المعتولللة اخللاوا ،لللنام، وان واملل  بلللن "بعلل  الشلليعة يللل: ان يللر  احمللد املللين -٤ 

للح ان الشلليعة اللم الللاين اخللاوا مللن المعتولللة  ،طللاء مللن المعتولللة تعميللا ل عفللر المللادق، وانللا ار  
 .(٢)تعاليمام"
بالممحظلللة ان طوائللف الشلليعة بللرغم تشللعباا قلللد  قللا   ولدتللليار: "وممللا اللو  للديرو  -5 

لللادت فياللا مبللادئ المعتولللة فللي كثيللر مللن الملللائ ، والللليما مللا لللم يتللأثر مناللا بعقيللدة اإلمللام او 
المالللدي، فقلللد اللللتطاع فقالللاء الشللليعة و،عمللللاء التوحيلللد ملللنام ان يللللتفيدوا ملللن افكلللار المعتولللللة، 

ا يد   ،ع  ان الشيعة آثروا ان يلم وا انفللام ويلتخدمواا لد،م ،قائدام ومااابام الخامة، واا
 .(3)اا  العد ، واو نفس التلمية الت  َتلمَّ  باا المعتولة

تأثر الشيعة بعقائلد المعتوللة، ،نلد قلولام: إن اإلملام المنتظلر للوف يظالر لنشلر  يبدو  عيا  ف 
 .(٤)العد  والتوحيد، وااتان ،قيدتان باروتان ،ند او  واض   لاا وام المعتولة

،شلرية ،عل  ومما او  دير بالممحظة ان معظم البرااين التي اللتد  بالا الشليعة االثنل    
نظرية اإلمام قامت ،ع  الس من ماا  اال،توا  البحت، كو و  و لود املام فلي كل  ،ملر، 

   .(5)وو و  ،ممته، تماما بأن الشيعة تقيم قوا،داا الرئيلية ،ع  نظريات ،قائد المعتولة

                                                 
م مو،للة مللن ، تحقيللق: ابللن تيميللة احمللد بللن ،بللد الحعلليم: تعبلليس ال اميللة فللي تأللليس بللد،ام الكمميللةبيللان ١) )

، الللللل١٤٢6الممعكلللللة العربيلللللة الللللللعودية،  -م مللللل  المعلللللد فالللللد لطبا،لللللة المملللللحف الشلللللريف ،١، ط:المحققلللللين
(١/٢90.) 

 ه.١35١ممر،  -، مكتبة الناضة الممرية، القاارة١0(، ط٢67احمد امين، ) ضح  اإللمم: ٢))

لبنلللان،  -، دار ال يللل ١5تلللاريخ اإلللللمم )اللياللللي واللللديني والثقلللافي واال تملللا،ي(: حللللن إبلللراايم حللللن، ط 3))
 .١/٤٢٢ه، ١٤٢٢القاارة،  -مكتبة الناضة الممرية

 .١/٤٢٤، ٢/١١: اللابق: المر   انظر ٤))

 .١/٤٢6انظر: المر   نفله:  5))
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 :بالشيعة المعتزلة بتأثر نوالقائل: ثا ياً  
تللأثرت المعتولللة بالشلليعة فللي قللولام بحريللة اإلرادة، تعللد العقيللدة التللي وضلل  الالللاا األئمللة  -1

 .(١)من بيت ،عي، ثم شرحاا المعتولة ال اكثر
 .(٢)اطعق المعتولة ،ع  فقاائام لق  األئمة، ،ع  غرار ما تطعقه الشيعة ،ع  فقاائاا -2
 ععوه فلي طبقلة المعتوللة لاا او م لس اال،توا  و،عم الكمم،  ان ،عي اد ،  المعتولة -3

األول ، ونقعوا ،ن ابن ابي الحديد: "واما الحكمة والبحث في األملور اإللايلة فعلم يكلن ملن 
، ولالللاا ت لللد المباحلللث   ... واو  ملللن خلللا  فيللله ملللن العلللر  ،عللليفلللن احلللد  ملللن العلللر 

 . (3)الدقيقة في التوحيد والعد  مبثوثة ،نه في فرق كممه وخطبه"
، وكللان فللي الطبقللة الثانيللة الحلللين، و،عللي بللن الحلللين، ومحمللد بللن ،عللي اكللر المعتولللة -4

  وام  ،ن ابي ااشم اللاي كلان معله فلي المكتل ، فأخلا ااا )ابن الحنفية( او الاي رب  
 .(٤)،نه و،ن ابيه

دولللة بنللي بويلله شلليعية، وكللان قلللم كبيللر مللن المعتولللة شلليعيا  ايضللا ، وافلللحت قللد كانللت  -5
الدولة البوياية مدراا لعمعتولة، وتر،رع اال،توا  آنااد، فعع  لبي  المثلا  : ابلن العميلد 

 .(5)المعتولي كان والي الري في حقبة البويايين
 .   (6)ن ي م  بين المعتولة والشيعةا ائي ام  روي ان ال ب  يُ  -6
، و،عل  (7)ي كد ،ع  الميو  الشليعية القويلة ،نلد المللعودي َمن باحثين المحَدثينإن ِمن ال -7

تله تعاطفه الععوي في معال ته التاريخ اإللممي واثراا ،ع  احكامه ،ع  الرغم من محاول
،ع  كثير من     يدا  وبطريقة تخف  . وانه خدم التشي  الظاور بالم رخ الحيادي المنمف

                                                 
 .١/٤٢٢انظر: الممدر نفله: ١))

 (.٢/١0ر: تاريخ اإللمم: حلن حلن، )انظ ٢))

ه، ١٤0٤، ، قللم / ايللرانلحديلد المعتولللي، مطبعللة آيللة اهلل المر،شللي،بللد الحميللد بللن ابللي ا :نالل  البمغللة شلرح 3))
6/370. 

 .١/٤٢٤انظر: تاريخ اإللمم: ٤) )

 .٤/٤٢6انظر: الممدر اللابق، 5) )

 ١٤١5 الريا ، –، مكتبة الرشد١موقف ابن تيمية من األشا،رة: ،بد الرحمن بن مالح المحمود، طانظر:  6))
 ( .٢9٤نقم ،ن: ال بائيان )ص:. ١/37١ال، 

 .١٤تر مته ص  لبق 7))
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كتلل  النلاس، خامللة ،نلدما كتلل  فلي تللاريخ الخعفلاء الراشللدين واألملويين، ولللم يللتط  ان ي
 .(١)تاريخا  م ردا  من الاو 

مملللا دفللل  الشللليخ المفيلللد ان يملللر ح  ،إن الللاا العلللراد الفكلللري قلللد ثقللل  ،عللل  الشللليعة حمعللله -8
قو : " للنا نعرف لعشيعة فقياا  متكعما  ،ع  ما حكيت ،نه من اخلا الكلمم ملن عمضطرا  ل

 .(٢)المعتولة وتعفيقه االحت اج"

  :ال ائفتين بين المشترك بالتأثر القائلون: ثالثاً 
تولللللة مللللن المحللللَدثين والكتللللا  ،شللللرية بالمع االثنلللل إن م يللللدي الللللراي القائلللل  بتللللأثر الشلللليعة 

اإللمميين نفر  يعتد بام كالقالمي، حيث يقو : "إن شيعة العراق ،ع  اإلطمق معتولة، وكالد 
شلليعة األقطلللار الانديلللة والشلللامية واللللبمد الفارللللية ومللثعام الويديلللة فلللي الللليمن فلللإنام ،عللل  ملللاا  

 .(3)المعتولة في األمو "

ُكتا  الفرق من اا  اللنة فقد توافقت آرائام ،ع  ان الشيعة في القرن الراب  الا ري ولكن 
اقتبلللت تعللاليم المعتولللة فللي األمللو ، وخاملللة فلللي ملللألتي المللفات اإللايللة والقضللاء والقللدر؛ 

. وللالد فلأكثر الشيعللة توافلق (٤)بعلد ،للن التشبيلله والحعلو ألنالم راوا ان الد اقر  إل  المعقو  وا
، وتحديللدا  (5)المعتوللللة فلللي اكثلللر األمللو  وال تخالفاللا إال  فللي ملللائ  قعيعللة اكثراللا يتععللق باإلمامللة

ن تيمية: " فعما كان بعد ومن البخاري في ،اد بويه الديعم فشلا فلي الرافضلة اللت ام قا  اإلمام اب
 .(6)واكثر امو  المعتولة"

حيلللث قلللا :  لدتلللليار و الملتشلللرق ن و،عللل  راللللام يااللل  إلللل  اللللد بعللل  الملتشلللرقكملللا  
التقر اال،توا  في م لفات الشيعة حت  يومنا ااا، ولاا فإن من الخطأ ال ليم لواء من ناحيلة "

                                                 
 .٤/٢36انظر: تاريخ اإللمم:  ١))

دار المفيلد لعطبا،لة والنشلر والتوويل  ، ٢، ط:تحقيق: الليد محملد القاضلي، ملائ  الماغانية: الشيخ المفيدال  ٢))
 ه، ١٤١٤، لبنان/ بيروت  -

 . ٤٢، ،ن تاريخ ال اميلة والمعتوللة لعقالمي، ١١8دراللات فلي الفرق والعقائلد ،   3))

 . ١/١73انظر: المع  والنح : لعشارلتاني،  ٤))

 .١١7انظر: درالات في الفرق: ،رفان ،بد الحميد،  5))

 .6/369، ال١٤08دار الكت  الععمية، ، ١تيمية، ط:احمد بن ،بد الحعيم بن  :الفتاو  الكبر  البن تيمية  6))
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ويمكلللن ان … بأنلله لللم يبلللق لم،تللوا  اثلللر محلللوس التللاريخ الللديني، او التلللاريخ األدبللي ان تلللو،م
 .(١)تعتبر كت  العقائد الشيعية كأناا م لفات المعتولة "

آدم متلللللو: " إن الشيعلللللة ملللللن حيلللللث العقيلللللدة والمللللاا  اللللم ورثلللللة  الملتشللللرق يقلللللو ايضللللا  و  
 .(٢)المعتوللة"

ن، وللم يتا الفرقتين باألخر ، حت  اشك  ،ع  الم رخن اإلنماف ان نقو : لقد تأثرت كعوم 
نلله  .(3)ا بللين كتلل  الشلليعة وكتلل  المعتولللة وخامللة مبحللث التوحيللديميللوو  منللا بللدا التللواوج بللين وا 

ة قللد تللأثروا بمنللاا  الفكللر فالشليعمعلالم اال،تللوا  فللي التشللي ،  اوبللان الللتمرتاللرف  واال،تللوا ، 
تام محاوال باإلضافة إل لقدر، خامة في ملائ  المفات وا وطب قوهاال،توالي بشك  قوي، فنقعوه 

ئ  كاإلمام اللا -اإلياام بتعظيم دور العق ، رغم ان ام  ماابام يقوم ،ع  امور غير معقولة 
 .الاي ينتظرون ر عته ك  ليعة 

ليضلمنوا القلوة واالللتمرار  ؛فكلر الشليعة المنحلرف تبني المعتولة تدري يا   ومن ناحية اخر 
 ،وانتات المعتولة كفرقة ملتقعة منا الد الحلين ،ا  في التشي في ظ  دو  الرافضة فاا  اال،تو 

رغلللم  (٤)قللد ،اشللت مللن خللم  المللنا  األشللعري، فاألشللا،رةفطريقللة العللر  اال،تواليللة  امللا ،للن
لعللنا   فكللان الللد امتللدادا   ،خمفاللم لعمعتولللة إال اناللم تللابعوام فللي طللرق بحللثام ومناللاج تفكيللرام

 .(5)الكممي اال،توالي حت  يومنا ااا
 
 

 
                                                 

 . ٢٢3يعة في اإللمم  ولدويار ، العقيدة والشر   ١))

 . ١١8درالات في الفرق والعقائد ،   ٢))

 .١/٤٢٢انظر: الممدر اللابق،  3))

البلرااين واللدالئ  العقعيلة والكمميلة ولليعة  ملن اتخلات، و فرقة كمميلة إللممية، تنلل  ألبلي الحللن األشلعري ٤))
الموللللو،ة )انظللر:  والعقيلللدة اإللللممية ،علل  طريقللة ابللن كللم . ات حقللائق الللدينإلثبلل ؛فللي محا  للة خمللوماا

 (.١/83، مان  ال اني: الميلرة في األديان

موللللو،ة الفلللرق )،(. ١١٤ص  -ن القلللديم والحلللديث لمحملللد العبلللده وطلللارق ،بلللد الحعللليم المعتوللللة بللليانظلللر:  5))
موق  الدرر اللنية ، إ،داد: م مو،ة من الباحثين بإشراف الشيخ َ،عوي بن ،بد القادر اللقاف: المنتلبة لإللمم
 .٤/١٤٤،ه١٤33تم تحميعه في/ ربي  األو  ، dorar.net،ع  اإلنترنت  



 

 
 
 

 

 

 الثا   صلالف

 .العقيدة مسائل ف  الستدلل م هج
 

 ثمثة مباحث: يشتم  ،ع و 

 .م هج استدلل المعتزلة ف  مسائل العقيدةالمبحث األول: 

 .م هج استدلل الشيعة ف  مسائل العقيدةالمبحث الثا  :   
 

  أوجه التفاق والختالف بين م هج  استدلل المعتزلة والشيعة. المبحث الثالث:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

  

 األول المبحث 

 .العقيدة مسائل على الستدلل ف  المعتزلة م هج
 مطال : يشتم  ،ع  اربعةو 

 .العقلالم لب األول:   

 .الكتابب الثا  : الم ل  

 .الس ةالم لب الثالث:    

 .الم لب الرابع: اإلجماع  
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 األول بحثالم

 العقيدة مسائل ف  المعتزلة استدلل م هج
لقد خط المعتولة لام منا ا  خاما  يمعوا به لإليمان، ملتندين  ،ع  ادوات  خالفو فياا  

انه ال يخف  ،عيام ان ، وبالرغم من موا  في كثير من قضايااللعف المالح فحادوا ،ن ال
من لعد بااما  لإفويَلام كان في ركن التوحيد األكثر المقدمات الخاطئة تقود لنتائ  خاطئة، 

القاضي ) طرق التدالالتام فأمبحت البد،ة رفيقتام في ك  در  خاضوه، و،بر و،يم فكرام
واإل ماع،  ،واللنة ،والكتا  ،"الداللة اربعة: ح ة العق : فقا  اللتدالليةااللام  (،بد ال بار

 في نتمعن ، لاا حينففحو  امعام العق  اوال  وآخرا  ، (١)نا  إال بح ة العق "ومعرفة اهلل ال تُ 
 وانا بيان ألمو  منا ام العقائدي:  معتقداتام نعحظ الويغ البالغ الاي قد ان رفوا إليه.

 .العقل :األول الم لب

 :المعتزلة ع د العقل تعريف: أولً 
معتولللة ،علل  القضللايا العقعيللة إال فيمللا ال يعللرف إال بالعقلل ، فيعرضللوا الملللألة ،علل  ا،تمللد ال 

، (٢)ناللم حكمللوه ،علل  قللبح األشللياء وحلللنااإالعقلل ؛ فمللا قبعلله اقللروه ومللا لللم يقبعلله رفضللوه، حيللث 
اا معقولة بالعق  وا بلة بنظلر العقل ، وشلكر الملنعم وا ل  قبل  ورود الللم ، فقالوا: "المعارف كع

 .(3)والحلن والقبح مفتان ااتيتان لعحلن والقبيح"

 :المعتزلة ع د الشريعة ف  العقل دور  بيعة: ثا ياً 
المللمح واألمللعح وا لل  هلل تعللال  إا إنلله مللا دام فللي األشللياء  إن ممللا اقللره المعتولللة ان فعلل  

حلن ااتلي وقلبح ااتلي فمللتحي  ان يلأمر اهلل للبحانه وتعلال  بفعل  ملا والو قبليح لااتله، وينال  
،لن فعلل  مللا اللو حلللن لااتلله، وان اهلل لللبحانه ال يتلرد األمللر الحلللن لااتلله، وان الللد مللا يلللم  

 .(٤)فع  الممح

                                                 
 .88 شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار،  ١))

 . ١80انظر: درالات في الفرق والمااا  القديمة المعامرة: ،بد اهلل األمين،   ٢))

 . ١/٤3، الشارلتانيالمع  والنح :   3))

 ،١8١الفرق والمااا  القديمة المعامرة: ،بد اهلل األمين، انظر: درالات في   ٤))
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باا  –لبحانه  –من شيوخ المعتولة: "ك  معمية كان ي وو ان يأمر اهلل  (١)نظامولقد قا  ال   
فاي قبيحة لنفلاا كال ا   –لبحانه  –فاي قبيحة لعناي، وك  معمية ال ي وو ان يبيحاا اهلل 
بله فالو حللن لألملر بله،  –للبحانه  –به واال،تقاد بخمفه، وكالد ك  ما  او إال ان يلأمر اهلل 

 .(٢)حلن لنفله" وك  ما لم ي و إال ان يأمر اهلل به فاو
: "ا،علم ان ملا ال يملح ان قلالوا إنالم ومما يأخاون به ان العق  مدخ  لمعرفلة الللم ، حيلث 

يععلم إال ملن  الة العقل  الو اللا  مل  ال ال  بله ال يملح ان يععلم كونله تعلال  حكيملا ال يختللار 
، او ال يلعم ااا الععم معه، فما ااه حاله ال يمح ان يععم إال بالعق ، فأما ما يملح فع  القبيح

نملا قعنلا اللد: ألن ملحة معرفلة  ااا الععم م  ال ا  به فعيس يمتن  ان يععم من  الة الللم ، وا 
الشلل ء مللن  اللة اللللم  موقللوف ،علل  الععللم بأنلله تعللال  ،علل  مللفة معاللا ال يختللار فعلل  القبلليح، 

عرفة الد مح ان يععم بخبره لائر ما يخبر به، ألنله يععلم كونله ملادقا فل  خبلره، فمت  امكن م
وانه ال ي وو ان يختار فع  الكا  ،ع  و ه من الو وه، ولالد مح ان تعرف اللمعيات كعالا 

  ."بخبره
فلل  ،امللة الملللائ  بالللدلي  العقعلل ، وال  الللتد ،بللد ال بللار  القاضللي نكللو اللاا مللا يععلل  إن  

النقع  إال فيما توقف ،ع  اللم ، او لرد شباة اورده الخمم التدالال باللم ، ومن ياكر الدلي  
ال لوء مثل  ) نقعلي ال ت د فياا اكلر ا  دليل  للمع  (الملن )من  طوا  ثم فلن د ا واء بكامعاا

( الا  تحدث فيه ،ن التعدي  والت وير واإلرادة. و ر  ،ع  اللد حتل  فل  الكلمم ،عل  اللادس
، او القلرآن )ما يتععق با ال لوء لدلي  اللمع  كالكمم ف  النبوات والمع وات واألخبار والنلخ وا 

(، فقعمللا ت للد آيللة، ألن اللللر  اللو الكللمم ،للن الللد مللن خللارج الخللامس ،شللر، واللللادس ،شللر
اللدلي  الللمع ، ألنلله متل  اقللررت باللدلي  اللللمع  فقلد اقللررت بلالنبوة مللثم، فلإاا كللان الكلمم فلل  

منكرين لاا فكيف يمح االلتدال  ،عليام بملا اتل  بله األنبيلاء، وملن انلا ال بلد ملن النبوات م  ال
المنا  العقع  ف  إثبات النبوات والمع وات، وكالد األخبار مبنية ،ع  اإلقلرار بملدق المخبِلر، 

                                                 
الفعللفة  إبراايم بن ليار بن اانئ البمري، ابلو إللحاق النظلام: ملن ائملة المعتوللة، تبحلر فلي ،علوم ال  ظ ام:  1))

لايين، وانفرد بآراء خامة  لميت ، فياا فرقة من المعتولة تابعته واطع  ،ع  اكثر ما كتبه ر الاا من طبيعيين وا 
 (.١/٤3، ه. )األ،مم: الوركعي ٢3١توفي ،ام  النظامية نلبة إليه. وفي: للان الميوان؛ انه متام بالوندقة.

، بوابللللللللة الحركللللللللات  www.islamist-movements.com . ١/356األشللللللللعري،  ،مقللللللللاالت اإللللللللللمميين (٢)
 م.١١:٢7م، س١٢/5/٢0١5اإللممية، 

http://www.islamist-movements.com/
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نملا كل  مقملوده تنلاو  ملا  واكاا. وبناء ،عيه لم يتعر  لما يقف ،ع  اللدلي  الللمع  وحلده، وا 
الدلي  العقع ، ومن انا خعت ابوا  كتابه من با  خاص باللمعيات الا  ن ده ،ند يحتاج إل  
 .(١)اا  اللنة

 :العقل قيمة من لإلعالء الفاسدة اللوازم: ثالثاً  
المعتوللللة دفعلللتام ألن يطبقلللوا قللللوانين العقللل  ،عللل  ،لللالم اللللللماء  النللللو،ة العقعيلللة اللاليلللة ،نللللدإن 

ام )قيلللاس اللائللل  ،عللل  لم األر  )الشلللااد(، بنلللاء ،عللل  مبلللدئِ )اللائللل ( كملللا طبقوالللا ،عللل  ،لللا
الللعف، فقلادام كل  اللد  ملنا كملا انله يتعلار  مل   اد( واو ما ال يلعم بله ،عل  اإلطلمقالشا

إللل  فعلللفة إلايللة ال تعتللوم دائمللا بمللا ينبللل  مللن معللان  إللل  آراء ال تخعللو مللن  للراءة، وانتالل  باللم 
 ال م  والكما . 

إمكاناا ان تدرد الحقائق الفائقلة ،عل  الحلس، كملا انالا تلدرد بالعق  قوة  ان في تعتبراي و  
الحقلللائق األخمقيلللة األلاللللية، والمعرفلللة الحللللية ،نلللدام اللل  المرحعلللة األولللل  ملللن الععلللم، وتعيالللا 

ععللم الحامللل  مللن اللاه المعرفلللة األخيللرة يحللدث بالتوليلللد )يحللدث مباشللرة بعلللد المعرفللة العقعيللة، وال
 النظر(. 

دراد العقائلد، انالم   للوا لقد كان من آثار ا،تمادام ،ع  العق  في معرفلة حقلائق األشلياء وا  اوَّ
المفات بما يمئم ،قولام الكعية، كمفات االلتواء واليد والعين وكالد ملفات المحبلة والرضل  

 .للخط ومن المععوم ان المعتولة تنفي ك  المفات ال اكثرااواللض  وا
 ملللادام ،عللل  العقللل  فقللللط. للللب  اخلللتمف المعتوللللة فيملللا بيلللنام وتعللللدد طلللوائفام الللو ا،تإن  

،راضام ،ن النموص المحيحة من الكتا  واللنة، ورفضام اإلتباع بدون بحلث والتقملاء  وا 
 .(٢)وقا،دتام التي يلتندون إلياا في الد

  
 
 

                                                 
((١ 

 ص.١٢:00م، س٢0١5/5/١٢. sites.google.comموق  لطائف المنن:   
 
 م.١١:٤١م، س٢0١5/5/١٢، http://www.saaid.net/feraq/mthahb يد الفوائد، موق  م ٢))

http://www.saaid.net/feraq/mthahb
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 :بالعقل العتداد ف  المعتزلة من السلف موقف: رابعاً 
مرتبة الثالثة بعلد القلرآن ثلم الللنة، لقد ا م  اللعف ،ع  ان العق  واال تااد ،موما  يحت  ال 

 –كملللا يقوللللون  –إال ان المعتوللللة خلللالفوا الللاا اإل ملللاع ونملللبوا العقللل  ،عللل  راس األدللللة إا بللله 
 يدركون القرآن نفله وغيره من األدلة. 

اولالا العقل  ألن بله يميلو "القاضي ،بد ال بار في معر  حديثه ،لن األدللة الشلر،ية يقلو :  إن
ه ملدرد . وال شلد انل"، وألن به يعرف ان الكتا  ح ة، وكالد اللنة واإل ماعبين الحلن والقبح

للوربمللا تَ "األمللة فقللا :  مخالفتلله ومللحبه إل مللاع ام فلليظن ان األدلللة   مللن اللاا الترتيلل  بعُضللع  
اي الكتا  واللنة واإل ماع فقط، او يظن ان العق  إاا كان يد  ،ع  املور فالو مل خر، ولليس 

 .(١)"تعال  لم يخاط  إال اا  العق األمر كالد ألن اهلل 
دراد حكمتله بالعقلل  ثلم   يوامل  تم يللد العقل  فيبللين انله إنمللا يتومل  النللاس إلل  معرفللة اهلل وا 

ن "در ة للمح معالا إبلراايم النظلام لنفلله ان يقلو : واكاا فام او  من حكم العق  في النص ل وا 
كلر لله اات يلوم حلديث الرللو  كملا ان ،ملرو بلن ،بيلد اُ  (٢)" اة ح ة العقل  قلد تنللخ األخبلار

  : لو لمعت األ،مق يقو  ااا لكابته ولو لمعت رلو  اهلل مع  اهلل ،عيه ولعم يقلو  "فقا
حتلللل  ان  ،(3)"اللللاا لرددتلللله، ولللللو لللللمعت اهلل يقللللو  اللللاا لقعللللت: للللليس ،علللل  اللللاا اخللللات ميثاقنللللا

فللة ،نللدام الللد ان امللو  المعر  ،(5)يقللرر انلله ال ي للوو لععبللد ان يبعللغ وال يعللرف اهلل ((٤)ال للاحظ)
 .(6)وا بة وضرورية ويمكن إدراكاا بالعق  قب  ورود اللم 

                                                 
تللونس،  -، اللدار التونلللية لعنشلر١(، ط١39فضل  اال،تلوا : القاضللي ،بلد ال بللار، تحقيلق: فل اد للليد، )ص  ١))

 ه.١393

(، د.ط، ٤3)ص ،بللد اهلل بللن ملللعم بللن قتيبللة الللدينوري، تحقيللق: محمللد ،بللد الللرحيم، تأويلل  مختعللف الحللديث:  ٢))
  ه. ١٤١5بيروت،  -دار الفكر

 .3/٢68ميوان اال،تدا : الاابي،   3))

ثمللان، الشلللاير بال للاحظ: كبيللر ائملللة ،مللرو بللن بحلللر بللن محبللو  الكنللاني بلللالوالء، العيثللي، ابللو ،الجاااحظ:   4))
 ومللات والكتللا  ،وكللان مشللوه الخعقللة ،ووفاتلله فللي البمللرة  مللن المعتولللة. مولللده األد ، ورئلليس الفرقللة ال احظيللة 

 (.5/7٤ كعي،األ،مم: الور انظر: ه. ) ٢55،ام  ،قتعته م عدات من الكت  وقعت ،عيه ،،ع  مدره

 .73انظر: فض  اال،توا : الفاضي ،بد ال بار،   5))

 .١/٤5انظر: المع  والنح : لعشارلتاني، 6)  )



60 

 

إللل  اللاا ان مللن لللم يضللطر إلياللا فاللو لللخرة لععبللاد وغيللره  (شللرسثمامللة بللن األ)يضلليف ثللم  
 .(١)كلائر الحيوانات غير المكعفة

إللل  القلو  ان المعللارف كعالا طبللاع رغلم كوناللا افعللاال   (ال لاحظ)وتعميللاه  (ثماملة)بل  واالل   
مملا  ،(٢)فياا اثر وال اختيلار اا ال يمعكلون إال اإلرادة لععباد، فاي تمدر ،نام دون ان يكون لام

 عل  البللدادي يعوماملا ان افعلا  العبللاد ملن اواملر ونلوااي ال تو لل  ثوابلا  وال ،قابلا  ألنالا طبللاع 
 .(3)ليلت كل 

الي لععقل  ،عل  حللا  القلرآن والللنة ،طل  الكثيلر الملل ورغم ااا فقد  ع  ملعد المعتولة 
كبلللار وقلللد تعلللود الكثيلللر ملللن نقلللاد الللللر  ملللن نقلللاد الللللر  فكلللالوا لالللم شلللاادات االلتحللللان واال

ا  الحاضلرة المليحيين اإلشادة بك  ما مار في املة التلاريخ ،نلد المللعمين حتل  يشلعروا األ يل
 .(٤)ان ال شيء مما يتملكون به يد،و إل  اإلكبار وبالتالي إل  اال،تواو

ن ااا مما نراه في وماننا حام   ومشاود   م التللعيم لعنملوص بعلد ينلادون -والعياا بلاهلل–وا 
الشر،ية والد،وات إل  إ،ادة تفلير النملوص وتمحليص لملا نقل  فلي الملحيحين، كل  الاا يعلد 

للللتقم  العقللل  بالمعرفلللة ، لملللا ارللللاه المعتوللللة قلللديما  باحلللديث ا  او تكلللرار  بو للله او بلللآخر اللللتكماال  
 .في األحكام الشر،يةوتنميبه اآلمر النااي 

 .لكتابا: الثا   الم لب
 تعريف الكتاب ع د المعتزلة:أوًل: 

فمل  : فلي وملف القلرآن وللائر كلمم اهلل تعلال  بأنله  اء في الملني لعقاضي ،بد ال بلار: " )
اا ثبلت اللد و ل   قلدم ان كممله تعلال  محلدث ، ...: قلد بيَّنَّلا فيملا ت(مخعوق وما يتم  بالد وا 

اا  القلللرآن، كانلللت توملللف بأنالللا مخعوقلللة ؛ فكلللالد القلللو  فلللي ان ي لللري م لللر  للللائر افعالللله ، وا 
 .(5)مخعوق " ن بااه المفة ، في   ان يومف بأنهوالقرآ...

                                                 
 .73انظر: فض  اال،توا : القاضي ،بد ال بار،   ١))

 .73، فض  اإل،توا : القاضي ،بد ال بار، ١75انظر: الفرق بين الفرق: ابن حوم،   ٢))

 .١76فرق: ابن حوم، انظر: الفرق بين ال  3))

 ص.١٢:30م، س٢0١5/5/١٤ ،http://www.dorar.netانظر: موق  الدرر اللنية:   ٤))

(5) 
 .٢08الملني: القاضي ،بد ال بار، ص 

http://www.dorar.net/
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ن للد ان المعتولللة الللندوا ،قائللدام ألملل  البللد منلله ليعقللوا روا للا  بللين اتبللا،ام، وقبللوال  ،نللد   
 ان ا،تقادام فيه او ُمخرج  وُمبط   لعقرآن ،ن حقيقته.الناس، واو القرآن الكريم، بيد 

 دور الكتاب ف  فهم الشريعة لدى المعتزلة:ثا يًا: 
ُيلللي راا كيللف شللاء، ا،تبللر المعتولللة آيللات القللرآن ممللدرا  ثللان  لعتشللري ، اي يتقدملله العقلل  و  

عللوا تناولاللا فللي بللا  فتنلللاق الللدالالت القرآنيللة لعقللولام ومعتقللداتام، والتأنلللوا باللا، غيللَر اناللم من
 بله يللتد  ان يملح ال دالللة، إنله نقو  اللم  الايالعد  والتوحيد، فقا  القاضي ،بد ال بار: 

 بالتوحيلد الععلم مل  إال يععلم ال دالللة، يكلون ،عيله اللاي الو له ألن والعلد ؛ التوحيلد ،عل 
 .(١)والعد "
ان دالللللة القلللرآن كلللدلي   للللمعي، غيلللَر مفيلللد  لعيقلللين مطعقلللا ، فقلللالوا: " إن وقلللد ،لللد  المعتوللللة  

الكتلللا  إنملللا ثبلللت ح لللة متللل  ثبلللت انللله كلللمم ،لللد   حكللليم  ال يكلللا ، واللللد فلللرع  ،لللن معرفلللة اهلل 
 .(٢)بتوحيده و،دله "

اللي  -خامللة العللد  والتوحيللد– قاضللي ،بللد ال بللار ان داللللة القللرآن لمعتقللداتامثللم بللي ن ال 
 التوحيلد إثبلات فلي بلالد االحت لاج يملح لليس  دالللة التوكيلد لملا توملعت إليله ،قلولام قلائم :

نما  بله، تملكا اشد انام و،مام م  بالقرآن، التملد ،ن المخالفين خروج لنبين نورده والعد ، وا 
ن نقلو ، ملا ،عل  يلد  انله فلي كالعقل ، القلرآن ونبين ان  ،(3)التأكيلد" طريلق ،عل  داللتله كانلت وا 
 ،عل  بلالفرع االللتدال  الاا وال  المللألة، الاه ،عل  بالللم  االللتدال  يمكلن فكيلف "ويقلو :

 .(٤")محا  األم ، والد
 اللوازم الفاسدة لتحييد ليات الكتاب:ثالثًا: 

لواللا تللأويم     المعتولللة آيلات القللرآنلقلد او    الارا  ناللارا  المعارضلة لمللنا ام ومعتقلداتام، فأو 
ورد ظللااره بمللا يقتضللي الللد  العقلل  إاا منلل  مللن الشلليء فالوا لل  فللي اللللم  إاا،قعيللا : "إن دليلل  

لللل  ادلللللة العقلللل  فللللم ي للللوو فيامللللا  للللله ألن النللللا  ألدلللللة اللللللم  اللللو الللللاي نم  الشلللليء، ان نتأو 
 .(5)"التناق 

 ه من خعط  لممادر التشري  اإللممي.إن تقديم العق  ،ع  النق  مفلدة ، لما في
                                                 

 .١6/٢١الملني في ابوا  التوحيد والعد : القاضي ،بد ال بار،   ١))

 .88شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار، ص    (2)

 .١7/9٤:  في ابوا  التوحيد والعد : القاضي ،بد ال بار، الملني 3) )

.  3١9،١76. وانظلللر: نفلللس المملللدر، ص:  ١50ة: القاضلللي ،بلللد ال بلللار، ص: شلللرح األملللو  الخملللل  ٤))
 .7/37منااج اللنة النبوية: البن تيمية، 

(
5
 .١3/٢80 في ابوا  التوحيد والعد : القاضي ،بد ال بار،  (
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 موقف السلف من المعتزلة ف  الكتاب:رابعًا: 
إن المتأمللل  لمكانلللة الكتلللا  ،نلللد المعتوللللة ي لللد فيالللا اقملللاءا  لمملللدر التشلللري  األو  فلللي 

آيات الكتا  وا،ما  فكر العقو  القامرة، لاو ضر   من الضلم ، ووقلوع  تعطي  فإن  اإللمم، 
والكتا  والللنة يلد  باإلخبلار تلارة، ويلد  بالتنبيله تلارة، واإلرشلاد ابن تيمية: "  في اإلنحراف، قا 

والبيان لألدلة العقعية تارة، وخممة ما ،ند اربا  النظر العقعي في اإللايات ملن األدللة اليقينيلة 
اهلل  والمعارف اإللاية قد  اء به الكتا  واللنة، م  ويادات وتكميمت لم ياتد إلياا إال ملن الداه

ميل  من األدلة العقعية والمعارف اليقينية فوق ما في ،قلو   ه، فكان فيما  اء به الرلو  بخطاب
 . (١)العقمء من األولين واآلخرين"

ومععلللوم ان الللللمعيات ممعلللوءة ملللن إثبلللات الملللان  وقدرتللله دام شللليخ اإلللللمم قلللائم : " وفن للل 
يق رلوله، ليس فياا ملا ينلاق  الاه األملو  العقعيلة التلي بالا يععلم الللم ، بل  اللاي فلي وتمد
وافللق اللاه األمللو ، بلل  اللللم  فيلله مللن بيللان األدلللة العقعيللة ،عللي إثبللات المللان ، ودالئلل   اللللم 

ربوبيته وقدرته، وبيان آيات الرلو  ودالئ  مدقه اضعاف ما يو د في كمم النظار، فعليس فيله 
 .(٢)"لعقعية التي باا يععم مدق الرلو األدلة ا ما يناق 

ومللن فضلل  الكللمم ان تقللديم العقلل  ،علل  النقلل  مرفللو ، فللإن كللمم الخللالق اوللل  واحللق،  
ليس فيما يعار  اللم  شيء  ، قا  ابن تيمية: " ولاو الفم  الحق، فيه البيان والشفاء والاد 

المعقوالت التي يتوقف اللم  ،عيالا، فلإان كل  ملا ،لار  الللم  ل مملا يللمي معقلوال  ل لليس  من
امم  لعلم ، يتوقف الععم بملحة الللم  ،عيله، فلم يكلون القلدح فلي شليء ملن المعقلوالت قلدحا  

  . (3)"في ام  اللم 
معت إليله ،قلولام، وحكلم بضلملام ابلن لقد ض   المعتولة في تخطيء آيات القرآن بما تو  

ظللنام ان مللا  ...ظللنام ان تعللد الطريللق التللي لللعكواا مللحيحة وقللد تكللون باطعللة  تيميللة قللائم : "
،ارضوا به اللم  مععوم بالعق  ويكونون غالطين في الد؛ فإنه إاا وون بلالميوان الملحيح و لد 

 .(٤)" ...ما يعار  الكتا  واللنة من الم اوالت؛ ال من المعقوالت
 

  

                                                 
 .٢/١١0منااج اللنة النبوية: ابن تيمية،   (١)

 .١/93درء تعار  العق  والنق : ابن تيمية،   (٢)

(3)
 .١/9١الممدر اللابق:   

(٤)
 .3/88م موع الفتاو : ابن تيمية،   
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 .الس ة: الثالث الم لب
 تعريف الس ة ع د المعتزلة:أوًل: 

اهلل  فكلانوا يعرضلون الحلديث ،  رللو  بحلديث ودرايلة والل  ،علم ،عل  المعتوللة يكلن للم
 بله اخلاوا ،قلولام املعته امل الحلديث وافلق فلإن الفاللدة، املولام ملن املعوه ملا ،عل 

ن ال ا،تمادا ، ا،تضادا     راة في" وكابوه، الحديث في طعنوا العقعية امولام يوافق لم وا 
كللان مللوقفام فللي الحللديث كثيللرا مللا يكللون موقللف المتشللكد فللي مللحته،  ولللالد ومللراحة

 (1)واحيانا موقف المنكر له؛ ألنام يحكمون العق  في الحديث ال الحديث في العق ."
 دور الس ة ف  فهم الشريعة لدى المعتزلة:ثا يًا: 

ن المعتولة يفرقون فلي الحلديث بلين المتلواتر وخبلر اآلحلاد، فو،ملوا ان اخبلار اآلحلاد ال إ
تقلاد، فلردوا كثيلرا  ملن احاديلث تفيلد الععلم، وللالد ال ي لوو االحت لاج بالا فلي مللائ  اال،

النبي بااه الح ة الباطعة، يقو  القاضي ،بد ال بار: "خبر الواحد مما ال يقتضلي الععلم 
 .(2)وملألتنا طريقاا القط  والثبات"

 موقف السلف من المعتزلة ف  تحييد الس ة:ثالثًا: 
ابن تيمية: "وغال  اال  البلدع... يلرون ان الرللو  للو قلا  بخلمف مقلالتام يقو  اإلمام 

نملا يلدفعون  لما اتبعوه، كما يحك  ،ن ،مرو بن ،بيد في حديث المادق المملدوق، وا 
ما بتأوي  المنقو . فيطعنون تلارة فلي اإلللناد وتلارة  ،ن نفولام الح ة: إما برد النق ؛ وا 

ال فام ليلوا متبعين  وال م تمين بحقيقة اللنة التي  اء باا الرلو ، ب  وال في المتن. وا 
 .(3)بحقيقة القرآن"

 
 
 
 
 

                                                 
 . ١/٢96 األشعري، :اإللمميين مقاالت :. وانظر3/85ضح  اإللمم: احمد امين،   ١))

 .١8١-١80شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار،   ٢))

 .  7/37. وانظر: منااج اللنة النبوية: ابن تيمية، ١9/73م موع الفتاو : ابن تيمية،   3))
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 .اإلجماع: الرابع الم لب
دال  ،ع  ملائ  اال،تقلاد، والو فلي ح يتله ير  المعتولة في اإل ماع ممدرا  من ممادر االلت

ال يختعلف ،لن الكتلا  والللنة، ملن حيلث كونله لم،تضلاد واالللتئناس ال لم،تملاد، فالو ،نلدام 
ممدر ثانوي يللتخدم لتلد،يم ملا اقلره العقل  ملن املولام. كملا يلروا ان اإل ملاع ال بلد ان يكلون 

اع إاا للم يللتند إلل  احلد الاه المملادر ملتندا إل  العق  او الكتلا  او الللنة، فلم ي خلا باإل مل
 . (١)الثمثة
ويقللو  القالللم الرلللي: "ثللم اإل مللاع مللن بعللد الللد ح للة رابعللة مشللتمعة ،علل   ميلل  الح لل   

 ".(٢)الثمث و،ائدة إلياا
يتبين مما لبق ان المعتولة تعتمد العق  الالا  في اإلللتدال ، واملا بلاقي األدللة فالي فلروع،  

واللاا مخللالف  لمللنا  اللللعف المللالح مللن المللحابة والتللابعين، حيللث إناللم لللم يقللدموا ،علل  دليلل  
 القرآن الكريم واللنة النبوية اي  دلي .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .5١-50  ال بار، ،بد القاضي :الخملة األمو  شرح :انظر   ١))

 . ١٢5-١/١٢٤ رلائ  العد  والتوحيد: القالم الرلي،   ٢))



 

 
 

 

 

 ثا  ال المبحث

 .العقيدة مسائل على الستدلل ف  الشيعة م هج
 ة مطال :اربعيشتم  ،ع  و 

 .الكتاب الم لب األول:  

 .الس ة لب الثا  : الم  

 .الجماعالم لب الثالث:    

 العقل. :الم لب الرابع   
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 المبحث الثا  

 عشرية ف  مسائل العقيدة الث ىم هج استدلل الشيعة 

،شلرية لمملادر يبرانلون ملن خملالا ،عل  ،قائلدام، ولكلن بطريقلة  االثنل لقد َ،َملَد الشليعة 
ر باللللام  او القللاريء مللن  او  واعللة، فقللد وافقللوا االل  اللللنة وال ما،للة فللي التلللِميات التللل  ُتلللر 
َبيللَد انالللم ارادوا مللن تعلللد  -، واللللنة، واإل مللاع، والعقللل كتلللا ال -اطعقواللا ،علل  مملللادر تعقلليام 

الملم يات معان  ملايرة  تماما ، ِتبعلا  لملا اللَتَقوا ملن ائملتام المعملومين فلي نظلرام، فالُم القلائمين 
 متمكام الععم الباطن، فيحق لام ما ال يحق لليرام. ناا ال،ع  تفليراا وبيا

 -المنحرفلة-،شلرية ،عل  معتقلداتام نلت  ،لن نظلرتام الخاملة االثن إن التدالالت الشيعة 
،للمء الللنص المللريح، والعقلل  المللحيح )القللرآن إلعممللادر المخالفللة لمللا اتفللق ،عيلله اللللعف مللن 

 ، ثم التبدلوا الاي او ادن  بالاي او خير. الكريم، واللنة النبوية، واإل ماع، والعق (

 .كتابال: األول الم لب

 :الشيعة ع د القرلن تعريف: أولً   
 الشيعة القرآن بأنه:لقد ،ر ف  

عربلللي، المتعبلللد بتموتللله، المكتلللو  فلللي "كلللمم اهلل المنلللو   ،عللل  خلللاتم األنبيلللاء بلللالعفظ ال  -1
 .(١)المماحف، المنقو  إلينا متواترا "

"كتا  اهلل الاي انولله ،عل  نبيله محملد الفاظلا ، ومعلاني، واللعوبا ، وا،تبلره قرآنلا  دون ان   -2
 .(٢)عنبي دخ  في انتقاء الفاظه، او مياغته"يكون ل

وتعقيبا  ،ع  تعريفات الشيعة لعقرآن  ،ع ق المب ان قائم : "وال خمف بيننا وبين اإلمامية في 
او االملطمحي فلي األلفلاظ، فلالقرآن الو كلمم اهلل المع لو،  تعريف القرآن لاء بمعنييله العللوي،

ووحيللله المنلللو   ،عللل  نبيللله محملللد بلللن ،بلللد اهلل المكتلللو  فلللي المملللاحف، المنقلللو  ،نللله بلللالتواتر، 
 . (3)المتعبد بتموته"

                                                 
 ه.١٤٢0قم،  -، م للة ام القر ١(، ط١39دروس في امو  فقه اإلمامية: ،بد الاادي الفضعي، )ص  1))

 ه.١390الن ف،  -، م للة آ  البيت٢(، ط99األمو  العامة لعفقه المقارن: محمد تقي الحكيم، )ص  2))

 -، المكتللل  اإلللللممي3(، ط٢6لمحلللات فلللي ،علللوم القلللرآن وات االللات التفللللير: محملللد لطفلللي الملللبان، )ص  3))
 ه.١٤١0بيروت، 



67 

 

ومن ا   الد  اءت تعريفاتام لعقرآن الكريم قامرة  )غير  ام  وال مان (، اقر  لإلنشاء  
، الاي انوله ،ع  نبيه  منه لعبيان وااِلفاام، فعر فه محمد تقي الحكيم الشيعي بأنه: "كتا  اهلل 

دخل   فلي انتقلاء الفاظله  الفاظا  ومعانَي  والعوبا ، وا،تبلره قرآنلا  دون ان يكلون لعنبلي  محمد 
 .(١)او مياغته"

،شرية  َلتق  الر يبة في قعبه، ِلما يبدو  عيا  من تشلكيد   الثن افإن  المتدبر لتعريف الشيعة  
وقدح؛ فأي  شيء يعنون  ) نبيه، معاني، ا،تبره...( ومن ثم  نلدرد او له الخلمف بيننلا وبيلنام: 
المعللاني التللي فامواللا، واي طللرق لللعكوا لفاللم لكللمم اهلل، والقللو  بخعللق القللرآن، الللو،م بللأن قللرآن 

 .(٢)منقو  بالتواتر ،عي

، وتناقعله األئملة واحلدا  تعلو ،شرية تعتقلد ان القلرآن الو ملا  معله ،علي  االثن إن الشيعة  
، واملللا ملللا الللو م ملللوع بلللين دفتلللي اآلخلللر، حتللل  اللللتعمه اإلملللام المنتظلللر والللو معللله فلللي غيبتللله

الممحف فاو ظاار  لععوام، فقد رو  المفار ،ن ابي  عفر انه قا : " ملا ا لد ملن الاه االملة 
 .(3)من  م  القرآن إال األومياء"

،علل   لللتنادال نحللراف فاللو حقيقللة مللراداتام، ومللا ترملل  إليلله نفولللام فاللوامللا ،للن مكللامن اال 
مرويات ائمتام  فنلفوا ال اد العظيم الاي باله المحابة في  م  القلرآن؛ ابتلداءا  بلال م  األو  

، وكانت ااه النظرة مبنية ،ع  ، وثانياما ال م  ،ع  يد ،ثمان بن ،فانفي ،اد ابي بكر
مللنام بالعديلد ملن االفتلراءات لعطعلن فلي القللرآن،   نو قلدحام فلي الملحابة ابتلداءا ، فملر ح المتقلدم

مله تلارة  اخلر ، بل  ترقبلوا مالديام المنتظلر ليلأتي بقلرآنام فو،موا تحريف القرآن تارة ، وتبديعله ونق
 وُيعع مام إياه.

إن ك  ما لبق قلادام لنتلائ  مخالفلة لملنا  الللعف الملالح فلي فالم معلاني القلرآن، وقلولام  
 بخعق القرآن، وتواتره ،ن ائمتام ال المحابة الكرام.

                                                 
 .6٢م، ١979، م للة آ  البيت، ٢، ط:محمد تقي الحكيم: مو  العامة لعفقه المقارناأل  ١))

 .85انظر: ممادر التعقي: ايمان الععواني،   ٢))

،  ،علل  رلللو  اهلل بللا  فللي االئمللة ان ،نللدام ب ميلل  القللرآن الللا  انللو بمللائر الللدر ات: المللفار،  :   3))
 . ٢/٢١9، 6ح:
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 :الكريم القرلن من موقفهم: ثا ياً 
ي ععه ُيلاو  الياود والنَّمار  فقا : "لقلد كلان   ،ع  محابة رلو  اهلل ن حقد الخمينيإ

ان ُيْخِر وا ااه اآليات ملن القلرآن، ويتنلاولوا الكتلاَ   -اْي: ،ع  المحابة الِكَرام  -لام  ،عيام 
لوا الل تار ،ع  القرآن، وُيلي بوه ،لن اْ،لين العلاَلمين، إنَّ تاملة التَّحريلف اللماويَّ بالتحريف، وُيْلدِ 

للحابة االلا الملللعمون إللل  الياللود والنَّمللار ، إنَّمللا ثبتللْت ،علل  المَّ  ، فمللن المللداق ان(١)"الَّتللي يو  
 يشكد في تحريف الياود والنَّمار  لكتبام اللماوية، في حين ُيثبت التامة ،ع  المحابة   .

ن  ممن افمح ،ن مكنون مدورام ت اه القرآن الكريم ،لالمام   (٢)(ابلو القاللم الموللوي)وا 
   ،ثملانواد ،ل  انالا مكاوبلة ال امل  لالا، وام لا ،لن رايله فلي  مل حين انكر  م  ابا بكلر

َد القر اء ،ع  قراءة واحدة   ُيراد به انه وح 
، وامر بإحراق ما دوناا من القلراءات، فقلا : "إن إللناد (3)

ال ماع ، والعقل  ، فلم يمكلن  م  القرآن إل  الخعفاء امر مواوم ، مخالف لعكتا  ، واللنة ، وا
القائلل  بللالتحريف ان يلللتد  بلله ،علل  د،للواه ، ولللو لللعمنا ان  للام  القللرآن اللو ابللو بكللر فللي ايللام 
خمفته ، فم ينبلي الشد في ان كيفيلة ال مل  الملاكورة فلي الروايلات المتقدملة مكاوبلة ... غايلة 

ن في الممحف ما كان محفوظلا   ر ،عل  نحلو التلواتر، نعلم ال فلي الملدو  االمر ان ال ام  قد دو 
شد ان ،ثمان قد  م  القرآن في ومانه ، ال بمعن  انه  م  اآليات والللور فلي مملحف ، بل  
بمعن  انه  م  المللعمين ،عل  قلراءة إملام واحلد ، واحلرق المملاحف االخلر  التلي تخلالف اللد 

الخللتمف فللي الملللعمين ،للن االممللحف، وكتلل  إللل  البعللدان ان يحرقللوا ما،نللدام مناللا ، ونالل  
 .(٤)"القراءة

                                                 
 .م٢000الكويت،  -، مكتبة الفقيه١(، ط١١٤كشف األلرار: روح اهلل بن ممطف  الخميني، )ص   ١))

ه، ٤73، ولللد لللنة المولللوي الملوفي مللن االل  ملرو ،عللي بلن ،عللي بللن إللحاق اللو أباو القاساام الموسااوي:  ٢))
لللنة. )التحبيللر فللي المع للم الكبيللر: ،بللد الكللريم بللن محمللد اللللمعاني، تحقيللق: منيللرة نللا ي  83ت ،للن لللن ومللا

 ه.  ١395بلداد،  -، رئالة ديوان األوقاف١(، ط١/86لالم، )

ن في ممحف  واحد  3))  .يعن  ااا  اد شفوي دون ان يدو 

 .503ه، ١395لبنان،  –، دار الواراء، بيروت ٤البيان في تفلير القرآن: ابو القالم المولوي الخوئي، ط:  ٤))
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لحابة بلأنام للم يملونوا امانلَة  (الم علي)ولم يكن  احلن حاال  ملن للابقيه، فقلد ملو ر المَّ

 ، والللي ١الشلللرح:   ژ   ہ  ہ  ہ   ۀ ژشَّلللرح: ملللن للللورة ال (آيلللَة الواليلللة)القُلللرآن، ألنالللم اْللللَقطوا 
 .(٢()١)"ورفعنا لَد ِاْكرد، بععيٍّ ِمْارد"

: "انه را  من الناس طيلرة ،نلد وفلاة رللو  اهلل ورو  اللدي ،ن ،بد خير ،ن ،عي   
   فأقلللم ان ال يضلل  ،علل  ظاللره رداء حتلل  ي ملل  القللرآن، قللا  : ف عللس فللي بيتلله حتلل   ملل

 .(3)او او  ممحف  م  فيه القرآن،  معه من قعبه، وكان ،ند آ   عفر"القرآن، ف

 ملل  القللرآن ،علل  األئمللة، ملللتندا ألحاديللث ،ديللدة  روااللا فللي الكللافي،  (الكعينللي)وقللد حمللر  
بل   ،(٤)وانالم يععملون ،عمله كعله" بوباا تحت ،نوان "با  انه لم ي م  القرآن كعه إال األئملة 

وللله بللاطن  حكللر  ،علليام: "إنَّ لعقللرآن مَراتِللَ  مللن المعللاني الُمللَرادة بحللل  مراتلل  ااعلله، ومَقامللاِتام، 
 .(5)"ن  بالنلبة إل  ظْاره، وبالعكسوانَّ الظَّار والبْطن اْمران ِنْلبيَّان، فك   ظْار بطْ 

الم ،عل  طرفلي ،شلرية بعلين اإلنملاف ي لد ان االثنل إن المتتب  لالاه القضلية ،نلد الشليعة   
م معلللين ،عيللله، فلللي حلللين ان المعاملللرين  واحلللدا   نقلللي ؛ فلللإن المتقلللدمين ملللنام بتلللوا فيالللا قلللوال  

 )المتأخرين( قد تضاربت اقوالام وااا ما يحتاج لعبيان. 

                                                 
 .٢6/١١6بحار األنوار: الم علي،   ١))

ووج ابنتيله؛  ،ثملان بلن ،فلانبل  و  ،ووج ابنتله العلاص بلن الربيل  األملوي:  ويبدو انه نلي ملارا النبلي  ٢))
فشللرف "، لللو كللان لنللا ثالثللة لوو ناكاللا "لمللا توفيللت الثانيللة:  النللورين(، وقللد قللا  للله الرلللو  او) والللاي ُلق لل   

   . انظر: معرفة المحابة: ابو وحده به ،عي بن اب  طال   ختص  مماارة النبي مع  اهلل ،عيه ولعم لم يُ 
الريلا ،  -، دار اللوطن١(، ط١/٢٤5نعيم احمد بن ،بد اهلل األملبااني، تحقيلق: ،لاد  بلن يوللف العلواوي، )

، ١(، ط٢/٢3١ه. تاريخ بلداد: ابو بكر احمد الخطي  البلدادي، تحقيق: مملطف  ،بلد القلادر ،طلا، )١٤١9
 ه.١٤١7بيروت،  -يةدار الكت  الععم

 (. 503، )صالخوئي: في تفلير القرآن البيان  3))

 .١/٢٢9، الكعيني: االمو  من الكافي٤) )

، مركللو الدرالللات والمععومللات القرآنيللة ١(، ط86، )صالللوابيبللن مبللارد فاللد  :مللنا  االلللتنباط مللن القللرآن  5))
 ه.١٤٢8بمعاد اإلمام الشاطبي، الممعكة العربية اللعودية، 



70 

 

   :القرلن تحريف من  عشرية الث ى الشيعة قدماء موقف: أولً 
،شرية  القدماء، ن لوم ،عل  التقلائام ،عل  كعملة واحلدة   االثن يعة آراء ،عماء الش إن التقراء 

الللي: تحريلللف القلللرآن، والللاا مشلللاود فلللي كتلللبام وملللا وضلللعوه ملللن روايلللات مكاوبلللة ثلللم الملللقواا 
حلين اللف كتابله: "فمل  الخطلا  ( ١)باألئمة، وأل   ااا نفام الخعفية الت  التند ،عياا الطبرللي

في إثبات تحريف كتا  ر  األربا "، وقد  م  فيه اكثر ملن الفلي روايلة تلنص ،عل  التحريلف، 
،شلللرية فلللي التملللريح بتحريلللف القلللرآن  االثنللل و مللل  فيللله اقلللوا   ميللل  الفقالللاء و،عملللاء الشللليعة 

،شللللرية وفقاللللائام  االثنلللل المو للللود بللللين ايللللدي الملللللعمين حيللللث اثبللللت ان  ميلللل  ،عمللللاء الشلللليعة 
المتقللدمين مللنام والمتللأخرين يقولللون إن اللاا القللرآن المو للود اليللوم بللين ايللدي الملللعمين محللرف، 

  .(3)اشخاص (٢)ود، م قوله بأال  مخالف لااا الراي لو  اربعة

 االثنل يف مبعلا ، فقد بو   ماح  امح كتا  حديثي  ،نلد الشليعة وقد بعغ ا،تقادام بالتحر  
، (٤)واناللم يععملون ،عمله كعلله" ،شلرية تحلت ،نلوان "بللا  انله للم ي ملل  القلرآن كعله إال األئملة 

ا ألحاديث ،ديدة  بروايات منلوبة لألئمتام، َ م  القرآن ،ع  األئمة، ملتند (الكعيني)وقد حمر 
للادق  ومللا  ،نللدنا مملحف فاطمللة : "قولله ومملا رو  فيلله ملا َنلللبه ل عفلر بللن محملد المَّ

رَّات، واهلِل ملا فيله ملن قلرآِنكم ُيْدريام ما ُمْملحف فاطملة،  مْملحف  فيله ِمْثل  قلرآِنكم الاا ثلمَث مل
 .(5)"حْرف  واحد

                                                 
،ظ، ال لف كثيلرا  ملن الم لامي  معتملدا  ،عل  ملا او الم ر خ الر الي المحد ث الوا محمد تق  ال وري ال برس :  ١))

لأللللانيد، بالللدف االحتفللاظ باللا مللن االنللدثار، وتوفيرالللا  مرا،للاة   دون التقطلله مللن التُللراث المنثللور،  امعلللا  مللا فيلله
الليد محمد ، ثبت األلانيد العوالي. )انظر: ه١3٢0المتوف   لنة واللمين، لأل يا ، من دون تمييو بين اللث  

 (.١00، صمق-م للة ام القري لعتحقيق والنشر  ،ه١٤١7، ١، ط:ني ال مليرضا الحلي

 )شلليخولللي الط، ابللو  عفللر (،عللم الاللد )الللليد المرتضلل  ،ق(المللدو ) الء األربعللة اللم: ابللن بابويللة القمللي  الل  ٢))
، ١،قائد الشيعة اإلمامية االثن  ،شلرية الرافضلة، اشلرف ال يلواوي، ط:انظر:   برلي.طابو الفض  ال(، ائفةالط

 .١٤9ه، ١٤30المنمورة،  -دار اليقين، ممر

 .١٤9انظر: المر   اللابق،   3))

 .9/٢٢9الكافي: لعكعيني،   ٤))

 .١٢/١٢39ممدر نفله، ال  5))
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،شللرية انفلللام باقتنللاء الممللحف الممللان مللن التحريللف، ولللاا اد ،للوا  االثنلل اخللتص  الشلليعة  
فقلالوا: "إنَّ القلرآن اللاي  ،بأن  القرآن نْفَله كتا  وَق  فيه التحريف، وليس او كتلاَ  اهلل الملحيح

وتواَرَثه األئمَّة من َبْعلده، الو القلرآن الملحيح، اللاي لَلم يتطلرَّق إليله تْحريلف وال  ،عيي  َمعه 
ا فلي فضلائ  آ  البيلت، َيلروي  تبدي ، امَّا ما ،َداه فُمَحرَّف ومبدَّ ، ُحِاف منه كل   ملا ورد ملريح 

للادق:  للد لللبَعَة ،شللر اْلللف آيللة، والَّتللي انَّ القللرآن اللل"الكللافي ،للن المَّ اي َنللَو  بلله  بريللُ  ،علل  محمَّ
بأْيدينا مْناا لتَّة آالف ومائتان وثمث وِلت ون آية ، والبواقي َمْخوونة ،ند اْال  البيلت فيملا  َمعله 

 .(١)"،عيي 

،عل  إلله  وال  - يقملد اال  الللنَّة -ويروي ماح  األنلوار النعمانيلة: "إنَّنلا ال َن تمل  معالم  
،ع  نبيٍّ وال ،ع  إمام؛ والد انَّام يقولون: إنَّ ربَّام او الَّاي كان محمَّد  نبيَّه، وخعيفُته من بعده 

، (٢)"ابو بكر، ونحن نقو : إنَّ الر َّ الَّاي خعق خعيفَة نبي ه ابا بكر  ليس ربَّنا، وال اللد النبلي  نبينلا
 فبربي اين ربكم ونبيكم الاي تو،مون،،

للد بللاقر الم علللي)وو،لم   انله قللد احملل  الروايللات التل  ت للوم ،نللده تحريللف القللرآن: "إنَّ  (محمَّ
، ووافقلله الللراَي ايضلللا  (3)"وتْلييللره، ومتلللواِتَرُة المْعَنلل كثيللر ا مللن األخبللار مللريحة  فلللي نْقللص القللرآن 

األْخبار مْلتفيضة ب  ُمتلواِترة، وتَلد   بملريِحاا ،عل  وقلوع التَّحريلف بقوله: " (نعمة اهلل ال وائري)
،راب ا  .(٤)"في القرآن كمم ا ومادَّة  وا 

،شرية انَّ القرآن له ظلاِار  وبلاطن:  االثن ولم يقف األمر ،ند ااا الحد، ب  وافتر  الشيعة  
"اي: إنَّ لعقللرآن مَراتِللَ  مللن المعللاني الُمللَرادة بحللل  مراتلل  ااعلله، ومَقامللاِتام، وانَّ الظَّاللر والللبْطن 

، ومللا اللاا إال  ليتلللن   لاللم ان (5)اْمللران ِنْلللبيَّان، فكلل   ظْاللر بْطللن  بالنلللبة إللل  ظْاللره، وبللالعكس"
 يقولوا ما يشا ون، فاريين من  دا  المعارضين  

                                                 
 .٢9/ ٢التفلير والمفلرون،   ١))

 -(، م للللللة األ،عمللللي٢/٢87، نعمللللة اهلل  وائللللري، تععيللللق: محمللللد  ،عللللي الطباطبللللائي، )عمانيللللةاألنللللوار الن     ٢))
 بيروت، لبنان.

 .٢53مرآة العقو ،   3))

 .(357/ ٢) الطباطبائي، األنوار النعمانية،  ٤))

 .5٤، فاد الوابي :منا  االلتنباط من القرآن  5))
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اي القلللو  بتحريلللف -: "و،نلللدي فلللي وضلللوح ملللحة الللاا القلللو  (ااشلللم البحرانلللي)قلللا  اللللليد  
نللله ملللن ضلللروريات ملللاا  بعلللد تتبللل  األخبلللار وتفحلللص اآلثلللار بحيلللث يمكلللن الحكلللم بكو  -القلللرآن

ملا بقولله: " ، ومن ا   ااا مر ح الكعيني(١)التشي ، وانه من اكبر مقامد غم  الخمفة فتدبر"
اد،لل  احللد مللن النللاس انلله  ملل  القللرآن كعلله إال كللاا ، ومللا  معلله وحفظلله كمللا نللو  إال ،عللي بللن 

 .(٢)ابي طال  واألئمة من بعده"

،شلرية، وايضلا  للم يكلن  االثن ومما لبق ن د من ا،عن التحريف او ليس من غمة الشيعة  
،شللرية او ،عمللائام غيللر المشللااير، بلل  اللم مللن ،عمللائام الكبللار  االثنلل الل الء مللن ،امللة الشلليعة 

 ،ندام كالقمي، والكعيني،  والمفيد، والطبرلي، والم علي، وال وائري، وغيرام الكثير. 

فا الء قد مر حوا وبك  وضوح ان في القرآن نقما  وتحريفا  في اآليات التي ُياكر فياا ،علي  
، او اآليللات التللي فياللا ام الماللا رين واألنمللار ومثاللل  قللريق، وان القللرآن لللم بللن ابللي طاللل ا

 ي معه كما انو  إال ،عي فقط.

 :القرلن ف  عشرية الث ى الشيعة تحريف من  ماذج
ن  مللن الللوء مللا لللعد الشلليعة   وا بللبع  اآليللات القرآنيللة فللإنام  االثنلل وا  ن اقللر  ،شللرية اناللم وا 

ن ومل -لألللف–حر فوا معانياا لتد   ،عل  ملوا،مام رغملا  ،نالا، والشلوااد ،عل  اللد كثيلر مطلرد 
 امثعة الد

  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ں  ں           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ژ: مللللا  للللاء فللللي تفلللللير قوللللله .1

: "إن اللاه (الكعينللي)قللا   - ١37النلللاء:  ژ  ھ         ھ  ھ  ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ
كفروا حْيُث ُ،ِرضت ،عيام  اآلية نَوَلت في ابي بْكر وُ،َمر و،ثمان، آَمُنوا بالنِبي  اوَّال ، ثم

والية ،عي، ثم آَمنوا بالبيعة لععي، ثم كَفروا بْعَد موت النبي، ثلم اودادوا كفلر ا بأخلاام ملن 
للللعد ملللعكا  خطيلللرا  ، إنلله (3)بايعلله بالبيعللة لالللم فالل الء للللم يبللق فللليام مللن االيمللان شللليء"

                                                 
 .٤/٤9: مقدمة البراان  ١))

 ١/٢6افي الح ة من الك  ٢))

 .٤٢١، ص٤٢، ح: نكت ونتف من التنوي  في الواليةالكافي: الكعيني، د: الح ة،  :   3))
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فحللر ف اآليللة ،للن مراداللا
، واألئمللة مللن بعللده ليحللوو ،علل  ؛ لتنلللاق ملل  الواليللة لععللي(1)

 تأييد اتبا،ه بأحقية ،قائدام.
  ٺ  ٺ ژواما )القمي( فلي تفلليره فقلا  : "واملا ملا الو خلمف ملا انلو  اهلل فالو قولله  .2

آ  ،ملللللران:   ژ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ

    يقتعلللون اميلللر المللل منين ژ  ٺ  ٺ ژئ الللاه اآليلللة لقلللار  ، فقلللا  ابلللو ،بلللداهلل ١١0
،، فقيلل  للله: وكيللف نولللت يللا ابللن رلللو  اهلل ، فقللا  : إنمللا نولللت ) والحلللن والحلللين

  ٿ ژكنلللتم خيلللر ائملللة اخر لللت لعنلللاس ( اال تلللر  ملللدح اهلل لالللم فلللي اخلللر اآليلللة : 

فللأي  معللروف اللم فللا،عين لُيلللقطوا ".  ژ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ      ٿ
 اآلية ،ع  انفلام   

  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻ ژ:  ومثعللللله آيللللللة قرئللللللت ،عللللل  ابللللللي ،بللللللداهلل  .3

: لقلد  فقلا  ابلو ،بلداهلل  -7٤الفرقان:    ژ  ے    ے   ھ  ھ  ھ  ھ
وا اهلل ،ظيمللا  ان ي ععاللم لعمتقللين إمامللا  . فقيلل  للله : يللا ابللن رلللو  اهلل كيللف نولللت ، للأل

فقا  : إنملا نوللت )اللاين يقوللون ربنلا ال  لنلا ملن اووا نلا وارياتنلا قلرة ا،لين وا عل  لنلا 
 من المتقين إماما (. 

قا  : "إن القرآن  اء  واكر الكعيني في الكافي: ،ن اشام بن لالم ،ن ابي ،بداهلل  .4
 . (2)لبعة ،شر الف آية" إل  محمد  به  برئي  

وانلا  ي الكلافي: "،لن للالم بلن للعمة قلا  : قلرا ر ل  ،عل  ابلي ،بلداهلل واكر ايضا  فل .5
: كلف ،لن  التم  حروفا  من القرآن ليس ،ع  ملا يقر الا النلاس . فقلا  ابلو ،بلداهلل 

. فللإاا قلام القلائم ،عيله الللمم قللرا القلائم  الاه القلراءة . اقلرا كملا يقللرا النلاس حتل  يقلوم
 وقلا  : اخر له ،علي  ،ع  حده واخرج الممحف اللاي كتبله ،علي  كتا  اهلل 

                                                 
،َنل  بلالد اْالَ  الكتلا   :وَاْوَل  ااه األقوا  بتأوي  اآلية، قوُ  من قا : "الطبري والموا  في تفليراا: قو   ١))

وا بحكم التوراة، ثم كاَّبوا بخمفام إيَّاه، ثم اقرَّ َمن اقرَّ منام بعيل  واإلن ي ، ثلم كلاَّ  بل ه بخمفله إيلاه، الاين اَقر 
نملا قعنلا... والفرقان، فاوداد بتكايبه به كفر ا ،عل  كفلره ثم كاَّ  بمحمد  اللد اولل  بالملوا  فلي تأويل  الاه  :وا 

النللاء:   ژ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ ژ اْ،نلي قولَله -اآلية؛ ألنَّ اآلية قبعاا في قمص اا  الكتلاَبْين 

منقِطلل   َمْعنللاه مللن مْعَنلل  مللا  -١37النلللاء:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ژ وال داللللة تللد   ،علل  انَّ قوللله:  -١36
 (.9/3١8  ام  البيان: الطبري،. )"قْبَعه، فإلحاقه بما َقْبَعه اوَل ، حتَّ  تْأتي داللة دالَّة ،ع  انقطا،ه منه

 .63٤، ص: ٢6األمو  من الكافي: الكعيني، د: فض  القرآن،  : النوادر، ح:  ٢))
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 كملا انولله اهلل ،عل  محملد  إل  الناس حين فرن منه وكتبه وقا  لام ااا كتا  اهلل 
وقد  معته بين العوحين فقالوا : او اا ،نلدنا مملحف  لام  ال حا لة لنلا فيله . فقلا  : 

 . (1)ومكم ااا ابدا "اما واهلل ما ترونه بعد ي

،شللرية فعللم  االثنلل لقللد نللت  ،للن اللاا التم،لل  بللالقرآن ان اخللتعط امللره ،علل  ،امللة الشلليعة  
القلرآن وملا ادخعله ائملتام ،عيله، وال اد  ،عل  اللد مم لا رواه يتمكنوا من التمييو بين كمم اهلل في 

الكعيني فقلا : " رو  ،لدة ملن املحابنا، ،لن للا  بلن ويلاد ،لن محملد بلن للعيمان، ،لن بعل  
 -ه٢06،عي بن مول  الرضا المتوف  للنة  اي ابو الحلن الثاني –امحابه ،ن ابي الحلن 

قلرآن لليس الي ،نلدنا كملا نللمعاا، وال نحللن قا : قعت له:  ععت فداد، انا الم  اآليات في ال
 . (٢)"ا كما تععمتم فلي يئكم من يععمكمان نقرااا كما بعلنا ،نكم، فا  نأثم، فقا : ال، اقر و 

،شلرية ملن  لر اء اكاايل  ،عملائام  االثنل وااا ُينبُأ ،ن مد  التشويق الاي املا  الشليعة  
،شرية ،املة إلل  ترقل   االثن ،عيام و،ع  ائمتام المعمومين بو،مام، وتو يه  ألنظار الشيعة 

م للليء ملللن يععمالللم بمملللحف آ  البيلللت، مملللحف فاطملللة اللللاي يختعلللف تملللام االخلللتمف ،لللن 
المو للودة بأيللدي الملللعمين ، وقرآنلله يختعللف ملل  القللرآن الللاي ،رفلله الملللعمون مللن فللم  الممللاحف
ن ،ندنا مملحف  - عفر المادق-فقد رو  الكعيني: "قا  ابو ،بد اهلل ، رلو  اهلل  : "وا 

عت: وما ممحف فاطمة، قا : مملحف فيله مثل  قلرآنكم الاا ثلمث فاطمة ،عياا اللمم، قا : ق
 .(3)"واهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحدمرات، 

 محلرف ومليلر ومبلد  ، المو لود اآلن ان القرآن ،ند الشيعة المتقدمين وخممة ااه العقيدة 
 باا. –لبحانه وتعال   –واو ،ع  غير المورة والايئة التي انوله اهلل 

   ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ژوااا يد  ،ع  انحراف الشليعة ومخلالفتام لعقلرآن الكلريم القائل :  

 ، فاهلل او الاي تكف  بحفظ القرآن إل  يوم الدين.9الح ر:  ژ  ڱ

                                                 
لد  : منااج البرا،ة في شرح نا  البمغة  ١)) م لللة المطبو،لات الديني لة ، ١، طخلوئي حبي  الع ه بن الل ليد محم 
 .٢٢0ه، ١388، قم-

م لللة : تحقيلق، محملد بلن الحللن الحلر العلامعي . وانظر: ولائ  الشليعة:١/٤53: الكعيني، الكافيامو   ٢))
 .١63ص: ، 763١ح:  قم، -إلحياء التراث آ  البيت

، ٢39، الكعينلللي، د: الح للللة،  : ِاكلللر المللللحيفة وال فلللر وال امعللللة ومملللحف فاطمللللة، ح:لكللللافيااملللو    3))
١/35٢. 



75 

 

 :القرلن تحريف من عشرية الث ى الشيعة متأخري فموق: ثا ياً 
ن،  فملنام ملن ملرح بلالتحريف، وملنام ملن ي،شلرية المعاملر  االثنل الشيعة  لقد تباينت آراء 

مة ،ن ، لنفي التا لم يمرح به، ب  وآخرون منام المقوا بااه التامة الشنيعة لعلعف المالح
 ام م معة  كما يأتي:  فق المعامرون ،ع  كعمة فم   بينام، فكانت آراتانفلام، فعم ي

 :محرف القرلن بأن صر ح من: األول الموقف    
ه(، ملللاح  ١3٢0و،عللل  راس اللل الء المتلللأخرين محملللد بلللن ،علللي محملللد النلللوري الطبرللللي )  

عللللللوي المولللللللوي )فملللللل  الخطللللللا  فللللللي إثبللللللات تحريللللللف كتللللللا  ر  األربللللللا (، و،للللللدنان بللللللن ،
 .(١)ه(١3٤8البحراني)

ويعتقلد مل  اللد املورا  تتضلمن القلو   ،الموقف الثا  : مان يصارح باأن القارلن غيار محارف 
 بالتحريف:

ن كلان ابروالا   وااا تمريح  ال يعتد  به، ألنه نفي ظا    اري، ُيضمنونه قوادح تثبلت التحريلف، وا 
د،اء منمي قريق، واو د،اء مشاور احتو  كعمات مريحة بوقوع التحريف ،ع  يد ابي بكلر 

  محرف، ، بم ري  يقط  الشد باليقين انام ي منون بأن القرآن الاي  معه ابو بكرو،مر

، (٢)،لللاء بتوثيلللق م مو،لللة ملللن اكبلللر الم تالللدين المتلللأخرين وملللنام الخلللوئيد  وقلللد ملللدر الللاا اإل
 .(٤)وشريعتمداري ،، والخميني(3)ومحلن الحكيم

                                                 
، د.ن، ١(، ط98خالللللد بللللن محمللللد البللللديوي، )ص :منللللاا ام وآرا اللللم انظللللر: ا،للللمم التمللللحيح واال،تللللدا   1))

 ه.١٤٢7

فلي ه، ١3١7وللد  ،املولي ،شلري إثنل  مر ل ، ااشلم بلن اكبلر ،علي بلن القاللم ابلو : الخاوئ  القاسم أبو  2))
 ملن ،اللليد ،علي اكبلر الخلوئي ملن الععملاء المبلروينواللده ، ولط الرة ،عمائية، ير   نلباا ال  مولل  الكلاظم

 ،بلائيطباطال للعيد محملد: تمميلاه ملن ،األملفااني اهلل وفلتح ،والنلائيئي ،الماونلدارني ومالدي، واللده :شليوخه
ه. ١٤١3 فلي وتلوفيث، الحلدي ر لا  مع لم :لفاتلهم   ملن ،الملدر بلاقر ومحملد، المحللني آملف ومحملد

 م.١7/٤/٢0١6م، ٤:١0. األحد، سhttp://ar.wikipedia.orgويكيبيديا الحرة المولو،ة

((3 
، البملرة مدينة في الن ف في ه،١306،ام ولد، الحكيم، لقبه بائيطباطال محلن الليد او محسن الحكيم: 

 :ابلروام  ل امر  ،لدة يد ،عي تتعما ،البرو ردي الليد المر   وفاة بعد لعشيعة ،اما   ومر عا  ، يراق، شيعي مر  
 الن لف، فلي خاملة مقبلرة فلي دفلن ه،١390 م،لا تلوفي ،الملدر بلاقر محملد تمماتله وملن، اليلودي محملد

 م.١7/٤/٢0١6م، ٤:١5األحد، س ،http://ar.wikipedia.org ويكيبيديا المولو،ة الحرة

م، مر للل   ١986م، وتلللوفي فلللي  ١905الللو محملللد كلللاظم الحلللليني الشلللريعتمداري، وللللد فلللي  :شاااريعتمداري  4))
ن اواتلله الليالللية فللي ومللن الشللاه ، كللان مللن االلم إ اقر ان والعللر وار دينيللة وليالللية كبيللرة فللي إيللاد نللي كانللت لللهار إي

http://ar.wikipedia.org/
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 بهذه الس ة أهل ويتهم أصاًل، المذهب عن التحريف ب ف  يصرح من: الثالث الموقف 
 :البا لة التهمة
، ارادوا ان يتنمللعوا -وااع امللرام–فمللن غريلل  امللرام اناللم مللن كثللرِة مللا ُولللموا باللاه الحقيقللة  

، فملدق ،عليام قلو  شليخ (١)مناا كابا ، فألمقواا باللعف المالح ليضععوا ،وام الناس وملفعيام
: "واما الشليعة االثنل  ،شلرية فأمل  بلد،تام ،لن وندقلة والحلاد  -رحمه اهلل-اإللمم ابن تيمية  

ون بللالد حيللث  يقولللون: ديننللا التقيللة، واللو ان يقللو  احللدام  للد الكللا  كثيللر فلليام، واللم يقللر  وتعم 
ا  والنفللاق، ويللدَّ،ون ملل  اللاا اناللم اللم الم منللون دون بعلللانه خللمف مللا فللي قعبلله واللاا اللو الكلل

غيللرام مللن االل  المعللة ويمللفون اللللابقين األولللين بللالردة والنفللاق؛ فاللم فللي الللد كمللا قيلل  رمتنللي 
 .(٢)بدائاا وانلعت"

وا،علن مخالفتله لعقلائعين بله، وملن ال الء المر ل   مان صارح بمخالفتاه للتحرياف، الموقف الرابع:
الشيعي محمد الخالمي، والمر   فض  اهلل، و،بد اهلل الممقاني حيث ملرح بلأن الطبرللي ت لرا 

 .(3) راة ،ظيمة ،ع  اإلمرار ،ع  القو  بأن القرآن المو ود محرف وناقص

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

حللين البرو لردي،  بعلد وفلاة المر ل  ، م١96١الخميني من اإل،دام، تول  المر عيلة للنة  رضا باعوي او إنقاا
. انظللر: المولللو،ة  ن وباكلللتان والانللد ولبنللان ودو  الخعلليار فر لل  إليلله فللي التقعيللد ،للدد كبيللر مللن الشلليعة فللي إيلل

 م.١7/٤/٢0١6م، ٤:٢0األحد، س ،http://ar.wikipedia.org/wiki الحرة ويكيبيديا

 (.٢٢-٢0: خالد البديوي، )صانظر: ا،مم التمحيح واال،تدا   1))

 محملد: قتحقيل، الدمشلقي الحنبعلي نلياالحر  تيميلة ابلن :القدريلة الشليعة كلمم نقل  فلي النبويلة الللنة منالاج  2))
 ه.١٤06، اإللممية لعود بن محمد اإلمام  امعة، ١(، ط١/68لم، )لا رشاد

 (.٢٢-٢0انظر: ا،مم التمحيح واال،تدا : خالد البديوي، )ص  3))

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 :ال بوية الس ة: الثا   الم لب 
ر ،عل  يلان ملا ملدر ،لن رللو  اهلل قلو  او فعل  او تقر  ثا  ،عل يما  وحلديا م  الملعمون قد 
ن؛ ألنه احلد قللمي يعد ح ة ،ع  الملعميُ ح ينا بلند محيغ الرلالة، وُنق  إلي  وتبعي  التشر يلب

  ڀ   ڀ  ڀ ژ،  ولااا قا  تعال : (١) ن ،ع  النبيي  األمينو  به  بر يالوحي اإللاي الاي 

  ڻ  ڻ  ڻ ژ: وقللللللللللللللا  -5 – 3الللللللللللللللن م:  ژ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ

)اال إنللي ُاتيللُت الكتللا   :، واكللد الللد قللو  النبللي 7لحشللر: ا ژ ھ  ہ  ہہ  ہ    ۀ   ۀ  ڻ
 . (٢)ومثعه معه...(

ولقد ا،ع  اهلل من مكانتالا  لكراملة قائعالا و،ملمته ،لن الولل  والخطلأ، واو،لد ملن انكرالا او  
شللكد فياللا او،للده اشللد العللاا  فللي اآلخللرة، وخللا  فللي الللدنيا ملللعكا  وضلل  طريقللا ، وانحللرف ،للن 

لللتبد  الللا  اللو ادنلل  بالللاي اللو خيللر، ومللن الل الء الشلليعة االثنللي ،شللرية ألنلله ا لللواء اللللبي ،
فشلاباوا ملن ضل  قلبعام ملن النملار  حلين  -،عل  حلد و،مالم–فا،تمدوا ،ع  ائمتام لعملمتام 

  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ ژفلللليام:  قلللا  اهلل 

  ٱ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ     ائ  ائ  ى   ىې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ

 .3٢ – 3١التوبة:  ژ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ       ڀ  ڀ            پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 :الشيعة الث ى عشرية تعريف الس ة ع دأوًل: 

لبيلت يعرف المر   فض  اهلل اللنة بأنالا احاديلث األئملة بقولله: "ان اقلوا  األئملة ملن اال  ا 
ن كلان كل  ملا قلالوه الو قلو  رللو  اهلل  ، وألن فععالم اي اللنة ألن اا  البيلت ليللوا رواة، وا 

فعلالد يقوللون لعنلاس ملا يقولله  وألن تقريرام لما شاادوه او تقرير رلو  اهلل  فع  رلو  اهلل
 .الكتا ، ويقولون لام ما تقوله اللنة، اي ما يقوله رلو  اهلل

                                                 
ه،  ١٤١3لائ  اال،تقاد ،ند اا  اللنة وال ما،لة: ،ثملان بلن ،علي حللن، انظر: منا  االلتدال  ،ع  م  ١))

 .١/8٢، ٢ا  ، ط يالر  -مكتبة الرشد

( وملللحح للللنده  ٤60٤ث ) ياخر للله ابلللو داود فلللي للللننه، كتلللا  الللللنة بلللا  فلللي للللووم الللللنة. حلللد انظلللر:  ٢))
ن يوللللي اللللد(، ١63)ثي، حلللداهلل  العملللري، ابلللو ،بلللد يللل الخطح: محملللد بلللن ،بلللد اهلليمشلللكاة المملللاب)األلبلللاني 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (.57، ١985روت، يب –، المكت  اإللممي 3ن األلباني، ط:ينامر الد تحقيق: محمدوي، يالتبر 
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 موقف الشيعة الث ى عشرية من الس ة:ثا يًا: 

لقعيل  إن الشيعة االثني ،شرية يقرون بالللنة النبويلة التلي  لاءتام ملن طريلق األئملة واللرواة  
مللن المللحابة العللاين خمللوام بنمللرة ،عللي وآ  البيللت، ومللن ثللم خمللوا انفلللام بكتلل  لمللحاح 

 االلتبمار، ومن اليحضره الفقيه.اللنة  _،ع  و،مام_ وا،تمدوا مروياتاا مث  الكافي و 

وال حللرج فقللد وامللا ،للن راي الشلليعة االثنللي ،شللرية فللي المللحيحين )البخللاري وملللعم( فحللدث  
اف ومحللل  الطعلللن، واللللنوا للللاامام لعقلللدح فلللي كتللل  الللللنة ،موملللا  ،نلللد ضلللعانولواملللا منوللللة اإل

الللللللعف الملللللالح، وخاملللللة الملللللحاح منالللللا، بللللل  ومللللل  األملللللر إلللللل  وضللللل  الم لفلللللات لتنبيللللله 
وحاشللاام تعللد  -اللللنة  ،علل  مكللاوبات البخللاري وملللعم وكتلل -،علل  حللد و،ماللم –الملتبمللرين 

 .-الطعون

 رية من الس ة:الشيعة الث ى عش موقف ًا: الرد علىثالث

لا يلميقلو  ابلن تينقعله  ال اد  ،ع  تاافت د،واام ا تملاع األملة ،عل  تملحيحاا، ملا  ة: " َوَامَّ
. َفعَ يُكُتُ  اْلَحدِ  ِم اللَّلَماِء ِكتَلا   َاَملح  ِملْن اْلُبَخلاِري  يلَس َتْحلَت َادِ يْ ِث اْلَمْعُروَفُة: ِمْثَ  اْلُبَخاِري  َوُمْلِعم 

 َنُاَما...".يْ ْلُقْرآِن َوَما ُ ِمَ  بَ َوُمْلِعم  َبْعَد ا

ن يبليملة كبلر ، والاا يعتبلر  ر ين يحييتبين لنا مما لبق ان الطعن فلي الل لنة او فلي الملح 
ن يم؛ واللللد ألن الللاين بعلللد القلللرآن الكلللر يعة ،عللل  االلل  الل لللنة و،عللل  املللح كتلللابيملللد  حقلللد الشللل

فالللوم الللللنة ،نلللد الشللليعة اإلماميلللة إن م ،د ،ونلللهيملللا يعة فينلللان ملللد  كلللا  ووور الشللليبين يالكتلللاب
 ف لما ،عيه اا  اللنة وال ما،ة. مخال

، واال  البلدع والنفلاق فأا  الللنة واال  اإليملان والتقلو  يلليرون ،عل  ملنا  وللنة النبلي   
َاا ِقيَ  َلام اتَِّبُعوا َما ، والد كما في قوله    من قائ :  يْعرضون ،ن لنة النبي العدنان  ) َواِ 

ُُ َقاُلوا َبْ  َنتَِّبُ  َما َاْلَفْيَنا َ،َعْيِه آَباَءَنا{ البقرة:   .وااا النص فيه امر بطا،ة النبي  ١70َانَو  اهللَّ

نلله لمللن البدااللة ،علل  ح يللة لللنة ا  ، ان كثيللرا  مللن النمللوص القرآنيللة نع للو ،للن لنبللي وا 
فاماا او تطبيقاا دون ،ودتنا لتبيانات الللنة النبويلة، فبربلد اخلرج للي ملن بلين دفتلي المملحف 
الللماء المللعوات الخمللس واوقاتاللا بلل  واألاللم مللن الللد ،للدد ركعاتاللا، ومللااا نقللو  فللي كلل  ركللن 
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م  را في لائر األحكام الشلر،ية كالوكلاة، والحل ، والملوم، فلليقف العللان ،لا وا  ،لن مناا، واع
 3الللن م:  ژ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ ژ البيللان لعللدم إفمللاح القللرآن ،ناللا، حيناللا نفاللم تمامللا  قللو  اهلل تعللال 

 ،فكم القرآن واللنة وحي فعما النكران ألحداما او كعياما ،.

بااتمللامام باللللند وتمللنيفاتام الملللتقعة فللي الحللديث  -اللم،علل  حللد و،م–ولقللد تفللوق الشلليعة  
كتلل ، وكانللت  "لقللد كانللت ألحاديللث الرلللو   وتمييللوه وا،تنللوا ايمللا ،نايللة بمرويللات االل  البيللت،

اللاه الكتلل  مود،للة لللد  األئمللة مللن االل  البيللت، وكللانوا يشلليرون إلياللا بقللولام: و للدنا فللي كتللا  
عي  كاا وكاا، وكالد ينقل  ان فلي مملحف الوالراء الكثيلر ملن  وانل  التشلري  وغيرالا، فأال  ،

 .وحفظواا لأل يا  من بعدام" البيت احتفظوا بأحاديث الرلو  

 فأين اي الاه الكتل  والمرا ل  ال  الي بلين ايلدينا وبإمكلان ال ميل  ان ينظلر ويطعل  ،عيالا، 
الللاا كلللمم ملللردود ،عللل  ملللاحبه ألنالللم يو،ملللون ان الللاه الكتللل  مو لللودة كوديعلللة ،نلللد المالللدي 

 المنتظر المو،وم.

ومللا ا،تقللدوه مللن مكانللة مرموقللة لع فللر انلله حللو  ،عللم األنبيللاء اللللابقين الللاين قمللر اتبللا،ام  
،لللن حفلللظ كتلللبام الللللماوية، فيلللا ، بلللا  ان يلللأتي ال فلللر بعلللد مئلللات القلللرون ليظالللر ماللللن ملللن 

ريعات لألمم اللابقة، وواد غي الشيعة اإلثني ،شرية وتخيمتام ،ن األ فلار فقللموام ألللوان تش
 .-،ع  حد تمورام–او انواع 

نله إد،لاء يقلدح فلي حكملة إنلوا  القلرآن فكيلف يكلون الكتلا  الللماوي الخلاتم ثلم يلأتي  فلر و   ا 
اشلكا  ومضلامين يالددون ليعيد ماشلرع لألملم الللابرة، اي لالو وتلرف شلطحوا بله البتكلار اللوان و 

 باا المالحين ،ع  مر األومان.

اكاوبللة ،اريللة ،للن المللحة فللأي ،قلل  يلتللليلاا بللأن تتوقللف الشللريعة لللنوات لليللا   واللي 
 تمر اللنون ب  والقرون دون  دو .و  -المو،وم ،ندام -المادي المنتظر
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 :الجماع: الثالث الم لب
،شللرية ا،تمللدوا ،علل  اإل مللاع لبرانللة ،قائللدام، وااللللتدال  فللي ملللائعام  االثنلل إن الشلليعة 

العقديللة، ومللن الحللر  بللالمرء اال يع لل  فيعتقللد اناللم وافقللوا اللللعف فللي د،للواام، واأللللطر التاليللة 
 لتكشف العثام ،ن مراداتام، وما تقره قعوبام.

 :الجماع تعريف: أولً 
 ات مناا:لقد ،ر ف الشيعة االثن  ،شرية اال ماع بعدة تعريف

مللة محمللد مللع  اهلل ،عيلله وآللله فلللي االل  الحلل  والعقللد مللن اقللا  العللامعي: "اللو اتفللاق   -1
 .(١)مور"مر من األا،مار ،ع  ،مر من األ

،رفله الواللاوي: "اال مللاع فالو اتفللاق الم تاللدين ملن االمللة االلللممية فلي ،مللر ،علل    -2
ويعلللوم ،عللل  الللاا التعريلللف ،لللدم انعقلللاد اال ملللاع ،عللل  املللر بعلللد  ،املللر دينلللي او دنيلللوي
كل  ،ملر م  اند تععم انه لو لم يكلن النعقلاد اال ملاع  لواو فلي  ،انقرا  الم تادين

لما انحلم ما تراه يحدث ك  يوم من االمور التي لم يمرح بحكمالا فلي الكتلا  والللنة 
 .(٢)وال تكعم فياا الم تادون اللابقون"

إتفلاق  ومنام من ،ر ف اال ماع بما يقُر  لعشرح واإللاا ، فقا  محملد الملدر: "اال ملاع 
،دد كبير من اا  النظر والفتو  في الحكم بدر ة تو   إحراو الحكلم الشلر،ي، واللد ان فتلو  
الفقيلله فللي ملللألة شللر،ية بحتللة تعتبللر إخبللارا حدللليا ،للن الللدلي  الشللر،ي، واالخبللار الحدلللي اللو 

ة، الخبر المبني ،ع  النظر واال تااد في مقاب  الخبر الحلي القائم ،ع  اللاس الملدارد الحللي
وكمللا يكللون الخبللر الحلللي اا قيمللة إحتماليللة فللي إثبللات مدلوللله، كللالد فتللو  الفقيلله بومللفاا خبللرا  
حدللللليا  يحتملللل  فيلللله االمللللابة والخطللللأ معللللا، وكمللللا ان تعللللدد االخبللللارات الحلللللية يلللل دي بحللللل  
االحتملللاالت إلللل  نملللو إحتملللا  المطابقلللة وضلللآلة إحتملللا  المخالفلللة، كلللالد الحلللا  فلللي االخبلللارات 

حت  تم  إل  در ة تو ل  ضلآلة إحتملا  الخطلأ فلي ال ميل   لدا، وبالتلالي ووا  الاا الحدلية 
 .(3)االحتما  ،معيا  او واقعيا . وااا ما يلم  باال ماع"

مللا  ان  فتعريفللاتام اللللابقة تللد  ،علل  ان اإل مللاع إمللا ان يكللون اتفللاق ألالل  الحلل  والعقللد، وا 
 كعية .  يكون كاشفا  ،ن لراي المعموم ومثبتة له وبفقدانه يلقط اإل ماع

                                                 
قلللم،  -لعبحلللوث اإلللللممية، المركلللو الععملللي ١، ط:محملللد بلللن  ملللا  اللللدين مكلللي العلللامعياأللفيلللة والنقعيلللة:   1))

 .38ه، ، ص١٤08

 .35ه، ص:١3٢3، مطبعة الوا،ظ، مدق  الوااو  الف ر المادق:  2))

 .١/٢٤5دروس في ،عم األمو : محمد باقر المدر،   3))
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 :عشرية الث ى الشيعة ع د اإلجماع مكا ة: ثا ياً  
يقللو  ابللن المطاللر: "اإل مللاع إنمللا اللو ح للة ،نللدنا الشللتماله ،علل  قللو  المعمللوم،  -1

فلي  معلة اقوالالا فإ ما،الا ح لة أل عله  فك   ما،ة كثرت او قعت كان قو  اإلملام
 .(1)ال أل   اإل ماع"

ويوضح ااا احد ،عمائام واو المظفر فيقو : " إن اإل ماع بما او إ ماع ال قيمة  -2
لمعملوم ... فلإاا كشلف ،عل  نحلو ،عمية له ،نلد اإلماميلة ملا للم يكشلف ،لن قلو  ا

القطلل  ،للن قولللله فالح للة فللي الحقيقلللة اللو المنكشللف ال الكاشلللف فيللدخ  حينئللا فلللي 
اللنة وال يكون دليم  ملتقم  في مقابعاا... ولم تثبت ،ندنا ،ممة األمة من الخطأ 
نما اقمل  ملا يثبلت ،نلدنا ملن اتفلاق األملة انله يكشلف ،لن راي ملن لله العملمة   وا 

  .(2)المنكشف ال في الكاشف"فالعممة في 
اتفلللق المتقلللدمون ،عللل  ان مملللادر التشلللري    ،لللالمام المعاملللر الشللليخ ملنيلللة: "قلللا -3

اد ،علل  اإل مللاع حتلل  اربعللة: الكتللا  واللللنة واإل مللاع والعقلل ، وغللالوا فللي اال،تملل
ثلم  ،لد  المتلأخرون لفلظ اإل ملاع مل   كادوا ي ععونه دلليُم ،عل  كل  امل  وكل  فلرع.

ااه الممادر ولكنام اامعوه ،معيا ، ولم يعتمدوا ،عيه إال نلادرا ، بل  للم يعتملدوا ،عيله 
 .(3)إال منضما  م  دلي  او ام  معتبر"

اإلملام ق لنا ثقة باإل ماع فيما بعد ،ملر ،ع  ك  حا  لم تبقا  الشيخ المظفر: "  -4
 .(٤)"  اإلمام ،ع  لبي  القط  واليقينفي التفادة قو 

قولله: "فمتل  ا تمعلت األملة ،عل  قلو  ... يكلون اللد اإل ملاع اكد الد النحاريري ب -5
ح للة. فح يللة اإل مللاع ،نللدنا إنملللا اللو با،تبللار كشللفه ،لللن الح للة التللي اللي قلللو  

ثم ،ق  قوله بعووم و ود اإلمام، فقا : "اما اإل ماع فعندنا او ح ة ، (5)المعموم"
                                                 

 .70ص ،ال١308ط: طاران ، ابن المطار تااي  الومو  إل  ،عم األمو : تااي  الومو   1))

 للة النشر اإللممية التابعة ل ما،ة المدرلين، قم،  م (، د.ط،3/9٢) محمد رضا المظفر،: امو  الفقه  2))
 .د.ت

العدد الثالث،  -بحث بم عة رلالة اإللمم اللنة الثانية -ديث امو  الفقه لعشيعة اإلمامية بين القديم والح  3))
 ،.٢8٤،٢86ص 

 .3/١00لعمظفر،  امو  الفقه:  4))

حللللن يلللن ويلللن اللللدين العلللامعي النحلللاريري، تحقيلللق: اللللليد منلللار الحكللليم،  :وملللما الم تالللدين معلللالم اللللدين  5))
 ه.١٤١6ا،ة والنشر، (، د.ط، م للة الفقه لعطب٤06)ص
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بانضلمام المعمللوم، فعللو خلم المائللة مللن فقاائنللا ،لن قوللله لمللا كلان ح للة، ولللو كللان 
 .(1)في اثنين لكان قولاما ح ة، ال با،تبار اتفاقاما ب  با،تبار قوله"

للة  ملل  دخللو  المعمللوم فيلله،   -6 وقللا  شلليخام الحلللن: "اال مللاع ،نللدنا إن مللا يكللون ح  
للللة فيلللله ،نللللدنا ل للللواو الخطللللأ ،علللل  كلللل   واحللللد واحللللد  ،فكلللل   إ مللللاع خللللا  منلللله ال ح  

 .(٢)فاكاا"
افي فللي اإلمامللة مللا نملله: "اللو معتبللر ،نللد الشلليعة بلل  احللد و للاء فللي كتللا  الشلل  -7

ممللادر الفقلله األربعللة واللي الكتللا  واللللنة والعقلل  واال مللاع، ألن اال مللاع يكشللف 
،لللللن رضلللللاع المعملللللوم با،تبلللللار ان اقلللللوا  التلللللابعين تلللللد  ،عللللل  قلللللو  المتبلللللوع وان 

بلللأن  الم معلللين ،عملللاء اتقيلللاء والتقلللو  تمنللل  ملللن القلللو  بلللم ،علللم فلللالموم ان نللل من
الم معلللين ملللا ا معلللوا إال لو لللود دليللل  معتبلللر ،نلللدام والللو ح لللة بلللالرغم ملللن  اللل  
المنقو  إليه الععم به، وقا،دة العطف تقتضي ان إ ماع الععماء لو كان خطأ لو   

 .(3)ان يظار اهلل لبحانه لام الحق ليقربام من الطا،ة"
اا تعار  ظاار العفظ مل  حكلم العقل  وبدااتله، اوللت العفلظ بملا يتفلق مل  العقل   -8 "وا 

اا تعللار  ظللاار العفللظ مللل   با،تبللاره الللدلي  والح للة ،علل  و للو  العملل  بالنقلل ، وا 
ملللر ،علل  مللللألة فقايللة حمعلللت الظللاار ،عللل  إ مللاع المللللعمين فللي كللل  ،مللر وم

 .(٤)اإل ماع"
ن الخممللة انلله ال يتحقللق اإل مللاع ،نللد الشلليعة إال بو للود اإلمللام، ومللا دام اإلمللام غيللر   وا 

 مو ود فم ا ماع.
 

 :عشرية الث ى الشيعة ع د اإلجماع تقسيم: ثالثاً 
  االتفاق ،ع  راي معين في الملألة.او  :اع البليطاال م -1
كثلللر، او االللو انقللللام الفقالللاء إلللل  رايلللين ملللن م ملللوع ثمثلللة و لللوه  :المركللل اإل ملللاع  -2

 .باال ماع المرك  فيعتبر نفي الو ه الثالث ثابتا  

                                                 
 (.٤05ص ): الممدر اللابق  1))

 ه.١٤١5، مركو األبحاث العقائدية(، د.ط، 3/66، )،بداهلل الحلن: مناظرات في اإلمامة  2))

،بلد الوالراء الحلليني ، تحقيلق: يف المرتض المعروف بالشر  ،عي بن الحلين المولوي الشافي في اإلمامة:  3))
 .78/ ١، مركو األبحاث العقائدية، الخطي 

 .١/58٤الممدر اللابق:   4))
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ومللا تقللدم مللن الكللمم كللان المعحللوظ فيلله اال مللاع البللليط، وامللا المركلل  مللن اال مللاع فللان 
ا ان ك  فقيه من الم معين يبن  ،ع  نفي الو ه الثالث بملورة مللتقعة ،لن تبنيله لرايله، افترضن

نفي الثالث، وان افترضنا ان نفي الو له الثاللث  فااا ير   في الحقيقة إل  اال ماع البليط ،ع 
،ند ك  فقيه كان مرتبطا باثبلات ملا تبنلاه ملن راي، فالاا الو اال ملاع المركل  ،عل  نفلي الثاللث 

ح يلللة فيللله، الن ح يتللله إنملللا الللي با،تبلللار كشلللفه الناشلللئ ملللن ت مللل  القللليم االحتماليلللة لعلللدم  وال
الخطأ، وفي المقام نععم بالخطأ ،ند احد الفريقين المتناو،ين فم يمكن ان تدخ  القيم االحتماليلة 

 .(١)ناا متعارضة في نفلااكعاا في تكوين الكشف لم ماع المرك  أل
 

 :الجماع ف  عشرية الث ى الشيعة دعوى رد: رابعاً 
،عيلله اللللعف المللالح حيللث إناللم يعد ونلله ح للة وممللدر مللن ممللادر  المللوا  اللو مللان إ

فقللالوا: "اإل ملاع اتفلاق الم تاللدين ملن املة محمللد ،عيله الملمة واللللمم العقيلدة والتشلري  ايضلا ، 
 .(٢)والمراد باالتفاق: االشتراد في القو  او الفع " في ،مر ،ع  حكم شر،ي،

اإل ملاع ،نلد ال مالور يعنل  "اتفلاق الم تالدين ملن وفي تعريف اكثر وضوحا  وبيانلا  فلإن 
، فللي ،مللر مللن العمللور بعللد وفاتلله ،علل  حكللم، واللاا التعريللف: يخللرج الم تاللد امللة محمللد 

ن لم يععم بكفر نفله، ألنه ال يعلد ملن األملة، وال يل تمن ،عل   المبتدع بما يكفر فم يعتد بقوله وا 
 .(3)ام من الم تادين"فيمن يعتد بآرائشئوناا، اما المبتدع بما ال يكفر فالمختار دخوله 

آخر،  او شيئ  اإل ماع  او ان مرادام من ،شرية اما الخطأ الا  وق  فيه الشيعة االثن 
نمللا ينظللرون إللل  مللن دان بإمامللة األئمللة ناللم ال ينظللرون إللل  الم تاللدين مللن امللة محمللد أل ، وا 

االثن  ،شر، شلريطة ان يكلون اإل ملاع كاشلفا  ،لن راي اإلملام، ملا للم يكلن اإلملام داخلم  بنفلله 
 .(٤)في الم معين"

                                                 
 .١3٤الممدر اللابق:   1))

دار الللر  ، ١(، ط١/١٢٤، )البيان واإلشاار لكشلف ويلغ المعحلد الحلاج مختلار: فلووان بلن للابق بلن فلووان  2))
 ال.١٤٢٢، اإللممي

ين ق: محملللد حلللليلللحقالروملللي، تفملللو  البلللدائ  فلللي املللو  الشلللرائ : محملللد بلللن حملللوة بلللن محملللد الفنلللاري   3))
 .ال١٤٢7، لبنان –دار الكت  الععمية، بيروت ، ١(، ط٢/٢58، )إلما،ي 

 
 .١/886 م  االثن  ،شرية: ،عي اللالوس،  4))
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كتللل  األملللو  ،نلللد االلل  الللللنة ان الشللليعة تقلللو : "إن وللللالد فلللإن اللللاي الللو ثابلللت  فلللي 
عملوم، وقولله بلانفراده ،نلدام اإل ماع ح ة ال لكونه إ ما،ا ، بل  الشلتماله ،عل  قلو  اإلملام الم

 . (١)ح ة"
"و،نلللد اإلماميلللة إنملللا يكلللون اإل ملللاع ح لللة، ألن فللليام اإلملللام واكلللد اللللد الللللالوس قلللائم : 

 .(٢)المعموم"

واملا اإل ملاع ،شرية:  االثن التحفة  ماح ُ  وممن رد  ،ع  الشيعة د،واام في اإل ماع،
فللد،واام انلله مللن ادلللتام باطلل ، ألنلله كونلله ح للة للليس باألمللالة، بلل  لكللون قللو  المعمللوم فللي 

 .(3)ضمنه، فمدار ح يته ،ع  قو  المعموم ال ،ع  نفس اإل ماع
 

  

                                                 
، دار ١(، ط3/٢٤7الشافعي، ) اإللنوي،بد الرحيم بن الحلن بن ،عي  :شرح منااج الومو  نااية اللو   1))

 ه.١٤٢0لبنان،  -الكت  الععمية، بيروت

 .١/٢١٢: ،عي اللالوس، م  االثن  ،شرية  2))

: دين العممة الاند شاه ،بد العويو غمم حكيم الداعوي، تحقيق: مح  الدين ،شرية االثن التحفة مختمر   3))
 ه.١373القاارة،  -(، د.ط، المطبة اللعفية5٤صالخطي ، )
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 العقل :الرابع لم لبا
 إلل  العقل  ،شلرية االثن إن نظرة الشيعة : عة الث ى عشريةالعقل ع د الشي مفهومأوًل: 

 اختعفت إل  قولين اما:
، ويلد ،وا انالا الي حيلث اللتندوا ،عل  مرويلات ائملتام اوال   قول اإلخبااريين: القول األول:

  .اللم  المقدم ،ع  العق 
إن العق   " ،شرية فقا : يعة اإلثن العق  من و اة نظر الشمفاوم  (الم علي)فم    -1

، اي ان العقلل  لديلله اللو بيللان اللمللو  (١)فللي املل  العلللة" اللو تعقلل  االشللياء وفاماللا
 وح  ما مُع  وُاشك  فامه، فيلتعان بالعق  لعمعرفة والفام.

  ان العق  ،ع  قلمين اما: اإلخباريين قد ا،تقد الشيعة  -2
مللور واوات عرفللة الللبا  األاللو قللوة إدراد الخيللر والشللر والتمييللو بينامللا، والللتمكن مللن م - أ

لللبا ، ومللا يلل دي إلياللا ومللا يمنلل  مناللا، والعقلل  باللاا المعنلل  منللاط التكعيللف والثللوا  األ
 والعقا . 

معكة وحالة في النفس تد،و إل  اختيار الخير والنف ، وا تنلا  الشلرور والمضلار، وبالا  - ب
  .(٢)طانيةتقوي النفس ،ع  و ر الدوا،ي الشاوانية واللضبية، والولاوس الشي

العقل  غطلاء للتير، والفضل   ملا   ومما ي كد الد ما رواه الكعيني حيث نق  قائم : " -3
ظللاار فالللتر خعلل  خعقللد بفضللعد، وقاتلل  اللواد بعقعللد، تلللعم لللد المللودة، وتظاللر لللد 

 .(3)المحبة"
بللأن يحفظلله،  بللن ابللي طاللل  لععللي  يللروون ايضللا  ان العقلل  اللي ومللية مللن النبللي -4

يللا ،علل : العقلل  مللا اكتلللبت بلله ال نللة،  بللن بابويلله القملل : "اليكللل  بلله ال نللة، فللرو  
 .(٤)وطع  به رض  الرحمن"

إلدراد دليعللللي الكتللللا  واللللللنة، وبالتللللالي  داة، وطريقللللا  اا،تبللللروا العقلللل   إن اإلخبللللاريين -5
  لله الللب  الو العقل ، لَلالتندوا ،ع  ان الععم المشلروع َاو فمعرفة الحكم مناما فقط، و 

 .(5)رألنه الُمقدم لمعرفة ح ية القرآن، ودالئ  األخبا

                                                 
 .١/١0١بحار األنوار: الم علي،   1))

 . ١/١0١انظر: الممدر اللابق:   2))

 (.١/٢5، )١3الععم وو و  طعبه والحث ،عيه، ح: انظر: الكافي: الكعيني، د: العق  وال ا ،  : فر    3))

 .369من ال يحضره الفقيه: ابن بابويه الفقيه، ص  4))

 . ٢8انظر: التاكرة بأمو  الفقه: ص:   5))
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ا،تبلروا ان العقل  ملموم لحكلم الشلرع، اي ان العقل  الو ملا قلد ف يين:قاول األصاول القول الثا  :
  .(١)يكون به التفكير، وااللتدال ، وتركي  التمورات، والتمديقات

فللإن الحللق ال يعللدو اربلل  طللرق: إمللا  مكانللة الععللم فقللا : " ((٢)ابللن ادريللس الحعللي)واوضللح  
 مللاع، او هلل لللبحانه، او لللنة رلللوله مللع  اهلل ،عيلله وآللله المتللواترة المتفللق ،عياللا، او اإلكتللا  ا

دلي  العق ، فإاا فقدت الثمثة، فالمعتمد في الملائ  الشلر،ية ،نلد المحققلين البلاحثين ،لن مأخلا 
إلل  الشريعة التملد بدلي  العق  فياا، فإناا مبقاة ،عيله وموكوللة إليله، فملن الاا الطريلق يومل  

ي للل  اال،تملللاد ،عيالللا، والتمللللد الععللم ب ميللل  األحكلللام الشلللر،ية فللي  ميللل  مللللائ  االلل  الفقلله، ف
 .(3)باا"

ر مخللوون مكنللون، فللي لللابق ،عملله الللاي لللم إن اهلل خعللق العقلل  مللن نللو "ومللن مرويللاتام: 
ه، و الواللد راللله، و يطعلل  ،عيلله نبللي مرللل  و ال معللد مقللر ، ف علل  الععللم نفللله، و الفاللم روحلل

 .(٤)"، و كان في ل وده الف ،امفخر العق  ،ند الد لا دا  ... الحياء ،ينيه
مكانللة العقلل  ،نللد األمللوليين فقللا : "دليلل  العقلل  بالللاات،  ((5)محمللد تقللي الحكلليم)وقللد اكللد 

ر من اام ما ُ،ني به األموليون ،ع  اختمف مدارلام الفكرية واكثراا تركيوا ، وان مللائعه يعتب
 .(6)مشتتة في ثنايا الكثير من الكت  األمولية"

                                                 
 .١9ص: المحقق الحعي، انظر: المختمر الناف ،  1))

، حديللد مللرفا   وم تاللدا   بحتللا   مللوليا  ا محمللد بللن ادريللس الع عللي الحعللي، وكللان فقياللا  اللو  اباان ادريااس الحلاا :  2))
مللن ممللنفاته: اللللرائر، الحللاوي  بآحاداللا، باالحاديللث غيللر ،املل    فللي الفتللو  بملليرا    ريئللا   ،،للالي الفكللر ،النظللر

، اللللليد ،علللي البرو لللردي فلللي معرفلللة طبقلللات الر لللا : طرائلللف المقلللا ه. انظلللر: 598 لتحريلللر الفتلللاو ، تلللوفي
مكتبللللة آيللللة اهلل العظملللل   ،١، طاشللللراف: الللللليد محمللللود المر،شللللي ،الللللليد ماللللدي الر للللائي (، تحقيللللق:٤35/3)

 ه.  ١٤١0، قم –المر،شي الن في العامة

ابعلللة م لللللة النشلللر االللللممي الت، ٢(، ط:١/38، )ابلللن ادريلللس الحعلللي: الحلللاوي لتحريلللر الفتلللاويالللللرائر   3))
 ه.١٤١0قم،  -ل ما،ة المدرلين

 5٤٢ص:  ،لعطولي :األمالي  4))

 ملن مملنفاته: ، يعد من ،عمائاا، نا  مرتبلة اال تالاد،بمدينة الن ف، ال١339 لنةولد  الحكيم:محمد تق    5))
،  .ar.wikipediaه، ودفللللن بللللالن ف. انظللللر: المولللللو،ة الحللللرة١٤٢3، تللللوفي مللللو  العاملللله لعفقلللله المقللللارناأل
 ص. ١١:٢0م، س١/٤/٢0١6

((6 
دليلل  العقلل  ،نللد الشلليعة اإلماميللة، بحللث موضللو،ي لعللدلي  الرابلل  مللن ادلللة األحكللام، مقللارن بللآراء المللااا   

بيللللروت،  -، نشللللر مركللللو الحضللللارة لتنميللللة الفكللللر اإللللللممي١(، ط١0اإللللللممية: رشللللدي محمللللد ،عيللللان، )ص
 م.٢008
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ويلللل  أبالمعتولللللة، فالت اوتقدملللله ،علللل  النقلللل  اقتللللداء    ومللللن المععللللوم ان الشلللليعة تقللللدس العقلللل
 والتحريف نات  ،ن ا،تقادام تقديس العق  وتقديمه ،ع  النق . 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثالث المبحث

 .والشيعة المعتزلة استدلل م هج  بين والختالف التفاق أوجه
 :ينعبيشتم  ،ع  مطو 

 أوجه التفاق بين م هج  استدلل المعتزلة والشيعة.: الم لب األول

 أوجه الختالف بين م هج  استدلل المعتزلة والشيعة.الم لب الثا  : 
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 األول الم لب

 .والشيعة المعتزلة استدلل م هج  بين اقالتف أوجه
تا الفرقتين واحد  مشترد، فأمو  اإللتدال  علقد خعمت الدرالة إل  ان المنا  في اإللتدال  لك

 ،نداما اي:  -الرئيلية والمعتبرة–األربعة 
 ند اللعف المالح.العق ، والكتا ، واللنة، واإل ماع، و مي  محتوااا او خمف لما ، 
إن العقلل  األلللاس فللي اإللللتدال ، واللو البللا  الواللل  الللاي تُللرد ،علل  غاربلله، فعللم يضلل   

المعتولة والشيعة اي ضوابط تحطمه او تضلبط لليره فلي الفالم، فعنلدما شلاطوا بعيلدا كلان بللب  
دم ملل  الالللام الفالللد، الللاي اومللعام لنتللائ  فالللدة، فتللارة يللأولون وتللارة يعطعللون وكمامللا يتمللا

 العقو  اللعيمة.
وملن بعللد الدرالللة ثُبللت ان الواضلل  األو  لاللاه األلللس كللانوا المعتولللة، ولللاروا ،عياللا امللدا   

 من الدار، ثم لع  الشيعة إل  ملايرتام في امولام.
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 الثا   الم لب

 .والشيعة المعتزلة استدلل م هج  بين الختالف أوجه
كانت واضحة مريحة، مبنية ،ع  خعفيلة  كمميلة و دليلة  فلي الوقلت  إن امو  المعتولة -1

، ب  اقروا انام يقدمون العق  ،ع  النق .  ااته، فعم يد،وا اناا وحي 
ن كلان المضلمون إن الشيعة نلبوا ك  ملا يعتقلدوه إلل  اال -2 ئملة، واضلفوا ،عيله القدللية، وا 

 وورا  وباتانا ، وكانت حقيقته تأثرات بالفرق األخر .
 اناد ثبات في نتائ  التدالالت المعتولة، فقعما ن د التضار  ،ندام في المنا . -3
ا بيناما في مد  ح ية ممادرام، وانقلموا في اللد لشلع   وطرائلق مختعف الشيعة فيا  -4

 شت .
 



 

 

 
 
 
 
 

 الثالث الفصل

 .اإللهية الصفات من والشيعة المعتزلة موقف
 

 :ينمبحثشتم  ،ع  وي
 

 الصفات اإللهية ع د المعتزلة والشيعة. مفهوم: المبحث األول

 ت اإللهية ع د المعتزلة والشيعة.أقسام الصفا: المبحث الثا  

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 األول المبحث

 .والشيعة المعتزلة ع د اإللهية الصفات فهومم
 ويشتم  ،ع  مطعبين:

 
 الصفات اإللهية ع د المعتزلة. مفهومالم لب األول:              

 الصفات اإللهية ع د الشيعة. مفهومالم لب الثا  :               
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 :األول الم لب

 .وم اقشتهم المعتزلة ع د اإللهية الصفات مفهوم

 :المعتزلة ع د الصفات تعريف: أولً  
انفلام بتعريفات خامة لعمفات اإللاية توضح ،قيدتام في ااا البا ،  المعتولة لقد خص 
ويقلو   وامل  بلن ،طلاء: "إن ، (١): "األلماء والمفات اي األقلوا  الداللة ،عل  المللميات"فقالوا

ويلاكر اإلللفراييني ان الملفة ،نلد المعتوللة  ،(٢)إلالين" من اثبت هلل معن  ومفة قديمة فقد اثبلت
ان القلو  بنفللي "يلر  الشارلللتاني: لللاا و  ،(3)الي: "ومللف الواملف، ولللم يكلن فللي األو  واملف"

الملفات كملا بلداه وامل  كلان غيلر ناضل ؛ ألنله شلرع فيله ،عل  قلو  ظلاار، والو االتفلاق ،عل  
 .(٤)"التحالة و ود إلاين قديمين اوليين

 :المعتزلة  دع الصفات فهم ف  المؤثرة األسباب: ثالثاً 
وقللللد تللللأثر المعتولللللة بالفملللللفة، فاقتبلللللوا مللللنام قللللولام فللللي المللللفات، حيللللث يقللللو  اللوالللللي 

. فكلان الفمللفة يلرون ان (5)والشارلتاني: "إن المعتولة وافقوا الفملفة ،ع  قلولام فلي الملفات"
،تقلادام ال ؛ فنفلوا ملفات البلاري تعلال (6)اهلل تعال  وا   الو ود بااته، وانه واحلد ملن كل  و له

 . (7)وائدة ،ع  الاات، وقالوا: انه تعال  ،الم بالاات ال يععم وائد ،ع  ااته اناا
بللله المللللعمون اكثلللر ملللن تلللأثرام بليلللره ملللن فمللللفة اليونلللان، فالللاا افعلللوطين والللو اللللاي تلللأثر 

يتحدث ،ن تعالية اهلل تعال ، ويمن  ان نطعق ،عيه مفة من المفات؛ ألننا بالد نشلباه تعلال  

                                                 
 .١/٢53 األشعري، :اإللمميين مقاالت  ١))

  .١/5١ ابن حوم، المع  والنح :  ٢))

(، 3اإلللفراييني، )ص محملد بلن طلاار  :الالالكين الفلرق ،لن النا يلة الفرقلة وتمييلو اللدين فلي التبملير  3))
 م.١983 بيروت، الكت ، ،الم، ١ط الحوت، يولف: كما  تحقيق

 . ١/5١المر   اللابق:   ٤))

، يللد المويللديتحقيللق: احمللد فر  ،ابللو الفللتح محمللد بللن ،بللد الكللريم الشارلللتانيناايللة اإلقللدام فللي ،عللم الكللمم:   5))
ه. المنقلللا ملللن الضلللم  والمومللل  إلللل  اي العلللوة ١٤٢5لبنلللان،  -، دار الكتللل  الععميلللة، بيلللروت١(، ط9١)ص

 ، دار النفائس، د.ت. 5(، تحقيق:  مي  معيبا، ط١07وال م : ابي حامد اللوالي، )ص

 .١00: الشارلتاني، انظر: نااية اإلقدام 6))

 .١00، نااية اإلقدام: الشارلتاني، ١07انظر: المنقا من الضم :اللوالي،  7))
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وليس يحتاج تعال  إل  بمر؛ ألنله ااتله  ...ألنه او الععم  باألفراد، فم نقو  ان هلل تعال  ،عما  
 .(١)النور الاي يبمر به الناس

ولاا فإن المعتولة الاين  ا وا بعد وام  اخاوا بتأثير الفعلفة يفلرون قوله، ويضليفون إليله 
بع  التعديمت التي ال تل ثر ،عل  ال لوار، وي يلدون اللد بشلباات ،قعيلة، فقلالوا: إن اهلل ،لالم 

 .(٢)وقدرة اي مفات قديمة ومعان قديمة ومعان قائمة به ،ععمبر بااته ال بااته، قاد
وقللللللا  ابللللللو الحلللللللن األشللللللعري: "وا معللللللت المعتولللللللة ،علللللل  ان اهلل لللللللم يللللللو  ،المللللللا  قللللللادرا  

.وتعتبر مفة القدرة ،ندام اي ام  المفات، و،عياا يترتل  ملا ،لدااا. ووافلق الاا ملا قالله (3)حيا "
ا او إنم القاضي ،بد ال بار ،ن القدرة: "ا،عم، ان او   ما ُيعرف التدالال  من مفات القديم 

 .(٤)كونه قادرا ، وما ،داه من المفات يترت  ،عيه"

 :اإللهية للصفات مفهومهم ف  المعتزلة م اقشة: رابعاً 
لللب  نفللي المعتولللة لعمللفات اللو : اناللم يعتقللدون ان إثبللات مللفات قديمللة هلل تعللال  وائللدة 
،ع  الاات يلتعوم ان نشركاا باهلل في مفة القدم التي اختص باا الر  تعال  ، فيعوم منه تعلدد 

 .(5)القدماء
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 انظر: مولو،ة الفرق: الدرر اللنية، ،عوي اللقاف، )مولو،ة إلكترونية(.  1))

 .م١999الريا ،  -، م للة ا،ما  المولو،ة لعنشر والتووي ٢(، ط١8٢)صالمولو،ة العربية الميلرة:   ٢))

 .١/٢38ابو الحلن األشعري،  :اإللمميين واختمف الممعينمقاالت   3))

 .١5١القاضي ،بد ال بار، شرح األمو  الخملة، ص ٤))

 م.١١:١٤م. س١7/5/٢0١5، معتق  اا  الحديث،  http://www.ahlalhdeeth.comانظر:   5))
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 الم لب الثا  

 .الشيعة ع د اإللهية الصفات فهومم

 :عشرية الث ى الشيعة ع د الصفات مفهوم: أولً 
 لللاء فلللي قوا،لللد العقائلللد تعريلللف الشللليعة لعملللفات اإللايلللة بملللا يوافلللق معناالللا العللللوي ، فقلللد 

ال  فاو ملفة. ملثم  ،رفواا: ك   ما يمكن ان يتمو ر فإن امكن  تمو ره  ال م  غيره فاو اات، وا 
فاللللو  (للللله مللللفة)إاا قعنللللا: )مومللللوف( ،نينللللا بلللله شلللليئا  للللله مللللفة. فالشلللليء اللللي الللللاات، قولنللللا: 

 .(١)مفته
مللفة فللي الحقيقللة مللا انبللأت ،للن معنلل  ملللتفاد يخللص المومللوف قللا  الشلليخ المفيللد: "إن  ال

ومللا شللاركه، وال يكللون كللالد حتلل  يكللون قللوال  او كتابللة يللد  ،علل  مللا يللد  النطللق ،عيلله وينللو  
 .(٢)منابه"

واوضح منه ،بارة المحق ق ال ر اني حيث قا : "المفة اي االلم الدا  ،ع  بع  احوا  
 .(3)الاات، والد نحو طوي ، وقمير، و،اق ، واحمق وغيراا"

 

                                                 
، ل نلللة إدارة الحلللووة الععميلللة بقلللم(، تحقيلللق: ،علللي الربلللاني، 30، )صنملللير اللللدين الطوللللي: قوا،لللد العقائلللد ١))

 ه.١٤١6

إبلللراايم األنملللاري الون لللاني (، تحقيلللق: 6١)ص ،: الشللليخ المفيلللد محملللد بلللن محملللد العكبلللرياوائللل  المقلللاالت٢) )
 .بحاث العقائدية، د.ت، مركو األ٢، طالخوئيني

 التعريفات، با  الماد.  3))



 

  
 
 
 

 

 الثا   مبحثال

 .والشيعة المعتزلة ع د اإللهية الصفات أقسام
 

 ويشتم  ،ع  مطعبين:
 

 الم لب األول: أقسام الصفات اإللهية ع د المعتزلة.
 

 الم لب الثا  :  أقسام الصفات اإللهية ع د الشيعة.
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 :األول الم لب

 .وم اقشتهم المعتزلة ع د اإللهية الصفات أقسام

 :م ها اعتبار، من أكثر على الصفات بتقسيم المعتزلة قام: أول

 :الصفة استحقاق وقت باعتبار  -1

 :(١)اي اقلام ثمثة إل  المفة التحقاق وقت با،تبار المفات المعتولة قلم
 .وقت ك  في المفات من يلتحقه ما - أ

 ،، للميعا  حيلا   ،،الملا   ،قلادرا    كونله :الي وقلت كل  فلي تعلال  البلاري يللتحقاا التلي الملفات
 ال ،علي، فإنله ابلو واملا ،ااشلم ابلي ،نلد الاا ،كارالا   ،مريلدا   ،مو لودا   لعملدركات، ملدركا   ،بمليرا  
 .الااتية المفة تعد يثبت
 .وقت ك  في المفات من ،عيه يلتحي  ما - ب

 في هلل تعال  ت   التي المفات مضاد اي وقت ك  في تعال  هللا ،ع  تلتحي  التي المفات
 ، معدوما . اام   ،ا وا   تعال  كونه نحو وقت، ك 

 .وقت دون وقت في المفات من يلتحقه ما - ت
 اللد ، فلإنملدركا   تعلال  كونله نحلو والي وقت، دون وقت في  الباري يلتحقاا التي المفات
 اإلرادة والكراايلة إلل  يللتند اللد فلإن ،وكارالا   مريلدا   كونله ونحلو الملدرد، بو لو  مشلروط

 .مح  في ال المو ودتين الحادثتين
 :(2)باعتبار المشاركة والختصاص ف  الصفة  -2
  و ه ال يشاركه فيه غيره:ما يختص به تعال  من المفات ،ع   - أ

إما ان تكون ملن بلا  ملا يخلتص بله ،عل  و له ال يشلاركه فيله غيلره، نحلو   إن مفات القديم
كونه قديرا وغنيا إال ان ااا ال يمح في المثا ؛ ألن المر   بالقدم إل  التمرار الو ود، والواحد 

للليس بمللفة؛ ألن المر لل  بلله إللل  نفللي الحا للة ،نلله،  ود، وكونلله غنيللا  منللا يشللارد القللديم فللي الو لل
 فاألول  ان ياكر في ملألة المفة الااتية التي يق  باا الخمف والوفاق.

 ما يشاركه غيره تعال  في نفس المفة ويخالفه في كيفية التحقاقه لاا: - ب

                                                 
 .8١-80  ال بار، ،بد القاضي :الخملة األمو  شرحانظر:   ١))

 .8٢، ص: انظر:  الممدر اللابق ٢))
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ما ان تكون من با  ما يشاركه غيره في نفس المفة ويخالفه في   كيفية التحقاقه لاا،وا 
، إال ان ، فلإن احلدنا يللتحق الاه الملفات كالقلديم مو لودا   حيا   ،الما   نحو كونه قادرا  

 يلتحقاا لما او ،عيه في ااته، والواحد منا يلتحقه لمعان محدثة. القديم
 :غيره تعال  في نفس المفة وفي و ه االلتحقاق ما يشاركه - ت

ما ان تكون من با  ما يشاركه غيره في نفس المفة وفلي و له االللتحقاق، نحلو  كونله ملدركا   وا 
الواحلد منلا، وكلالد بشلرط و لود الملدرد، وكلالد  ونه حيلا  مدركا لك ، فإن القديم وكاراا   ومريدا  
حلي  الو ان القلديم إال ان الفلرق بيناملا  ،الواحد منامريد وكاره باإلرادة والكرااية، وكالد فاو 

فلي محل  والواحلد منلا مريلد وكلاره بلإرادة وكراالة مو لودتين ال لااته فم يحتاج إل  حالة، ومريلد 
  .(١)وكاره لمعنيين محدثين في قعبه

األشااعري،  ماان غيارهم كاااإليج  ه اااك مان قااام باعااادة صاياغة تقساايم المعتزلاة للصاافاتثا ياا: 
 :(٢) على ال حو التال 

 لمفات النفلية:ا  -1
بأنالا: اخلص وملف اللنفس التلي بالا يقل  التماثل  والتخلالف، وللم ي لوووا ا تملاع  ،رفاا ال بائي

مللفتي الللنفس، وقللا  األكثللرون: اللي المللفة المومللة، ف للوووه واثبتللوا اناللا يشللترد فياللا المو للود 
 .(3)والمعدوم

 المفات المعنوية: -2
 قا  بعضام اي المفة المعععة، وقي  ال ائوة.

 المفات الحامعة بالفع :  -3
 ، وليلت نفلية؛ إا ال تثبت حا  العدم، وال معنوية؛ ألناا ال تعع  بمفة.(٤)واي الحدوث

 المفات التابعة لعحدوث وال تأثير لعفا،  فياا:  -4

                                                 
 .٢/505. ومقاالت اإللمميين: 8٢ ال بار، ،بد القاضي :الخملة األمو  شرحانظر:   ١))

بلن ،بلد اللفلار، ملن بلمد فلارس، ،علم  ،ضلد اللدين اإلي لي، ،بلد اللرحمن بلن احملد او ابو الفضل  اإليج :  ٢))
ابلو بكلر  طبقلات الشلافعية:). انظلر: ه 756تلوفي  ،امولي، من تمانيفه المواقف والعقائد العضدية وغير الد

ه. ١٤07بيلروت،  -، ،لالم الكتل ١(، تحقيلق: الحلافظ ،بلد الععليم خلان، ط3/٢7شلابة، ) ابن قاضي بن احمد
 (. 3/٢95، األ،مم: الوركعي

 .١/١69ه، ١٤٢٤ممر،  -ني، القاارة، دار المابو ١انظر: تفلير آيات العقيدة: ،بدالعويو ،وا ي، ط:  3))

إلللل  الليلللر، ملللا يكلللون مللللبوق ا بالعلللدم، ويللللم : حلللدوث ا وماني لللا، وقلللد يعبلللر ،لللن الحلللدوث بالحا لللة الحااادوث:   ٤))
 (.١/8١التعريفات: ال ر اني، )ويلم : حدوث ا ااتي ا. 
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، ومناللا ممكنللة تابعللة لللإلرادة، ككللون الفعلل  (٢)لع للوار (١)فمناللا وا بللة كللالتحيو وقبللو  األ،للرا 
، وبيللنام خللمف فللي تبعيللة اإلتقللان لعععللم، وفللي طا،للة او معمللية، وغيراللا ككللون الععللم ضللروريا  

 . (3)، او باإلرادةالحلن ااو مما يتب  الحدوث و وبا  

 :للصفات المعتزلة تقسيم م اقشة: ثا ياً 

 ا لواء :الملفات وان( ٤)يتلبع  وال يت لوا ال اللاي :والواحلد التوحيلد مفالوم المعتوللة يلر 
  الة ملن والت لليم التشلبيه ويعلوم  الة، ملن التوحيلد ينلافي إثباتالا والاا يعلوم منله بلأن وابعا ؛

 األقوا  :بأناا المفة و،رفوا ثبوتية، مفة تعال  بالباري يقوم ان قاط  وبشك  ولالد نفوا .اخر 
 ،نلدام تعلال  البلاري واللماء االللم، لمعنل  دفا  مرا المفة معن  و ععوا ،ع   الملميات، الدالة
 .الاات في شيء ،ع  تد  ال م ردة، ا،مم
 ال ان ي ل  اإلثبلات الاا فلإن الملفات، ملن ملفة تعلال  لعبلاري المعتوللة يثبلت و،نلدما 

 فلي كمملا   خعلق انله الكلمم؛ ملفة إثبلات معنل  :قلالوا وللالد ،ندام، التوحيد مفاوم م  يتعار 
ملن  ملفة تعلال  بالبلاري يقلوم ال فعنلدام بااتله، الملتكعم الو تعلال  انله ال محل ، فلي ال او محل 

 إال يمكلن ال ،نلدام الملفات تقليم فإن ولالد .الد غير وال إرادة وال قدرة وال ،عم ال المفات،
 .معن  بم وشماال   يمينا   يت ه والتحريف، لو  اللع  له حقيقة ال ،موريا  شكعيا   يكون ان

 :يل  ما يتضح صفاتلل المعتزلة سيمتق خالل ومن
 وتملورام لعواحلد الللابقة، واللديانات بالفعللفات تأثرام ،ع  قائم لعمفات المعتولة تقليم ان .١

 اللنة او القرآن الكريم من نص إل  يلتند ال التقليم ااا ان كما يتبع ، وال يت وا ال الاي بأنه
 .النبوية

                                                 
إل   ون المحتاج في و ودهاي المو ود الاي يحتاج في و وده إل  موض  اي مح  يقوم به كالع األعراض:  ١))

 لللم يحعلله ويقللوم بلله واأل،للرا  ،علل  نللو،ين قللار الللاات واللو الللاي ي تملل  ا للوا ه فللي الو للود كالبيللا  واللللواد 
 .(٢٤3)التعريفات: ال ر اني،  وغير قار الاات واو الاي ال ي تم  ا وا ه في الو ود.

ي موضللوع، واللو مختمللر فللي خملللة: ايللولي، ومللورة، ماايللة إاا و للدت فللي األ،يللان كانللت ال فلل الجااوهر:  2))
للل  ، و لللم، ونفللس، و،قلل ؛ ألنلله إمللا ان يكللون م للرد ا او غيللر م للرد نقلللم إللل : بللليط روحللاني، كالعنامللر، وا 

لل  مركل  مناملا، كالموللدات  مرك  في العق  دون الخارج، كالماايات ال وارية المركبة من ال لنس والفمل ، وا 
 .١/79اني، التعريفات: ال ر الثمث. 

: احملللد اللاملللدي، ص: (، وانظلللر: البياقلللي وموقفللله ملللن اإللايلللات96المواقلللف: االي لللي، د.ط، )ص:انظللر:   3))
 .75. المفات اإللاية: محمد التميمي، ١8٢ -١8١

 (.83 ال ر اني، :التعريفات. )غيره ومن منه الك  ترك  مرك ، ل وء الم :األبعا   ٤))
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 الثبوتية الخبرية، المفات ،ع  اشتماله لعدم والد تور،مب ناقص لعمفات المعتولة تقليم ان .٢
 النملوص ويعتبلرون الملفات، بالاه يقلرون ال ألنالم واللد ؛مطعقلا   اللد وغيلر واليلدين كالو له
 .ماابام م  يتفق بما ي ولوناا ثم م اوات، فياا الواردة

 ملدركا   ،بمليرا   ،للميعا   ،حيلا   ،،الملا   ،قلادرا   كونله - المعتوللة اثبتالا التلي الملفات ان .3
 بل  اثبتوالا تعلال ، بالبلاري المئلق الو له ،عل  يثبتوالا للم – كارالا   ،مريلدا   ،مو لودا   لعملدركات،

 .(١)واإللحاد التعطي  حقيقتاا العق ، في ملتحيعة لعنق ، مخالفة فعلفية، بطريقة
 

                                                 
 .33انظر: منا  المعتولة في توحيد األلماء والمفات: لعبد العطيف العكعود،   ١))
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 الثا   الم لب

 .الشيعة ع د اإللهية الصفات أقسام

ل للللم ، المللللفات اللللللعبية واللللي مللللفات ايقلللللم الشلللليعة مللللفات اهلل تعللللال  إللللل  قلمين، 
 -والمفات الثبوتية واي مفات ال ما  والكما :

  أول: الصفات السلبية )صفات الجالل(:
واللي التللي ي لل  لللعباا ،للن الللاات، با،تبللار ان اتمللاف الللاات باللا يعللوم منلله محللا  مللن 
المحاالت، ألناا تتناف  مل  و لو  الو لود. والي ملفات ،دمي لة، ووملفاا بال ملي لة ألن اللاات 

الملفات التلي ي ل   اهلل تعلال  ،لن الوملف  . او اي:(١)قدلة ت    ،ن االتماف باااإللاي ة الم
باا، اَلن اا تد   ،ع  نقص الموموف بالا و، لوه، واهلل تعلال  غنلي  ِغنل   مطعقلا ، ومنلو ه ،لن كل   

 .(٢)نقص و،ي 
"فعيس او ب للم، وال ملورة، ولليس  لوارا  وال  ويعب ُر الشيعة ،ن المفات اللعبية بقولام:  

،رضا ، وليس له ثق  او خفة، وال حركة او لكون، وال مكان وال ومان، وال يشار إليه. كما ال ندَّ 
وال وللللد، وال شلللريد، وللللم يكلللن لللله كفلللوا  احلللد، ال تدركللله لللله، وال شلللبه، وال ضلللد ، وال ملللاحبة لللله 

. قا  شيخام محمد الحلليني الشلاير بلالقوويني قلا  فلي وملف (3)األبمار واو يدرد األبمار"
لللله ال تركيللل  فيللله، وملللا لللليس بمركللل  لللليس ب لللوار، وال "ال  لللوء لللله، وملللا ال  لللوء  اهلل للللبحانه:

،ر ، وملا لليس ب لوار لليس بعقل ، وال نفلس، وال ملادة، وال ملورة، وال  للم، وملا لليس ب للم 
ليس في مكان، وال في ومان، وال في  اة، وال في وقت، وما ليس في  اة، ال كم له، وال كيف 

وض  لله، وملا لليس لله وضل  وال فلي وقلت، وال  وال رتبة، وما ال كم له، وال كيف له، وال  اة ال
في مكان، ال إضافة له وال نلبة، وما ال نلبة له ال فع  فيه وال انفعا ، وما ليس ب لم وال لون 

  (٤)وال في مكان، وال  اة ال ير ، وال يدرد.."
ليس ب لم وال ملورة وملا لليس  اهلل بأن ان قو  الشيعة اإلثتي ،شرية يمحظومما لبق      

فللللي  اللللة، ال كللللم للللله...الخ. يقولللللون فللللي التوحيللللد بللللنفس قللللو  المعتولللللة، واللللاه األلفللللاظ ليلللللت 
تا ، وال اللنة، كما يتضمن إنكلار للبع  ملا وملف اهلل بله نفلله ووملفه بله منمومة في الك

                                                 
 .6مو و ،قائد اإلمامية:الشيخ محلن آ  ،مفور ص   ١))

 .65درلة آ  البيت: الشيخ  عفر اللبحاني  ص العقيدة اإللممية ،ع  ضوء م  ٢))

 .٢3. ،قائد اإلمامية: محمد رضا المظفر ص ٢٢اال،تقادات: محمد بن ،عي بن بابويه القمي، ص  3))

الس ، م للل٤7-٤5ابلللن المطالللر ص ناللل  الملترشلللدين: :، وانظلللر50قمئلللد الخرائلللد فلللي املللو  العقائلللد ص  ٤))
 .٢١الموحدين في امو  الدين:الطبطبائي ص
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رلوله مع  اهلل ،عيه ولعم، حيلث فيله انكلار ،علوه للبحانه، وانكلار ر يتله للبحانه، كملا يضلمن 
 ومف اهلل تعال  بألفاظ مبتد،ة ملتحدثة، م  اإل،را  ،ن األلفاظ الشر،ية الدينية.

قلا  شليخ اإلللمم ابلن هلل تعال ، وومفه بما يعيق به تعلال ، واللعف م معون ،ع  تنويه ا     
"واما الشرع: فمععوم انه لم ينقل  ،لن احلد ملن األنبيلاء وال الملحابة وال التلابعين وال للعف  تيمية:

 .(١)األمة ان اهلل  لم، او ان اهلل ليس ب لم، ب  النفي واإلثبات بد،ة في الشرع"
 ژإنَّ الطريقة المحيحة اي طريقة القلرآن الكلريم، فلالنفي فلي القلرآن الكلريم يكلون ُمْ َملَم        

للَم  ١١الشلور :   ژ ٿ        ٿ  ٺ الشللور :  ژ  ٹ  ٹ     ٿ ژ، وانَّ اإلثبللات يكللون ُمَفمَّ
نفلي . وااا بخمف طريقة الشيعة ونحوام من اال  البلدع، فلإنام ي ععلون اإلثبلات ُمْ َملَم ، وال١١

َم ، فيقولون في مفات اهلل تعلال :إن اهلل لليس ب للم  وال بشلبح  وال بملورة  وال بلاي ا،ضلاء  ُمَفمَّ
اا اتل  اإلثبلات إنملا اثبتلوا ُمْ َملَم .  وال باي  وارح...إل  آخر ما ياكرونه من الفلاظ لعللعبيات، وا 

ثباتام ،ع  خمف ملا َدلَّلْت ،عيله اآليلة  ژ  ٹ  ٹ     ٿ   ٿٿ        ٿ  ٺ ژ فمار نفيام وا 

ْ  فيه مدح.١١الشور :   . فالمععوم ان النفي الُمْ َمْ  فيه مدح، واإلثبات الُمَفمَّ
 ثا يا: الصفات الثبوتية )صفات الجمال والكمال(: 

المللراد مللن المللفات الثبوتيللة ،نللد الشلليعة نفللي اضللداداا، إا مللفاته تعللال  ال كيفيللة لاللا وال     
. والمقملود ملن الملفات الكماليلة ،نلد الشليعة الي الملفات التلي تلد   ،عل  (٢)لبي  إل  إدراكاا

، ويرون ان (3)كماِ  اهلل في و وده والد كالععم والقدرة، والحياة، وااِلرادة وااِلختيار وما شابه الد
كما  التوحيد او إثباتاا هلل تعال ، ألن الاات الفاقدة لااه المفات تكلون محلدودة لخرو الا ،لن 
تعللد الللاات، وال شلليء مللن المحللدود بوا لل  وال خللالق، فمللن ومللف اهلل تعللال  بالمللفات الكماليللة 

 . (٤)التي اي ،ين ااته فقد وحده
قو  محملد رضلا المظفر:"ملفاته تعلال  الثبوتيلة الحقيقيلة الكماليلة التلي تللم  وبينوا الد ب      

بملفات ال ملا  والكملا  كلالععم، والقلدرة، واللنل ، وااِلرادة، والحيلاة ل الي كع الا ،لين ااتله، ليللت 
،عياا، وليس و وداا إال  و ود الاات؛ فقدرته من حيلث الو لود حياتله، وحياتله  اي مفات وائدة

قدرتللله، بللل  الللو قلللادر ملللن حيلللث الللو حلللي، وحلللي ملللن حيلللث الللو قلللادر، ال إثنينيللله  فلللي ملللفاته 

                                                 
 .5/٤3٤م موع الفتاو :  ١))

 .٤١حق اليقين كتا  التوحيد)الفم  الثالث(:،بد اهلل شبر، ص   ٢))

 .65ص   لشيخ  عفر اللبحانيالعقيدة اإللممية ،ع  ضوء مدرلة آ  البيت: ا  3))

 .٤7-٤6  ال وادي ص ا ،عيه اللمم والفعلفة اإللاية: ،بد الع ه،عي بن مول  الرض  ٤))
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نعلم، الي مختعفلة فلي معانيالا ومفاايمالا، ال  وو وداا، واكلاا الحلا  فلي للائر ملفاته الكمالي لة.
 .(١)في حقائقاا وو وداتاا"

 والصفات الثبوتية ت قسم إلى قسمين اث ين: صفات الذات، وصفات األفعال. 
اللي كوناللا ملللتحقة لعللاات اإللايللة الللتحقاقا  الومللا ، ال لشلليء لللوااا. واللي  صاافات الااذات: -١

نه للم يلو  مللتحقا  لالاه الملفات . قلا  الشليخ المفيلد:"والمعن  (٢)ومفه بأنه حي، ،الم، قادر، وا 
فللي قولنللا مللفات الللاات: ان الللاات ملللتحقة لمعنااللا الللتحقاقا الومللا ال لمعنلل  لللوااا. فمللفات 

ات هلل تعال  اي الومف له بأنه حي، قادر، ،الم اال تر  انه لم يو  مللتحقا لالاه الملفات الا
 .(3)وال يوا "

اي ما ت   بو لود الفعل ، وال ت ل  قبل  و لوده، ووملفه بملفات األفعلا   صفات األفعال: -٢
ال يمللح وملفه للبحانه بتعللد الملفة، فالملفات الفععيللة تر ل  إللل  معنلاه انله قبلل  ملدور الفعل  

اهلل تعال ، بمعن  انه خعقاا ونلباا إل  نفله، فم يقا  له خالق، إال بعد ان يخعلق، وال يقلا  لله 
راوق، إال بعد ان يروق، اي قب  خعقه الخعلق ال يوملف بأنله خلالق، وقبل  إماتتله الخعلق ال يقلا  

من المفات التي ال يمح حمعاا ،ع  الاات إال بعد وقوع الفع  ملن ،نه مميت. إل  غير الد 
اهلل تعال . يقو   عفر اللبحاني في توضيحاا:"وبعبارة  ُاخر  مالم يمدر من اهلل فع  كالخالقية 
ن كللان  والراوقي للة واللفاريللة والراحميللة، ال يمكللن ومللفه فعللم  بالخللالق والللراوق وباللف للار والللرحيم، وا 

 .(٤)،ع  الخعق وااِلرواق والملفرة والرحمة" قادرا  ااتا  
ومللفات األفعللا  يومللف اهلل تعللال  بضللداا، كمللا يمللح خعللوه ،ناللا، ويمللح ان يقللا  فيلله       

 .(5) مبدئ لشيء في ااه الحالةإنه غير خالق اليوم وال راوق لويد، وال محيي لعميت الفمني، وال

 :الصفات ف  زعمهم ف  عشرية الث   الشيعة على الرد
إن ا،تقلللاد الشللليعة بلللأنَّ اتملللاف اهلل تعلللال  بالملللفات الفععيلللة ال يتحقلللق هلل تعلللال  إال بعلللد       

ق إال بعللد مللدور الخعللق ،نلله، يعنللي ان اهلل الللتفاد مللدور الفعلل  منلله، فمللثم ال يومللف بللالخع
ملفات الكمللا  مللن غيللره، فللم يكللون اهلل اللنللي بااتلله ومللفاته، قللا  تعال :)ِلعَّللِه َمللا ِفللي اللَّللَماَواِت 

                                                 
 .33،قائد اإلمامية: محمد رضا المظفر ص   ١))

. العقيلدة اإلللممية ،عل  ضلوء ٤06ص  البيان في تفلير القرآن:آية اهلل العظم   الليد ابو القالم الخلوئي  ٢))
 .68ص   مدرلة آ  البيت: الشيخ  عفر اللبحاني

 .٤١تمحيح إ،تقادات اإلمامية:اإلمام الشيخ المفيد ص   3))

 .68العقيدة اإللممية ،ع  ضوء مدرلة آ  البيت: الشيخ  عفر اللبحاني  ص   ٤))

 .41انظر تمحيح ا،تقادات اإلمامية: الشيخ المفيد ص  5))



104 

 

ُفقَلَراء ِإلَل  ، وقا  تعال :)َيلا َاي اَلا النَّلاُس َانلُتُم الْ ٢6َواأْلَْرِ  ِإنَّ العََّه ُاَو اْلَلِني  اْلَحِميُد( لورة لقمان:
، وا،تقلاد الشليعة الاا مخلالف لمعتقلدات المللعمين، ١5العَِّه َوالعَُّه ُالَو اْلَلنِلي  اْلَحِميلُد( للورة فلاطر:

اهلل تعال  َلْم َيَوْ  ُمتَِّملف ا ِبِملَفاِت اْلَكَملاِ ، َواَل َيُ لوُو َاْن ُيْعَتقَلَد َانَّ العَّلَه ُوِملَف "الاين ا معوا بأن 
، َواَل ِبِمللَفة  َبْعلل ، َوَفْقللَدَاا ِمللَفُة َنْقللص  َد َاْن لَللْم َيُكللْن ُمتَِّمللف ا ِباَللا، أِلَنَّ ِمللَفاِتِه ُلللْبَحاَنُه ِمللَفاُت َكَمللا  

ِق َيُ وُو َاْن َيُكوَن َقْد َحَمَ  َلُه اْلَكَماُ  َبْعَد َاْن َكاَن ُمتَِّمف ا ِبِضد ِه. ومن الد ِمَفاُت اْلِفْعِ ، َكاْلَخعْ 
ْتَياِن َواْلَمِ يِء َوالن ُووِ ، َواْلَلَضِ  َوالر َضا، َوَنحْ َوالتَّمْ  َماَتِة، َوااِلْلِتَواِء َواإْلِ ْحَياِء َواإْلِ ِو َاِلَد ِويِر، َواإْلِ

لا َوَملَف بِللِه َنْفَللُه َوَوَمللَفُه بِلِه َرُللوُلُه مللع  اهلل ،عيله ولللعم ملن ملفات الكمللا ، فلالعقمء مللن  ِممَّ
ال كلان خاليلا ملن الكملا  ثلم اتملف الناس يقولون محا  ا ن يتمف اهلل تعال  بمفة للم تكلن، وا 

 .(١)"به
يقو  ماح  الطحاوية في بيان معتقد اال  الللنة وال ما،لة:"ما وا  بملفاته قلديما قبل          

ا كلالد ال يلوا  ،عيالا خعقه لم يودد بكونام شيئا لم يكن قبعام من ملفاته وكملا كلان بملفاته اوليل
ابديا، لليس بعلد خعلق الخعلق اللتفاد اللم الخلالق وال بإحلداث البريلة اللتفاد اللم البلاري، لله معنل  
الربوبيللة وال مربللو  ومعنلل  الخالقيللة وال مخعللوق، وكمللا انلله محيللي المللوت  بعللدما احيللاام الللتحق 

 . (٢)ااا االلم قب  إحيائام كالد التحق الم الخالق قب  إنشائام"
الللي التلللي  في تعريلللف الملللفات الفععيلللة، ان يقلللا :،نلللد الشللليعة اإلثنلللي ،شلللريةىوالملللوا        

ن شلاء  تتععق بمشيئة اهلل تعال  واختياره، ويمكن ان تنفد ،ن الاات ،ع  معن  إن شاء فععاا وا 
والم ليء، والنللوو ، الللروق،  للم يفععاللا، وتقللوم بلاات اهلل تعللال  بمشلليئته واختيلاره وقدرتلله، كللالخعق

اإلحللللللللللللللللللللللان، العلللللللللللللللللللللد ، وقلللللللللللللللللللللد تللللللللللللللللللللللم  االختياريلللللللللللللللللللللة، او األفعلللللللللللللللللللللا   االختياريلللللللللللللللللللللة.

                                                 
 .١/96شرح العقيدة الطحاوية   ١))

 الممدر اللابق نفله.  ٢))



 

 
 
 
 
 

 رابعال الفصل

 .والشيعة المعتزلة ع د اإللهية الصفات  من  ماذج
 

 :مبحثينويشتم  ،ع  
 

 ع د المعتزلة والشيعة.  ماذج من الصفات الذاتية :المبحث األول

 ع د المعتزلة والشيعة.  ماذج من الصفات الخبرية  :المبحث الثا  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :األول المبحث

 .والشيعة المعتزلة ع د الذاتية الصفات من  ماذج
 ويشتمل على ثما ية م الب:

 .الم لب األول: صفة الوجه هلل 

 .  : صفة العين هلل الثا الم لب

 .الثالث: صفة اليدان هلل  الم لب

 .الرابع: صفة الساق هلل  الم لب

 .الخامس: صفة ال فس هلل  الم لب

 .السادس: صفة الج ب هلل  الم لب

 .هلل  اليمين السابع: صفة الم لب

 .هلل  ال ور الثامن: صفة الم لب
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 األول حثبالم

 .عشرية الث ى والشيعة المعتزلة ع د الذاتية الصفات من  ماذج
اللللواردة فلللي القلللرآن الكلللريم، والللللنة النبويلللة الااتيلللة  بعللل  الملللفات حلللثبالللاا الم عر يلللل 

،عياللا  التللي كللان نلل ، اللللاق، اللللم  والبمللر، و ن، اليالمللحيحة، كمللفة الو لله، العينللين، اليللد
 المفات. باقيالخمف، و،عياا مدار الكمم، و،ع  نلقاا تعامعوا م  

 : هلل الوجه صفة: األول الم لب
 ژ: قللو  اهلل دة، تتحللدث ،للن مللفة الو لله، مناللا: ،ديللاشللتم  القللرآن الكللريم ،علل  آيللات 

  ڎ  ڌ   ڌ ژ:  هقوللللللللو  ،38اللللللللروم:  ژ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ

 .١١5البقرة:  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ژ    :في لورة البقرة   اوق ،  ٢7الرحمن:  ژ  ڈ  ڈ  ڎ

  : هلل الوجه صفة من المعتزلة موقف: أولً 
عطيلل  تمملا ادي ل ،مللعد التأويل  فللي تفللير الو له المعتوللي لقلد للعد القاضلي ،بلد ال بللار

، وانتال  بله المطلاف إلل  نفلي الملفات الخبريلة التلي ال م لا  لععقل  ،ن اهلل  مفات الكما 
 .(١)"بنْفله": ،ن مفة الو ه هلل  قا  لالدو ، إال بورود الشرع تااابثإفي 

ملن الو له الو اللاات، فقلا : "يلاكر الو له ويلراد بله  واكد القاضي في تنويله القلرآن ان الملراد
 وي  مريح لمفة الو ه بالاات، ومما ال شد فيه ان ااا ظاار الخطأ. أ، وااا ت(٢)اات اهلل"

فقلللا : "فقولللله  -٢7 – ٢6اللللرحمن:  ژ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ ژ: ولللله واو   ايضلللا  ق
 والللد ألن الو لله يللراد بلله اات الشلليء، و،علل  اللاا تقللو  )و لله( ال يللد  ،علل  اثبللات و لله للله 

الطريللق، ومتلل  كللان الكللمم فيمللا ال بعلل  للله، فللم  العللر : اللاا و لله الللراي، وو لله األمللر، وو لله
شد ان المراد به ااته، فيختعف موق  الاه العفظلة بحلل  حلا  ملا يللتعم  فيله، فلإاا ملح اللد، 

، فقلد ل لأ القاضلي لعللة ليبلران ،عل  ان كعملة الو له (3)و   ان يكلون الملراد بلالد: ويبقل  ربلد"
  ال يتبع ، وال يت وا حت  يكون له و ه وغيره.  تختعف بحل  حا  ما تلتعم  فيه، ألنه 

                                                 
. رلللللائ  العللللد  والتوحيللللد: الحلللللن البمللللري،  ١5١خملللللة: القاضللللي ،بللللد ال بللللار، ص: شللللرح األمللللو  ال  ١))

(،  مل  وترتيل : محملد ١/١38والقاضي ،بد ال بار، والقالم الرلي، والشريف المرتضل ، ويحلي بلن الحللن، )
 ه. ١٤05القاارة،  -، المكتبة األوارية لعتراث٢،مارة، ط

، المكتبللة األواريللة ١(، ط:3٤تنويله القللرآن ،لن المطللا،ن: القاضلي ابللي الحللن ،بللد ال بلار بللن احملد، )ص  2))
 م. ٢006لعتراث، 

 .٢/696 . وانظر: تفلير آيات العقيدة: ،بد العويو حا ي،٢/637متشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار،   3))



108 

 

عبلر بله "َوْ لُه َرب لَد ااتله والو له ي :فقلا  باللاات ملفة الو له المعتولي الومخشري  َ او  كالد و 
، بل  ات له لتأويعالا بملفة اخلر  يقلر لعبلاري ملفة الو له ثبلت، فالو للم ي(١)،ن ال معة والاات"

 باا.
: ه، اياد بو الللله ااتلللله او  اتلللله و انبلللل"يحتملللل  ان يللللر اللللا ايضللللا بال اللللة والللللاات فقللللا : لَ واو    

يقملللدون بمعلللروفام إيلللاه خالملللا وحقللله ... او يقملللدون  الللة التقلللر  إلللل  اهلل ال  الللة اخلللر ، 
 ا الو ه بالاات او ال اة وال ان .ففلر ان ،(٢)والمعنيان متقاربان، ولكن الطريقة مختعفة"

 .(3): "فثم و ه اهلل ا   اته التي امر باا ورضياا" اكد في موض  آخر بأنه  اتهثم   
لايللة التللي د  نمللاف، قللائم : "المعتولللة ينكللرون المللفات اإلاال كتابلله فللي (ابللن المنيللر)تعقبلله ثللم 

 .(٤)،عياا العق ، فكيف بالمفات اللمعية"

 : الوجه صفة من عشرية الث ى الشيعة وقفم: ثا ياً 

كملنا ، إال انالم خلالفوام فلي  فلي تأويل  ملفة الو له المعتوللةَ  ،شلرية ثن اال الشيعةُ  وافق
: "اي فبعضلللام فللللراا بلللاإلخمص كالطبرللللي فلللي تفلللليره حيلللث قلللا  ا بالللاءو المعلللاني التلللي  لللا

لح و له ايضا: " وقا  .(5)"اإلخمص فياا اختمف ومما قي :  اة الِقبعلة، اللد،اء، الرضلوان، ور  
 مفة الو ه.   لعد التأوي ، ولم يثبت هلل ، وفي كم الموضعين قد(6)"العم 

 لشئ كو ه االنلان. والثلاني:بع  ا": معنيان الافقا :  (الطولي)ثره تأوي  إوكان ،ع  
 . (7)"المعظم في الاكر اي او التدبير والراي الشيء

، والاا تأويل  واضلح وملرف لله (8)"الو له اللاي يعلي  اتله قلائم: " (الكاشلاني)فللراا قد و 
 بمعن  آخر واو م رد ال اة.

                                                 
 .٢/696العقيدة: ،بد العويو حا ي، تفلير آيات ١)  )

 –، دار الكتلا  العربلي 3الكشاف ،ن حقائق غوام  التنوي : ابو القالم محملود بلن ،ملرو الومخشلري، ط:  ٢))
 .3/٤8١ال، ١٤07بيروت، 

  .١/١80الكشاف: لعومخشري،   3))

 .٤/٤٤6االنماف فيما تضمنه الكشاف: البن المنير اإللكندري، في اامق الكشاف،   ٤))

 .8/55انظر: تفلير م م  البيان: ابي ،ع  الفض  بن الحلن الطبرلي، الم م  العالمي ألا  البيت،   5))

 .١/٤٢3انظر: الممدر اللابق،   6))

انظر: التبيان في تفلير القرآن: ابي  عفر محمد بن الحللن الطوللي، تحقيلق: احملد حبيل  العلامعي، موقل    7))
 .9/305. م م  البيان: الطبرلي، 9/٤59ال امعة اإللممية، 

 .٤/37 ه، ١09١، مركو االبحاث والدرالات االلممية، قم، ١ط: ،التفلير األمف : الفي  الكاشاني  8))
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عل  ويبقل  الو، وكل  شلئ االلد إال الو، و، : "فقلا  (الشريف الرضي)تاب  التأوي  ايضا  و  
كرم و اد ،ن الاا، وللم يللتح فلمن ملن و الي، اي: للم يللتح ااا قو  الر   لماحبه: إني أل

مني، و،ع  ااا قو  الشا،ر: بو اد ،ن مس الترا  مضنة * فلم تبعلدي، فكل  حلي لليعط  
نلله ال ي للوو ان يضللن ،للن الللد، أل نمللا اراد: بللد ،للن مللس التللرا  وب معتللد، فعبللر بالو لله ،للنا  و 

فقد فلر  .(١)"، فعيس اال ما اكرناه.مح له ب معتاا، ولو اراد الد لكان مناقضا  البع  بو ااا، ويل
  الشيء بنفله، اي او او، ال مكان  اته.

 : هلل الوجه صفة من السلف موقف: ثالثاً 
ملل  التنويلله التللام ،للن مشللاباة مللفات ي لل  اإليمللان باللا  التللي مللن المللفات  ه هللالو لل

مثلل   للاء بللاألمر   ،ق الو لله ،علل  الحقيقللةطللما  ، و (٢)ثباتللا  بتنويلله ،للن التشللبيه والتكييللفإالخعللق، 
 قيقته قا  األ،ش :،ع  ح :اي ،،ع  و اه

 (3)ليس قضاء بالاو  ال ائر   واو  الحكم ،ع  و اه ...                     
 ايالا انلا الا ال و "  :قلائم   اإلنللان بو له اهلل و له تشلبيه -اهلل رحمله- (خويملة ابن (ينفيو  

 بتشلبيه والللنة الكتلا  ملن ملفته وبينلا وملفنا كملا الو اللاي ثنلا ه  ل  ربنلا و ه تشبيه العقمء
يقلاع الو له اللم اتفلاق غيلر وومفنااا اكرنااا التي آدم يبن و وه  يبنل و له ،عل  الو له اللم وا 
 و الا   آدم لبنلي إن قائل  كل  لكلان ،عمائنلا ملنتشلبياا   كلان وللو ،و الا   و اله اهلل للم  كملا آدم

 ال اميلة ا،قل  ان احلل  ولللت ... آدم بنلي و لوه شلبه قلد و والا والقلردة ...  ولعخنلاوير
 .(٤)"غض  إال ... الخنوير و ه يشبه و اد :،عيه الناس اكرم له قا  لو نفله ،ند المعطعة
بللنص الكتللا  وخبللر المللادق األمللين، في لل  اإلقللرار  فاللاه مللفة ثابتللة : "(المقدلللي)وقللا   

 .(5)"باا، والتلعيم كلائر المفات الثابتة بواضح الدالالت

                                                 
 .80، الشريف الرضي :حقائق التأوي   1))

 .6/٢٢3انظر: اضواء البيان: الشنقيطي،   ٢))

 .١/675، ال١98٤ ،تونس –الدار التونلية لعنشر بن ،اشور،  محمد الطاارانظر: التحرير والتنوير:   3))

ثبات ديالتوح  ٤))  ه:للان و،ع   هينب ،ع  هانول الاي هعيتنو  في هنفل باا ومف التي و   ،و الر  مفات وا 
 .٢١ ،ھ١٤03 لبنان، ة،يالععم المكتبة دار مة،يخو  بن محمد

، مكتبللة الععللوم ١، ط:ق: احمللد اللامللدييللحقت، المقدللليي اال،تقللاد: ،بللد اللنللي بللن ،بللد الواحللد االقتمللاد فلل  5))
 .١/98، ه١٤١٤الممعكة العربية اللعودية،  -والحكم، المدينة المنورة
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وومللفام األشللعري واللو ادر  باللم قللائم : "وامللا الو لله فللإن المعتولللة قالللت فيلله قللولين: قللا   
 ه اهلل او اهلل، وقا  غيره: معن  قوله: "ويبق  و ه ربد" ويبق  ربلد بعضام واو ابو الااي : و 

 .(١)من غير ان يكون يثبت و اا ، يقا  انه او اهلل وال يقا  الد فيه"
لقد ا،تمد اللعف في اثبات مفة الو ه ،ع  القرآن الكلريم الملريح فلي اثبلات الاه الملفة،  
 شبيه، او تمثي ، او تعطي ، او تحريف، او تكييف.دون ت

 : هلل العين صفة: الثا   الم لب
 ژ  : قولله منالا:، هلل  اشتم  القرآن الكريم ،ع  آيات ،ديدة، تتحلدث ،لن ملفة العلين 

       مب  خب  حب ژ: وقوللللللللللللللللله   ، 39طلللللللللللللللله:    ژ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ

 ژ ىئ  مئ  حئ       جئ  ی ژ: وقولللللللله      ،  37الللللللود:  ژ مت  خت  حت  جت   يب  ىب

 .٤8الطور: 

  : العين صفة من المعتزلة موقف: أولً 

ا اآليللللات التللللي تضللللمنتاا ،للللن ، ومللللرفو قللللد االللل  المعتولللللة إللللل  تأويلللل  مللللفة العللللين هللل
تكاوام ،ع  الح ة العقعية، واما األدلة الشلر،ية فالي ال ترقل  وحلداا لتنويله اهلل ،لن ظااراا، الر 

 . (٢)"راد باا الععمبد ال بار:  "الممشاباة المخعوقين، فقا  القاضي ،
ويقا   ،كثيرة، ال ،ينين ونا  يو   ان هلل ،ي ألنه يمتن ؛ ظااره ،ع  وحمعه: "ثم الا  قائم  

لام: إن  اوت األ،ضاء ،ع  اهلل تعال ، ،ع  ما تععقلتم بله في ل  ان يكلون بمنوللة الواحلد منلا، 
 .(3)او انث ، وان يكون محتا ا " وان يكون اكرا  

اخلللر   ، وتعنللي المراقبللة احيانللا  ة احيانللا  بللأن مللفة العللين تعنللي الر،ايلل (الومخشللري) ومللر ح 
 .(٤)"الر،اية والمراقبة"اي : حيث قا 

والتثنيللة فللراد إلبملليلة ا وردت و اللة نظللر المعتولللة فللي كللون مللفة العللين هلل وامللا ،للن 
: بحيث نراد ونكع د، و م  العين ألن الضمير بعفظ ضمير اي : "(الومخشري)قا  وال م  فقد 

 . (5)ال ما،ة"
                                                 

 .١/55، مقاالت اإللمميين: األشعري  1))

 .١5١ :ص الجبار، عبد القاضي :الخمسة األصول شرح  ٢))

 .١/٢١8رلائ  العد  والتوحيد: القاضي ،بد ال بار،   3))

 .١/٢8٢وانظر: التفلير الوليط: محمد ليد طنطاوي،  .٤/١٤١  انظر: الكشاف: لعومخشري،  ٤))

 . 6/٤36الكشاف: لعومخشري،   5))
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الحمايلللة والحفللللظ ن المقملللود بالللا: "اان المعتوللللة اوللللوا ملللفة العلللين و  (األلوللللي)وقلللد اكلللد 
 .(١)"والر،اية
قحم العقل  أفل -تعال  اهلل ،ما يظنون–لقد وق  المعتولة في وام مشاباة الخالق لعمخعوقين و 

خطللأ التأويلل  واتللوا بمعللاني م اويللة اد،للوا اناللا المللرادة، فللي وا ، فوقعللفللي تمللور األ،ضللاء هلل 
 ، (٢)المراد باا الععم": "(القاضي ،بد ال بار)الععم، فقا   :مث 

ال  ،٤8الطللور:  ژ ىئ  مئ  حئ       جئ  ی ژ: : "وقوللله فللي المتشللابه (اضلليقال) وقللا 
يد  ،ع  ما تقوله المشباة، ألن الد يو   ان يكون له ا،ين  ... فيو   الد اثبات ،يون له 
ال آخلللر لالللا، وان ال يوقلللف ،عللل  حلللد ال يملللح اثبلللات اكبلللر منللله، واللللد يبطللل  قلللولام، ألن ملللن 

ارح، يثبته كمث  مورة آدم، وال يثبت له إال ،ينيين، في ل  ان يمرح بال لم منام وبإثبات ال و 
ب مي  ما يحم  من العباد. والاا كملا يقلا : إن  الاا الشليء وقل  يكون المراد بالد إثباته ،الما  

 .(3)بمرا  مني وملم ، إاا كان ،الما  بتفميعه"
، واللاا و: الععللم ب ميلل  مللا يحملل  مللن العبللادبللأن المللراد مللن األ،للين الل (القاضللي)فخعُللص 

تأويلل  فالللد ألنلله ا،تمللد ،علل  تحكلليم العقلل ، والللتخدم و للوه العلللة لمنتمللار ألمللوله اال،تواليللة، 
 التنكاره ،ع  المشباة . مظارا  

، 39طله:   ژ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ ژ :بقولله الملراد ان: "فلي شلرحه لألملو  الخمللةوقلا  
 بععملي،  لر  اي بعينلي الاا  لر  يقلا  ، الععلم بمعنل  تلورد قد والعين ،عمي ،ع  المنعة لتق 
ال اكرنلاه ملا وللوال  خلمف والمععلوم بأ،يننلا قلا  ألنله ، كثيلرة ،يلون تعلال  هلل يكلون ان للوم وا 
 .(٤)..."الد

 : هلل العين صفة من عشرية ث ىال  الشيعة موقف: ثا ياً 

وال يحل  ان يقلا  ، فقلالوا: "ملفة العلين المعتوللة فلي تأويل  ،شلرية االثنل الشليعة  لقد وافق
نلص لكنله نله للم يلأت بلالد بملر وال حيلاة، ألنه لم يأت بالد نص، وال ان يقا  لم  و ،ينين أل

                                                 
ق: ،عي ،بد الباري يحقت لير القرآن العظيم واللب  المثاني: محمود بن ،بداهلل األلولي،روح المعاني في تف  ١))

 .  ٤37، ص:  ال١٤١5بيروت،  -دار الكت  الععمية ، ١، ط:،طية

 .١5١شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار،   2))

 .٢/63١متشابه القرآن:   3))

 .٢٢7 :الخملة األمو  شرح  4))
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: (الطوللي)فللراا  ، وقد قالوا بأناا تعني الر،ايلة والحفلظ، حيلث(١)بمير حي قيوم"تعال  لمي  
   .(3)"اإلدراد والحفظ، وقا  في موض  آخر: "اي (٢)"محبتي وارادتي ور،ايتياي "
وال  ،شللرية االثنلل الشلليعة حملل  مللفة العللين ،علل  الحقيقللة، كللالد قالللت  المعتولللةوكمللا منلل    

قلللا  اد  ،عللل  اللللد ملللن قلللولام بكونالللا تلللد  ،عللل  الم لللاو لتفيلللد المبالللللة فلللي الحفلللظ والر،ايلللة، 
معناه بحيث نراالا وكأنالا تُلر  بلأ،ين ،عل  طريلق المبالللة، والمعنل  بحفظنلا إي لاد، " :(الطولي)

 . (٤)"دف  اللوء ،ندحفظ من يراد ويمعد 
 ،بلأ،ين اوليائنلا ملن الممئكلة اللاين يععمونلد كيفيلة ،معالا، والملوكعين بلد: "(ال بلائي)وقا   

وبالد تكون العين "، (6)"فيد كثرة البا  الحفظوالمباللة ت"الطولي: وقا   .(5)"وقي : معناه بععمنا
 .(7)"م او

: "ال ُيفالم ملن اللد ان هلل للبحانه ا،ضلاء  للمية ملن قبيل  اليلد (،قائلدنا) امو اء في كتاب
، واهلل تبارد  والعين؛ ألن اي  لم مكون من ا واء ويحتاج إل  الومان والمكان واالت اه فاو فان 

...  وتعللال  ا،ظللم مللن ان يتمللف باللاه المللفات... والمقمللود مللن )األ،للين( ،عملله بكلل  شلليء
 .(8)الد ان اال،تماد ،ع  القرائن او العو  متب  لد   مي  العقمء"

 : هلل العين صفة من السلف موقف: ثالثاً 

واألحاديث تشير م تمعلة إلل   ، ويرون ان اآلياتالشد ان اللعف اثبتوا مفة العين هلل 
ملفة تعيلق بااتله الشلريفة، العين مفة هلل تعال  بم كيف، واي من الملفات الخبريلة الااتيلة  ان

                                                 
العقائلللد اإلللللممية ،لللر  مقلللارن الالللم موضلللو،اتاا ملللن مملللادر الللللنة والشللليعة: تلللأليف مركلللو المملللطف    ١))

 .١/١5. وانظر: القو  الشارح: المكتبة الشامعة، 7٤لعدرالات اإللممية، مركو األبحاث العقائدية، 

 .95. وانظر: مداف  الفقااء: مالح الورداني، مركو األبحاث العقائدية، 7/١7١التبيان: الطولي،   ٢))

 .  9/٢56. وانظر: تفلير م م  البيان: لعطبرلي، 9/٤08التبيان: الطولي،    3))

 . 88العقائد اإللممية:  ٤))

 .3/6. وانظر: التفلير المافي: الفي  الكاشاني، 5/٤75التبيان: الطولي،   5))

 . ٤/١٤. التفلير األمف  في تفلير القران: الفي  الكاشاني، 6/8٢التفلير المافي: الفي  الكاشاني،   6))

. وانظر: األمث  في تفلير كتلا  اهلل المنلو : ناملر الشليراوي، ١9/١0تفلير الميوان: العممة الطباطبائي،   7))
 .١96: ص

. وانظلر: بي نلات ملن الالد : محملد الرملافي ١/٢١الل، قلم المقدللة، ١٤١7 ،قائدنا: نامر مكارم الشيراوي،  8))
 .7/3٢المقداد، مركو األبحاث العقائدية، 
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"مللاا  اللللعف إثبللات  :م  ئقللالللعف يثبتوناللا ان ال (اإللللفرايني)، وقللد شللاد (١)ان الوم الحللق حللقو 
لمنلار وابلن ابلي حلاتم ، ،لن ابلي ،ملران "اخلرج ابلن ا: (اللليوطي)وقا   .(٢)"الد مفة هلل تعال 

 .(3)قا  : ترب  بعين اهلل"  ژ  ڦ    ڤ  ڤ ژفي قوله :  ال وني 
األلماء والمفات ،ن ابن "اخرج ابن ابو حاتم وابو الشيخ  والبياقي  في  :(الليوطي)قا  

قلللا  : بعلللين اهلل ووحيللله.  ژ       مب  خب  حب ژ تعلللال : ،بلللاس رضلللي اهلل ،ناملللا فلللي قولللله
واخللرج البياقللي ،للن لللفيان بللن ،يينللة رضللي اهلل ،نلله قللا  : مللا ومللف اهلل تبللارد بلله نفللله فللي 

 .     (٤)كتابه فقراءته تفليره ، ليس ألحد ان يفلره بالعربية وال بالفارلية"
  پ  پ ژ: ، وثب ت لبني آدم ا،ينا، فقا : "فثب ت رُبنا لنفله ،ين  (اإلرشاد)واكر ماح  

 ...ينا  ؛ فقد اخبرنا ربنا ان له ،ينا ، وان لبني آدم ا،83المائدة:  ژ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ
؛ ان يكون مشباا  خالقه بخعقه ،  حاق افيعوم ،ند ا الء الفلقة ان من ُيثبت ما ثب ته اهلل في ااه

 .(5)كما اد،وا ل اعام  بالععم" هلل ان يكون ااا تشبياا  
اإلفراد ال ينافي التثنية، وال "إن ، ف  واما ،ن ال م  بين الميغ المتعددة لمفة العين هلل  

 ال م ؛ ألن المفرد المضاف يعم  فيتناو  ك  ما ثبت هلل من يد، او ،ين واحدة كانت او اكثر.
وامللا ال ملل  بللين مللا  للاء بعفللظ التثنيللة وبعفللظ ال ملل  فللإن قعنللا: اقلل  ال ملل  اثنللان فللم منافللاة  

 نية وال م ؛ التحاد مدلولياما.امم  بين ميلتي التث
ن قعنللا: اقلل  ال ملل  ثمثللة واللو المشللاور فللال م  بينامللا ان يقللا : إنلله ال يللراد مللن ملليلة    وا 

نمللا اريللد باللا  التعظلليم والمنالللبة، ا،نللي  -واهلل ا،عللم  -ال ملل  مللدلولاا الللاي اللو ثمثللة فللأكثر، وا 
راد به انا: التعظيم قطعا ؛ فنالل  منالبة المضاف لعمضاف إليه؛ فإن المضاف إليه، واو "نا" ي

ان ُيلل ت  بالمضللاف بملليلة ال ملل  ليناللل  المضللاف إليلله؛ فللإن ال ملل  اد   ،علل  التعظلليم مللن 

                                                 
المفات اإللاية في الكتا  واللنة النبوية في ضوء اإلثبات والتنويله: ابلو احملد محملد املان بلن ،علي انظر:   ١))

، الل١٤08، الممعكلة العربيلة الللعودية -المدينلة المنلورة /الم عس الععمي بال امعة اإلللممية ، ١، ط امي ،عي
١/3١7 . 

لوام  األنوار الباية ولواط  األلرار األثرية لشرح اللدرة المضلية فلي ،قلد الفرقلة المرضلية: ابلو العلون محملد   ٢))
 .١/٢39ه، ١٤0٢دمشق،  –، م للة الخافقين ومكتبتاا ٢اللفاريني، ط:

 .7/8الدر المنثور في التأوي  بالمأثور:  م  الدين الليوطي،   3))

 .5/٢93اللابق:  الممدر  ٤))

اإلرشلللاد إلللل  ملللحيح اال،تقلللاد واللللرد ،عللل  االلل  الشلللرد واإللحلللاد: ملللالح بلللن فلللووان بلللن ،بلللد اهلل آ  فلللووان،   5))
١/١5٢ . 
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اا كلان كل  ملن المضلاف والمضلاف إليله داالًّ ،عل  التعظليم حمل  ملن بيناملا  اإلفراد والتثنية، وا 
 .(١)"تعظيم ابعغ

ثبلات تعلال ، اهلل ،لن العور نقص نفي ااا وفي" :(البياقي (قا    و،رفنلا ملفة، لله العلين وا 
 .(٢)"بحدقة ليلت اناا- ١١الشور :   ژ ٿ        ٿ  ٺ ژ  بقوله
 لنفلله البلاري الخالق ثبته ما ،ع  و،م    هلل العين إثبات اكر با  ":(خويمة ابن) قا و  
  خب  حب ژ :نلوح لنبيله  اهلل قلا   المملطف  نبينله لللان و،عل  تنويعله محكلم فلي

 يثبلت ان مل من كل  ،عل  فوا ل - ١٤القملر:   ژ  ڑ  ژ ژ:  وقلا  37الود:  ژ  ىب       مب
 ملا تعلال و  تبارد اهلل ،ن ينفي من م من وغير ،العين من لنفله الخالق اثبت ما وبارئه لخالقه

 .(3)"تنويعه محكم في ثبته قد

 : هلل اليدان صفة:  الثالث الم لب
لتثنيلللة، وا، منالللا بلللاإلفراد لقلللد اورد القلللرآن الكلللريم ،لللدة آيلللات تتحلللدث ،لللن ملللفة اليلللد هلل

  ۇئ  ۇئ  وئ ژ   ، وقولله تعلال :١0الفلتح:    ژ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ ژومنالا: وال م ، 

 .٤7الااريات:  ژ  ۈئ  ۆئ     ۆئ  ۇئ  ۇئ ژ، وقوله ،و  من قائ : 6٤المائدة:   ژ ۈئ       ۆئ  ۆئ

 : هلل اليد صفة من المعتزلة موقف: أولً 
،لن إمللابة  معتولللةقلد طاشللت فيالا للاام الف ،الاه الملفة كللالتي قبعالا ملن المللفات الخبريلة  

ين رة، وملرة اخلر  بالنعملة فلار  للرواا ملرة بالقلدفيلاير ،قيدتام، ف الادف، واخاوا يفلروناا تفليرا  
 من التشبية والت ليم. -في و،مام -

، ومللن ا لل  فللي  بللا  المللفات اإللايللة لقللد لللعد المعتولللة إللل  قيللاس اللائلل  ،علل  الشللاادو  
،بلد  حيث قا  القاضلي قاموا بتأويعاا التي تضمنت مفة اليد هلل الد فإن اآليات واألحاديث 

 .(٤)ال بار: "اليد اانا بمعن  النعمة"
: "بلل  نعمتللاه مبلللوطتان ،علل  خعقلله: روق فقللا   واد،لل  فللي مللوطن آخللر اناللا تعنللي الللروق  

 . (5)مول ، وروق مضيق، ينفق كيف يشاء اي يفع  لالد ما او امعح لعباده"
                                                 

 . ١/7٤، الريا  -دار الوطن لعنشر، ح بن محمد العثيمينفتح ر  البرية بتعخيص الحموية: محمد بن مال ١))

 .3١3 ، ص:قيالبيا األلماء والمفات: 2))

 .٤٢، ص: ابن خويمة د:يالتوح  3))

 .١5٢شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار،   ٤))

 . ١/١53: القالم الرلي، رلائ  العد  والتوحيد  5))
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 (القاضللي ،بللد ال بللار)تلل  االل  إلياللا المعتولللة معنلل  القللوة، فللأو   ومللن المعللاني األخللر  ال  
"إن اليدين اانا بمعن  القوة،  ،75ص:      ژ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ ژ: قوله 

 . (١)في العلة" والد ظاار
المعتولللللي  الللدا  فللللي التملللريفات العلويللللة والتم،بلللات الكمميللللة فللللي  (الومخشلللري)وللللم يللللأُ   

من َقبي  التخييل ، والملراد: ان  "اي: قا فلبرانة ان اللياق يفيد الم او قطعا ،  ؛التحاي  باأللفاظ
ر  ان اهلل تعلال  منلو ه ،لن ال لوارح،  و،لن يد رلو  اهلل التي  تععو ايدي المبلايعين، ومملا الو مقلر 

 .(2)"مفات األ لام
 ژ  ۇئ  ۇئ  وئ ژ ويقو  الومخشري في تفليراا:" فإن قعت لم ثنيت اليد في قوله تعلال :

نكاره ابعلغ واد  ،عل  6٤المائدة:  ژ ې  ې  ې ژواي مفردة في  6٤المائدة:  ، قعت: ليكون رد قولام وا 
إثبللات غايللة اللللخاء للله، ونفللي البخلل  ،نلله، والللد ان غايللة مللا يباللله اللللخي بماللله مللن نفللله ان 

 .(3)، فبن  الم او ،ع  الد"يعطيه بيديه  ميعا  
كللار العللين واليللد، وافترقللوا وا معللت المعتولللة بألللراا ،علل  إن: "بقوللله (األشللعري)وقللد ومللفام 

انلله او ،للين وان للله  :،علل  مقللالتين: فمللنام مللن انكللر ان يقللا : هلل يللدان وانكللر ان يقللا فللي الللد 
واال   ،،ينين، ومنام من و،م ان هلل يلدا  وان لله يلدين واال  فلي معنل  اللد إلل  ان اليلد نعملة

         ژ  ڦ    ڤ  ڤ ژ : فللي معنلل  العللين إللل  انلله اراد الععللم وانلله ،للالم وتللأو  قللو  اهلل ،للو و لل

 .(٤)اي بععمي"

 : هلل اليد صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا ياً 
 

،شلرية بلأن الم لاو الو غايلة اآليلات واألحاديلث التلي تضلمنت ملفة  االثنل و،مت الشيعة  
العق ، فالعق  يقبح كونه  لم، ، وااا باط ، ألنه يخالف اليد، فاي تلتعوم الت ليم ،ع  اهلل 

د  ،ع  النقص والحا لة، واهلل منلوه ،لن اللد، فو ل  اللتعوام ال لمية المحدودية، والمحدودية ت
ن لم تحتم  المعن  الم و  إليه، كالنعمة، او القدرة، او الق   ة.  و تأويعاا وا 

                                                 
 .٢٢8شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار،   1))

 .9/١9٢. وانظر: روح المعاني: لأللولي، 6/3٤3الكشاف: لعومخشري،   ٢))

 . ١/689الكشاف: لعومخشري،   3))

 .١/50، مقاالت اإللمميين: األشعري  4))
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هلل الاا يعنلي ان قلدرة افلراا الطبرللي قلائم : " ١0الفلتح:  ژ ڀ  پ  پ  پ ژ:  ففي قوله
 .(١)"يعني ان  هلل َيدا   لمانية ِحلي ة تكون فوق اياديامقدرتام َوال ا،ع  واقو  من 

  پ  پ ژليلله تعللال  اليلد فللي الكتللا  حيللث قللا : إلللند ا كملا" م:عللمع (الم علللي)ووافقله الللراي  

 .(٢)"ال اناا فلرت بالقدرةإبااا اال،تبار   ژ ڀ  پ
  وئ ژ  فلي قولله: يتنالل  مل  كونالا مثنلاة يميل  لمعنل  آخلر لملفة اليلد (المدوق)بينما ن د 

تيه  ، وقا  آخرون: "اي ان(3)"يعني نعمة الدنيا ونعمة اآلخرة"    ژ ۇئ  ۇئ بالثوا  والعقا  قو 
  .(5)يعني اا القوة"" فقد اولاا قائم :    ژۆئ  ۇئ  ۇئ ژ     : واما في قوله، (٤)مبلوطتان"

ملل  مللا اابللت إليلله المعتولللة مللن  ةمتشللابا اناللا ن للد بللالنظر فيمللا لللبق مللن تللأويمت الشلليعة 
       .درةبالنعمة والق :معان  م اوية، فكماما قا 

 :هلل اليد صفة من السلف موقف: ثالثاً 
وتنويالللا  ملللن غيلللر  ،إثباتلللا  ملللن غيلللر تشلللبيه ملللفة اليلللد هلل  -رحمالللم اهلل  -ثبلللت الللللعف ا    

اي  دونملا،ع  ما يعيق ب م  اهلل و،ظمتله  ،كما ورد الد بالكتا  واللنة يد    هللوان تعطي ، 
  .(6)ي و تأو اه يشبت اويف يكت

ابه بوملفه، : "إثبات اليد والو ه حلقي ،نلدنا مععلوم بأملعه، متشل(البودوي الحنفي)قا  حيث  
نملللا ضلللع ت المعتوللللة ملللن الللاا  وال ي لللوو إبطلللا  األمللل  بلللالع و ،لللن إدراد الوملللف بلللالكيف، وا 

 .(7)الو ه"

                                                 
. وانظلللر: تفللللير م مللل  البيلللان: الفضللل  بلللن الحللللن الطبرللللي، 87العقيلللدة اإلللللممية:  عفلللر الللللبحاني،   ١))

 .         ٤/6٤الم م  العالمي ألا  البيت، 

 .١36التوحيد: لعمدوق،   ٢))

،تقادات: محمد بن ،عي بن بابويه القمي الملدوق، تحقيلق ،ملام ،بلد اللليد، مركلو األبحلاث العقائديلة، اال  3))
 .١7١. وانظر: العقائد اإللممية: ٢3ص: 

 .١٤3: درالات في العقيدة اإللممية  4))

 . 8/533الممدر اللابق. وانظر: التبيان: لعطولي،   5))

 .6٢6/ ٢، ابو الحلين يحي  العمرانيانظر: االنتمار،   6))

(، د.ط، دار الكتللا  اإللللممي، ١/6) ،،بللد العويللو بللن احمللد الحنفللي :شللرح امللو  البللودوي كشللف األلللرار  7))
 .٢75، ال١٤٢5، لخضراءدار اطعس ا، شرح الرلالة التدمرية: محمد بن ،بد الرحمن الخميس .د.ت
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ن ملللا االلل  إليللله المعتوللللة والشللليعة   ،شلللرية ملللن د،لللو  التمثيللل  الللو شلللباة ضلللععت  االثنللل وا 
الملوا  ان نملوص لكلن من المتشلابه فلي المعنل  والكيلف، و  ،عيام، فعيلت نموص المفات

 .(١)ألنه مما التأثر اهلل بععماا ،المفات محكمة في معنااا، متشابه في الحقيقة والكيف
: "واال  الللنة م معلون ،عل  اإلقلرار بالملفات اللواردة كعالا (ابن ،بد البلر)قا  الحافظ فقد  

فلي القللرآن واللللنة، واإليمللان بالا، وحمعاللا ،علل  الحقيقللة ال ،عل  الم للاو إال اناللم ال يكيفللون شلليئا  
واملللا االلل  البلللدع وال اميلللة والمعتوللللة والخلللوارج فكعالللم  ملللن اللللد ال يحلللدون فيللله ملللفة محملللورة،
 .(٢)ينكراا، وال يحم  شيئا  مناا ،ع  الحقيقة"

ن بلله ااتيتلللان للله كمللا يعيلللق يإن هلل تعللال  يلللدين مختمللت": (ابلللن تيميللة)قللا  شلليخ اإللللمم و  
 نس ايدي المخعوقين: وان يده ليلت  ارحة فااا فالقائ ؛ إن و،م انه ليس له يد من ... ب مله

ن و،م انه ليس له يد وا  .(3)"ئدة ،ع  المفات اللب ؛ فاو مبط حق. وا 
ورد لفللظ اليللد فللي القللرآن واللللنة وكللمم "فللي مختمللر المللوا،ق المرلللعة:  (ابللن القلليم)قللا  و  

بمللا يللد  ،علل   فيلله مقرونللا   متمللرفا   متنو،للا   مئللة موضلل ، ورودا  المللحابة والتللابعين فللي اكثللر مللن 
  . (٤)"ملاد، والطي، والقب ، والبلطاناا يد حقيقة؛ من: اإل

 او م مو،لا   ان مث  ااا الم او ال يلتعم  بعفظ التثنية، وال يلتعم  إال مفردا  : "ايضا  قا  و  
كقولد: له ،ندي يد ي ويه اهلل باا وله ،ندي اياد، واما إاا  اء بعفلظ التثنيلة للم يعلرف اللتعماله 

انه ليس من المعاود د فععيد بتتبعاا، و لتعما  اكبر شااقط إال في اليد الحقيقية، وااه موارد اال
ان يطعق اهلل ،ع  نفله معن  القدرة والنعمة بعفظ التثنية ب  بعفظ اإلفراد الشام  ل مي  الحقيقلة، 

النحلللللل :  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ ژوكقوللللللله:  ،١65البقللللللرة:   ژ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ ژ كقوللللللله

واملللا ان يقلللو :  ،٢0لقملللان:        ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ ژد ي مللل  اللللنعم كقولللله: وقللل، ١8
 ."(5)خعقتد بقدرتين او بنعمتين، فااا لم يق  في كممه وال كمم رلوله 

                                                 
 .٢75 شرح الرلالة التدمرية: محمد الخميس،انظر:  1))

 ( .7/١٤5) ، ابن ،بد البر،التمايد2) )

 .6/363 : ابن تيمية، م موع الفتاو   3))

مفات اهلل ،و و   الواردة في الكتا  واللنة: ،عوي بن . ٢/١7١: ابن القيم، مختمر الموا،ق المرلعة  4))
 .7٢، ال ١٤٢6رة، دار الا  -الدرر اللنية  ،3، ط،بد القادر اللَّقَّاف

 ،مد المومعياختمره: محمد بن مح: ابن قيم ال ووية، مختمر الموا،ق المرلعة ،ع  ال امية والمعطعة 5))
 .393، ال١٤٢٢ممر،  -دار الحديث، القاارة ، ١، طق: ليد إبراايميحقت
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مملا  اُ لالو اللو  ،شرية فلي نفليام لملفة اليلد ،لن اهلل  االثن إن انحراف المعتولة والشيعة  
ولم ينكر ،عيام إثبات اليد  ،انكر ،ع  الياود نلبة يده إل  النقص والعي  اهلل الياود، ف افتراه
فععللنام ،علل  ومللف - 6٤المائللدة:  ژ ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ىې  ې  ې  ې  ۉ ژفقللا :  للله 

 ، فكيف بمن نفي مفة اليد  .(١)ثم اكد بأناما يدان مبلوطتان ،يده بالعي 
اات حقيقللة ال تشللبه اوات المخعللوقين، وال يعيللق باللا تشللبيه او تمثيلل  او تكييللف،  فللإن هلل  
ال يومللف اهلل بمللفات " :فللي الفقلله األكبللرالللد مللن ،ممللات خشللية اهلل وتعظيملله، فقللد  للاء فللإن 
ألن فيه إبطا  المفة واو قو  اا  القدر واال،توا   ،وقين وال يقا  إن يده قدرته وال نعمتهالمخع

 ... يلد اهلل فللوق ايلديام ليللت كأيلدي خعقله والو خلالق األيللدي  ...ولكلن يلده ملفته بلم كيلف
فللي  يللد وو لله ونفللس بللم كيللف اكللر اهلل  وللله  ...للليس كمثعلله شلليء واللو اللللمي  البمللير

بلم كيلف وال يقلا  غضلبه ،قابله وال رضلاه  القرآن وغضبه ورضاه وقضاه وقدرته ملن ملفاته 
 .(٢)"ثوابه
ت دالة ،ع  إثبات اليدين هلل لبحانه وتعال  ال تعار  النموص اللابقة ؛ ألن ااه اآلياو 

فله، والمعظم لمفاته، او يقا  : اق  ال م  اهلل لبحانه وتعال  يتكعم ،ن نفله واو المعظم لن
في ااا من المعتولة  يقولون : إن اليد بمعن  القدرة ، واحيانا   لعلعفوالمخالفون  ،اثنان فتتفق

لكن ، ، ألنه تأوي  لم يد  ،عيه دلي قولام ااا مخالف لمنا  اللعفف  يفلروناا بمعن  النعمة
 اءت النموص دالة  ، وفي مفة اليدين هلل يعاااثبتوا ااه المفات، ومنعوا من تأو اللعف 

نص مريح واضح،  فإنه، به  تأوي  ،ع  غير ظااراا المئق اي تمن  من داللة قاطعة،
ن و ، ليدين هلل نص مريح في إثبات مفة ا فايوك  تأوي  يأباه لياق اآلية وداللتاا؛  ا 

  .(3)إطمقا  حت  من داللة العلة العربية تاويعام لااه اآلية ال و ه له
للنا نقو  في الد إال ما قاله اهلل ،و و   او  اءت به "قا  امحا  الحديث: لاا و 

 .(٤)"الرواية من رلو  اهلل مع  اهلل ،عيه ولعم فنقو : و ه بم كيف ويدان و،ينان بم كيف

                                                 
 .396: الممدر اللابق: انظر  1))

ية: حمد بلن ناملر بلن ،ثملان آ  معملر، تحقيلق: ،بلد الللمم بلن بلر س بلن التحفة المدنية في العقيدة اللعف  ٢))
 .١/88ه، ١99٢الريا ،  -، دار العاممة ١نامر آ  ،بد الكريم،  ط:

 
  .١/98انظلللر: تيللللير لمعلللة اال،تقلللاد: ،بلللد اللللرحمن بلللن ملللالح المحملللود،  امعلللة المعلللد للللعود بالريلللا ،   3))

مي: اختمار الشيخ اشام بن ،بد القادر آ  ،قدة، د.ط، مختمر )معارج القبو ( لعشيخ حافظ بن احمد آ  حك
 .١/5٢ه، ١٤٢١دار طيبة الَخضراء 

  .١/55لمميين: األشعري، مقاالت اال 4))
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 : هلل الساق صفة:  رابعال الم لب
  حس ژ: ، فقللا   لقللد اورد القللرآن الكللريم آيللة واحللدة فقللط  تتحللدث ،للن مللفة اللللاق هلل 

وقلللد وردت نكلللرة  دون ان تضلللاف لعفلللظ  - ٤٢القعلللم:  ژ  مض  خض  حض  جض  مص  حص  مس  خس
ال ملللللة، ،علللل  ،كللللس المللللفات األخللللر ، التللللي  للللاءت مضللللافة إللللل  اهلل ومختمللللة بلللله، الللللد 
االختملللللاص اللللللاي يويللللل  اإلشلللللكا ، او د،لللللو  المشلللللاركة بلللللين الخلللللالق والمخعلللللوق فلللللي حقلللللائق 

 .(١)المفات
بللي حللديث اومناللا ديللث فللي اللللنة النبويللة المللحيحة، اورود اح امللا الللاي حلللم الملللألة اللو 

 . (٢)، فيل د له ك  م من"لعيد الخدري رضي اهلل ،نه : "... فيكشف ،ن لاقه

  : هلل الساق صفة من المعتزلة موقف: أولً 
 

الا مل  انالا إثبات ان فا،تقلدوا والشلااد، اللائل  بلين   ملفة الللاق هلل فلي  المعتوللة يفلرق لم 
آيلة الللاق  حرفلوا وللالد والمخعلوق، الخلالق بلين بهاالتش  لعباري يعوم منه  المخعوقين اتمف من
القعللم:  ژ  حص  مس  خس  حس ژ :قولله  ، فقلا  )القاضلي ،بلد ال بللار( ،نلدما فللر تحريلف ايملا

وملرفاا  ، حيث حر ف ملفة الللاق ،لن الملراد الحقيقلي(3)ا  يوم القيامة""المراد به شدة ااو  -٤٢
 لمعن  يتنال  م  م م  اللياق واو فوع وكر  يوم القيامة.

"فمعنلل  يللوم يكشلف ،للن لللاق  اللللاق قلائم :لملفة  (الومخشللري)وكلالد اكللد تأويل  المعتولللة  
تقللو  لألقطلل  الشللحيح : يلللده  كمللا ،فللي معنلل : يللوم يشللتد األمللر ويتفللاقم، وال كشلللف ثللم وال لللاق

نما او مث  في البخ وقعة نظره في  ،ه فعضيق ،طنه. واما من شب   ملعولة ، وال يد ثم وال غ ؛ وا 
؛ فأم ا الم منون (٤)"يكشف الرحمن ،ن لاقه :،عم البيان ، والاي غر ه منه حديث ابن ملعود 

ون ل دا  ، واما المنافقون فتكون ظاور    .(5)"ام طبقا  طبقا  كأن  فياا لفافيدفيخر 

                                                 
 .١/١03، ال امي انظر: المفات االلاية:  ١))

حلللديث ابلللي للللعيد. واخر للله  ملللن، ٤9١9، ح  ٢ :تفللللير القلللرآن ، بلللا  :، د : البخلللاريملللحيح البخلللاري  ٢))
 . وفيله:فلي حلديث طويل  ،لن ابلي اريلرة ) ،لن النبلي  7٤39، ح  ٢٤البخلاري ايضلا فلي د التوحيلد ، بلا  

..فيكشف ،ن لاقه ، فيل د له ك  مل من ويبقل  ملن كلان يلل د هلل ريلاء وللمعة ، فيلاا  كيملا يلل د فيعلود ."
 (.١83وملعم ) حدا".ظاره طبقا وا

 .١53 ال بار، ،بد القاضي :الخملة األمو  شرح. ١/٢١7 ال بار، ،بد القاضي :والتوحيد العد  رلائ   3))

 ، وقد لبق تخري ه في المفحة اللابقة.حديث محيح ،ن النبي   4))

 .٤/59٤ف: لعومخشري، الكشا 5))
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، ، واو الفوع األكبر يوم القياملة يشتد امر الرحمن ويتفاقم اوله": قائم   (الومخشري)يعق  و  
مومللة معاللودة ، ألناللا لللاق مخان تعللرف ،علل  مللا االل  إليلله المشللبه ثللم كللان مللن حللق اللللاق
 . (١)،نده واي لاق الرحمن"

لعدالللة ،عل  انله ": هللو قب ،لم  اءت نكرة في التمثيل ، بتين لمفة اللاق،ي ي  ،ع  المثثم  
 .نفي اللاقو الومخشري  مر حفانا  .(٢)"في الشدة منكر خارج ،ن المألوف امر مبام

ملرح ال لاحظ قلائم: " وقلد للاا ء، اي ا وا ان يكون اهلل  رف  المعتولة :والععة في الد 
ن كانوا قد ا معوا ،ع  انتحا  اللمه، فعليس يكلون كل   اختعف اا  الممة في معن  التوحيد، وا 

تلللام وخ .(3)مللن انتحلل  الللم التوحيللد موحللدا  إاا  عللل  الواحللد اا ا للواء، وشللباه بشلليء اي ا للواء"
ن كان التحريف ادق ومفا لحالام.  كممه او المحد الاي القطام في ضم  التأو ، وا 

 : هلل الساق صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا ياً 

 وتقاربلت المعلاني التلي ،شلرية المعتوللَة فلي تأويل  ملفة الو له كملنا ، االثن وافق الشيعُة 
    ژ  حص  مس  خس  حس ژمعنل  قولله تعلال :  بيلان فلي (ابو  عفر القمي) فلراا ، حيثاابوا إلياا

 .(٤)"اللاق: و ه األمر وشدته" -٤٢القعم: 
ولفظلة  يريلد بله ژ  حص  مس  خس  حس ژمعن  قولله تعلال : ": قائم   الشيخ المفيدكالد او   و 

)كشف اللاق( ،ع  و اوتاا تشير إل  لطيفتين، إحدااما: شدة الحالة الدااية، والثانيلة: ت عيلات 
الحقائق االلممية في الملتقب ، الن العر  تكني بكشف اللاق ،ن ااتين الحالتين، وقد  لرت 

لكشلللف ،لللن للللاق ،لللاداتام ،عللل  كشلللف الللللاق ،نلللد اللللتقبا  اوحلللا  الطريلللق واللملللرات، و،عللل  ا
ال اريللة قبلل  شللرائاا او بعللده لمعرفللة ،يوباللا والمحالللن، فللأين اآليللة مللن الداللللة ،علل  لللاق الللر  

 تعال  ،نه، ليما م  تنكير اللاق و،دم إضافته إل  احد، 
فعبللر باللللاق ،للن الشللدة، ولللالد قالللت العللر  فيمللا ،بللرت بلله ،للن شللدة الحللر  ومللعوبتاا: 

لحللر  بنللا ،علل  لللاق( وقللا  شللا،رام ايضللا واللو لللعد بللن )قامللت الحللر  ،علل  لللاق( و )قامللت ا
 كشفت لام ،ن لاقاا ... وبدا من الشر المراح                خالد:

 وبدت ،قا  الموت ... يخفق تحتاا األ   المتاح

                                                 
 .٤/59٤ الممدر نفله،   1))

 .٤/59٤ ، الممدر نفله   ٢))

 .83. آراء المعتولة األمولية: الضويحي، ٢٢9رلائ  ال احظ:   3))

 .٢3اال،تقادات لعشيخ المدوق ص   4))
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راة، ووقل  ال لد لمبايعلة والمشلاإاا اودحلم ااعالا واشلتد امرالا با ومن الد قلولام: قلد قاملت الللوق،
 .(١)"ادفي الد واال تا

اآلية التي ورد فياا لفظ اللاق )يوم يكشف ،ن لاق( والتي قا  الم لمة وو،م الشيعة ان " 
الللياق حتل  ملا يشلعر بلأن  بلأن اللاي يكشلف ،لن للاقه الو اهلل كملا تقلو  الاه اآليلة. فعليس فلي

نمللا اآليلات اللللابقة ،علل  اللاه اآليلة والمحقللة لاللا، واردة كعاللا، فللي المقملود بللالد اهلل لللبح انه، وا 
 .(١)"ومف حا  الكفار يوم القيامة

يحتاج فيه إل  ان يكشلف ،لن  يوم يشتد األمر، كما يشتد مابأنه فتأوي  اآلية ،ع  ما تقدم  
العامللي  تمللوير حللا  اإلنلللاناللو وقللد االل  بعلل  الععمللاء، إللل  ان المللراد باللاه اآليللة  ،لللاق

التارد لعممة في آخر ،مره، وقد اااعه ما نو  به من او  الملوت، او حلا  ارمله و، لوه ،لن 
الممة حين يد،  إلياا وما تتطعبه من الل ود هلل. ويلتد  من ير  ااا الراي بأن لياق اآليلة 

اق الكشللف ،للن الللل "، ثللم او للو حللين قللا :  ٤3القعللم:  ژ   ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ        پ  پ ژاللو 
 .(٢)"كناية ،ن شدة األمر و معوبته

لللوا اللاه اآليللات بالمعللاني "بقوللله:  (،عللي آ  محلللن)وي كللد مللا لللبق   فللإن الشلليعة اإلماميللة اوَّ
المنالللللبة لاللللا الدالللللة ،علللل  تنويلللله اهلل للللللبحانه ،للللن ان يكللللون للللله ا للللواء او ا،ضللللاء كأ،ضلللللاء 

:إن إثبات اليد والو ه واللاق وغيراا هلل تعال  او ،ين التشبيه والتكييف، فإن  اقو ... اآلدميين
ن اختعفت ُملَوراا إال ان حقيقتالا واحلدة، وللوال اللد لملا ُللم يْت يلدا ، وكلالد الو له والللاق  اليد وا 

ن نفلوا ،نله ال للمية، فلإنام ين فلون والعين وغيراا، فأا  اللنة شباوا اهلل بخعقه، و ععوه  لما  وا 
 .(3)ااية"التلمية، ويثبتون الم

الللللوي فلللي إثبلللات   الملللنا واقلللد خلللالف،شلللرية  االثنللل  الشللليعةيتبلللين ان  قملللن خلللم  ملللا للللب 
رراللا االل  يق ألن العقيللدة المللحيحة التللي نويلله اهلل تعللال  ،للن مشللاباة الخمئللقمللفات اهلل ملل  ت
نفلله، فلإن  ا ،عل الللاق، والللاق ملن ملفات اْل لم  والكملا  الَّتلي اثنل  اهلل بالاللنة في ملفة 

ق اْواللام    ميلل  ،مئللطللمللا يق ،وْمللف بللالغ مللن الش للرف والععللو والكمللا اهلل ال يمللف نفللله إالَّ ب
ف اهلل بالا ومل الملفة التلي واان يثبتل مابات المخعوقين، وكان األ در المشاباة بينه و بين مف

 نفله دون تأوي  يخر اا ،ن معنااا الظاار.

                                                 
 .38٤: ص: العقائد اإللممية .٢9: ص:تمحيح ا،تقادات اإلمامية  1))

 .١/١٤٤درالات في العقيدة اإللممية:   2))

 .٢٢0عي (: ،عي آ  محلن، يرد  ،ع  )ااه نميحتي إل  ك  ش قكشف الحقائ  3))
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 : هلل الساق صفة من السلف موقف: ثالثاً 
خلر ، التلي بخلمف الملفات األ  دون ان تضلاف إلل  اهلل الاه الملفة ُمنك لرة  تدلقلد ور  

اللللاي يويللل  اإلشلللكا ، او د،لللو  الللو اللللد االختمللاص و  للاءت مضلللافة إلللل  اهلل ومختملللة بللله، 
 المشاركة بين الخالق والمخعوق في حقائق المفات.

ااا التنكير او الاي  ع  المحابة والتابعين يختعفون فلي الملراد )بالللاق(، ال  الللاق اما  
لعلاق معن   آخرمفة من مفات اهلل كالو ه واليد والقدم، او 

(١). 
يللا رلللو  اهلل الل  نللر  ربنللا يللوم القيامللة وفيلله فيقللو  الل  " :وفللي حللديث البخللاري وملللعم قللالوا

بينكم وبينه آية تعرفونه باا فيقلو  نعلم فيكشلف ،لن للاق فلم يبقل  ملن كلان يلل د هلل ملن تعقلاء 
الل ود وال يبق  من كلان اتقلاء وريلاء إال  عل  اهلل ظالره طبقلة واحلدة كعملا نفله إال اان اهلل له ب

 .(٢)وفي بع  طرق البخاري يكشف ربنا ،ن لاقهراد ان يل د خر ،ع  قفاه الحديث ا
،للن ابللي لللعيد الخللدري ، انلله قللا  : قعنللا يللا رلللو  اهلل انللر  ربنللا تعللال  اكللره ، قللا  : الل  و 

تضللارون فللي ر يللة الشللمس إاا كللان مللحوا ، قعنللا : ال ، قللا : فتضللارون فللي ر يللة القمللر ليعللة 
 يلة ربكلم إال كملا تضلارون فلي البدر إاا كان محوا ، قعنا : ال ، قا  : فإنكم ال تضارون فلي ر 

ر يتاملا ، ثلم نلاد  منلاد : ليلاا  كل  قلوم مل  ملن كلانوا يعبلدون فلاكر الحلديث وفيله فيقلو  ال  
وبينه آية تعرفوناا ، فيقولون : اللاق ، فيكشف ،ن لاقه فيل د له ك  مل من ويبقل  ملن  بينكم

  .(3)."..واحدا   كان يل د رياء ولمعة فياا  كيما يل د فيعود ظاره طبقا  
بلم تمثيل  وال تشلبيه، وتنويله بلم  حيث انالم اثبتلوا الملفات واضحا   اللعف لقد كان موقف

، بل  الي (٤)تعطي ، فاي مفة تعيق به تعال ، وليلت  وارح وا،ضاء وابعاضا  وا واء كملفاتنا
  ٺ ژمللفات خبريللة ثابتللة، ينتاللي ،عمنللا فياللا ،نللد المعنلل  العللام دون تكعللف لمعرفللة كيفيتاللا، 

 .(5)١١الشور :   ژٹ  ٹ     ٿ   ٿٿ        ٿ

                                                 
 .١/3١٤انظر: المفات االلاية: محمد ال امي،   1))

 (، ح:و لللوه يومئلللا ناضلللرة إلللل  ربالللا نلللاظرة)قلللو  اهلل تعلللال :  ملللحيح البخلللاري، البخلللاري، د: التوحيلللد،  :  2))

 (.١73اقاوي  الثقات: الكرمي، )ص . وانظر:١٢9/9، 7٤39

 .١67 /٢، ١83، ح: معرفة طريق الر يةمحيح  ملعم: ملعم، د: اإليمان،  :   3))

 /للللكتو، ٢، طحملللد المنملللور إبلللراايم: مبلللين تللللعيم اللللعف وتأويللل  الخعلللف  ،عللل  العلللرقاللللتواء اهللانظللر:   ٤))
 .١/٢8ه، ١٤٢6، ني يريا

: فللتح البللاري فللي المخالفللات العقديللة التنبيلله ،علل . وانظللر: ١/3١6يللة: محمللد ال للامي، انظللر: المللفات االلا  5))
 .١/٤8ه، ١٤١9، ،عي بن ،بد العويو بن ،عي الشب 
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اثبتله  الي: اإليملان ب ميل  ملا فعقيدة اال  الللنة وال ما،لة فلي اللماء اهلل وملفاته إ ملاال   
 قمللن األلللماء والمللفات، واثباتاللا للله لللبحانه ،علل  الو لله المئلل اهلل لنفللله او اثبتلله للله رلللوله 

يل  او تكييلف او تمثيل ، ونفلي طعب مله و،ظمتله، و،لدم التعلر  لشليء ملن اللد بتحريلف او ت
تعللال  ،تقللاد ان  ميلل  مللفاته ، ملل  ا ،للن نفللله او نفللاه ،نلله رلللوله محمللد نفللاه اهلل تعللال مللا 

واحدا ؛ واو إثبات المعن   ملاقا   قحقيقية ال تماث  مفات المخعوقين، وك  المفات تلامفات 
ت ومرفاا ،ن ظاارالا فالو ملاا  ، اما التأوي  لعمفاالظاار المفاوم وتفوي  الكيفية إل  اهلل

 .(١)من ااعهوا منه وحاروا ط  انكره اا  اللنة وتبراالبدع، واو ماا  بااا  
 اي اقرواا كما  اءت (٢)واكاا قا  اا  اللنة وال ما،ة: "امرواا كما  اءت بم كيفية"

تعال  من  باهلل قبلير تحريف لاا وال تأوي  وال تكييف ب  تقر ،ع  ظااراا ،ع  الو ه الاي يعي
 تكييف وال تمثي .دون 

 : هلل ال فس صفة: الخامس الم لب
  ں ژ: قلو  اهلل ، مناا:   تعددت اآليات القرآنية التي اثبتت مفة النفس في حق اهلل

 ژ    ڳ  ڳ ژ   :وقولله  ،١١6مائدة: ال  ژ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ں

 ژ: وقولللللله ، ٢8آ  ،ملللللران:  ژ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئۈئ  ۈئ  ۆئ ژ :وقولللللله  ،٤١طلللله: 

 . 5٤األنعام:  ژ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ               ڤ
 :  موقف المعتزلة من صفة ال فس هلل: أولً 

 المللفات، آيللات فاللم فللي العقعللي مللنا ام ،علل  وادملل،تفا تعللال ، اهلل تنللوه ان المعتولللة ارادت
 اآليلللات اللاه ان وو،مللوا العقللو ؛ ادلللة واللي للللديام القاطعللة األدلللة لموافقللة يعاللاتأو  او بللوا وبللالد
 اللاا و،علل  داللتلله، فللي احتمللا  فللم ،نللدام العقلل  بينمللا الداللللة، محتمعللة ألناللا ،لعتشللبيه موامللة
 . النفس مفة فلروا األلاس

                                                 
، قطلللف الثملللر فلللي بيلللان ،قيلللدة االلل  األثلللر: ابلللو الطيللل  محملللد ملللديق خلللان الِقنَّلللو يانظلللر: قطلللف الثملللر:   1))
. الللل١٤٢١الممعكلللة العربيلللة الللللعودية،  -ووارة الشللل ون اإلللللممية واألوقلللاف واللللد،وة واإلرشلللاد ، ١(، ط3٤/١)

هلل بللن ،بللد المحلللن التركللي، د.ط، م للللة د اتحقيللق: ،بلل(، ١/٤9التحفللة المدنيللة: حمللد بللن نامللر التميمللي، )
 الرلالة ، د.ت.

احملد بلن الحللين بلن ابلو بكلر :  ثاال،تقاد والاداية إلل  للبي  الرشلاد ،عل  ملاا  الللعف واملحا  الحلدي  2))
 .١١8ه،  ١٤0١ق ال ديدة، بيروت، دار اآلفا ،١ط : احمد ،مام الكات ،قتحقي (،١١8)ص ،البياقي،عي 
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 فعللم االاتمللام مللن ايللا   الللنفس لمللفة المتضللمنة اآليللات يتنللاو  لللم (ال بللار ،بللد) فالقاضللي
 .(١)القرآن متشابه تفليره في ابتداءا   يورداا

: "ألن  نفلله والي ااتله المميلوة ملن بقولله فلي آيلة آ  ،ملران لر اللنفسفف (الومخشري)اما 
لللائر الللاوات، متمللفة بععللم ااتلل  ال يخللتص بمععللوم دون مععللوم، فاللي متععقللة بالمععومللات كعاللا 

ادرة ،عللل  المقللدورات كعاللا، فكللان حقالللا ان وبقللدرة ااتيللة ال تخللتص بمقلللدور دون مقللدور، فاللي قلل
تحار وتتق  فم ي لر احد ،ع  قبيح وال يقمر ،ن وا  ، فإن الد مطع  ،عيله ال محاللة فلم 

 .(٢)حق به العقا "

فيكللون معنلل  الللنفس لديلله اناللا الللاات المميللوة الكامعللة المنفللردة ،مللا لللوااا مللن المو للودات 
 . الناقمة

لعنفللوس البشلللرية  اه مللن مععوملللاتو إللل  ومللف اللللنفس تبعللا لملللا تحلل (الومخشلللري)وقللد نحلل   
قلللا  فلللي تأويللل  آيلللة المائلللدة: ،املللَة، املللا فلللي حلللق اهلل تعلللال  فالللي ملللا تععمللله ملللن الليلللو ، للللاا 

"والمعنل : تععلم مععلوم  وال ا،علم مععوملد، ولكنله للعد بلالكمم طريلق المشلاكعة والو ملن فمليح 
 ژ  ھ  ھ  ہ    ہ ژ لقوللللله فللللي نفللللللي، ٢05األ،للللراف:  ژ  ې  ې ژفقيلللل   الكللللمم وبينلللله،

تقريلللر لع معتلللين معلللا ، ألن ملللا انطلللوت ،عيللله النفلللوس ملللن  معلللة الليلللو ، وألن ملللا  ،١١6المائلللدة: 
 .(3)يععمه ،مم الليو  ال ينتا  إليه ،عم احد"

تبعللا لعلللياق اآليللة تبعللا لعلللياق الللواردة فيلله ويعاللا فللي اللاه ،علل  تأ (الومخشللري)فقللد لللار 
ن لم يمرح اناا ااته المقدلة هلل تعال .  الواردة فيه وا 

ن كانت آية  ا لملفة اللنفس هلل تعلال ، إال  ان  ل   اآليلات واوضلحاا فلي للياقااملن  (طله)وا 
ة ولللة لمللف، ممللا ي علل  فاللم المعتعقللا  اللا مطاغفم (الومخشللري)و (القاضللي ،بللد ال بللار)كللم مللن 

 من اإلباام. ونو،ا   قامرا   النفس فاما  

                                                 
 يات، ولم يعرج ،ع  مفة النفس هلل تعال  مطعقا .لقد اورد ما لبقاا وما تماا من اآل  1))

 .١/35٢الكشاف: الومخشري،   2))

 .١/69٤الممدر اللابق،   3))
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 ژ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ ژ: "قوله المعتولة قائعين لااأو  ف (األنعام)آية واما ،ن 

فااا  .(١)من  معة ما يقو  لام ليلرام ويبشرام بلعة رحمة اهلل وقبوله التوبة منام" 5٤األنعام: 
 تفلير انشائي مح .

فتلارة تُلأو   باللاات  :ي المعتولة في مفة النفس انالا تابعلة لعللياق اللواردة فيلهإن خممة را
وملفواا بمكنونالا وملا حوتله ملن ،علوم، واخلر  يملفواا  :المميوة ،لن اات اللاوات، وتلارة اخلر 

 .فالد تأوي  وااا ،بأفعالاا من تيلير وتبشير ورحمة

 : هلل ال فس فةص من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا ياً 
إلل   نل  مل  تلأويمت المعتوللة فلي  ولارت  نبلا   ،شرية االثن  لقد تمقت تأويمت الشيعة 

 اللياق ليدلام ،ع  معانياا. ،شرية االثن تفلير مفة النفس، فقد اتب  الشيعة 

: "اي تععم  مي  ما ا،عمه من حقيقة امري وال ا،عم مفة النفس قائم   (الطريحي) او  حيث  
 اي ان حقيقة الشيء اي نفله. ،(٢)"ن  معة الشئ وحقيقتهفالنفس ،بارة ،... حقيقة امرد 

نفلي وال ا،علم ملا فلي نفللد، اي تععلم غيبلي وال ا،علم غيبلد. وفلي "تععم ما في وقا  آخر:  
 فقد اولاا باللي . .(3)القرآن، ويحاركم اهلل نفلا ، يعني إنتقامه."

: "يعني اياه فوض  نفله مكان إياه، ونفله يعني ،اابه، واضافه إل  بقوله (الطولي) واو 
  و للله االختملللاص، والتحقيلللق كملللا للللو حققللله بملللفة بلللأن يقلللو  يحلللاركم اهلل الم لللاوي نفلللله ،عللل

فيللر   .(5): "قللد بينللا ان معنلل  قوللله " ويحللاركم اهلل نفللله " ،اابلله"واكللد فللي موضلل  آخللر .(٤)لكللم"
 ا .اناا متمومة م  و،يد اهلل ألناا تلاق لععا

الشلريف رف  آخرون نلبتاا هلل تعال  لما في اللد ملن مشلاباة لعمخعلوقين، وملن ال الء و 
: "فمل  )ال  هلل نفلس الاي لاق األدلة والبرااين لينفي مفة النفس ،ن اهلل تعال  قلائم   الرضي

لللل  اهلل المملللير(،  ،( وربملللا تععقلللوا بقولللله للللبحانه فلللي اواخلللر الللاه اآليلللة: )ويحلللاركم اهلل نفلللله وا 
                                                 

 .٢/٢9الممدر نفله،   1))

قم،  -(، تحقيق: محمد كاظم الطريحي، انشارات واادي١/٢8٢تفلير غري  القرآن: فخر الدين الطريحي، )  2))
 ه.١3٤7

 .١7٢،  عفر اللبحاني العقيدة اإللممية:  3))

 .٢/٤3٤التبيان: الطولي،   4))

 .٢/٤36الممدر اللابق:    5))
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، والاه ملن ملفات المخعلوقين، و،مملات المحلدثين. و لوابام ،لن قالوا: قد اثبت تعلال  لله نفللا  ف
الد: ان المراد بقوله تعلال : )ويحلاركم اهلل نفلله( اي: يحلاركم اهلل ،قابله، ويخلوفكم نقمتله، واراد 
ر تعال  بااا االختماص )ا،ني: باكر النفس(: تحايرام من العقا  الاي يأتي ملن قبعله ويملد

 .(١)،ن امره، ال العقا  الاي ي ريه تعال  ،ع  ايدي المخعوقين، ويق  من  اة الملعطين"

بقلللو  فلللي تأويللل  اآليلللة، فقلللد اللللقطت الحيعلللة ملللن يلللده إال  (الرضلللي)مراوغلللات  ويبلللدو ظلللاارا  
يلة التلي التعملت ،عيله فقلد اامعالا العقا ، او العاا ، والنقمة في اآليلات التلي للاقاا، واملا اآل

  .فعم يأولاا، ١١6المائدة:  ژ ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ں  ں ژواو قوله تعال : 

 .(٢)يعني انتقامه" " -٢8آ  ،مران:  ژۈئ  ۈئ  ۆئ ژنتقام، فقالوا: وقد فلرواا باال

ن فريقا  و  : واقال، فر النفس بالاات،شرية ما  إل  الموا  حين فل االثن من الشيعة آخر  ا 
"الللنفس بمعنلل  اات الشللئ حللل ، فقللد وضللح إان: ان معنلل  قوللله تعللال : )ويحللاركم اهلل نفللله( 

ن النفس اانا لو كانت غير ااته، كان كأنه قد حارام لواه او بعضه، واو اي: يحاركم إياه، أل
  .(3) لام و،ممات المحدثات"بعي ، إاا ك  الد من مفات األيتعال  ،ن الت وئة والت

 :هلل ال فس صفة من السلف موقف: ثالثاً 
، واي ثابتة بالكتا    ، ونفله اي ااته ،و و س هلل تعالا  اللنة وال ما،ة يثبتون النفا
 .(٤)"ونفله اي ااته المقدلة"في م موع الفتاو :  (ابن تيمية)قا  شيخ اإللمم ، فواللنة

ويللراد بللَنْفس الشلليء ااتلله و،ينلله؛ كمللا يقللا : رايللت ويللدا  نفللله و،ينلله، وقللد قللا  ": وقللا  ايضللا  
  ڦ  ڤ  ڤ     ڤ ژ ، وقللللللللللللا  تعللللللللللللال :ژہہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ں  ں ژتعللللللللللللال : 

، وفللي الحللديث المللحيح؛ ژ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئۈئ  ۈئ  ۆئ ژ، وقللا  تعللال :  ژ ڦ
لقلد قعلت بعلدد اربل  كعملات للو وون بملا قعتيله للوونتان: للبحان اهلل ،لدد "انه قلا  ألم المل منين: 

، وفلي الحلديث (5)"اد كعماتهخعقه، لبحان اهلل ونة ،رشه، لبحان اهلل رض  نفله، لبحان اهلل مد
                                                 

 .79حقائق التأوي : الشريف الرض ،   1))

 .80. وانظر تمحيح ا،تقادات االمامية: ٢6اال،تقادات:   2))

 .38الشريف الرض ،  حقائق التأوي :  3))

 (١٤/١96) ،ابن تيمية: م موع الفتاو   4))

ابلللن ما لللة ابلللو ،بلللد اهلل (، للللنن ٢/١٢5١(، )3808د: األد ،  : فضللل  التللللبيح، )ح للللنن ابلللن ما للله:  5))
 ، د.ت.إحياء الكت  العربية ، د.ط،محمد القوويني، تحقيق: محمد ف اد ،بد الباقي
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قو  اهلل تعال : انا ،ند ظن ،بدي بي وانلا معله حلين يلاكرني، ي": المحيح اإللاي ،ن النبي 
ن اكرنلي فلي ملأل؛ اكرتله فلي ملأل خيلر ملنام ؛ فالاه (١)"إن اكرني في نفله، اكرته فلي نفللي، وا 

المواضللل  الملللراد فيالللا بعفلللظ اللللَنْفس ،نلللد  مالللور الععملللاء: اهلل نفلللله، التلللي الللي ااتللله، المتملللفة 
بمفاته، ليس المراد باا ااتا  منفكة ،ن المفات، وال المراد باا ملفة لعلاات، وطائفلة ملن النلاس 

وناللا مللن بللا  المللفات، كمللا يظللن طائفللة اناللا الللاات الم للردة ،للن المللفات، وكللم القللولين ي عع
 . (٢)"خطأ

مللتقم  فلي ملحيحه  بابلا   (البخلاري)،عيه ،ند اللعف المالح فقد افلرد  وااا اإلثبات م م   
  ڻ      ڻ  ں  ں ژ قوللله  لل  اكللره:، و  ژۈئ  ۈئ  ۆئ ژبللا : قللو  اهلل تعللال : ": الللماه

 .(3)"ژ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ

، ثللم (٤)"اي: ااتلله المقدلللة" ژۈئ  ۈئ  ۆئ ژ: تفللليره قللائم  فللي  (القالللمي)واثبتاللا 
ان  اللاه المللفات إنمللا اللي مللفات اهلل لللبحانه ،علل  مللا يعيللق ب مللله  الللا  الللد حللين قللا : "

 .(5)دلة كنلبة مفات ك   شيء إل  ااته"نلبتاا إل  ااته المق

فلللي الللاا: اهلَل  الملللراد بلللالنفس":  شلللرحه لعملللفاتفي (،بلللد اهلل اللنيملللان)قلللا  الشللليخ وكلللالد 
تعال ، المتمف بمفاته، وال يقمد بالد ااتلا  منفكلة ،لن الملفات، كملا ال يلراد بله ملفة اللاات 

 .(6)"كما قاله بع  الناس

 : )النفس( مفة هلل ،و  و  ، منام اإلمام ابن خويمة في كتابه فقا  ومن اللعف من يعد  

                                                 
ابللو ،بللد الللرحمن (، ١/3١8(، )909الواللد والرقللائق البللن المبللارد:  : اكللر رحمللة اهلل تبللارد وتعللال ، )ح   1))

 ، د.ت.بيروت –دار الكت  الععمية ، ق: حبي  الرحمن األ،ظمييحق، تالمْرووي ،بد اهلل بن المبارد الحنظعي

 (٢93-9/٢9٢) ،ابن تيمية: م موع الفتاو   2))

 .9/١١٤، كتا  التوحيد: محيح البخاري  3))

كتل  ، دار ال١، ط:ق: محمد بال  ،يون اللوديحقالقالمي، تمحمد  ما  الدين بن محمد : محالن التأوي   4))
 .٢/306، ال١٤١8، بيروت – الععمية

 .٢/90الممدر اللابق:   5))

المدينللة  -مكتبللة الللدار ، ١، ط:ق: ،بللد اهلل اللنيمللانيللحق، تابللو الحلللن ،عللي بللن ،مللر الللدارقطني: المللفات  6))
 .١/٢٤9ه، ١٤0٢المنورة، 
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فأو  ما نبدا به من اكر مفات خالقنلا  ل  و،لم فلي كتابنلا الاا: اكلر نفلله،  ل  ربنلا ،لن ان "
 .(١)"تكون َنْفُله كَنْفِس خعقه، و،وَّ ان يكون َ،َدما  ال َنْفس له

وممللا نطللق بلله القللرآن ومللحَّ بلله النقلل  مللن المللفات "قللا :  (،بللد اللنللي المقدلللي) ايضللاو 
 . (٢)"، ثم لرد بع  اآليات واألحاديث إلثبات الد()النَّْفس

النقل   حَّ بااحيومما نطق باا القرآن وم"قا :  ، حين(مديق حلن خان)ومن المتأخرين 
، قللا : اي: ااتلله ژۈئ  ۈئ  ۆئ ژ فللي تفلللير قوللله تعللال :، ثللم (3)"مللن المللفات: الللنَّْفس

 .(٤) المقدلة

حل  لليس احلد ا"، قلا : قلا  النبلي ملع  اهلل ،عيله وللعم : (ابلن مللعود )وقد ثبت انه ،ن
 .(5)"إليه المدح من اهلل، فعالد مدح نفله، وليس احد اغير من اهلل، فعالد حرم الفواحق

"والللنفس فلي كللمم العلر  ،علل  و لوه ؛ فمناللا : حللين قلا :  (البياقلي)ومملن اوضلح البيللان 
،  كبيلرا   ومناا : م لمة غير مروحة ، تعال  اهلل ،ن ااين ،عوا   نفس منفولة م لمة مروحة ،

ومناا : نفس بمعن  إثبات الاات كما تقو  فلي الكلمم : الاا نفلس األملر ، تريلد إثبلات األملر ال 
، فععل  الاا المعنل  يقلا  فلي اهلل للبحانه إنله نفلس ، ال ان  مروحلا   منفولة او  لما   ان له نفلا  
  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ں  ں ژ :، وقلللد قيللل  فلللي قولللله تعلللال مروحلللا   ا   للللممنفوللللة او  لللله نفللللا  

اي تععم ما اكنه والره وال ،عم لي بما تلتره ،ني وتليبه ، ومث  ااا قو  النبي مع   ژ  ہہ
. اي حيلث ال يععلم بله (6)"فإن اكرنلي فلي نفلله اكرتله فلي نفللي"اهلل ،عيه ولعم فيما رويناه ،نه 

                                                 
 .١/١١: ابن خويمة، التوحيد  1))

 . ٤0ص: ،قيدة الحافظ ،بد اللني المقدلي  2))

 .65ص  ،قطف الثمر: مديق حلن خان3)  )

 . 353-3٤9، مفات اهلل ،و و  : اللَّقَّافانظر:   4))

ابن حبان: د: المدق واألمر بالمعروف والناي ،ن المنكلر،  : اكلر خبلر ثلان يملرح بملحة ملا اكرنلاه،   5))
محملد بلن حبلان  ابلو حلاتممحيح ابن حبان بترتيل  ابلن بعبلان: (، قا  األلباني: محيح. ال١/5٢9(، )٢9٤)ح 

ه.  ١٤١٤، بيلللروت –م لللللة الرللللالة ، ٢، طق: شلللعي  األرنللل وطيلللحقت ،الُبللللتي التميملللي، ابلللو حلللاتم اللللدارمي
 .٢/١66، 6١١وانظر: األلماء والمفات لعبياقي: ح:

 (.٤/٢06١، )٢675وبة واإللتلفار،  : الحث ،ع  اكر اهلل، ح: محيح ملعم، د: الاكر والد،اء والت  6))
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،للن  احللد وال يطعلل  ،عيلله ، وامللا االقتللرا  واإلتيللان المللاكوران فللي الخبللر فإنمللا يعنللي بامللا إخبللارا  
 .(١)"بة والملفرة كما رويناه ،ن قتادةلر،ة اإل ا

"ومععللوم ان نفللس اهلل التللي اللي ااتلله ثبللات مللفة الللنفس فقللا : إ،علل   (ابللن تيميللة)وقللد اكللد 
المقدلللة المومللوفة بمللفات الكمللا  ليلللت مثلل  نفللس احللد مللن المخعللوقين  وقللد االل  طائفللة مللن 
المنتللللبين إلللل  الللللنة ملللن االلل  الحلللديث وغيلللرام وفللليام طائفلللة ملللن املللحا  الشلللافعي و احملللد 

فس مللفة مللن المللفات والمللوا  اناللا ليلللت مللفة بلل  نفللس اهلل اللي ااتلله وغيرامللا إللل  ان الللن
لبحانه والموملوفة بملفاته للبحانه واللد ألنله بإضلافته إليله قطل  المشلاركة فكلالد لملا اضلاف 
إليه ،عمه وقوته وو اله ويديله وغيلر اللد قطل  بإضلافته إليله المشلاركة فلامتن  ان شليئا ملن اللد 

 .(٢)"تكون ااته من  نس اوات المخعوقين  ان من  نس مفات المخعوقين كما امتن

"فعع  الم منين خامتام و،امتام قبو  كل  ملا ورد ،نله وكرر التوضيح في فتاويه قائم: 
ملف ،عيه اللمم بنق  العد  ،لن العلد  حتل  يتمل  بله وان مملا قضل  اهلل ،عينلا فل  كتابله وو 

 .(3)"ة بمحة الدبه نفله ووردت اللن

داللة ،ع  إثبات المفات ، وان األنبيلاء  "وفي ااا ايضا  رحمه اهلل فقد قا :  (ابن باو)واما 
 اءوا بإثبات الماء اهلل ومفاته ،ع  الو ه المئق به لبحانه وتعال  ، وانه  ل  و،لم يوملف 

نفلا تعيق به ،و و   ال تشابه نفلوس المخعلوقين ، كملا انله للبحانه لله و له ولله يلد ولله  بأن له
قللدم وللله امللاب  ال تشللابه مللفات المخعللوقين ،  للاء بعلل  اللاا فللي الكتللا  العويللو ، و للاء فللي 
الللللنة المطالللرة اكلللر الو للله واليلللد والقلللدم واألملللاب  كللل  اللللد دليللل  ،عللل  انللله للللبحانه موملللوف 

        ٿ  ٺ ژ: ه ال يعللوم مللن الللد مشللاباته لعخعللق ، ولاللاا قللا  ،للو و لل بمللفات الكمللا  ، وانلل

فنفلللل  ،للللن نفللللله المماثعللللة ثللللم اثبللللت لنفللللله اللللللم  ، ١١الشللللور :  ژ  ٹ  ٹ     ٿ   ٿٿ
والبمر ، فد  اللد ،عل  ان ملفاته واللماءه ال شلبيه لله فيالا ، وال مثيل  لله فيالا . بل  الو  ل  

 .(٤)"الملتحق ألن يعبد ويعظم    و،م وافعاله ، فاو و،م الكام  في ااته والمائه ومفاته

                                                 
 .6١9.  ح:٢/١7٤األلماء والمفات: البياقي،   1))

 .5/363درء التعار : ابن تيمية،   2))

 .١/5٢. انظر: العقيدة الحموية الكبر : 5/73م موع الفتاو :   3))

 .3/53م موع فتاو  ومقاالت ابن باو:   4))
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 : هلل الج ب صفة: سسادال الم لب
  جئ  ی     ی ژواي قوله: ،   في حق اهلل  ن اثبتت مفة ال لقد وردت آية واحدة 

 .56الومر:   ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ

  :هلل الج ب صفة من المعتزلة موقف: أولً 
، فقلللاموا لتشلللبيه والت لللليمانكلللرت المعتوللللة ملللفة ال نللل  هلل تعلللال  ألن اثباتالللا يللل دي إلللل  ا 

التلي تضلمنتاا بمعنل  يعيلق بااتله تعلال  حلل  و،مالم، وملن اللريل  والع يل  حقلا   ةاآليلبتأوي  
التلللي تضلللمنت الللاه الملللفة ،عللل  انالللا ادللللة لعقلللائعين  ةقلللد للللاق اآليللل (،بلللد ال بلللار)ان القاضلللي 

  بال لمية، وناقشام ،ع  ااا األلاس، فقا : "واما شباام ملن  الة الللم  فكثيلرة، منالا: ال نل
ال ن  اانلا بمعنل  الطا،لة، واللد مشلاور    ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی     ی ژ: في قوله 

، فقلد (١)في العللة، و،عل  الاا يقلا : اكتلل  الاا الحلا  فلي  نل  فلمن: اي فلي طا،تله وخدمتله"
 بمعن  الطا،ة والخدمة.او  ال ن  

،علل  مللا تقوللله  : "ال يللد  ،علل  ان اهلل  نبللا  اناللا بمعنلل  الللاات فقللا  فللي موضلل  آخللر بللينو  
المشباة والد ان ااه العفظة إاا اكرت م  الفعل  اللا  يفعل  لعليلر او أل ل  الليلر ، فلالمراد بله 

بت الما  ف   نل  الاات ، واو الا  يعق  من قو  القائ  : احتمعت ااا ف   ن  فمن ، وكل
فمن. فإنما اراد اهلل تعال  : ،ع  ما فرطت ف  اات اهلل. ومت  لم يحم  ،ع  ااا الو ه للم يفلد 

 فقد نف  اي معن  قائم لع ن  كمفة لو  انه اات اهلل. .(٢)"البتة

"   ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی     ی ژ :فلللللي قولللللله تعلللللال  (،بلللللد ال بلللللار)قلللللا  القاضلللللي  
 .(3)ال ن  اانا بمعن  الطا،ة"

"وبمعن  : ففي رلائ  العد  والتوحيد قا الاات،  :القاضي مفة ال ن  بأناا   ايضا  واو   
 .(٤)اات اهلل"

                                                 
  .٢٢8الخملة: القاضي ،بد ال بار،  رح األمو ش  1))

 .597متشابه القرآن: لعقاضي ،بد ال بار،   2))

 .١5٢شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار، ص:   3))

 .١/٢١7 رلائ  العد  والتوحيد: القاضي ،بد ال بار،  4))
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 ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ ژ :الكشللاف: "قيلل ااد التأويلل  لعقاضللي فقللا  فللي  (الومخشللري)ووافللق  
،ع  معنل : فرطلت فلي اات اهلل. فلإن قعلت: فمر ل  كمملد إلل  ان اكلر ال نل  كلم اكلر للو  
مللا يعطلل  مللن حلللن الكنايللة وبمغتاللا، فكأنلله قيلل : فر طللت فللي اهلل. فمللا معنلل  فر طللت فللي اهلل، 

ر مضللاف محللاوف، لللواء اكللر ال نلل  او لللم يللاكر: والمعنلل : فر طللت فللي قعللت: ال بللد  مللن تقللدي
 .(١)طا،ة اهلل"

 ..."وقاللللت المعتولللة بإنكللار اللللد شلللعري إ مللاع المعتولللة ،عللل  التأويلل  فقللا : وقللد نقلل  األ 
س البللارئ اللي اي فللي امللر اهلل، وقللالوا: نفلل  ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی     ی ژ :وقللالوا فللي قوللله

 .(٢)او وكالد ااته اي او"

 :هلل الج ب صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا ياً 
،شرية ،ن المعتولة في الاه القضلية كثيلرا ، حيلث  ععلوا  نل  اهلل  االثن لم يختعف الشيعة  

 ،نللله،  منين ،علللي رضلللي اهللانللله املللره تعلللال ، ولكلللنام اضلللافوا للللالد ان  نللل  اهلل الللو اميلللر المللل
 وائمتام ايضا   ن  اهلل.

او فلي املر  ،معنلاه فرطلت فلي طا،لة اهلل ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ ژ  اء في التبيان: "قوللهفقد 
اهلل إال انه اكر ال ن  كما يقا : ااا ملير في  ن  الد الماضلي فلي املره، وفلي  اتله، فلااا 

 .(3)" نبهماص به من و ه قري  من معن  اكر ااا د  ،ع  االخت

  ىئ  مئ  حئ ژقللو  اهلل ،وو لل  :  "وتأويلل  آخللر واللو اميللر الملل منين، اي ،عللي، فللأولوا: 

ن ،عيه اللمم ، وكالد ما كان بعلده ملن االوملياء بالمكلا قا  :  ن  اهلل امير الم منين ژ  يئ
 .(٤)"اللمم : نحن  ن  اهللمادق ،عيه قا  ال آخرام ...الرفي  إل  ان ينتا  االمر إل  

                                                 
 .٤/١37 الكشاف: الومخشري،  1))

: احمد ،بلد  بيان تعبيس ال امية في تأليس بد،ام الكممية. وانظر: ١/55مقاالت اإللمميين: األشعري،   2))
مكلة  -مطبعلة الحكوملة ، ١، ط:ق : محملد بلن ،بلد اللرحمن بلن قاللميلحق، تالحعيم بن تيمية الحراني ابو العباس

 .١/386ه، ١39٢المكرمة، 

 .9/37التبيان: الطولي،   3))

 .٤96، ،بد الحويو  تفلير نور الثقعين:  4))



132 

 

 ن  اهلل ،عي : في حقه وطا،ته وقربه، ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ ژ ": (الفي  الكاشاني)وقا   
ورد: نحلللن  نللل  و  ،فلللي واليلللة ،علللي ... ،،عيللله الللللمم، والللو ح لللة اهلل ،عللل  الخعلللق يلللوم القياملللة

 .(١)اهلل"

: "  نلل  اهلل اميللر الملل منين ،عللي بللن ابللي طاللل  )،عيلله اللللمم( واكللد التأويلل  ايضللا قللولام 
نام واهلل ا،علم بملا وكالد من كان بعده من األومياء بالمكان الرفي  إل  ان ينتاي إل  األخير م

 .(٢)"او كائن بعده

ال نللل  الطا،لللة فلللي لللللة العلللر  يقلللا  الللاا "فلللي كتلللا  المعلللاني والتوحيلللد:  (ملللدوقال)وقلللا   
ملير في  ن  الع ه اي في طا،ته فمعن  قو  امير الم منين )،عيه اللمم( "انا  ن  الع ه" انلا 

 .(3)ي في طا،ة الع ه"ا  ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ ژ:  الاي واليتي طا،ة الع ه قا  الع ه ،وو  

نتعقل  : ان الا ملفة وائلدة ثبوتيلة وان للم فقيل  ...من المفات المختعف فيالا ال نل  ال ن   "
 فقي  المراد فيه امر الع ه كما قا  الشا،ر: ...معنااا، 

 له كيد حو او ،ين ترقرق      ام ا يتقين الع ه في  ن  ،اشق            

 (.٤)"الا ب نبه اي ن اته اراد ال نا وقي  

 ي  بمعن  امر اهلل، ثم اَتوا بمعاني اخر و مما لبق يتضح ان الشيعة وافقوا المعتولة في التأ 
 كوالية ،عي، واألئمة. 

 :هلل الج ب صفة من السلف موقف: ثالثاً 
لقد اثبت اللعف المالح مفة ال ن  هلل تعال ، كما يعيق بو اه تعال ، وما ينبللي لعظملة  

للياق اآليلة يلد   :مفة ال ن  هلل، وبعضام قا فبع  اللعف قا  : نأخا مناا إثبات لعطانه، 
.. ، ولللم تللأت اللاه اآليللة لبيللان المللفة.،علل  ان المعنلل  : ،علل  مللا فرطللت فللي حللق اهلل وطا،تلله

إنه ي خا مناا مفات . قا  : إنه ال يأتي التعبير بالنلبة هلل لبحانه وتعلال  إال  وآخرون قالوا: 
تلد  ،عل  المعنل  اللاي د   ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ ژ بما يمح  ان يومف اهلل به، وملن ثلم قلا  :

                                                 
 .١09،  لفي  الكاشانيا التفلير األمف :  1))

 .١0غاية المرام وح ة الخمام: ص  2))

 .5/١5ه، ١٢5٤، بن محمد الدراوي حلينالقو  الشارح:   3))

 .١/١5المر   اللابق:   4))
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، ل نلل مللله و،ظمتلله ، وال فللرق بللين ا،عيلله لللياق اآليللة، وايضللا  نلللتفيد منلله ان هلل  نبللا  يعيللق ب 
واللللاق ، والقللدم، والر لل  ، والو لله، واليللدين ، والعللين، واللاه المللفات دلللت ،عياللا ادلللة مللريحة 

 .(١)"محيحة، بعضاا في كتا  اهلل وبعضاا في لنة رلو  اهلل 

اي فلي حقله  ،قا  اال  التأويل  فلي  نل  اهلل فلي  انبله "ل : المراد حقه تعا (البياقي)وقا   
 .(٢)ألن التفريط إنما يق  في الد ال في ال ن  المعاود "، واو طا،ته

اي: فلي   ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ ژ ان ال نل  بمعنل  الحلق فقلا  فلي تفلليره: (الللعدي)واكد 
 .(3)" ان  حقه

وقا  م االد ، "وقا  الضحاد في  ن  اهلل في اكر اهللآراء اللعف فقا :  (البياقي)وا م   
و،ن الفلراء فلي  نل  اهلل فلي والمعن  في ال مي  متقار ،  ،المعن  ،ع  ما ضيعت من امر اهلل

ي  في  ن  مودتد، اي في منه قولام ااا قعوال ن  معظم الشيء واكثره و  :قا  ، ثمقربه و واره
 .(٤)"حا ته او حقه

،علل  مللا  ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ ژ معنلل  ،للدة اقللوا  فللي تفللليره فقللا : " (الشللوكاني)وقللد اكللر  
فلي ثلوا  اهلل. ...  ، وقيل :فلي اكلر اهلل، ويعنلي بله القلرآن، والعمل  بله ...وفرطت فلي طا،لة اهلل

: اي فرطت فلي الطريلق اللاي وقي اي في طع   واره وقربه واو ال نة، و ه، في قر  اهلل و وار و 
اهلل ،عيلله ولللعم، و،علل  اللاا فال نلل  اللو طريللق اهلل مللن توحيللده واإلقللرار بنبللوة رلللو  اهلل مللع  

 .(5)"اي قمرت في ال ان  الاي ي دي إل  رضا اهلل بمعن  ال ان :

ومعناه  اة امر  ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی     ی ژ " و قوله تعال لنية: وقا  ماح  ال
ن كلان بمعنل  الملفات ا  و  ،ألن ال ن  إن كان بمعن  ال ارحلة ال ي لوو فلي ملفة باالتفلاق ،اهلل
 .(6)"م يكون لعتفريط فيه معن  وفائدةف

                                                 
 .١/96تيلير لمعة اال،تقاد: المحمود،   1))

 .١/١8٢اقاوي  الثقات: الكرمي،  2))

 .١/7٢7الرحمن: اللعدي، تيلير الكريم   3))

 .١/١83اقاوي  الثقات: الكرمي،  4))

 .٤/٤7١فتح القدير: الشوكاني،   5))

 بيللروت -بحللاث الثقافيللةم للللة الخللدمات واأل  ،اللنيللة فللي امللو  الللدين: ابللو لللعيد ،بللدالرحمن بللن محمللد  6))
 .١/١١5، تحقيق : ،ماد الدين احمد حيدر ١987الطبعة األول ، 
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يقللا  الا ب نبلله اي المللراد فللي امللر اهلل... و "حيللث قللا :  (اإلي للي)كللد اثبللات مللفة ال نلل  او 
 .(١)"ب نابه

يعنلي  ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی     ی ژ"قوله ،و و ل  : ،ن م ااد:  (البياقي)واكر 
 .(٢)ما ضيعت من امر اهلل"

ملن لللان العلر  للم  "قا  ابن دقيق العيلد إن كلان التأويل  قريبلا  وقد  اء في إيضاح الدلي : 
الاه وملا كلان ملن  ،ريلد بله مل  التنويلهاوآمنا بمعناه ،ع  الو ه اللاي  ،توقفنا ،نه او بعيدا   ،نكريُ 

     ی ژ من تخاط  العلر  قعنلا بله ملن غيلر توقلف كملا فلي قولله تعلال  مفاوما   األلفاظ ظاارا  

 .(3)"عه ،ع  حق اهلل تعال  وما ي   لهفنحم ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی

كم القولين فيه حلق؛ ألن اللاين قلالوا نثبلت منالا الملفة قلالوا : نعلم نحلن من الممحظ ان و 
معكلللم ان للللياق اآليلللة يلللد  ،عللل  ان معناالللا ملللا فرطلللت فلللي حلللق اهلل وطا،لللة اهلل ، والللاا واضلللح 

له : ما معن  قو  تعد اللنفس فلي قلو  اهلل  الداللة  دا ، ولو اراد إنلان ان يشرح ااه اآلية وقي 
لفلراا بانالا تتحللر ،عل  ملا فرطلت فلي اإليملان  ژ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی     ی ژتعال  : 

 .(٤)باهلل ، وطا،ة اهلل، من الممة ، والعبادة وغير الد، ويكون تفليره محيحا  

 : هلل اليمين صفة: بعساال الم لب
 ژ :قلللللو  اهلل  والللللي،  ملللللفة اليملللللين فلللللي حلللللق اهللآيلللللة واحلللللدة ل اكلللللر القلللللرآن الكلللللريم

 .67الومر:   ژ ۆئ  ۇئ   ۇئ

  :هلل اليمين صفة من المعتزلة موقف: أولً 
حيلث    ژ ۆئ  ۇئ   ۇئ ژفلي قولله  بلالقوة، اليملين المعتولة المراد ملن او   

   .(5)لة"بمعن  القوة، وااا كثير في الع بأن اليمين: "(،بد ال بار)قا  القاضي 

                                                 
 (.3/١٤6، )اإلي ي :المواقف  1))

 .٢/٢09، األلماء والمفات: البياقي2) )

، دار ١(، ط١/6٢، )إيضاح الدلي  في قط  ح   اا  التعطي : محمد بن إبلراايم بلن للعد اهلل بلن  ما،لة  3))
 م.  ١990، : وابي لعيمان غاو ي األلباني تحقيقاللمم، 

 .١/96انظر: تيلير لمعة اال،تقاد: المحمود،   4))

 .٢٢9شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار،   5))
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فلللللم يملللللح تععلللللق  ژ ۆئ  ۇئ   ۇئ ژ : "وقولللللله تعلللللال  :(القاضلللللي)وقلللللا   
، واللللد ألن ان لللله كفلللا    ژەئ  ەئ  ائ ژ . وال بقولللله :المشلللباة ان هلل تعلللال  يمينلللا  

االقتلدار ، ليملح فيلله التعلارف فل  العللة ان التملدح بمللا ي لر  الاا الم لر  إنملا يريللد بله المعلد و 
التمللدح ، والللد ألن المتعللالم ان كللون الشلليء فلل  يللد اإلنلللان ال يمنلل  كونلله معكللا لليللره ، وان ال 
نملا كلان متملدحا متل  حمل  ،عل  طريقلة المعلد ، وللالد قلالوا فل  الممعلود  يكون مقتدرا ،عيه ، وا 

نما ارادوا بالد  المباللة فل  كونله مالكلا ؛ ألن ااه العفظة ، وان فمنا يمعد ،بده معد اليمين ، وا 
حظ اليمين ف  ااا الو ه اقو  من حظ الشما  ؛ ألناا اشرف اليدين ، فعما قلالوا فيملا يمعكله إن 

 .(٢)"يده تحتو  ،عيه ، وقد مار ف  يده ، لم يمتن  ان يحققوا الد باكر اليمين

اراد ، وانلله  يللراد بللأن الشلليء فلل  قبضللة فللمن ، انلله يمللر فه كيللف وقللا  فللي موضلل  آخللر: " 
مللت ي  لله فيملا شلاء ، فعملا كانلت األر  الاه حالالا مل  اهلل تعلال  ، وكلالد الللموات ،  لاو 

 .(١)ان يتمدح بأناا ف  قبضته ، وان اللموات مطويات بيمينه"

اف  وال منلللاوع، وبيمينللله: د: " قبضلللته: معكللله بلللم ملللفقلللا  التأويللل  بالمعلللد (الومخشلللري) واكلللد  
بقدرته. وقي : مطويات بيمينه مفنيات بقلمه، ألنله اقللم ان يفنيالا، وملن اشلتم رائحلة ملن ،عمنلا 

 .(٢)ااا فعيعر  ،عيه ااا التأوي  ليتعا  بالتع   منه ومن قائعه"

 :هلل اليمين صفة من عشرية ىث ال  الشيعة موقف: ثا ياً 
،شللرية مللفة اليمللين هلل تعللال ، واد ،للوا ان المللراد مناللا الم للاو فحللل ،   ثنللاو   الشلليعة اال 

 والمراد مناا المعرفة، او القدرة واإلحاطة.

  ى  ى  ې  ې ژ :قد نف  اهلل تعال  التشبيه ،نه في قوله تعال  ":(الطولي)فقد قا   

  ژ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ
قا  االئمة: معناه ما ،رفوه ، حيث دفعا  لما يتبادر إليه الفام با،تبار المحلولات، 67الومر: 

حاطته ب مي   ما ،ظ موه حق  ،ظمته. وقبضة اهلل ، و حق  معرفته ،بارة ،ن قدرته وا 
  ژ  ک  ڑ  ڑ ژاته. واليمين ل في كمم العر  ل بمعن  المعد والقدرة، كما قا  تعال : مخعوق

                                                 
 .598  القاضي ،بد ال بار، متشابه القرآن:  1))

 .٤/١٤٤الكشاف: الومخشري،  2))
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واشار من ان اي بالقوة والقدرة. واشعار العر  في الد اكثر  د ا  من ان ُتاكر،  ،٤5الحاقة: 
 .(١)"تُنشد وتُبرو وُتظار

ويكاد يطل  تأويعام لعيمين بأنالا القلدرة ،عل  بلاقي التلأويمت، واكلد اللد شليخام الطبرللي  
اي في مقلدوره طيالا، واكلرت  :معناه، 67الومر:  ژ ۆئ  ۇئ   ۇئ ژ " قولهقائم : 

 .(٢)"قي  اليمين القوةلتحقيق لعمعد. اليمين مباللة في االقتدار وا

الوملر:  ژ ۆئ  ۇئ   ۇئ ژو ل  :  "فقوله ،وو اء في تفلير نور الثقعين:  

الومللر:  ژ ۆئ  ۇئ   ۇئ ژ لل  :  والقللوة يقللو  ،للوو ،اليمللين اليللد واليللد القللدرة ،67
 .(3)  بقدرته وقوته"ا ،67

 ژو قولله: "بأناا القوة والقلدرة، فقلا  فلي تفلليره:  (الطبطبائي) وقد لار ،ع  التأوي  ايضا   

يمين الشيء يده اليمن  و  انبله القلوي و يكنل  بالا  ،67الومر:  ژ ۆئ  ۇئ   ۇئ
 .(٤)"م ثر في الو ود إال اهلل لبحانه ان الو  ...،ن القدرة، 

لعتعبيلر ي يقلب  ،عيله ب ميل  الكلف، تللتخدم ،لادة القبضة: الشيء الا: "(الشيروي)وقا   
 .(5)"،ن القدرة المطعقة والتلعط التام

 فخممللة راي الشلليعة فللي مللفة اليمللين اناللم ا معللوا ،علل  تأويعاللا بأناللا القللدرة او القللوة، وآخللرون
 قالوا بمعاني مشاباة ومترادفة لااان المعنيان.

،شلللرية قلللد للللاروا ،عللل  خطللل  المعتوللللة فلللي التأويللل   االثنللل نعحلللظ ان الشللليعة ومملللا للللبق  
،امة، وخاملة فلي الاه الملفة فالم قلالوا بلنفس تأويلات المعتوللة، واللد إن د   فإنملا يفيلد التلأثر 

 . ،شرية االثن  الواضح ِقَب  الشيعة

                                                 
مركللللو األبحللللاث (، د.ط، ٤7 ، )صابللللو بكللللر الحمللللني الدمشللللقيدفلللل  الشللللبه ،للللن الرلللللو  و،للللن الرلللللالة:   1))

 ، د.ت.العقائدية

 . 8/369. وانظر تفلير م م  البيان: الطبرلي، 9/٤٤التبيان: الطولي،   2))

 .8/5٤ ،بد الحويو  تفلير نور الثقعين:  3))

 .١7/١50بطبائي، تفلير الميوان : الط  4))

 .١5/١٤٤تفلير األمث : الشيروي،   5))
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 :هلل اليمين صفة من السلف موقف: ثالثاً 
بلللم تمثيللل  وال تشلللبيه،  ملللفة اليملللين هللحيلللث انالللم اثبتلللوا  لقلللد كلللان موقلللف الللللعف واضلللحا   

وتنويلللله بللللم تعطيلللل ، فاللللي مللللفة تعيللللق بلللله تعللللال ، وليلللللت  للللوارح وا،ضللللاء وابعاضللللا  وا للللواء 
، ب  اي مفات خبرية ثابتة، ينتاي ،عمنا فياا ،ند المعنل  العلام دون تكعلف لمعرفلة (١)كمفاتنا
 .(٢)كيفيتاا

 لله وان ، ويلر  يللم  و ل  ،لو انله ،عل  ا معلوا": قولله الللنة اال  ا،تقلاد فلي  لاء حيث 
 .(3)"بيمينه مطويات واللماوات القيامة يوم قبضته  ميعا األر  وان ، مبلوطتين يدين تعال 

 ،عل  الحديث واا  اللعف منام اللنة اا  و ماور: "فقا  (الكرمي) اإل ماع نق  وايضا   
 . (٤)"حقيقتاا ،ن له تنويانا م  نفلراا وال تعال  اهلل إل  مناا المراد معنااا وتفوي  باا اإليمان

 واألخبار اآلي من ورد ما يفلروا لم انام األمة ااه من نيالمتقدم ،ن (البياقي) نقعه ومما 
  .(5)التبعي  ،عيه ي وو ال واحد اهلل ان بأ معام ا،تقادام م  البا  ااا في

نملا ال ارحة ،ندنا اليد معن  وليس" (الخطابي) قا و    فلنحن التوقيلف بالا  لاء ملفة الي وا 
 والو الملحيحة واألخبلار الكتلا  بالا انتال  حيلث إلل  وننتالي نكيفالا وال  لاءت ما ،ع  نطعقاا
  .(6)"وال ما،ة اللنة اا  ماا 

 "بلا  اكلر إثبلات اليلد لعخلالق البلارئ  ل  و،لم كتابله اللماه:  في بابا   (ابن خويمة)وقد افرد  
وقلا  انله خعلق آدم ،عيله الللمم بيديله  والبيان ان اهلل تعال  له يدان كما ا،عمنلا فلي محكلم تنويعله

ب  يداه مبلوطتان ينفق    و،م تكايبا لعياود حين قالوا يد اهلل ملعولة فكابام في مقالتام وقا  
ان األر   ميعللا قبضللته يللوم القيامللة واللللموات مطويللات بيمينلله و يللد اهلل  وا،عمنللاكيللف يشللاء 

ليله تر علون فوق ايديام وقا  فلبحان اللا  بيل وقلا  تعلو ملن تشلاء وتلا  ده معكلوت كل  شليء وا 
                                                 

 /للللكتو، ٢، طحملللد المنملللور إبلللراايم: بلللين تللللعيم الللللعف وتأويللل  الخعلللف اللللتواء اهلل ،عللل  العلللرقانظلللر:   ١))
 .١/٢8ه، ١٤٢6 ، ني يريا

،علي بلن : فلتح البلاري فلي المخالفلات العقديلة  التنبيله ،عل. ١/١0٤انظر: المفات االلاية: محمد ال لامي،   ٢))
 .١/٤8ه، ١٤١9، ،بد العويو بن ،عي الشب 

 .١/٢8،   اللنة شرح امحا  الحديث: محمد بن ،بد الرحمن الخميسا،تقاد اا  3))

 .١/65، رميالك :اقاوي  الثقات 4))

 .١/79، حمد بن نامر بن ،ثمان آ  معمر: التحفة المدنية في العقيدة اللعفيةانظر:   5))

 .١/١5٤اقاوي  الثقات: الكرمي،  6))
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من تشلاء بيلدد الخيلر إنلد ،عل  كل  شليء قلدير وقلا  اوللم يلروا انلا خعقنلا لالم مملا ،معلت ايلدينا 
 .(١)انعاما"

إن هلل تعلللال  يلللدان واملللا ملللفة لللله فلللي ااتللله ليللللتا  : "(احملللد بلللن حنبللل )ومملللا بينللله اإلملللام  
ب لللارحتين وليللللتا بملللركبتين وال  للللم وال  لللنس ملللن األ للللام وال ملللن  لللنس المحلللدود والتركيللل  

مق واألبعللا  وال للوارح وال يقللاس ،علل  الللد ال مرفللق وال ،ضللد وال فيمللا يقتضللي الللد مللن إطلل
قولام يد إال ملا نطلق القلرآن بله او ملحت ،لن رللو  اهلل ملع  اهلل ،عيله و للعم الللنة فيله قلا  
اهلل تعال  ب  يداه مبلوطتان وقا  رلو  اهلل مع  اهلل ،عيه و لعم كعتا يديه يمين وقا  اهلل ،و 

يلده  و    ما منعد ان تل د لما خعقت بيدي وقلا  والللماوات مطويلات بيمينله ويفللد ان تكلون
القوة والنعمة والتفض  ألن  م  يد ايد و م  تعد اياد ولو كانت اليد ،نده القلوة لللقطت فضليعة 

 .(٢)آدم وثبتت ح ة إبعيس"

 .(3)""وكعتا يدي الرحمن يمين:  ،ن م ااد قوله (البياقي)وقد نق   

" ان نععم ان الخالق ال يماث  المخعوق ، ال فلي ااتله ، وال فلي ملفاته اليقين به ومما ي    
ان ملللفات اهلل كمثللل   وللللالد ال ي لللوو ابلللدا ان تتخيللل  كيفيلللة ملللفة ملللن ملللفات اهلل ، او تظلللن

 .(5) خممة معتقد اللعف في مفة اليمينوااا  .(٤)"مفات المخعوق

 : هلل ال ور صفة: ثامنال الم لب
  :قلو  اهلل والي: ،   اثبتلت ملفة النلور فلي حلق اهلل وردت آية واحدة في القلرآن الكلريم 

 . 35النور:    ژ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ   ھ  ھ  ہ  ژ

  :هلل ال ور صفة من المعتزلة موقف: أولً 
لت المعتولة مفة النور لقولام لقد  فنفوا ملفة  مفة وائدة ،ع  الاات، تعال  انه ليس هلل او 

 النور، ول ئوا في تفليراتام إل  تأويعاا ومرفاا ،ن المراد مناا.

                                                 
 .١/١١8: بن خويمةا -التوحيد   1))

 .١/١0٤: احمد بن حنب  -العقيدة   2))

 .٢/١58األلماء والمفات:   3))

 .١0/١7، ينالبن ،ثيم من شرح القوا،د المثعي في االلماء والمفات الحلني الم عي شرح القوا،د المثعي  4))

 .3/87، م موع فتاو  و مقاالت ابن باو: ،بد العويو بن ،بد اهلل ابن باوانظر:   5))
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لله ومللو  ، وخط للئ  آيللة النللور اللللابقة تنللاوال   (،بللد ال بللار)وقللد تنللاو  القاضللي   معمقللا ، فو  
  ہ  ژ"ملألة : قالوا : ثم اكر تعال  ما يد  ،ع  انه  لم ، فقا  ،  بناءا  ،ع  ا،تواليته، فقا :

وال وا  ،ن الد : ان ظااره مما ال يقو  به مللعم ، ألنالم  ،35النور:    ژ ھھ   ھ  ھ
لو ل  كونله محلدثا ، ولو ل  ان  ال يقولون إنه ف  الحقيقة بالاه الملفة ، وللو كلان األملر كلالد

، ألنله ال يخلرج ملن ان يكلون نلور  الللموات واألر  : ألن التليلر باقيلا   يكون ضياء الناار ابدا  
،عيه ال ي وو ، ومت   وووا الد فيه لومام ان يكون ملرة نلورا لاملا  واخلر  ظعملة ، يتعلال  اهلل 

،علل  ظللااره ، تنللاق  ؛ ألنلله قللا : ،للن الللد ،عللوا كبيللرا. وفلل  الكللمم ، مللا إن حملل  مللا قللالوه  
وااا يو   كون النور غيره بحق اإلضافة ، واألو  يقتضل  انله النلور ، 35النور:    ژے  ےژ
والمللراد بللالد : انلله تعللال  نللو ر اللللموات واألر  بللالنور ويتعللال  ،للن ان يريللد الللد بكمملله.  ،

 . (١)وات واألر "نه الااد  ألا  اللمالا  يحدثه تعال  ، او يكون المراد به : ا

 ژھھ   ھ  ھ  ہ  ژفي كشافه فقا : "قوله:  (الومخشري) وقد تاب  التأوي  ايضا   
 .(٢)ا  نشر فياا الحق وبثه فأضاءت بنوره. او نور قعو  ااعاا به"، 35النور: 

نلله ممللا يتضللح   الخللالق ،علل  قللوانين دنيويللة محللدودة بللالمخعوقين، واللاا  وايقيللل م عيللا  اناللوا 
 ان يعظم اهلل ،ع  الالاا. محد فيم ، فعع  المرء ان يفطن لمكامن الضعف والع و، ويحار

 :هلل ال ور صفة من عشرية ىث ال  الشيعة موقف: ثا ياً 
فلللي ملللنا  التأويللل  لعمعتوللللة فلللي الملللفات اإللايلللة، لملللن  ،شلللرية  ثنلللااللقلللد وافلللق الشللليعة  

 .(3)مشاباة الخالق لعمخعوق، إال  انام خالفوام في المعاني التي و،مواا، واي: النبي، والمدبر

  ھ  ہ  ژبل  ،بلداهلل ،عيله اللللمم : علت أل" ققلائم :  ملاح  تفللير نلور الثقعللينفقلد اولالا  

قا  : محمد ملع  اهلل   ے  ےو   ، قا  : قعت :  ،و قا  : كالد اهلل   ژ  ھھ   ھ
 .(٤)،عيه واله "

                                                 
((1 

 
 .5٢6-5٢5متشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار،  

 .3/٢٤٢الممدر اللابق:    2))

 .7/٤30التبيان : الطولي،   3))

 .3/١٤0 الفي  الكاشاني التفلير األمف :. وانظر: 6/١٤5 ،بد الحويو  تفلير نور الثقعين:  4))
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اي مدبر امرالا  ژ  ھھ   ھ  ھ  ہ  ژ:"(الشيروي)وقد اولواا بمعن  المدبر، فقا  
 .(١)"ل  إنه نبينا مع  اهلل ،عيه وآلهاا  اكثر المفلرين ا... و بحكمة باللة 

 :هلل ال ور صفة من السلف موقف: ثالثاً 
في الماء اهلل ومفاته اي: اإليمان ب مي  ما اثبتله اهلل لنفلله او اثبتله لله اللعف ،قيدة إن 

رلللوله مللن األلللماء والمللفات، واثباتاللا للله لللبحانه ،علل  الو لله المئللق ب مللله و،ظمتلله، و،للدم 
التعللر  لشلليء مللن الللد بتحريللف او تعطيلل  او تكييللف او تمثيلل ، ونفللي مللا نفللاه اهلل تعللال  ،للن 

ملل  ا،تقللاد ان  ميلل  مللفاته تعللال  مللفات حقيقيللة ال تماثلل   ،محمللد نفللله او نفللاه ،نلله رلللوله
ملللفات المخعلللوقين، وكللل  الملللفات تللللاق مللللاقا  واحلللدا ؛ والللو إثبلللات المعنللل  الظلللاار المفالللوم 

 وتفوي  الكيفية إل  اهلل.

"قا  اا  اللنة وامحا  الحديث: ليس ب للم وال يشلبه األشلياء وانله : (األشعري)وقد اكر 
قا  ،و و  : " الرحمن ،ع  العرق اللتو  " وال نقلدم بلين يلدي اهلل فلي القلو  ،ع  العرق كما 

 .(٢)ب  نقو  التو  بم كيف وانه نور كما قا  تعال : " اهلل نور اللموات واألر  "

عيه الللمم " فعع  الم منين خامتام و،امتام قبو  ك  ما ورد ،نه ،وقا  اللعف ايضا : 
ن مملا قضل  اهلل ،عينلا فلي كتابله  بنق  العد  ،ن العد  حتل  يتمل  بله ملع  اهلل ،عيله وللعم وا 

 .(3)"   ژ  ھھ   ھ  ھ  ہ  ژ وومف به نفله ووردت اللنة بمحة الد ان قا  :

او غير ... و ان اهلل لبحانه  "معن  اآلية الكريمة ،ند الععماءفي فتاويه:  (ابن باو)وقا  
فنلور و اله ،لو و ل  ونلور ااتله للبحانه وتعلال   ...مخعوق ب  او من مفاته لبحانه وتعلال  

وااا النور العظليم وملف لله للبحانه وق ب  اما مفة من مفاته    و،م ، كماما غير مخع
ته ره ويلللده وقدمللله وغيلللر اللللد ملللن ملللفاولللليس مخعوقلللا بللل  الللو ملللفة ملللن ملللفاته كللللمعه وبمللل

 .(٤)"اي درج ،عيه اا  اللنة وال ما،ةالعظيمة لبحانه وتعال  . وااا او الحق ال

  

                                                 
 .١/٢60:  تفلير غري  القرآن  1))

 .١/5٤، مقاالت اإللمميين: األشعري  2))

 .١/53: العقيدة الحموية الكبر   3))

 .59-6/58، م موع فتاو  و مقاالت ابن باو: ،بد العويو بن ،بد اهلل ابن باو  4))
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 الثا   المبحث

 .والشيعة المعتزلة ع د الفعلية الصفات من  ماذج
مثلل  مللفة الععللو،  لقللد اشللتم  القللرآن الكللريم ،علل  العديللد مللن آيللات المللفات الفععيللة هلل 

د، ومللفة الفوقيللة، ومللفة المعيللة، ومللفة المحبللة، مللفة اللللخرية، مللفة التع لل ، وغيراللا العديلل
 فياا:بآراء ،عماء اللعف  مموبة  و  ،شرية االثن  من المعتولة والشيعةالفرقتين نبين اقوا  انا لو 

 : هلل العلو صفة:  األول الم لب
           ۆئ  ۆئ ژ ومناللا:، هلل لكللريم ،للدة آيللات تتحللدث ،للن مللفة الععللولقللد اورد القللرآن ا   

  ۇ  ڭ  ڭ ژ     :قللللللا  تعللللللال و ،  ٢55البقللللللرة:   ژ  ی   ی  ىئ   ىئىئ     ېئ     ېئ  ېئۈئ  ۈئ

 ژ     قلا  تعلال :و ،  ١٢غلافر:  ژ  ڻ   ں   ں  ڱ ژ    قا  تعلال :و ،  6٢الح :  ژ     ۆ   ۇ

 ٤الشور :  ژ  ڤ  ٹ    ٹ

 : هلل العلو صفة من المعتزلة موقف: أولً 

 للليس القللدرة مناللا المللراد: وقللالوا الحقيقللي، معنااللا ،للن  هلل الععللو مللفة المعتولللة او   لقللد  
 خللللواص مللللن الللللد فللللإن والت للللليم التح لللليم ،علللل  تللللد  بمللللفة يتمللللف ان لللللبحانه فحاشللللاه إال ،

      .المخعوقين
    ک  ڑ      ڑ  ژ ژ،ند تفللير قولله تعلال :  ،ع  التأوي  (الومخشري) ولار 

"الملتععي ،ع  ك  شيء بقدرته، او الاي كبر ،ن مفات المخعوقين  قا :ف،9الر،د:  ژ  ک
ه علل  الحقيقللي لمللفة الععللو دون قللرائن مثبتللة لو،ملله، فانلللاق منلل، فقللد منلل  المع( ١")وتعللال  ،ناللا

 لاي حقيقته التحريف.شباة التشبيه ففر  لعتأوي ، ا

 :العلو صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا ياً 

لقد تمقت تأويمت الشيعة م  تلأويمت المعتوللة فلي ملفة الععلو، فكعتااملا قاللت الملراد الو  
   القدرة والكبرياء.

                                                 

األقاويلل  فللي و للوه التأويلل  ، ابللو القالللم محمللود بللن ،مللر الومخشللري الكشللاف ،للن حقللائق التنويلل  و،يللون  (١)
 لبنان. –بيروت  -(، نشر : دار إحياء التراث العربي ٢/٤86الخوارومي ، تحقيق : ،بد الرواق المادي ، )
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 ٢55البقلرة:  ژ  ی   ی  ىئ   ىئىئ     ېئ     ېئ ژقولله تعلال :  لتأويل  (الطبرللي)فلاا   
،ن األشباه و األضداد واألمثا  واألنداد و،ن امارات اللنقص ودالالت  ٢55البقرة:  ژ   ی  ىئ ژ

الحلللدث، وقيللل : الللو ملللن الععلللو اللللاي الللو بمعنللل  القلللدرة  والللللعطان والمعلللد و،علللو الشلللأن والقالللر 
تشبيه التي ليطرت ،ع  الطبرلي ومخالفتله شباة ال ، ويبدو  عيا  (١)واال،تمء وال م  والكبرياء"

 وق  في التعطي . لعحوادث والمخعوقين، فحين نو اه 

 :هلل العلو صفة من السلف موقف: ثالثاً 
لتلللالشللليعة حلللين نضللل  تفلللليرات المعتوللللة وا بالقلللدرة والمعلللد  فلللي ملللفة الععلللو يتبلللين اناملللا او 
ن ،ظملت دنيويلا ، ال والكبرياء، وااا حيد  ،لن الملوا ،  فملا اثبتلاه ملن معلان  الي فلي حقيقتالا وا 

 وتم يده. تلمو لتنويه اهلل 
الااتيلة التلي ال ينفلد ،نالا. فقلد انه الععلي بااتله وملفاته، وان ،علوه ملن ملفاته والموا : "

ثبات ضداا  .(٢)" م  في ااا التقرير بين إثبات مفة الععو هلل تعال ، وا 
"الفعيللل  ملللن قوللللد:"،م يععلللو  ژ   ی  ژ،نلللد تفللللير قولللله تعلللال :  (الطبلللري)يقلللو  اإلملللام ف

 .(3)او الععو واالرتفاع ،ع  خعقه بقدرته": ژ   ی  ىئ ژ تف ، فاو ،ا   و،عي، و،عوا"، إاا ار 
ا مل  المللعمون ،عل  ان اهلل الو "ا تملاع ال يلوق اإلللممية:  هفلي كتابل (ابن القليم)واكر 

ععو ، فنثبت بالد ان هلل ،علو الععي األ،ع  ، وان هلل ،عو اللعبة والععو األ،ع  من لائر و وه ال
 .(٤)،عو المفات ، و،عو القار واللعبة"الاات ، و 

وقللد ا ملل  الملللعمون ان اهلل لللبحانه الععللي األ،علل ، ونطللق  واكللد فللي موضلل  آخللر قللائم : " 
بللالد القللرآن، فللو،م الل الء ان الللد بمعنلل  ،عللو اللعبللة ال ،عللو الللاات، و،نللد الملللعمين ان هلل ،للو 
و   ،عو اللعبة، والععو من للائر و لوه الععلو، ألن ملفة ملدح، فنثبلت ان هلل تعلال  ،علو اللاات 

 .(5)"و،عو المفات و،عو القار واللعبة

                                                 

 (.٢/١٤٢) م م  البيان في تفلير القرآن ، ابو ،عي الفض  بن الحلن الطبرلي (١)

 .١/3 حمود بن ،بداهلل التوي ري: إثبات ،عو اهلل ومباينته لخعقه  2))

 (.٤07-5/٤05)  ام  البيان: الطبري  3))

،لواد ،بلد اهلل تحقيلق:  (،١/55، )ا تماع ال يوق اإللممية ،ع  غوو المعطعة وال امية: ابن قيم ال وويلة  4))
 . ال١٤08الريا ،  -مطاب  الفرودق الت ارية ، ١، طالمعتق

 .١/50: الممدر اللابق  5))
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اوال: ،علو القالر فلم ملالل   فكل  معلاني الععلو ثابتلة لله : ": (حلافظ آ  حكملي)وقا  الشيخ   
لايتلله فاللو المتعللالي ،للن  ميلل  النقللائص والعيللو  المنافيللة إل للله وال منللاوع، وثانيامللا: ،عللو الشللأن

 .تعال  ملتويا  ،ع  ،رشهو فوقيته واوربوبيته والمائه ومفاته، وآخراا: ،عو الاات 
د مملن ، اما األوالن فعم يخالف فياما احلمن ض وااا النوع األخير من الععو او الاي ض  فيه 

عف ،للن غيللرام مللن ، وباللاا المعنلل  يتضللح الفللرق بللين مللنا  الللل(١)"يللد،ي اإللللمم وينتللل  إليلله
ن كان اناد تشاباا  في بع  المعاني ال وئية.المعت  ولة، وا 

اي مفة ااتية الومة لعاات بمعنل  انله واا دون تأوي  او تشبيه او تكييف، "ففن د انام اثبت
تعللال  لللم يللو  فللي ،عللوه، واللي فللي الوقللت نفللله ،قعيللة ولللمعية اي فاللي ثابتللة بالعقلل  والفطللرة، 

وااا اال،تقاد ضلروري ال  ...م كدا  بما آمن به العباد بفطرام، وبعقولام واللم ، ب  اللم   اء
يلللللتطي  اي إنلللللان دفعلللله ،للللن نفللللله، ومللللن الِحَكللللم العطيفللللة ان شللللرع اهلل لعبللللاده ان يقولللللوا فللللي 
ل ودام: "لبحان ربي األ،ع " شرع لام الد ،ع  للان نبيه، وفي ادي رلوله إشارة إل  ،عوه 

 .(٢)"الدائم

 : هلل المعية صفة:  ثا  ال الم لب
  ڈ ژقوللله تعللال :  ومناللا: ،هلل المعيللةلقللد اورد القللرآن الكللريم ،للدة آيللات تتحللدث ،للن مللفة 

  ې  ېې   ۉ ژقولللللله تعلللللال :   ،١٢األنفلللللا :  ژ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ

   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ ژقوللللللله تعللللللال :  ، ١5الشلللللعراء:  ژ  ەئ  ائ  ائ  ى  ىې

 .٤الحديد:  ژ  ڃ    ڃ    ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژقوله تعال :   ،35محمد:      ژ  ہ

 : المعية صفة من المعتزلة موقف: أولً 
فلي تفلليراا:" ومعنل  كونله معالم : انله يععلم  (الومخشلري)يقو  ععم فاو  المعتولة المعية بال

ما يتنا ون به وال يخف  ،عيه ما ام فيه ، فكأنه مشاادام ومحاضرام ، وقلد تعلال  ،لن المكلان 
 .(3")والمشاادة

 :المعية صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا يا

 

                                                 
 .٢/١0١: الحلن  . وانظر: الماء اهلل١/١7، ،قدة : اشام بن آ مختمر معارج القبو   1))

 .١/7١: لع امي، إللايةالمفات ا  2))

 (.٤/٤89: الومخشري، )الكشاف  (3)
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  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ ژتفلللير قوللله تعللال : يقللو : ويلل  المعتولللة اللللابق فعنللد وافللق الشلليعة تأ 

بالععم يعني ان ن واام  7الم ادلة: ژ  ٿ   ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ
مععومللة ،نللده كمللا تكللون مععومللة ،نللد الرابلل  الللاي اللو معاللم، وقيلل : اللللرار مللا كللان بللين اثنللين، 

مثة وقا  بعضام: الن و  ك  حديث كان لرا او ،منية واو الم لعشيء والن و  ما كان بين ث
اي: و ال يتنللا   خملللة إال و اللو  7الم ادلللة:  ژ      ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿ ژالللاي يتنللا   بلله، 

المعنل :  7الم ادللة:  ژ ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ،الم بلرام كلادس معام، 
 ميل  متملرفاتام فلراد  و،نلد اال تملاع ال يخفل  ،عيله شليء منالا، فكأنملا  انه ،الم بأحوالام و

او معام و مشااد لام، و،ع  ااا يقا : إن اهلل مل  اإلنللان حيثملا كلان ألنله إاا كلان ،الملا بله 
ال يخف  ،عيه شيء من املره حللن الاا اإلطلمق لملا فيله ملن البيلان، فأملا ان يكلون معالم ،عل  

ا  ألنلله مللن مللفات األ لللام وقللد دلللت األدلللة ،علل  انلله للليس بمللفات طريللق الم للاورة فللالد محلل
 .(١")األ لام

اهلل تعال  بالععم، وااا مرف  وبالتالي فإن الشيعة االثن  ،شرية اولوا مفة المعية في حق  
  ي باا يعبد اهلل تعال .لمفته تعال  ،ن حقيقتاا الت

 :هلل المعية صفة من السلف موقف: ثالثاً 
ابللن )  ت اللللعف اللاه المللفة بللم تشللبيه وال تمثيلل ، ونواللوه دون تعطيلل  او تأويلل  حيللث قللابللاث 

،علليكم،  اي: رقيلل ، ٤الحديللد:  ژ  ڃ    ڃ    ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژفللي تفللليراا: "  (كثيللر
شللايد ،علل  ا،مللالكم حيللث انللتم، وايللن كنللتم، مللن بللر او بحللر، فللي ليلل  او ناللار، فللي البيللوت او 
القفار، ال مي  في ،عمه ،ع  اللواء، وتحت بمره ولمعه، فيلم  كممكم وير  مكانكم، ويععم 

( قللللا  ل بريلللل ، لمللللا لللللأله ،للللن لللللركم ون للللواكم... وقللللد ثبللللت فللللي المللللحيح ان رلللللو  اهلل )
 .(٢)اإلحلان: "ان تعبد اهلل كأند تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراد"

 : هلل الستواء صفة:  لثالثا الم لب
 :، منااهلل االلتواء حدث ،ن مفة م ،ع  آيات ،ديدة، تتاشتم  القرآن الكري

  ٢9البقرة: ژ  ېئ        ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ ژقا  تعال : 

                                                 
 (.9/375م م  البيان في تفلير القرآن ، ابو ،عي الفض  بن الحلن الطبرلي ) (١)

 (.8/9تفلير ابن كثير ) (٢)
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  ژ  ژ     ڈ ژوقا  تعال :  5٤األ،راف:  ژ     گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک ژوقا  تعال :

 5طه:  ژ    ڑ

 :الستواء صفة نم المعتزلة موقف: أولً 
فللي قوللله  (،بللد ال بللار)قللا  القاضللي ، ف مللفة االلللتواء هللل لقللد لللعد المعتولللة التأويلل 

"االلللللتواء اانللللا بمعنلللل  االلللللتيمء واللعبللللة، والللللد  5طلللله:  ژ    ڑ  ژ  ژ     ڈ ژ تعللللال :
 .(١)مشاور في العلة"

قاملرة ،لن  ، فااه المعلاني(٢)والتعمءه"اراد التيمءه  : " إنمام  ئقااكد في موض  آخر: و 
  تنويه اهلل تبارد في ،مه.

 :لستواءا صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا ياً 

،علل   اللو ملللتو   " فقللالوا: بمعللان م اويللة المعتولللة ففلللروا االلللتواء وافللق الشلليعة تللأويمت 
اي اإللللتيمء واللو معنلل  يتنللوه اهلل ،نلله، فعلللة ي للوو لمتنللاو،ين ،علل  الحكللم فحللل ،  (3)"العللرق
 .(٤)"والتوا ه ،ع  العرق او التيم ه ،ع  المعد، والعر  تمف االلتيمء بااللتواء"فقالوا: 
، للم يبعلد منله بعيلد، شليءاقلر  إليله ملن  شليء، فعيس شيءالتو  من ك  "وقالوا ايضا :  

 .(5)"شيءولم يقر  منه قري ، التو  من ك  
لللد بومللام اللللماوات االلللتواء يعنللي قدرتلله تعللال ، اي ان لله ممقللالوا فللي موضلل  آخللر: "فو 

 .(6)"  يقاراا بقدرته ويمر فاا بحكمتهواألر 
فالم اابلوا إلل  انالا تعنللي نحلو المعلد واللتئثار المعللد، واللتواء الحكلم، واالللتيمء الم للرد 

 القمد واإلتقان، و،عو العظمة والعوة، و،عو القار واللعبة.،ن معن  الملالبة واإلقبا . 

 : هلل الستواء صفة من السلف موقف: ثالثاً 
اإللللتواء ،علل  العللرق مللفة لع لله بللم كيللف، ي لل  ،علل  الر لل  ان "فيقولللون:  اللللعفوامللا  

 م حك  قو  مالد: االلتواء غير م او .ي من بالد، وَيِكَ  الععم فيه إل  اهلل تعال ، ث
                                                 

 .١/٢١7قاضي ،بد ال بار، والتوحيد: الرلائ  العد    1))

 .١53، شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار  2))

 .٢٤9التوحيد: المدوق،   3))

 .77، الشيخ المفيد: تمحيح إ،تقادات اإلمامية  4))

 .3١6 التوحيد: المدوق،  5))

 .٢١٢، مركو األبحاث العقائدية، مالح الورداني، ضد الفقااء والمحدثين دفاع ،ن الرلو   6))
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ومراد اللعف بقولام: بم كيف، الو نفلي لعتأويل ، فإنله التكييلف اللاي يو،مله اال  التأويل ، فلإنام 
ثبلات التكييلف  ام الاين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة، فيقعون في ثمثة محااير: نفلي الحقيقلة، وا 

بتالا لنفلله، واملا اال  اإلثبلات فعليس احلد ملنام بالتأوي . وتعطي  الر  تعال  ،لن ملفته التلي اث
يكيف ما اثبته الع ه تعال  لنفله، ويقلو : كيفيلة كلاا وكلاا، حتل  يكلون قلو  الللعف بلم كيلف ردا  
نملللا رد وا ،عللل  االلل  التأويللل  اللللاي يتضلللمن التحريلللف والتعطيللل  تحريلللف العفلللظ وتعطيللل   ،عيللله، وا 

 .(١)"معناه
، (٢)"العلرق ،عل  ،لم" : اللتو  فلي م االد قلا  ملحيحه فلي) البخلاري) اإلملام  قلافقلد  

 .(3)" وارتف  ،م اي "العرق ،ع  التو  ثم "التفلير في (الطبري  رير ابن) قا و 
 التو  رقعال ،ع  الرحمن " فقا  ر   فدخ  مالد ،ند كنا) : وا  ابن ( و قاكد الد و 

 " اللتو  العلرق ،عل  اللرحمن" وقلا  رالله رف  ثم الرحضاء و،مه مالد فأطرق التو ، كيف "
 .(٤)" اخر وه بد،ة ماح  وانت مرفوع ،نه وكيف كيف، يقا  فم نفله ومف كما

 واتاملت تمثيل  بلم وملدقت تشلبيه بلم آمنلت :قلا  االللتواء ،لن للئ  لملا (الشلافعي)و
 كملا اللتو  : (احملد (اإلملام و،لن. (5)اإلمللاد غايلة الخلو  ،لن وامللكت اإلدراد ،ن نفلي
 .لعبشر يخطر كما ال اكر

،رشله  ،عل  : بلا  اكلر اللتواء خالقنلا الععلي األ،عل : الفعلا  لملا يشلاء(ابن خويملة)قا  و 
الرحمن ،ع  العلرق اللتو " ا اخبرنا اهلل    و،م في قوله "فكان فوقه وفوق ك  شيء ،اليا كم

،علل   اللللماوات واألر  فللي لللتة ايللام ثللم الللتو ،للو و لل  " إن ربكللم اهلل الللاي خعللق  وقللا  ربنللا
 وال اهلل  ل  و،لم ان خالقنلا مللتو ،عل  ،رشله ال نبلد  كلمم اهللالعرق" .....فنحن ن من بخبلر 

 الاي قي  لنا كما قالت المعطعة ال امية انه التول  ،ع  ،رشه ال التو  فبدلوار نقو  قوال غي
مخالفين ألمر اهلل    امروا ان يقولوا حطة فقالوا حنطة قوال غير الاي قي  لام كفع  الياود لما 

 .(6)و،م كالد ال امية
املا اد،لا ام الم لاو فلي االللتواء، وقلولام وللة الم لاو قلائم : "اد ،لاء المعت (ابن القليم)رد  و 

للتيمء فلي العللة: نه غير ظاار في العلة، ومعن  االفي تأوي  التو : التول ، فم معن  له أل
                                                 

 .١/57ا تماع ال يوق:   1))

 .7٤١8ث: يلحدا، مقدمة  ١٤١3ح: البخاري  2))

 .٢7/١٢5   آي القرآن:يان في تأو ي ام  الب  3))

 5١5ن: ين في مفات ر  العالمياألربع  4))

 .١٢١   الثقات:ياقاو   5))

 .١0١ د:يالتوح  6))
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الملالبة، واهلل تعال  ال يلالبه احد، واو الواحد الملمد، وملن حلق  الكلمم ان ُيْحَملَ  ،عل  حقيقتله 
اريد به الم او، إا ال لبي  إل  اتباع ما انو  إلينا من ربنلا تعلال  إال ،عل   حت  تتفق األمة انه

نما يو ه كمم الع ه ،و و   ،ع  األشار واألظار، من و واله ملا للم يمنل  ملن اللد ملا  الد، وا 
ي ل  للله التلللعيم، وللو لللان اد،للاء الم لاو لكلل  ُمللدَّع  ملا ثبللت شلليء ملن العبللادات، وَ لل َّ العَّللُه ان 

إال بما تفامله العلر  ملن معالود مخاطباتالا مملا يملح معنلاه ،نلد الللامعين، واالللتواء يخاطَ  
 .(١)  الشيء وااللتقرار والتمك ن فيه"مععوم في العلة مفاوم، واو الععو واالرتفاع ،ع

 : هلل واإلتيان المج ء صفة:  رابعال الم لب
اشتم  القرآن الكريم ،ع  آيات ،ديدة، تتحدث ،ن مفة الم يء واإلتيان، مناا قوله  

 .٢٢الف ر:   ژ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى ژتعال : 

 : مج ءال صفة من المعتزلة موقف: أولً 
قوللله  فل للر (بللد ال بللار،)القاضللي  لقللد او  المعتولللة مللفة الم لليء ،للن حقيقتاللا، ومللنام

اي  (3)"واللللد ،عللل  للللبي  الم لللاو" (٢)تعلللال  اكلللر نفلللله واراد غيلللره" "انللله ژائ  ى ژتعلللال : 
القياملللة، و لللاء بتعلللد اللللوالو  واألالللوا ، و لللاء  بآياتللله العظلللام فلللي مشلللااد " لللاء اهلل،  للل  ثنلللا ه،

ف لللاء الللي م لللاوا ، والملللراد األملللر ،نلللد  .(5)"وقلللا : "معنلللاه: و لللاء املللر ربلللد .(٤)بالممئكلللة الكلللرام"
 المعتولة.

ما معن  إلناد الم يء إل  اهلل ، والحركة واالنتقا  إنما  ا  :،ن تل (الومخشري) وا ا 
الللو تمثيللل  لظالللور آيلللات اقتلللداره وتبلللين آثلللار قالللره ": فأ لللا ي لللووان ،عللل  ملللن كلللان فلللي  الللة، 

ولللعطانه : مثعللت حاللله فللي الللد بحللا  المعللد إاا حضللر بنفللله ظاللر بحضللوره مللن آثللار الايبللة 
 .(6)ورائه وخوامه ،ن بكرة ابيام"والليالة ما ال يظار بحضور ،لاكره كعاا وو 

فأكد المعتولة كون الاي  اء إنما المراد منه إخبارا  ،ن الحوادث والمخعوقلات، ونفلوا تماملا  
 ان يتطرق لاان القاريء ان تمرف هلل تعال .

                                                 
 . ١/36الممدر اللابق:   1))

 .١53خملة: القاضي ،بد ال بار، ص: شرح األمو  ال  2))

 .5/90 الملني في ابوا  التوحيد والعد : القاضي ،بد ال بار،  3))

 .١/١35 رلائ  العد  والتوحيد: القالم الرلي،  4))

 89األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار، ص:   5))

 (.755-٤/75٤: الومخشري، )الكشاف (6)
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 :والمج ء تياناإل  صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف

  ى ژفللي تفللليراا:"  (الطبرلللي)فقللا   كمللا اولتاللا المعتولللة فة الم لليءاو  الشلليعة ملل

 اء املره اللاي ال املر  :/قي ، و اي امر ربد و قضا ه و محالبته ،ن الحلن وال بائي ژ ائ
معلله بخللمف حللا  الللدنيا ،للن ابللي ملللعم و قيلل   للاء  مئلل  آياتلله ف علل  م يئاللا م يئلله تفخيمللا 

  و  لللاء ظالللور ربلللد لضلللرورة المعرفلللة بللله ألن ظالللور ألمرالللا، وقلللا  بعللل  المحققلللين : المعنللل
المعرفلة بالشليء يقللوم مقلام ظالوره و ر يتلله، ولملا ملارت المعللارف بلاهلل فلي الللد اليلوم ضللرورية 
مار الد كظاوره و ت عيه لعخعلق فقيل   لاء ربلد اي واللت الشلباة وارتفل  الشلد كملا يرتفل  ،نلد 

ء والللااا  لقيللام البللرااين القللاارة و تقللدس ،للن الم للي لليء الشلليء الللاي كللان يشللد فيلله  لل  و م
  .(١)الدالئ  الباارة ،ع  انه لبحانه ليس ب لم"

إن اهلل ،و و   ال يومف بالم ئ والااا  تعال  ،ن االنتقا ، إنما يعني وقالوا ايضا : "
 .لم يرد به انه من مفات ااته الن اخبارنا تنفي الدو،ق  قائم :  (٢)"بالد و اء امر ربد 

 :هلل والمج ء التيان صفة من السلف موقف: ثالثاً 
ي ال تشلللبيه فيللله، ونوالللوه دون نفللل لقلللد اثبلللت الللللعف الللاه الملللفة بالو للله المئلللق هلل اثباتلللا  

يعني: لفم  القضاء بين خعقه، والد بعد ما ": اا،ند تفلير  (ابن كثير)اإلمام  لعواوماا، فقد قا 
(... في ليء اللر  تعلال  لفمل  القضلاء يلتشفعون إليله بلليد وللد آدم ،عل  اإلطلمق محملد )
 .(3)"كما يشاء، والممئكة ي يئون بين يديه مفوفا مفوفا

،ندما لئ  ،ن مفة الم يء هلل تعلال  فأ لا : تملر كللائر الملفات،  (ابن تيمية)وقا  
 .(٤)"واي ظاار الماا  المشاور ،ند امحابنا

 : هلل القرب صفة: خامسال الم لب
 ژ: قلو  اهلل ، منالا:   تعددت اآليلات القرآنيلة التلي اثبتلت ملفة القلر  فلي حلق اهلل

 ژ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ      ڃ  ڃ ژ   :وقولللللللله  ،١6ق:    ژ  ٺ  ٺ  ڀ        ڀ  ڀ  ڀ

 .85الواقعة: 
 

                                                 

 (.١0/3١6م م  البيان في تفلير القرآن ، ابو ،عي الفض  بن الحلن الطبرلي ) (١)

 .١63التوحيد: لعمدوق،   2))

 (.8/399تفلير ابن كثير ) (3)

 .6/١56الفتاو : ابن تيمية،   4))
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  :هلل القرب صفة من المعتزلة موقف: أولً 
اآليات التي اشتمعت تأوي  لمن المفات الخبرية الت  نفتاا المعتولة، ول ئوا  القر  مفة

، وقد اابوا إل  ان القر  فيما اثبتته النموص تحكيمهالعق  و  تقديم ،عياا؛ وقا،دتام في الد
 حقيقة ،ع  اهلل م او، وان غاية اآليات التي اوردت ااه المفة اي لعلاولة واللر،ة.

البقللرة:  ژ وئ  ەئ ژفللي تفللليره، ،نمللا اورد قوللله تعللال :  (الومخشللري)حيللث اكللر الللد 

 حا لة إن احله وللر،ة د،لاه لملن إ ابتله للاولة فلي لحاله تمثي       ژ وئ  ەئ ژ "، فقا : ١86

  ٺ  ڀ        ڀ  ڀ  ڀ ژ ونحلللوه ، تعبيتلله اللللر،ت د،لل  فلللإاا ، مكانلله قلللر  مللن بحلللا  لللأله مللن

:  اهلل لرلو  قا  ا،ربيا   ان   : وروي ،(١)"رواحعكم ا،ناق وبين بينكم او" :  وقوله ،ژ  ٺ

 لإليملللان د،لللوتام إاا ژ  ېئ  ېئ ژ:  فنوللللت ،(٢)فنناديللله بعيلللد ام ، فننا يللله ربنلللا اقريللل 
 .(3)"لحوائ ام د،وني إاا ا يبام اني كما ، طا،ةوال

 ژ    ڀ  ڀ  ڀ ژ: تعال  اهلل لقو  تفليرام الععم بأناا ،القر  لمفة المعتولة تأوي  واكد
 شليء ،عيله يخفل  ال تععقلا   احواله ومن منه بمععومه يتععق وانه منه، ،عمه قر : والمراد م او،"

 وحبلل . األمكنللة ،للن  لل  وقللد مكللان، كلل  فللي اهلل: يقللا  كمللا منلله، قريبللة ااتلله فكأنلله تلله،خفيا مللن
 .(٤)"القر  فرط في مث   : الوريد

لعلللة وو،للم ان المللراد اللو الم للاو، وللليس حقيقللة العفللظ، وانلله حاملل    (الومخشللري)فقللد ل للأ 
ماا  الفالد في التأوي  التد  بمقولة افلد، والي في العلة ان القر  بمعن  الععم، و،ع  ااا ال

 اهلل ،و و   في ك  مكان .  

                                                 
بي ،ثمان النادي ،لن ابلي مولل  األشلعري قلا  كنلا مل  قعت رواه البخاري وملعم من حديث اقا  الويععي:   1))

رلو  اهلل مع  اهلل ،عيه ولعم  في غووة فعما قفعنا اشرفنا ،ع  المدينة فكبلر النلاس ورفعلوا املواتام فقلا  ،عيله 
ورواه الترملاي وقلا  فيله الو بيلنكم ، اللمم إن ربكم ليس بأمم وال غائل  الو بيلنكم وبلين ر وس رواحعكلم انتال 

تخلري  األحاديلث واآلثلار الواقعلة فلي تفللير الكشلاف لعومخشلري:  ملا  اللدين ابلو . انظلر:  وس رواحعكموبين ر 
، الريلا  –دار ابلن خويملة ، ١، ط:ق: ،بلد اهلل بلن ،بلد اللرحمن الللعديلحق، تمحمد ،بد اهلل بن يوللف الويععلي

 .١/١١٤، ال١٤١٤

، ١، ط:تحقيق: موفق بلن ،بلد اهلل بلن ،بلد القلادرالدارقطني، الم َتِعف والمخَتِعف: ابو الحلن ،عي بن ،مر   2))
 .3/١٤36ال، ١٤06بيروت،  -دار اللر  اإللممي 

 .١/١65الكشاف: الومخشري،    3))

 .6/39٤الممدر اللابق:   4))
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 ،عل  يلد  فم": قا  -الاكر آنفة– الواقعة آية ،ن حديثه ،ند (ال بار ،بد) القاضي وقا 
 حضلللور بلللالد واراد ... و،اينللله الملللوت حضلللره فللليمن الكلللمم ألن  تعلللال  اهلل ،عللل  القلللر   لللواو

 ، فيه مح قد الحقيقة ف  القر  كان ولو ، القوم يراام وال ، المحتضر ميراا و ه ،ع  الممئكة
 ومتل   األ للام كللائر األملاكن ملن غيلره فل  يكلون ان يمتنل  وال ، المكان الد ف  كونه لو  
 .(١)"الظاار ،ن ووالوا القر  حقيقة نفوا فقد فيه، الد ي   وال يقر  إنه: قالوا

 بنتي للة خعُللص ثللم ،(الشللااد ،علل  اللائلل  قيللاس) فالللدة بمقللدمات بللدا فقللد القاضللي وكعللادة
  .إال   ليس الممئكة قر  او القر  ان واي ملعوطة، حتما

 القللر ، لمللفة تللأويمت   مللن المعتولللة إليلله االل  مللا آخللر موضلل    فللي القاضللي او للو لقللد
 بممئكلة او و،عمنلا، بقلدرتنا الميلت اال  يا": فقا  الموت، ةممئك او الععم، او القدرة، بأناا فقا ،
 .(٢)"الموت
 :هلل القرب صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا ياً 

ي حللق اهلل ،شللرية تللأويمت المعتولللة لمللفة القللر ، وانلله م للاو  فلل االثنلل لقللد وافللق الشلليعة 
تعللال  ال حقيقللة للله، والمللراد مللن الللد اللو قللر  ممئكللة المللوت، او القللدرة، والمعللد، او الععللم، او 

 الر ية.
 ڃ   ڃ      ڃ  ڃ ژ"وقوللله بللأن المللراد مللن القللر  اللو الر يللة، فقللا :  (الطولللي)االل  

ر  اليله منله، اقل م شليءة بينله وبينله، فلفمعناه إن اهلل تعال  يراه من غير مللا، 58الواقعة:   ژ
ال تبملرون الممئكلة ... ويحتمل  ان يكلون الملراد ... واقر  من ك  من يراه بملافة بينه وبينله 

 .(3)التي تتول  قب  روحه"
" فالو للبحانه الحائل  بلين : (الطبطبلائي)وقد فلر الشيعة القر  بأنله القلدرة والمعلد، فقلا  

عكه لبحانه لعباده و بال معة فم...  ء و نفله، واو الحائ  بين الشيء و بين ك  ما يقارنهالشي
ر  إلليام لله الو المو ل  لكونله تعلال  قريبلا ملنام ،عل  اإلطلمق و اقل كلونام ،بلادا  معكا  حقيقيا  و 

ااا المعد المو   ل واو ك  تمرف شاء كيفملا شلاء ملن غيلر دافل  من ك  شيء ،ند القياس و 
مان  يقضي ان هلل لبحانه ان ي يل  اي د،لاء د،لا بله احلد ملن خعقله و يرفل  باإل،طلاء و  و ال

 . (٤)المعد ،ام، و اللعطان واإلحاطة" التمرف حا ته التي لأله فياا فإن
                                                 

 .6٤١ بار، متشابه القرآن: القاضي ،بد ال  1))

 . 6/٤89الكشاف: الومخشري،   2))

 .9/٤99 ،الطوليالتبيان في تفلير القرآن:  3))

 ٢/١6الطبطباني تفلير الميوان:  4))
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ان يتحايللل  ،عللل  العللللة ليمللل  إلللل  ملللراده فلللي التأويللل ، فقلللد فللللراا  (الطبطبلللائي)فحلللرص 
   واولاا بأحد لواوماا من إ ابة  لعد،اء. لمعد ابتداءا ، ثم ترابا

نحلن الللاين نععلم بملورة  ي لدة مللا اللاي ي لو  فللي اي "بللالععم فقلا :  (الشليروي)ولالا اولقلد 
و    من الشخص  وبناء  ،ع  ااا فالمقمود من اآلية او: قر  اهلل ،و  ... خواطر المحتضر، 

حتم  المقمود بلالقر  )ممئكلة قلب  اللروح( إال  ان  الت فللير االمحتضر، بالرغم من ان  البع  
 .(١)"األو   منل م م  ظاار اآلية اكثر
قلللر  ممئكلللة الملللوت، او ،شلللرية فلللي ملللفة القلللر  انالللا  االثنللل إن خمملللة راي الشللليعة 

المحملللعة ن لللد انالللا فلللي حقيقلللة األملللر متطابقلللة مللل   الر يلللة، وفللليرة، والمعلللد، او الععلللم، او القلللد
 تأويمت المعتولة.  

 :هلل القرب صفة من السلف موقف: ثالثاً 
اا كان قر  ،باده منه نفله وقربه منام ليس ممتنعلا  : "(ابن تيمية)يقو   ،نلد ال ملااير  وا 

كر قربه من  اة امتناع القر  ،عيه وال  و  ك  نص فيهلم ي   ان يتأ ...من اللعف واتبا،ام 
ه بل  يبقل  الاا يعوم من  واو القر  ،عيه ان يكون ك  موضل  اكلر فيله قربله يلراد بله قربله بنفلل

 .(٢)"من األمور ال ائوة
 ژ  ٺ  ٺ  ڀ        ڀ  ڀ  ڀ ژ: وقوللللله" : فقللللا  القللللر  مللللفة (كثيللللر ابللللن) فلللللر ولقللللد

 تللأو   مللن ،علل  يللرد   َشللَرعَ  ثللم ،(3)"إليلله وريللده حبلل  مللن اإلنلللان إللل  اقللر ُ  تعللال  ممئكتلله: يعنللي
 او حعللو  يعللوم لللئم فللر فإنمللا الععللم ،علل  تأوللله ومللن: "فقللا  و لل ، ،للو اهلل حللق فللي القللر  مللفة
 اقلر  وانلا: يقل  للم فإنه يقتضيه ال العفظ ولكن وتقدس، اهلل تعال   ماع،باإل منفيان واما اتحاد،
نملا الوريلد، حبل  من إليه  ژ: المحتضلر فلي قلا  كملا ،ژ  ٺ  ٺ  ڀ        ڀ  ڀ  ڀ ژ: قلا  وا 

      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ژ: تعال  قا  وكما. ممئكته يعني  ژ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ      ڃ  ڃ

 وكلالد. و ل  ،لو اهلل، بلإان -القلرآن والو- باللاكر نولت كةفالممئ ،9الح ر:  ژ  ڱ   ڱ  ڱ
لللة فالمعلللد اللللد، ،عللل  لالللم اهلل قلللدارإب إليللله وريلللده حبللل  ملللن اإلنللللان إلللل  اقلللر  الممئكلللة  فلللي َلم 
  .(٤)"لمة لعشيطان ان كما اإلنلان

                                                 
 ١7/50٤ ،الشيروي األمث  في تفلير القرآن: نامر  1))

 .١٤-6/١3م موع الفتاو : ابن تيمية،   2))

 .7/398تفلير القرآن العظيم: ابن كثير،  3))

((4 
 .7/398الممدر اللابق،   
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: اي: "قللللللللا   ژ ڃ   ڃ      ڃ  ڃ ژ :تعلللللللال  قوللللللللله تفللللللللير فللللللللي (كثيلللللللر ابللللللللن) وقلللللللا 
  .(١)"بممئكتنا

ه اآلراء في تفلير قوله تعال :  (ابن ال ووي)اما  فيه قوالن:   ژ    ڃ   ڃ      ڃ  ڃ ژ" فقد و  

: ونحللن الممئكللة، ... والثللاني      ژ  چ  چ  چ ژاحللداما : معللد المللوت ادنلل  إليلله مللن ااعلله 
  .(٢)بالععم والقدرة والر ية"ليه منكم اقر  إ

.. .اي : بللللالععم، والقللللدرة، والر يللللة،  ژ  ڃ   ڃ      ڃ  ڃ ژ للللاء: " (فللللتح القللللدير)وفلللي 
، او ال تبملرون ممئكلة هلل اقلر  إلل  ،بلده ملن حبل  الوريلدال تدركون الد؛ ل اعكلم بلأن اولكن 
  .(3)ولون قبضه"الاين يحضرون الميت ويتالموت 

 المللفات آيللات فاللم فللي والخعللف اللللعف بللين الفللارق ،للن كتلل  (البلللدادي ر لل  ابللن) إن
 بالا، الملراد الملحيح المعنل  غيلر النملوص الاه من يفامون  النبي امحا  يكن ولم": فقا 

حاطته ،باده ،ع  طم،هاو  و مله، اهلل ،ظمة معرفة بالد يلتفيدون  ،ابديله، ملن وقربه بام، وا 
 ويعبدونلله والللتحياء، ومراقبللة وماابللة وا  للمال وتعظيمللا هلل خشللية بلله فيللودادون لللد،ائام، وا  ابتلله
 فلي وايبتله اهلل ،ظمة وضعفت وقمده، فامه ولاء ور،ه، ق  من بعدام حدث ثم يرونه، كأنام

 تللد  النمللوص اللاه ان فلو،م النظللر، وقللوة الفالم بدقللة ،علليام امتيلاوه لنللاسا يللري ان واراد ملدره،
 .(٤)"مكان ك  في بااته اهلل ان ،ع 

  : هلل المحبة صفة: سادسال الم لب
 ژ: قلو  اهلل  ، منالا:  تعددت اآليات القرآنية التي اثبتلت ملفة المحبلة فلي حلق اهلل

  ڄ   ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ ژ، وقوللللللللله تعللللللللال : 5٤المائللللللللدة:    ژ  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ

 ، وقوله تعال :١95البقرة: ژ  ے    ے  ھ    ھ ژ       ، وقوله تعال : 3١آ  ،مران:       ژ  ڄ   ڄ

 .٢٢٢البقرة:   ژ     ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ ژ

                                                 
 7/5٤8كثير، تفلير القرآن العظيم: ابن 1))

 .5/٤8٢، ابن ال ووي واد الملير: 2))

 .7/١38فتح القدير: الشوكاني، 3))

 -لرباء األثرية مكتبة ال، ١بن احمد بن ر   البلدادي، ط:فتح الباري شرح محيح البخاري: ،بد الرحمن   4))
 .3/١١3 ،ال ١٤١7القاارة،  -مكت  تحقيق دار الحرمين المدينة النبوية، 
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  :هلل المحبة صفة من المعتزلة موقف: أولً 

 اولواا فقد ، اهلل ،ن ونفياا المحبة لمفة الحقيقي المعن  مرف إل  المعتولة اا  لقد 
 م لردة ولكلن اإللايلة، اللاات ،عل  تعلود بأنالا او والرضلا، الثلوا  او اإلرادة،: مث  اخر ، بمعان  

 .والمفات النعوت من

 ،١95البقلرة:  ژ  ے    ے  ھ    ھ  ھھ ژ تعلال  قولله (ال بار ،بد) القاضي او   فقد
 للم ملا احبه، فقد اراده، ما وك  اراده، فقد اإلنلان احبه ما ك  ولالد اإلرادة، اي المحبة: " فقا 

 او الملدح بالمحب لة الملراد ي عل  ان ألحلد فعليس االتللاع،  الة ،عل  العفظتلين إحد  ف  يلتعم 
 .(١)" م راه ي ر  ما

 اإلرادة، والي المحبلة، ملفة ملن الملراد آخلر موضل  فلي (ال بلار ،بلد) القاضلي الا  ثم
ا ، لو   ان يععمالا ملن ، بكونه محبا ، مفة لو  كونه مريد"ا،عم ان المح  لو كان له: قائم  

نفله ، او يم  إل  الد بدلي  ، وفي بطمن الد داللة ،ع  ان حا  المح  او حا  المريد ، 
ولللالد متلل  اراد الشلليء احبلله ، ومتلل  احبلله اراده ، ولللو كللان احللداما غيللر اآلخللر المتنلل  كونلله 

 الا ،لن)في فملم   ، وقد ،قد فلي الملنل (٢)الو وه" محبا لما يريد ، او مريدا لما يح  ،ع  بع 
ان المحبة والرضا واالختيار والوالية تر   إل  اإلرادة وما يتمل  بلالد( نلاقق فيله قلو  ملن قلا  
: إن اهلل تعللال  ال ي لل  كونلله محبللا لمللا يريللده ، وانتالل  إللل  القللو  : بأنلله تعللال  إاا مللح كونلله 

  مللا مللح ان يريللده تعللال  مللح ان يحبلله ، وكلل  مللا او لل  قللبح مريللدا في لل  كونلله محبللا ، وكلل
 .(3) محبته ، او   قبح إرادته(

يللد  ،علل  انلله يريللد التوبللة  : "ثللم كللرر فللي موضلل  آخللر ان محبللة اهلل تعنللي اإلرادة، فقللا 
ين ان تحمل  المحبلة والطا،ة دون المعام  ، ولالد خمام بأنه يحبام دون غيلرام. وال فلرق بل

وبللين ان يحملل  األمللر ،علل  ان المحبللة الل  المحبللة لتعظيملله ... لعتائلل  ،علل  اناللا محبللة لفععلله
ورفعتللللله ؛ ألن اللللللد ايضلللللا يلللللد  ،عللللل  انللللله يريلللللد ملللللنام األملللللور التللللل  ،نلللللداا يحللللل  تعظللللليمام 

 .(٤)وتب يعام"

                                                 
 .١٢0متشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار،   1))

 .5١ي ،بد ال بار، ص:الملني: القاض  2))

 .5١انظر: الممدر اللابق، ص:  3))

 .١٢٤متشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار،   4))
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} ُيِحلب ُاْم  "التأويل  لعمعتوللة ففللراا بلالثوا  والثنلاء، فقلا : ،ع  ماا   (الومخشري)ولار 
َوُيِحب وَنُه { محبة العباد لربام طا،ته وابتلاء مرضاته ، وان ال يفععوا ما يو ل  للخطه و،قابله ، 
ومحبة اهلل لعباده ان يثيبام احلن الثوا  ،ع  طا،تام ويعظمام ويثنلي ،عليام ويرضل  ،لنام : 

ن كانلللت واملللا ملللا يعتقلللده  ا اللل  النلللاس وا،لللداام لعععلللم وااعللله وامقلللتام لعشلللرع واللللواام طريقلللة ، وا 
طريقتام ،ند امثالام من ال اعة واللفااء شيئا ، وام الفرقة المفتععة المتفععة من الموف ، وملا 
يدينون به من المحبة والعشق ، والتلنلي ،عل  كرالليام خربالا اهلل ، وفلي مراقملام ،طعالا اهلل ، 

لللو  المقولللة فللي المللردان الللاين يلللمونام شللاداء ، ومللعقاتام التللي ايللن ،ناللا مللعقة بأبيللات ال
مول  ،ند دد  الطور ، فتعال  اهلل ،نه ،عوا  كبيرا  ، ومن كعماتام : كملا انله بااتله يحلبام كلالد 
يحبللون ااتلله ، فللإن  الاللاء را عللة إللل  الللاات دون النعللوت والمللفات . ومناللا : الحلل  شللرطه ان 

 .(١)ت المحبة ، فإاا لم يكن الد لم تكن فيه حقيقة . "تعحقه لكرا

: " } واهلل ُيِحل   المحللنين { ي لوو ان تكلون اللمم لع لنس فيتنلاو  كل  (الومخشري)فلر و 
محلللن ويلللدخ  تحتلله اللل الء المللاكورون . وان تكلللون لععاللد فتكلللون إشللارة إلللل  الل الء } واللللاين { 

 (٢)تقين . اي ا،دت لعمتقين ولعتائبين"،طف ،ع  الم

 :هلل المحبة صفة من عشرية الث ى الشيعة موقف: ثا ياً 
لل  متععلق الملراد اخلر  ن حلو ان " والمحبة: اي االرادة إال انالا تضلاف إلل  الملراد تلارة، وا 

تقو : اح  ويدا واح  إكلرام ويلد، والتقلو  فلي االرادة اللد النلد تقلو : اريلد إكلرام ويلد، وال تقلو  
نملللا كللان كلللالد لقللوة تمللرف المحبلللة فللي موضللل  مثلل  الطبللاع اللللاي ي للري م لللر   اريللد ويللدا. وا 

بلد هلل الشاوة، فعو معلت تعلد المعامعلة فلي االضلافة ومحبلة اهلل لععبلد الي ارادتله لثوابله ومحبلة الع
القراء ة، والح ة، واال،را : وقوله: )فاتبعوني( اثبتت الياء فيه بم خلمف،  اي ارادته لطا،اته.

الناللا فللي ولللط آيللة وحللافت مللن قوللله: " فللاتقوا اهلل واطيعللون " الناللا راس آيللة نللوي باللا الوقللف 
و ، ف لاء لتشاك  رء وس االي، الن لبي  الفوام  للبي  القلوافي. وقيل  احببلت فمنلا، فاومحبل

 مفعو  لملتلناء به ،ن حببت حت  مار الد مامم، وقد  اء ،ع  االم  قو  ،نترة:

                                                 
 .٢/37الكشاف: الومخشري،   1))

 .١/3٢٤الممدر اللابق،   2))
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 مني بمنولة المح  المكرم    ولقد نولت فم تظني غيره

 (١وقد حك  الو اج ،ن الكلائي )حببت( من الثمثي، وا او القراء ة بفتح ")

"ق  إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل"، فملن احل  اهلل ،لو " و لقوله وقا  الطبطباني :
 المطارون.ام مكنون ال يمله إال و    احبه، و من احبه اهلل كان من اآلمنين، و ااا مق

، و توملليفام )،علليام اللللمم( ،بللادة األحللرار قللد تبللين معنلل  الروايللات ممللا مللر مللن البيللان
تارة بالشكر و تارة بالح ، لكون مر عاما واحدا، فإن الشكر وض  الشيء المنعم بله فلي محعله، 
و العبادة شكراا ان تكلون هلل اللاي يللتحقاا لااتله، فيعبلد اهلل ألنله اهلل، اي ألنله مللت م  ل ميل  

بااتلله المحبللو  لااتلله، فعلليس الحلل  إال الميلل  إللل  مللفات ال مللا  و ال للم  بااتلله، فاللو ال ميلل  
ال ملللا  و االن لللاا  نحلللوه، فقولنلللا فيللله تعلللال  الللو معبلللود ألنللله الللو، و الللو معبلللود ألنللله  ميللل  

 (٢)محبو ، و او معبود ألنه منعم مشكور بالعبادة ير    ميعاا إل  معن  واحد." 

نتم تحبون اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل، قد تقدم كمم في معن  الح ، و انله " قوله تعال : ق  إن ك
يتععق بحقيقة معناه باهلل لبحانه كما يتععق بليره في تفلير قوله تعال : "و الاين آمنلوا اشلد حبلا 

 .١65 -هلل" اآلية: البقرة 

إنملا يلد،و  - ،عل  ملا ينلادي بله كممله -و نويد ،عيه ااانا: انه ال ري  ان اهلل للبحانه 
  ڎ   ڎ ژ ،بده إل  اإليمان به و ،بادته باإلخمص لله و اال تنلا  ،لن الشلرد كملا قلا  تعلال :

،  5البينلة:  ژ ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ژ ، و قلا  تعلال :3الوملر:  ژ ڈ  ڈ

إلللل  غيلللر   ١٤غلللافر:  ژ   ۈ  ۆ  ۆ     ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ ٹ ٹ
ص فللي الللدين إنمللا يللتم ،علل  الحقيقللة إاا لللم يتععللق قعلل  و ال شللد ان اإلخللم الللد مللن اآليللات.

بليلره تعللال   -اللاي ال يريللد شليئا و ال يقملد امللرا إال ،لن حلل  نفللي و تععلق قعبللي  -اإلنللان 
مللن معبللود او مطعللو  كمللنم او نللد او غايللة دنيويللة بلل  و ال مطعللو  اخللروي كفللوو بال نللة او 

 تعلال  فلي معبوديتله، فلاإلخمص هلل فلي دينله خمص من النار و إنما يكون متععلق قعبله الو اهلل
 إنما يكون بحبه تعال .

                                                 
 ٢/٢٤6لي، ، تفلير م م  البيان: الطبر ٢/٤٢7التبيان: الطولي،   1))

 .١/١9تفلير الميوان: الطبطبائي، 2))
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ثم الح  الاي او بحل  الحقيقة الوليعة الوحيدة الرتباط ك  طال  بمطعوبه و ك  مريد بملراده 
إنما ي ا  المح  إل  محبوبه لي ده و يتم بالمحبو  ما لعمح  من النقص و ال بشر  لعمح  

 ه يحبه، و ،ند الد يتمق  حبان، و يتعاكس دالالن.ا،ظم من ان يبشر ان محبوب

فاإلنلللان إنمللا يحلل  اللللااء و ين للا  لي للده و يللتم بلله مللا ي للده فللي نفللله مللن الللنقص الللاي آتيلله 
ال لللوع، و كلللاا يحللل  النكلللاح لي لللد ملللا تطعبللله منللله نفلللله اللللاي ،ممتللله الشلللبق و كلللاا يريلللد لقلللاء 

ره، و كلاا العبلد يحل  ملواله و الخلادم ربملا المديق لي ده و يمعد لنفله األنس و له يضيق مد
يتوله لمخدومه ليكون مول  له حلق المولويلة، و مخلدوما لله حلق المخدوميلة، و للو تأمعلت ملوارد 
التععلللق و الحللل  او قلللرات قملللص العشلللاق و المتلللولاين ،عللل  اخلللتمفام للللم تشلللد فلللي ملللدق ملللا 

 لبحانه كما انله يحل  اهلل و يكلون فالعبد المخعص هلل بالح  ال بلية له إال ان يحبه اهلل اكرناه.
اهلل له كما يكون او هلل ،لو اللمه فالاا الو حقيقلة األملر غيلر ان اهلل للبحانه ال يعلد فلي كممله 
ك  ح  له حبا و الح  في الحقيقة او الععقلة الرابطلة التلي تلربط احلد الشليئين بلاآلخر ،عل  ملا 

قتضي ح   مي  ملا يتععلق بله، و يقضي به ناموس الح  الحاكم في الو ود فإن ح  الشيء ي
يو   الخضوع و التلعيم لك  ما او في  انبه، و اهلل لبحانه او اهلل الواحد األحد اللاي يعتملد 
،عيه ك  شليء فلي  ميل  شلئون و لوده و يبتللي إليله الولليعة و يملير إليله كل  ملا دق و  ل ، 

طريلق اإلللمم ،عل  قلدر  فمن الوا   ان يكون حبه و اإلخمص له بالتلدين لله بلدين التوحيلد و
مللا يطيقلله إدراد اإلنلللان و شللعوره، و إن الللدين ،نللد اهلل اإللللمم، و اللاا اللو الللدين الللاي ينللد  
إليه لفرا ه، و يد،و إليه انبيلا ه و رللعه، و خاملة ديلن اإلللمم اللاي فيله ملن اإلخلمص ملا ال 

ة كمللا يخللتم بمللاد،ه إخللمص فوقلله، و اللو الللدين الفطللري الللاي يخللتم بلله الشللرائ  و طللرق النبللو 
 األنبياء )،عيام اللمم(، و ااا الاي اكرناه مما ال يرتا  فيه المتدبر في كممه تعال .

و قد ،رف النبي )مع  اهلل ،عيه وآله ولعم( للبيعه اللاي للعكه بللبي  التوحيلد، و طريقلة 
مليرة انلا و اإلخمص ،ع  ما امره اهلل لبحانه حيث قا : "قل  الاه للبيعي اد،لو إلل  اهلل ،عل  ب

، فلاكر ان للبيعه اللد،وة إلل  ١08 -من اتبعني و لبحان اهلل و ملا انلا ملن المشلركين": يوللف 
اهلل ،ع  بميرة و اإلخمص هلل من غير شرد فللبيعه د،لوة و إخلمص، و اتبا،له و اقتفلاء اثلره 

 ( ١)إنما او في الد فاو مفة من اتبعه." 

                                                 
  .3/٢٢تفلير الميوان: الطبطبائي، 1))
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إن  -و اهلل ا،عللللللم  -فللللللالمراد  3١آ  ،مللللللران:  ژ ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ             ڦ  ڦ  ڦ ژ "
كنتم تريدون ان تخعموا هلل في ،بوديتكم بالبناء ،ع  الح  حقيقة فاتبعوا ااه الشريعة التي اي 
مبنية ،ع  الح  الاي ممثعه اإلخمص و اإللمم و او مراط اهلل الملتقيم الاي يلعد بلالكه 

ه تعال ، فإن اتبعتموني في لبيعي و شأنه ااا الشأن احبكم اهلل و او ا،ظلم البشلارة لعمحل ، إلي
و ،ند الد ت دون ما تريدون، و ااا او الاي يبتليه محل  بحبله، الاا الو اللاي تقتضليه اآليلة 

 الكريمة بإطمقاا.

اطالا بملا قبعالا اما بالنظر إلل  وقو،الا بعلد اآليلات الناايلة ،لن اتخلاا الكفلار اوليلاء و ارتب
فاللاه الواليللة لكوناللا تلللتد،ي فللي تحققاللا تحقللق الحلل  بللين اإلنلللان و بللين مللن يتللول  كمللا تقللدم 
كانت اآلية ناظرة إل  د،وتام إل  اتباع النبي )مع  اهلل ،عيه وآله ولعم( إن كانوا مادقين في 

ن في ااوائام و ال واليلة إال د،واام والية اهلل و انام من حوبه فإن والية اهلل ال يتم باتباع الكافري
باتباع و ابتلاء ما ،ندام ملن مطلام  اللدنيا ملن ،لو و ملا  بل  تحتلاج إلل  اتبلاع نبيله فلي دينله 
كما قا  تعال : "ثم  ععناد ،ع  شريعة من األمر فاتبعاا و ال تتب  ااواء الاين ال يععمون إنام 

 -بعل  و اهلل وللي المتقلين": ال اثيلة لن يلنوا ،ند من اهلل شيئا و إن الظالمين بعضام اوليلاء 
 ، انظر إل  االنتقا  من معن  االتباع إل  معن  الوالية في اآلية الثانية.١9

فمن الوا   ،ع  من يد،ي والية اهلل بحبه ان يتب  الرلو  حت  ينتاي الد إل  والية 
نما اكر ح  اهلل دون واليته ألنه األلاس الاي تبتني ،عيهو  اهلل له بحبه. الوالية، و إنما  ا 

اقتمر ،ع  اكر ح  اهلل تعال  فحل  ألن والية النبي و الم منين تئو  بالحقيقة إل  والية 
 اهلل.

قوللله تعللال : و يلفللر لكللم انللوبكم و اهلل غفللور رحلليم، الرحمللة الوالللعة اإللايللة و مللا ،نللده و 
مللنف ملللن مللن الفيوضللات المعنويللة و المللورية غيللر المتناايلللة غيللر موقوفللة ،علل  شللخص او 

اشللخاص ،بللاده و امللنافام، و ال الللتثناء انللاد يحكللم ،علل  إطللمق إفاضللته، و ال لللبي  يعوملله 
،ع  اإلملاد إال حرمان من  اة ،دم التعداد الملتفي  المحروم او مان  ابداه بلوء اختياره، 

 .٢0 -قا  تعال : "و ما كان ،طاء ربد محظورا": إلراء 
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ده من كرامة القر  و الولف  و  مي  األمور التي اي من و الانو  اي المانعة من ني  ما ،ن
توابعاا كال نة و ما فياا، و إوالة ريناا ،ن قع  اإلنلان و ملفرتاا و لتراا ،عيه اي المفتاح 
الوحيد النفتاح با  اللعادة و الدخو  في دار الكرامة، و لالد ،ق  قوله: يحببكم اهلل بقوله: و 

كما تقدم ي ا  المح  إل  المحبو ، و كما كان ح  العبد لربه  يلفر لكم انوبكم، فإن الح 
يلتد،ي منه التقر  باإلخمص له و قمر العبودية فيه كالد حبه تعال  لعبده يلتد،ي قربه 
من العبد، و كشفه ح   البعد و لبحات الليبة، و ال ح ا  إال الان  فيلتد،ي الد ملفرة 

 اإلفاضة فال ود كاف فيه كما تقدم آنفا.الانو ، و اما ما بعده من الكرامة و 

لتأم  في قوله تعال : "كم ب  ران ،ع  قعوبام ما كانوا يكلبون كم إنام ،ن ربام و 
م  قوله تعال  في ااه اآلية: "يحببكم اهلل و يلفر لكم  ١5 -يومئا لمح وبون": المطففين 

 (١)انوبكم" كاف في تأييد ما اكرناه. " 

 :هلل المحبة صفة من السلف موقف

 نحللوَ  الللن فس انفعللا  رب لله العبللد ومحب للة ، للله الخيللر وتيلللير ،نلله رضللاه ،بللَده اهلل ومحب للة" 
 تملو ر كثلرة ملن لععبلد مل تح ملفة فالي.  دينه ،ن والد فاع امره وامتثا  باكره واألنس تعظيمه
 كمحب لة الي وليللت.  والت ملو ر الللم  فمنشل اا ، قعبله ملن تلتمك ن حت ل  وِنعمه تعال  اهلل ،ظمة

 فضلائعه ملن نللم  ملا كثلرة ملن ولعم ،عيه اهلل مع  الن بيء نح    ان ا تر  اال ، الا ات التحلان
 واكللر اقواللله ممارلللة كثللرة قللداربم المحب للة اللاه وتقللَو  ، واآلخللرة الللد نيا فللي خيرنللا ،علل  وحرملله
 ( ٢). " واديه وتمر فاته شمائعه

 ايام الردة اا  في نولت: البمري الحلن وقا . قريق من الوالة في نولت: كع  بن محمد قا 
 وامحابه بكر ابو واهلل او: الحلن قا {  َوُيِحب وَنهُ  ُيِحب ُامْ  ِبَقْوم   العَّهُ  َيْأِتي َفَلْوفَ } . بكر ابي
 .حاتم ابي ابن رواه( 3[ )،نام اهلل رضي]

 َيْأِتي َفَلْوفَ ( } ٤) قوله في يقو  ،ياق بن بكر ابا لمعت: شيبة ابي بن بكر ابو وقا 
 من قوم ما: م ااد ،ن لعيم، ابي بن َلْيث وقا . القادلية اا  ام{  َوُيِحب وَنهُ  ُيِحب ُامْ  ِبَقْوم   العَّهُ 
 .لبأ

                                                 
 .٢/89لطبطبائي،تفلير الميوان: ا 1))
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 ،ملرو، بلن محملد ،لن األ علح، بلن اهلل ،بلد حلدثنا األشل ، للعيد ابلو حلدثنا: حاتم ابي ابن وقا 
{  َوُيِحب وَنلهُ  ُيِحلب ُامْ  ِبقَلْوم   العَّلهُ  َيلْأِتي َفَللْوفَ : } قوله ،باس ابن ،ن  بير، بن لعيد ،ن لالم، ،ن
 .ُكوناللَّ  من ثم ِكْنَدة، من ثم اليمن، اا  من ناس: قا 

 الحعفاني، وياد ابي ،ن-حفص ابن يعني- معاوية حدثنا الممف ، بن محمد حدثنا ابي، وحدثنا
 ،للن ولللعم ،عيله اهلل مللع  اهلل رللو  ُلللئ : قللا  اهلل ،بلد بللن  لابر ،للن الُمْنَكللدر، بلن محمللد ،لن
 ثم كندة، من ثم اليمن، اا  من قوم ا الء: "قا {  َوُيِحب وَنهُ  ُيِحب ُامْ  ِبَقْوم   العَّهُ  َيْأِتي َفَلْوفَ : } قوله
 . دا غري  حديث وااا( ١". )ت ي  من ثم اللكون، من

 حللدثنا-الللوارث ،بللد ابللن يعنللي- المللمد ،بللد حللدثنا َشللبَّة، بللن ،مللر حللدثنا: حللاتم ابلل  ابللن وقللا 
ا لمعت ِلَماد، ،ن شعبة،  ْوم  ِبقَل العَّلهُ  َيلْأِتي َفَلْوفَ : } نولت لما: قا  األشعري ،ن يحدث ،ياض 
 حديث من  رير ابن ورواه". ااا قوم ام: "ولعم ،عيه اهلل مع  اهلل رلو  قا {  َوُيِحب وَنهُ  ُيِحب ُامْ 
  (١)." بنحوه شعبة

 انه فأخبرام ، اللمم ،عيه نبيام موت بعد اإِللمم ،ن ير عون قوما   ان اهلل ،عم:  الحلن قا " 
 . اقوا  لتة القوم با الء المراد وفي ويحب ونه امُيحب   بقوم ليأتي

 والحللن ، طالل  ابلي بلن ،عي قاله ، الر دَّة اا  قاتعوا الاين وامحابه المديق بكر ابو:  احداا
 قتلا  الملحابة كرالت:  ماللد ابلن انلس قلا .   ري  وابن ، والضحاد ، وقتادة ، اللمم ،عياما
 مللن ُبللدا   ي للدوا فعللم ، وحللده وخللرج ، للليفه بكللر ابللو فتقعَّللد ، عللةالقب االل :  وقللالوا ، الوكللاة مللاِنعي
 . اثره ،ع  الخروج

 . ايضا   ، الحلن ،ن روي ، و،مر ، بكر ابو:  والثاني

 قلا  اآليلة الاه نوللت لملا"  انله األشلعري ،يلا  رو  ، األشلعري مولل  ابي قومُ  انام:  والثالث
 الليمن اا  انام:  والراب " .  مول  ابا:  يعني« ااا قوم ام: » ولعم ،عيه اهلل مع  اهلل رلو 

 . م ااد قا  وبه ، ،باس ابن ،ن الضحاد رواه ،

 . اللدي قاله ، األنمار انام:  والخامس

 اهلل ان لو وقلد:   ريلر ابلن قلا .  الدمشلقي للعيمان ابلو اكره ، واألنمار الماا رون:  واللادس
 . ارتد مم ن اإِللمم في وقعا  م احلن كانوا ،مر ومن في بقوم   فأت  َوَ،د ما

                                                 
 .3/١35تفلير ابن كثير،  1))
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 اال  ،عل  ِرقَّلة اال :  الللمم ،عيه طال  ابي بن ،عي قا {  الم منين ،ع  االة: }  تعال  قوله
 لللي ن  للانبام« : االللة» معنلل :  الو للاج وقللا .  ديللنام فللي خللالفام مللن ،علل  ِغعظللة   االل  ، ديللنام
 المنلافقين ألن{  الئلم لوملة يخافون وال اهلل لبي  في ي اادون. }  ااال ءُ  انام ال ، الم منين ،ع 

 ال اإِليمللان المللحيحَ  ان و لل  ،للو اهلل فللأ،عم ، لللومام ويخللافون ، ويظللاارونام ، الكفللار يراقبللون
 من ي تيه اهلل فض  الد}  فقا  ، بتوفيقه ِإال يكون ال الد ان ا،عم ثم ، الئم لومة اهلل في يخاف
  (١). "  الكافرين ،ع  وشد تام ، لعملعمين  انبام ولين ، هلل محبتام:  يعني{  يشاء

 فيله نوللت لل فيله نوللت بملن يمثل  فبالاا وفلمن، فلمن فلي نوللت اآليلة ااه إن:  قولام الد ومن" 
 وآيلللة القللاف، وآيللة الععلللان، كآيللة بلله، مختملللة آيللة اناللا بللله يريللدون ال للل نوولالللا لللب  وكللان اوال  

 . بلببه نوولاا كان بمن مختمة إناا ملعم يقو  ال.  الد ونحو ة،المحارب

ن العام والعفظ  يريلدوا لم ل لببه او الاي النوع ،ع  فمرادام لببه ،ع  يقمر إنه:  طائفة قا  وا 
 . النوع الد من واحد شخص ،ع  يقتمر انه بالد

 فيالا يلدخ  للم الععلان وآيلة الملامت، بن اوس إال فياا يدخ  لم الظاار آية إن:  ملعم يقو  فم
 ونحللو قللريق؛ كفللار إال فيلله يللدخ  لللم الكفللار ام وان:  اميللة بللن اللم  او ،للد ، بللن ،امللم إال

 (٢)" ،اق  وال ملعم يقوله ال مما الد،
         3١آ  ،مران:       ژ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ             ڦ  ڦ  ڦ ژ
 ُيِحب ُامْ  ِبَقْوم   اهلل َيْأِتي َفَلْوفَ : }  فقا  ، باا الحادث وومف ، بالمحبة و،م    نفله مفوو  "

{ ]  الئم َلْوَمةَ  َيَخاُفونَ  َوالَ  اهلل َلِبي ِ  ِفي ُيَ اِاُدونَ  الكافرين َ،َع  َاِ،وَّة   الم منين َ،َع  َاِالَّة   َوُيِحب وَنهُ 
 . اآلية[  3١:  ،مران آ { ]  اهلل ُيْحِبْبُكمُ  فاتبعوني اهلل ُتِحب ونَ  نُتمْ كُ  ِإن ُق ْ }  ،[  5٤:  المائدة

                                                 
 .٢/٢36واد الملير: ابن ال ووي،  1))

 .٤/٢0١م موع فتاو  ابن تيمية)التفلير(، 2))
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 اهلل ِ،ندَ  َمُثوَبة   الد م ن ِبَشرٍّ  ُاَنب ُئُكمْ  َا ْ  ُق ْ }  فقا  حرماته انتاكت إن يلض  بأنه نفله وومف
للدا   ُمْ ِمنللا   ْقتُلل ْ يَ  َوَمللن}  ، اآليللة[  60:  المائللدة{ ]  َ،َعْيللهِ  َوَغِضلل َ  اهلل لََّعَنللهُ  َمللن َتَعم   َ اَللنَّمُ  َفَ للَوآُ هُ  م 

 . اآلية[  93:  النلاء{ ]  َ،َعْيهِ  اهلل َوَغِض َ  ِفيَاا َخاِلدا  

للا}  باللضلل  الحللادث ومللف فللي وقللا  :  األ،للراف{ ]  َاِلللفا   َغْضللَبانَ  َقْوِمللهِ  إللل  موللل  َرَ لل َ  َوَلمَّ
 .  دا   كثير ااا وامثا [  ١50

 تعلد ملن و،لم  ل  به اتمف ما ك  ان إيضاح م  ، الد من كثيرة امثعة اكر ،ندنا والمقمود
 بللين المشللاباة اواللام  ميلل  ،مئللق يقطلل  مللا والشللرف والععللو الكمللا  غايللات مللن بللالغ المللفات
 . كبيرا   ،عوا   الد ،ن وتعال  لبحانه ، خعقه مفات وبين ، و،م    مافته

 غيللره وومللف ، العللرق ،علل  بااللللتواء لللهنف ومللف و،للم  لل  انلله ،عمللت الللد كلل  حققللت فللإاا
 ،علل  بالللتوائه كتابلله مللن آيللات لللب  فللي و،للم  لل  فتمللدح ، المخعوقللات بعلل  ،علل  بااللللتواء

 القاضللية.  وال للم  ، الكمللا  مللفات مللن بليراللا مقرونللة إال االلللتواء مللفة يللاكر ولللم ، ،رشلله
 (١)"  هوحد يعبد ألن الملتحق ، وحده الر  وانه ، و،م    و مله بعظمته

 الرغبلة بتشلبيه م اوا   ونحواا اآلية ااه في اهلل باات المحبة تععيق يرون األو  الراي فأمحا " 
 . المحيح واو حقيقة يرونه الثاني الراي وامحا  ، بالمحبة مرضاته في

 ملا محبة آثاراا ومن.  فراقه تنا وا  به واالت مال ِ  المحبو  من القر  تطع   المحب ة آثار ومن
 ألن   تعلللال  اهلل محبلللة ،علل  الرللللو  ات بلللاع لللووم فتععيلللق ، يلضلللبه مللا وا تنلللا  ، ويرضللليه يل للره

ل  به اهلل يأمر ما إل  د،ا الرلو   . المحب ة كما  والد ، إليه الو اة إفراد وا 

 واللو المحب للة الوم بلله ريللدا محالللة ال م للاو فاللو{  اهلل يحبللبكم: }  قوللله فللي المحبللة إطللمق وامللا
: }  بقولله ،ناملا المعبر واما.  لبحانه يععماا هلل ت عيات من الد ونحو المنفعة وَلْوق الرض 
 والنمللار  الياللود وقالللت: }  القللرآن وفللي المحبللة دليلل  الللد فللإن  {  انللوبكم لكللم ويلفللر اهلل يحبللبكم
 . ١8:  مائدةال{ )  بانوبكم يعابكم فعمَ  ق  واِحبَّا ه اهلل ابناء نحن

                                                 
 .٢/١١١اضواء البيان: الشنقيطي،  1))



162 

 

 ينللتظم{  اهلل تحبللون كنللتم إن: }  قوللله ،علل  المعع للق{  فللاتبعون}  ،علل  إيللاام اهلل محبللة وتععيللق) 
 حل    فالو الرللو  ات بلاع معله يكلن للم إاا المو،لوم الحل  ،عل  ويلد .  اقترانلي شلرطي قيلاس منله

 بعدو ه وتعبس هل إغاضة المحبو  يكراه ما ارتكا  وألن   ، مطي  يح    لمن المح  ألن   ، كاا 
 : الطي  ابو قا  وقد

  (١)" ا،دائه من فيه المممة إن  ...  مممة فيه واح    ااحب ه

 ما غاية ،بده اهلل محبة ألن ، اإلحلان في لعترغي  تايي {  المحلنين يح  اهلل إن: }  وقوله" 
- العرفللي لملللتلراق واللمم ، وآخللرة دنيللا والخيلر المللمح لللب  العبلد اهلل محبللة إا النللاس يطعبله
 (  ٢)" الم منين من المحلنون والمراد

  (3)" إليد الاء ،من المفح: به يعني{  اْلُمْحِلِنينَ  ُيِح    العَّهَ  ِإنَّ : } تعال  قا  "

 اقلر  فرحمتله اهلل احبه ومن المحلنين، من ليس من ويبل  المحلنين، يح  ل لبحانه ل واهلل" 
 بلله، المللأمور فعلل  اللو ااانللا واإلحلللان منلله، شلل ء/  ابعللد فرحمتلله اهلل ابلضلله ومللن منلله، شلل ء
 اهلل إللل  واإلنابللة والتوحيللد اإليمللان اإلحلللان فللأ،ظم نفللله، إللل  او النللاس إللل  إحلللان ا كللان لللواء
 ومحبللللة وحيللللاء وماابللللة، إ للللمال يللللراه كأنلللله اهلل يعبللللد وان ،عيلللله، والتوكلللل  إليلللله واإلقبللللا  تعللللال 
 .(٤)"وخشية

                                                 
 .3/86التحرير والتنوير: ابن ،اشور،  1))

 .٢/١8٢التحربر والتنوير: ابن ،اشور،  2))

 .3/67تفلير القرآن العظيم: ابن كثير، 3))

 .3/٢٤3، م موع فتاو  ابن تيمية )التفلير(4))



 

 

 

 

 

 

 الخامس الفصل

 عشرية الث ى والشيعة المعتزلة بين فواإلختال اإلتفاق أوجه

 اإللهية الصفات ف 
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 األول المبحث

 عشرية الث ى والشيعة المعتزلة بين واإلختالف اإلتفاق أوجه

 .يةالذات الصفات ف 
ة في المفات االلاية ي داا ،ع  خط  ،شري االثن إن المتتب  لتفليرات ،عماء الشيعة 

المعتولة، مما ال يدع م اال لعشد من تماث  ،ع  األق  في نقعاا، وليس م رد تشابه يعو  
لممدر العقيدة الواحد، فبعد البحث وااللتقماء ن د كما كبيرا  من تأويمت ،عماء الشيعة في 

ضفاء القدلية آيات المفات اإللاية اي مبغ  لتأويمت المعتولة بميلة مر  ويات األئمة وا 
ت مَ ك  ،عياا حت  ان مروياتام تتاب  لعتأكيد ،ع  تأويمت ما انو  اهلل باا من لعطان، فقد حَ 

الفرقتين العق  في تفلير آيات اهلل الم ان  الموا ، وحادوا ،ن المنا  القويم الاي يادي إل  
 لواء اللبي .

 .الذاتية الصفات ف  عشرية الث ى والشيعة المعتزلة ينب التفاق أوجه: األول الم لب
اهلل محا   في حق و هالفي مفة الو ه تمقت التأويمت ،ند الفرقتين بأن  أوًل: صفة الوجه:

نما المراد منه او الاات ، (٢)، او يراد باا ايضا  بال اة وال ان (١)ألنه من مفات المخعوقين. وا 
لو ه يعني لعو ه لم يرد ،ند المعتولة، واو ان ا ،شرية تأويم   االثن اضاف الشيعة  ثم

 .(3)اإلخمص
،شرية م  لابق  االثن مت الشيعة واما مفة العين فقد توافقت تأوي ثا يًا: صفة العين:

ا فقد تأويمت المعتولة بأن العين هلل تعال  ليلت ،ع  الحقيقة ألن اهلل منوه ،ن ال وارح، ولا
ا في تأوي  العين بالاات ا المعتولة فقد انفردو ، ام(5)وايضا  الر،اية، (٤)اولتا العين بالععم

                                                 
. رلللائ  العللد  والتوحيللد: القالللم الرلللي،  ١5١: القاضللي ،بللد ال بللار، ص: انظللر: شللرح األمللو  الخملللة1) )
١/١38 . 

 .٤/37، التفلير األمف : الفي  الكاشاني .١/١80الكشاف: لعومخشري،  نظر:2))

 .8/55انظر: تفلير م م  البيان: الطبرلي،  3))

التفلللير المللافي: و . 5/٤75التبيللان: الطولللي، و  .١5١شللرح األمللو  الخملللة: القاضللي ،بللد ال بللار، ص:  ٤))
 .3/6الفي  الكاشاني، 

 .7/١7١، التبيان: الطولي، ١/٢8٢ طنطاوي،. والتفلير الوليط: ٤/١٤١انظر: الكشاف: لعومخشري،    5))
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،شرية بأن مفة العين اي م او فحل  في حق اهلل  االثن ، وكالد انفردت الشيعة (١)اإللاية
 .(٢)تعال  وال معن  لاا ،ع  الحقيقة

،شرية ملعد المعتولة في  االثن وفي مفة اليد هلل تعال  لعد الشيعة  ثالثًا: صفة اليد:
، إال   ليس (5)وان لفظ اليد لعم او ،(٤)او القوة ،(3)التأوي ، واد ،وا ان المراد باا او النعمة

لاا الشيعة (6)من  الععواضاف المعتولة مع  .(7)،شرية بالقدرة االثن ، بينما او 
ومما يفوق التمادف ان تأوي  كعتا الفرقتين لمفة اللاق متطابق  تماما ،  رابعًا: صفة الساق:

ن المراد من اللاق م او للوي  اء لعتعبير ،ن ا ، فقالتامناا ،ن اآلخر شيءولم يضف ايا  
 .(8)والكر  الشدة

ال ن  فقد نفوا حقيقتاا، ،شرية مفة  االثن اما ،ندما او   الشيعة  خامسًا: صفة الج ب:
 وااا تأوي  مطابق لما قالته المعتولة في تفاليراا. ،(9)وو،موا اناا م او ،ن الطا،ة

،شرية مفة اليمين فقد اولواا تأويمت  االثن لشيعة و،ندما تناو  ا سادسًا: صفة اليمين:
 .(١٢)والقوة (١١)،والمعد ،(١0)مطابقة لتأوي  المعتولة بأناا القدرة

مما تقدم بيانه يتضح ان المعتولة قد نفوا مفات اهلل الااتية )الو ه، العين، العلان...( 
خشية تشبياه لبحانه وتعال  بالمخعوقين، فأرادوا تنويه اهلل ،ن تشابه األ،را  فوقعوا في 

وا منه لعتأوي  وما فععه المعتولة من إ،مء لععق  وتحكيمه فيما انو  اهلل  ععام ي ، ثم فر  التعط

                                                 
  .١/55مقاالت اإللمميين: األشعري،  انظر: 1))

، تا  اهلل المنو : نامر الشيراوياألمث  في تفلير كو  ،١9/١0بائي، تفلير الميوان: العممة الطباط انظر: 2))
١96. 

. ٢3القمي المدوق، صاال،تقادات: محمد ، و ١5٢ شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار، انظر: 3))
 .١7١العقائد اإللممية: 

 .8/533. والتبيان: لعطولي، ٢٢8انظر: شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار،   4))

   .١/689الكشاف: لعومخشري،  انظر: 5))

 .١/50مقاالت اإللمميين: األشعري،  انظر:  6))

  .١36التوحيد: لعمدوق،  انظر:  7))

 .٤/59٤والكشاف: لعومخشري،  .١/٢١7رلائ  العد  والتوحيد: القاضي ،بد ال بار،  انظر:  8))

 .5/١5 القو  الشارح: حلين الدراوي،و  .١5٢شرح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار، ص:  انظر:  9))

 .٤7دف  الشبه ،ن الرلو  و،ن الرلالة: و  .598متشابه القرآن:  انظر: 10))

 ٤7دف  الشبه ،ن الرلو  و،ن الرلالة: و . 598انظر: متشابه القرآن:   11))

 .٤7ودف  الشبه ،ن الرلو  و،ن الرلالة: . ٢٢9رح األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار، ش انظر:  ١٢))
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يقعون في تضار ، ووقعوا في ِشراد تعطي  آيات الكتا  الكريم، وتحمي  العق  اكثر مما 
يحتم  وما قدروا اهلل حق قدره ،ندما نفوا ،نه مفات كماله التي تعيق ب مله، وقد تبعام في 

،شرية فكانوا لام نعم التمميا فأولوا ايما تأوي  فم يكاد  االثن يم العق  وتقديمه الشيعة تقد
 يختعف قولام ،ن قو  ا الء.
نه لمن ال دير طرحه ،شرية ،ندما  االثن تلعت العلة لعشيعة تو يه ااا الل ا : اِوا وا 

،ند المعاني الم اوية فعم فتحوا با  التأوي  في آيات المفات اإللاية، ثم ضاقت ،عيام اللب  
  ، يقولوا إال بما قالت به المعتولة

لواا بمعان  اخر  )ولو  فمما الشد فيه ان العلة حمالة اات و وه متعددة، اَو، ووا ان يتأو 
  انفلام شباة االقتداء بالمعتولة. مترادفة( ليمرفوا ،ن

،ام فلروا من خمله  ،شرية ا،تمدوا ،ع  التأوي  كماا  االثن إن المعتولة والشيعة 
ن كان كماما قد واولواا ايما  فام آيات المفات لواء اكانت مفات ااتية ام مفات فععية وا 
تأوي  ،ع  ما فياا من ،ظمة اآليات، و م  اهلل تعال  وقدليته، فقد الومتام ال راة ،ندما 

او الو،م باتلاقاا  فلروا آيات المفات الفععية وكماما قد  اء بمعان يحتار العبي  في فاماا
 م  اآليات.

بيد ان كماما حك م العق  )،ع  حد و،مام( ال لفام اآليات فاما  لعيما  ، ب  حاكموا ااه 
تفليراتام ،ع  اإلرادة او القدرة او الععم تارة اخر ،     اآليات بميوان ،قو  قامرة، وارتكوت  ُ 

 ومدق اهلل القائ  وما ُاتيتم من الععم إال قعيم .
ية هلل تعال  مريحة واضحة، ،شرية مفات اات االثن لة والشيعة نه ،ندما و د المعتو وا  

لم يا،نوا لعحق ب  توقفوا ،ن التلأوي  حيناا، وكأنام نالين او متنالين لاا، فعم يوردوا تعد 
ن اندر ت  اآليات التي تضمنتاا في تفاليرام، ولم يمرحوا فياا البيان في كت  ،قائدام، وا 

ومن اليقيني ان مفات اهلل كبر ،عيام قو  الحق واإلا،ان له، ام بالتأوي ، ولكنه تحت مااب
 ملعم الوقار والتعظيم هلل تعال .العم مقدلة تُنبت في قع  ال
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  :الثا   الم لب

 .اتيةالذ الصفات ف  عشرية الث ى والشيعة المعتزلة بين الختالف أوجه
 ،شرية المعتولة فاي مايعي: االثن واما المفات التي ،ارضت فياا الشيعة 

المعتولللة ، بينمللا اولاللا (٢)والنقمللة (١)،شللرية العللاا  االثنلل فقللد اولاللا الشلليعة  أوًل: صاافة الاا فس:
 .(٤)، والرحمة، والتيلير والتبشير(3)بالاات

، بينما اولاا المعتولة (5)،شرية بوالية ،عي االثن فقد اولاا الشيعة  ثا يًا: صفة الج ب:
 .(6)بالاات

، بينما اولاا المعتولة (8)، والمدبر(7)النبي،شرية ب االثن فقد اولاا الشيعة  ثالثًا: صفة ال ور:
 .(9)بالاداية والحق

،شرية في المفات اإللاية  االثن يمث  ال دو  التالي خممة تأوي  كم  من المعتولة والشيعة 
 الااتية مقارنا م  اثبات اللعف المالح :

للعف المالحا  الشيعة 
،شرية االثن    

 م. المفة اإللاية المعتولة

اإلخمص،  اثبات
 ال اة. 

النفس، الاات، 
 ال اة.

 1 الو ه

الر،اية والحفظ،  اثبات
م او لعمباللة، 

 الععم.

الععم، الر،اية، 
 الاات.

 2 العين

القدرة، النعمة،  اثبات
 القوة.

النعمة، القوة، 
 م او.

 3 اليد

                                                 
 .٢/٤3٤ انظر: التبيان: الطولي،1) )

 .80محيح ا،تقادات اإلمامية: . وانظر: ت٢/٤36 انظر: التبيان: الطولي،2) )

 .١/35٢انظر: الكشاف : الومخشري،  3))

((4 
 .٢/٢9انظر: الممدر اللابق،  

 .١09ر: التفلير األمف : الكاشاني، انظ5) )

 .١/٢١7انظر: رلائ  العد  والتوحيد: القاضي ،بد ال بار،  6))

 .  ١58انظر: التوحيد: المدوق، 7) )

 .١/٢60تفلير غري  القرآن: انظر:   8))

 .5٢5تشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار، انظر: م 9))
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و ،ن الشدة م ا اثبات
 والمع .

م او لعكر  
 والشدة.

 4 اللاق

حقيقة الشيء،  اثبات
 العاا ، النقمة.

الاات، الرحمة 
 والتيلير والتبشير

 5 النفس

األمر والطا،ة،  اثبات
والية ،عي، 

 م او ،ن الن اة

الطا،ة، الخدمة، 
 الاات.

 6 ال ن 

القوة، المعد،  اثبات
 القدرة،

القوة، المعد، 
 القدرة، 

مينالي  7 

الاداية، الحق،  النبي، المدبر،  اثبات
 م او.

 8 النور
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  :الثا   المبحث

 عشرية الث ى والشيعة المعتزلة بين اإلختالفو  اإلتفاق أوجه

 .يةالفعل الصفات ف 

 .يةفعلال الصفات ف  عشرية الث ى والشيعة المعتزلة بين التفاق أوجه: األول الم لب
فبالفطرة اللعيمة يفام الملعم وُيلع م بمقتضااا، لكن لم يكن ااا حا  المعتولة  أوًل: صفة العلو:

اآليات المتضمنة لمفة الععو، فقد لعكوا در  التأوي  نفله،  ،شرية ،ندما قر ا االثن والشيعة 
 االثن ، واقتف  اثرام الشيعة (١)فو،م المعتولة ان المراد بالععو او القدرة والعظمة هلل تعال 

، والمراد منه القدرة )كما قالت المعتولة آنفا (  (٢)،شرية في التأوي  ااته، ومر حوا بأن الععو م او 
، فواد اليقين بالتقار  بين المعتولة (3)و،طفوا ،عيه مترادفات لعقدرة كالمعد، والقار، والكبرياء

 ،شرية. االثن والشيعة 

،شرية كانت ايضا م  مفة  االثن اما ،ن تأويمت المعتولة والشيعة  ثا يًا: صفة المعية:
، وارادوا به ،عم  (٤)المعية واآليات التي شمعتاا، فكماما قد توافق ،ع  ان المعية م او  ،ن الععم

 اا  اللعف، فقد ،نوا ،عما  م رد  ،ن لواومه. ملاير  لما ،عيه

اما اآليات الكريمة التي اشتمعت ،ع  مفة االلتواء فقد الابت كعتا  ثالثًا: صفة الستواء:
، واتفقتا ان االلتواء او االلتيمء، واللعبة  .(5)الفرقتين في تأويعاا ايما تأوي  

اما ،ند الحديث ،ن مفة الم يء واإلتيان فقد كانت لاحة  رابعًا: صفة المج ء واإلتيان:
، ويبدو ان ااا الم او التقام (6)التأوي  والعة الرم  ليقولوا بمعان  م اوية  المراد مناا األمر

واتيانه، فشعروا بخع   معام في آيات  فقالوا به، ولم يلتقم معام في آيات اخر  لم يء الر  

                                                 
 .(٢/٤86الومخشري، ) :الكشاف انظر:   1))

 (.٢/١٤٢) ،الطبرلي م م  البيان: انظر:  2))

 (.٢/١٤٢)الممدر اللابق:  انظر:  3))

 (.9/375وم م  البيان: الطبرلي، ) (.٤/٤89) انظر: الكشاف : الومخشري،  4))

((5 
تمحيح إ،تقادات اإلمامية: الشيخ المفيد، و  .١53ملة: القاضي ،بد ال بار، شرح األمو  الخانظر:  
 .(77)ص:

((6 
 .١63. والتوحيد: لعمدوق، 89األمو  الخملة: القاضي ،بد ال بار، ص: ظر: ان 
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، ويريدون بالد ان ُي ردوا الفع  من (١)اد به ايضا  القدرةفي الفام، لاا و،مت المعتولة انه ُير 
،شرية فأولواا بمعان  اخر  ملايرة ، المراد مناا القضاء  االثن لواومه، واما الشيعة 

، ومما الشد فيه ان (3)اا م او ،ن البرااين والدالئ ، وفي تفليرات اخر  و،موا ان(٢)والمحالبة
انكارام لعحق الدامغ  ععام يتياوا في ظعمات التأوي ؛ فتخبطوا يمنة  ويلر  لع   المعن  يلتقيم 

 ت.لام، ولكن اياات اياا

،ع  كثرتاا في القرآن، إال  تضمنتاا مفة القر  هلل إن اآليات التي  خامسًا: صفة القرب:
،شرية، فقالوا  االثن انام لاروا ،ع  در  التأوي  ُقدما ، فتمقت تأويمت المعتولة م  الشيعة 

ان القر  هلل المراد منه ،عمه 
، ، وا، وتام اآليات اات الداللة الم كدة ،ع  قر  اهلل (٤)

، وان الضمير ،ائد ،عيام في (5)فو،موا ان القر  او قر  ممئكة الموت حين االحتضار
 اآليات وليس ،ع  لفظ ال ملة.

، وكالد (7)، وايضا  إ ابة الد،اء(6)تفيد اللر،ة واللاولة ثم اضاف المعتولة معان  م اوية   
 ،شرية لم ي اروام في ااه التأويمت. االثن ، إال ان الشيعة (8)لقدرةاولواا با

واي المحبة فقد اشتركت المعتولة والشيعة  اما المفة الفععية هلل  سادسًا: صفة المحبة:
 ، واي  واء لطا،ة العبد و،باداته.(9)أوي  ااته، واو إرادة الثوا  والملفرة،شرية في الت االثن 

ولكن ايعيق بالخالق ان يعظم  ،(١0)واضاف المعتولة تأويمت انفردت باا واي التعظيم 
مخعوقه   ام انه ،كلوا لياق اآلية ليكون العبد او المعِظم لربه، وفي ااا مخالفة لعلياق 

 الواضح المتكرر في اآليات القرآنية.
 

                                                 
 (.٤/٤89الكشاف : الومخشري، )انظر:  1))

 (.١0/3١6) ،الطبرلي م م  البيان: انظر: 2))

 (.١0/3١6) الممدر نفله، انظر: 3))

 (.٢/6١(. وتفلير الميوان: الطبطباني: )١/١65كشاف : الومخشري، )الانظر: 4) )

((5
 (.   9/٤99ر القرآن: الطولي، )(. والتبيان في تفلي6/٤89انظر: الكشاف : الومخشري، ) 

 (.       ١/١65الكشاف : الومخشري، ) انظر: 6))

 (.6/39٤الممدر اللابق، ) 7))

 (.6/٤89الممدر نفله، ) 8))

((9 
 .٢/٢٤6. وتفلير م م  البيان: الطبرلي، ١٢0انظر: متشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار،  

((10 
 .١٢0انظر: متشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار،  
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فيكونوا كمن  ،(١)وفل ر المعتولة ايضا المحبة الربانية بأناا الاات دون النعوت والمفات 
فااا  -تعال  اهلل ،ما يقولون ،عوا كبيرا-اثبت ربا  م ردا من مفات العم وم ردا من األفعا  

 الومف لععبد المخعوق او ام  واي ما قبح، فعيت شعري كيف ت ر ا ،ع  قولتام الشنيعة  

، فقد قالتا بأنه االلتاواء الثابتة هلل  وكالد التمقي في تأوي  مفة سابعًا: صفة الستهزاء:
، فيكون الفع  ابتداءا  الفا، ، ويكون اهلل او الم اوي له (٢)م او المراد منه الم اواة بالمث 

 د من االنتقام.بالمث  بما في ال

،شرية في المفات الفععية اللعبية قد  االثن يمحظ ان المعتولة والشيعة  ثام ًا: صفة السخرية:
 نا وا اناا م اواة لفع  العبد، اَو يكون ااد تعظيم وا م  هلل بعد ك  ما حرفوه واولوه  .

اي م اواة لفع  العبد، وقد تكون من قبي  االلتدراج من  فقالوا ان اللخرية من اهلل 
 .(3)ا   انوا  العقوبة

،شرية لمفة المكر فقالوا بأناا  االثن وكالد ،ند تأوي  المعتولة والشيعة  تاسعًا: صفة المكر:
 .(٤)ألخاه العبد من حيث ال يشعر، واللتدرا ه، فيكون م اواة ،ع  فععته ابتداءا  التعارة 

،شرية قد اولوا مفة الخديعة الواردة في  االثن إن المعتولة والشيعة  عاشرًا: صفة الخديعة:
 .(5)اآليات القرآنية وو،موا ان المراد مناا العقا  وال واء بالمث 

اما مفة اللض  فقد اولتااا بالم اواة ،ع  العامي، وانوا  العقا   أحد عشر: صفة الاضب:
 .(6)به

،شرية اامعوا مفة الع   هلل تعال   االثن إن المعتولة  والشيعة  اث ا عشر: صفة العجب:
لعدم وروداا في القرآن الكريم، وم  اناا وردت في اللنة النبوية إال انام لم يقروا باا وحاكموا 

 ور لعقولام البشرية.األم

                                                 
 .٢/37انظر: الكشاف : الومخشري، 1) )

 .٢/٤٢7التبيان: الطولي، . و 95انظر: متشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار، 2) )

 .5/39انظر: التبيان: الطولي، 3))

 (.٤/٤07م م  البيان: الطبرلي، ). و ٢/١٢٤انظر: الكشاف : الومخشري،  4))

 .5/39. والتبيان: الطولي، ١/579انظر: الكشاف : الومخشري،  5))

 .١6/383. والتفلير األمث : الشيروي، ٢/١6٢ لومخشري،انظر: الكشاف : ا 6))
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،شللرية فقللد نفواللا  االثنلل والشلليعة   وامللا مللفة الحيللاء فللإن  المعتولللة ثالثااة عشاار: صاافة الحياااء:
لما يترت  ،عياا من تلير وخوف وام، واولواا باناا  اءت ،عل  للبي    ،ع  الحقيقة ،ن اهلل

، وتلارة اخلر  يعكللوا الللياق في ععلوا الخطلا  ملن غيلر اهلل (١)ي  وليس ،ع  الحقيقة مطعقلا  التمث
 .(٢)تعال  وحيناا يثبتوا الحياء لعمخعوق

،شلرية فلي الملفات  االثنل تأويل  كلم  ملن المعتوللة والشليعة  لتالي خمملةيمث  ال دو  ا
 :م  اثبات اللعف المالح ية مقارنا  اإللاية الفعع

 الشيعة اللعف المالح

،شرية االثن    

 المفة اإللاية   المعتولة

 الخبرية

 م.

ثبات ،عو إ
الاات، و،عو 
المفات، و،عو 

 القار.

القدرة، الكبرياء، 
.المعد، القار  

 ١ الععو القدرة.

ثبات بأنه رقي  إ
 وشايد، 

 2 المعية الععم. الععم.

ثباتإ لتيمء، القدرة اال 
 والقار.

لتيمء اال
 واللعبة.

لتواءاال  3 

م يء  اثبات
 يعيق باهلل.

األمر، القضاء، 
 المحالبة.
م او ،ن 

 البرااين والدالئ 

م او ،ن 
األمر، القدرة، 

 القدرة.

 4 الم يء واإلتيان

باتثإ ممئكة الموت،  
 الععم، 

م او لعلر،ة 
واللاولة، ا ابة 
الد،اء./القدرة، 
الععم، ممئكة 

 الموت.

 5 القر 

                                                 
 .8/36٤تفلير م م  البيان: الطبرلي، . و 59تشابه القرآن: القاضي ،بد ال بار، انظر: م 1))

((2 
 .1/111 انظر: الكشاف : الومخشري، 
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ثباتإ ارادة الثوا ،  
 الملفرة. 

اإلرادة، التعظيم، 
الثوا ، الاات 
دون النعوت 
 والمفات.

 6 المحبة

 
 مما سبق يتضح:

 يات المفات اإللاية.آفي التوموا بتأويمت المعتولة  ،شرية االثن الشيعة  -1
يعة في تاويمتام ال تاكر بالنظر إل   معتاا، فاي قع ،شرية االثن الشيعة إن مخالفة  -2

 .نادرة
 . -،ن  او التعبير باختمار–معتولة  في المفات ،شرية  االثن الشيعة  ان -3
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 والتوصيات الخاتمة
م المللالحات، وبقدرتلله و،ظمتلله تتحللو  ا،مالنللا كعاللا إللل  ا للور الحمللد هلل الللاي بفضللعه تللت

 وحلنات، بفضعه لبحانه ،ظيم الَمن  رفي  الدر ات، مدبر ك  امر وميلر العثرات.

الللاي ا،للان ،علل  اتمللام اللاا البحللث، والللأله ان يكتلل  للله القبللو  فللي  - هلللبحانَ  –احمللده 
دار اللللمم، والمو بللة لعفللوو بحلللن الختللام،  الللدنيا واآلخللرة، وان ي ععلله مللن األ،مللا  الُمبِعلللة إللل 

 ما تومعت إليه الدرالة من نتائ  وتوميات: الكريموفيما يعي تض  الباحثة بين يدي القاريء 

 :ال تائج: أولً 
 خعص البحث، إل  نتائ  مامة، من ابرواا: 

خه، وقوللللله بالمنولللللة بللللين نشللللأت المعتولللللة منللللا ا،تللللوا  واملللل  بللللن ،طللللاء حعقللللة شللللي  -1
 المنولتين. 

اودالللر المعتوللللة فلللي العملللر العباللللي، وتمكنلللت ملللن فلللر  ،قيلللدتاا كلللدين رللللمي   -2
لعدوللللة، مملللا اللللام فلللي نضلللوج ملللاابام العقعلللي، وارللللاء قوا،لللدام العقائديلللة، فتبعلللورت 

 افكارام.

، بلللأن اومللل  ،شلللرية ان واضللل  ح لللر الاللللاا الللو النبلللي  االثنللل يلللو،م الشللليعة   -3
 بالوالية من بعده لععي بن ابي طال .

يعللد ابللن لللبأ الم لللس الحقيقللي لمللاا  التشلليي ، حللين اد،لل  ان ،عيللا  ومللي  لعنبللي  -4
 باإلمامة. 

،شلللرية، حيلللث حمللل   االثنللل وثيقلللة بلللين المعتوللللة والشللليعة العمقلللة الشلللاد التلللاريخ ب -5
 االثنلللل  الشلللليعة انعكللللس ،علللل  افكللللار ومعتقللللدات فرقللللةالتقللللار  بللللين األشللللخاص ممللللا 

 .،شرية

مللن ا،تقللد باألمللو  الخملللة لعمعتولللة واللي: التوحيللد، العللد ، لاال،تللوا   اخللُتص  لقلل  -6
 الو،د والو،يد، المنولة بين المنولتين، األمر بالمعروف والناي ،ن المنكر.

لظلللنام ان اثباتالللا ينلللافي إن توحيلللد المعتوللللة الملعلللوط دفعالللم لنفلللي الملللفات اإللايلللة،  -7
 الوحدانية هلل ،و و  .
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 ،شرية ائمة قدلوام، واضفو ،عيام لواوم المفات اإللاية. االثن لقد اتخا الشيعة  -8

،شلرية ملنا  المعتوللة فلي االللتدال  ،عل  ،قائلدام المخلالف  االثنل لقد اتبل  الشليعة  -9
  .قو علمريح ال ،قو نومحيح ال

،شلرية حلو  اي  االثنل اتبلاع كل  ملن المعتوللة والشليعة  لقد حملعت ت اابلات بلين -10
 مناما ام  لآلخر، واياما التاب .

،شللرية وتتعمللاام ،علل  ايللدي المعتولللة ظاللر  عيللا  فللي املل   االثنلل إن تللأثر الشلليعة  -11
 التوحيد ،ندام والاي يكاد يكون او ام  المعتولة.

لعقائديللللة  ععاللللم ي للللانبون إن خطلللأ مللللنا  المعتولللللة ،نللللد االلللللتدال  فلللي الملللللائ  ا -12
 الموا  فيما اثبتوه وا،تقدوه.

  ثلم  ععلوا بلاقي األدللة تبعلا  ا،تمدت المعتولة ،عل  العقل  اوال  والاللا  فلي االللتدال -13
 ، وااا خمف لماا  اللعف.له

،شرية من مكانة اإلمام و ععوه ممدرا  وحيدا  من ،قائدام  االثن لقد ا،ع  الشيعة  -14
ممدرا  إال بما وافق اإلمام، ثم قلاموا بلالتحريف ،عل  األئملة بملا الم بلر اء فعم يعتمدوا 

، واللاا دفعاللم إللل  تحريللف وتأويلل  مللا ورد فللي القللرآن الكللريم، وانكللار ممللا افتللري ،علليام
 اللنة النبوية.

،شللرية فللي ،عللة نفللي المللفات اإللايللة، واللو خشللية  االثنلل توافللق المعتولللة والشلليعة  -15
  .والتعطي  وقعوا في التأوي ثم خعوقين، ففروا من التشبيه مشاباة الخالق بالم

،شلللرية فلللي تعلللريفام وتقلللليمام لعملللفات اإللايلللة  االثنللل خلللالف المعتوللللة والشللليعة  -16
 ماا  اللعف.

،شرية تلأويمت المعتوللة لعملفات اإللايلة الااتيلة والخبريلة إلل   االثن وافق الشيعة  -17
شلللارة إلللل  المر للل  الملللحيح، بللل  نللللبواا وورا  حلللد يمللل  إلللل  النقللل  والتماثللل  دون اإل

 وباتانا  إل  ائمتام.
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للالبيللة الملللفات اإللايللة تتطلللابق ملل  تلللأويمت ،شلللرية  االثنلل إن تللأويمت الشللليعة  -18
المعتولة وتحريفاتام، إال انام خالفوام في مفات إلاية قعيعة اي مفة النفس، ومفة 

 ال ن ، ومفة النور.

لملاا  اال،تلوا  تماملا ،  ،شرية في المفات اي موافقلة االثن إن تأويمت الشيعة  -19
 ر اليلير والاي ال يرق  الختمفات  وارية بناما.إال الن ا

بما يعيق باهلل تعال  إثباتلا  دون تشلبيه او  ،لقد اثبت اللعف المالح المفات اإللاية -20
 تأوي  او تعطي  او تحريف .

فملللا  ،ر الملللوا  لعحكلللم ،عللل  الفلللرق  ميعلللاإن ملللنا  الللللعف الملللالح الللو المعيلللا -21
 وما خالفام كان خطأ. ،طابقام كان محيحا  

 ،شرية التوموا بتأويمت المعتولة في آيات المفات اإللاية. االثن الشيعة  -22

،شللرية فلي تللاويمتام ال تلاكر بللالنظر إلل   معتاللا، فاللي  االثنل إن مخالفلة الشلليعة  -23
 قعيعة نادرة.

 . -ن  او التعبير باختمارإ–،شرية معتولة  في المفات  ثن االان الشيعة  -24

 :التوصيات/ ثا ياً 

كمملللللدرين الالللللليين فلللللي تعقلللللي العقيلللللدة  ،الر لللللوع إلللللل  الكتلللللا  والللللللنة الملللللحيحة -1
 المحيحة.

وطعبة الععلم الشلر،ي خاملة واللد ،لن  ،غرس ،ظمة المفات اإللاية لعامة الناس -2
 لمحاضرات والندوات والتثمار المنابر الد،وية وولائ  اإل،مم الحديثة.طريق ا

ضلللرورة تنلللاو  الععملللاء والبلللاحثين الملللفات اإللايلللة وبيلللان تفلللليراا وفلللق المملللادر  -3
براواا في ممنفات وكت  ملتقعة لتثري المكتبة اإللممية.  المحيحة وا 

لتلللوام البلللاحثين بملللنا  ،لللدم اإل،تملللاد ،عللل  العقلللو  فلللي تأويللل  النملللوص وضلللرورة ا -4
 اللعف في التفلير والبيان.

ضرورة التمدي لعمبتد،ين المعامرين وكشف ويفام وفلقام وحمايلة  الود الللعف  -5
 المالح والا  ،نام، والد بااللتناد إل  الحقائق التاريخية المحيحة.
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و ضللرورة ااتمللام المنللاا  الدرالللية بلللرس العقيللدة المللحيحة ومعرفللة مللفات اهلل ،لل -6
و لل  حتلل  ينشلللأ لنللا  يلل  اا ،قيلللدة مللحيحة لللعيمة خاليلللة مللن الشللوائ  والمفلللاايم 

 المدلولة.

اومللي ووارة األوقللاف الدينيللة والمخعمللين مللن واضللعي المنللاا  إللل  تنقيللة الكتلل    -7
عملفات اإللايلة فلي المنالاج لملن ملاا  التأويل   -،ع   ميل  مللتوياتاا-الدرالية 

لللللوام ال ميلللل  بمللللاا   اللللللعف فللللي اثبللللات المللللفات اثباتللللا  دون تكييللللف، الدرالللللي، وا 
 وتفويضا  دون تعطي .

 ان اهلل والأ ، المتواض  ثالبح ااا في إلياا تومعت التي والتوميات  النتائ اام ااه
 .الد،اء م ي  قري  لمي  إنه، و،مم   ،عما   ويويدني ،،عمني بما وينفعني ينفعني،  ما يععمني

 العناء من يلير يررا  غقد فيه تكبدت الاي ثالبح ااا ن اوإل وفقني ان العظيم اهلل واحمد
ن  ، فالععم بحر الالمق   اد ، ويبق وال اد لاح  له، إن ا،طيته بعضد لم ُيعطد شيئا ، وا 

نه   الحمد عهفربي    في ،مه،  قبتوفي إال بفض  لي اد ،اء   الا،طيته كعد ا،طاه بعضه، وا 

 واخيرا . اوال   كثيرا   والشكر

 .ولعم ومحبه آله و،ع  محمد ليدنا ،ع  العام ومع  ,العالمين ر  هلل الحمد ان د،وانا وآخر

                                                       

 الباحثة                                                        

 رحمد ال جاأأمل                                                    
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 فهرس اآليات القرل ية

رقم 
 الصفحة

رقم 
 اآلية

 م.  اآلية 

 سورة البقرة

        ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ   ەئ ژ 29 134

ژ  ېئ  

1  

  ڻ  ڻ   ڻ  ں   ں     ڱ  ڱ  ڱ ژ 81 22

ژ    ہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  

2  

ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ژ 115 95  3  

ژ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ ژ 165 107  4  

  5  ژ وئ  ەئ ژ 186 139

  6  ژ  ېئ  ېئ ژ 186 139

  7  ژ  ے    ے  ھ    ھ ژ 195 142

  8    ژ     ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ ژ 222 142

   ی  ىئ   ىئىئ     ېئ     ېئ  ۈئېئ  ۈئ           ۆئ  ۆئ ژ 255 131

ژ  ی  

9  

  10  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں       ڱ        ڱ  ڱ ژ 259 35
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ژ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ  

 سورة لل عمران

 ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ 14 23

ژ   ٹ  ٹ   

11  

ژچ  چ   چ  ڃ  ڃ ژ 19 9  12  

ژ ۇئ   ۇئ  وئ  وئ     ەئ ژ 28 37  13  

  14       ژ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ ژ 31 

 سورة ال ساء

  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ں  ں           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ژ 137 65

ژ  ھ         ھ  ھ  ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  

15  

 سورة المائدة

ژ  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ ژ 54 142  16  

ژ ۈئ       ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ ژ 64 103  17  

ژ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ ژ 83 102  18  

 سورة األعراف

ژ     گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک ژ 54 135  19  
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 سورة األ فال

ژ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ژ 12 133  20  

 سورة التوبة

 31-
32 

  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ ژ

  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ

  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ     ائ  ائ  ى   ېى

            پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ۇئ

ژ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  

21  

 سورة هود

ژحب  خب  مب       ىب  ژ  37 102  22  

 سورة الحجر

68 

142 

ژ  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ژ 9  23  

 سورة ال مل

ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ ژ 18 107  24  

 سورة  ه

ژ    ڑ  ژ  ژ     ڈ ژ 5 135  25  

ژ   ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ ژ 39 98  26  
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ژ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ ژ 115 6  27  

 سورة األ بياء

ژ    ې  ې  ې  ې     ۉ  ۉ ژ 101 29  28  

ژ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئ ژ 23   29  

الحج سورة  

ژ     ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ ژ 62 131  30  

 سورة الفرقان

  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ  ڻ ژ 74 66

ژ  ے    ے   ھ  ھ  

31  

 سورة الشعراء

ژ ائ  ائ  ى  ېى  ې  ېې   ۉ ژ 15 133  32  

 سورة الروم

ژ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ژ 38 95  33  

 سورة لقمان

      ڀ  پ  پپ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ژ 12 ث

ژٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀٺ    ڀ   ڀ  

34  

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ ژ 20 107  35  
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 سورة األحزاب

  ی    ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ ژ 62 35

ژی  

36  

 سورة ص

ژ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ژ 47 29  37  

ژ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ ژ 75 103  38  

 سورة غافر

ژ  ڻ   ں   ں  ڱ ژ 12 131  39  

 سورة الشورى

ژ  ڤ  ٹ    ٹ ژ 4 131  40  

112 

119 

ژ ٹ  ٹ     ٿ   ٿٿ        ٿ  ٺ ژ 11  41  

 سورة الدخان

ژ  ڭ   ۓ     ۓ  ے    ے  ھ ژ 32 29  42  

 سورة محمد

ژ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ ژ 35 133  43  

 سورة الفتح
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ژ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ ژ 10 103  44  

ژ ڀ  پ  پ  پ ژ 10 105  45  

 سورة ق

138 

142 

  46  ژ  ٺ  ٺ  ڀ        ڀ  ڀ  ڀ ژ 16

 سورة الذاريات

ژ  ۈئ  ۆئ     ۆئ  ۇئ  ۇئ ژ 47 131  47  

 سورة ال ور

  48  ژ ىئ  مئ  حئ       جئ  ی ژ 48 98-99

 سورة ال جم

  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ   ڀ  ڀ ژ 3-5 

ژ      ٹ  

49  

القمرسورة   

ژ  ڑ  ژ ژ 117 103  50  

 سورة الرحمن

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ ژ 27 95  51  

 سورة الحشر
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ژھ  ہ  ہہ  ہ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ 7   52  

 سورة الصف

ژ    ڈ  ڎ   ڎ      ڌ  ڌ ژ 8 25  53  

ژ  ژ  ژ  ڈ ژ 8 25  54  

 سورة التاابن

ژ ى     ى     ې  ې   ې  ې ژ 8 25  55  

 سورة القلم

108-
109-
110 

ژ  حص  مس  خس  حس ژ 42  56  

 سورة الواقعة

138-
140 

ژ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ      ڃ  ڃ ژ 85  57  

 سورة الفجر

ژ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى ژ 22 137  58  

 سورة الشرح

ژ  ہ  ہ  ہ   ۀ ژ 1 62  59  
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ال بوية األحاديث فهرس  
 م.   الحديث الصفحة

  1 " اال إني ُاتيت الكتا  ومثعه معه" 

  2 " انر  ربنا تعال ..." 112

  3 " فإن اكرني في نفله اكرته في نفلي" 118

  4 " فيكشف ،ن لاقه فيل د له ك  م من" 112

ارب  كعمات لو ُوون  بما..." لقد قعت بعدد"  116  5  

ما احد اح  إليه المدح من اهلل...""  118  6  

  7 " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل" ث

  8 " ...ا  نر  ربنا يوم القيامة" 112

او بينكم وبين ا،ناق رواحعكم""  139  9  

  10 " يقو  اهلل تعال : انا ،ند ظن ،بدي بي" 116
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 والتراجم األعالم فهرس
 رقم الصفحة العلم م

 77 الحعي  1

 المرتض ابن   2
14 

 ابن النديم  3
9 

 ابن نوبخت  4
16 

 ١9 الخياط  5

 69 الخوئي  6

 المولوي  7
61 

 العمف  8
4 

 ابو لعيد البمري  9
2 

 ابو ،بد اهلل الدا،ي  10
16 

 ال بائي  11
13 

 ابن داوود  12
4 

 األحنف بن قيس  13
2 

 88 اإلي ي  14

 بشر المريلي  15
4 

 التنوخي  16
16 

 ثمامة بن اشرس  17
4 

 ال احظ  18
52 

 االلكافي  19
13 

 الحلن األطروق  20
13 

 الخميني  21
31 

 ويد بن ،ع  بن اب  طال   22
14 

 69 شريعتمداري  23

 14 الشريف المرتض   24

 الطالقاني  25
16 
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 بن لبأا  26
10 

 القمي  27
5 

 الملعودي  28
16 

 ،مرو بن ،بيد   29
14 

 القاضي ،بد ال بار  30
1 

 69 محلن الحكيم  31

 77 محمد تقي الحكيم  32

 63 يالطبرل  33

 14 المأمون  34

 محمد كاشف اللطاء  35
6 

 الن ظ ام  36
50 

 النوبختي  37
6 

 ام  بن وكي   38
2 

 وام  بن ،طاء   39
3 

 يحي  الععوي  40
15 
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والمراجع المصادر فهرس  

تحقيللق:  ال وويللة، عطعللة وال اميللة: ابللن قلليما تمللاع ال يللوق اإللللممية ،علل  غللوو الم .1
 ال .١٤08الريا ،  -، مطاب  الفرودق الت ارية ١،واد ،بد اهلل المعتق، ط

البكري احكام اا  الامة: محمد بن ابي بكر ابن قيم ال ووية، تحقيق: يولف بن احمد  .2
 ه.١٤١8الدمام،  -، رماد  لعنشر ١، طشاكر بن توفيق العاروري -

اميلللر المللل منين ،عيلللله الللللمم: للللعيمان المللللاحووي،  األربعلللون حلللديثا فلللي إثبللللات إماملللة .3
 .ال ماورية اإللممية اإليرانية -، مطبعة امير، قم١تحقيق: الليد مادي الر ائي، ط

بلن ،بلد  اإلرشاد إل  محيح اال،تقاد والرد ،ع  اا  الشرد واإللحاد: مالح بلن فلووان .4
 .اهلل آ  فووان

الكلريم: ابلو الللعود العملادي محملد بلن مملطف ،  إرشاد العق  اللعيم إل  موايلا الكتلا  .5
  لبنان، د.ت. -دار إحياء التراث العربي،  بيروت

، ٢التواء اهلل ،ع  العرق بين تلعيم اللعف وتأوي  الخعلف: حملد المنملور إبلراايم، ط .6
 ه.١٤٢6لكتو/ ني يريا،  

 م.١99١لقاارة، ا -، الدار الممرية العبنانية8ط، إلمم بم مااا : ممطف  الشكعة .7
، دار الشللريعة، ١اللماء اهلل وملفاته وموقلف اال  اللللنه منالا: محملد بلن العثيملين، ط: .8

 .ال١٤٢٤
للمَّبي، مكتبللة  .9 الللم  المطاللل  فللي للليرة اميللر الملل منين ،عللي بللن ابللي طاللل : َ،عللي المَّ

 ال.١٤٢5اإلمارات،  -المحابة، الشارقة
،  اشلف اللطلاء، تحقيلق: ،لمء آ   عفللركامل  الشليعة واملولاا: محملد الحللين آ   .10

 .د.ط، م للة اإلمام ،عي 
 م.١993القاارة،  -ام  العد  ،ند المعتولة: اانم يولف، د. ط، دار الفكر العربي .11
 الن لف، -، م لللة آ  البيلت٢األمو  العامة لعفقله المقلارن: محملد تقلي الحكليم، ط .12

 ه.١390
 م.١979، م للة آ  البيت، ٢األمو  العامة لعفقه المقارن: محمد تقي الحكيم، ط: .13
مم الللنة بحث بم عة رلالة اإللل -امو  الفقه لعشيعة اإلمامية بين القديم والحديث  .14

  العدد الثالث. -الثانية
بعللة ل ما،للة ، د.ط، م للللة النشللر اإللللممية التاا المظفللرامللو  الفقلله: محمللد رضلل .15

 المدرلين، قم، د.ت.
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، ١املللو  ملللاا  الشللليعة اإلماميلللة اإلثنللل  ،شلللرية: ناملللر بلللن ،بلللد اهلل القفلللاري، ط: .16
 ه.١٤١٤د.ن، 

اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محملد األملين بلن محملد المختلار الشلنقيطي،  .17
 ال.  ١٤١5لبنان،  –دار الفكر، بيروت 

ل  للبي  الرشلاد ،عل  ملاا  الللعف واملحا  الحلديث : ابلو بكلر اال،تقاد والاداية إ .18
، دار اآلفللاق ١احمللد بللن الحلللين بللن ،عللي البياقللي، تحقيللق: احمللد ،مللام الكاتلل ، ط

  .ه ١٤0١ال ديدة، بيروت، 
اال،تقللادات: محمللد بللن ،عللي بللن بابويلله القمللي المللدوق، تحقيللق ،مللام ،بللد الللليد،  .19

 مركو األبحاث العقائدية. 
قادات فرق الملعمين والمشركين: فخر الدين الراوي، تحقيلق: ،علي النشلار، د. ط، ا،ت .20

 لبنان. -دار الكت  الععمية، بيروت
، د.ن، ١ط وآرا الللم: خاللللد بلللن محملللد البلللديوي، ا،لللمم التملللحيح واال،تلللدا  منلللاا ام .21

 ه.١٤٢7
 م. ٢00٢، دار الععم لعمميين، د. د، ١5األ،مم: خير الدين الوركعي، ط .22
: اإلمللام الشلليخ المفيللد محمللد بللن محمللد بللن اإلفمللاح فللي إمامللة اميللر الملل منين  .23

النعمان ابن المععم ابي ،بد اهلل، العكبري، البلدادي، تحقيلق: قللم الدراللات اإللمميةلل 
 .م للة البعثة، مركو األبحاث العقائدية

تقاد: ،بلد اللنلي بلن ،بلد الواحلد المقدللي، تحقيلق: احملد اللاملدي، االقتماد في اال، .24
 .ه١٤١٤الممعكة العربية اللعودية،  -، مكتبة الععوم والحكم، المدينة المنورة١ط:

، المركلو الععملي لعبحلوث ١األلفية والنقعيلة: محملد بلن  ملا  اللدين مكلي العلامعي، ط: .25
 ه.١٤08قم،  -اإللممية

ه، المكتبلة ١٤07ر كت  اهلل المنو : الشليخ ناملر مكلارم الشليراوي، األمث  في تفلي .26
 الشامعة الشيعية.

 ه.١٤١٤ايران،  -د.ط، دار الثقافة ، قم األمالي: محمد بن الحلن الطولي، .27
االنتمار والرد ،ع  ابن الراوندي المعحلد ملا قملد بله الكلا  ،عل  المللعمين والطعلن  .28

، مكتبللللللة اوراق ثقافيللللللة، بيللللللروت، ٢حقيللللللق: نيبللللللرج، ط،عللللليام: ابللللللو الحلللللللن الخي للللللاط، ت
 .ه١٤١3

 .االنماف فيما تضمنه الكشاف: البن المنير اإللكندري، في اامق الكشاف .29
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م لللللللة  ،األنلللللوار الن عمانيلللللة، نعملللللة اهلل  وائلللللري، تععيلللللق: محملللللد ،علللللي الطباطبلللللائي .30
 بيروت، لبنان. -األ،عمي

مللد بللن محمللد العكبللري، تحقيللق: إبللراايم األنمللاري اوائلل  المقللاالت: الشلليخ المفيللد مح .31
 ، مركو األبحاث العقائدية، د.ت.٢الون اني الخوئيني، ط

ن إبلللراايم بلللن للللعد اهلل بلللن إيضلللاح اللللدلي  فلللي قطللل  ح للل  االلل  التعطيللل : محملللد بللل .32
 م.  ١990، دار اللمم، تحقيق : وابي لعيمان غاو ي األلباني، ١ط  ما،ة،

تحقيللق:  : محمللد بللاقر الم علللي،امعللة الللدرر اخبللار األئمللة األطاللارال  حللار األنللوارب .33
لبنللللان،  – للللللة الوفللللاء،  بيللللروت م، ٢ط إبللللراايم الميللللا ي، محمللللد البللللاقر البابللللودي،

 .ه ١٤03
 البداء، مرتضي العلكري، م للة الرلالة، د.د، د.ت. .34
 .ال١٤08بي، ، دار إحياء التراث العر ١ط داية والنااية: إلما،ي  بن كثير،الب .35
تحقيللق: الحللاج ميللروا    آ  محمللد: محمللد بللن فللروخ المللفار،بمللائر الللدر ات فضللائ .36

 .ه١٤0٤حلن كو ه باغي، منشورات األ،عمي، طاران، 
بيان تعبيس ال امية في تأليس بد،ام الكممية : احمد ،بد الحعيم بن تيمية الحرانلي  .37

مكلة  -، مطبعلة الحكوملة ١اللم، ط:ابو العباس، تحقيق : محمد بن ،بلد اللرحمن بلن ق
 .ه١39٢المكرمة، 

بيللان تعبلليس ال اميللة فللي تأللليس بللد،ام الكمميللة: احمللد بللن ،بللد الحعلليم ابللن تيميللة،  .38
 -، م مل  المعلد فالد لطبا،لة المملحف الشلريف١تحقيق: م مو،لة ملن المحققلين، ط:

 ال.١٤٢6الممعكة العربية اللعودية، 
 –، دار الوالراء، بيلروت ٤بلو القاللم الموللوي الخلوئي، ط:البيان في تفللير القلرآن: ا .39

 ه.١395لبنان، 
، ١ط مختللار: فللووان بللن لللابق بللن فللووان، البيللان واإلشللاار لكشللف ويللغ المعحللد الحللاج .40

 ال.١٤٢٢دار اللر  اإللممي، 
 ، د.ت.مركو األبحاث العقائدية د.ط، بي نات من الاد : محمد الرمافي المقداد، .41
، ١5خ اإللمم )الليالي واللديني والثقلافي واال تملا،ي(: حللن إبلراايم حللن، طتاري .42

 ه.١٤٢٢القاارة،  -لبنان، مكتبة الناضة الممرية -دار ال ي 
تلاريخ اإللللمم ووفيللات المشللااير واأل،للمم: شللمس الللدين ابللو ،بللد اهلل محمللد الللاابي،   .43

 ممر، د.ت. -د.ط، المكتبة التوفيقية، طنطا
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لبنللان،  -بيلروت –، دار التللراث ٢خ الرلل  والمعللود: محملد بللن  ريلر الطبلري، طتلاري .44
 ال.١387

 .م١980ممر، -، دار الفكر العربي، القاارة٢تاريخ ال د ، محمد ابو وارة، ط .45
تلاريخ بللداد: ابللو بكلر احمللد الخطيل  البللدادي، تحقيللق: مملطف  ،بللد القلادر ،طللا،  .46

 ه.١٤١7 بيروت، -، دار الكت  الععمية١ط
تاريخ دمشق: ،عي بن الحلن بن ابة اهلل المعروف بابن ،لاكر، تحقيق: ،مرو بلن  .47

 ه.١٤١5غرامة العمروي، دار الفكر لعطبا،ة، 
دينوري، تحقيلللق: محملللد ،بلللد تأويللل  مختعلللف الحلللديث: ،بلللد اهلل بلللن مللللعم بلللن قتيبلللة الللل .48

 ه.  ١٤١5بيروت،  -د.ط، دار الفكر الرحيم،
 محملد بلن طلاار  الالالكين: الفلرق ،لن النا يلة الفرقلة وتمييلو اللدين فلي التبملير .49

 م.١983 بيروت، الكت ، ، ،الم١ط الحوت، اإللفراييني، تحقيق: كما  يولف
التبيان في تفلير القرآن: ابي  عفر محمد بن الحلن الطولي، تحقيلق: احملد حبيل   .50

 العامعي، موق  ال امعة اإللممية.
للللمعاني، تحقيللق: منيلللرة نلللا ي ع لللم الكبيللر: ،بلللد الكلللريم بللن محملللد الالتحبيللر فلللي الم .51

 ه.  ١395بلداد،  -، رئالة ديوان األوقاف١ط لالم،
تلللللونس،  –التحريلللللر والتنلللللوير: محملللللد الطلللللاار بلللللن ،اشلللللور، اللللللدار التونللللللية لعنشلللللر  .52

 .ال١98٤
تحقيلق: ،بلد التحفة المدنية في العقيدة اللعفية: حمد بن نامر بن ،ثمان آ  معملر،  .53

الريلللللا ،  -، دار العاملللللمة ١الللللللمم بلللللن بلللللر س بلللللن ناملللللر آ  ،بلللللد الكلللللريم،  ط:
 ه.١99٢

التحفلة المدنيللة: حملد بللن ناملر التميمللي، تحقيلق: ،بللد اهلل بلن ،بللد المحللن التركللي،  .54
 د.ط، م للة الرلالة ، د.ت.

للللدين ابلللو تخلللري  األحاديلللث واآلثلللار الواقعلللة فلللي تفللللير الكشلللاف لعومخشلللري:  ملللا  ا .55
، دار ١محمد ،بد اهلل بن يولف الويععي، تحقيق: ،بلد اهلل بلن ،بلد اللرحمن الللعد، ط:

 ال.١٤١٤الريا ،  –ابن خويمة 
 -، دار ،مار،،ملان١التشي  بين مفاوم األئمة والمفاوم الفارلي: محملد البنلداري، ط .56

 ه. ١٤08األردن، 
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 -، دار الدراللات الععميلة3لاملدي، طالتشي  نشلأته ومراحل  تكوينله: احملد بلن للعد ال .57
 مكة المكرمة.

ععلللم المفيلللد، تحقيلللق: : محملللد بلللن محملللد بلللن النعملللان بلللن الماإلماميلللة ،تقلللادتملللحيح ا .58
ي م مللللل  اإلملللللامين الحللللللنين، ، المركلللللو اإلللللللممي  الث قلللللافي  فللللل١ط حللللللين دركلللللاا ،

 م.٢0١5
دراللات االللممية، قلم، ، مركو االبحلاث وال١التفلير األمف : الفي  الكاشاني، ط: .59

 ه. ١09١
تفلير الطبري  ام  البيان في تأوي  القرآن: محمد بن  رير الطبري، تحقيق : احمد  .60

 ال.١٤٢0، م للة الرلالة، ١محمد شاكر، ط
تفلللير القللرآن الحكلليم )تفلللير المنللار(: محمللد رشلليد رضللا القعمللوني الحللليني، الايئللة  .61

 .م١990الممرية العامة لعكتا ،  
 د.ط، د.ن، د. . ابو الحلن ،عي بن إبراايم القمي،تفلير القمي:  .62
ممللللر،  -، دار المللللابوني، القللللاارة١تفلللللير آيللللات العقيللللدة: ،بللللدالعويو ،للللوا ي، ط: .63

 ه.١٤٢٤
تحقيلق: محملد كلاظم الطريحلي، انشلارات  غري  القلرآن: فخلر اللدين الطريحلي،تفلير  .64

 ه.١3٤7قم،  -واادي
البيللان: ابلي ،علل  الفضل  بلن الحلللن الطبرللي، الم ملل  العلالمي ألالل  تفللير م مل   .65

 البيت.
 ممر، د.ت. -مكتبة وابة، القاارة مفلرون: محمد الليد حلين الاابي،التفلير وال .66
التقية في الفكر االلممي: الليد ااشلم الموللوي، لعللعة المعلارف االللممية، مركلو  .67

 الرلالة.
فللات العقديللة فللي فللتح البللاري: ،عللي بللن ،بللد العويللو بللن ،عللي الشللب ، التنبيلله ،علل  المخال .68

 .ه١٤١9

، المكتبلة ١تنويه القرآن ،ن المطا،ن: القاضي ابي الحلن ،بد ال بار بن احملد، ط: .69
 م. ٢006األوارية لعتراث، 

تاللللاي  الومللللو  تاللللاي  الومللللو  إللللل  ،عللللم األمللللو : ابللللن المطاللللر، ط: طاللللران  .70
 ال، ١308
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ثبات ديالتوح .71  انولله اللاي علهيتنو  فلي نفلله بالا وملف التلي و ل  ،لو اللر  ملفات وا 
 .ھ١٤03 لبنان، ة،يالععم المكتبة دار مة،يخو  بن محمد للانه: و،ع   هينب ،ع 

التوحيللد: ابللو  عفللر محملللد ،عللي بللن الحلللين بلللن بابويلله القمللي )المللدوق(، تحقيلللق:  .72
 قم. -منشورات  ما،ة المدرلين بالحووة الععمية حليني المطاراني،ااشم ال

 امعللة المعللد لللعود د.ط، تيلللير لمعللة اال،تقللاد: ،بللد الللرحمن بللن مللالح المحمللود،  .73
   .، د.تبالريا 

ه، م للة ١٤١7، ١ثبت األلانيد العوالي، الليد محمد رضا الحليني ال ملي، ط: .74
 قم.-ام القري لعتحقيق والنشر 

 للام  الملللائ : احمللد بللن ،بللد الحعلليم بللن ،بللد اللللمم ابللن تيميللة الحرانللي الحنبعلللي،  .75
، دار ،لالم الفوائلد ١تحقيق : محمد ،وير شمس، إشراف: بكر بن ،بد اهلل ابو ويد، ط:

 ال.١٤٢٢لعنشر والتووي ، 
بيللروت،  -، م للللة الععمللي١شللبر، ط حللق اليقللين فللي معرفللة امللو  الللدين، ،بللداهلل .76

 ه.١٤١8
، الرئاللة العامللة إلدارات ١حلوار الادئ مل  محمللد اللواللي: للعمان بلن فاللد العلودة، ط .77

 ال. ١٤09البحوث الععمية واإلفتاء والد،وة واإلرشاد، 
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 م.٢000
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 العربية باللاة الرسالة ملخص
الحمد هلل ر  العالمين والممة واللمم ،ع  نبينا محمد و،ع  آله وملحبه ا معلين،  املا 

 بعد:
 ( -درالة ونق   -،شرية  االثن المعتولة والشيعة فااا البحث بعنوان )المفات اإللاية بين 

مقدم من الباحثة ام  احملد الن لار لنيل  در لة الما للتير فلي العقيلدة والملااا  المعاملرة بكعيلة 
 فعلطين. –امو  الدين بال امعة اإللممية في غوة 

 مللللن وموقفامللللا ،شلللرية، االثنلللل  الشللليعةانمللل  اللللاا البحلللث فللللي دراللللة فرقتللللي المعتولللللة و 
 كعتللا مللنا  بيللان ثللم بينامللا، والعمقللة و،قائللداما، نشللأتياما، ،للر  خللم  مللن اإللايللة، مللفاتال

بلراو إلاية، مفات تضمنت التي اآليات في الفرقتين  تفلليراتاما، فلي واالخلتمف التشلابه ملد  وا 
 األفكلار الاه مناقشلة ثلم وملن العقيلدة ملائ  في بيناما االلتدال  منا ي بين المقارنة ،ع  بناء  

 .المالح اللعف وفام واللنة بالكتا  م معة ،عمية مناقشة
 :مايعي ،ع  اشتمعت فمو  خملة في الدرالة ااه و اءت

 والخطللة ،عيلله لللارت الللاي والمللنا  اختيللاره، ولللب  الموضللوع ااميللة الدرالللة بينللت المقدمللة فللي
 .لعبحث العامة
 ،شلرية، االثنل  والشليعة المعتوللة نبلي والعقديلة التاريخية المعة األول الفصل في الباحثة تناولت
: المبحلث األو  الملعة التاريخيلة بلين المعتوللة والشليعة اإلثنل  ،شلرية،  مبحثلين خلم  ملن والد

 وتناو  المبحث الثاني: المعة العقدية بين المعتولة والشيعة اإلثن  ،شرية. 
الللد مللن خللم  ثللمث : مللنا  االلللتدال  فللي ملللائ  العقيللدة و الدرالللة تناولللت الفصاال الثااا  فللي 

مباحللث : المبحللث األو : مللنا  المعتولللة فللي االلللتدال  ،علل  ملللائ  العقيللدة. المبحللث الثللاني: 
،شللرية فللي االللتدال  ،علل  مللائ  العقيللدة. المبحللث الثاللث: او لله االتفللاق  االثنل ملنا  الشلليعة 

 ،شرية.  االثن واالختمف بين منا ي التدال  المعتولة والشيعة 
،شلللرية ملللن الملللفات  االثنللل : موقلللف المعتوللللة والشللليعة  الدراللللة تناوللللت لثالاااثالفصااال اوفلللي 

 اإللاية. 
،شلللرية.  االثنللل وفيللله مبحثلللين: المبحلللث األو : معنللل  الملللفات اإللايلللة ،نلللد المعتوللللة والشللليعة 

 ،شرية.  االثن المبحث الثاني: اقلام المفات اإللاية ،ند المعتولة والشيعة 
 االثنل : نملااج ملن  الملفات اإللايلة ،نلد المعتوللة والشليعة  الدراللة تناوللت الفصال الراباعوفي 

،شلللرية. واللللد ملللن خلللم  مبحثلللين: المبحلللث األو : نملللااج ملللن الملللفات الااتيلللة ،نلللد المعتوللللة 
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 االثن ،شرية. المبحث الثاني: نمااج من المفات الخبرية ،ند المعتولة والشيعة  االثن والشيعة 
 ،شرية.

 االثن إل  او ه االتفاق واالختمف ىبين المعتولة والشيعة  لفصل الخامساوخعمت الباحثة في 
المبحث األو : او ه اإلتفاق بلين المعتوللة  والد من خم  مبحثين:. ،شرية في المفات اإللاية

المبحلللث الثلللاني: او للله اإلخلللتمف بلللين المعتوللللة  ،شلللرية فلللي الملللفات اإللايلللة. االثنللل والشللليعة 
 في المفات اإللاية. ،شرية االثن والشيعة 

 ،رضت الباحثة خملاا اام النتائ  والتوميات التي تومعت لاا من خم  الدرالة. الخاتمةثم 
 ،شرية معتولة  في المفات اإللاية. االثن وقد خعمت الدرالة بالحكم ،ع  ان الشيعة 
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 اإل جليزية باللاة الرسالة ملخص
Abstract  

Praise be to Allah and peace and blessings be upon our Prophet 

Muhammad and his family and companions, either: 

This research titled (divine attributes between Mu'tazila and Shia 

Twelver "study and set aside") 

Submitted by the researcher Amal Ahmed al-Najjar for a master's degree 

in contemporary dogma and doctrines in the Faculty of Theology at the 

Islamic University in Gaza - Palestine. 

Focus of this research in the study of my band Mu'tazila and Shia 

Twelver, and their position on the divine attributes, through the 

presentation of origin, and their beliefs, and the relationship between 

them, then a statement curriculum divisions in the verses which included 

the divine qualities, and to highlight the extent of the similarities and 

differences in their interpretation, based on a comparison between the 

approach heuristics including in matters of faith and then discuss these 

ideas scientific debate grows book and the year and understand the 

Ancestors 

This study was included in the five chapters on the following: 

Provided in the study showed the importance of the subject and the 

reason for his choice, and the curriculum, which goes by the General 

Plan for the search. 

In the first chapter dealt with the historical researcher and Streptococcus 

link between Mu'tazila and Twelver Shiites, and through two sections: 

First topic: the historical link between Mu'tazila and Twelver Shiites. 

The second topic addressed: Streptococcus link between Mu'tazila and 

Twelver Shiites. 

In the second chapter I dealt with the study: curriculum reasoning in 

matters of faith through three sections: 

First topic: Mu'tazila inferred approach in matters of faith. 

The second topic: curriculum Twelver Shiites in reasoning on matters of 

faith. 

The third topic: aspects of agreement and disagreement between the 

systematic inference Mu'tazila and Twelver Shiites. 

In the third chapter it dealt with the study: Mu'tazila position and Shia 

Twelver of the divine qualities. 

And the three topics: 

First topic: the meaning of divine attributes when Mu'tazila and Twelver 

Shiites. 

The third topic: the divine qualities of the predecessor sections when 

scientists. 
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The fourth chapter dealt with the study models of the divine attributes 

when Mu'tazila and Twelver Shiites. 

Through two sections: 

First topic: models of self qualities when Mu'tazila and Twelver Shiites. 

The second topic: Models of the qualities of news when Mu'tazila and 

Twelver Shiites. 

The researcher concluded in Chapter V to aspects of agreement and 

disagreement shows Mu'tazila and Twelver Shiites in the divine 

qualities. 

Through two sections: 

First topic: aspects of the agreement between the Mu'tazili and Twelver 

Shiites in the divine qualities. 

The second topic: the differences between Mu'tazila and Twelver Shiites 

in the divine qualities. 

 

Conclusion then offered the researcher during which the most important 

findings and recommendations reached through her study. 

The study concluded that judging by the Twelver Shiites in solitary 

divine attributes. 
 

 


