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 ممخص بالمغة العربية
تككف ىذا البحث مف تمييد كأربعة فصكؿ، في الفصؿ التمييدم تحدثت فيو عف اسـ السكرة 
كسبب تسميتيا، كعدد آياتيا، كفضميا، كىؿ ىي مكية أك مدنية، ككذلؾ عف أبرز المكاضيع التي تناكلتيا 

 بأىؿ السنة كالمتكمميف مف المعتزلة، األشاعرة.السكرة، كأيضان قدمت تعريفان 
أما الفصؿ األكؿ فكاف بعنكاف التكحيد بيف الفرؽ مف خبلؿ سكرة طو، كقسمتو إلى ثبلثة مباحث،  

في المبحث األكؿ تحدثت فيو عف تكحيد الربكبية مف خبلؿ سكرة طو كآراء الفرؽ فيو، كبدأت بتعريؼ 
الربكبية في سكرة طو، كأظيرت تكحيد الربكبية عند السمؼ، ثـ تكحيد تكحيد الربكبية كبينت مظاىر تكحيد 

فرؽ مف خبلؿ الربكبية عند المعتزلة كاألشاعرة، كفي المبحث الثاني تكممت عف تكحيد األلكىية عند ال
تكحيد األلكىية، كبينت مظاىر تكحيد األلكىية في سكرة طو، كتكممت عف تكحيد  سكرة طو، كعرفت

لسمؼ كعند المعتزلة كاألشاعرة، كفي المبحث الثالث تحدثت عف تكحيد األسماء كالصفات األلكىية عند ا
عند الفرؽ مف خبلؿ سكرة طو، حيث عرفت تكحيد األسماء كالصفات، كبينت مظاىر تكحيد األسماء 
كالصفات في سكرة طو، كتكممت عف تكحيد األسماء كالصفات عند السمؼ ككذلؾ عند  المعتزلة 

 كاألشاعرة.
أما الفصؿ الثاني فكاف بعنكاف النبكات كالمبلئكة مف خبلؿ سكرة طو، كتناكلت فيو األنبياء الكارد 

التعريؼ بالنبكة عند الفرؽ كبياف عدد األنبياء، كتحدثت عف نبي اهلل محمد بذكرىـ في سكرة طو، فقمت 
عند الفرؽ مف خبلؿ في سكرة طو، كتحدثت عف سجكد المبلئكة  -عمييـ السبلـ–كمكسى كىاركف كآدـ 

 سكرة طو.
كفي الفصؿ الثالث تناكلت الجف كالشياطيف كالسحر عند الفرؽ مف خبلؿ سكرة طو، كذلؾ في 
مبحثيف؛ في المبحث األكؿ خصصتو لمجف كالشياطيف عند الفرؽ مف خبلؿ سكرة طو، كالمبحث الثاني 

 السحر عند الفرؽ مف خبلؿ سكرة طو.
في خمسة مباحث  قد جاءسكرة طو، ك  الغيبيات عند الفرؽ مف خبلؿ يوف تناكلتأما الفصؿ الرابع 

كفي نياية ، ، كالحساب ، كأنكاع النعيـ كالعذابالحشر ك ، البعثك ما يمي؛ قياـ الساعة كالنفخ بالبكؽ ، ك
كلـ أنسى أف أختـ  ،البحث كانت الخاتمة، كالتي تضمنت أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج كتكصيات

 لفيارس العامة ككذلؾ بالمصادر كالمراجع التي رجعت إلييا.البحث با
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Abstract 

This study includes an introduction and four chapters. In the introductory chapter, the 

study discussed the name of the Sura, the reason behind it, the number of its verses, its virtue, 

its status regarding being Makeyya or Madaneyya, and the most important topics addressed in 

the Sura. The introductory chapter also provided a definition of Ahl As-Sunnah, Al-

Mu’tazelah, and Al-Ashaa’erah. 

The first chapter was titled “Tawheed among the Sects as Mentioned in Surat Taha”. The 

chapter is divided into three sections. The first section discussed Tawheed Ar-Roboubeyyah 

as mentioned in Surat Taha, and the opinions of the different sects in this regard. The section 

firstly defines Tawheed Ar-Roboubeyyah and manifests its aspects in Surat Taha. It clarifies 

its concept as understood by the righteous predecessors, Al-Mu’tazelah, and Al-Ashaa’erah. 

The second section of the first chapter discusses Tawheed Al-Olouheyyah as mentioned in 

Surat Taha, and the opinions of the different sects in this regard. The section firstly defines 

Tawheed Al-Olouheyyah and manifests its aspects in Surat Taha. It clarifies its concept as 

understood by the righteous predecessors, Al-Mu’tazelah, and Al-Ashaa’erah. The third 

section of the first chapter discusses Tawheed Al-Asmaa’ and As-Sifaat as mentioned in Surat 

Taha, and the opinions of the different sects in this regard. The section firstly defines 

Tawheed Al-Asmaa’ and As-Sifaat and manifests its aspects in Surat Taha. It clarifies its 

concept as understood by the righteous predecessors, Al-Mu’tazelah, and Al-Ashaa’erah. 

The second chapter was titled “Prophecies and Angels as Mentioned in Surat Taha”. This 

chapter presented the prophets mentioned in Surat Taha, defined the concept of prophecies as 

realized by the different sects, clarified the number of prophets, with a special focus Allah's 

prophets Mohammed, Musa, Haroun, and Adam, may Allah’s peace and blessings be upon 

them, as they were mentioned in Surat Taha. The chapter finally mentioned the story of the 

angles’ prostration as realized by the different sects and mentioned in Surat Taha. 

In the third chapter, the issues of jinn, devils, and magic as realized by the different sects 

and mentioned in Surat Taha. This was tackled in two sections: the first one discussed jinn 

and devils as realized by the different sects and mentioned in Surat Taha, while the second 

one highlighted the issue of magic as realized by the different sects and mentioned in Surat 

Taha. 

The fourth quarter focused on the unseen issues, Ghaibeyyat, as realized by the different 

sects and mentioned in Surat Taha. It consists of five sections about beginning of the Day of 

Judgment, blowing the Horn, the resurrection, the gathering, the Day of Account, and types of 

pleasures and torture as realized by the different sects and mentioned in Surat Taha. The study 

ends with the conclusion, which included the most important findings and recommendations, 

in addition to the  general indices, and the study bibliography and references. 
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 نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹ ٹ ُّ  
 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
 خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل
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 اإلىداء
 .إلى سيد كلد آدـ سيدنا محمد

 .إلى الصحابة الكراـ

 .النافع المنير الذيف يريدكف أف يزكدكا بالعمـ إلى طمبة العمـ الشرعي

 . .رتقاء باألمة اإلسبلميةسعكف إلى االيإلى المخمصيف الذيف 

، كدمعت عمييا عيني، كبكى عمييا اشتاقت ليا نفسيركح الدرة المضيئة، كالحمة النفيسة، إلى مف إلى 
خراج أناس يرفعكف لك  قمبي، مـ اء العإلى كالدتي رحميا اهلل التي بذلت الغالي كالنفيس في سبيؿ التعميـ كا 

كالتعميـ، فيي مخرجة األجياؿ كالمربية الفاضمة التي شيد بأخبلقيا القاصي كالداني، فيي التي قالت لي 
ىي التي  فخير زراعة زراعة الرجاؿ" " عميؾ بتقكل اهلل فإذا فعمت ذلؾ كاف اهلل معؾ " "كف رجبلن  يكمان 

الفانية، أسأؿ اهلل العظيـ رب العرش العظيـ  حثتني عمى التعمـ فقد كانت نعـ المعيف في عناء ىذه الحياة
ب عمييا كارحميا ، الميـ تكغفرانان  كباإلساءة عفكان  حساف احسانان فر ليا كيرحميا ، الميـ اجزىا باإلأف يغ

 ناتؾ جنات النعيـ.جكاجمعنا بيا في 

لى إخكتي األعزاء محمد كعبد الرحمف .  إلى كالدم العزيز حفظو اهلل كا 

 اليات.إلى أخكاتي الغ

 إلى أصدقائي ككؿ مف دعا لي بدعكة خير.
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 شكٌر وتقديرٌ 
،  محمدو  الشكر هلل أكالن كآخران أف مىفَّ عمي بنعمة اإليماف كاإلسبلـ، كأف جعمني مف أتباع نبيو

  .(1) (من ل يشكر الناس ل يشكر اهلل): اهلل  رسكؿ قاؿ، كشٌرفني بحمؿ أمانة عممو كتبميغو
 بناًء عميو:

 إلى كعرفاني تقديرم كعظيـ شكرم بخالص كمف ثـ أتقدـ حفظو اهلل ، بيألالشكر كؿ الشكر 
 كتكجيياتو ىذه الدراسة لما لجيكده عمى المشرؼ، ل الدكتور: أحمد جابر محمود العمصيالفاض أستاذي
 ر الثكاب، كأفالجيد خي ىذا عمى يثيبو أف تعالى اهلل كأسأؿ في إتماميا عمى ما ىي عميو، كبيرو  مف أثرو 
كأخكاتي الكريمات ككؿ مف  ر إلخكتي الكراـيـ، كمف ثـ أتقدـ بالشكالكر  لكجيو خالصان  عممي كعممو يجعؿ

 ، كاهلل أساؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ. اعدني في ىذه الدراسة مف أصدقائيس

 :لممناقشيف الكريميف كؿو مف بالشكر أتقدـ كما
 حفظو اهلل  حمد حسن بخيتم الدكتور: األستاذ

 حفظو اهلل  سامي محمود أحمد والدكتور:

 كتكجيياتيما. ىذه الدراسة بنصائحيما، المذٍيف أثريا
 العقيدة كرئيس قسـعميد كمية أصكؿ الديف  بالذكر عمييا، كأخص كالقائميف اإلسبلمية الجامعة كأشكر

 .فييا عامميفال، ك افة أقساـ الكميةبك تدريسالكىيئة  كجميع مدرسي القسـ  المعاصرة كالمذاىب
 .اءالدع مجيب سميع إنو، الثكاب خير ليـ كأجزؿ الجزاء، خير ىؤالء كؿ تعالى اهلل جزل
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 : المقدمة

سنا كسيئات أعمالنا مف ييده اهلل فإف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ باهلل مف شركر أن 
عبده  و كأشيد أف محمدان فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ ل

 كرسكلو كبعد:
في  كلـ يترؾ اإلنساف مغيبان ، القرآف الكريـ لـ يترؾ شاردة كال كاردة إال كقد حكاىا فمف عقائد إلى أحكاـ

كأرشده إلى عبادة ربو، كيؼ ال كىي الغاية األسمى لمكجكد البشرم عمى  فدلو عمى خالقو، ىذه الحياة،
 فيذه غاية خمؽ اإلنساف العبادة، [ٔٓالذاريات: ] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹ ٹ ُّ  ىذه األرض

كانت لمدعكة إلى عبادة إلو كاحد كأال يشرؾ معو في  كخاصة السكر المكية منيا ،فدعكة القرآف الكريـ
 [.ٓالبينة: ] َّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٹ ٹ ُّ ، ان العبادة مف أحد
التي تمتمئ طػػػو مف سكره المكية سكرة ، ك ىي القرآف الكريـ محمد  معجزة خاتـ األنبياءإف 

لتكحيد بأنكاعو الثبلثة )الربكبية، األلكىية، كاألسماء كالصفات(، ادعكة  مف ما احتكتب، بالدرر كالآللئ
عف مراد اهلل في ىذه السكرة،  بعيدان  كتجمية األبصار عف مكر كدىاء بعض الفرؽ التي انتيجت منيجان 

فياـ عف ظاىر القرآف لتدعي غير الكاضح السيؿ الكجيز، فعقدت حتى أبيمت المقاؿ، كشمت األلباب كاأل
، ليصبحكا أناسان ببل عقكؿ يجاركف أئمة سكء كاالعتداؿعف ركح التفكر  المسائؿ كنأت بالقارئ بعيدان 
 في بياف عقيدة التكحيد. مف أبيف السكر كأجميا كأكضحيا  بقكليـ، كسكرة طػػػو المكية
 : أسباب اختيار الموضوع

ف كفؽ فيـ السمؼ الصالح بعيدان ع العقيدة في ضكء العقيدة الصحيحة آياتالحاجة الممحة لفيـ  -1
 .الضالةفرؽ ال
 مف خبلؿ السكرة. الثبلثة بياف المنيج الصحيح في معرفة أنكاع التكحيد -2
مقارنة مف حيث  ال تكجد دراسة سابقة مفردة لسكرة طػػػو مف جية مكضكعيا المتعمؽ بالجانب العقدم -3

 .عقائد الفرؽ الضالة بعقيدة أىؿ السنة كالجماعة
راء العمماء مف آبذكر  ئيـراآك  آيات القرآف حسب ضبللتيـ كأىكائيـ كفؤكلي لذيفا متكمميفالرد عمي ال -4

 سمؼ ىذه األمة. 
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               :                                                                          أىداف البحث
 بياف معتقدات المتكمميف في قضايا العقيدة، كالرد عمييا في ضكء منيج السمؼ. -1
 .كغرس العقيدة الصحيحة القكيمة في نفكس المسمميف تقكية اإليماف باهلل  -2
 الرد عمي منكرم البعث كاليـك األخر بإقامة الحجة كالبرىاف كالدليؿ عمييـ. -3

 أىمية البحث :
في حياة  جدان  ةالتي تتناكؿ قضايا عقدية ميم ، ث في ككنو يتعمؽ بسكرة طػػػػػػػػػوالبح أىميةتكمف  -1
كتفرده باأللكىية ، ، مثؿ اآليات التي تتحدث عف تكحيد اهلل بأسمائو كصفاتو كأفعالو ،نساف المسمـاإل

 كخركج آدـ ،معجزات مكسى  مثؿ ىبلؾ فرعكف، ،كاآليات التي تحدثت عف قضايا عقدية ميمة
 كنبذ ما عداه مف الشركاء كاألنداد.  ف الجنة، كالتي تحقؽ العبكدية هلل كحدهم
 ككف ىذا المكضكع يتعمؽ بالقرآف الكريـ ، الذم ىك المصدر األكؿ مف مصادر التشريع اإلسبلمي. -2
 :  منيج الدراسة 

 مف خبلؿ كتب التفسير كالعقيدة. (1)الكصفي التحميمي سيعتمد الباحث عمي المنيج 
 ة البحث:طريق
 عزك اآليات إلي سكرىا كأرقاميا في متف الرسالة. -1
 تخريج األحاديث المتعمقة بمكضكع البحث إلى مظانيا، كبياف حكـ العمماء عمييا عدا الصحيحيف -2

 .إف أمكف
 ترجمة الشخصيات كاألعبلـ المغمكرة. -3
 بياف معني الكممات الغريبة في اليامش. -4
لسفمية مبتدئة باسـ المصدر أك المرجع ، ثـ اسـ المؤلؼ، كتابة المصادر كالمراجع في الحاشية ا -5

 ثـ رقـ الجزء كالصفحة.
 
 

 

 

                                                           

لكظيفة اجتماعية أك  ىي طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الكصكؿ ألغراض محددة( 1)
 (.187، انظر: أبك عبلـ، مناىج البحث الممي،)ص مشكمة بحثية
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 خطة البحث:
 عمى النحك التالي: ذلؾك  في كؿ فصؿ مباحث كمطالب، ك  ، كأربعة فصكؿ ، يتككف البحث مف تمييد

 الفصل التمييدي
  :وفيو   

 ىؿ ىي مكية أك مدنية.: اسـ السكرة كسبب تسميتيا، كعدد آياتيا، كفضميا، ك أولً 
 . طو التي تناكلتيا سكرة  المكاضيع أبرز: ثانياً 
 (. األشاعرة، المعتزلة)  كالمتكمميف، السنة بأىؿ التعريؼ: ثالثاً 

 مباحث: ة: التوحيد بين الفرق من خالل سورة طو وفيو ثالثالفصل األول
 مطالب: ةثالثوفيو  من خالل سورة طوعند الفرق توحيد الربوبية  المبحث األول:
 .عند الفرؽ التعريؼ بتكحيد الربكبية  المطمب األكؿ:
 مكقؼ الفرؽ مف تكحيد الربكبية. المطمب الثاني:
 .طو سكرة في الفرؽ عند الربكبية تكحيد مظاىرالمطمب الثالث: 
 مطالب: ةوفيو ثالث عند الفرق من خالل سورة طو ة: توحيد األلوىيالمبحث الثاني
 .عند الفرؽ ريؼ تكحيد األلكىيةتع المطمب األكؿ:
 مكقؼ الفرؽ مف تكحيد األلكىية. المطمب الثاني:

 مظاىر تكحيد األلكىية عند الفرؽ في سكرة طو. المطمب الثالث:
 مطالب:  ةالمبحث الثالث: توحيد األسماء والصفات عند الفرق من خالل سورة طو وفيو ثالث

 .عند الفرؽ تعريؼ تكحيد األسماء كالصفات: المطمب األكؿ
 تكحيد األسماء كالصفات في سكرة طو. نيج الفرؽ في تقريرمالمطمب الثاني: 
 .فرؽتكحيد األسماء كالصفات عند المظاىر  المطمب الثالث:

 الفصل الثاني: النبوات والمالئكة من خالل سورة طو وفيو مبحثان: 
 الب: المبحث األول: األنبياء الوارد ذكرىم في سورة طو وفيو خمسة مط

 كبياف عدد األنبياء. الفرؽالمطمب األكؿ: التعريؼ بالنبكة عند 
 ػ في سكرة طو.: نبي اهلل محمد المطمب الثاني

 في سكرة طو. نبي اهلل مكسى المطمب الثالث: 



4 

 

 في سكرة طو. نبي اهلل ىاركف المطمب الرابع: 
 ػ في سكرة طو.نبي اهلل آدـ المطمب الخامس: 
 مطالب: ةجود المالئكة عند الفرق من خالل سورة طو وفيو ثالثالمبحث الثاني: س

 .تعريؼ المبلئكة: المطمب األكؿ
 .المطمب الثاني: سجكد المبلئكة عند السمؼ

 .سجكد المبلئكة عند المعتزلة كاألشاعرة المطمب الثالث:
 وفيو مبحثان:الفصل الثالث: الجن والشياطين والسحر عند الفرق من خالل سورة طو 

 مبحث األكؿ: الجف كالشياطيف عند الفرؽ مف خبلؿ سكرة طو كفيو ثبلث مطالب:لا
 المطمب األكؿ: معتقد الفرؽ في الجف كالشياطيف.

  .تعريؼ الجف كالشياطيف كمكاطف ذكرىا في السكرةثاني: المطمب ال
 .الجف كالشياطيف كما كردت في سكرة طو: المطمب الثالث

 مطالب: ةرق من خالل سورة طو وفيو ثالثالمبحث الثاني: السحر عند الف
 .الفرؽ السحر عندتعريؼ : المطمب األكؿ

 .السحر المطمب الثاني: معتقد الفرؽ في
 .المطمب الثالث: مكاضع ذكر السحر في سكرة طو

 رابع: الغيبيات عند الفرق من خالل  سورة طو وفيو خمسة مباحث:الفصل ال
 مطالب: ةلبوق عند الفرق وفيو ثالثقيام الساعة والنفخ باالمبحث األول: 
 تعريؼ الساعة كالنفخ بالبكؽ عند الفرؽ.: المطمب األكؿ
 .معتقد الفرؽ في الساعة كالنفخ بالبكؽ: المطمب الثاني
 .في سكرة طو تمكاضع ذكر قياـ الساعة كالنفخ بالبكؽ عند الفرؽ كما كرد المطمب الثالث:

 مطالب:  ةن خالل سورة طو وفيو ثالثالمبحث الثاني: مذاىب الفرق في البعث م
 .تعريؼ البعث عند الفرؽ :المطمب األكؿ
 .معتقد الفرؽ في البعث :المطمب الثاني
 .مكاضع ذكر البعث في سكرة طو عند الفرؽ: المطمب الثالث

 مطالب: ةالمبحث الثالث: الحشر عند  الفرق من خالل سورة طو وفيو ثالث
 .الفرؽ تعريؼ الحشر عند: المطمب األكؿ
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 .معتقد الفرؽ في الحشر: المطمب الثاني
 المطمب الثالث: مكاضع ذكر الحشر في سكرة طو عند الفرؽ.

 مطالب: ةالمبحث الرابع: الحساب عند الفرق من خالل سورة طو وفيو ثالث
 .تعريؼ الحساب عند الفرؽ: المطمب األكؿ
 .معتقد الفرؽ في الحساب: المطمب الثاني

 كاضع ذكر الحساب في سكرة طو عند الفرؽ.المطمب الثالث: م
 مطالب: ةالمبحث الخامس: أنواع النعيم والعذاب عند الفرق من خالل سورة طو وفيو ثالث

 .تعريؼ أنكاع النعيـ كالعذاب عند الفرؽ: المطمب األكؿ
 .معتقد الفرؽ في أنكاع النعيـ كالعذاب: المطمب الثاني
 .عيـ كالعذاب في سكرة طو عند الفرؽمكاضع ذكر أنكاع الن: المطمب الثالث

 الخاتمة:
 كفييا أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج كتكصيات.

 واحتوى عمى فيرس اآليات، وفيرس األحاديث، وفيرس اآلثار، وفيرس األعالم المترجم ليم.الفيارس.
 المصادر والمراجع.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمييدي
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 مدنية. مأميتيا، وعدد آياتيا، وفضميا، وىل ىي مكية : اسم السورة وسبب تسأولً 
 :اسم السورة

 طوسكرة  سمىن تي ـ، ك بعد سكرة مري أنزلت عمى الٌنبي  ،سكرة طو مف سكر القرآف الكريـ العظيمة
فىتي  الذم ىك  بسبب ذكرىا قٌصة سٌيدنا مكسى  ،(التكميـ سكرةبػػػً ) سمىن باسـ آخر غير الذم اشتيرت بو ي

اختمؼ المفسركف ، كلكف االسـ األشير ليا ىك سكرة طو، كقد (1)القراء جماؿ في السخاكم ذكره ،كميـ اهلل
  (2):إلى عدة أقكاؿ كىذه أىمياكمعناىا  السكرةفي سبب تسمية 

بف جبير، كمجاىد،  عباس، كبو قاؿ الحسف، كسعيد ابف عف العكفيٌ  ركاه رجؿ، يا: معناىا أف :أحدىا
 .كعطاء، كعكرمة

: قكالف فييا ثـ ،تعالى اهلل أسماء مف أنيا :أحدىما: قكالف فييا ثـ. أسماء مف حركؼ أنيا :نيوالثا
 .اليادم مف كالياء المطيؼ، مف الطاء أف: أحدىما
 .عباس ابف عف طمحة أبي بف عميٌ  ركاه أسمائو، مف كىك بو، اهلل أقسـ قىسىـ أنو :والثالث
ككاف األصؿ طأ  دل رجميو فأمر أف يطأ األرض بقدميو معان كاف يقـك في تيجده عمى إح أنو  :والرابع

 .فقمبت ىمزتو ىاء
 .سماه اهلل تعالى بو كما سماه محمدان  ىك اسـ لمنبي  والخامس:
 ىك اسـ لمسكرة كمفتاح ليا. :والسادس
إنو اختصار مف كبلـ اهلل خص اهلل تعالى رسكلو بعممو. كقيؿ: إنيا حركؼ مقطعة يدؿ كؿ  :والسابع

 .ؼ منيا عمى معنىحر 
 طاء" يا طامع الشفاعة لؤلمة" ىاء" يا ىادم الخمؽ إلى اهلل." والثامن:
 . مف الطيارة كالياء مف اليداية الطاء :والتاسع
 الطاء طبكؿ الغزاة كالياء ىيبتيـ في قمكب الكافريف. والعاشر:

                                                           

 (.1/194السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج انظر:((1
(، 3/150ج(، ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )18/269( انظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(2

(، الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ 3/254(، البغكم، عالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )ج22/6الرازم، مفاتيح الغيب )ج
 (.11/166(، القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج3/49التنزيؿ )ج غكامض
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ف أنيا كالصحيح: "فقاؿ قكاؿاأل تمؾ بعدما ذكر القرطبي كقد عمؽ  فإنيا أخرل لغة في كجدت كا 
 (1)."أيضان  كعكؿ كطئ عؾ في يمنية لغة كأنيا العرب لغة مف

 قكؿ فيو األقكاؿ مف عندم بالصكاب أكلى ىك كالذم: "لترجيح  قكؿ مف تمؾ األقكاؿ فقاؿ الطبرمكجنح 
 (3)."رجؿ يا: فييـ معناىا كأف بمغني، فيما (2)عؾَّ  في معركفة كممة ألنيا رجؿ، يا: معناه: قاؿ مف

 يكجو أف فالكاجب ذكرنا، ما عمى فييـ معركفان  ذلؾ كاف فإذاذلؾ الترجيح بقكلو: "لكذكر تعميؿ 
 (4)."كالتابعيف الصحابة مف العمـ أىؿ تأكيؿ ذلؾ كافؽ إذا سيما كال معناه، مف فييـ المعركؼ إلى تأكيمو

 كبذلؾ يترجح أف معنى كممة )طو( ىي يا رجؿ لمكافقتو لغة العرب. 
 سمية:سبب الت
لما يمقاه مف التكذيب   لنبيا لفؤادكالمبلطفة كالتسمية  بالنداء  السكرة البتداء( طو سكرة) سميت

 كقد ،[2]طو:  َّزب رب يئ ىئ نئ ُّ     كانت اآلية الثانية  ليذاك  (5) عنادالك  صدكد كال كاألذل

 ،(يس)ك ،(ص: )مثؿ اليجاء؛ أحرؼ مف بو بدأت لما التسمية، ىذه بمثؿ القرآف سكر بعض جاءت
 .(ؽ)ك

 :فضميا
 كلكنيا أحاديث ضعيفة ضعفيا أىؿ العمـ، تبٌيف فضؿ سكرة طو،  حاديثمجمكعة مف األكردت  
، سكل األحاديث التي تبيف بيا عند أىؿ العمـ دي تى عٍ و، يى ديث صحيحاحأسكرة طو  في فضؿلـ يرد نو أك 

 كما كرد في صحيح البخارم عمكـبشكؿ عاـ كسكرة طو تدخؿ ضمف سياؽ ال فضؿى تبلكة القرآف الكريـ
: قىاؿى النًَّبيُّ  ، قىاؿى  (6)."ِإنَّ َأْفَضَمُكْم َمْن َتَعمََّم الُقْرآَن َوَعمََّموُ ": عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى

                                                           

 (.11/166( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج(1
( عىٌؾ: بطف اختمؼ في نسبو، فقاؿ بعضيـ: بنك عؾ بف عدثاف بف عبد اهلل بف األزد، مف كيبلف، مف القحطانية، (2

نو عؾ بف الٌديث بف إبف عدناف أبك العدنانية. كقاؿ آخركف: كذىب آخركف الى أنيـ مف العدنانية كعؾ أصغر مف معد 
عدناف بف أدد أخك معٌد ابف عدناف. مكاطنيـ: كانت مكاطنيـ في نكاحي زبيد، كقطنكا مدينة الكدراء، كغيرىا مف مدف اليمف 

ببلدىـ: رمع باليمف. التيامية، كمف أراضييـ: األعبلب، تقع بيف مكة، كالساحؿ. كينسب الى ىذا البطف مخبلؼ عؾ، كمف 
 (.2/802انظر: الدمشؽ، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة )ج

 (.18/268( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(3
 (.18/269)ج المرجع السابؽ،( (4
 (.16/174)جالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ( الزحيمي، (5
 .[5027: رقـ الحديث 6/192ائؿ القرآف/خيركـ مف تعمـ القرآف كعٌممو، البخارم: صحيح البخارم، فض]( (6
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 َيْأِتي َفِإنَّوُ  نَ اْلُقْرآ اْقَرُءوا": يىقيكؿي  ، اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ، اٍلبىاًىًميُّ  أيمىامىةى  أىبيكما ركاه ككذلؾ 
 (1)."أِلَْصَحاِبوِ  َشِفيًعا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ 

ًبيَّ  سىٍمعىافى  ٍبفى  النَّكَّاسى كعف   اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِباْلُقْرآنِ  ُيْؤَتى": يىقيكؿي  ، النًَّبيَّ  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  ، اٍلًكبلى
 (2)."ِعْمرَانَ  َوآلُ  اْلَبَقَرِة، ُسوَرةُ  َتْقُدُموُ  ِبوِ  َيْعَمُمونَ  َكاُنوا الَِّذينَ  َوَأْىِموِ 
 يا:نزول سبب

 (3):ركايات متعددة متغايرة تيبىيّْفي الحكمة كالسبب في نزكليا كىي كاآلتي كرد في سبب نزكليا
 . عميٌ  قالو اآلية، ىذه نزلت حتى ًرٍجؿ، عمى يقكـ قدميو، بيف يراكح كاف  اهلل رسكؿ أف: أحدىا
 أنزؿ ما: قريش فقالت القياـ، فأطاؿ كأصحابو ىك صمَّى القرآف عميو نزؿ لٌما  اهلل رسكؿ أفٌ : والثاني

 .الضحاؾ قالو اآلية، ىذه فنزلت ليشقى، ًإال محمد عمى القرآف ىذا
 ديننا، بترؾ لتشقى ًإنؾ  رسكؿ يا قالكا عدم، بف كالمطعـ الحارث، بف كالنضر جيؿ، أبا أف: والثالث
 .قاتؿم قالو اآلية، ىذه فنزلت
رىجى : قىاؿى  ،مىاًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ : والرابع ٍتنىؾى  ًإفَّ : لىوي  فىًقيؿى  ،السٍَّيؼى  ميتىقىمّْدنا عيمىري  خى بىٍكا قىدٍ  كىأيٍختىؾى  خى  فىأىتىاىيمىا ،صى
ؿه  كىًعٍندىىيمىا عيمىري  بَّابه : لىوي  ييقىاؿي  اٍلمييىاًجًريفى  ًمفى  رىجي كىانيكا ،خى ؤيكفى  كى  الًَّذم اٍلًكتىابى  أىٍعطيكًني: اؿى فىقى  ،طو يىٍقرى
ـٍ  كىافى  أىٍقرىأىهي  ًعٍندىكي ، ًإنَّؾى : أيٍختيوي  لىوي  فىقىالىتٍ  ،اٍلًكتىابى  يىٍقرىأي  عيمىري  كى كفى  ًإالَّ  يىمىسُّوي  كىالى  ًرٍجسه  أىكٍ  فىاٍغتىًسؿٍ  فىقيـٍ  ،اٍلميطىيَّري
ٍأ، ـى  تىكىضَّ أى  عيمىري  فىقىا ذى  ثيَـّ  فىتىكىضَّ  (4)."طو فىقىرىأى  ابى اٍلًكتى  أىخى

 بيف يراكح كاف حتى العبادة في اجتيد بمكة الكحي  اهلل رسكؿ عمى نزؿ لما: الكمبي قاؿ: والخامس
 نفسو  عف يخفؼ أف كأمره اآلية، ىذه اهلل فأنزؿ كمو الميؿ يصمي ككاف قيامو لطكؿ الصبلة في قدميو

 (5). َّزب رب يئ ىئ نئ ُّ  فقاؿ

 السكرة، كلـ يرجح عمماء التفسير أيان مف ىذه الركايات. كىذه عدة ركايات في سبب نزكؿ 

                                                           

 .804: رقـ الحديث 553/ 1( مسمـ: صحيح مسمـ، صبلة المسافريف كقصرىا/فضؿ قراءة القرآف كسكرة البقرة، (1
 .[805: رقـ الحديث 554/ 1مسمـ: صحيح مسمـ ] ((2
(، البغكم، 11/166(، القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج3/150)ج ( انظر: ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير(3

 (.3/254معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )ج
الحاكـ: ]، [441: رقـ الحديث 1/222الدارقطني: سنف الدارقطني، الطيارة/في نيي المحدث عف مس القرآف، ]( (4

البييقي: السنف ]، [6897 رقـ الحديث:4/65ب المستدرؾ عمى الصحيحيف، معرفة الصحابة/ذكر فاطمة بنت الخطا
 .[413: رقـ الحديث 1/142الكبرل، أبكاب سنة الكضكء كفرضو/نيي المحدث عف مس المصحؼ 

 (.5/548(، السيكطي، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر )ج3/255( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )ج(5
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 :كردت العديد مف األقكاؿ في عدد آيات سكرة طو عدد آياتيا:
 (1).آيات كخمس كثبلثكف مائة ىي :قيؿف - أ
 (3).، كىك ما رجحو سعيد حكل في تفسيره(2)"كثبلثكف مئة كىي" :قاؿ أبك عمرك الدانيك  -ب

نيا مائة كخمس أكلكف الراجح  ،مف األقكاؿ في عدد آيات السكرة نو كرد العديدأيتبيف مما سبؽ 
 كىي في المصحؼ العثماني مائة كخمس كثبلثكف آية.  ،كثبلثكف آية

 ىل ىي مكة أم مدنية:
عمى النحك  خالصة أـ مكية كيكجد فييا آيات مدنية مكيةسكرة طو ىؿ ىي اختمؼ عمماء التفسير في 

 التالي:
نزلت ، الجميع قكؿ في مكية طو سكرةالقرطبي: " ، حيث يقكؿ(4)مكية اأغمب المفسريف عمى أني - أ

 (6)."عددىا في ليا نظير كال مكية" كقاؿ الداني:، "(5)قبؿ إسبلـ عمر 
 (7).آية 135 كىي ،فمدنيتاف 131 ك 130 آيتي إال مكيةكقيؿ:  - ب

تعالج قضايا العقيدة سكرة طو مكية كخاصة أنيا  الراجح ىك القكؿ األكؿ كىك أف أفيتبيف مما سبؽ 
 لبة عمى القرآف المكي.امف جكانبيا المتعددة كىذه السمة الغ

 . طو التي تناولتيا سورة الموضوعات أبرز:  ثانياً 
ضيا تركيز أصكؿ الديف سكرة طو مكيَّة، كىي تبحث عف نفس األىداؼ لمسكر المكية، كغر 

 (8):بما يمي السكرة جماؿ المحاكر التي تناكلتياكغيرىا، كيمكف إ النبكة، كالبعث كالنشكركقصص كالتكحيد، 

                                                           

 (.2/476(، حجازم، التفسير الكاضح )ج5/361(. الخمكتي، ركح البياف )ج22/5ج( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )(1
 (.183الداني، البياف في عد آم القرآف )ص  ((2
 (.7/3337حكل، األساس في التفسير )ج ((3
 (، الخازف، لباب5/361(، الخمكتي، ركح البياف )ج5/548انظر: السيكطي، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر )ج ((4

(، حجازم، التفسير الكاضح 3/254( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )ج3/200التأكيؿ في معاني التنزيؿ )ج
 (.9/4697(، أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج2/476)ج
 (11/163القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج ((5
 (.183الداني، البياف في عد آم القرآف )ص  ((6
 (.406(، الجبلالف، تفسير الجبلليف )ص 2/5يؿ لعمـك التنزيؿ )جابف جزم، التسي ((7
« تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»( انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير (8
 (.16/175(، الزحيمي، التفسير المنير )ج9/4697(، أبك زىرة، زىرة التفاسير )182-16/181)ج
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 .افتتاحيتيا في المقطعة الحركؼ بذكر بالقرآف التحدم -1
 .الشأف ىذا في فأكثرىا لميداية القابميف ليدم اهلل مف تنزيؿ بأنو التنكيو -2
ثبات تعالى، اهلل بعظمة التنكيو -3  يف ذكره شاع قبمو رسكؿ أعظـ رسالة تماثؿ بأنيا  محمد رسالة كا 

 .مكسى اهلل بكبلـ  محمد عمى القرآف لنزكؿ المثؿ فضرب الناس،
 عنو فرعكف كيد كبصرؼ كالمعجزات بالحجة فرعكف عمى كنصره إياه اهلل كتأييد مكسى نشأة بسط -4

 .أتباعو كعف
 بمد مف خركجيـ في إسرائيؿ بني بو اهلل أكـر كما فرعكف، كغرؽ كقكمو،  مكسىل اهلل إنجاء -5

 .القبط
 . مكسى مغيب في إسرائيؿ بنك عبده الذم العجؿ كصنعو امرمالس قصة -6
 عمى النصر مف  مكسى بعثة إليو صارت ما إلى صائر  محمد بعثة مآؿ بأف تعريض -7

 .كمكاعظو أمثالو تنفعيـ كلـ القرآف عف أعرضكا مف كعيد إلى ذلؾ مف انتقؿ فمذلؾ ،معانديو
 .آدـ خمؽ قصة توتضمن بما لئلنساف الشيطاف بعداكة الناس كتذكير -8
نذارىـ الشيطاف بيد ىـدليمقا جعمكا لمف اآلخرة في الجزاء سكء ذلؾ عمى كرتب -9  في العقاب بسكء كا 

 .الدنيا
 .الديف عمى كتثبيتو يقكلكنو ما عمى  النبي تسميةفييا ك  -10
 .كاألىكاؿ الحكادث مف فييا كما القيامة يكـ كتيكيؿ البعث، إثبات -11
 النبي لشخصية كتثبيت العمى، كالسمكات األرض رب يخشى لمف تذكرة الكريـ القرآفكفييا بياف أف  -12
 المشركيف لمكائد االلتفات كعدـ كالتبشير، كاإلنذار كالتبميغ، الدعكة بكاجب قيامو في. 
 .القرآف عف أعرض مف جزاء كتكضيح القرآني، القصص لفائدة اإلشارة -13
بادة الرىيبة، الحشر حالة بياف -14  .العادؿ كالحساب القيامة، يكـ جرميفالم كأكصاؼ الجباؿ، كا 
 .نسيانو مف رسكلو كعصمة ككعيده القرآف عربية -15
 .الجنة في إبميس مع  آدـ قصة إيراد -16
 في كالعمى الدنيا، في الضنؾ بالعيشة القرآف، عف أعرض لمف كاآلخرة الدنيا في الجزاء بياف تأكيد -17

 .العذاب مف المنقذة الحجة عف اآلخرة
 .القيامة يكـ إلى المشركيف عذاب كتأخير السابقة األمـ يبلؾب كاالعتبار العظة -18
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 كعدـ كالنيار، الميؿ في تعالى اهلل كتنزيو األذل، عمى الصبر في كأمتو  لمنبي ربانية تكجييات -19
 .التنفيذ كمتابعة الصبلة بإقامة األىؿ كأمر اآلخريف، لدل الدنيا الحياة بزىرة االفتتاف

عذارىـ اهلل، مف اديةم آيات إنزاؿ المشركيف طمب -20 نزاؿ الرسكؿ إرساؿ بعد كا   كعيدىـ ثـ القرآف، كا 
 .القيامة يكـ المنتظر بالعذاب

 (.األشاعرة، المعتزلة) والمتكممين، السنة بأىل التعريف: ثالثاً 
 :أىل السنة -أولً 

 ىؿ السنة ال بد مف تعريؼ السنة في المغة كاالصطبلح:أقبؿ التعريؼ ب
 :السنة في المغة

 عمى امض: كيقاؿ ،كاحد سنف عمى فبلف استقاـ: يقاؿ الطريقة( السنف)ؿ كممة السنة ىك أص"
 (1)."كجيؾ عمى أم( سننؾ) ك( سننؾ)

ذا كالسيرة، الطريقة فيو كاألصؿقاؿ ابف منظكر: "  بو أمر ما بيا يراد فإنما الشرع في طمقتأي  كا 
 (2)."العزيز الكتاب بو ينطؽ لـ مما كفعبلن  قكالن  إليو كندب عنو كنيى  النبي

 الميٍستقيمةً  الطَّريقىةً  أىٍىؿً  ًمف مٍعناهي  السُّنَّة؛ أىٍىؿً  ًمف فبلفه : قيؿ كلذًلؾى  الميٍستقيمةي، المىٍحمكدىةي  الطَّريقىةي ": والسنة
 (3)." المىٍحمكدىةً 

 .المحمكدة يتبيف مما سبؽ أف السنة في المغة ىي الطريقة
 أىل السنة في الصطالح:

ذكر يقابمكنو بأىؿ البدع كالضبلؿ كعندما يي  ،أك )السمؼ( يران مصطمح )أىؿ السنة(يتردد كث
 كالمعتزلة كالجبرية كالشيعة كالخكارج كغيرىا، فمف ىـ المقصكدكف بأىؿ السنة؟

 سمؾ كمف كتابعكىـ، كالتابعكف، الصحابة،: كالجماعة السنة بأىؿ المقصكديقكؿ الذىبي: "
 المعنى بيذا فيخرج، أجمعيف األمة سائر مف بيـ اقتدل كمف اليدل، أئمة مف نيجيـ، عمى كسار سبيميـ،

 (4).الفيرقة مقابؿ في ىنا كالجماعة البدعة، مقابؿ في ىنا فالسنة، األىكاء كأىؿ المبتدعة طكائؼ كؿ

                                                           

 (.12/214(، اليركم، تيذيب المغة )ج155م، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ص ( الجكىر (1
 (.13/225( ابف منظكر، لساف العرب )ج(2
 (.2/339(، األنبارم، الزاىر في معاني كممات الناس )ج35/231( الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )ج(3
 (.1/27( الذىبي، العرش )ج(4
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كيتفؽ مع مصطمح أىؿ السنة لفظ السمؼ الصالح أك أىؿ الحديث أك الفرقة الناجية، يقكؿ آؿ 
 أىىؿ -أىيضان  -عمييـ ييطمؽ كما كالجماعة، السنة أىىؿ مصطمح يرادؼ"  الصالح السَّمؼ"  كلفظالشيخ: "
 كاإلطبلقات األىسماء كىذه االتباع، كأىىؿ الناجية، كالفرقة المنصكرة، كالطائفة الحديث، كأىىؿ األثر،

 (1)."السمؼ عمماء عف مستفيضة
: (2)السفارينياإلماـ يقكؿ كما بلث فرؽ، كبالرغـ مف اتفاؽ أىؿ السنة عمى أصكليـ إال أنيـ ث

ماميـ األثرية: فرؽ ثبلث كالجماعة السنة أىؿك " ماميـ كاألشعرية ، حنبؿ بف أحمد كا   الحسف أبك كا 
ماميـ كالماتريدية ،(3)األشعرم  (5)."جدان  فكثيرة الضبلؿ فرؽ كأما ،(4)الماتريدم منصكر أبك كا 

 حيف: "(َُٔآؿ عمراف: ) َّمح  جح مج حج مث ُّ قاؿ ابف كثير في تفسير قكلو تعالى 
 (6)."عنيما اهلل رضي عباس، ابف قالو كالفرقة، البدعة أىؿ كجكه كتسكد كالجماعة، السنة أىؿ كجكه تبيض

اًلؾو  ٍبفي  أىنىسي كىـ الذيف كردكا في حديث الجماعة الذم ركاه   ِإنَّ : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،مى
نَّ  ِفْرَقًة، َوَسْبِعينَ  ِإْحَدى َعَمى َرَقتْ اْفتَ  ِإْسرَاِئيلَ  َبِني  ِفي ُكمَُّيا ِفْرَقًة، َوَسْبِعينَ  ِثْنَتْينِ  َعَمى َسَتْفَتِرقُ  ُأمَِّتي َواِ 

 (7)."اْلَجَماَعةُ : َوِىيَ  َواِحَدةً  ِإلَّ  النَّاِر،
                                                           

 (.1/40يز في عقيدة السمؼ الصالح أىؿ السنة كالجماعة )ج( آؿ الشيخ، الكج(1
( السفاريني: محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني، الشيخ االماـ كالحبر البحر النحرير الكامؿ اليماـ األكحد العبلمة (2

حديث كاألصكؿ كالعالـ العامؿ الفيامة صاحب التآليؼ الكثيرة كالتصانيؼ الشييرة، شمس الديف، أبك العكف: عالـ بال
ـ، كرحؿ إلى دمشؽ فأخذ عف عممائيا، كعاد إلى نابمس 1702كاألدب، محقؽ، كلد في سفاريف )مف قرل نابمس( عاـ 

(، الزركمي، 4/31ـ. انظر: الحسيني، سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر )ج1774فدٌرس كأفتى، كتكفي فييا عاـ 
 (.6/14األعبلـ )ج

ماعيؿ بف أبي بشر كاسمو إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف ببلؿ بف أبي ( األشعرم: عمي بف إس(3
بردة بف أبي مكسى أبك الحسف األشعرم المتكمـ صاحب الكتب، كالتصانيؼ في الرد عمى الممحدة، كغيرىـ مف المعتزلة، 

عرة. كاف مف األئمة المتكمميف المجتيديف. كالرافضة، كالجيمية، كالخكارج، كسائر أصناؼ المبتدعة، مؤسس مذىب األشا
كلد في البصرة. كلد أبك الحسف األشعرم في سنة ستيف كمائتيف، كمات سنة نيؼ كثبلثيف كثبلث مائة. البغدادم، تاريخ 

 (.4/263( الزركمي، األعبلـ )ج13/260بغداد )ج
العمماء، تخرج بأبي نصر العياضي، كاف يقاؿ ( الماتريدم: محمد بف محمد بف محمكد أبك منصكر الماتريدم، مف كبار (4

لو إماـ اليدل لو كتاب "التكحيد" ككتاب "المقاالت" ككتاب "رد أىؿ األدلة" لمكعبي ككتاب "بياف أكىاـ المعتزلة" ككتاب 
مات "تأكيبلت القرآف" كىك كتاب ال يكازيو فيو كتاب بؿ ال يدانيو شئ مف تصانيؼ مف سبقو في ذلؾ الفف كلو كتب شتى 

(، ابف قطمكبغا، تاج التراجـ )ص 2/130سنة ثبلث كثبلثيف كثبلث مائة. القراشي، الجكاىر المضية في طبقات الحنفية )ج
 (.7/19(، الزركمي، األعبلـ )ج249

 (.1/73( السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )ج(5
 (.2/92ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( (6
الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب اإليماف/ما جاء في افتراؽ ىذه ]، [12479: رقـ الحديث 19/462أحمد: مسند أحمد ]( (7

، [3993: رقـ الحديث 2/1322ابف ماجو: سنف ابف ماجو، الفتف/افتراؽ األمـ ]، [2640: رقـ الحديث 5/25األمة 
 ني.صححو األلبا
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قاؿ ابف كثير: ، ك (1)"الناجية الفرقة كىي كالجماعة السنة أىؿ ىـ كالسبعكف كالثالثةقاؿ ابف القيـ: "
 الصدر عميو كاف كبما ، اهلل رسكؿ كسنة اهلل بكتاب المتمسككف كالجماعة، السنة أىؿ كىـ كاحدة، إال"

 (2)."كحديثو الدىر قديـ في المسمميف كأئمة كالتابعيف، الصحابة مف األكؿ
 ة كالجماعة.ذا تأكيد مف كبار عمماء التفسير بأف الجماعة المقصكدة في الحديث ىـ أىؿ السنكى

 بالكتاب عممكا بأف يالنب عميو كاف ما مثؿ عمى كاف مف كالجماعة السنة أىؿقاؿ العبٌلمة عفيفي: "ك 
 ،بحثكه كاجتياد نظر محؿ كاف كما التزمكه، كبمغيـ ذلؾ مف صريحان  صحيحان  كاف فما كاإلجماع كالسنة
ال فبيا كفاؽ إلى البحث انتيى فإف  لمف سب أك عداكة أك خصكمة دكف هاجتياد إليو أداه بما عمؿ كا 

 (3)."اإلسبلمية األخكة لحؽ رعاية ذلؾ في خالفو
كبذلؾ يككف أىؿ السنة كالجماعة ىـ الفرقة الناجية الذيف ذكركا في السنة النبكية، كىـ السائركف 

 .عمى نيج النبي 
 :والجماعة السنة أىل اعتقاد

فرؽ ىك حيسف اعتقادىا كسبلمة استدالليا إف ما يمٌيز أىؿ السنة كالجماعة عف غيرىا مف ال
 كابتعادىا عف الغمك كالتطرؼ، ككذلؾ عف التأكيؿ المذمـك كالفيـ الخاطئ ألدلة الكتاب كالسنة.

 اآلخر كاليكـ كرسمو ككتبو كمبلئكتو باهلل اإليماف أما مجمؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة فيك
 السنة.كىك الذم كرد فيو الكتاب ك  ،كشره خيره كالقدر

.[٨ِٓالبقرة: ] َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ٹ ٹ ُّ   

يمىاًف، عىفً  فىأىٍخًبٍرًنيكفي حديث جبريؿ: "  َواْلَيْومِ  َوُرُسِمِو، َوُكُتِبِو، َوَماَلِئَكِتِو، ِباهلِل، ُتْؤِمنَ  َأنْ : »قىاؿى  اإٍلً
 (4) .»َوَشرّْهِ  َخْيرِهِ  ِباْلَقَدرِ  َوُتْؤِمنَ  اآْلِخِر،
  (5):ين ىذا المعتقدمضام      

                                                           

يضاح عممو (1 ( العظيـ آبادم، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد كا 
 (.12/223كمشكبلتو )ج

 (.6/317( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(2
 (.323قسـ العقيدة )ص  -( عفيفي، فتاكل كرسائؿ سماحة الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي (3
صحيح مسمـ، مسمـ: ]، [50: رقـ الحديث 1/19 ،: صحيح البخارم، اإليماف/سؤاؿ جبريؿ النبي عف اإليمافم]البخار ( (4

 .[8: رقـ الحديث 1/37 ،اإليماف، معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر كعبلمة الساعة
محؽ الكاسطية )ص (، ىراس، شرح العقيدة الكاسطية، كيميو م4قيدة الكاسطية )صالعثيميف، مذكرة عمى الع( انظر:(5
 (.27ؿ الشرؾ كاإللحاد )ص (، الفكزاف، اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أى61
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 يتضمف بالمبلئكة كاإليماف كصفاتو، كبأسمائو كبألكىيتو كبربكبيتو بكجكده اإليماف يتضمف باهلل اإليماف
 ،أيضان  كجبريؿ كصفو عمـ مف بصفة كاإليماف كجبريؿ، اسمو عمـ مف باسـ كاإليماف بكجكدىـ، اإليماف
 .النار خازف كمالؾ لكحي،با ينزؿ جبريؿ عمؿ مثؿ ككظائفيـ بأعماليـ كاإليماف
 ما بأسماء كاإليماف بو، أخبرت ما كتصديؽ اهلل عند مف ككنيا تصديؽ يتضمف بالكتب اإليمافك 

 .إجماالن  بو فيؤمف يعمـ لـ كما كالتكراة، منيا عمـ
 منيـ، أسماؤه عممت مف كبأسماء رسالتيـ، في صادقكف بأنيـ اإليماف يتضمف بالرسؿ كاإليماف

 كالشرائع المنسكخة، غير شرائعيـ أحكاـ كالتزاـ بو خبركاأ ما كتصديؽ ،إجماالن  بو ؤمففي يعمـ لـ كما
 . محمد بشريعة منسكخة كميا السابقة
 .المكت بعد يككف مما  النبي بو أخبر ما بكؿ اإليماف يتضمف اآلخر باليكـ كاإليماف
 .هكقدر  اهلل بقضاء كاقع شيء كؿ بأف اإليماف يتضمف بالقدر كاإليماف

 :(األشاعرة، المعتزلة) المتكممون -ثانياً 
 :المعتزلة 

ظيرت عمى مر تاريخ المسمميف العديد مف البدع كالفرؽ كالضبلالت، ككاف مف تمؾ الفرؽ مف 
، كمف تمؾ األكائؿ يجت نيجان يخالؼ ما عميو المسمميفاتخذت مف العقؿ ميزانان لمصكاب كالخطأ، كالتي انت

 .الفرؽ فرقة المعتزلة
 ،ألفعالو خالؽ اإلنساف أف كىي ،القدر بدعةىي  ظيرت بدعة أكؿ أف اعمـ: "(1)كؿ اآللكسييق

 بف عمي عمى خرجكا الذيف كالخكارج التشيع كبدعة ،اإليماف مع تضر ال المعصية أف كىي اإلرجاء كبدعة
 ثـ ياأىم عمى أنكركا كقد ،مكجكدكف كالصحابة الثاني القرف في ظيرت البدع كىذه ، طالب أبي

 (2)."االعتزاؿ بدعة ظيرت
نكار الصفات، كدخمكا في مناظرات  حيث ظير الميؿ إلى البدع كاألىكاؿ، كاالستناد إلى العقؿ كا 

ظير اختبلؼ اآلراء كالميؿ كمحاججات عقمية، كأصبح لممعتزلة قكاعد كأصكؿ مؤلفات، يقكؿ اآللكسي: "
كع إلى العمماء في الميمات فاشغمكا بالنظر كاالستدالؿ إلى البدع كاألىكاء ككثرت المسائؿ كالكاقعات كالرج

                                                           

( اآللكسي: نعماف بف محمكد بف عبد اهلل، أبك البركات خير الديف، اآللكسي: كاعظ فقيو، باحث، مف أعبلـ األسرة (1
، ككلي القضاء في ببلد متعددة، كاف عقمو أكبر مف ق كنشأ بيا1252المحـر  12اآللكسية في العراؽ. كلد في بغداد 

نشاؤه أمتف مف نظمو. ككاف جكادان كفيان، زاىدان، حمك المفاكية، سمح الخمؽ. تكفي في  عممو، كعممو أبمغ مف إنشائو، كا 
 (.13/107(، كحالة، معجـ المؤلفيف )ج42-8/42ىػ. الزركمي، األعبلـ )ج 1317

 (.148محاكمة األحمديف )ص ( اآللكسي، جبلء العينيف في (2
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كأخذكا في التبكيب كالتأصيؿ فأسس فرقة المعتزلة قكاعد الخبلؼ كنيجت منيج الفرقة كاالنحراؼ كنفت 
ككاف أكؿ مف اعتزؿ مجمس الحسف البصرم كاصؿ بف عطاء الغزالي رئيس  ،الرؤية كالصفات

  (1)."المعتزلة
 كتتفرؽ تتشعب فرقة كؿ ثـ أصكليا، جية مف: يعني - خمسة البدع أىؿ فأ العمـ أىؿ كقد ذكر

 في - تعالى - اهلل رؤية كينفكف أعماليـ، خالقك العباد بأف القائمكفىـ  المعتزلة، كذكركا أف شتى فرقان 
 بالعدؿ القكؿ المعتزلة أصكؿ كمف اهلل، عمى كاألصمح كالصبلح كالعقاب، الثكاب بكجكب كيقكلكف اآلخرة،
 (2).بعضان  بعضيـ يضمؿ فرقة، عشركف كىـ ،تالصفا نفي يعني كالتكحيد، المنزلتيف بيف المنزلة كثبكت

 فقد اإلسبلـ، تاريخ مف األكلى القركف في ظيرت التي يةالسبلما الفرؽ أشير مف فرقة المعتزلةك "
 غيرىـ عف بيا انفردكا آراء ليـ ككانت. الممؾ عبد بف كىشاـ مركاف، بف الممؾ عبد أياـ في ظيكرىـ كاف
 األئمة، مف كبير عدد فيو امتيًحف الذم القرآف، بخمؽ القكؿ أشيرىا مف األخرل، اإلسبلمية الطكائؼ مف

 ".(3) حنبؿ بف أحمد اإلماـ رأسيـ كعمى
كالمعتزلة جماعة عقمية تمجد العقؿ، كتجعمو فكؽ الكحي المنزؿ، فيك المرجع األكؿ كاألخير، 

 القدرية كالعدلية كغيرىا.كليـ أسماء أخرل ك
 جعمكا قد كىـ كالعدلية، بالقدرية، كيمقبكف كالتكحيد، العدؿ أصحاب كيسمكف: "(4)يقكؿ الشيرستاني

 مف احترازان  تعالى، اهلل مف كشره خيره بالقدر يقكؿ مف عمى يطمؽ القدرية لفظ: كقالكا ،مشتركان  القدرية لفظ
 (5)."المقب كصمة

 قب القدرية كالجيمية؛ العتقادىـ أنيـ أصحاب العدؿ كالتكحيد.كالمعتزلة يتبرأكف مف ل
: بقكلو األخرل، كقد عددىا البغدادم تكفر منيا فرقة كؿ فرقة عشريفأما فرؽ المعتزلة فقد بمغت 

 كالمرادارية كالبشرية كالجعفرية كاالسكافية كالمعمرية كاالسكارية كالنظامية كاليذيمية كالعمرية الكاصمية"

                                                           

 (.148( اآللكسي، جبلء العينيف في محاكمة األحمديف )ص (1
 (.1/76ج) لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية( انظر: السفاريني، (2
 (.119( الغامدم، اإليماف بيف السمؼ كالمتكمميف )ص (3
ني: محمد بف عبد الكريـ بف أحمد األفضؿ، أبك الفتح، شيخ أىؿ الكبلـ كالحكمة، كصاحب التصانيؼ. شيخ ( الشيرستا(4

الصكفية بيا، تفقو عمى اإلماـ أبي المظفر السمعاني، مات بشيرستانة، سنة تسع كأربعيف كخمس مائة. الذىبي، سير 
 .(635(، ابف كثير، طبقات الشافعييف )ص 20/286أعبلـ النببلء )ج

 (.1/43( الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )ج(5
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 كالشحامية كالمكيسية قبة صالح صحابأك  كالخياطية كالحمارية كالحايطية كالجاحظية كالتمامية يةكاليشام
 (1)."الحبالى بف ىاشـ أبى الى المنسكبة كالبيشمية كالجبابية كالكعبية
 :المعتزلةأصول 

 :كىياشتير عف المعتزلة خمسة أصكؿ بنكا عمييا مذىبيـ،  
 شيئان  ليست الصفات أفكنفييـ لمصفات مردة مف كجية نظرىـ  صفات،ال اةنفيعد المعتزلة مف  :التوحيد
 .نظرىـ في القدماء تعدد ىإلتعدد الصفات يؤدم  ك الذات، غير
أف اهلٌل ال يحبُّ الفساد، كال يخمؽ أفعاؿ  كىك األصؿ الثاني عندىـ، كىذا األصؿ قائـ عمى  :العدل 

نيييكا عنو با؛ بؿ العباد لقدرة التي جعميا الٌمو ليـ كركبيا فييـ، كأنو لـ يأمر إال بما يفعمكف ما أمركا بو كى
 .، كلذلؾ نفكا القدرأراد، كلـ ينو إال عما كره

 الكبيرة فمرتكبالمعتزلة  عند الدنيا في الفاسؽ حكـ يكضح األصؿ ىذا :المنزلتين بين بالمنزلة القول    
؛ بؿ كافران يسمى  كال ،الكجكه مف بكجو مؤمنان  كليس ،النار في مخمدخالد  منيا، فيك يتب كلـ مات الذم
 .المنزلتيف ىاتيف بيف منزلة في ىك
كأف اهلل ال  ،عمى أصحاب الكبائر في اآلخرة اهلل إنفاذ كعيدىك كالمقصكد بو  .القول بالوعد والوعيد    

، ار جينـمنيـ مف النار، فيـ كفار خارجكف عف الممة مخمدكف في ن بل يخرج أحده فيقبؿ فييـ شفاعة، 
كمذىب السمؼ عمى خبلؼ ذلؾ، إذ جاءت األحاديث بأف اهلل يخرج كؿ مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف 

 إيماف.
 المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمرفالخامس  األصؿ كىك: األمر بالمعروف والنيي عن المنكر     

 مجاىدة بيف فرؽ كال دكنو، فما بالسيؼ سكاء كاف  استطاعتيـ، حسب عمى المؤمنيف، سائر كاجب عمى
 لمضاليف كىداية اإلسبلـ لدعكة نشران  المؤمنيف؛جميع  عمى ذلؾ كجكب فقرركافكميـ كفار،  كالفاسؽ الكافر
رشادان   (2).يستطيع بما كؿ لمغاكيف كا 

 اجتمعت ما فيذا، فيو اختمفكا ما كمنيا بينيـ، اتفاؽ محؿ ىك ما منيا لممعتزلة أخرل عقائد كىناؾ
 ىذه باعتقاد إال االعتزاؿ اسـ فبل يستحؽ معتزليان، ييسمى الخمسة األصكؿ ىذه اعتقد كمف عتزلة،الم عميو

                                                           

 (.93( البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية )ص (1
(، الشيرستاني، الممؿ 1/94(، األسفراييني، الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية )ج1/50( انظر: الذىبي، العرش )ج(2

 (.1/43كالنحؿ )ج
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كبذلؾ يفارؽ المعتزلة أىؿى السنة كالجماعة في بعض تمؾ األصكؿ الذيف جعمكىا أصكالن ، الخمسة األصكؿ
 لمذىبيـ.
 األشاعرة:

عمـ الكبلـ كشيخ  تتممذ عمى عمماء الذمالحسف األشعرم  يأب اإلماـ تينسب فرقة األشاعرة إلى
، غير أف األشعرم سمؾ طريقان مغايران لطريؽ المعتزلة، كردى عمييـ كفٌند (1)الجبائيأبك عمي المعتزلة آنذاؾ 

في  آراءىـ، لكف مذىب األشاعرة تطكر مع مركر األعكاـ كأخذ أشكاالن تغاير ما كاف عميو اإلماـ األشعرم
 .ؤلفاتو كعمى رأسيا كتاب اإلبانةزمانو كما خطتو يمينو في م
 أبي إلى ينتسبكف كىـ انتشاران، كأكسعيا اإلسبلمية، الفرؽ أكبر مف فرقة األشاعرةيقكؿ الغامدم: "

 عمى تخرج كالذم عساكر ابف صححو ما عمى 324 سنة كتكفي ،260 سنة كلد الذم األشعرم الحسف
 (2)."الجبائي عمي أبي عصره في لشيخيـ كتتممذ الكبلـ، عمـ في المعتزلة

كقد ظيرت األشعرية بعدما تحرر الناس مف سيطرة المعتزلة في القرف الثالث اليجرم، كانتشر 
 كآرائو الصحيح بمذىبو معرفة عمى بعضيـكأصبح لو مؤيدكف كتبلميذ، يقكؿ عكاجي: " مذىب األشعرم

 انتسابو مع مخالفتو عمى ركيص يتجاىؿ كبعضيـ بذلؾ تاـ جيؿ عمى كبعضيـ ،أخيران  عمييا استقر التي
 (3)."كبلب ابف إلى كانتسابو لبلعتزاؿ تركو بعد ىك إنما إليو األشاعرة كانتساب، إليو

كليست مرحمة كاحدة، فالمؤسس أبك الحسف  ،عدة مراحؿأف مذىب األشاعرة مر ب يتبيفكبذلؾ 
لـ تبؽ كما مع مركر الزمف ك  تباعو كتبلميذه كأنصارهىا أطكر كانت لو آراء كأفكار كمعتقدات،  األشعرم
لمذىب األماـ األشعرم شاعرة مخالؼ تمامان كغيركا كبدلكا حتى أضحى مذىب األ خالفكهفتبلميذه ، كانت

 الذم ينتمي لمذىب السمؼ الصالح.
كييعٌد كثير مف العمماء أف األشاعرة مف طكائؼ المعطّْمة كيدخمكنيـ في عمكـ الجيمٌية كالمرجئة 

فات، كال يثبتكف إال القميؿ منيا، كىي سبعة عمى المشيكر، ككذلؾ يعتبركف مف طكائؼ إلنكارىـ أكثر الص

                                                           

 د الكىاب، المعركؼ بالجبائي أحد أئمة المعتزلة؛ كاف إمامان في عمـ الكبلـ، كاف رأسان ( الجبائي: أبك عمي محمد بف عب(1
في الفمسفة كالكبلـ. كأخذ ىذا العمـ عف أبي يكسؼ يعقكب بف عبد اهلل الشحاـ البصرم رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره، 

شعرم شيخ السنة عمـ الكبلـ، كلو معو مناظرة كلو في مذىب االعتزاؿ مقاالت مشيكرة، كعنو أخذ الشيخ أبك الحسف األ
(، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ 267/ 4ركتيا العمماء،  مات بالبصرة، سنة ثبلث كثبلث مائة. ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج

 (.11/113(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج70/ 7)ج
 (.149( الغامدم، اإليماف بيف السمؼ كالمتكمميف )ص (2
 (.3/1205ي، فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا )ج( عكاج(3
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الصفاتية كالكبلبية كالماتريدية؛ ذلؾ ألنيـ يثبتكف بعض الصفات، فسٌمكا صفاتية في مقابؿ نفاة الصفات 
 مثؿ المعتزلة كاإلباضية كالجيمية.

 باب" في مرجئة أنيـ عمييـ األغمب" شعريةاأل"قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في مجمكع الفتاكل: "ك
 مف نكع فييـ بؿ محضة؛ جيمية فميسكا الصفات في كأما ؛"القدر باب" في جبرية ،"كاألحكاـ األسماء
 (1).التجيـ"
 :األشاعرة معتقد

معتقداتيـ، كلكف ىناؾ مف المعتقدات التي ال تكافؽ طريقة كثير مف في  السمؼ ةيكافؽ األشاعر 
 :، كمنياالسمؼ

 يقدمكف فإنيـ كلذلؾ الكبلـ؛ عمـ قكاعد مقتضى عمى كالسنة الكتاب األشاعرة عند التمقي مصدرأف -1
 كاآلمدم التقديس أساس في لممذىب الكمي القانكف في الرازم بذلؾ صرح التعارض، عند النقؿ عمى العقؿ
 .كغيرىـ فكرؾ كابف

 في بيا االحتجاج مف مانع كال اليقيني العمـ تفيد ال ألنيا ؛العقيدة في اآلحاد بأحاديث األخذ عدـ-2
 .العقمي القانكف يعارض ال فيما أك السمعيات مسائؿ

 :أقساـ ثبلثة إلى نقسـت التمقي مصدر بحسبعندىـ  العقيدة أصكؿ-3

 تثبت التي الصفات يسمكف كليذا الصفات باب كمنو األبكاب معظـ كىك : وحده العقل مصدره قسم  - أ
 مف ذلؾ عدا ما أما. عندىـ الكحي عمى تكقؼ دكف بكجكبو العقؿ يحكـ القسـ ىذاك "  عقمية"  بالعقؿ
 .يؤكلكنيا فإنيـ عمييا كالسنة الكتاب دؿ خبرية صفات

 .فييا بينيـ خبلؼ عمى ،كالرؤية :معاً  والنقل العقل مصدره قسم - ب
 كالصراط القبر كعذاب اآلخرة أمكر مف المغيبات ذات السمعيات كىك :وحده النقل مصدره قسم - ت

 إثبات كفي حاكمان، العقؿ جعمكا اهلل صفات في أنيـ فالحاصؿ باستحالتو، العقؿ يحكـ ال مما كىك كالميزاف
 بيف منافاة فبل كالجماعة السنة أىؿ مذىب في أما ،مساكيان  جعمكه الرؤية كفي عاطبلن، العقؿ جعمكا اآلخرة
ىمالو جانب في لمعقؿ تقديـ كال أصبلن  كالنقؿ العقؿ نما آخر جانب في كا   (2).العقؿ عمى النقؿ بتقديـ ييبدأ كا 

                                                           

 (.6/55)ج مجمكع الفتاكل( ابف تيمية، (1
 (.87-1/86)ج ( الجيني، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة(2
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عقيدة األشاعرة، كالذم تأثر مؤسسيا بفرقة المعتزلة كعمـ الكبلـ، ككاف لو العديد مف المؤلفات، كليذه     
الفرقة بعض األعبلـ الكبار الذيف نشركا المذىب كدافعكا عنو، ككاف لدخكؿ الفرقة في التصكؼ كالتصاقيا 

 سفة أيضان دكر في تطكر المذىب األشعرم.بو كبالفم
 األشاعرة أقكاؿ أف كغيرىـ األشاعرة لدل المسٌممة األمكر قاؿ المحمكد كىك يبيف تطكر مذىبيـ: "مف 

 آراء كرسائمو مؤلفاتو حكت أعبلميـ مف عمـ ككؿ العقيدة، مسائؿ مف عديدة مسائؿ في كاختمفت تعددت
 كالمعارؼ، العمكـ يديو عمى تمقى ممف مدرستو أك عصره أعبلـ ألحد تقميدان  أك باجتياده إما إلييا تكصؿ
 كتتعدد األقكاؿ فتكثر أخرل أك مؤلفات مؤلؼ في أقكالو بعض عف يرجع قد ثـ مستقؿ، منيج ذا فأصبح
 (1).المناىج"

في بعض الفركع العقدية، فيـ ليسكا عمى العقيدة السمفية الصافية،  السمؼكبذلؾ يخالؼ األشاعرة  
نما ليـ آراء كمخالفات كاضحة في باب األسماء كالصفات كما سك   في ىذا البحث.يتضح ا 

 :التالية مما سبق يمكن تمخيص الحقائق
 (.التكميـ سكرةبػػػً ) سمىن تي ـ، ك نزلت بعد سكرة مري ،سكرة طو مف سكر القرآف الكريـ العظيمة -1

 .العرب لمكافقتو لغة رجؿ، يا: ى كممة )طو(معن أف  صكبالراجح كاأل  -2

لما   لنبيا لفؤادكالمبلطفة كالتسمية  بالنداء  السكرة البتداءبيذا االسـ  ( طو سكرة) ةسميأف سبب ت -3
 .عنادالك  صدكد كال يمقاه مف التكذيب كاألذل

أنو لـ يرد أحاديث صحيحة في فضؿ سكرة طو ككؿ األحاديث الكاردة في فضميا أحاديث ضعيفة   -4
 ضعفيا أىؿ العمـ.

نزكليا، كلـ يرجح عمماء التفسير  في كالسبب الحكمة تيبىيّْفي  متعددة ركايات نزكؿ السكرة سبب في كرد -5
 .أيان مف ىذه الركايات

 ف آية.ك مائة كخمس كثبلث الراجح أف عد آيات سكرة طو ىك -6
 القكؿ الراجح أف سكرة طو مكية كخاصة أنيا تعالج قضايا العقيدة مف جكانبيا المتعددة. -7
 كغيرىا. النبكة، كالبعث كالنشكركقصص أصكؿ الديف كالتكحيد، باحث العقيدة ك تناكلت مسكرة طو  -8
 الطَّريقىةً  أىٍىؿً  ًمف مٍعناهي  السُّنَّة؛ أىٍىؿً  ًمف فبلفه : قيؿ كلذًلؾى  الميٍستقيمةي، المىٍحمكدىةي  الطَّريقىةي ىي  السنة -9

 .المىٍحمكدىةً  الميٍستقيمةً 

                                                           

 (.3/511( المحمكد، مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة )ج(1



21 

 

 عمى كسار سبيميـ، سمؾ كمف كتابعكىـ، كالتابعكف، ة،الصحابىـ : كالجماعة السنة بأىؿ المقصكد -10
 ..أجمعيف األمة سائر مف بيـ اقتدل كمف اليدل، أئمة مف نيجيـ،

ما يمٌيز أىؿ السنة كالجماعة عف غيرىا مف الفرؽ ىك حيسف اعتقادىا كسبلمة استدالليا كابتعادىا  -11
 دلة الكتاب كالسنة.عف الغمك كالتطرؼ، ككذلؾ عف التأكيؿ المذمـك كالفيـ الخاطئ أل

 ككانت اإلسبلـ، تاريخ مف األكلى القركف في ظيرت التي االسبلمية الفرؽ أشير مف فرقة المعتزلة -12
 .األخرل اإلسبلمية الطكائؼ مف غيرىـ عف بيا انفردكا آراء ليـ

 ،رماألشع الحسف أبي إلى ينتسبكف كىـ انتشاران، كأكسعيا اإلسبلمية، الفرؽ أكبر مف فرقة األشاعرة -13
، كلكنو خالفيـ كنقض مذىبيـ الكبلـ عمـ في عمى يد شيكخيا كتتممذ المعتزلةيد  عمى تخرج كالذم

 كاتبو مذىب السمؼ الصالح.
كغيركا كبدلكا حتى أضحى مذىب  مذىب األشاعرة مر بمراحؿ مختمفة، فتبلميذ األشعرم خالفكه -14

 ذىب السمؼ الصالح.شاعرة مخالؼ تمامان لمذىب األماـ األشعرم الذم ينتمي لماأل
 يكافؽ األشاعرة السمؼ في الكثير مف معتقداتيـ، كيخالفكنيـ في أخرل. -15

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفصل األولا
 الفرق من خالل سورة طو عندالتوحيد 
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 المبحث األول
 توحيد الربوبية عند الفرق من خالل سورة طو

 الفرق توحيد الربوبية عندتعريف ل: المطمب األو
 :لغة الربوبية توحيد تعريف -أولً 

 التوحيد لغة:
ع إلى األصؿ المُّغكم ليذه الكممة لمعرفة اشتقاقيا مف الناحية المغكية لنعرؼ معناىا، ك بعد الرج
 ال أم (دىره كاحد) ، "كفبلف(1)االنفراد" عمى يدؿ كاحد أصؿ: كالداؿ كالحاء الكاك( كحد)قاؿ ابف فارس: "

 األكحد كحده، كاهلل باهلل اإليماف: كاحدان، كالتكحيد جعمو: تكحيدان  ، "ككٌحده(2)لو" كاحد ال كفبلف لو نظير
 (3).الكحدانية" ذك: كالمتكحد

 مف ما أنو حتى مكجكد كؿ عمى يطمؽ ثـ البتو، لو جزء ال الذم الشيء ىك الحقيقة في "كالكاحد
 (4).بو" كصفو كيصح إال عدد

طمؽ في المغة عمى االنفراد كخمك النظير كالكفؤ كالشبيو، فاهلل لو يتبٌيف مما سبؽ أف التكحيد يي 
فراده بأنكاع العبادة.  الكحدانية المطمقة، كلذلؾ عند إطبلؽ الكممة )التكحيد( يفيـ منيا تكحيد اهلل كا 

 الربوبية لغة: 
 ،مالكو: شيء كؿ "رب يرجع اشتقاؽ كممة الربكبية إلى الفعؿ الثبلثي )ربب( قاؿ الجكىرم:

، فالخالؽ كالمالؾ كالمتصرؼ في الككف (5)باإلضافة" إال غيره في يقاؿ كال ، اهلل أسماء مف اسـ: كالربُّ 
 ، فاهلل(6)الرب" إلى منسكب ربكبي كعمـ كالربابة الربابة، كالربكبية ، كاالسـ:اهلل  ىك هلل كحده "كالرب:

 ا فيو.الككف كم رب فيك الربكبية المطمقة، األرباب، فمو ىك رب 
 شريؾ ال الخمؽ، جميع عمى الربكبية كلو مالكو، أم شيء كؿ رب ىك ، قاؿ ابف منظكر: "اهلل

 (7).اهلل" لغير الرب، كال يقاؿ كاألمبلؾ، الممكؾ كمالؾ األرباب، رب كىك لو،
                                                           

 (.6/90ييس المغة )ج( ابف فارس، معجـ مقا(1
 (.334( الرازم، مختار الصحاح )ص (2
 (.324( الفيركزآبادل، القامكس المحيط )ص (3
بيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )ج(4  (.9/275( الزَّ
 (.1/130( الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ج(5
 (.10/233( ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ )ج(6
 (.1/399منظكر، لساف العرب )ج ( ابف(7
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 الشيء تبميغ كالتربية التربية، مف" الرب". [٢الفاتحة: ] چ ىم ممچ كمنيا قكلو تعالى: 
. كالشيء مربكب راب، فيك يربو الشيء رب: أحدىما أقكاؿ، منو كفي الفعؿ ،التدريج ىعم كمالو إلى

 (1). رٌبيٌ  أصمو تربيبان، كىذا رببو: كالثالث (نربكَ  أََلم) قاؿ تربية، رباه: كالثاني

 َفَذْرَىا الشََّجَر، ىَوَتْرعَ  الَماءَ  َتِردُ  َوِحَذاُؤَىا، ِسَقاُؤَىا َمَعَيا َوَلَيا، َلكَ  َوَما": كمنيا قكؿ الرسكؿ 
 بالشيء كالقائـ المالؾ ىك الرب ألف تعالى؛ هلل الربكبية حقيقة . قاؿ ابف حجر: "إف(2)"َربَُّيا َيْمَقاَىا َحتَّى
 (3).تعالى" هلل إال ذلؾ حقيقة تكجد فبل

فيك فالربكبٌية تيطمؽ عمى عدة معاف: تطمؽ عمى )الممؾ( فاهلل مالؾ الككف كالقائـ عمى ما فيو، 
 كال ممؾ مف األرباب، ربان مف ،يشاركو في ممكو ال الخمؽ، جميع الممؾ عمى أم لو ،شيء كؿ رب

 مالؾ الممؾ كحده ال شريؾ لو.  فيك  ،الممكؾ
 كتطمؽ الربكبية كذلؾ عمى )التربية كالتعيد(، فاهلل ىك مف بمغ الكماؿ في تربية خمقو بيدايتيـ  

كاإليماف، كتعدىـ كأليميـ كىداىـ كأنار بصرىـ كبصيرتيـ فيك  كالديف النبيمة كاألخبلؽ الحميدة لمصفات
 كالعكائؽ الصكارؼ عنيـ كيدفع كيكمميـ لو، كيكفقيـ باإليماف، فيربييـ كأصفيائو، القائـ عمى تربية أكلياءه

 .كبينو بينيـ الحائمة
عمى الممؾ كالتربية،  يتبيف مما سبؽ أف التكحيد ييطمؽ في المغة عمى اإلفراد كأف الربكبية تطمؽ 

 كبالتالي فإف تكحيد الربكبية ىك اإلقرار بأف اهلل تعالى مالؾ خمقو كمربييـ.
  اصطالحًا: الربوبية توحيد تعريف -ثانياً 

ىك االعتقاد الجاـز بأف اهلل تعالى ىك الخالؽ ليذا الككف، كىك كحده  :تكحيد الربكبية السمف:
 لرازؽ لمخمكقاتو، كالباعث المثيب كالمجازم لعباده. المتصرؼ فيو، كىك المنعـ بآالئو، كا
 محيي كال كال رازؽ، كال خالؽ ال أف الربكبية تكحيد فقاؿ: " الربكبية كقد عرؼ السفاريني تكحيد

 (4).تعالى" اهلل إال معدـ كال مكجد كال مميت،

                                                           

 (.1/97( انظر: تاج القراء، غرائب التفسير كعجائب التأكيؿ )ج(1
مسمـ: صحيح ]، [19: رقـ الحديث1/30 ،متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم، اإليماف/مف الديف الفرار مف الفتف]( (2

 .[1722: رقـ الحديث 3/1347مسمـ، المقطة، 
 (.5/179رم شرح صحيح البخارم )ج( ابف حجر، فتح البا(3
 (.1/128( السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )ج(4
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 المحيي الرازؽ خالؽال ىك تعالى اهلل بأف اإلقرار كجاء في )معارج القبكؿ(: "تكحيد الربكبية: ىك
 (1).ممكو" في لو شريؾ ال مخمكقاتو كؿ في المتصرؼ األمكر لجميع المدبر المميت

 .(3)سكاه" فيو متصرؼ كال لمككف مدبر كال غيره خالؽ ال بأف العمـ بقكلو: "ىك (2)كعرفو ابف باديس

 جب هئ  مئ خئ حئچ قاؿ تعالى: كقد بينت ىذه اآلية مظاىر ربكبيو اهلل في الككف، 

  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب

 .[22البقرة: ] چخس
 كبياف سكاه، ما عبادة عف كالنيي كحده، اهلل بعبادة األمر بيف جمعت اآلية : "كىذه(4)قاؿ السعدم

 النفراده المتضمف الربكبية، تكحيد ذكر كىك سكاه، مف عبادة كبطبلف عبادتو، كجكب عمى الباىر الدليؿ
 ال اهلل بأف إقراره فميكف فكذلؾ ذلؾ، في شريؾ لو ليس بأنو مقران  أحد كؿ كاف فإذا تدبير،كال كالرزؽ بالخمؽ
 (5).الشرؾ" كبطبلف البارم، كحدانية عمى عقمي دليؿ أكضح كىذا العبادة، في لو شريؾ

، كأنو الككف ىذا في الكحيد المتصرؼ، كأنو هلل الممؾ إثبات تشمؿأف ربكبية اهلل  سبؽيتبٌيف مما 
ثباتكالرشاد، ك  كاليداية لؽاخ  ،المطر كانزؿ لممعيشة األرض كبسط ؿسي، فيك مف خمقو عمى اهلل قيكمٌية ا 
، كبيده النعـ صاحبك  كاإلعادة الخمؽك  كالنيي باألمر تصرؼمالألكانو، كاهلل ىك  المختمؼ الزرع نبتأك 

، خاضعة لسمطانة بلئؽ مربكبة هللكما دكنو ال يممككف شيئان، فجميع الخ ،رزاؽاألك  اآلجاؿ تقدير، ك الشفاعة
 رادتو.داخمة تحت مشيئتو كا  

فالتكحيد عندىـ ىك األصؿ األكؿ مف األصكؿ الخمسة، كيدكر بمجممو في أسماء اهلل   المعتزلة:
 سبحانو كصفاتو.

                                                           

 (.2/459( الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ )ج(1
ر رجاؿ اإلصبلح كالتجديد في اإلسبلـ، ( ابف باديس: عبد الحميد بف محمد المصطفى بف مكي ابف باديس: مف كبا(2

إلى كفاتو.  1931كالزعيـ الركحي لحرب التحرير الجزائرية، كرئيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف منذ بدء قياميا سنة 
نظر: ـ. ا1940ـ ألسرة مشيكرة بالعمـ كالثراء كالجاه، كتكفي بقسنطينة في حياة كالده عاـ 1887كلد بمدينة قسنطينة عاـ 

 (.3/289(، الزركمي، األعبلـ )ج28نكييض، معجـ أعبلـ الجزائر )ص
 (.81( ابف باديس، العقائد اإلسبلمية مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية )ص (3
( الٌسعدٌم: عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السٍَّعدم التميمي: مفسر، محدث، فقيو، اصكلي، متكمـ كاعظ، مف عمماء (4
( لو نحك 1358ـ، ككفاتو في عنيزة )بالقصيـ( كىك أكؿ مف أنشأ مكتبة فييا )سنة 1890نابمة، مف أىؿ نجد، مكلده الح
 (.13/396، معجـ المؤلفيف )ج كحالة(، 3/340ـ. انظر: الزركمي، األعبلـ )ج1956كتابان تكفي عاـ  30
 (.45( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص (5
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كأكثر الذيف تحدثكا عف التكحيد عند المعتزلة أطالكا في تكحيد األسماء كالصفات، ىك الشيء الرئيس الذم 
الؼ فيو المعتزلة جميكر السمؼ في معتقداتيـ ككاف ليـ آراء غريبة كغير مستقيمة في فيـ القرآف خ

 كالسنة، ككاف التأكيؿ الخطأ لتمؾ الصفات كاضحان جميان.
"فأما في اصطبلح المتكٌمميف فيك العمـ أف اهلل تعالى كاحد ال يشاركو  :(1)قاؿ القاضي عبد الجبار

ثباتان عمى الحد الذم يستحقو كاإلقرار بو، كالبد مف اعتبار ىذيف غيره فيما يستحقو مف ال صفات نفيان كا 
 (2).الشرطيف: العمـ، كاإلقرار جميعان ألنو لك عمـ كلـ يقٌر، أك أقٌر كلـ يعمـ لـ يكف مكٌحدان"

 بو كجكب كاإلقرار معرفتو العبد عمى يجب ما قاؿ البييقي متحدثان عف التكحيد: "أكؿ األشاعرة:
 معرفة بيف الجمع مف عميو عرفو، يجب بما لو كالشيادة بو االعتراؼ ككجكب كعممو، تعالى اهلل رفةمع

 كال لو شريؾ ال قديـ كاحد إلو كمدبره محدثو إيمانو، كأف يصح حتى اإلمكاف مع بالمساف كاإلقرار القمب
 كال لو شبيو كال لذاتو، يـقس ال الذم ىك: كقيؿ شريؾ، ببل كحده يزؿ لـ الذم الفرد ىك: شبيو، كالكاحد

 (3).نظير" كال لو شبيو ال الذم: بذاتو، كاألحد يستحقيا صفة كىذه شريؾ،
 الخمؽ في يشاركو ال تعالى البارم ىك الحقيقة عمى الخالؽ كاف "إذا: األشعرم الحسف كفي ىذا يقكؿ أبك

 (4).اهلل" تعالى سموا تفسير ىك كىذا: قاؿ. االختراع عمى القدرة: ىك تعالى كصفو فأخص غيره،
 ويتضح مما سبؽ أف التكحيد عند األشاعرة أنو أكؿ ما يجب عمى العبد معرفتو ىك اهلل كعممو كأن

إلو كاحد قديـ، كاألشاعرة كغيرىـ مف الفرؽ الكبلمية استخدمكا ألفاظا مبتدعة في إثباتيـ لكجكد اهلل عز 
 . هلل كال سنة رسكلو كجؿ كردكدىـ عمى الفرؽ األخرل، كىي لـ ترد في كتاب ا

 موقف الفرق من توحيد الربوبية: المطمب الثاني
اتفؽ عمماء السمؼ عمى معنى كاحد لتكحيد الربكبية كىك اإلقرار بأف اهلل تعالى ىك  السمف:

 الخالؽ كالمنعـ كالمتصرؼ الكحيد في ىذا الككف.

                                                           

( القاضي عبد الجبار: ابف أحمد بف عبد الجبار بف أحمد بف خميؿ، أبك الحسف اليمذاني، صاحب التصانيؼ، مف كبار (1
فقياء الشافعي، كىك شيخ المعتزلة كرئيس طائفتيـ يزعـ أف المسمـ يخمد في النار عمى ربع دينار كجمع ىذا الماؿ مف 

ىـ في مذىبو ظممة بؿ كفرة. مات في ذم القعدة سنة خمس عشرة كأربع القضاء كالحكـ بالظمـ كالرشا كتكالىا عف قـك 
 (.18/22(، الصفدم، الكافي بالكفيات )ج13/42مائة، مف أبناء التسعيف. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )

 (.151( عبدالجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص (2
 (.59-35( البييقي، االعتقاد )ص (3
 (.1/100حؿ )ج( الشيرستاني، الممؿ كالن(4
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 شيء، كؿ خالؽ بأنو اإلقرار كلو: "ىكفالربكبٌية تشمؿ الخالقية كالرازقية، كىذا ما أكده ابف تيمية بق

 چٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي چ: فييـ اهلل قاؿ الذيف المشرككف بو أقر قد فيذا

 (1)."[109يكسؼ: ]

 محيي كال كال رازؽ، كال خالؽ ال أف الربكبية عندما قاؿ: "تكحيد كأكضحو بشكؿ أكبر السفاريني
 (2).تعالى" اهلل إال معدـ كال مكجد كال مميت،

 المحيي الرازؽ الخالؽ ىك تعالى اهلل بأف اإلقرار عارج القبكؿ(: "تكحيد الربكبية: ىكجاء في )م
 (3).ممكو" في لو شريؾ ال مخمكقاتو كؿ في المتصرؼ األمكر لجميع المدبر المميت

 (4).سكاه" فيو متصرؼ كال لمككف مدبر كال غيره خالؽ ال بأف العمـ كقاؿ ابف باديس: "ىك

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئچ قاؿ تعالى: 

 .[22]البقرة:  چ خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج
 كبياف سكاه، ما عبادة عف كالنيي كحده، اهلل بعبادة األمر بيف جمعت اآلية قاؿ السعدم: "كىذه

 النفراده المتضمف الربكبية، تكحيد ذكر كىك سكاه، مف عبادة كبطبلف عبادتو، كجكب عمى الباىر الدليؿ
 ال اهلل بأف إقراره فميكف فكذلؾ ذلؾ، في شريؾ لو ليس بأنو مقران  أحد كؿ كاف فإذا كالتدبير، كالرزؽ بالخمؽ
 (5).الشرؾ" كبطبلف البارم، كحدانية عمى عقمي دليؿ أكضح كىذا العبادة، في لو شريؾ

يتبٌيف مما مٌر أف السمؼ مجمعكف عمى ربكبية اهلل عمى خمقو في رزقيـ كتدبيرىـ كحياتيـ 
 كىك ما لـ يخالؼ فيو المشرككف. كمماتيـ،

الناظر إلى تكحيد الربكبية عند المتكمميف كعمى رأسيـ المعتزلة، يجد أف ىناؾ فارقان  المعتزلة:
كبيران في المعتقدات بينيا كبيف السمؼ، ذلؾ ألف المعتزلة تحٌكـ العقؿ كثيران في تفسير نصكص القرآف 

 الكريـ كتأكيؿ صفات اهلل سبحانو.
د عندىـ ىك األصؿ األكؿ مف األصكؿ الخمسة، كيدكر بمجممو في أسماء اهلل سبحانو فالتكحي 

 كصفاتو.

                                                           

 (. 11/50( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج(1
 (.1/128( السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )ج(2
 (.2/459( الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ )ج(3
 (.81القرآنية كاألحاديث النبكية )ص ( ابف باديس، العقائد اإلسبلمية مف اآليات (4
 (.45( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص (5
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كأكثر الذيف تحدثكا عف التكحيد عند المعتزلة أطالكا في تكحيد األسماء كالصفات، ىك الشيء الرئيس الذم 
يمة في فيـ القرآف خالؼ فيو المعتزلة جميكر أىؿ السنة في معتقداتيـ ككاف ليـ آراء غريبة كغير مستق

 كالسنة، ككاف التأكيؿ الخطأ لتمؾ الصفات كاضحان جميان.
: "إف التكحيد في أصؿ المغة عبارة عما بو يصير كىك يعرؼ التكحيد لغة قاؿ القاضي عبد الجبار

الشيء كاحدان، ثـ يستعمؿ في الخبر عف ككف الشيء كاحدان لما لـ يكف الخبر صدقان إال كىك كاحد، فصار 
 (1).كاإلثبات" ذلؾ

التكحيد فيك كما يقكؿ عبدالجٌبار: " فيك العمـ أف اهلل تعالى كاحد ال يشاركو غيره مكقفيـ مف أما 
ثباتان عمى الحد الذم يستحقو كاإلقرار بو، كالبد مف اعتبار ىذيف  فيما يستحقو مف الصفات نفيان كا 

  (2).أقٌر كلـ يعمـ لـ يكف مكٌحدان" الشرطيف: العمـ، كاإلقرار جميعان ألنو لك عمـ كلـ يقٌر، أك
كمف أجؿ إثبات كحدانية اهلل تبارؾ كتعالى كتنزييو عف الشريؾ كتعدد القدماء، فإف المعتزلة 
عٌطمكه سبحانو عف جميع ما يستحؽ في ىذا الباب، كىذا يعني أف التكحيد عند المعتزلة يخالؼ التكحيد 

 (3).الذم يديف بو أىؿ السنة كالجماعة
مما سبؽ أف المعتزلة مف أكثر الفرؽ الكبلمٌية تأكيبلن لمقرآف الكريـ بما يتناسب مع مذىبيـ،  يتبيف

نكار األحاديث الصحيحة التي تخالؼ معتقداتيـ، كبنكا  باعتمادىـ عمى المغة العربية  لتقرير مذىبيـ، كا 
 مذىبيـ عمى خمسة أصكؿ كما تبيف سابقان.

ف كانت تخالؼ السمؼ في بعض فرقة األشاعرة فرقة إسبل  األشاعرة: مية لـ تخرج عف دائرة اإلسبلـ، كا 
 األسماء كالصفات كبعض المعتقدات.

 كبما كرسمو، ككتبو كمبلئكتو باهلل نقر أنا: قكلنا مبينان عقيدة فرقتو: "كجممة (4)قاؿ أبك الحسف األشعرم
 ال كاحد إلو  اهلل كأف شيئا، لؾذ مف نرد ال ، اهلل رسكؿ عف الثقات ركاه كما اهلل، عند مف بو جاءكا
 الحؽ كأف كديف باليدل أرسمو كرسكلو، عبده محمدا كأف كلدا، كال صاحبة يتخذ لـ صمد، فرد ىك، إال إلو

                                                           

 (.128( عبدالجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص (1
 ( المرجع السابؽ، نفس الصفحة.(2
 (.82( انظر: الضكيحي، آراء المعتزلة األصكلية )ص (3
ر كاسمو إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف ببلؿ بف أبي ( األشعرم: عمي بف إسماعيؿ بف أبي بش(4

بردة بف أبي مكسى أبك الحسف األشعرم المتكمـ صاحب الكتب، كالتصانيؼ في الرد عمى الممحدة، كغيرىـ مف المعتزلة، 
كمميف المجتيديف. ئمة المتكالرافضة، كالجيمية، كالخكارج، كسائر أصناؼ المبتدعة، مؤسس مذىب األشاعرة. كاف مف األ

 (.4/263( الزركمي، األعبلـ )ج13/260البغدادم، تاريخ بغداد )ج ،كمات سنة نيؼ كثبلثيف كثبلث مائة، كلد في البصرة
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 عمى استكل تعالى اهلل القبكر، كأف في مف يبعث اهلل كأف فييا، ريب ال آتية الساعة كأف حؽ، كالنار الجنة
 كالتمكف كاالستقرار الممارسة عف منزىا استكاء أراده، الذم لمعنىكبا قالو، الذم الكجو عمى العرش
 (1).كاالنتقاؿ" كالحمكؿ

حتى عند عرضيـ لمقضايا تجدىـ ابتدأكا بالمقدمات العقمية  كاألشاعرة اعتمدكا عمى العقؿ كثيران 
 .حتى في إثبات كجكد اهلل 

 تعرض ثـ كالطبيعية، كالمنطقية العقمية المقدمات بتفصيؿ تبتدئ الكبلمية األشاعرة كتب غالب
 محدث سكاه ما أف كبياف اهلل، كجكد إثبات ذلؾ مف بو تبتدئ ما كأكؿ باإللييات، يسمى لما ذلؾ بعد

 الخالؽ اهلل لكحدانية ذلؾ بعد تعرض ثـ كغيرىـ، كالفبلسفة الدىرية عمى ذلؾ أثناء في كترد مخمكؽ،
 (2).كصفاتو

قة اىتمت بالعقؿ كثيرا كقدمتو في كثير مف المسائؿ فنراىـ يتضح مما سبؽ أف فرقة األشاعرة فر 
 لييات ككجكد اهلل كأسمائو كصفاتو.يقدمكف العقؿ في اإل

 طو سورة في الفرق عند الربوبية توحيد مظاىر: المطمب الثالث
ير مف الكثفييا  اشتممت سكرةي طو عمى العديد مف مظاىر تكحيد الربكبية، حيث ذكر اهلل 

خالؽ السمكات كاألرض كأنو المنعـ عمى عباده، كأنو صاحب األمر اهلل بٌيف أنو د الربكبية، فدالئؿ تكحي
 قاؿ ابف القٌيـ: "كقد ، كأنزؿ المطر كأنبت الٌزرع،الخمؽ كاليداية، كأنو بسط األرض بيده وكالنيي، كأن

 طو، كسكرة الحديد، سكرة أكؿ في اإلفصاح؛ كما جدٌ  -أم تكحيد الربكبية–النكع  ىذا عف القرآف أفصح
 كغير بكماليا، اإلخبلص كسكرة عمراف، آؿ سكرة كأكؿ السجدة،" تنزيؿ" سكرة كأكؿ الحشر، سكرة كآخر
  (3).ذلؾ"
 خمق اهلل لألرض والسموات العال: -1
األدلة مف أظير ك خمؽ اهلل لؤلرض كالسمكات، مف أعظـ اآليات الدالة عمى ربكبية اهلل تعالى،  

 .[4 ]طه:چ زث رث يت ىت نت متٹ ٹ چ كحدانيتو، عمى قدرة اهلل ك 

                                                           

 (.21( األشعرم، اإلبانة عف أصكؿ الديانة )ص (1
 (.3/933( انظر: المحمكد، مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة )ج(2
ياؾ نستعيف )( ابف القيـ، مدارج ال(3  (.3/417جسالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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قاؿ ابف كثير في تفسيرىا: ىذه اآلية عمى ربكبية اهلل، استدؿ عمماء السمؼ عند تفسير  السمف:
 ككثافتيا، بانخفاضيا األرض خمؽ الذم يشاء، ما عمى القادر كمميكو، شيء كؿ رب مف ربؾ "تنزيؿ
 (1)."كلطافتيا ارتفاعيا في العمى السمكات كخمؽ

مىؽى يككف  فخمؽ السماكات كاألرض كما فييف مف أعظـ مظاىر بربكبية اهلل تعالى، كذلؾ أف مف خى
 كىاأٍلىٍرض السَّمىكىات خمؽ أىف ريب لو الممؾ كالتصرؼ فيما خمؽ كىذا ما أكده  ابف القيـ  حيث يقكؿ: "فىبلى 

كىمىاؿ فاطرىما كجكد عمى اأٍلىًدلَّة أعظـ مف مف كالكحدانية بالربكبية كانفراده كحكمتو كىعممو قدرتو كى  سكل كى
بىيف ذىًلؾ بىيف لىة اٍلعٍبرىة كىجعؿ البقة كى كد كىاٍلعمـ كىالٌدالى اًلؽ الرب ًبكيجي ا المصكر البارلء اٍلخى  كىابر فقد سىكىاء ًمٍنييمى
انىوي  كىاهلل لىة أثر كرلظييي  اٍلًعظىاـ مخمكقاتو ًفي كالفكر الٌنظر عمى عباده يىٍدعيك ًإنَّمىا سيٍبحى  كبديع ًفييىا الٌدالى

ٍنعىة عجائب اؿ كاتساع ًفييىا كىاٍلحكمىة الصَّ  (2).أرجائيا" ًفي كىالنَّظىر اٍلًفكر مجى
كبيتو بالنظر في كجو المكمؼ إلى االستدالؿ عمى رب كمف دالئؿ عظمة ربكبية اهلل تعالى، أف اهلل

 َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي  زئ  ٹ ٹمخمكقاتو ألنيا مف أعظـ األدلة عمى الربكبية، كما 
 يب ىب  نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
: ] رئ زت رت  .[8الرـك

 خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث زئ  ٹ ٹ ك  
  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع مظجع حط مض خض حض جض
 .[6-5يكنس: ] رئ هل مل خل حل جل مك لك

دالالت يقينية فالتفكر كالنظر كاالعتبار في التشابو كالتنكع  فيما خمؽ اهلل كأبدع في خمقو، آليات ك 
 عمى ربكبية اهلل تعالى عمى خمقو أجمعيف.

فقد فسركىا تفسيران لغكيان كلـ يذكركا عف خمقو األرض أك السمكات أك أم شيء عف  المعتزلة: 
 كال. كصفاتو أفعالو ىذه مف إلى لنسبتو المنزؿ، لشأف كتفخيـ معالـ التكحيد، كما قاؿ الزمخشرم: "تعظيـ

ما لو، صمة فيقع نفسو تىٍنًزيبلن  إما قومتعم يككف أف مف يخمك  فائدة ما: قمت فإف لو، صفة فيقع محذكفان  كا 
 مف يعطيو كما الكبلـ في االفتناف عادة منيا كاحدة غير: قمت الغائب؟ لفظ إلى المتكمـ لفظ مف النقمة
 (3).كالركعة" الحسف

                                                           

 (.5/273( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(1
 (.2/198ج( ابف القيـ، مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة )(2
 (.3/51( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(3
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سير، كربما تذٌرعكا بالفركؽ كىكذا نرل المعتزلة يعتبركف التفسير المغكم لمقرآف ىك أعمى التفا
 المجازية ليصمكا إلى مذىبيـ.

: عند تفسيرىـ ليذه اآلية بينكا أنيا مظير مف مظاىر اختصاص الرب سبحانو، كما قاؿ األشاعرة    
نما نما كنعمو، خمقو بتعظيـ يظير تعالى اهلل تعظيـ ألف ذلؾ قاؿ الرازم: "كا   تدبره في ترغيبان  القرآف عظـ كا 

 المرسؿ ليككف المرسؿ حاؿ بتعظيـ الرسالة تعظـ فإنو الشاىد في معتاد كذلؾ كحقائقو معانيو يف كالتأمؿ
 (1).االمتثاؿ" إلى أقرب إليو
 (3).كالبيضاكم(2)ككذا فعؿ االماـ البغكم 
 كبذلؾ كافقكا السمؼ في مظاىر تكحيد الربكبية. 
 إثبات الممك هلل: -2
رفو كمشيئتو تحت تص ك ممؾ هللبما فيو، أف جميع الككف  إثباتمف مظاىر الربكبية الحٌقة هلل،  

رادتو سبحانو  .[6]طو: چ  مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىقچ ٹ ٹ ، كا 

: قاؿ ابف كثير: "أماستدؿ مفسرك السمؼ عند تفسيرىـ  ليذه اآلية عمى ربكبية اهلل،  السمف:
رادتو كمشيئتو تصريفو كتحت قبضتو، كفي ممكو الجميع ليو، كمالكو ذلؾ خالؽ كىك كحكمو، كا   إلو ال كا 

 (4)."السابعة األرض تحت ما أم: كعب بف محمد قاؿ{  مم ام يل }:غيره، كقكلو رب كال سكاه،

رادتو ل فاهلل سبحانو ىك المتصرؼ الكحيد في ىذا الككف، كالجميع خاضعه  و كتحت ممكو كا 
  كمشيئتو.

عظمة الخالؽ في عمى كاستدؿ بيا لـ يخالؼ الزمخشرم السمؼ في تفسيره ليذه اآلية  :المعتزلة
كصؼ السمكات بالعمى: داللة عمى عظـ قدرة مف يخمؽ مثميا في عمكىا كقد ذكر: " :ربكبيتو حيث يقكؿ

 لتفسيرات السمؼ. فيذا مكافؽ، (5)"مرتقاىا كبعد
، فائدة االنتقاؿ مف لفظ التكمـ إلى لفظ الغيبة أمكريقكؿ الرازم في تفسير ىذه اآلية: " األشاعرة:

كثانييا: أنو قاؿ أكال أنزلنا ففخـ باإلسناد إلى  ،يمكف ذكرىا إال مع الغيبة أحدىا: أف ىذه الصفات ال

                                                           

 (.22/8( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(1
 (.3/254جانظر: البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )( (2
 (.  4/22جأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )البيضاكم،  انظر:( (3
 (.5/273( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(4
 .(3/51عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج الكشاؼالزمخشرم،  (5)
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الفخامة مف بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة كالتمجيد فتضاعفت  ضمير الكاحد المطاع ثـ ثنى
 (1)."بلئكة النازليف معوأف يككف أنزلنا حكاية لكبلـ جبريؿ عميو السبلـ كالم زكثالثيا: يجك ، ريقيفط

 .جاءتبؽ أف األشاعرة يؤكلكف الصفات كال يفسركنيا كما يتبيف مما س
 إثبات اآليات العظام هلل تعالى: -3

ٹ كحدانٌية، فيك القادر عمى كؿ شيء، اهلل تعالى لو اآليات العظاـ كىذا مف مظاىر الربكبية كال 

 .[23 ]طو: چ خب حب جب  هئٹ چ 

 آياتنا بعض اآليتيف بياتيف لنريؾ العصا قمب بعد أيضان  اآلية ىذه خذ أمقاؿ النسفي: ": السمف
 (2).الكبرل" آياتنا مف لنريؾ ذلؾ فعمنا المعنى أك آياتنا مف الكبرل بيما نريؾ أك العظمى الكبرل

تمؾ اآليات الكبرل ىي الدليؿ عمى صدؽ النبي عمى دعكاه، كتؤيده في دعكتو كرسالتو أماـ 
 رة.الطغاة كالجباب

حية  خذ ىذه اآلية أيضا بعد قمب العصا مأ ،: كيرل الزمخشرم في تفسير ىذه اآليةالمعتزلة
 (3).أك لنريؾ بيما الكبرل مف آياتنا ،ياتيف اآليتيف بعض آياتنا الكبرللنريؾ ب

أنو سبحانو كتعالى لما أظير لو ىذه اآلية عقبيا بأف أمره بالذىاب إلى فرعكف  يبلحظ مما سبؽ 
أف  ىذه اآليةفيتبيف مف  ،ادعى اإلليية كتكبر ككاف متبكعان  كألنو ،لعمة في ذلؾ كىي أنو طغىكبيف ا

 السمؼ فييا.لـ يخالفكا المعتزلة 
  (4).: أف الضمير عائد عمى الكؿ أم المعجزاتيرهتفسفي الرازم  ذكر األشاعرة:

ة التي تثبت صدؽ النبي كصدؽ ، ألف المعجزة مف دالئؿ النبك كىنا كافقكا السمؼ في تفسير ىذه اآلية
 .رسالتو

 :ىو اهلل المتصرف الوحيد في ىذا الكون -4

 ىلٹ ٹ چ نو المتصٌرؼ الكحيد في ىذا الككف، تثبت سكرة طو كحدانيةى اهلل تعالى كأ 

  .[41 ]طو: چيل

                                                           

 (.22/7ج)مفاتيح الغيب الرازم،  (1)
 (.2/362جمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ) ( النسفي،(2
 (. 3/60عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج الكشاؼ( انظر: الزمخشرم، 3)
 (.22/29( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج4)
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 الصنيعة مكضع جعمتؾ أم لنفسي : "كاصطنعتؾىذه اآلية فقاؿ أبك حٌيافكقد فسر السمف: 
 صنيعة، اتخذه فبلنان  فبلف اصطنع: يقاؿ لمحبتي كاخترتؾ باأللطاؼ كأخمصتؾ كاإلحساف، ؿاإلكما كمقر
 (1).فبلف" صنيع ىذا فيقاؿ: إليو يضاؼ حتى الشخص إلى اإلحساف كىك الصنع، مف افتعاؿ كىك

، منذ كالدتو كظير ذلؾ في جميع مراحؿ حياة النبي مكسى اصطنع اهلل تعالى مكسى
 يفو بالرسالة ككذلؾ حياتو مع بني إسرائيؿ حتى كفاتو.كتربيتو، كحتى تكم

 المعتزلة:
 مف بحاؿ حالو يرل الزمخشرم في ىذا اآلية كأف أحد الممكؾ استخمص أحدان لنفسو قاؿ: "مثؿ

 ألطؼ كال إليو، منو منزلة أقرب أحد يككف لئبل أىبلن  كخصائص، فيو خصاؿ لجكامع الممكؾ بعض يراه
 عمى يأتمف كال كأذنو، بعينو إال يسمع كال يبصر لنفسو، كال كيستخمصو كاألثرة، ةبالكرام فيصطنعو محبلن،
 (2).ضميره" سكاء إال سره مكنكف

مف مظاىر ربكبية اهلل الدالة عمى كماؿ  جتباء مف اهلل لعبدهكاال  فيك بذلؾ ال يرل أف االصطناع 
 . ، حتى كفاتوحؿ حياتو كاصطفاه كظير ذلؾ في جميع مرا القدرة فاصطنع اهلل تعالى مكسى

 .مف دالالت حب اهلل لمكسى عميو السبلـ ىذه اآلية الكريمة  األشاعرة:

اصطنع فبلف فبلنا أم اتخذه صنيعو، فإف قيؿ: إنو تعالى غني عف " :يقكؿ الرازم في تفسيرىا
 ؟الكؿ فما معنى قكلو لنفسي
مثؿ حالو بحاؿ مف  ،قريب كالتكريـ كالتكميـألنو تعالى لما أعطاه مف منزلة الت ؛كالجكاب: أف ىذا تمثيؿ

فصح أف  ،منو ألف يككف أقرب الناس منزلة إليو كأشدىـ قربان  يراه بعض الممكؾ لجكامع خصاؿ فيو أىبلن 
فيقاؿ:  ،إذا أحسف إليو حتى يضاؼ إليو يقكؿ: كاصطنعتؾ لنفسي، أصمو مف قكليـ اصطنع فبلف فبلنان 

لنفسي: أم ألصرفؾ في أكامرم لئبل تشتغؿ بغير ما أمرتؾ بو كىك  كقكلو ،ىذا صنيع فبلف كجريح فبلف
  (3)."إقامة حجتي كتبميغ رسالتي كأف تككف في حركاتؾ كسكناتؾ لي ال لنفسؾ كال لغيرؾ

يتبيف مما سبؽ أف اهلل تعالى أعطى مكسى منزلة عظيمة، حيث كممو ككرمو كاصطنعو لنفسو، 
 كىذا مف تماـ فضؿ اهلل عميو.

 
 

                                                           

 (.7/334ج( أبك حياف، البحر المحيط في التفسير )(1
 (.3/65( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(2
 (.22/51زم، مفاتيح الغيب )ج( انظر: الرا3)
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 خمق واليداية من اهلل تعالى:ال -5
رشاد؛ بؿ ىداىـ لمعيشتيـ كحياتيـ   مف حكمة اهلل سبحانو أنو ما ترؾ الخمؽ ىكذا دكف ىداية كا 

 .[50 ]طو: چمث هت مت هب مب  هئ مئ هي ميٹ ٹ چ كما  كطرقيا
: مجاىد كقاؿ ،إليو ىداه ثـ يصمحو، ما شيء كؿ أعطى: الحسف : "قاؿ(1)قاؿ السمعاني: السمف

 كىك: ثالث قكؿ كالمنكح، كفيو كالمشرب المطعـ مف منافعو إلى ىداه ثـ صكرة، شيء كؿ أعطى معناه
 (2).األنثى" يأتي كيؼ ييتدم ذكر ككؿ مأتاه، إلى ىداه ثـ زكجو، حيكاف كؿ أعطى أنو

 بؿ فبلف؛ يقاؿ: حتى عمـ اسـ لو كليس بصفاتو، يعرؼ أنو كزاد القرطبي في تفسيرىا فقاؿ: "أم
 شيء كؿ خميقتو أعطى أم" خمقو"ك كصكرة، بييئة مخمكؽ كؿ خص الذم كىك ـ،العال خالؽ ىك

 المنكطة المنفعة يطابؽ الذم كشكمو صكرتو شيء كؿ أعطى أم ثانييما أك بو، كيرتفقكف إليو يحتاجكف
 منكحو إلى ىداه ثـ جنسو، مف زكجو شيء كؿ أعطى: كالسدم جبير بف كسعيد عباس ابف قاؿ بو،

 (3).كالمناكحة" كاالجتماع األلفة إلى ىداه ثـ: عباس ابف كعف مسكنو،ك  كمشربو كمطعمو
تعدد أقكاؿ المفسريف مف السمؼ في ىذه اآلية داؿ عمى عظمة اهلل تعالى في الخمؽ كاليداية، 

 .كىداه لحياتو كمأكمو كمشربو كمسكنو حيث خمؽ اإلنساف
ؿ كافقكا أىؿ السنة في اإلقرار بالربكبٌية هلل ؛ بالسمؼ: لـ يخالؼ المعتزلة في تفسير ىذه اآلية المعتزلة
 تعالى.

 أعطى: أل ثانييما، أك بو، كيرتفقكف إليو يحتاجكف شيء كؿ خميقتو أعطى: قاؿ الزمخشرم: "أم
 اإلبصار، تطابؽ التي الييئة العيف أعطى كما بو، المنكطة المنفعة يطابؽ الذم كشكمو صكرتو شيء كؿ

 عمؽ لما مطابؽ منيا كاحد كؿ: كالمساف كالرجؿ كاليد األنؼ ككذلؾ ستماع،اال يكافؽ الذم الشكؿ كاألذف
 (4).عنو" بئنا غير المنفعة، مف بو

                                                           

( السمعاني: اإلماـ العبلمة، مفتي خراساف، شيخ الشافعية، أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد (1
التميمي، السمعاني، المركزم، الحنفي كاف، ثـ الشافعي، كلد سنة ست كعشريف كأربع مائة، تفقو عمى كالده حتى برع في 

مو اهلل كصار مف فحكؿ النظر، كمكث كذلؾ ثبلثيف سنة ثـ صار إلى مذىب الشافعي رحمو اهلل، مذىب أبي حنيفة رح
كؿ، سنة تسع كثمانيف صنؼ في التفسير، كالفقو، كالحديث، كاألصكؿ، كتكفي يـك الجمعة، الثالث كالعشريف مف ربيع األ

(، ابف كثير، طبقات 157-14/155ج) ببلءسير أعبلـ النعاش ثبلثان كستيف سنة رحمو اهلل. الذىبي، ، كأربع مائة
 (.489الشافعييف )ص 

 (.3/334ج( السمعاني، تفسير القرآف )(2
 (.11/204ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(3
 (.3/67ج( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )(4
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، كأنو المتصرؼ في ىذا الككف العظيـ، كىك اليادم كىذا كمو مف مظاىر ربكبية اهلل عمى خمقو
 .لممخمكقات إلى سبيؿ معاشيا كما يصمح أمرىا

 :قكلو كىك المخمكقات بأحكاؿ الصانع إثبات عمى استدؿ مكسى  أف "اعمـ الرازم: قاؿ األشاعرة:

نمامث هت مت هب مب  هئ مئ هي)  ألف سبحانو؛ الصانع كجكد عمى األشياء ىذه دلت (، كا 

 كاليداية. كالقكة التركيب أعني الصفة بتمؾ األجساـ ىذه مف جسـ كؿ اتصاؼ
 ليس مدبر إلى العالـ ستنادا تقريرىا عمى كنبو  مكسى بيا تمسؾ التي الداللة بيذه فظير

 المقدكرات كؿ عمى قادر المعمكمات بكؿ عالـ صفاتو كفي ذاتو في الكجكد كاجب كىك جسماني كال بجسـ
 (1).كتعالى" سبحانو اهلل ىك كذلؾ

مما سبؽ يتبيف استخداـ األشاعرة طريقة الفبلسفة كعمـ الكبلـ في إثبات الخالؽ بمقدمات عقمية 
 أىؿ السنة في االستدالؿ عمى الكحدانية ككجكده سبحانو.فمسفية تخالؼ طريقة 

 إثبات قيومّية اهلل عمى خمقو: -6
 يخطئ كال يغيب كال ينسى مف مظاىر الربكبية أف اهلل قائـه عمى خمقو يجازييـ كيحفظ أعماليـ كال 

 [.52طو:  ] چ حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ سبحانو، 

ـٌ الكتاب، ال عمـ لي بأمرىا، كما كاف سبب (حم جم) : "الطبرم في تفسيرىا قاؿ السمف: : يعني في أ

يقكؿ: ال يخطئ ربي في تدبيره كأفعالو، فإف  (يم ىم مم) ،ضبلؿ مف ضؿ منيـ فذىب عف ديف اهلل
ف كاف أخر عقابيا إلى القيامة،  كاف عٌذب تمؾ القركف في عاجؿ، كعجؿ ىبلكيا، فالصكاب ما فعؿ، كا 

، فيترؾ فعؿ ما فٍعمو حكمة كصكاب (حن جن، )ا يفعؿ، ال يخطئ ربيفالحٌؽ ما فعؿ، ىك أعمـ بم
 (2).كبنحك الذم قمنا في ذلؾ، قاؿ أىؿ التأكيؿ

كبذلؾ تدؿ اآلية عمى قيكمية اهلل تعالى عمى خمقو، كتدؿ عمى نفي الضبلؿ كالنسياف عنو  
 سبحانو.
عمى  في المكح المحفكظ، ال يجكزعمـ أحكاؿ القركف مكتكب عند اهلل  يقكؿ الزمخشرم في ذلؾ: :المعتزلة

يقاؿ: ضممت الشيء إذا أخطأتو في مكانو فمـ تيتد لو، كقكلؾ: ضممت  ،اهلل أف يخطئ شيئا أك ينساه

                                                           

 (.59-22/57( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(1
 (.18/319ف في تأكيؿ القرآف )ج( انظر: الطبرم، جامع البيا2)
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، فتعنت الطريؽ كالمنزؿ.  كيجكز أف يككف فرعكف قد نازعو في إحاطة اهلل بكؿ شيء كتبينو لكؿ معمـك
 (1).فرعكف كلـ يجب الدعكة

 كافؽ السمؼ في تفسير اآلية.مخشرم يتبيف مما سبؽ أف الز 
تعالى صفتو كصفة الشيء قائمة كتحقيقو ىك أف عمـ اهلل  يقكؿ الرازم في تفسير ىذه اآلية: األشاعرة:

معناه أنو سبحانو أثبت تمؾ األحكاـ في كتاب عنده لككف ما كتبو فيو يظير لممبلئكة فيككف ذلؾ  بو،
 جن يم ىم مم) لمعمكمات منزه عف السيك كالغفمة،الـ بكؿ ازيادة ليـ في االستدالؿ عمى أنو تعالى ع

معنى المفظيف كاحد أم ال يذىب عميو شيء كال يخفى عميو كىذا قكؿ مجاىد كاألكثركف عمى   (حن
الفرؽ بينيما، ال يضؿ عف األشياء كمعرفتيا كما عمـ مف ذلؾ لـ ينسو فالمفظ األكؿ إشارة إلى ككنو عالما 

مقاتؿ: ال  قاؿ دليؿ عمى بقاء ذلؾ العمـ أبد اآلباد كىك إشارة إلى نفي التغير.  كال ينسى ،بكؿ المعمكمات
قاؿ أبك عمرك    ،حسف ال يخطئ كقت البعث كال ينساهقاؿ ال ، يخطئ ذلؾ الكتاب ربي كال ينسى ما فيو

جرير ال يخطئ في  قاؿ ابف ، أصؿ الضبلؿ الغيبكبة كالمعنى ال يغيب عف شيء كال يغيب عنو شيء
ذا عرفو ال ينساه كىذه ا  (2)صكاب األكؿ.الكجكه متقاربة كاللتدبير فيعتقد في غير الصكاب ككنو صكابا كا 

، يتضح مما سبؽ أف األشاعرة يثبتكف صفة العمـ هلل تبارؾ كتعالى كيقكلكف أنيا مف صفاتو األزلية
 حيث يكافقكف السمؼ في ىذا المعنى.

نزال المطر و  -7 نبات الزرع المختمف:تسييل األرض لممعيشة وا   ا 
مف جعؿ األرض ميدان  الخمؽ،تدبير شؤكف  مف ما أعظـ ىذه النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى خمقو 

 جي يه ىه مه جه ين ىن منٹ ٹ چ ا السبؿ كأنزؿ المطر كأنبت الزرع، كسمؾ فيي

 .[ 53 ]طو: چَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

، ذاتى  أك تتميدكنيا كالميد لكـ قاؿ أبك السعكد: "جعميا: السمف  كالًفراش ييٍميد لما اسـه  كىك ميدو

 لكـ حٌصؿ أم{  حي جي يه ىه } منكـ كاحد لكؿ ميدان  منيا مكضع كؿَّ  جعؿ أم ميد جمعي  أك

كا قطر إلى قيٍطر مف تسميككنيا كالبرارم كاألكدية الجباؿ بيف ككٌسطيا طرقان   كتنتفعكا مآربىكـ منيا لتقضي

نما الماًء، بذلؾى  أمٍ {  ٰذ } المطر ىك{  يي ىي مي  خي } كمرافقيا بمنافعيا  التكمـ إلى التيفت كا 

                                                           

 (.3/68انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج (1)
 (.22/60( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج2)
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مى الداللةً  مفى  فيوً  ما ظيكر عمى لمتنبيو  ميطاعو  قادر مف إال يتأتى ال بأنو كاإليذاف كالحكمة القدرةً  كماؿ عى
 (1).المختمفة" األشياءي  لمشيئتو كتيذًعف ألمره تنقاد الشأف عظيـً 

في تيسير المعيشة لمبشر عمى كجو األرض، كىذا مف اإلقرار  لو كماؿ الحكمة كالقدرة إف اهلل  
رشاده ليـ بما يبلئـ حياتيـ كتكفيقو كاعانتو ليـ  كي يحظكا بالسعادة في بربكبية اهلل تعالى عمى خمقو ، كا 

 .الداريف
: يقر المعتزلة في كثير مف اآليات بتكحيد الربكبية  حيث يقكؿ الزمخشرم في تفسير ىذه المعتزلة

 ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منٹ ٹ چ   يةاآل

 كالسبؿ أم يتميدكنيا فيي ليـ كالميد كىك ما يميد لمصبي، مأ .[53 ]طو: چَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 (2).ككسطيا بيف الجباؿ كاألكدية كالبرارم حصؿ لكـ فييا سببلن 
مؼ، إذ ، فميس فييا ما يخالؼ معتقد السكقد كافؽ المعتزلة السمؼ في فيـ ىذه اآليات كتفسيرىا

 .أنيا مف تكحيد الربكبية الذم اجتمع عميو الكافر قبؿ المسمـ

أم جعؿ لكـ فييا سببل  (حي جي يه ىه): حيث يقكؿ الرازم في تفسيرىا األشاعرة:

ىذا مف تماـ  چَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ چ : أما قكلو ،ككسطيا بيف الجباؿ كاألكدية كالبرارم
ـ كذا ككذا فأخرجنا نحف معاشر عباده بذلؾ الماء كبلـ مكسى عميو السبلـ كأنو يقكؿ ربي الذم جعؿ لك

ثـ بعد ذلؾ  ،عند قكلو: كأنزؿ مف السماء ماء تـ كبلـ مكسى عميو السبلـ، مف نبات شتى بالحراثة أزكاجان 
بالكبلـ األكؿ بقكلو: فأخرجنا بو ثـ يدؿ عمى ىذا االحتماؿ قكلو:  أخبر اهلل تعالى عف صفة نفسو متصبلن 

 (3).مكـكمكا كارعكا أنعا
كافراده  يبلحظ مما سبؽ أف األشاعرة مثميـ مثؿ الفرؽ األخرل التي أقرت تكحيد الربكبية هلل 

 بما يستحقو مف ىذا النكع مف التكحيد.
 الخمق واإلعادة: -8 

 رت يب  ىب  ٹ ٹ چكقكتو ككحدانيتو كنفي الشريؾ عنو، إنيا مف كماؿ قدرة اهلل  

 .[55 ]طو: چيت ىت نت مت زت

                                                           

 (.6/21ج( أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ )(1
 .(3/68( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج2)
 (.22/61( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج3)
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: يقكؿ( زت) ناطقة أجسامان  فأنشأناكـ الناس، أييا خمقناكـ األرض لطبرم: "مفقاؿ ا السمف:

: يقكؿ(   نت) سكيان  بشران  لكـ إنشائنا قبؿ كنتـ كما ترابان، فنصيركـ مماتكـ، بعد نعيدكـ األرض كفي

 .(1)أخرل" مٌرة مرة، أكؿ أنشأناكـ كما منيا، فننشئكـ أحياء، مماتكـ قبؿ كنتـ كما نخرجكـ األرض كمف
كذلؾ مف مظاىر قدرة اهلل كتصرفو في ممكو حسب مشيئتو، حيث يخمؽ مف العدـ كيعيد ذلؾ  

 الخمؽ كيخرجو مف التراب مرة أخرل.
 الربكبٌية. تكحيد مظيران مف مظاىر الفرؽ: كفي ىذه اآلية يثبت المعتزلة كأٌم فرقة مف المعتزلة

 لينطمؽ الممؾ إف كقيؿ ،منيا  آدـ ىك يـأصم خمؽ األرض مف بخمقيـ كما جاء في تفسيرىـ: "أراد
 بإخراجيـ كأراد معان، كالنطفة التراب مف فيخمؽ النطفة عمى فيبٌددىا فيو يدفف الذم المكاف تربة مف فيأخذ
 (2).المحشر" إلى كيخرجيـ أحياء، كانكا كما كيرٌدىـ بالتراب، المختمطة المتفرقة أجزاءىـ يؤلؼ أنو منيا

ف استخدمكا عتزلة يكافقكف تفسيرات السمؼ يظير مما سبؽ أف الم في تكحيد الربكبية، كا 
 مصطمحات مستحدثة كغريبة، اقتبسكىا مف الفمسفات القديمة. 

ما معنى قكلو: منيا خمقناكـ مع أنو سبحانو  حيث يقكؿ كلمرازم ىنا كبلـ جميؿ جدان  األشاعرة:
يو أنو لما خمؽ أصمنا كىك آدـ عم لجكاب:كا ؟ة عمى ما بيف ذلؾ في سائر اآلياتكتعالى خمقنا مف نطف

ثـ  ال جـر أطمؽ ذلؾ عمينا[ 59آؿ عمراف: ] (آدم خمقو من تراب)كمثؿ  السبلـ مف التراب عمى ما قاؿ:
: ذكرنا في قكلو تعالى: أف اهلل يأمر ممؾ األرحاـ أف يكتب األجؿ كالرزؽ كاألرض التي آخرأضاؼ معنى 

 .عمى النطفة ثـ يدخميا في الرحـ. البقعة كيذره يدفف فييا كأنو يأخذ مف تراب تمؾ
إف كاف المراد مف خمؽ الشيء مف الشيء إزالة صفة الشيء األكؿ عف الذات  :ثـ معنى آخر

حداث صفة الشيء الثاني فيو فذلؾ جائز ألنو ال منافاة فيو، أما قكلو تعالى:  فبل شبية ( وفييا نعيدكم)كا 
لكؿ مف مات إال مف رفعو اهلل إلى  كظرفان  حتى تككف األرض مكانان في أف المراد اإلعادة إلى القبكر 

ل بعد ذلؾ، أما قكلو تعالى: كمنيا نخرجكـ تارة أخر  السماء، كمف ىذا حالو يحتمؿ أف يعاد إلييا أيضان 
 ثـ كطينان  أحدىا: كىك األقرب: كمنيا نخرجكـ يكـ الحشر كالبعث. كثانييا: كمنيا نخرجكـ ترابان ففييا كجكه، 

كاعمـ أف اهلل تعالى عدد ، بار. كثالثيا: المراد عذاب القبرنحييكـ بعد اإلخراج كىذا مذككر في بعض األخ
يتقمبكف عمييا كسكل ليـ فييا  كميادان  في ىذه اآليات منافع األرض كىي أنو تعالى جعميا ليـ فراشان 

 (3).إلييا مسالؾ يترددكف

                                                           

 (.18/321ج( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )(1
 (.3/69ج( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )(2
 (.22/62( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج3)
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أف اإلخراج كالبعث مرة أخرل ال يخالؼ فيو إال  ، إذكىذا مكافؽ لتفسيرات السمؼ رحميـ اهلل
ف خالفكا في األلفاظ فيـ مكافقكف في  الممحدكف المذيف ال يؤمنكف باهلل كال باليـك األخر، كاألشاعرة كا 

 .المعنى 
 اهلل صاحب النعم: -9
ليذا  تثبت اآلية النعـ المتتالية هلل تعالى عمى بني إسرائيؿ، كىذا مظيره مف مظاىر الكحدانية 

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٹ ٹ چ ، الرب 

 .[80 ]طو: چ رت يب

 مكسى كعد كفيما عدكىـ كىبلؾ نجاتيـ في النعمة اهلل قاؿ الخازف في تفسيرىا: "ذكرىـ السمف:
نما األلكاح، في التكراة ككتب الطكر بجانب المناجاة مف  كانت حيث بيـ اتصمت ألنيا (؛يئ) قاؿ كا 

 (1).نعمو" سائر مف عمييـ اهلل أفاض كفييا كشريعتيـ دينيـ قكاـ كبيا إلييـ منافعيا كرجعت لنبييـ،
اهلل الكاحد صاحب النعـ المتفضؿ عمى عباده بالعديد مف نعمائو كآالئو، كتحكي اآلية النعـ  

 الكثيرة عمى بني إسرائيؿ.
 ككذلؾ في ىذه اآلية لـ يخالفكا أىؿ السنة في تفسيرىا. :المعتزلة

 الطكر، بجانب المناجاة مف مكسى كاعد كفيما عدكىـ، كىبلؾ نجاتيـ في النعمة سيرىا: "ذكرىـقالكا في تف
نما. األلكاح في التكراة ككتب  لنبييـ كانت حيث بيـ كاتصمت البستيـ ألنيا ؛إلييـ المكاعدة عدل كا 

لييـ كنقبائيـ،  نعمو ئرسا مف عمييـ أفاض كفيما كشرعيـ، دينيـ بيا قاـ التي منافعيا رجعت كا 
 (2)."كأرزاقو

فيو ما يخالؼ معتقد  ، ألف ذلؾ إنما ىك خبر عف بني إسرائيؿ، كليسفيـ كافقكا السمؼ في ذلؾ
 .المسمميف

اعمـ أنو تعالى لما أنعـ عمى قكـ مكسى عميو السبلـ بأنكاع " يقكؿ الرازم في تفسيرىا: :األشاعرة
ككف متقدمة عمى إيصاؿ المنفعة كال شؾ أف إيصاؿ النعـ ذكرىـ إياىا كال شؾ أف إزالة المضرة يجب أف ت

المنفعة الدينية أعظـ في ككنو نعمة مف إيصاؿ المنفعة الدنيكية، فميذا بدأ اهلل تعالى بقكلو: أنجيناكـ مف 
 (3)."عدككـ كىك إشارة إلى إزالة الضرر

                                                           

 (.3/209ج) التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب( الخازف، (1
 (.3/79اؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، الكش(2
 (.22/82( الرازم، مفاتيح الغيب )ج3)
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ديـ إزالة الضرر، يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة بيذا القكؿ الرائع الذم كافؽ صميـ المعتقد، مف تق
 كتقديـ المصمحة الدينية عمى أم مصمحة أخرل، إنما ىك مف معتقد السمؼ الصالح. 

 :والطيبات بالنعم المتنان -10
مر الناىي الكحيد في تقرر اآلية ربكبٌية اهلل بأنو الرزاؽ المنعـ المتفٌضؿ عمى عباده، ككذلؾ اآل 

 اك يق ىق  ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  متٹ ٹ چ ىذا العالـ، 

 .[81 ]طو: چىك مك لك

 كنياىـ رزقناكـ، فيما: أم فيو تطغكا كال رزقناكـ الذم طيبات مف : "كمكا(1)قاؿ الشنقيطي السمف:
 عف كالنعيـ الميك كيشغميـ بو، نعمتو يكفركا بأف فيو اهلل حدكد يتعدكا أف كىك رزقيـ، فيما الطغياف عف
 أك المعصية، عمى بو يستعينكا أك المعاصي، في بو عمييـ أنعـ الذم رزقو ينفقكا كأف نعمو، بشكر القياـ
 (2).ذلؾ" كنحك فيو، عمييـ الكاجبة الحقكؽ يمنعكا

تمؾ اآلية تثبت بأف اهلل الرزاؽ المنعـ، كيحذر مف التجاكز في تمؾ النعـ كينسكا أف يشكركه كيؤدكا  
 الكاجبات.

نما عدل المكاعدة إلييـ زمخشرم: "حيث يقكؿ ال كفي ىذه اآلية لـ يخالفكا السمؼ، :المعتزلة كا 
لييـ رجعت منافعيا التي قاـ بيا دينيـ  ألنيا ال بستيـ كاتصمت بيـ حيث كانت لنبييـ كنقبائيـ، كا 

طغيانيـ في النعمة: أف يتعٌدكا حدكد اهلل فييا بأف  ،أفاض عمييـ مف سائر نعمو كأرزاقوكشرعيـ، كفيما 
لقياـ بشكرىا، كأف ينفقكىا في المعاصي: كأف يزككا حقكؽ الفقراء فييا، يٌكفركىا كيشغميـ الميك كالتنعـ عف ا

 (3)."أف يبطركا فييا كيأشركا كيتكبركاكأف يسرفكا في إنفاقيا، ك 
 كىذا القكؿ كارد في التفسيرات اإلسبلمية، فيـ مكافقكف لمسمؼ الصالح.

ي الطيبات قكالف: أحدىما: المذائذ ف ،كمكا ليس أمر إيجاب بؿ أمر إباحة"حيث يقكؿ الرازم:  األشاعرة:
كىك قكؿ الكمبي كمقاتؿ الحبلؿ ألنو شيء أنزلو اهلل تعالى  كالثاني: ،سمكل مف لذائذ األطعمةألف المف كال

كال تطغكا فيو  ،يف ألف بيف المعنييف معنى مشتركاإلييـ كلـ تمسو يد اآلدمييف كيجكز الجمع بيف الكجي
 ،يظمـ بعضكـ بعضا فيأخذه مف صاحبواهلل عنيما: ال تطغكا، أم ال  كجكه. أحدىا: قاؿ ابف عباس رضي

                                                           

( الشنقيطي: محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي: مفسر مدٌرس مف عمماء شنقيط (1
القرآف بالقرآف(، تكفي بشنقيط كتعمـ بيا، لو مؤلفات أشيرىا )أضكاء البياف في إيضاح  1907)مكريتانيا(، كلد في عاـ 

 (.198(، محمد، طبقات النسابيف )ص 6/45ـ. الزركمي، األعبلـ )ج1973بمكة عاـ 
 (.4/75ج( الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف )(2
 (.3/79( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(3
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كثالثيا: قاؿ الكمبي: ال  ،أنفسكـ بأف تتجاكزكا حد اإلباحة كثانييا: قاؿ مقاتؿ كالضحاؾ: ال تظممكا فيو
تكفركا النعمة أم ال تستعينكا بنعمتي عمى مخالفتي كال تعرضكا عف الشكر كال تعدلكا عف الحبلؿ إلى 

 (1)."راـالح
، إذ أنيـ قسمكا الطيبات التي نزلت عمى بني إسرائيؿ، ككيؼ كليس في ىذا ما يخالؼ السمؼ

 .كفركا رغـ عفك اهلل عنيـ كاكراميـ
 خضوع الكون كمو هلل: -11

في سكرة طو  عظيمة شاممة في خضكع الككف كمو هلل تعالى اتجاء ذكر ىذه الحقيقة ضمف آي

 چهب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني ميٹ ٹ چ كما، 

 .[108]طو:
 ليـ يسمع كال سكاه، ليـ مالؾ ال أف الخبلئؽ كعممت قاؿ المراغي في تفسيرىا: "أم: السمف

 أف محاسبو اهلل كاف لمف كحؽ لضعفو، الشفتيف بتحريؾ إال يفيـ يكاد ال الذم اليمس عمى يزيد صكت
  (2).غمو كيطكؿ قكلو، كيختمط صكتو، كيضعؼ طرفو، يخشع

تقاف صنعك  كمالو داؿ عمى، الى أف الككف كمو يخضع لعظمتوربكبية اهلل تع مف مظاىرف   توا 
، كأف جميع ذراتو مربكبة هلل ، كقد بيف القرآف الكريـ طبيعة الككف كمككناتو كخصائصوهكتناسؽ أجزاء

 تعالى.
 كالمراد: الداعي إلى المحشر. قالكا: ىك إسرافيؿ قائما عمىحيث يقكؿ الزمخشرم:  المعتزلة:

ال يعكٌج لو  مال ًعكىجى لىوي أ ،صخرة بيت المقدس يدعك الناس، فيقبمكف مف كؿ أكب إلى صكبو ال يعدلكف
: ال تسمع إال خفؽ مأ أم مف اليمس، خفضت ،إليو مف غير انحراؼ متبعيف لصكتومدعٌك، بؿ يستككف 

 (3).األقداـ كنقميا إلى المحشر
، كىذا مظير مف مظاىر ربكبية اهلل تبارؾ كتعالى لفكىـفيـ بذلؾ يكافقكف السمؼ في معتقدىـ كلـ يخا

 .  عمى خمقو، كقيكميتو عمييـ
أف ذلؾ الداعي ىك النفخ في الصكر كقكلو: ال عكج "قكالف: األكؿ:  حيث ذكر الرازم :األشاعرة

الثاني: أنو ممؾ قائـ عمى صخرة بيت المقدس ينادم  ،لو أم ال يعدؿ عف أحد بدعائو بؿ يحشر الكؿ
يقكؿ: أيتيا العظاـ النخرة، كاألكصاؿ المتفرقة، كالمحكـ المتمزقة، قكمي إلى ربؾ لمحساب كالجزاء. ك 

                                                           

 (.22/83( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج1)
 (.16/152ج) تفسير المراغياغي، ( المر (2
 .(3/88( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج3)
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فيسمعكف صكت الداعي فيتبعكنو، كيقاؿ: إنو إسرافيؿ عميو السبلـ يضع قدمو عمى الصخرة فإف قيؿ ىذا 
جب أف يككف ذلؾ بعد الدعاء يككف قبؿ اإلحياء أك بعده؟ قمنا: إف كاف المقصكد بالدعاء إعبلميـ ك 

ف لـ يكف المقصكد إعبلميـ بؿ المقصكد مقصكد آخر مثؿ أف يككف  اإلحياء ألف دعاء الميت عبث كا 
 (1)."لطفا لممبلئكة كمصمحة ليـ فذلؾ جائز قبؿ اإلحياء

األمر كمو بيد هلل، كأنو سبحانو ىك القادر المتصرؼ في ىذا الككف، كال أحد يتبيف مما سبؽ أف  
 .مف مذىب السمؼ الصالح، إال أنيـ يستخدمكف األلفاظ المستحدثة كما مر سابقان  ئذ، كىذا قريبيكميتكمـ 
 بيد اهلل سبحانو: (2)الشفاعة -12

ليست مطمقة فالشفاعة  اهلل بيده مقادير األمكر كال يحصؿ في الككف شيئان إال بإرادتو كمشيئتو،
رضي اهلل لو قكالن،  كال تككف إال لمفالرحمف  ذفإىي ب؛ بؿ لكؿ أحد مف الناس يشفع لمف شاء ككيؼ شاء

  چ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتٹ ٹ چ  لمشافع الشفاعة تكريمان 

فممؾ اهلل لمشفاعة إذنان، كرضا اهلل عف الشافع كالمشفع فيو، فيو إقرار كاعتراؼ بربكبية اهلل  [،109]طو:
 كال ،لو اهلل أذف إذا إال ألحد، يشفع أف أحد يستطيع ال يكمئذفمى الككف كأف كؿ شيء بيده سبحانو، ع

فشفاعتو ألىؿ الكبائر مف أمتو، كشفاعتو نائمةه مف مات يشيد أف ال إلو ، (3)سيجاب أنو عمـ لمف إال يأذف
فمف رد شفاعتو كرد أحاديثيا جيبلن منو، فيك ضاؿه جاىؿ قد ظف أنيا أخبار آحاد، كليس األمر  ،إال اهلل
ختصار، ، كىذا الذم ذكرت بعض أقكاؿ العمماء عمى سبيؿ االب كاسع جدان بؿ باب الشفاعة با ؛كذلؾ

 فالسمؼ الصالح أثبتكا الشفاعة بأنكاعيا كما كردت مف الكتاب كالسنة كلـ يخالفكىما. 

كالمعتزلة مكقفيـ كاضح كجمي مف الشفاعة حيث ينكركف الشفاعة ألىؿ الكبائر مف  :المعتزلة
تنفع نار، كلكنيـ لـ ينكركا الشفاعة العظمى حيث يقكؿ الزمخشرم: "ال كانيـ خالدكف في ال أمة محمد

: مكمعنى أذف لو كىرىًضيى لىوي ألجمو. أ ،الشفاعة إال شفاعة مف أىًذفى لىوي الرٍَّحمفي كالنصب عمى المفعكلية
 (4)."أذف لمشافع كرضى قكلو ألجمو

                                                           

 (.22/101)ج فاتيح الغيب،الرازم، م (1)
/ 2ج) كاألثر الحديث غريب في النيايةابف األثير،  .بينيـ كالجرائـ الذنكب عف التجاكز في السؤاؿ ىي: الشفاعة (2)

485). 
 (.3/89البياف في تأكيؿ القرآف )ج( الطبرم، جامع 3)
 (.3/89)ج :، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿالزمخشرم( 4)
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صكص الكاضحة التي أثبتت الشفاعة مخالؼ لعقيدة السمؼ رحميـ اهلل، كىـ بذلؾ خالفكا الن كىذا
 .بجميع أنكاعيا

كاعمـ أف ىذه اآلية مف أقكل الدالئؿ عمى ثبكت الشفاعة في حؽ الفساؽ "يقكؿ الرازم:  :األشاعرة
مف أقكالو، كالفاسؽ  كاحدان  ألف قكلو كرضي لو قكال يكفي في صدقو أف يككف اهلل تعالى قد رضي لو قكالن 

  (1)."مف أقكالو كىك: شيادة أف ال إلو إال اهلل كاحدان  قد ارتضى اهلل تعالى قكالن 
، كمف ىـ الذيف يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة يثبتكف الشفاعة، كلكف االختبلؼ في أنكاع الشفاعة 

 يستحقكف الشفاعة.
 تقدير اآلجال: -13
كىذا مف  يميت،جاؿ كيحيي ك إنو األجؿ الذم يقدّْره اهلل لكٌؿ إنساف ال يحيد عنو، فاهلل يقٌدر اآل 

  .[129 ]طو: چىت نت مت زت رت يب ىب  نب مبٹ ٹ چ  كماؿ ربكبية اهلل

ؿه ) أجمو بمكغو قبؿ يخترمو ال فإنو أجبلن  لو قضى مف كؿٌ  أف محمد قاؿ الطبرم: "يا السمف:  كىأىجى
الً  لىكىافى ) كمستكفكه بالغكه ىـ فيو، كخطو الكتاب أـٌ  في ليـ سماه ربؾ عند مسمى ككقت: يقكؿ( ميسىمِّى ( زىامن
 (2).عاجبلن" اليبلؾ لبلزميـ: يقكؿ

فيك جمو زؿ ككؿ مف عمى ىذه األرض قدر لو أف اآلجاؿ قد كتبيا اهلل منذ األيتضح مما سبؽ أ
 كال ينقص منو فاألمر كمو بيد اهلل. ال يزيد مف العمر شيئان 

يـ إلى اآلخرة، لكممة السابقة: ىي العدة بتأخير جزائحيث يذكر الزمخشرم ما نصو: "ا المعتزلة:
كالمزاـ: إما مصدر الـز كصؼ  ،عادا كثمكدا الزما ليؤالء الكفرةيقكؿ: لكال ىذه العدة لكاف مثؿ إىبلكنا 

، كأنو آلة المزـك لفرط لزكمو، كما قالكا: لزاز خصـ  ما فعاؿ بمعنى مفعؿ، أل ممـز ال  َوَأَجٌل ُمَسمِّىبو، كا 
لكاف األخذ العاجؿ كأجؿ مسمى  معمى الضمير في لىكافى أ أك َكِمَمةٌ عمى  يخمك مف أف يككف معطكفان 

 (3)."الزميف ليـ كما كانا الزميف لعاد كثمكد، كلـ ينفرد األجؿ المسمى دكف األخذ العاجؿ
يتبيف مما سبؽ أف المعتزلة يستخدمكف األلفاظ الفمسفية في كتبيـ، كىذا مناقض لمذىب السمؼ 

 لسنة النبكية.الذم يستخدـ ألفاظ القرآف الكريـ كا
ال شبية في أف الكممة ىي إخبار اهلل تعالى مبلئكتو ككتبو في المكح المحفكظ، أف  األشاعرة:

ف كذبكا فسيؤخركف كال يفعؿ بيـ ما يفعؿ بغيرىـ مف االستئصاؿ، كاختمفكا فيما ألجمو لـ يفعؿ  أمتو كا 
                                                           

 (.22/102( الرازم، مفاتيح الغيب )ج1)
 (.18/399( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(2
 (. 3/96( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج3)
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ركف: عمـ أف في نسميـ مف يؤمف ، قاؿ بعضيـ: ألنو عمـ أف فييـ مف يؤمف، كقاؿ آخذلؾ بأمة محمد 
 (1).كلك أنزؿ بيـ العذاب لعميـ اليبلؾ

 ألف اهلل تبارؾ كتعالى يؤيد عباده بالنصر كالتمكيف. ؛كالنياية االستئصاؿفاإليماف باهلل يمنع 
 الصطفاء واألمر بيده: -14

ٹ يك الٌربُّ كالمالؾ، ف اهلل بيده األمري كالنيي، بيده مقاليدي األمكر، يصطفي كيختار، يأمر كينيى، 

 .[13 ]طو: چ جم يل ىل مل خلٹ چ 

: يعني ييكحى ًلما فىاٍستىًمعٍ  :قاؿ ثـ لمرسالة، اصطفيتؾ: يعني اٍختىٍرتيؾى  قاؿ السمرقندم: "كىأىنىا السمف:
 (2).كتنيى" تؤمر بما اعمؿ

مف قبؿ  ان صطفاء بيد اهلل يختار كيجتبي إليو مف يشاء فالذم يختاره اهلل كيصطفيو يككف مييئفاال
 بعثتو لمرسالة أك النبكة كيؼ ال كىك المبعكث مف قبؿ اهلل لمبشر ليخرجيـ مف الظممات الى النكر.

أك  ىًلما ييكحى لمذم يكح، كىأىنىا اٍختىٍرتيؾى اصطفيتؾ لمنبكة : حيث يقكؿ الزمخشرم: "المعتزلة
 خر.باليـك اآل فالكحي ال يخالؼ فيو إال كافر أك ممحد ال يؤمف باهلل كال (3)"لمكحى

معناه اخترتؾ لمرسالة كلمكبلـ الذم خصصتؾ بو، كىذه اآلية تدؿ عمى أف النبكة ال  األشاعرة:
تحصؿ باالستحقاؽ ألف قكلو: كأنا اخترتؾ يدؿ عمى أف ذلؾ المنصب العمي إنما حصؿ ألف اهلل تعالى 

 اختاره لو ابتداء ال أنو استحقو عمى اهلل تعالى.
فكأنو قاؿ: لقد جاءؾ أمر عظيـ ىائؿ  ،كلو: فاستمع لما يكحى فيو نياية الييبة كالجبللةالمسألة الثانية: ق

إليو فقكلو: كأنا اخترتؾ يفيد نياية المطؼ كالرحمة كقكلو:  فتأىب لو كاجعؿ كؿ عقمؾ كخاطرؾ مصركفان 
 (4).ؼفاستمع يفيد نياية الييبة فيحصؿ لو مف األكؿ نياية الرجاء كمف الثاني نياية الخك 

  .يبلحظ مما سبؽ أف األشاعرة يكافقكف السمؼ في تفسير ىذه اآلية
  :خالصةال

مف خبلؿ عرض المبحث األكؿ كالذم كاف فيو تعريؼ تكحيد الربكبية كمكقؼ الفرؽ منو، كبياف مظاىر 
 التكحيد عند الفرؽ يتبيف ما يمي:

                                                           

 (. 22/112ب )جانظر: الرازم، مفاتيح الغي (1)
 (.2/391( السمرقندم، بحر العمـك )ج(2
 (. 3/54( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج3)
 (.22/19( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج4)
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كفؤ كالشبيو، فاهلل لو الكحدانية : أف التكحيد ييطمؽ في المغة عمى االنفراد كخمك النظير كالأولً 
فراده بأنكاع العبادة.  المطمقة، كلذلؾ عند إطبلؽ الكممة )التكحيد( يفيـ منيا تكحيد اهلل كا 

: أف التكحيد ييطمؽ في المغة عمى اإلفراد كأف الربكبية تطمؽ عمى الممؾ كالتربية، كبالتالي فإف تكحيد ثانياً 
 مالؾ خمقو كمربييـ. الربكبية ىك اإلقرار بأف اهلل تعالى

حيث كاف مكقؼ  بياف مكقؼ كؿ فرقة مف ىذه المظاىرياف مظاىر تكحيد الربكبية عند الفرؽ ك ب: ثالثاً 
كىذه يرىا مف القرآف ثـ مف السنة ثـ أقكاؿ الصحابة، سلتزاـ بما كرد في تفمف اآليات االالسمؼ الصالح 
ثبات اآليات العظاـ هلل تعالىك  لممؾ هللإثبات ا ك خمؽ اهلل لؤلرض كالسمكات العبلاآليات ىي  كىك  ا 

ثباالخمؽ كاليداية مف ك المتصرؼ الكحيد في ىذا الككف  تسييؿ ك  ت قيكمٌية اهلل عمى خمقوعنده سبحانو كا 
نبات الزرع المختمؼكا   ليـ األرض لممعيشة  صاحب النعـ كىك منو سبحانو كاإلعادةالخمؽ ك  نزاؿ المطر كا 
 كىك الذم يقدرالشفاعة بيده ك  لو سبحانوخضكع الككف كمو ك ـ كالطيبات االمتناف بالنع كىك صاحب

 .بيده كاألمر االصطفاءك  اآلجاؿ
فقد كاف ليـ تفاسير أخرل لآليات منيا ما كافؽ السمؼ كمنيا ما خالؼ السمؼ، المعتزلة  أما

عقؿ ال يرقى لعمـ ألف ال ؛كيرجع ذلؾ كمو إلى اعتمادىـ عمى العقؿ كعدـ التكقؼ فيما لـ يرد فيو دليؿ
 ، كبسبب ذلؾ نرل االختبلؼ الكبير مع عقيدة السمؼ التي تعتمد عمى الكتاب كالسنة.الغيب

: فاألشاعرة قريبكف مف تفسيرات السمؼ خبلفان لممعتزلة، كلكنيـ خالفكا السمؼ األشاعرةأما 
 خطأه أكثر مف صكابو.   الصالح في المنيج، كليـ تقسيمات مغايرة كجديدة، كىذا بسبب تمجيد العقؿ الذم
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 المبحث الثاني
 عند الفرق من خالل سورة طو ةتوحيد األلوىي

 .عند الفرق تعريف توحيد األلوىيةالمطمب األول: 
 األلوىية في المغة: -أولً 

إف تعريؼ أم مصطمح في أم ففٍّ مف الفنكف يتطمب العكدة إلى المغة العربية لمعرفة اشتقاقو 
 بعد ذلؾ نعرفو مف ناحية اصطبلحية.المغكم، ثـ 
 تعالى؛ اهلل فاإللو التعبد، كىك كاحد، أصؿ كالياء كالبلـ اليمزة( ألو)فاأللكىية مشتقة مف مادة "
 بإثبات التصريح أريد ثـ"، (2)"معبكدان، الجمع آلية اتخذ ما كؿ( اإللو)" ،(1)"معبكد ألنو بذلؾ كسمي
 (3)."سكاه عما كنفييا تعالى لو األلكىية

 كتعبد، ادعى تنسؾ: فبلف إليان، تأٌلو اتخذه: فبلنان  كأٌلو"، (4)"اإلليية الذات لكىية ىي صفة"األ
 عمـ: اهلل" .(5)"تعالى اهلل دكف مف عبدكه لما المشرككف استعاره كتعالى، ثـ سبحانو اهلل: االلكىية، اإللو

 قكؿ في عربي العمماء، كىك مف يركث قكؿ في االعظـ االسـ جبللو، كىك جؿ بحؽ المعبكد اإللو عمى
كبالتالي فيرجع معنى ألكىية في المغة إلى التعبد كالتنسؾ كالعبكدية، كىك مف كممة إلو  (6)."العمماء جميكر
 أصبلن.
 األلوىية في الصطالح: -ثانياً 

 كالخكؼ رياء؛ أك شرؾ دكف تعالى هلل كالباطنة الظاىرة العبادة أنكاع جميع صرؼ" السمف:
إثبات اإلليية هلل كحده، بأف يشيد أف ال إلو كعرفو ابف تيمية حيث قاؿ: "ىك  ،(7)"كالزكاة كالصبلة اءكالرج

إال ىك، كال يعبد إال إياه، كال يتككؿ إال عميو، كال يكالي إال لو، كال يعادم إال فيو، كال يعمؿ إال ألجمو، 
 (8)."كذلؾ يتضمف إثبات ما أثبتو لنفسو مف األسماء كالصفات

                                                           

 (.1/127ج) معجـ مقاييس المغة( ابف فارس، (1
 (.1/25ج( مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط )(2
 (.972ت )ص ( أبك البقاء، الكميا(3
 (.1/114ج( عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة )(4
 (.22( أبك حبيب، القامكس الفقيي )ص (5
 (.22)ص  المرجع السابؽ،( (6
 .نفسوالمرجع ( (7
 (.1/224ج) ( ابف تيمية، درء تعارض العقؿ مع النفؿ8)
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كىذا مما ال خبلؼ في تعريفو عند جميع الطكائؼ كالفرؽ التي ظيرت في التاريخ اإلسبلمي، 
 كسنرل في المطالب اآلتية مكقؼ تمؾ الفرؽ مف ىذا النكع مف التكحيد.

اتفؽ جميع المعتزلة فيما بينيـ عمى أصكؿ خمسة عقدية، جعمكىان أساسان ميمان لمذىبيـ  المعتزلة:
 ؿ ىي:المعتزلي، كىذه األصك 

 : التكحيد.1 
 : العدؿ.2 
 الكعد كالكعيد. -3 
 المنزلة بيف المنزلتيف. -4 
 (1).األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر -5 

كاعتبر المعتزلة أف معرفة اهلل كاجبة كأنيا كجبت بالعقؿ، كبذلؾ خالفكا السمؼ القائميف بأف معرفة 
 اهلل كجبت بالشرع.

يـ ىك نفي التثنية أك التعدد، كنفي التبعيض كالتركيب ة قدمائيـ كمعاصريالتكحيد عند األشاعر  األشاعرة:
كالتجزئة حسب تعبيرىـ، كمف ىذا المعنى فٌسركا اإللو بأنو الخالؽ أك القادر عمى االختراع كأنكركا بعض 

 (2).الصفات؛ كالكجو كاليد كالعيف
  (3).و فبل ذكر لو في كتب عقيدتيـ إطبلقان أما التكحيد الحقيقي كما يقابمو مف الشرؾ كمعرفتو كالتحذير من

 وُيرِجع بعُض الباحثين ذلك إلى عدة أسباب:
إف المتقدميف منيـ لـ يصٌنفكا تصانيؼ مستقٌمة بالبحث في حقيقة تكحيد األلكىية كما يضاده مف  -1

 الشرؾ كمظاىره.
كاشتغمكا بأمكر أخرل زعمكا أنيا إف األشاعرة كميـ قد اتفقكا عمى عدـ عٌد تكحيد األلكىٌية أكؿ كاجب،  -2

 أكؿ كاجب عمى المكمَّؼ؛ كالنظر أك القصد إلى النظر المؤدم إلى معرفة كجكد اهلل.
إف المتأخريف منيـ خالفكا في بعض مسائؿ تكحيد األلكىٌية كفقدكا العمـ الصحيح، كفاقد الشيء ال  -3

 (4).يعطيو

                                                           

 (.79)ص  آراء المعتزلة األصكلية( انظر: الضكيحي، (1
 ( بتصرؼ.91التعميقات المفيدة عمى رسالة منيج األشاعرة في العقيدة )ص  ( انظر: المصرم،(2
 (.91( انظر: المصرم، التعميقات المفيدة عمى رسالة منيج األشاعرة في العقيدة )ص (3
 (.153-1/144ج( انظر: نكر، منيج أىؿ السنة كالجماعة كمنيج األشاعرة في تكحيد اهلل تعالى )(4
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يد االلكىية كذلؾ يرجع الىتماميـ بعمـ الكبلـ لتكح ان يتضح مما سبؽ أف األشاعرة لـ يصنفكا كتب
 كاعتمادىـ العقؿ في جميع أمكرىـ.

 موقف الفرق من توحيد األلوىية: المطمب الثاني
تكحيد األلكىية ىك التكحيد الذم اختمؼ فيو المسممكف مع المشركيف، حيف أفرد المسممكف  السمف:

كنذر كخضكع كدعاء إليو سبحانو، بينما أشرؾ كفار اهلل بالعبادة كصرفكا جميع أنكاعيا مف تذلؿ كصبلة 
 قريش بصرؼ العبادة لغيره مف األصناـ كاألنداد.

كالبد مف التأكيد ىنا أف العمماء القدامى لـ يعرفكا ىذا التٌقسيـ في أنكاع التكحيد )الربكبية، 
 (1).كبية كتكحيد عبادةاأللكىية، األسماء كالصفات(، إنما كانكا يقٌسمكف التكحيد إلى نكعيف: تكحيد رب

 بالشرع لئليماف المتضمف العبادات، في التكحيد كىك الثاني، األصؿ .. كأما قاؿ ابف تيمية: "
 (2).جميعنا" كالقدر

 كسنعرض ىنا لتعريؼ تكحيد األلكىية عند السمؼ كمظاىره في سكرة طو التي نحف بصددىا:
ة، كفي مضامينو كمعانيو؛ بؿ جميعيـ لـ تختمؼ كممات عمماء السمؼ في تعريؼ تكحيد األلكىي

 أكدكا أنو إفراد اهلل تعالى بالعبادة.
 كالقصد، اإلرادة بتكحيد إال يككف ال منو بد ال الذم حيث يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمٌية: "التكحيد

 سكاه ما دكف بذلؾ كيريده بالعبادة، اهلل يقصد أف اهلل إال إلو ال أف شيادة تحقيؽ كىك العبادة، تكحيد كىك
 (3).اإلسبلـ" ىك كىذا

 تكحيد كىك كحديثو الدىر قديـ في النزاع فيو كقع الذم محٌمد بف عبدالكٌىاب: "فيكالشيخ كيقكؿ 
 (4).كاإلنابة" كالرىبة كالرغبة كالتككؿ كالخكؼ كالرجاء كالنحر كالنذر كالدعاء العباد بأفعاؿ تعالى اهلل

 كال ممكان  تعبد ال اهلل، لغير عبدان  تككف بأال بالعبادة؛  اهلل إفراد قاؿ العبٌلمة ابف عثيميف: "كىك
 (5).كالتعبد" بالتألو كحده كجؿ عز اهلل فتفرد كحده، اهلل إال تعبد ال أبان، كال أيمَّان  كال شيخان  كال كليان  كال نبيان 

                                                           

(، النجدم، 50طيير االعتقاد عف أدراف اإللحاد كيميو شرح الصدكر في تحريـ رفع القبكر )ص ( انظر: الصنعاني، ت(1
 (.22(، البراؾ، شرح العقيدة الطحاكية )ص 24(، العثيميف، شرح العقيدة الكاسطية )ص 5الجكاىر المضية )ص 

 (.165( ابف تيمية، التدمرية )ص (2
 (.6/566ج( ابف تيمية، الفتاكل الكبرل )(3
 (.41( النجدم، الرسالة المفيدة )ص (4
 (.24)ص  شرح العقيدة الكاسطية( العثيميف، (5



49 

 

كافة  يتبيف مما سبؽ: أف تكحيد األلكىية ىك اإلقرار بأف اهلل ىك المستحؽ لمعبادة كحده كصرؼ
 أنكاع العبادة لو سبحانو.

ليس ىناؾ خبلؼ بيف السمؼ كالمعتزلة في اإليماف باهلل سبحانو، كال في تكحيد  :المعتزلة
نما الخبلؼ في حكـ العصاة مف المؤمنيف.  األلكىية، كا 

 كتصديؽ بالقمب، اعتقاد: ثبلثة أجزاء مف مركب المعتبر الشرعي اإليماف أف المعتزلة كيرل
 كالسنة، الكتاب مف لو كاستدلكا القكؿ، بيذا قالكا الذيف السمؼ يكافقكف بيذا كىـ بالجكارح، عمؿك  بالمساف،

نما  (1).المؤمنيف مف العصاة حكـ في يكمف الفريقيف بيف الخبلؼ كا 
ف النظر في طريؽ معرفة اهلل تعالى  قاؿ القاضي عبدالجٌبار: "إف معرفة اهلل تعالى كاجبة، كا 

 (2).ا تحصيؿ المعرفة بدكنو لكاف ال معنى إليجابو"كاجب، حتى لك أمكنن
كقاؿ: "ثـ الدليؿ عمى أف معرفة اهلل كاجبة ىي أنيا لطؼ في أداء الكاجبات كاجتناب المقبَّحات، 
كما كاف لطفان كاف كاجبان؛ ألنو جارو مجرل دفع الضرر عف النفس.. كيككف أقرب إلى أداء الكاجبات كترؾ 

 (3).ه لما كاف بيذه المثابة كمعرفة اهلل تعالى بيذه الصفة"المقٌبحات عمى كجو لكال
فالمعتزلة يستعممكف العقؿ في إثبات كجكد اهلل، كلذلؾ غايرت طريقة السمؼ في كثيرو مف األمكر 

 كأىمو اإلسبلـ عمى كالقدرية المعتزلة، أدخمت بقكلو: "كقد (4)الشرعية، كقد أكد ىذا المعنى العمراني اليمني
 متشابو فاتبعكا أقكاليـ، عمييا بنكا التي بأصكليـ لو خبرة ال كمف العكاـ، عمى بيا ليمكىكا الديف في شبيان 
 أقكاليـ، بذلؾ لينفقكا بالتفسير، المشيكريف كالتابعيف الصحابة عف نقؿ ما خبلؼ عمى القرآف كأكلكا القرآف
 كىـ المعتزلة عمى ظيركا الردأ األشعرية؛ ألنيـ بعدىـ ثـ الحديث، أصحاب عمى ضرار الفرؽ أشد فيـ

 (5).بقكليـ" قائمكف

                                                           

 (.121( انظر: الغامدم، اإليماف بيف السمؼ كالمتكمميف )ص (1
 (.67-66)ص شرح األصكؿ الخمسة( عبدالجبار، (2
 (.64( المرجع السابؽ، )ص (3
عبد اهلل بف محمد بف مكسى بف عمراف العمراني اليماني ، شيخ ( العمراني: يحيى بف أبي الخير بف سالـ بف سعيد بف (4

الشافعييف بإقميـ اليمف صاحب البياف كغيره مف المصنفات الشييرة، ، كلد سنة تسع كثمانيف كأربعمائة، تفقو عمى جماعات 
الحديث مف جماعة مف أىؿ  عمنيـ خالة اإلماـ أبك الفتكح بف عثماف العمراني كمنيـ اإلماـ زيد ابف عبد اهلل اليفاعي كسم

(، ابف كثير، 7/336ج) ل، تكفي سنة ثماف كخمسيف كخمس مائة رحمو اهلل تعالى. السبكي، طبقات الشافعية الكبر اليمف
 (.654)ص  طبقات الشافعييف

 (.96-1/95ج( انظر: العمراني، االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار )(5
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بالعبادة  يتبيف مما سبؽ: أف المعتزلة يكافقكف السمؼ في معتقد تكحيد األلكىية، فيفردكف اهلل 
نما الخبلؼ في بعض القضايا العقدية، كيبلحظ أف المعتزلة لـ يفردكا تكحيد  كالدعاء كالذبح كغيرىا، كا 

 ـ القديمة كالحديثة.األلكىية بالحديث في كتبي
 كاحد يءش ىك الشرعي اإليماف بأف القكؿ إلى المسألة ىذه في األشاعرة جميكر ذىب األشاعرة:

  اهلل عف بو أخبر فيما كتصديقو ، محمد كبنبكة تعالى، باهلل القمبي، التصديؽ كىك فيو تعدد ال فقط
 (1).عندىـ المشيكر المذىب ىك كىذا ط،فق قمبي تصديؽ عندىـ فاإليماف ذلؾ، كغير كأنبيائو، كصفاتو،

  القمبي، التصديؽ ىك اإليماف أف عمى قاطبة كتبيـ أجمعت ،(3)جيمية (2)مرجئة اإليماف في فاألشاعرة   
 (4).منو البد أـ القمب تصديؽ عنو أيكفي بالشيادتيف النطؽ في كاختمفكا

اف، كتصديؽ بالجناف، كعمؿ فيـ بذلؾ قد خالفكا السمؼ في تقرير اإليماف كىك اقرار بالمس
 باألركاف. 

 :مظاىر توحيد األلوىية في سورة طو: المطمب الثالث
و هلل تعالى، دكف أف  انفردت الطائفة المنصكرة مف أىؿ السنة بإخبلص التكحيد كالعبادة كالتكجُّ

 يشرككا غيره في العبادة؛ كاألزالـ كاألنداد كاألكلياء كغيرىا.
في كثيرو مف اآليات عف تقرير ىذا التكحيد كالتحذير مف انحرافو، كشٌنع  كقد تحٌدث القرآف الكريـ

 عمى مف اتخذ إليان غيره.
 ذلؾ لو، كمف األمثاؿ كضرب كبيانو التكحيد ىذا تقرير مف مممكء قاؿ شارح الطٌحاكٌية: "كالقرآف

 األكؿ فيجعؿ اهلل، إال عبدي ال أف مستمـز ذلؾ كأف اهلل، إال خالؽ ال أنو كيبيف الربكبية، تكحيد يقرر أنو
 تعممكف كنتـ إذا أنكـ سبحانو ليـ فيبيف الثاني، في كينازعكف األكؿ، يسممكف كانكا إذ الثاني، عمى دليبلن 
 ذلؾ، في لو شريؾ ال يضرىـ، ما عنيـ كيدفع ينفعيـ، بما العباد يأتي الذم ىك كأنو اهلل، إال خالؽ ال أنو

                                                           

 (.151)ص  السمؼ كالمتكمميف اإليماف بيف( الغامدم، (1
( المرجئة: كىـ فرقة مف فرؽ اإلسبلـ يعتقدكف أنو ال يضر مع اإليماف معصية، كما أنو ال ينفع مع الكفر طاعة. سمكا (2

، ككبلىما بمعنى التأخير. (كالمرجئة تيمز كال تيمز)مرجئة العتقادىـ أف اهلل أرجأ تعذيبيـ عمى المعاصي: أم أخره عنيـ، 
 (.2/206جثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ابف األ

( الجيمية: طائفة انتشرت في أكاخر دكلة بني أمية، تنتسب إلى الجيـ بف صفكاف، كمذىبيـ نفي األسماء كالصفات؛ (3
ال فعؿ كما أنيـ مف غبلة المرجئة كالجبرية، كيقكلكف: إف اإليماف ىك المعرفة باهلل فقط كالكفر ىك الجيؿ بو فقط، كأنو 

مقاالت األشعرم،  .ألحد في الحقيقة إال اهلل كحده كأنو ىك الفاعؿ كأف الناس إنما تنسب إلييـ أفعاليـ عمى المجاز
 (.185(، ىراس، شرح العقيدة الكاسطية )ص 279)ص  اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف

 (.80)ص  منيج األشاعرة في العقيدة( الحكالي، (4
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 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰچ : تعالى كقكلو أخرل؟ يةآل معو كتجعمكف غيره، تعبدكف فمـ

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ربزب

 چ نن من زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف

 (1)."[60-59النمؿ: ]
 ما يأتي:عند الفرق في توحيد األلوىّية مظاىر

 بيان أن اهلل مستحٌق لمعبادة: -1

 .[8 ]طو: چهئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني ميٹ ٹ چ 

طو بعدما قرر سبحانو تكحيد الربكبية عمى خمقو بٌيف أنو تعالى ىك المستحؽ في أكائؿ سكرة 
 لمعبادة كىك المعبكد الكحيد في الككف.

: يقكؿ لو، إال العبادة تصمح ال الذم المعبكد: بو يعني قاؿ شيخ المفٌسريف الٌطبرٌم: "فإنو السمف:
 (2).كاألكثاف" اآللية مف سكاه ما دكف الناس أييا فاعبدكا فإياه

جبللو  ،ىك الذم فطر القمكب عمى محبتو" :كيقكؿ ابف القيـ معمقان عمى اآلية كاإلقرار بو كا 
ثبات صفات الكماؿ لو كتنزييو عف صفات النقائص كالعيكب ،كتعظيمو بائف  ،كعمى أنو فكؽ سماكاتو ،كا 
 ،يخافكنو مف فكقيـ ،كترفع إليو أيدييـ عند الرغبات ،تصعد إليو أعماليـ عمى تعاقب األكقات ،مف خمقو

 (3)."كيرجكف رحمتو
معبكد الخبلئؽ في بل إلو غيره؛ فلعبادة أف يتكجو الخمؽ با المستحؽ األحد الفرد الصمد الكاحدىك فاهلل 

 .السماء كاألرض
 :بقكلو كالمعتزلة أثبتكا األسماء كنفكا الصفات كيبيف ابف تيمية حاليـ في ذلؾ :المعتزلة

فؤلنيـ استعظمكا نفييا؛ لما فيو مف تكذيب القرآف تكذيبان ظاىر الخركج عف العقؿ أما إثباتيـ لؤلسماء، "
فإنو ال بد مف التمييز بيف الرب كغيره بالقمب كالمساف، فما ال يميز مف غيره ال حقيقة لو كال  ،كالتناقض

 (4)."إثبات

                                                           

 (.1/36ج) عقيدة الطحاكيةشرح ال( ابف أبي العز، (1
 (.18/274( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(2
 (.307، شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ )صابف القيـ( (3
 (.45ص ) ابف تيمية، النبكات (4)
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األسماء:  كالذم فضمت بو أسماؤه في الحسف سائر" :يقكؿ الزمخشرم في تفسير ىذه اآلية 
 (1)."داللتيا عمى معاني التقديس كالتمجيد كالتعظيـ كالربكبية، كاألفعاؿ التي ىي النياية في الحسف

نفييـ لمصفات فمشبوو عامة كخاصة، كشبية التركيب، كاألعراض، كدليؿ  يتبيف مما سبؽ أف
 .ابتكركىا بسبب اعتمادىـ عمى العقؿ كغير ذلؾ مف الشبو التي، الكماؿ كالنقصاف

 ،اعمـ أف مراتب التكحيد أربع: أحدىا: اإلقرار بالمساف" اآلية: يقكؿ الرازم في تفسير األشاعرة:
كالرابع: أف يصير العبد مغمكرا في بحر  ،كالثالث: تأكيد ذلؾ االعتقاد بالحجة، كالثاني: االعتقاد بالقمب

قرار بالمساف فإف كجد خاليا عف أما اإل ،التكحيد بحيث ال يدكر في خاطره شيء غير عرفاف األحد الصمد
 (2)."االعتقاد بالقمب فذلؾ ىك المنافؽ

حدثة لـ ترد في الكتاب كال السنة، كىي يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة يستخدمكف ألفاظا غريبة كمست
مصطمحات أتت مف الفمسفات القديمة التي تعتمد عمى العقؿ بشكؿ أساسي في مقاالتيـ ككتاباتيـ التي 

 ساس مخالفة لممنيج اإلسبلمي الصحيح النابع مف الكتاب كالسنة.ىي في األ
 ل أحد يستحق العبادة سواه: -2

 .[14 ]طو: چ جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمٹ ٹ چ 

ىذا اإللو لمتفرد في ىذا الككف باأللكىية، ك ااإللو أف الذم يستحؽ العبادة ىك  في ىذه اآلية يبٌيف اهلل تعالى
 كحيد كالصبلة لو.الحؽ ىك الذم يستحؽ الت

 كحدني،: ، كقاؿ ابف الجكزم: "أم(3)سكام" العبادة يستحؽ أحد ال: قاؿ السمعاني: "أم السمف:
 أك كقتيا في كنت سكاء صبلة، عميؾ أف ذكرت متى الصبلة أقـ: أحدىما: قكالف فيو لذكرم الصبلة كأقـ
 (4).مجاىد" الوق فييا، لتذكرني الصبلة أقـ: األكثريف، كالثاني قكؿ ىذا تكف، لـ

نو ال إلو غيره، كيأمره بالعبادة أنو اإللو الكحيد في ىذا الككف كأيذكر لمكسى عميو السبلـ   فاهلل
 .لو سبحانو كبالصبلة التي فييا الراحة كالطمأنينة لمقمب كالبدف

الفكا السمؼ استدؿ المعتزلة بيذه اآلية عمى عبادة مف أعظـ العبادات أال كىي الذكر، كلـ يخ المعتزلة: 
 في ذلؾ.

                                                           

  (.3/53الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج (1)
 (.22/11غيب )ج( الرازم، مفاتيح ال2)

 (.3/323( السمعاني، تفسير القرآف )ج(3
 (.3/154( ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير)ج(4



53 

 

 الشتماؿ فييا لتذكرني أك لي، كيصمى أعبد أف ذكرل فإف قاؿ الزمخشرم في تفسيرىا: "لتذكرني
 كالثناء بالمدح أذكرؾ ألف أك بيا، كأمرت الكتب في ذكرتيا أك ألنى مجاىد، عف ،األذكار عمى الصبلة
 ال كجيى كطمب ذكرل بلصإلخ أك غيرل بذكر تشكبو ال خاصة لذكرل صدؽ، أك لساف لؾ كأجعؿ
 ربيـ ذكر جعميـ في المخمصيف فعؿ ناس غير ذاكران  لي لتككف أك آخر، غرضان  بيا تقصد كال بيا ترائى
 (1)."بو كأفكارىـ ىمميـ كتككيؿ منيـ باؿ عمى

يؤكد الزمخشرم في تفسير ىذه اآلية بعدـ صرؼ الذكر أك المراءاة فيو؛ بؿ البد أف يككف العبد 
عالى في الذكر، كبالتالي فيك ينفي الشرؾ باهلل كيؤكد إفراده بالعبكدية، كىذا ىك لب تكحيد مخمصان هلل ت

 األلكىية.
 عمـ مف التكحيد ألف الفركع؛ عمـ عمى مقدـ األصكؿ عمـ أف عمى "يدؿ: قاؿ الرازم األشاعرة:

 إللييتو، لزمت إنما ادتوعب أف عمى تدؿ فاعبدني: قكلو في الفاء كأيضان  الفركع، عمـ مف كالعبادة األصكؿ،
 بالعبادة ثـ أكالن  بالتكحيد، أمره أف بعد سبحانو لمعبادة، كأنو المستحؽ ىك اهلل أف العمماء تحقيؽ ىك كىذا
 (2)."بالصبلة أمره ثانيان 
، كىنا نقؿ الرازم كبذلؾ يقر األشاعرة أف ذكر اهلل تعالى ىك مظير مف مظاىر تكحيد األلكىية 

ضاعة الكقت في اكمة عمى الصبلة في كقتيا، كعدـ إصالح، كىك تأكيد العبادة كالمدقكؿ عمماء السمؼ ال
 .أمكر الدنيا

 الدعاء يكون هلل وحده: -3

 .[26-25 ]طو: چ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثٹ ٹ چ 

مف مظاىر تكحيد األلكىية أف يتجٌرد العبد في دعائو هلل تعالى، كيتكٌجو إليو بالتذلؿ كالدعاء، فيك كحده 
 ضي الحاجات كمفٌرج الكربات كمعطي األرزاؽ.قا
 
 

                                                           

 (.3/55( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(1
 (.22/19( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
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 يريد: عباس ابف قاؿ لمحؽ، كسعو صدرم، لي اشرح رب مكسى: : "قاؿ(1)قاؿ البغكم السمف:
 ككاف جنكده، ككثرة شككتو لشدة شديدان؛ خكفان  فرعكف يخاؼ كاف مكسى أف كذلؾ غيرؾ، أخاؼ ال حتى

 ال أحدان  أف يعمـ حتى لمحؽ قمبو يكسع أف اهلل أؿفس كجنده، فرعكف مقاكمة مف كمؼ بما صدران  يضيؽ
ذا اهلل، بإذف إال مضرتو عمى يقدر  لي جنكده، كيسر ككثرة شككتو شدة مع فرعكف يخؼ لـ ذلؾ عمـ كا 
 (2).فرعكف" إلى الرسالة تبميغ مف بو أمرتني ما عمي سيؿ يعني أمرم،

، إذ أف اهلل تعالى ىك ر األمرالعبادة هلل كحده، فدعاه بشرح الصدر كتيسي لقد صرؼ مكسى 
 .الذم بعثو إلى فرعكف الطاغية، فما كاف مف مكسى سكل الدعاء لكي ينتصر عمى فرعكف

في ذلؾ مف قصة مكسى مع فرعكف ككيؼ كاف حاؿ  حيث ذكر الزمخشرم كبلمان  :المعتزلة
شرح لي كيسر لي، قد أبيـ الكبلـ أكال فقيؿ: امكسى في دعكتو لفرعكف، ثـ كيؼ دعا اهلل، حيث قاؿ: 

، ثـ بيف كرفع اإلبياـ بذكرىما، فكاف آكد لطمب الشرح كالتيسير لصدره كأمره، كميسران  فعمـ أف ثـ مشركحان 
 يمف أف يقكؿ: اشرح صدرم كيسر أمرل عمى اإليضاح الساذج، ألنو تكرير لممعنى الكاحد مف طريق

شريكي في الرسالة حتى نتعاكف عمى عبادتؾ : اجعمو مألزر: القكة. كأزره: قكاه، أا ،كالتفصيؿ اإلجماؿ
بأحكالنا كبأف التعاضد مما  عالماي  مأ (ِإنََّك ُكْنَت ِبنا َبِصيراً ) ،يتزايد بو الخير كيتكاثر  كذكرؾ، فإف التعاكف

 (3).كأفصح لسانان  ، بأنو أكبر منى سناي مركف نعـ المعيف كالشاٌد لعضدايصمحنا، كأف ى
تفسيرات السمؼ في إيراد قصة مكسى  كافؽه اآلية أف الزمخشرم قد يتبيف مما سبؽ في تفسير ىذ

 مع فرعكف، ككيؼ كاف حاؿ مكسى كدعائو اهلل، كأف يجعؿ أخاه ىاركف عكنا لو في تبميغ دعكتو.
، كاالستعانة بو، كقد مف أعظـ مظاىر تكحيد األلكىٌية ىك صرؼ الدعاء هلل تعالى األشاعرة:

 ُىوَ  الدَُّعاءَ  ِإنَّ ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  بىًشيرو  ٍبفً  النٍُّعمىافً  ادة، عفً الدعاء ىك العب  جعؿ الرسكؿ
 ، كىك مف مظاىر تكحيد األلكىية.(4)"اْلِعَباَدةُ 

                                                           

مة، القدكة، الحافظ، شيخ اإلسبلـ، محيي السنة، ( البغكم: أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد، الشيخ، اإلماـ، العبل(1
الشافعي، المفسر، صاحب التصانيؼ، أحد أئمة المذىب في التفسير كالحديث كالفقو صاحب معالـ التنزيؿ، تكفي: بمرك 

(، 328 /14ج) سير أعبلـ النببلءفي شكاؿ، سنة ست عشرة كخمس مائة. الذىبي،  -مدينة مف مدائف خراساف  -الركذ
 (.548)ص  طبقات الشافعييفثير، ابف ك

 (.3/260ج( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )(2
 (.3/61( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج3)

، أبكاب الترمذم: سنف الترمذم]، [3828: رقـ الحديث 2/1258 ، الدعاء/فضؿ الدعاء،ابف ماجو: سنف ابف ماجو]( (4
: 3/172 ، الرقاؽ/األدعية،ابف حباف: صحيح ابف حباف] ،[2969: رقـ الحديث 5/211 /كمف سكرة البقرة،تفسير القرآف
. أما الحديث الذم انتشر بيف الناس بمفظ: "الدعاء مخ العبادة"، فيك حديث ضعيؼ و الترمذم، صحح[889رقـ الحديث 

 (.441كما قاؿ األلباني. انظر: األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم )ص 
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نما تعالى،  اهلل مف القرب سبب الدعاء أف قاؿ الرازم: "اعمـ  الدعاء بيذا مكسى  اشتغؿ كا 
 طمب  مكسى أف بياف إلى ثـ القرب سبب الدعاء أف بياف إلى أمريف بياف إلى فنفتقر لمقرب، طمبان 
 (1).الدعاء" بيذا القرب

 الحاصؿ الفيـ مقدمة كاالستماع القمب، في اإلليية األنكار لسطكع مقدمة الصدر شرح أف "كاعمـ 

( جم يل ىل مل خلكىي ) الثانية المقدمة  مكسى أعطى تعالى فاهلل الكبلـ، سماع مف

 لي اشرح رب: فقاؿ األخرل المقدمة فطمب المنكاؿ، ذلؾ عمى مكسى نسج جـر فبل (13 ]طو:
 (2).صدرم"

 كقد جعؿ الرازم انشراح الصدر كاالستماع مقدمة لفيـ كبلـ اهلل تعالى كدالة عميو. 
 التسبيح والذكر من مظاىر العبودية: -4

 .[34-33 ]طو: چ حم جم هل مل خل  حل جلچ ٹ ٹ 

 تعالى، فيك تنزيو اهلل تعالى عٌما ال يميؽ بجبللو سبحانو، التسبيح مف مظاىر العبادة الحقة هلل
 ككذلؾ الذكر مف أعظـ العبادات التي يتقٌرب العبد بيا هلل تعالى، كىما مف مظاىر تكحيد األلكىٌية.

 (3).كمضطجعان" كقاعدان  قائمان  اهلل يذكر حتى كثيران، اهلل الذاكريف مف العبد يككف "ال: مجاىد قاؿالسمؼ: 
 فرعكف يٌدعيو ما بينيا مف التي كاألفعاؿ الصفات مف بؾ يميؽ ال عما ننٌزىؾ لكي : "أم(4)المراغي قاؿ

 أثناء غيرؾ معؾ نشرؾ أف دكف مرضاتؾ، ابتغاء كحدؾ كنذكرؾ لو، األلكىية مف الباغية كفئتو الطاغية،
 (5).الحؽ" إلى الٌطغاة المردة كدعكة الرسالة، أداء

المتفرد بالعبادة دكف سكاه،  الى مف مظاىر تكحيد األلكىية أم العبكدية هلل تعالىفالتسبيح كالذكر هلل تع
فاإللو الحؽ ىك الذم يستحؽ التسبيح كالذكر، كليس فرعكف الرجؿ الضعيؼ اليزيؿ أماـ قدرة رب 

  .األرباب، الذم أمره بيف الكاؼ كالنكف

                                                           

 (.22/32( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(1
 (.22/36)ج المرجع السابؽ،( (2
 (.5/283( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(3
ثـ كاف مدٌرس  1909( المراغي: أحمد بف مصطفى المراغي: مفسر مصرم، مف العمماء. تخرج بدار العمـك سنة (4

، لو الشريعة اإلسبلمية بيا. ككلي نظارة بعض المدارس. كعي ف أستاذان لمعربية كالشريعة اإلسبلمية بكمية غكردكف بالخرطـك
 (.1/258ـ. الزركمي، األعبلـ )ج1952كتب منيا ىذا التفسير، تكفي بالقاىرة عاـ 

 (.16/107( المراغي، تفسير المراغي )ج(5
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إلسبلـ بتعزيزه؛ ألنيا تشجع المسمـ : ال شؾ أف إقامة العبادات بشكؿو جماعي مما جاء االمعتزلة
 عمى االلتزاـ بيا كتييج عنده اإليماف.

 -التعاكف فإف كذكرؾ، عبادتؾ عمى نتعاكف حتى الرسالة في شريكي اجعمو: قاؿ الزمخشرم "أم
 (1).كيتكاثر" الخير بو يتزايد -الرغبات مييج ألنو
 كليس في ىذا التفسير ما يخالفكف بو أىؿ السنة. 

يميؽ، كىك ما يعرؼ بالتسبيح، ككذلؾ الذكر  كىية أف ينٌزه العبد خالقو بمامف معالـ تكحيد األل :األشاعرة
 مف دالئؿ تذلؿ العبد لربو.

 اهلل تنزيو فالتسبيح التقديريف كبل كعمى باالعتقاد، يككف كأف بالمساف يككف أف يحتمؿ قاؿ الرازم: "التسبيح
 بصفات تعالى اهلل كصؼ عف عبارة فيك الذكر كأما بو، ميؽي ال عما كأفعالو كصفاتو ذاتو في تعالى
 (2).اإلثبات" عمى مقدـ النفي أف شؾ كال كالكبرياء الجبلؿ

عما ال يميؽ، كأف الذكر ىك كصؼ اهلل بصفات الجبلؿ  مما سبؽ يتبيف أف األشاعرة ينزىكف اهلل
 .كالعظمة

 السجود والتسميم هلل تعالى: -5

 .[70 ]طو: چمك لك اك يق ىق  يف ىف يثٹ ٹ چ 

إنو حقان مظير مف مظاىر تعالي اإليماف، إنيا األلكىية في أسمى صكرىا كأبيى حمميا، حيث يؤمف 
 كيقٌركف بالٌربكبٌية ثـ يخٌركف هلل سٌجدان، كيعمنكف إيمانيـ باهلل سبحانو. الٌسحرة باهلل 

 كطرقو السحر بفنكف خبرة كليـ كشاىدكه، ذلؾ السحرة عايف قاؿ ابف كثير: "فمماالسمف: 
 فيو، مرية ال حؽ كأنو كالحيؿ، السحر قبيؿ مف ليس مكسى فعمو الذم ىذا أف اليقيف عمـ عممكا ككجكىو،

 (3).هلل" سجدان  كقعكا ذلؾ فعند فيككف، كف لمشيء يقكؿ الذم إال ىذا عمى يقدر كال
بو إليان، كالسجكد  لما تيقف السحرة أف ما رأكه ليس سحران؛ بؿ قدرة اإللو الحؽ سجدكا هلل كأقركا

 إقرار باأللكىية لو سبحانو.
إنو مشيد يتجمى فيو اإليماف، حيف سجد سحرةي فرعكف هلل تعالى، كأعمنكا إيمانيـ باهلل  المعتزلة:

 كأفردكه بالسجكد لو سبحانو ككفركا بفرعكف.
                                                           

 (.3/62( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(1
 (.22/52( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
 (.5/303( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(3
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 ألقكا ثـ كالجحكد لمكفر كعصييـ حباليـ ألقكا قد. أمرىـ أعجب ما اهلل قاؿ الزمخشرم: "سبحاف
 رؤكسيـ حتى يرفعكا لـ أنيـ كركل! اإللقاءيف بيف الفرؽ أعظـ فما كالسجكد، لمشكر ساعة بعد رؤكسيـ

 التي منازليـ سجكدىـ في اهلل أراىـ سجدان  خركا لما: عكرمة كعف أىميا، ثكاب كرأكا كالنار الجنة رأكا
 (1).الجنة في إلييا يصيركف

 ة كالعبادة تككف هلل تعالى.كلـ يخالفكا أىؿ السنة في أف الطاع
ثبات نبكة األنبياء، كىي  ألشاعرة:ا إنيا طريقة المتكمميف في االستدالؿ بالعقؿ عمى كجكد اهلل كا 

 يستدلكف بالشرع عمى كجكد اهلل تعالى. فالسمؼ، السمؼطريقة خالفت 
- مكسى يد عمى كبظيكرىا القادر العالـ الصانع عمى األجساـ أحكاؿ بتغير قاؿ الرازم: "فاستدلكا

- الخضكع في النياية ىك بما كأتكا كآمنكا تابكا جـر فبل تعالى، اهلل عند مف صادقان  رسكالن  ككنو عمى 
 (2).السجكد" كىك

إليو مف طرؽ الفمسفة، كىذا لـ فيـ يستعممكف العقؿ كالمقدمات المنطقية ليستدلكا عمى ما يذىبكف 
 الحاكـ األكؿ عمى األمكر.  يأتي مف فراغ، فالفمسفة تمجد العقؿ كتجعمو

 حق ىو الذي يغفر الذنوب:اإللو ال -6

 چ خك حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مضٹ ٹ چ 

 .[73 ]طو:
ؿ، ذكركا سبب إيمانيـ  حيف أعمف الٌسحرةي إيمانيـ باهلل أماـ الطاغية فرعكف، دكف خكؼ أك كىجى

 الذم كاف منيـ. باهلل سبحانو، فاهلل ىك الذم يغفر الذنكب التي سمفت كالكفر

 كالتكبة لمسيئات مكفر اإليماف فإف كمعاصينا كيفرنا قاؿ السعدم مؤكدان ىذا المعنى: "أم: السمف

 في مختاريف غير أنيـ عمى دليؿ ىذا الحؽ بو عارضنا الذم{  جغ مع جع} كقكليـ قبميا ما تجب

نما المتقدـ عمميـ  لمعارضة كراىتيـ مف بقمكبيـ تقام التي النكتة ىذه إكراىان... كلعؿ فرعكف أكرىيـ كا 
 ككفقيـ بسببيا اهلل كرحميـ معيـ أثرت التي ىي اإلغماض كجو عمى فعمكا ما كفعميـ بالباطؿ الحؽ

 (3).كالتكبة" لئليماف

                                                           

 (.76-3/75الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج ((1
 (.22/75( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
 (.509( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص (3
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كانكا ىنا مكرىيف عمى السحر كالسحرة  ،يغفر الذنكب لمف أكره عمييا كىذا دليؿ عمى اف اهلل 
 . بشرىـ بالجنة لما لقكا مف التعذيب كالتنكيؿ في سبيؿ اهلل، كتاب عمييـ ك فرحميـ اهلل بذلؾ

نما رسكؿ المعتزلة:  حيث أكرد الزمخشرم قصة مكسى مع السحرة ككيؼ تأكدكا أنو ليس ساحرا كا 
 (1).مف عند اهلل

 كىـ لـ يخالفكا السمؼ في ذلؾ.
 إذا الطريقة تمؾ عمى ستمراراال منو المراد: أحدىا" ثبلثة كجكه:ير اآلية قاؿ الرازم في تفس األشاعرة:
 فكأنو عميو، كيمكت المستقبؿ في عميو يستمر حتى بالنجاة الفكز في ذلؾ يكفيو ال الحاؿ في الميتدم
 إنما ذلؾ، في صعكبة كال أحد لكؿ يتفؽ قد مما الصالح، كالعمؿ كاإليماف بالتكبة اإلتياف :قاؿ تعالى

 ذلؾ أف عمـ أم اىتدل ثـ: قكلو مف المراد: كثانييا ،عميو كاالستمرار ذلؾ عمى المداكمة في الصعكبة
 االعتقاد اإليماف مف المراد: كثالثيا ،تقصير غير مف ذلؾ إدامة في باهلل مستعينان  كبقي كتكفيقو اهلل بيداية
 مف القمب بتطيير يتعمؽ ما ذلؾ بعد بقي الجكارح أعماؿ إلى إشارة الصالح كالعمؿ الدليؿ عمى المبني

 المسمى كىك لو األشياء حقائؽ انكشاؼ ثـ الصكفية، لساف في بالطريقة المسمى كىك ذميمةال األخبلؽ
 (2).اىتدل" ثـ: بقكلو المرادتاف ىما المرتبتاف فياتاف الصكفية، لساف في بالحقيقة

يتبيف مما سبؽ أف الرازم يستدؿ بقكؿ الصكفية كطريقتيـ، كيجعؿ كبلـ الصكفية ىك المراد مف  
 ارؾ كتعالى، كىذا مخالؼ لمنيج السمؼ الذيف يستدلكف بالكتاب كالسنة.قكؿ اهلل تب

 الشرك باهلل من أعظم نواقض األلوىية: -7

 ]طو: چحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ 

88]. 
مف أعظـ نكاقض تكحيد األلكىٌية ىك أف تتخذ شريكان هلل تعبده، كأم مصيبة أعظـ إذا كاف ىذا 

بؿ ربما يككف بقرة أك جمادان أك ما شابو، كىك ما حدث مع بني إسرائيؿ كما الشريؾ ال يضر كال ينفع؛ 
 تقص عمينا سكرة طو، حيث أضٌميـ السامرٌم كصنع ليـ عجبلن مف حمٌي المصريات.

 عند عارية كانت المصريات حمي مف أكداسان  معيـ حممكا قاؿ صاحب الظبلؿ: "كقد السمف:
 حراـ، ألنيا منيا تخمصان  قذفناىا لقد: كيقكلكف األحماؿ، ىذه إلى يشيركف فيـ معيف، فحممنيا نسائيـ
 ىذا يحمؿ منيـ كاحد أنو أك يرافقيـ كاف سامراء مف رجؿ كالسامرم عجبلن، منيا فصاغ السامرم فأخذىا

                                                           

 (.3/77( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج1)
 (.22/85( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
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 فيك ركح كال فيو حياة كال الخكار، كصكت صكتان  أخرجت الريح فييا دارت إذا منافذ لو كجعؿ المقب،
 حتى يخكر ذىب مف عجبلن  يركف كادكا فما -فيو حياة ال الذم الجسـ عمى يطمؽ سدالج كلفظ -جسد
 ىذا: »قالكا ركح كببلدة فكر ببلىة كفي الذىب عجؿ عمى كعكفكا الذؿ، أرض أنقذىـ مف الذم ربيـ نسكا
ـٍ  لوي  ًإلييكي  (1).معنا" ىنا كىك الجبؿ، عمى عنو يبحث راح «ميكسى كىاً 

، كأف اهلل تبارؾ كتعالى قد غضب مف اهلل بسبب شركيـ ككفرىـ باهلل حيث باء بنكا إسرائيؿ ب 
 بيف ليـ اآليات العظاـ كلكنيـ عتك عف أمر ربيـ.

طريؽ اإليماف باهلل تعالى ال تخمك مف فتنة كمحنة، كىك اختبار لممؤمف حيف يتعمؽ بو  المعتزلة:
سرائيؿ فيتنكا بالعجؿ كعبدكه ليختبر مكالنا كيستعيف بحكلو كقكتو، كىذا مف ثمرات تكحيد األلكىية، فبنك إ

 إيمانيـ.
 كضبلالن؟ إسرائيؿ لبنى فتنة صار حتى الحمىٌ  مف العجؿ اهلل خمؽ فمـ: قمت قاؿ الزمخشرم: "فإف

 اآلخرة كفي الدنيا الحياة في الثابت بالقكؿ آمنكا الذيف اهلل ليثبت عباده بيا اهلل محف محنة بأٌكؿ ليس: قمت
 (2).أعجب" إبميس خمؽ مف فميكف العجؿ، خمؽ مف عجب كمف. الميفالظ اهلل كيضؿ

كما أكثرىـ في  إنو اختبار لممؤمنيف كامتحاف لقكة إيمانيـ، فاهلل يثبت الذيف آمنكا كيضؿ الظالميف 
 .بني إسرائيؿ، الذيف رأكا اآليات العظاـ أماـ أعينيـ كلكنيـ لـ يؤمنكا

ة فيك يحتجكف بيذه اآلية عمى إضافة المسببات لمسبب في عمى طريقة المتكمميف العقمي األشاعرة:
ي إسرائيؿ الذيف ضمكا بعبادة نبلعجؿ بصدكر الصكت منو، كالضبلؿ لالظاىر، كيثبتكف عدـ ألكىية ا

 العجؿ.
 أعظـ شبية الذىب مف متخذ عجؿ عف صكت ظيكر في ليس: األصحاب "قاؿ يقكؿ الرازم:

 إليان، العجؿ ذلؾ ككف ينفي بأف أكلى إليان  كالقمر الشمس ككف نفيي الذم كالدليؿ كالقمر الشمس في مما
 عمى حممو فكجب عميو، اآلية حمؿ يصح فبل التكميؼ، في تشديدان  العجؿ ذلؾ حدكث يككف ال فحينئذ
 تضاؼ العادية المسببات جميع أف أليس: قمنا السامرم إلى اإلضبلؿ أضاؼ: قكليـ فييـ، الضبلؿ خمؽ
ف لظاىر،ا في أسبابيا إلى  أم السامرم كأضميـ قرئ كأيضان  ىاىنا فكذا تعالى، اهلل ىك ليا المكجد كاف كا 

 (3).السامرم" ضبلالن  كأشدىـ

                                                           

 (.2348-4/2347مج) في ظبلؿ القرآف( قطب، (1
 (.3/83( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(2
 (.22/87( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
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كذلؾ بسبب دراسة كتبيـ كمؤلفاتيـ، يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة قد تأثركا كثيرا بالفبلسفة،  
عدـ الزيغ كاالنحراؼ الميمؾ الذم كقعكا كاألجدر ليـ أف يتخذكا الكتاب كالسنة مرجعية ليـ، فبيما يضمنكا 

 فيو.
 الطغاة يخشون توحيد األلوىية: -9

  مي زي ٰىري ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يكٹ ٹ چ 

 .[71 ]طو: چمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

إف أكثر ما يخشاه الطغاة كالفراعنة ليس تكحيد الربكبية، فيك ال يؤثر عمى ممكيـ كجبركتيـ؛ بؿ 
يدد عركشيـ؛ ألنو يفرد اهلل بالعبكدية كالطاعة كالدعاء، كأكلئؾ يريدكف الطاعة ذلؾ التكحيد الذم ي

 العمياء.
 تمزؽ التي القكة الغابة، في الكحكش قكة الغاشمة؛ بالقكة االستعبلء : قاؿ سيد قطب: "ثـالسمف 
لمشيد ىدد في ىذا ا كلكنو، بالناب يقرع كحيكاف بالحجة يقرع إنساف بيف تفرؽ كال كاألكصاؿ، األحشاء

 كقد -يممككف ال أنفسيـ ىـ أنيـ يدرؾ ال الذم الطاغية فرعكف السحرة عندما أقركا باإليماف هلل كحده، قكلة
 ثـ يشاء، كيؼ يقمبو الرحمف أصابع مف أصبعيف بيف كالقمب عنيا، يدفعكه أف -اإليماف قمكبيـ لمس

 عف يعجزكف حيف كاألبداف الجسكـ عمى طكنوكيسم الطغاة عميو يعتمد الذم الغميظ بالعذاب الغميظ التيديد
 بمصدرىا الصغيرة الذرة كصمت قد اإليمانية الممسة كانت األكاف، فات قد كافكاألركاح. القمكب قير

 (1).قكيمة" قكية ىي فإذا اليائؿ،
، حيث كال امرأة كال شيخان  ، ال يرحـ صغيران غاشمان  متكبران  يتضح مما سبؽ أف فرعكف كاف مستعميان 

األيدم كاألرجؿ كصمبيـ كعذبيـ، فعندما آمف الناس كعرفكا حقيقة اإليماف لـ يضرىـ شيء، كتحدكا  قطع
   فرعكف ألف اهلل أقكل مف فرعكف.

كفي ذلؾ اختبار لممكحديف، كقكة إيمانيـ باهلل، حيث يذكر الزمخشرم كيؼ كانت  المعتزلة:
رجؿ اليسرل، ألٌف كؿ كاحد مف العضكيف خالؼ أف تقطع اليد اليمنى كالطريقة التعذيب كقطع األطراؼ: "

البتداء الغاية: ألف القطع مبتدأ كناشئ مف  كمفاآلخر، بأف ىذا يد كذاؾ رجؿ، كىذا يميف كذاؾ شماؿ. 
شبو تمكف  ، ثـفقد اتصفت باالختبلؼ ألنيا إذا خالؼ بعضيا بعضان  ؛األعضاء لبعضيامخالفة 

مف  ليـ باقتداره كقيرهحيث كاف فرعكف طاغية كعائو،  المصمكب في الجذع بتمكف الشيء المكعى في

                                                           

 (.4/2343جم( قطب، في ظبلؿ القرآف )(1
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ألف مكسى لـ يكف قط مف  ؛، كاستضعاؼ لو مع اليزء بوكتكضيع لمكسى  ،بأنكاع العذاب و ليـتعذيب
 (1).التعذيب في شيء
 قد كافقكا السمؼ رحميـ اهلل. كىنا أيضان 

 إحداىما: ،مشتمؿ عمى شبيتيفكىذا الكبلـ " :كيذكر الرازم تفسير ىذه اآلية فيقكؿ األشاعرة:
كتقريره أف االعتماد عمى الخاطر األكؿ غير جائز بؿ ال بد فيو مف  چ رن  مم ام يل ىل ملچ  قكلو

البحث كالمناظرة كاالستعانة بالخكاطر، فمما لـ تفعمكا شيئا مف ذلؾ بؿ في الحاؿ: آمنتـ لو دؿ ذلؾ عمى 
: قكلو: إنو لكبيركـ الذم عممكـ السحر يعني أنكـ كثانييا ،أف إيمانكـ ليس عف البصيرة بؿ عف سبب آخر

تبلمذتو في السحر فاصطمحتـ عمى أف تظيركا العجز مف أنفسكـ تركيجا ألمره كتفخيما لشأنو، ثـ بعد 
إيراد الشبية اشتغؿ بالتيديد تنفيرا ليـ عف اإليماف كتنفيرا لغيرىـ عف االقتداء بيـ في ذلؾ فقاؿ: فؤلقطعف 

ف خبلؼ كالقطع مف خبلؼ أف تقطع اليد اليمنى كالرجؿ اليسرل ألف كؿ كاحد مف أيديكـ كأرجمكـ م
ألقطعنيا مختمفات ألنيا إذا  ،العضكيف خبلؼ اآلخر، فإف ىذا يد كذاؾ رجؿ كىذا يميف كذاؾ شماؿ

خالؼ بعضيا بعضا فقد اتصفت باالختبلؼ ثـ قاؿ: كألصمبنكـ في جذكع النخؿ فشبو تمكف المصمكب 
 (2)."مكف الشيء المكعى في كعائو فمذلؾ قاؿ في جذكع النخؿفي الجذع يت

 في ىذه اآليات.كلـ يخالفكىـ السمؼ كافقكا يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة 
 خالصة:ال

 مف خبلؿ عرض المبحث الثاني يمكف تمخيص النقاط التالية:
عبد كالتنسؾ كالعبكدية، كىك : بعد عرض اآلراء في معنى األلكىية يرجع معنى ألكىية في المغة إلى التأولً 

 مف كممة إلو أصبلن.
 أك شرؾ دكف تعالى هلل كالباطنة الظاىرة العبادة أنكاع جميع ىك صرؼ تكحيد األلكىية اصطبلحان  :ثانياً 
 كالزكاة. كالصبلة كالرجاء كالخكؼ رياء؛
  .اىر ىيكىذه المظ : بياف مكقؼ الفرؽ مف مظاىر تكحيد األلكىية، كعرض أقكاليـ فيياثالثاً 
بياف أف اهلل مستحؽه لمعبادة كأنو ال معبكد إال إياه، كال أحد يستحؽ العبادة سكاه، فيك الخالؽ المتفرد  

بالخمؽ فبل أحد يعبد سكاه، كالدعاء يككف لو كحده، فبل أحد ينفع أحد فالدعاء يككف لو سبحانو دكف غيره 
جميع العبادات تصرؼ لو سبحانو، كالسجكد  مف الخمؽ، كالتسبيح كالذكر مف مظاىر العبكدية، إذ أف

مف مظاىر تكحيد األلكىية، كاإللو الحؽ ىك الذم يغفر الذنكب، كالشرؾ باهلل مف  كالتسميـ هلل تعالى أيضان 
أعظـ نكاقض األلكىية، ثـ الطغاة يخشكف تكحيد األلكىية كمف خبلؿ عرض منيج المعتزلة كاألشاعرة، 

 و ما خالفكىـ فيو.يكجد ما كافقكا السمؼ فيو كمن
                                                           

 (. 3/76)ج انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (1)
 (.22/76الرازم، مفاتيح الغيب )ج (2)
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 المبحث الثالث
 توحيد األسماء والصفات عند الفرق من خالل سورة طو

   :تعريف توحيد األسماء والصفات: المطمب األول
 التعريف المغوي: -أولً 
 :  لغة األسماء -1

 كالكاك كالميـ السيف( سمك)، قاؿ ابف فارس: "كى مى يرجع االشتقاؽ المغكم لكممة اسـ إلى الكممة سى 
 تنكيو ألنو العمك؛ مف كىك مك،سى " اسـ" أصؿ إف عمكت، كيقاؿ إذا سمكت، يقاؿ. العمك عمى يدؿ أصؿ
 (1).المعنى" عمى كداللة

 ابف قاؿ بو؛ تعرؼ الشيء عمى تكضع كسمة رسـ ، كاالسـ(2)عبلمتو: ماهكسً  موكسً  الشيء كاسـ
 ىذا اسـ مبتدئا كقكلؾ بعض مف عضوب بو لتفصؿ العرض أك الجكىر عمى المكضكع المفظ "كاالسـ: سيده
ف كذا،  (3).كسمو" سمو ككذلؾ كذا، ىذا اسـ قمت شئت كا 

:م عمى عدة يطمؽ االسـأف  يتبيف مما سبؽ  عافو
 سمة الشيء. -3العبلمة.    - 2   العمك. -ا 

 :لغة الصفات -2
: كالفاء كالصاد الكاك( ؼى صى كى )، قاؿ ابف فارس: "ؼى صى يرجع أصؿ كممة صفة إلى الفعؿ الثبلثي كى 

 .(4)لمشيء" البلزمة األمارة: كالصفة ،كصفان  أصفو ككصفتو ،الشيء تحمية ىك كاحد، أصؿ
 مف عكض كالياء حبله،: كصفة كصفان  كعميو لو الشيء كصؼ: ؼى صى كجاء في لساف العرب: "كى 

 ،وكنعت بحميتو الشيء كصفؾ الكصؼ": الميثقاؿ  الحمية، كالصفة المصدر الكصؼ: كقيؿ الكاك،
 (5).الكصؼ" مف الشيء كتكاصفكا

 يتضح مما سبؽ أف الصفة تدؿ عمى المعاني اآلتية: 
 النعت. -3 األمارة. -2 .التحمية -1

                                                           

 (.99-3/98( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.14/401ج) لساف العرب( ابف منظكر، (2
 (.8/624ج) المحكـ كالمحيط األعظـ( ابف سيده، (3
 .(6/115( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(4
 .(9/356( ابف منظكر، لساف العرب )ج(5
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 التعريف الصطالحي: -ثانياً 
  :عند السمف والصفات األسماء توحيدتعريف  .1
 كجو عمى الصفاتك  األسماء مف  رسكلو لو كأثبتو لنفسو أثبتو ما كؿّْ  إثبات قاؿ الصنعاني: "ىك  

  يميؽ ال ما كؿّْ  عف كتنزييو تعطيؿ، أك تأكيؿ أك تحريؼ كدكف تمثيؿ، أك تكييؼ دكف كجبللو، بكمالو يميؽ
 كيسمى تعريؼ المعرفة كاإلثبات.، (1)بو"
كىميك  -3  نفسو بو كصؼ بما كيكصؼ نفسو بو سمى بما تعالى اهلل دعىيي  أف ىك": بقكلو (2)عرفو الحى

  (3)".كالتمثيؿ التشبيو عنو كينفى  محمد رسكلو بو ككصفو
ىك إثبات ما أثبتو اهلل نفسو  ،عند السمؼ مما سبؽ تبيف أف تكحيد األسماء كالصفات: الخالصة

أف االسـ يدؿ عمى كأثبتو لو رسكلو مف األسماء كالصفات دكف تكييؼ أك تعطيؿ أك تمثيؿ أك تشبيو، ك 
رة كالنعت، كىناؾ فرؽ بيف االسـ كالصفة، إذ االسـ ىك العبلمة العبلمة كالعمك، كأف الصفة تدؿ عمى اإلما

 البارزة لمشيء، أما الصفة فيي كالتحمية لمشيء كليس عبلمةن لو.
  :والصفات عند المعتزلة األسماء تعريف توحيد .2

 يقكؿ األشعرم: "أجمعتكما ال يعرؼ المعتزلة أسماء هلل تعالى كال صفات إنما ىي أقكاؿ ككبلـ، 
 هلل أسماء حي قادر عالـ نوإ اهلل فقكؿ ككبلـ، أقكاؿ ىي كأسماءه سبحانو اهلل صفات أف عمى لةالمعتز 

 صفات سائر في قكليـ ككذلؾ قدرة، صفة كال عممان  لو صفة يثبتكا كلـ الخمؽ، أقكاؿ ككذلؾ لو، كصفات
 (4)."النفس

الصفة، كيجعمكنيما مف خبلؿ تعريؼ المعتزلة لؤلسماء كالصفات أنيـ ال يفرقكف بيف االسـ ك 
بمعنىن كاحد، كيعتبر ىذا القكؿ مغالطة لمغة كالعقكؿ، كالحؽ التفريؽ بيف االسـ كالصفة، كمقصد المعتزلة 

 (5).مف عدـ التفريؽ بيف االسـ كالصفة التمييد لنفي الصفات اإلليية
ثبكتية أك قسماف: صفات سمبية تسمب عف المَّو ما ال يميؽ بو، كصفات  "كالصفات عند المعتزلة

كلـ يجد المعتزلة في إثبات الصفات السمبية هلل سبحانو ما يتعارض مع مفيكميـ عف التكحيد، أك ، إيجابية
                                                           

 (.9، تطيير االعتقاد عف أدراف اإللحاد كيميو شرح الصدكر في تحريـ رفع القبكر )ص كالشككاني لصنعاني( ا(1
كىمي: حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي: فقيو أديب، مف عمماء )جيزاف( بيف الحجاز كاليمف. كلد في قرية )السبلـ( (2 ( الحى

 (.2/159ـ. الزركمي، األعبلـ )ج1958لرسائؿ، تكفي بمكة عاـ التابعة لمدينة المضايا، جنكبي جيزاف، لو العديد مف ا
 (.2/459ج) ( الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ(3
 (.198ص / 1ج) مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف( األشعرم، (4
 (.72( العكمكؾ، منيج المعتزلة في تكحيد األسماء كالصفات )ص (5
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مف ىذه الصفات: القدـ، كتنفي ىذه الصفة عف المَّو ، يمس فكرة التنزيو كما يفيمكنيا مف القرآف الكريـ
أما الصفات الثبكتية أك اإليجابية التي ، حكادثالحدكث، كالكحدانية كتنفي عف المَّو التعدد، كمخالفة ال

فقد نفى المعتزلة  كمف ىذه الصفات: العمـ كالقدرة كاإلرادة كالحياة تتعمؽ بإثبات معنى زائدو عمى الذات
، كيذكر البغدادم في كتابو الفرؽ (1)إثباتيا يتعارض مع فيميـ لمتكحيد " اتصاؼ المَّو بيا أك أكثرىا؛ ألف

يجمعيا كميىا فى بدعتيا امكر ًمٍنيىا نىفييىا كميىا عىف قد المعتزلة في األسماء كالصفات فيقكؿ: "بيف الفرؽ معت
قىٍكليا ًبأىنَّوي لىٍيسى هلل  يىاة كىالى سمع كىالى بصر كىالى  -عز كىجؿ-اهلل عز كىجؿ ًصفىاتو االزلية كى عمـ كىالى قدرىة كىالى حى

 (2).اسـ كال صفة" اف اهلل تىعىالىى لـ يكف لىوي ًفي االزؿ صفة أزلية كىزىاديكا عمى ىىذىا بقىٍكليـٍ 
يتبيف مما سبؽ أف المعتزلة لـ يفرقكا بيف االسـ كالصفة، بيدؼ نفي الصفات عف اهلل تبارؾ  

كتعالى بحجة أنيا تكجب التركيب كالتجسيـ كتعدد القدماء، فيـ قد نفكا العمـ كالقدرة كغيرىا مف الصفات 
عندىـ، كلكنيـ في حقيقة األمر خالفكا النصكص الصريحة الكاضحة مف الكتاب كالسنة   لمعارضتو التكحيد

 تعالى. وفي إثبات الصفات هلل تبارؾ 
  والصفات عند األشاعرة: األسماء تعريف توحيد .3

تيعٌد األشاعرة مف طكائؼ المعطّْمة كيدخمكف في عمكـ الجيمٌية كالمرجئة إلنكارىـ أكثر الصفات، 
إال القميؿ منيا، كىي سبعة عمى المشيكر، ككذلؾ يعتبركف مف طكائؼ الصفاتية كالكبلبية  كال يثبتكف

كالماتريدية؛ ذلؾ ألنيـ يثبتكف بعض الصفات، فسٌمكا صفاتية في مقابؿ نفاة الصفات مثؿ المعتزلة 
 كاإلباضية كالجيمية.

 باب" في مرجئة أنيـ عمييـ األغمب" األشعرية"قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في مجمكع الفتاكل: "ك
 مف نكع فييـ بؿ محضة؛ جيمية فميسكا الصفات في كأما ؛"القدر باب" في جبرية ،"كاألحكاـ األسماء
 (3).التجيـ"

احتج األشاعرة في إثباتيـ لمصفات السبعة بأف العقؿ قد أثبت ىذه الصفات كدؿ عمييا كىي كما 
 يمي:
 (4).ػ كالكبلـ 7ػ البصر. 6ػ السمع. 5 اةالحي .4  العمـ .3 اإلرادة .2 القدرة. 1

كىذا يرجع  ،سبؽ أف األشاعرة يثبتكف فقط سبع صفات، أما باقي الصفات فبل يثبتكنيايتبيف مما 
كىي القدرة كاالرادة كالعمـ كالحياة  ،كأف العقؿ فقط يثبت سبع صفات ،عندىـ بسبب أنيا تخالؼ العقؿ

                                                           

 (.1/136ج) السنة أىؿ تأكيبلت الماتريدم، (1)
 (.1/94جالفرؽ بيف الفرؽ ) ،لبغدادما (2)

 (.6/55ج) مجمكع الفتاكل ،( ابف تيمية(3
 (.1/161ج( انظر: الخميس، شرح الرسالة التدمرية )4)
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بدكف تكيؼ كال تشبيو  ،الذم يثبت الصفات جميعيا ،ىب السمؼكىذا مخالؼ لمذ ،كالسمع كالبصر كالكبلـ
 كال تمثيؿ كال تجسيـ كال تعطيؿ.

 الثا: الفرق بين األسماء والصفات:ث
تميؽ بو كتناسب كمالو، كال يشبيو فييا  ،كؿ أسماء اهلل سبحانو مشتممة عمى صفات لو سبحانو

الصفات إنما ىي مف معاني األسماء الحسنى فأثبت أف " لو، شيء، فأسماؤه سبحانو أعبلـ عميو كنعكت
في الغالب بخبلؼ بعض الصفات مثؿ الكجو كاليديف كالقدـ كغيرىا، كاألسماء دالة عمييا كما تدؿ عمى 

 (1).كأسماؤه صفاتو، كصفاتو أكصافو"ما يعنيو اإلماـ البييقي بقكلو: الذات. كىك 
ئمة بالذات، كىذه المعاني القائمة بالذات فاألسماء تدؿ عمى الذات، كالصفات تدؿ عمى معاف قا  

 (2).ىي الصفات
كؿ أسماء اهلل سبحانو مشتممة عمى كىنا يذكر ابف باز الفرؽ بيف األسماء كالصفات فيقكؿ: "

صفات لو سبحانو تميؽ بو كتناسب كمالو، كال يشبيو فييا شيء، فأسماؤه سبحانو أعبلـ عميو كنعكت لو 
إلى غير  ،القدكس، السبلـ، المؤمف، المييمفحيـ، العزيز، الحكيـ، الممؾ، عز كجؿ، كمنيا: الرحمف، الر 

ذلؾ مف أسمائو سبحانو الكاردة في كتابو الكريـ كفي سنة رسكلو األميف، فالكاجب إثباتيا لو سبحانو عمى 
 الكجو البلئؽ بجبللو مف غير تحريؼ كال تعطيؿ، كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ، كىذا ىك معنى قكؿ أئمة

 (3)."أمركىا كما جاءت ببل كيؼ ،كمالؾ كالثكرم كاألكزاعي كغيرىـ السمؼ
أعبلـ  يقكؿ ابف عثيميف في الفرؽ بيف األسماء كالصفات: "أسماء اهلل تعالى أعبلـ كأكصاؼ:

باعتبار داللتيا عمى الذات، كأكصاؼ باعتبار ما دلت عميو مف المعاني، كىى باالعتبار األكؿ مترادفة 
، كباالعتبار الثاني متباينة، لداللة كؿ كاحد منيما عمى -عز كجؿ-مى مسمى كاحد، كىك اهلل لداللتيا ع

الحي، العميـ، القدير، السميع، البصير، الرحمف، الرحيـ، العزيز، الحكيـ كميا أسماء ف ،معناه الخاص
ـ غير معنى لمسمى كاحد كىك اهلل سبحانو كتعالى، لكف معنى الحي غير معنى العميـ، كمعنى العمي

 (4).القدير، كىكذا
عمى ىذا فيجب الكقكؼ فييا عمى ما ك  ،أسماء اهلل تكقيفية ال مجاؿ لمعقؿ فيياأف  كيبيف أيضان 

 ،ألف العقؿ ال يمكنو إدراؾ ما يستحقو تعالى مف األسماء ؛جاء بو الكتاب كالسنة، فبل يزاد فييا كال ينقص
تعييف ىذه األسماء، كالحديث  يصح عف النبي كلـ  معيفغير محصكرة في عدد   سماء اهللكأ

 .تعيينيا ضعيؼ في المركم عنو

                                                           

 (.1/395جالصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو )الجامي،  ( 1)
 .(1/161جيس، شرح الرسالة التدمرية )( انظر: الخم2)
 (.6/222جمجمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز ) ،بف بازا  (3)
 (.1/9ج) العثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى (4)
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 لتزاـ:كداللة أسماء اهلل تعالى عمى ذاتو كصفاتو تككف بالمطابقة كالتضمف كاال
مثاؿ ذلؾ: "الخالؽ" يدؿ عمى ذات اهلل، كعمى صفة الخمؽ بالمطابقة، كيدؿ عمى الذات كحدىا كعمى 

 (1).، كيدؿ عمى صفتي العمـ كالقدرة بااللتزاـصفة الخمؽ كحدىا بالتضمف
صفات اهلل تعالى كميا صفات كماؿ ال نقص فييا بكجو مف الكجكه كالحياة، كالعمـ، كالقدرة،  أما

مع كالسمع، كالبصر، كالرحمة، كالعزة، كالحكمة، كالعمك، كالعظمة، كغير ذلؾ. كقد دؿ عمى ىذا: الس
كألف مف  كذلؾ: ألف كؿ اسـ متضمف لصفة مف باب األسماءة، كباب الصفات أكسع كالعقؿ كالفطر 

ال مجاؿ لمعقؿ كصفاتو سبحانو تكقيفية  الصفات ما يتعمؽ بأفعاؿ اهلل تعالى، كأفعالو ال منتيى ليا،
 (2).فييا

مف أبكب التكحيد، فمف خبللو نثبت هلل تبارؾ  يتبيف مما سبؽ أف األسماء كالصفات باب كاسع
 األسماءو كبياف المعتقد الحؽ الصحيح كىك معتقد السمؼ الصالح، الذيف يثبتكف هلل كتعالى أسماؤه كصفات

معتمديف في ذلؾ عمى الكتاب كالسنة دكف تشبيو لممخمكقات كال تجسيـ كال تكييؼ كال تعطيؿ،  الصفاتك 
نما عمدتنا في ذلؾ كتاب اهلل كسنة رسكلو ت الصفا عطمت كأكما أسمفت، أما الفرؽ التي أكلت   كا 

الصكاب في ذلؾ بسبب أف إثبات الصفات يكجب التركيب كتعدد القدماء حسب معتقد فيؤالء جانبكا 
كقالكا أنو يخالؼ العمـ، كاألصؿ في ذلؾ الكقكؼ عند  المعتزلة أما األشاعرة قدمكا العقؿ في ذلؾ

  .فيوالنصكص كالتسميـ بما جاءت بو، كعدـ الخكض فيما ال فائدة 
 :سماء والصفاتج الفرق في تقرير األمني: المطمب الثاني

 :: منيج السمف في تقرير األسماء والصفاتأولً 
مف أنكاع التكحيد الثبلثة عند السمؼ ىك تكحيد اهلل تعالى في أسمائو كصفاتو، فيثبتكف هلل تعالى 

كف أسماءه كصفاتو كما كردت في الكتاب كالسنة الصحيحة مف غير تحريؼ كال تعطيؿ كال تكييؼ، فيؤمن
 بأسمائو الحسنى كصفاتو العميا.

الذيف السمؼ التكحيد اختمفت فيو الفرؽ اإلسبلمية، ككثر فيو الجداؿ كالخكض، بيف كىذا النكع مف 
   سكؿ اهللكقد كرد عف ر ، أثبتكىا كما كردت، كبيف المتكمميف الذيف عٌطمكا بعضيا كمثٌمكا البعض اآلخر

ٍيرىةى:  كأىبً   ما ركاها مني يثبت أسماء اهلل ، صحيحان  حديثان   ِتْسَعةً  ِلمَّوِ  ِإنَّ " ؿ:قىا أىفَّ رىسيكؿى المًَّو "ىيرى

                                                           

 (.1/11ج)،  ( انظر: العثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى1)
 (.    1/11ج)و، المرجع نفس( انظر: 2)
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ًصفىاتيوي قىاًئمىةه ًفي اىلتٍَّنًزيًؿ، " ،(1)"الَجنَّةَ  َدَخلَ  َأْحَصاَىا َمنْ  َواِحًدا، ِإلَّ  ِماَئةً  اْسًما، َوِتْسِعينَ  بّْنىا كى فىأىٍسمىاءي رى
ميكِّا مىٍحفيكظىةه عىٍف اىلرَّسيك  ٍخميكقىةو، كىالى ميٍستىٍحدىثىةو، فىتىعىالىى اىلمَّوي عىمَّا يىقيكؿي اىٍلميٍمًحديكفى عي ٍيري مى ًؿ، كىًىيى كيمُّيىا غى

 (2)."كىًبيرنا
ـ ًفي أىنَّيىا أىسمىاء هلل " :ثبات األسماء هلل في إ ابف حـزيقكؿ  ٍسبلى لـ يٍختىمؼ أحد مف أىؿ اإٍلً كى
ريف مف يىقيكؿ ذىًلؾ لىكىافى  نَّيىا الى ييقىاؿ أىنَّيىا نعكت لىوي تىعىالىى كىالى ًفي أى  لىك كجد ًفي اٍلميتىأىخّْ اؼ اهلل كى كىالى أىٍكصى

ة ألحد ًفي الٌديف دكف رىسيكؿ  بىاًطبلن  قكالن  الفىة لقىٍكؿ اهلل تىعىالىى كىالى حجَّ ميخى  ".(3)كى
 عمى كالمغرب المشرؽ مف جميعيـ ئمةاأل اتفؽ قدقاؿ محمد بف الحسف:  ؿ ابف تيمية: "ك قكي
 كال تفسير غير مف  الرب صفة في  اهلل رسكؿ عف الثقات بيا جاء التي كاألحاديث بالقرآف اإليماف
 فإنيـ الجماعة؛ كفارؽ  النبي عميو كاف عما خرج فقد ذلؾ مف شيئان  اليكـ فسر فمف تشبيو، كال كصؼ

 (4).سكتكا" ثـ كالسنة الكتاب في بما أقركا كلكف يفسركا؛ كلـ يصفكا لـ
 كبما نفسو بو كصؼ بما اهلل يكصؼ أف كأئمتيا األمة سمؼ كقاؿ في مكضع آخر: "كمذىب

 تعالى اهلل صفات نفي يجكز فبل. تمثيؿ كال تكييؼ كال تعطيؿ؛ كال تحريؼ غير مف  رسكلو بو كصفو

 يه مهىه جه ينچ   حانوسب ىك بؿ المخمكقيف؛ بصفات تمثيميا يجكز كال نفسو؛ بيا كصؼ التي

 (5).أفعالو" في كال صفاتو في كال ذاتو في ال شيء كمثمو ليس [11الشكرل: ] چحي جي

مف األسماء  النبي ىك اإليماف بكؿ ما كرد في كتاب اهلل كسنة: المسألة ىذه في السمؼ كمنيج
عصر الصحابة  ظاىرىا، كقد انقضىيخرجيا عف زيادة كال نقصاف منيا، كال تأكيؿ ليا بما  دكفكالصفات 

كالتابعيف مف السمؼ كاألئمة عمى التسميـ المطمؽ بما جاء في الكتاب كالسنة عف الذات اإلليية كصفاتيا، 
في مسألة كاحدة مف مسائؿ األسماء كاألفعاؿ؛ بؿ كميـ عمى إثبات ما نطؽ بو الكتاب كالسنة،  يختمفكاكلـ 
 (6).كلكاكلـ يؤ  يحرفكا لـ

 
                                                           

 صحيحمسمـ: ]، [7392حديث: ال : رقـ9/118التكحيد/ إف هلل مائة اسـ إال كاحدان،  ،: صحيح البخارم]البخارم (1)
 .[2677: رقـ الحديث 2062/ 4 ، الذكر كالدعاء كالتكبة/في أسماء اهلل تعالى،مسمـ

 (.1/76جأصكؿ السنة ) زمنيف،ابف أبي   (2)
 (.2/116جالممؿ كاألىكاء كالنحؿ ) الفصؿ في ،بف حـزا (3)

 (.5/143ج) مجمكع الفتاكل( ابف تيمية، (4
 (.5/195ج) المرجع السابؽ:( (5
 (.137)ص  ( انظر: التركي، مجمؿ اعتقاد أئمة السمؼ(6
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  وصفاتو. اهلل ءأسما في فيم السمف طريقة .1
  :ىيك  ،(1)رئيسة أمكر ثبلثة في كصفاتو اهلل أسماء في فيـ السمؼ طريقة تمخيص يمكف

 غير مف  رسكلو لساف عمى أك كتابو، في لنفسو اهلل أثبتو ما إثبات كىي :اإلثبات في طريقتيم: األول
 مف الشرعية النصكص في ثبت ما جميع بأف فيؤمنكف تمثيؿ، كال تكييؼ، غير كمف تعطيؿ، كال تحريؼ،
 .المخمكقيف صفات تماثؿ ال كأنيا تعالى، اهلل بجبلؿ تميؽ حقيقية صفات أنيا تعالى اهلل صفات
 صفات مف  رسكلو لساف عمى كتابو، أك في نفسو عف اهلل نفاه ما نفي :النفي في طريقتيم: الثاني

 .كعبل جؿ عنو المنفية الصفة ضد كماؿ ثبكت اعتقادىـ مع النقص،
 كالجية كالحيز، كالجسـ، فيو؛ الناس تنازع مما التوقف() إثباتو ول نفيو يرد لم فيما طريقتيم: الثالث
 فيستفصمكف معناه كأما كركده، لعدـ ينفكنو، كال يثبتكنو فبل لفظو، في التكقؼ فيو فطريقتيـ ذلؾ، كنحك
ف ردكه، عنو اهلل ينزه باطؿ بو أريد فإف عنو،  (2).قبمكه اهلل عمى نعيمت ال حؽ بو أريد كا 

كاإلمرار  اإلقرار عمى متفقكف -أم السمؼ كالخمؼ–كيؤكد ىذا المعنى ابف قدامة بقكلو: "كميـ 
 باالقتفاء أمرنا كقد. لتأكيمو تعرض غير مف رسكلو كسنة اهلل كتاب في الصفات مف كرد لما كاإلثبات،
 (3).الضبلالت" مف أنيا كأخبرنا المحدثات كحذرنا بمنارىـ كاالىتداء آلثارىـ،

الذيف  السمؼكىك التكحيد الذم اختمفت فيو الفرؽ اإلسبلمية، ككثر فيو الجداؿ كالخكض، بيف 
أثبتكىا كما كردت، كبيف المتكمميف الذيف عٌطمكا بعضيا كمٌثمكا البعض اآلخر، فكاف أىؿ السنة المعتدليف 

 اختبلفان  اإلسبلـ إلى المنتسبكف: أم القبمة، أىؿ فيو اختمؼ الذم فيك كالصفات األسماء تكحيد بينيـ، فػ"
 (4).النصكص" إجراء في أقساـ ستة عمى أنو نقكؿ أف يمكف

 فيو الناس فانقسـ الخكض، فيو كثر الذم ىك ىذا :كالصفات األسماء "تكحيد :قاؿ ابف عثيميف
 في تحدث دعةب محرؼ، كأكؿ أك مكذب إما: كالمعطؿ كمعتدؿ، كمعطؿ، ممثؿ،: كىـ أقساـ، ثبلثة إلى
 (5).الخكارج بدعة ىي األمة ىذه

                                                           

 (.90-88( انظر: الجبريف، تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )ص (1
ابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة  (،41)ص  شرح العقيدة األصفيانية( انظر: ابف تيمية، (2
 (.1/116ج) تقريب التدمرية(، ابف عثيميف، 1/321ج)

 (.8-7( ابف قدامة، لمعة االعتقاد )ص (3
 (.1/17ج( العثيميف، شرح العقيدة السفارينية )(4
 (.29)ص الكاسطية ( العثيميف، شرح العقيدة (5
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 الخبر، باب مف ىك كالصفات التكحيد باب في قاؿ ابف تيمية كىك يكضح ىذا األمر: "فالكبلـك 
 اإلرادة بيف الدائر كاإلرادة، الطمب باب مف ىك كالقدر الشرع في كالكبلـ كاإلثبات، النفي بيف الدائر

ثباتنا" نفينا كالبغض الكراىة كبيف كالمحبة،  (1).كا 
ىذا النكع مف التكحيد ال يكفي حتى يدخؿ المرءي في مسمى اإليماف؛ بؿ البد لو مف تكحيد اهلل في 

 ربكبيتو كألكىيتو.
ا : "كىذا(2)قاؿ سميماف بف عبدالكىاب  مف ذلؾ مع بد ال بؿ اإلسبلـ؛ حصكؿ في يكفي ال أيضن

ف النكع، ىذا بجنس يقركف اركالكف. كاإلليية الربكبية تكحيد مف ببلزمو، اإلتياف  ينكر قد بعضيـ كاف كا 

ما جيبلن، إما ذلؾ، بعض  ميچ : فييـ اهلل فأنزؿ اليمامة، رحمف إال الرحمف نعرؼ ال: قالكا كما عنادنا، كا 

 (3)."[30الرعد: ] چ ييٰذ ىي

اإليماف بما  مففبل بد  كاجب، تكحيد األسماء كالصفات عند السمؼيظير مما سبؽ أف اإليماف ب
 بر اهلل بو عف نفسو كذلؾ باالعتقاد الجاـز بأف كؿ ما أخبر اهلل بو في كتابو أك عمى لساف رسكلو أخ

مف الصفات ىي صفات كماؿ ال نقص فييا بكجو مف الكجكه، فيك سبحانو المستحؽ لمكماؿ المطمؽ مف 
 .جميع الكجكه

 :منيج السمف في تقسيم الصفات .2

منفصمة كما تعرؼ  ان األسماء كالصفات، كلـ يجعمكا ليا أبكابلـ يكف السمؼ في بداية األمر يقسمكف 
، كلكف عندما كثرت الفرؽ كالفمسفات الداخمة عمى اإلسبلـ كاممة  ان كاف ال بد مف تصنيؼ أبكاب ،اليـك

الكتاب كالسنة دكف  جاء بوتعرؼ دينيا كما  حتى لؤلمة االسبلمية يككف مرجعان ل ،لؤلسماء كالصفات
  كما يمي: تقسيمة جديدة مسمؼ في تقسيـ الصفاتكل  ،تجسيـ تشبيو أك تعطيؿ أك

 
 

                                                           

(، كانظر كذلؾ: ابف 3تحقيؽ اإلثبات لؤلسماء كالصفات كحقيقة الجمع بيف القدر كالشرع )ص ( ابف تيمية، التدمرية: (1
(، ىراس، شرح 1/97ج) (، الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ3/102ج) مجمكع الفتاكلتيمية، 

 (.56العقيدة الكاسطية )ص 
ؿ الشيخ: فقيو مف أىؿ نجد، مف حفدة الشيخ محمد بف عبد الكىاب. ( سميماف بف عبد اهلل بف محمد بف النجدم، مف آ(2

 (.3/129ق. الزركمي، األعبلـ )ج 1818مكلده بالدرعية. كاف بارعان في التفسير كالحديث كالفقو، ت 
 (.19( النجدم، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد )ص (3
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 أوًل: من حيث إثباتيا ونفييا:

 :ةصفات ثبوتي - أ
كؿ، كالكجو، كاليد كىي ما أثبتو اهلل سبحانو كتعالى لنفسو، أك أثبتو لو رسكلو  ؛ كاالستكاء، كالنُّزي

عمييا في الكتاب كالسنة، كيجب  صفات مدح ككماؿ، كىي أغمب الصفات المنصكص كنحك ذلؾ، ككميا
 (1).إثباتيا

يظير مما سبؽ أف الصفات الثبكتية صفات كماؿ ال نقص فييا، كالسمؼ الصالح يثبتيا كما 
 كردت، كيمتزمكف النص.

 :صفات سمبية -ب

كالمكت، كالسّْنة، كالنكـ،  ، ككميا صفات نقصكىي ما نفاه اهلل عف نفسو، أك نفاه عنو رسكلو
، كىذه تينفى عف اهلل ؿ )ال( ك)ما( ك)ليس(لبان تأتي في الكتاب أك السنة مسبكقة بأداة نفي؛ مثكغا ،كالظمـ

، كييثبت ضدىا مف الكماؿ ؿَّ  (2).عىزَّ كجى
إذ ال بد مف نفييا كاستبداليا بصفات الكماؿ التي تميؽ  كىي الصفات التي ال تميؽ باهلل 

 بالبارم سبحانو.
 :وأفعالو اهللثانيًا: من حيث تعمقيا بذات 

 :صفات ذاِتيَّة - أ
كالسمع، كالبصر، كالكجو، كىي التي لـ يزؿ كال يزاؿ اهلل متصفان بيا؛ كالعمـ، كالقدرة، كالحياة، 

ال تنفؾ عنيا الذات كصفة الحياة كالعمـ، كالقدرة كالقكة كالعزة، كصفات الذات ىي التي  ،كنحك ذلؾ كاليديف
 (3).كىماكالممؾ، كالعظمة، كالكبرياء، كنح

 :صفات فعميَّة -ب
كؿ،  ف شاء لـ يفعميا؛ كالمجيء، كالنُّزي كىي الصفات المتعمقة بمشيئة اهلل كقدرتو، إف شاء فعميا، كا 

 .لؾ، كتسمى )الصفات االختيارية(كالغضب، كالفرح، كالضحؾ كنحك ذ
أ عنيا كالصفات الفعميَّة مف حيث قياميا بالذات تسمى صفات ذات، كمف حيث تعمقيا بما ينش

ؿَّ باعتبار أصمو  مف األقكاؿ كاألفعاؿ تسمى صفات أفعاؿ، كمف أمثمة ذلؾ صفة الكبلـ؛ فكبلـ اهلل عىزَّ كجى
 (4).كنكعو صفة ذات، كباعتبار آحاد الكبلـ كأفراده صفة فعؿ

                                                           

 (.1/34ج) اؼ، صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة( انظر: السَّقَّ 1)
 (.1/34ج) انظر: السَّقَّاؼ، صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة(2)
 (.1/126ج) (انظر: البدر، الشيخ عبد الرحمف بف سعدم كجيكده في تكضيح العقيدة3)
 (.1/35ج) اب كالسنة( انظر: السَّقَّاؼ، صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكت4)
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تتعمؽ بيا أفعالو في كؿ كقت كآف كزماف كليا يقكؿ الشيخ السعدم في تعريؼ صفات الفعؿ: " 
الخمؽ كاألمر فيؤمنكف بأنو تعالى فعاؿ لما يريد كأنو لـ يزؿ كال يزاؿ يقكؿ كيتكمـ كيخمؽ كيدبر آثارىا في 

رادتو، فإف شرائعو كأكامره كنكاىيو الشرعية ال تزاؿ تقع  تبعان  فشيئان  األمكر كأف أفعالو تقع شيئان  لحكمتو كا 
 لنفسو مف األفعاؿ المتعمقة بذاتو فشيئان.. إلى أف قاؿ: فعمى المؤمف اإليماف بكؿ ما نسبو اهلل شيئان 

كاالستكاء عمى العرش كالمجيء كاإلتياف كالنزكؿ إلى السماء الدنيا كالقكؿ كنحكىا، كالمتعمقة بخمقو 
 (1)."كالخمؽ كالرزؽ كأنكاع التدبير

، أما بيا أما الذاتية فيي التي ال يزاؿ متصفان  ،يتبيف مما سبؽ أف هلل صفات ذاتية كصفات فعمية
المتعمقة بمشيئتو كقدرتو سبحانو، كيتبيف مف ىذا التقسيـ الذم كضعو العمماء، أف الصفات  عمية فييالف

 . الذاتية تتعمؽ بذاتو سبحانو، أما الصفات الفعمية فتتعمؽ بالفعؿ لو
 (2):ثالثًا: من حيث ثبوتيا وأدلتيا

 :صفات خبرية - أ
 ، كتسمىالخبر عف اهلل أك عف رسكلو كىي الصفات التي ال سبيؿ إلى إثباتيا إال السمع ك 

 كقد تككف ذاًتيَّة؛ كالكجو، كاليديف، كقد تككف فعميَّة؛ كالفرح، كالضحؾ. ،)صفات سمعية أك نقمية( أيضان 
 :صفات سمعية عقمية - ب

كىي الصفات التي يشترؾ في إثباتيا الدليؿ السمعي )النقمي( كالدليؿ العقمي، كقد تككف ذاًتيَّة؛ 
 العمـ، كالقدرة، كقد تككف فعميَّة؛ كالخمؽ، كاإلعطاء.كالحياة ك 

يتبيف مما سبؽ أف صفات اهلل مف حيث ثبكتيا كأدلتيا تنقسـ الى خبرية كسمعية، ككميا صفات 
 كماؿ ال نقص فييا. 

 ثانيا: منيج المعتزلة في تقرير أسماء اهلل وصفاتو.
ىؿ السنة في مسائؿ األسماء كالصفات، المعتزلة كغيرىا مف الفرؽ الكبلمية ليـ آراء مخالفة أل

ككذلؾ ليـ تأكيبلت عجيبة في االستدالؿ عمى آرائيـ، كىـ يتكئكف عمى العقؿ كثيران كيحٌكمكنو في 
 االستدالالت لدييـ.

 حكؿ البحث بو يقصدكف فإنيـ: التكحيد ىك األكؿ عند المعتزلة مف األصكؿ الخمسة فاألصؿ 
 .حقو في يجب ال كما تعالي هلل يجب كما  اهلل صفات

                                                           

 (.1/126ج) البدر، الشيخ عبد الرحمف بف سعدم كجيكده في تكضيح العقيدة (1)
 (.1/36ج) ( انظر: السَّقَّاؼ، صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة2)
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 شرؾ كىك القدماء تعدد يستمـز إثباتيا أف بحجة تعالى هلل صفات إنكار عمى المعتزلة حرص كقد
 الصفات نفى ىك ذلؾ مف كالمخرج إليان، صفة كؿ بجعؿ يكحي الصفات إثبات ألف زعميـ؛ حد عمى

رجاعيا  .(1)نظرىـ في التكحيد يتحقؽ بذلؾك  الخ،.. بذاتو قادر بذاتو عالـ: فيقاؿ تعالي البارم ذات إلى كا 
 إلى أىكاؤىـ بيـ مالت القدر كأىؿ المعتزلة مف الحؽ عف الزائغيف مف كثيران  قاؿ األشعرم: "فإف

 أكضح كال سمطانان، اهلل بو ينزؿ لـ تأكيبلن  آرائيـ عمى القرآف فتأكلكا أسبلفيـ، مف مضى كمف رؤسائيـ تقميد
 نبي عف الصحابة ركايات المتقدميف، كخالفكا السمؼ عف كال العالميف، رب رسكؿ عف نقمكه كال برىانان، بو

 بيا كتكاترت المختمفات، الجيات مف الركايات ذلؾ في جاءت كقد باألبصار،  اهلل رؤية في اهلل 
 (2).األخبار بيا كتتابعت اآلثار

 األشعرمنقؿ عنيـ كما يأقكاؿ ككبلـ، كيعدكنيا  وأسماء هلل تعالى كال صفاتبالمعتزلة تقر بل ف
 عالـ أنو اهلل فقكؿ ككبلـ، أقكاؿ ىي كأسماءه سبحانو اهلل صفات أف عمى المعتزلة : "أجمعتحيث يقكؿ

 قكليـ ككذلؾ قدرة، صفة كال عممان  لو صفة يثبتكا كلـ الخمؽ، أقكاؿ ككذلؾ لو، كصفات هلل أسماء حي قادر
 (3).النفس" صفات سائر في

 السميع كىك شيء كمثمو ليس كاحد اهلل أف عمى أجمعتالمعتزلة  نكارىـ لمصفات إال أفإكمع 
عالـ قادر حي ، كلـ يزؿ عالمان قادران حيان كال يزاؿ كذلؾبجسـ، كال يشبو صفات المخمكقيف،  كليس البصير

 (4).ال كالعمماء القادريف األحياء، كأنو القديـ كحده كال قديـ غيره كال إلو سكاه
ند ذكرىـ لبعض الصفات أنيـ يثبتكنيا، بؿ عمى العكس تمامان، فيـ كحتى ال يتكىـ القارئ ع

يذكركنيا ثـ يرجعكنيا لمفيكـ الذات اإلليية، فيقكلكف مثبلن أف اهلل سميع ليس بسمع، كسمعو ىك ذاتو، كأف 
ف الذم دفع المعتزلة  اهلل بصير ليس ببصر، كبصرة ىك ذاتو، كىذا في الحقيقة إنكار كتعطيؿ لمصفات، كا 

نكار كتعطيؿ الصفات، ىك اعتقادىـ الفاسد أف تعدد الصفات يؤدم إلى تعدد الذكات، كبالتالي تعدد إل
 ذات اهلل تعالى.ىي  اهلل صفات اآللية بتعدد الصفات، فمذلؾ جعمكا

                                                           

 (.3/1178) ( عكاجي، فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا(1
 (.14)ص  عف أصكؿ الديانة اإلبانة( األشعرم، (2
 (.198)ص  ،األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف( (3
 (.155)ص  مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف( انظر: األشعرم، (4
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( بصير سميع) معنى أف كزعمت العالميف، رب صفات المعتزلة قاؿ أبك الحسف األشعرم: "نفت
 كىك كبلمو، كىك رؤيتو، كىك بصره، ىك اهلل سمع أف النصارل زعمت كما ،عميـ بمعنى راء اآلية مف

 (1)."كبيران  عمكان  ذلؾ عف اهلل تعالى ،ابنو كىك عممو،
 (3)، ثـ الجيـ بف صفكاف(2)عمى يد الجعد بف درىـفي الصفات بدأ قبؿ ظيكر المعتزلة كالقكؿ بن

ليو نيسبت فرقة الجي ، ثـ إنو لما ظيرت المعتزلة أخذت مف جممة (4)ميةالذم اشتير بنشره ليذه المذىب، كا 
كاف ينفي  (5)ما أخذتو القكؿى بنفي الصفات، كدليؿ ذلؾ: أف مؤسس مذىب المعتزلة كاصؿ بف عطاء

 صفة معنى أثبت ، كلذا كاف يقكؿ: "كمف(6)الصفات معتقدان أف إثباتيا يؤدم إلى تعدد القدماء؛ كذلؾ شرؾ
 (7).إلييف" أثبت فقد قديمة

كتأثركا بو؛ ذلؾ ألنيـ عاصركا ترجمة  زلة بعد كفاة كاصؿ ابف عطاء بكبلموقد أخذت المعتك 
 الكتب اليكنانية التي تشتمؿ عمى الفمسفة كبعض األمكر الدينية. 

                                                           

 (.158األشعرم: اإلبانة عف أصكؿ الديانة )ص( (1
خذ إبراىيـ خميبل، كال كمـ مكسى، كأف ذلؾ ال ( الجعد بف درىـ: مؤدب مركاف الحمار ىك أكؿ مف ابتدع بأف اهلل ما ات(2

يجكز عمى اهلل، قاؿ المدائني: كاف زنديقان، كاف الجعد أكؿ مف تفكه بأف اهلل ال يتكمـ، كقد ىرب مف الشاـ. كيقاؿ: إف الجيـ 
الذىبي،  ،رم كذلؾ في حدكد سنة عشريف كمائةبف صفكاف أخذ عنو مقالة خمؽ القرآف، كأصمو مف حراف، ذبحو خالد القس

 .(11/67ج) الكافي بالكفياتالصفدم،  ،(6/151ج) سير أعبلـ النببلء(، الذىبي، 3/218ج) تاريخ اإلسبلـ
( الجيـ بف صفكاف: أبك محرز الراسبي مكالىـ السمرقندم، المتكمـ الضاؿ رأس الجيمية كأساس البدعة، كاف ذا أدب (3

ات الرب عز كجؿ كينزىو بزعمو عف الصفات كميا كيقكؿ بخمؽ كنظر كذكاء كفكر كجداؿ كمراء، ككاف الجيـ ينكر صف
تكفي في حدكد  ،بطف الزندقة، كاهلل أعمـ بحقيقتوالقرآف، كيزعـ أف اهلل ليس عمى العرش بؿ في كؿ مكاف، فقيؿ: كاف ي

 (.3/389ج) تاريخ اإلسبلـق. الذىبي،  130 - 121
سب إلي اإلسبلـ، كىي ذات مفاىيـ كآراء عقدية كانت ليا آراء خاطئة ( الجيمية: الجيمية إحدل الفرؽ الكبلمية التي تنت(4

في مفيـك اإليماف كفي صفات اهلل تعالي كأسمائو، كترجع في نسبتيا إلي مؤسسيا الجيـ بف صفكاف الترمذم، الذم كاف لو 
ستكبركا كاضيدكا المخالفيف ليـ كألتباعو في فترة مف الفترات شأف كقكة في الدكلة اإلسبلمية حينان مف الدىر، كقد عتكا كا

سنة اهلل في خمقو كلف تجد لسنتو  ،لمصير الذم حؿ بغيرىـ عمى أيدييـحينما تمكنكا منيـ، ثـ أداؿ اهلل عمييـ فمقكا نفس ا
(، عكاجي، فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ 2/794ج) شرح العقيدة الطحاكيةتبديبلن. ابف أبي العز، 

 (.3/1131ج) منيا
5) ، ( كاصؿ بف عطاء: أبك حذيفة كاصؿ بف عطاء المعتزلي، المعركؼ بالغزاؿ، مكلى بني ضبة، كقيؿ مكلى بني مخزـك

كىك مف  ،غينان، كلد سنة ثمانيف بالمدينة كاف أحد األئمة البمغاء المتكمميف في عمـك الكبلـ كغيره، ككاف يمثغ بالراء فيجعميا
(، الذىبي، 6/7ج) كفيات األعيافابف خمكاف، انظر:  ،ة إحدل كثبلثيف كمائةمات سنـ األكؿ، رؤكس المعتزلة بؿ معممي

 (.4/329ج( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )3/749ج) تاريخ اإلسبلـ
 (.84( المعتؽ، المعتزلة كأصكليـ الخمسة كمكقؼ أىؿ السنة منيا )ص (6
 (.1/46ج) الممؿ كالنحؿ( الشيرستاني، (7
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نما  إلى فييا نظرىـ كانتيى الفبلسفة، كتب مطالعة بعد فييا أصحابو شرعت يقكؿ الشيرستاني: "كا 
 القديمة لمذات اعتباراف: ىما ذاتيتاف صفتاف بأنيما الحكـ ثـ. قادرا عالما،: ككنو إلى الصفات جميع رد
 كىي كاحدة صفة إلى ردىما إلى البصرم الحسف أبي ىاشـ كميؿ أبك قاؿ كما حاالف أك الجبائي، قاؿ كما

 (1).الفبلسفة" مذىب عيف كذلؾ العالمية،
أف إثبات الصفات يكجب إلييف أك أكثر أك ما  يتبيف مما سبؽ أف المعتزلة ردت الصفات كلـ تثبتيا، بزعـ

يعرؼ عندىـ بتعدد القدماء كىك تعدد األلية، كلكنيـ قد خالفكا النصكص الكاضحة مف الكتاب كالسنة، 
 كىـ بذلؾ قد خرجكا عف صؼ المسمميف في ذلؾ.

 لصفات:في تقسيم ا المعتزلة منيج
 :(2)ستحقاؽ الصفة إلى ثبلثة أقساـقسـ القاضي عبدالجبار صفات اهلل تعالى باعتبار كقت ا

  :ما يستحقو من الصفات في كل وقت -1
 ،، حيػان ، عالمػان ككنو تعالى قادران : الصفات التي يستحقيا البارم تعالى في كؿ كقت ىي

 كأما أبػك عمػي، ،ىذا عند أبي ىاشـ ،، كارىان ، مريدان لممدركات، مكجكدان  ، مدركان ، بصيران سميعان 
 .مؾ الصفة الذاتيةفإنو ال يثبت ت

 :ما يستحيل عميو من الصفات في كل وقت -2
تعالى في  اهلل تعالى في كؿ كقت ىي مضاد الصفات التػي تجػب اهللالصفات التي تستحيؿ عمى 

  .معدكمان  جاىبلن  كؿ كقت، نحك ككنو تعالى عاجزان 
 :ما يستحقو من الصفات في وقت دون وقت -3

 ،الى في كقت دكف كقت، كىي نحك ككنو تعالى مػدركان الصفات التي يستحقيا البارم تع
 ككارىا، فػإف ذلػؾ يػستند إلػى اإلرادة فإف ذلؾ مشركط بكجكب المدرؾ، كنحك ككنو مريدان 

  .كالكراىية الحادثتيف المكجكدتيف ال في محؿ
 :تعقيب

يضاىئكف فعؿ بو سمطانان،   كتأكيميـ ليا بما لـ ينٌزؿ اهلل  اهللالمعتزلة بإنكارىـ صفات 
 (3).المنحرفةعمى حسب ما تمميو عمييـ عقكليـ  الييكد الذيف كانكا يقكلكف في التكراة

                                                           

 (.1/46ج) الممؿ كالنحؿي، ( الشيرستان(1
 (.130-129)ص  شرح األصكؿ الخمسة( انظر: عبدالجبار، (2
 (.87( انظر: الضكيحي، آراء المعتزلة األصكلية )ص (3
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 كمف الييكد، مف شبو ففيو العمماء مف انحرؼ مف: السمؼ مف طائفة قاؿ ابف أبي العز: "قاؿ 
  كنحكىـ المعتزلة مف الكبلـ، أىؿ مف المنحرفيف أكثر تجد فميذا ،النصارل مف شبو ففيو العباد مف انحرؼ

 شيكخ ككذا طريقتيـ، كيستحسنكف المعتزلة، شيكخ كتب يقرءكف الييكد عمماء إف حتى الييكد، مف شبو فيو
كبذلؾ نرل المعتزلة تشابو الييكد في انحرافيـ ، (1)النصارل" عمى كيرجحكنيـ الييكد إلى يميمكف المعتزلة

 كطريقتيـ كتأكيبلتيـ.
بر ىذا القكؿ تزلة ال يفرقكف بيف االسـ كالصفة، كيجعمكنيما بمعنىن كاحد، كيعتيتبيف مما سبؽ أف المع     

، كالحؽ التفريؽ بيف االسـ كالصفة، كمقصد المعتزلة مف عدـ التفريؽ بيف االسـ مغالطة لمغة كالعقؿ
في منيج السمؼ  بذلؾ خالفيفمكما أنيـ كضعكا تقسيمات لمصفات كالصفة التمييد لنفي الصفات اإلليية، 

 األسماء كالصفات.تكحيد 
 ثالثا: منيج األشاعرة في تقرير األسماء والصفات.

 أسماء اهلل تعالى:منيج األشاعرة في  -1
لـ يختمؼ األشاعرة كثيران في تكحيد األسماء مع أىؿ السنة، فيـ يثبتكف أسماء اهلل الكاردة كقد أٌلفكا 

رازم في "شرح أسماء اهلل ي في "المقصد األسنى" كالفي ذلؾ كتبان؛ كالبييقي في "األسماء كالصفات" كالغزال
 كما خالفكىـ فييا. السمؼما كافؽ فيو األشاعرةي  الباحث ذكرالحسنى"، كسي

 :في أسماء اهلل تعالى السمفما وافق فيو األشاعرة  - أ
 (2).يثبتكف أسماء اهلل تعالى خبلفان لمجيمية كيعتقدكف أنيا حيسنى، كيقكلكف إنيا تكقيفية .1
كيخالفكا الجيمية، كلكف السمؼ لفظان أف أسماء اهلل غير مخمكقة كال منفصمة عف اهلل؛ ليكافقكا  يظيركف .2

 عند التحقيؽ يعتقدكف أنيا مخمكقة كذلؾ بقكليـ التسمية مخمكقة.
يقكلكف إنيا تدؿ عمى معنى، فيي أعبلـ عمى أكصاؼ كليست أعبلمان محضة ال تدؿ عمى صفات  .3

 كما تزعـ المعتزلة.
 إف أسماء اهلل متغايرة في معناىا كمتباينة، خبلفان لممعتزلة. يقكلكف .4
 (3).يقكلكف إنيا مشتقة مف صفات، كليست جامدة، كىي غير منحصرة في تسعة كتسعيف .5

 يقكلكف إف أسماء اهلل قديمة ككذا صفاتو، كىك قكؿ أىؿ السنة. .6

                                                           

 (.2/801ج) شرح العقيدة الطحاكيةابف أبي العز، ( (1
 كما بعدىا(. 18( انظر: الرازم، لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات )ص (2
 ( بتصرؼ.268-267( الغامدم، نقض عقائد األشاعرة كالماتريدية )ص (3
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 معظمة ألنيا؛ بذلؾ صفياك  عظيمة كالعقؿ، ثابتة بالنص كتعالى سبحانو قاؿ السفاريني: "أسماؤه
 (1).الفعمية" ككذا الذاتية كصفاتو الحؽ، أىؿ عند قديمة كأنيا حسنى، بأنيا مكصكفة

 :في أسماء اهلل تعالى السمفما خالف فيو األشاعرة  - ب
في باب األسماء عمى حسب معتقدىـ كاعتمادىـ عمى العقؿ السمؼ خالؼ األشاعرة معتقد  

 :(2)كالتأكيؿ في كثير مف األمكر
أعظـ مخالفاتيـ في باب األسماء كقكعيـ في اإللحاد المنيي عنو في أسماء اهلل، كمف صكره إنكار  .1

نيا مخمكقة.  معاني أسماء اهلل كتحريفيا كتسميتو بما لـ يرد، كالقكؿ بأنيا جامدة غير مشتقة كا 
 قكؿ بعضيـ: إف أسماء اهلل كأسماء خمقو مف قبيؿ المشترؾ. .2
محضة ال تدؿ عمى صفات، كىذا عند التفصيؿ، أما في الجممة فيقكلكف ىي  ككف أسماء اهلل أعبلمان  .3

 دالة عمى صفات.
قاؿ الجكيني في "اإلرشاد": "جميع أسماء الرب سبحانو تنقسـ إلى ما يدؿ عمى الذات أك يدؿ 

لى ما يدؿ عمى األفعاؿ أك ما يدؿ عمى النفي فيما يتقٌدس البارم سبحانو عن  (3).و"عمى الصفات القديمة كا 
كجكد أسماء جامدة غير مشتقة، كىذا تعطيؿ ألسماء اهلل، كفيو منافاة لمحيسف الذم يتضمنو كؿ اسـ لو  .4

 (4).تعالى، كأعظـ اسـ عٌطمكه عف معناه ىك لفظ الجبللة
 تعطيميـ لمعاني كثير مف األسماء؛ كاألعمى كالظاىر كالرحمف كالرحيـ كالكدكد. .5
قاؿ البيجكرم: "االسـ ، (5)كليس مشتقان مف السمة كىي العبلمةإف االسـ مشتؽ مف السمك كالعمك،  .6

 (6).مشتؽ مف السمك كىك العمك"
يقكلكف إف التسميات مخمكقة دكف األسماء، فاالسـ عندىـ ىك عيف المسمى كذات اهلل كالتسمية ىك  .7

 (7).المفظ المتكمـ بو

 

 
                                                           

 (.1/119ج) ( السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية(1
 ( بتصرؼ.271-269( الغامدم، اإليماف بيف السمؼ كالمتكمميف )ص(2
 (.144( الجكيني، اإلرشاد )ص (3
 (.144)ص  ( انظر: الجكيني، اإلرشاد(4
 (.225( انظر: الباقبلني، التمييد )ص (5
 (.100( البيجكرم، تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد )ص (6
اإلنصاؼ فيما يجكز اعتقاده (، الباقبلني، 142)ص  اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد( انظر: الجكيني، (7

 (.227)ص  كال يجكز الجيؿ بو
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 :اهلل تعالى  صفاتنيج األشاعرة في م
 نفى عمى البقاء، كأجمعكا صفة في كاختمفكا العقمية، السبع الصفات إثبات عمى األشاعرة أجمع
 كالرضا، الكبلـ، صفات مثؿ كذلؾ الحكادث، بحمكؿ عنيا يعبركف التي كىي اهلل، عف االختيارية الصفات
 (1).كغيرىا كاإلتياف، كالنزكؿ، كالمجيء، كالفرح، كالغضب،
 كاألصابع كالقدـ، كالساؽ، كالقبضة، ليميف،كا كالعيف، كاليديف كالكجو الخبرية، الصفات أما

 (2).فييا األشاعرة أقكاؿ اختمفت فقد. كغيرىا
 كالبصر، كالسمع، كاإلرادة، كالقدرة كالعمـ، الحياة،: ىي األشاعرة متأخرم عند الثبكتية كالصفات

ماـ الباقبلني كزاد كالكبلـ،  (3).الجكيني صفة ثامنة ىي اإلدراؾالحرميف  كا 
 كالقكؿ أزليتو، إثبات كىك -باؽ األشاعرة متقدمك عميو كاف الذم المذىب فأصؿ كبلـ،ال صفة أما

 (4).المتأخركف عميو سار كقد -كاحدان  كككنو النفسي، بالكبلـ
 الصفات في كافقيـ كجميكرىـ الخبرية الصفات في بعضيـ كافؽ قاؿ ابف تيمية: "فاألشعرية

 يقر كبعضيـ يثبتكنيا كقدماؤىـ كالباقبلني فاألشعرم: كالفق فميـ القرآنية الصفات في كأما الحديثية؛
 الكبلـ في كنسبتو المعتزلة شيخ الجبائي كبلـ شرب األشعرم فإف أخرل جية مف تجيـ كفييـ ببعضيا؛

 ابف كبعد"  اإلبانة"  في األشعرم بعد إثباتان  أكثر (5)الباقبلني كابف كغيرىـ؛ أصحابو عند عمييا متفؽ إليو
 (7)."القرآف في ما بعض أثبت فإنو (6)فكرؾ ابف الباقبلني

                                                           

 (.3/1034ج( انظر: المحمكد، مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة )(1
 .(3/1035ج( المحمكد، مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة )(2
 (.110)ص  ( التميمي، مكاقؼ الطكائؼ مف تكحيد األسماء كالصفات(3
 (.3/1037ج( المحمكد، مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة )(4
بف الطيب بف محمد البغدادم ابف الباقبلني، أكحد المتكمميف، كمقدـ األصكلييف، صاحب ىك القاضي أبك بكر محمد (5)

و التصانيؼ، كاف يضرب بو المثؿ في ذكائو صنؼ في الرد عمى الرافضة كالمعتزلة كالخكارج كغيرىـ، كقد انتصر لطريق
(، ترتيب المدارؾ 379/ 5ريخ بغداد )(، تا190/ 17انظر: السير )، ىػ403تكفي سنة  ،أبي الحسف األشعرم، كقد يخالفو

(4 /585.) 
ابف فكرؾ، اإلماـ األكحد العبلمة الصالح، شيخ المتكمميف، أبك بكر، محمد بف الحسف بف فكرؾ األصبياني، كاف  (6)

ىػ( " سير أعبلـ النببلء" 406تكفي رحمو اهلل ) ،بي الحسف الباىمي صاحب األشعرمأشعريا رأسان في الكبلـ، أخذ عف أ
(13/130. ) 

 (.6/52ج) مجمكع الفتاكل( ابف تيمية، (7
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يبلحظ مما سبؽ أف األشاعرة يثبتكف هلل سبع صفات فقط، كأما باقي الصفات فإنيـ ال يثبتكىا 
 كذلؾ لمخالفة العقؿ كما يزعمكف.

 :منيج األشاعرة في تقسيم صفات اهلل
؛ ذاتية كمعنكية كفعمية، قاؿ ـأقساصفات اهلل تعالى إلى ثبلثة قائـ عمى تقٌسيـ األشاعرة منيج  

 (1)."ذاتية كصفات معنكية كصفات فعميةالرازم: "صفات اهلل تعالى عمى ثبلث أقساـ: صفات 
 وقد قسم األشاعرة صفات اهلل إلى ثالثة أقسام:

 الصفات الذاتية أو النفسية:: أول
زائد، كىي صفة كالمراد بيا صفة نفسية ثبكتية يدؿ الكصؼ بيا عمى الذات نفسيا دكف معنى 

كاحدة كىي صفة الكجكد، كمعناىا أف اهلل لو صفة الكجكد األزلي األبدم المطمؽ الكامؿ ككؿ كجكد أك 
 .(2) مكجكد يستند إلى كجكده

 :ثانيا: صفات معنوية
إال إذا  أك قادران  أنو ال يككف عالمان  كىي الحاؿ الكاجبة لمذات ما دامت المعاني قائمة بالذات، إذ

لعمـ أك القدرة، كقد قرر األشاعرة كأثبتكا أف صفات المعاني السبع صفات حقيقية، كأنيا صفات قاـ بو ا
كماؿ هلل تعالى، كىي العمـ كالقدرة كاإلرادة كالحياة كالسمع كالبصر كالكبلـ، كاختاركا القكؿ بأف صفات 

ية كسمعية؛ فالعقمية المعاني ليست عيف الذات كال غير الذات، كصفات المعاني عندىـ تنقسـ إلى عقم
ضابطيا: ما تتكقؼ عميو المعجزة مف الصفات كىي: القدرة كاإلرادة كالعمـ كالحياة، فيذه الصفات ال يصح 

، كأما السمعية (3)االستدالؿ عمييا إال بالدليؿ العقمي، كال يصح بالسمعي إال عمى كجو التأكيد فقط
ي: السمع كالبصر كالكبلـ، فيذه ال يصح فضابطيا: ما ال تتكقؼ عميو المعجزة مف الصفات، كى

 (4).االستدالؿ عمييا إال بالدليؿ السمعي

                                                           

 (.263)ص  التمييد(. كانظر: الباقبلني، 24)ص  لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات( الرازم، (1
 (.121( انظر: عاشكر، التبياف شرح أركاف اإليماف )ص 2)

 (.503-2/502جتكحيد اهلل تعالى )( انظر: نكر، منيج أىؿ السنة كالجماعة كمنيج األشاعرة في (3
 (.503-2/502ج) المرجع السابؽ،( انظر: (4
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 أزليتاف؛ صفتاف تعالى لمبارم كالبصر السمع أف قاؿ الشيرستاني عف مذىب األشعرم: "كأثبت
 صفات كالكجو اليديف، كأثبت. الكجكد بشرط كاحد بكؿ الخاصة بالمدركات يتعمقاف العمـ كراء إدراكاف ىما
 (1).برية"خ

 ثالثا: الصفات الفعمية:
 (2).كىي قائمة بذاتو يستمـز اتصافو بيا حكما معينان   كىي الصفات المستمزمة لفعمو

مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف منيج األشاعرة يقكـ في باب األسماء كالصفات عمى عدة أيسس، تبيف مصدر 
 (3):كصفاتو عمى ىذا األسس أىميا التمقي كاالستدالؿ عندىـ، كقد بنكا منيجيـ في أسماء اهلل

أف األسماء كالصفات ال تثبت بأحاديث اآلحاد، كال يحتج بيا كال يؤخذ بطريؽ اآلحاد في العقائد   -1
 كالصفات.

 اعتمادىـ عمى العقؿ في إثبات الصفات، كال يثبتكف إال ما دليمو العقؿ، كىي عندىـ سبع صفات. -2
 ثبات الصفات كقياس الشاىد عمى الغائب كالقياس الشمكلي المنطقي.يستخدمكف الدالئؿ العقمية في إ -3
يزعمكف إمكاف تعارض العقؿ مع النقؿ، كأف إثبات الصفات الكاردة في النصكص النقمية الشرعية  -4

 ، كىذا يسمى عندىـ بالقانكف الكمي.(4)يعارضو العقؿ، كيتجرؤكف عمى تقديـ العقؿ عمى النقؿ
 كص الصفات غير مراد ظكاىرىا يجب صرفيا كتأكيميا.يزعمكف أف ظكاىر نص -5
إذا عارض إثباتي الصفات العقؿى فإنيـ يمجئكف إما إلى التأكيؿ أك إلى التفكيض، المذيف ىما تحريؼ  -6

 كتعطيؿ في الحقيقة.
 يقكلكف بالمجاز في الصفات كأنيا خبلؼ الحقيقة في كؿ ما ال يكافؽ ىكاىـ. -7
ف داللتيا ظنية كليست قطعية.يزعمكف أف آيات الصفا -8  ت مف قبيؿ المتشابو ال المحكـ، كا 
 يعتقدكف أف في إثبات الصفات تشبييان هلل بالمخمكؽ كتجسيمان لمرب. -9

يزعمكف أف إثبات الصفات يستمـز التركيب كحمكؿ الحكادث باهلل، كالحكادث كاألعراض ال تحؿ إال  -10
 عف الجسـ، كذلؾ يستمـز إنكار الصفات بتأكيميا.باألجساـ، كاألجساـ مخمكقة كاهلل منٌزه 

 

                                                           

 (.1/101ج) المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسكاطعلكامع األنكار البيية ( الشيرستاني، (1
 (.121( انظر: عاشكر، التبياف شرح أركاف اإليماف )ص 2)

 (.257-256اف بيف السمؼ كالمتكمميف )ص ( انظر: الغامدم، اإليم(3
 ( كقد رٌد عمييـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في كتابو )درء تعارض العقؿ كالنقؿ(.(4
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 الخالصة:
 عمى النحك التالي: يتبيف مما سبؽ اختبلؼ منيج الفرؽ في اثبات األسماء كالصفات هلل 

 لساف عمى أك كتابو، في لنفسو اهلل أثبتو ماكأثبت السمؼ الصالح أسماء اهلل كصفاتو  السمف:
 في ثبت ما جميع بأف فيؤمنكف تمثيؿ، كال تكييؼ، غير مفك  تعطيؿ، كال تحريؼ، غير مف  رسكلو

 تماثؿ ال كأنيا تعالى، اهلل بجبلؿ تميؽ حقيقية صفات أنيا تعالى اهلل صفات مف الشرعية النصكص
 مع النقص، صفات مف  رسكلو لساف عمى كتابو، أك في نفسو عف اهلل نفاه ما نفي، ك المخمكقيف صفات

 فيو فطريقتيـ ،، أما ما لـ يرد فيو اثبات كال نفيكعبل جؿ عنو المنفية فةالص ضد كماؿ ثبكت اعتقادىـ
 ينزه باطؿ بو أريد فإف عنو، فيستفصمكف معناه كأما كركده، لعدـ ينفكنو، كال يثبتكنو فبل لفظو، في التكقؼ

ف ردكه، عنو اهلل  اهلل فعمو. عمى يمتنع ال حؽ بو أريد كا 
ككنو ك :ما يستحقو مف الصفات في كؿ كقتا الصفات إلى أما المعتزلة فقد قسمك   المعتزلة:

لى ،، حيػان ، عالمػان تعالى قادران   جاىبلن  ككنو تعالى عاجزان ، كما يستحيؿ عميو مف الصفات في كؿ كقت، كا 
لى ،معدكمان  فإف ذلؾ مشركط بكجكب  ،ككنو تعالى مػدركان ، كما يستحقو مف الصفات في كقت دكف كقت كا 
 . المدرؾ

نفسية كصفات معنكية  إلى صفات ذاتية أكحيث قسـ األشاعرة األسماء كالصفات  :األشاعرة
 لتقسيـ منو ما كافقكا السمؼ فيو كمنو ما خالفكىـ فيو.مية، كاألشاعرة في عرضيـ ىذا اكصفات فع

 عند الفرق في سورة طوتوحيد األسماء والصفات مظاىر : المطمب الثالث
اىر تكحيد األسماء كالصفات، حيث تنكعت المظاىر بيف اشتممت سكرة طو عمى العديد مف مظ

 التمجيد بو سبحانو كالقسـ بو كبياف نعمو كفضمو.
 مظاىر توحيد األسماء: -أولً 
 : اهلل اسم -1

القرآف في اسـ لفظ الجبللة اهلل كرد  .[8 ]طو: چ هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني ميٹ ٹ چ  

  .كميا كالصفات األسماءجميع  معانيل الجامع اهلل ىك االسـ اسـك  ،(1) مرة 1745الكريـ 
المألكه المعبكد المستحؽ إلفراده بالعبادة لما اتصؼ بو مف صفات األلكىية كىي  كلفظ الجبللة اهلل يعني

"اهلل: ىك المألكه المعبكد، ذك األلكىية، كالعبكدية عمى خمقو أجمعيف، لما يقكؿ السعدم:  صفات الكماؿ،
، كأخبر أنو اهلل الذم لو جميع معاني األلكىية كأنو ؿي ىى صفات الكمااتصؼ بو مف صفات األلكىية الت
                                                           

 ) آيات(.  ( حسب البحث اإللكتركني لمصحؼ(1
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ىك المألكه المستحؽ لمعاني األلكىية كميا، التي تكجب أف يككف المعبكد كحده المحمكد كحده المشككر 
ييقىاؿ بؿ أى " كيذكر الزجاج قكلو: ،(1)"كحده المعظـ المقدس ذك الجبلؿ كاإلكراـ صمو أىف أىصمو إاله فعاؿ كى

 .(2)"اله فعؿ
 تي:كمكقؼ الفرؽ كاآل 

دالة عمى  أسماءن حيسنى،لو أف هلل تعالى كغيرىا لبياف  يذه اآلية الكريمةالسمؼ بتدؿ اس السمف:
 مف صميـ اعتقاد السمؼ، فيـ يثبتكف هلل تعالى أسماءن سمى اهلل بيا نفسو، جبللو كعظمتو، كىذا المنيج

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ كذلؾ في السنة كما جاء ك  رآف الكريـ،جميع سكر القكردت في  كىذه األسماء   النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى
فالسنة بينت أف هلل اسماء  ،(3)"الَجنَّةَ  َدَخلَ  َأْحَصاَىا َمنْ  َواِحدٍ  َغْيرَ  ِماَئةً  اْسًما َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةً  ِلمَّوِ  ِإنَّ ": قىاؿى 

 .متعددة دالة عميو كما كضح الحديث السابؽ
 األسماء ىذه إلضافة اهلل؛ كتعالى سبحانو أسمائو أشير أف عمى دليؿ : "فيو(4)المباركفكرمقاؿ 

 أك الرؤكؼ أسماء مف يقاؿ كال تعالى اهلل أسماء مف كالكريـ الرؤكؼ فيقاؿ لو اسـ كؿ ينسب كعميو إليو...
 أنو معناه فميس عالى،كت سبحانو ألسمائو حصر فيو ليس الحديث ىذا أف عمى العمماء اهلل، كاتفؽ الكريـ
نما كالتسعيف، التسعة ىذه غير أسماء لو ليس  أحصاىا مف كالتسعيف التسعة ىذه أف الحديث مقصكد كا 
 (5)."الجنة دخؿ

 ككف عف عبارات ، كىي(6)الكاحد" صفة كالحسنى جمع، ىك لؤلسماء "الحسنى: كقاؿ السمعاني
 بصفة تعمؽ كما ،بو تتعمؽ لصفة يستحقو ما نياكم لنفسو يستحقو ما منيا شتى، أكصاؼ عمى تعالى اهلل
 . أفعاؿ صفات كمنيا لذاتو، صفات كمنيا ،لو أسماء فيي لو

 تكحيده عمى تدؿ فإنيا كالقمكب، األسماع في حسنة ألنيا بالحسنى؛ أسماءه سبحانو اهلل كسمى
فضالو كرحمتو كجكده ككرمو  (7).كا 

                                                           

 (.164ص( السعدم، تفسير أسماء اهلل الحسنى )1)
 (. 1/25ج) المرجع السابؽ،( 2)

 .(8/74ات باب هلل مائة اسـ غير كاحد )أخرجو البخارم: كتاب الدعك ( (3
عبد الرحمف المباركفكرم، كلد في بمدة مبارؾ فكر مف أعماؿ أعظمكرة كنشأ بيا كقرأ العمـك العربيةكالمنطؽ ك الفمسفة ((4

-ق1353كالفقو كأصكؿ الفقو، عمى يد عمماء كثيريف، مف مؤلفاتو السنف كتحفة األحكذم في شرح سنف الترمذم، ت
 .(5/166ظر كحالة، معجـ المؤلفيف )ـ، ان1934

 (.9/337ج( المباركفكرم، تحفة األحكذم )(5
 (.3/321( السمعاني، تفسير القرآف )ج(6
 (.7/326ج( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(7



82 

 

 اسـ كىك عمـ إما: اهلل إلى بالنسبة كىي. بحقائؽ االتصاؼ عمى الدالة الكممات": كمعنى األسماء
ما. خاصة الجبللة  (1)."الحسنى األسماء كبقية كالجبار الرحمف مثؿ كصؼ كا 

 . كالصفة كما في كتاب اهلل كسنة رسكلو االسـالسمؼ رحميـ اهلل يثبتكف ف
داللتيا عمى معاني  ،كالذم فضمت بو أسماؤه في الحسف سائر األسماء" :حيث يقكؿ الزمخشرم المعتزلة:

 (2)."التقديس كالتمجيد كالتعظيـ كالربكبية، كاألفعاؿ التي ىي النياية في الحسف
 زمخشرم يعتبر أف األسماء تدؿ عمى معنى كال تدؿ عمى صفة.يتضح مما سبؽ أف ال

 "اهلل"، ... البتة بمشتؽ ليس كأنو تعالى، هلل عمـ اسـ المفظ ىذا أف عندنا "المختار قاؿ الرازم:األشاعرة: 
 (3).المشتقة" األلفاظ مف ليست كأنيا المعينة، الذات لتمؾ مكضكع عمـ اسـ

كبذلؾ خالفكا أىؿ السنة باعتقادىـ أف لفظ الجبللة مشتقان، كالصحيح أنو مأخكذ مف اسـ اإللو كأنو 
 مشتؽ مف صفة األلكىية كىي العبادة.

 اسم اهلل الرحمن:

 رب يئ ىئ نئ مئٹ چ  في سكرة طو في قكلو كرد اسـ اهلل الرحمف مرة كاحدة  

كىك اسـ جميؿ هلل تبارؾ كتعالى كثر كركده في  في القرآف الكريـ،  (48)كقد كرد  ،[90 ]طو: چزب

 .[37النبأ: ] َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹ ٹ ُّ   القرآف الكريـ

 .[54 مريـ:]َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٹ ٹ ُّ 

كصفو، كىذا االسـ يدؿ عمى كماؿ رحمة اهلل تعالى كسعة كمعنى الرحمف ىك الذم الرحمة 
اسمو كصفتو، كدؿ ىذا االسـ عمى أف الرحمة كصفو القائـ بو سبحانو، كىي مف فضمو، "فالرحمف: 

تىعىالىى كىالى ، كيقكؿ الزجاج في معنى اسـ اهلل الرحمف: "(4)"صفات الكماؿ انىوي كى الرٍَّحمىف يٍختىص ًبالمَّو سيٍبحى
قو ًفي غىيرهيجكز إً  مىٍيًيـ ًفي  ٍطبلى قىاؿى بعض أىؿ التٍَّفًسير الرٍَّحمىف الًَّذم رحـ كىافَّة خمقو ًبأىف خمقيـٍ كأكسع عى كى
 (5)."رزقيـ

 
 

                                                           

 (.16/192ج) التحرير كالتنكير( انظر: ابف عاشكر، (1
 .(3/53( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج2)

 (.80)ص  لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات(، الرازم، 144-1/143( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
 (.  1/292ج) النجدم، حاشية كتاب التكحيد (4)
 (.1/28جالزجاج، تفسير أسماء اهلل الحسنى ) (5)
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 تي:كىنا يأتي مكقؼ الفرؽ مف ىذا االسـ كما كرد في سكرة طو كاآل
 كال اهلل، بعبادة لكـ أمرم في فاتبعكني العجؿ، ال الرحمف قاؿ الشككاني في تفسير اآلية: "ربكـ السمف:
 (1).أمره" ال أمرم كأطيعكا العجؿ، بعبادة لكـ أمره في السامرم تتبعكا

أسماء اهلل الحسنى المتعمقة بو  وهو من المتصؼ بالرحمة كفي اآلية إثبات اسـ الرحمف هلل 
متو فيك قدر كجزء كاالعتقاد أف ما نزؿ مف رح ،كحده ال شريؾ لو، فكؿ خير لمعباد ينسب لو كلرحمتو

 .كما أنزلو مف رحمة فيك رحمة لجميع الخبلئؽ  لعباده سبحانو سخرىا ممابسيط 
 كقد بحثت في تفسيرات المعتزلة فجميعيـ يتكممكف عف قصة مكسى مع بني اسرائيؿ.المعتزلة: 

 أف في كاختمفكا... (2)العباد" مف جنسو صدكر يتصكر ال بما المنعـ ىك: "الرحمف قاؿ الرازم: شاعرة:األ
 تككف األكؿ التقدير فعمى كالنعمة؛ الخير إيصاؿ إرادة عف أك كالنعمة الخير إيصاؿ عف عبارة الرحمة
، كجـز في لكامع البينات (3)الذات" صفات مف تككف الثاني التقدير ىذا كعمى األفعاؿ، صفات مف الرحمة

 (4).بأنيا مف صفات الذات، كأنيا إرادة إيصاؿ الثكاب كالخير كدفع الشر
كجـز الجكيني المسألة بقكلو: "ثـ الرحمة مصركفة عند المحققيف إلى إرادة البارم تعالى إنعامان 

ـ، فيعكد الرحمف عمى عبده، فيككف االسـ مف صفات الذات، كحمؿ بعض العمماء الرحمة عمى نفس اإلنعا
 (5).إلى صفات األفعاؿ"

 السمؼكأما ما يعنيو  كبذلؾ عٌطؿ األشاعرة ىذا االسـ كصرفكه عف ظاىره كفسركه بإرادة الرحمة
كاسـ الرحمف كالرحيـ فيذه مخمكقة عندىـ، كىـ المعركفة في كبلميـ عف األسماء الحسنى، كىي األسماء 

يا قد يطمؽ عمييا )أسماء(، أم أف ىذا ليس ىك األصؿ فييا، يسمكنيا تسميات ال أسماء، كىـ قالكا: إن
نما قالكا ذلؾ ىركبان مف استدالؿ   .عمييـ السمؼكا 

 : الخالقاسم اهلل   -3

 رث يت ىت نت متچ   ٹ ٹ ،كرد اسـ اهلل الخالؽ مرة كاحدة في سكرة طو

سكرة في كرد في أكثر مف مكضع في القرآف الكريـ ف)خمس مرات( ككرد ىذا االسـ  .[4 ]طو: چزث

                                                           

 (.3/450ج) فتح القدير( الشككاني، (1
 (.1/201( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
 (.14/285ج( المرجع السابؽ، )(3
 (.116)ص  لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات ،( انظر: الرازم(4
 (.145)ص  اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد( الجكيني، (5
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 حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خص  ُّ   ٹ في قكلو الحشر

ككرد ىذا االسـ مشتؽ مف صفة الفعؿ هلل ، [24الحشر:] َّخك حك جك مق مفحق خف

فات:]  َّ جف مغ  جغ مع جع مظ  ٹ ُّ  في قكلو كما   ني  ٹ ٹ ُّ ك  [،125الصَّ

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  ٹ ٹ ك [14}المؤمنكف: َّ مح جح مج حج مث متهت  خت حت

 .[35 الطكر:]َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ـ التٍَّقًدير ييقىاؿ خمقت الشٍَّيء خمقا ًإذا قدرتو"األ المقدرأم  كمعنى الخالؽ ، (1)"صؿ اٍلخمؽ ًفي اٍلكىبلى
 كمكقؼ الفرؽ كالتالي:

 العظيـ القرآف ىذا جبللة قاؿ السعدم في تفسيرىا: "ذكرثبت السمؼ اسـ اهلل الخالؽ، أ  السمف:
 كالمحبة اإلذعاف بغاية تنزيمو فاقبمكا أم المخمكقات، لجميع المدبر كالسماكات األرض خالؽ تنزيؿ كأنو

 (2).اآلية" ىذه في كما كاألمر الخمؽ بيف يقرف ما التعظيـ، ككثيران  نياية كعظمكه كالتسميـ
 ـ بومتكمـ، كالقرآف كبلـ اهلل سبحانو الذم تكمفاهلل سبحانو مف أسمائو الخالؽ، كمف صفاتو أنو 

 .كلـ يخمقو كأنزلو عمى عبده محمد
الصفات إنما تسردت كمنيا أٌف ىذه " :ر مكقفو مف األسماء فيقكؿكىا ىك الزمخشرم يذك المعتزلة:
ٍلنا ففخـ  ،مع لفظ الغيبة ثـ ثنى بالنسبة إلى  ،باإلسناد إلى ضمير الكاحد المطاعكمنيا أنو قاؿ أكال أىٍنزى

ٍلنا حكاية لكبلـ جبريؿ كالمبلئكة النازليف معو ،المختص بصفات العظمة كالتمجيد  كيجكز أف يككف أىٍنزى
 (3).داللة عمى عظـ قدرة مف يخمؽ مثميا في عمكىا كبعد مرتقاىا" ،كصؼ السمكات بالعمى"

الصفات تنزيو اهلل تعالى عف التشبيو  يف ياألساس ىدفيـ يتبيف مما سبؽ أف المعتزلة كاف
الخياؿ كالكىـ البشرل ، فأدل بيـ ىذا الى نفى الصفات عف اهلل تعالى ،فيـ  كالتمثيؿ ، كالتجسيـ ، كعف

بنفسو، كىذا مخالؼ لمنيج السمؼ  يقكلكف أف اهلل تعالى عالـ بنفسو قادر بنفسو مريد بنفسو سميع
 الصالح.

                                                           

 (.1/35ج)الحسنى ( الزجاج، تفسير أسماء اهلل 1)
 (. 501صكبلـ المناف )السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير ( (2
 (.3/51( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج3)
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 (1).قاؿ الجكيني: "كالخمؽ يراد بو االختراع كىك أظير معانيو، كيراد بو التقدير" األشاعرة:
كجاء في لكامع البينات أنو بمعنى التقدير،  ،(2)كالتسكية" التقدير عف عبارة قاؿ الرازم: " الخمؽك 

الخمؽ في اسـ اهلل كىك قريبه مف تفسير السمؼ، فقد قالكا: "، (3)"كىك تككيف الشيء عمى مقدار معيف
 (4).النشء" تقدير ابتداء ىكتعالى 

 الخالؽ، ألف مف لـ يثبتو فقد خرج عف دائرة سبؽ أف األشاعرة يثبتكف اسـ اهللما يبلحظ م
  اإلسبلـ.

  :اهلل المعطي الوّىاباسم  -4

 .[50 ]طو: چ مث هت مت هب مب هئ مئ هي ميٹ ٹ چ 

 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٹ ٹ ُّ   كقد كرد ىذا االسـ في كتاب اهلل في ثبلث مكاضع

 مب خب حب جب هئ مئ ٹ ٹ ُّ  [،8آؿ عمراف:] َّ حل جل مك لك حكخك جك مق

 مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ  ٹ ُّ ٹ [،9ص: ] َّ جت هب

 [.35ص: ] َّ  مح جح

ىيكى فعاؿ مف قىٍكلؾ كىبت أىب ىبة كىاٍلًيبىة تٍمًميؾ الشٍَّيء ًببلى مثؿ كالمثؿ ًفي الشٍَّرع عمى "اٍلكىىَّاب كمعنى 
ثمف كىاهلل تىعىالىى كىاب اليبات كميىا اذ ىك المعطي الذم ، ىك كثير اليبة كالمنة كالعطية ،(5)"كىٍجيىٍيف قيمىة كى

 تي:كأقكاؿ الفرؽ كاآل اءن ال يرد عط
 لو قدر مما بو يميؽ ما شيء كؿ أعطى الذم ربنا يقكؿ المراغي في تفسير اآلية: "أم السمف:

 الذم الشكؿ كاألذف اإلبصار، مف بيا يراد ما يطابؽ الذم الكضع العيف فأعطى كالمزايا، الخكاص مف
 (6).الجسـ" أعضاء كجميع كالرجؿ اليدك  األنؼ كىكذا االستماع، يكافؽ

                                                           

 (.148)ص  اإلرشاد( الجكيني، (1
 (.8/228( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
 (.154-153( الرازم، لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات )ص(3
 (.36)ص  تفسير أسماء الحسني( الزجاج، (4
 (.38ص ) ، تفسير أسماء الحسني الزجاج، (5)

 (.16/117( المراغي، تفسير المراغي )ج(6
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 اليداية كىذه لو، خمقو ما إلى مخمكؽ : " ثـ ىدل كؿ{ىىدىل ثيَـّ }قاؿ السعدم في تفسير معنى 
 دفع كفي المنافع، مف لو خمؽ لما يسعى تجده مخمكؽ، فكؿ المخمكقات، جميع في المشاىدة العامة

 (1)."ذلؾ عمى بو يتمكف ما العقؿ، مف يـالبي الحيكاف أعطى تعالى اهلل إف حتى عنو، المضار
، كمف أسمائو سبحانو المعطي الكىاب، فاهلل مف أسمائو اليادم كمف صفاتو اليداية لممخمكقات

 الذم أعطى خمقو كؿ شيء يحتاجو في حياتو.
 كيكضح الزمخشرم تفسير ىذه اآلية فيقكؿ: المعتزلة:

أعطى   :ثانييما ،شيء يحتاجكف إليو كيرتفقكف بوأعطى خميقتو كؿ "كذلؾ يدؿ عمى معنييف، إحداىما: 
كؿ شيء صكرتو كشكمو الذم يطابؽ المنفعة المنكطة بو، كما أعطى العيف الييئة التي تطابؽ اإلبصار، 
كاألذف الشكؿ الذم يكافؽ االستماع، ككذلؾ األنؼ كاليد كالرجؿ كالمساف: كؿ كاحد منيا مطابؽ لما عمؽ 

 (2)."نوبو مف المنفعة، غير ناب ع
، كأمكر كىذا مغركس في فطر المسمميف مف معرفة خالقيـ، كالذم أرشدىـ لما يصمح بو أحكاليـ

 .آخرتيـ 
"إف اهلل كاجب الكجكد لذاتو كفي صفاتو، فكاف غنيان عف كؿ ما سكاه كأما كؿ ما سكاه  األشاعرة:

 (3)."فممكف لذاتو
ال يمكنو مثؿ ىذه األفعاؿ العجيبة إال إذا كاف  كالقادر ،فثبت أف المؤثر كالمدبر قادرقاؿ الرازم: "

لكجكد في ذاتو كفي صفاتو عالما، ثـ إف ىذا المدبر الذم ليس بجسـ كال جسماني ال بد كأف يككف كاجب ا
ال ال ذا كاف كاجب الكجكد في قادريتو كعالميتو كا  فتقر إلى مدبر آخر كيمـز التسمسؿ كىك محاؿ، كا 

يككف عالما بكؿ ما صح أف يككف  ض الممكنات دكف البعض كجب أفصص ببعكالكاجب لذاتو ال يتخ
فظير بيذه الداللة التي تمسؾ بيا مكسى عميو السبلـ  ،معمكما كقادرا عمى كؿ ما صح أف يككف مقدكرا

كنبو عمى تقريرىا استناد العالـ إلى مدبر ليس بجسـ كال جسماني كىك كاجب الكجكد في ذاتو كفي صفاتو 
 (4)."رات كذلؾ ىك اهلل سبحانو كتعالىمكمات قادر عمى كؿ المقدك عالـ بكؿ المع

يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة يستخدمكف مصطمحات فمسفية قديمة، كىذا مخالؼ لطريقة السمؼ 
 .ىرحميـ اهلل تعال

                                                           

 (.507( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص (1
 (.3/67( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج2)

 (.253( الرازم، لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات )ص(3
 (.59/ص22ج) مفاتيح الغيب ،الرازم( (4
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 : الباقياسم اهلل  -5

 .[73 ]طو: چ حك جك مق ...ٹ ٹ چ 

الؽ " كقد كرد ىذا االسـ في سكرة طو مرة كاحدة كمعناه: كتب عمى خمقو الفناء كىىيكى خى المستأثر ًباٍلبىقىاًء كى
 كمكقؼ الفرؽ كالتالي: (1)"الفناء كالبقاء

، منؾ لنا خير اهلل: قاؿ السمرقندم في تفسيرىا: "يعني السمف:  مف خير  اهلل كثكاب كأدـك
 (2).التعذيب" مف بو كعدتنا مما كأبقى عطائؾ

 الباقي هلل تعالى. تثبت اسـيتبيف مما سبؽ أف اآلية  
كانكا اثنيف كسبعيف: االثناف مف القبط، كالسائر مف بنى  سيـك يعنى رؤ  ركل أف السحرة" المعتزلة:

كركل أنيـ قالكا لفرعكف: أرنا مكسى نائما ففعؿ، فكجدكه  ،إسرائيؿ، ككاف فرعكف أكرىيـ عمى تعمـ السحر
 ،إذا ناـ بطؿ سحره، فأبى إال أف يعارضكهألف الساحر  ؛ما ىذا بسحر الساحر تحرسو عصاه، فقالكا:

كقيؿ: خبر مف اهلل،  ،قيؿ في ىذه اآليات الثبلث: ىي حكاية قكليـ ،كعف ابف عباس: قاؿ ال إلو إال اهلل
 (3)."ال عمى كجو الحكاية

، كلـ يتطرؽ في فيبيف الزمخشرم أف ىذه اآلية ىي مف حكاية القكؿ لمسحرة الذيف آمنكا باهلل
 .اهلل الباقيحديثو السـ 
 ينقطع كال يدكـ ألنو كأبقى، مطمكبيـ مف خير الثكاب مف تجده الذم مطمكبؾ أف المراد أف األشاعرة:

: جزاءن أك لنا منؾ"، (4)الدنيا مف أكتكه ما حاؿ كذلؾ كليس ٍيره  .(5)"عقابنا أك لنا فإنؾ فافو  :كىأىٍبقىى ،كىاهللي خى
 مؼ في ذلؾ.سكىـ يكافقكف ال

  : لغّفاراسم اهلل ا -6
و لعباده التائبيف، تغفر مبما يدؿ عمى كثرة كقد كرد اسـ الغفار في كتاب اهلل في خمس مكاضع 

 منيا: كقد كرد في القرآف الكريـ خمس مرات

                                                           

  (.1/64ج)تفسير أسماء اهلل الحسنى الزجاج،  (1)
 (.2/406ج) بحر العمـك( السمرقندم، (2
 (. 3/77( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج3)
 .(22/115ج) الغيب مفاتيح ،الرازم (4)
 (.2/517ج) القرآف تفسير في البياف جامعااليجي،  (5)
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 نئ ٹ ٹ ُّ   :.[82 ]طو:چ نن من زن رن مم ام يل ىل مل چٹ ٹ 

 ىن من خن حن ٹ ٹ ُّ ك [66 ص:] چ ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 [.42 غافر:] َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

انىوي كمعنى " لعباده الذيف يتكبكف كيرجعكف عف ذنكبيـ، كىذا يدؿ عمى سعة مغفرتو الغفر ًفي اهلل سيٍبحى
لسنة النبيكية كذلؾ كما كقد كرد أيضان اسـ الغفار في ا،  (1)"ىيكى الًَّذم يستر ذنيكب عباده كيغطييـ بستره

أنَّ رجاًل أذنَب، فقال: الميم اغفر " :ي ىيريرةالصحيحيف" عف عبد الرحمف بف أبي عمرة، عف أبجاء في "
لي ذنبي، فقال اهلل تعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فَعِمَم أن لو ربًَّا يغفر الذنب، ويأخذ بو، قد غفرُت لعبدي، 
فعاد، فأذنب، فقال: الميم اغفر لي، فقال لذلك، حتَّى قال العبد في الرابعة، فقال اهلل: "ُأشِيُدكم أني قد 

 كنذكر مكقؼ الفرؽ كالتالي:، (2)"لعبدي، فميعمل ما شاءغفرُت 
ني لذك غفر لمف تاب مف شركو، فرجع منو إلى : "تفسير معنى الغفار يقكؿ الطبرمكفي  السمف: كا 

( يقكؿ: كأخمص لي األلكى ا( يقكؿ:  ،ة، كلـ يشرؾ في عبادتو إيام غيرماإليماف لي )كآمىفى اًلحن )كىعىًمؿى صى
ـ ذلؾ فاستقاـ كلـ يضيع افترضتيا عميو، كاجتنب معاصي )ثيَـّ اٍىتىدىل( يقكؿ: ثـ لز كأٌدل فرائضي التي 

 (3).شيئا منو
 .، كاهلل تعالى يغفر جميع الذنكب إال الشرؾ بوكفي اآلية إثبات اسـ الغٌفار هلل تعالى 

العمؿ الصالح، االىتداء: ىك االستقامة كالثبات عمى اليدل المذككر كىك التكبة كااليماف ك " المعتزلة:
بُّنىا المَّوي ثيَـّ اٍستىقاميكا"كنحكه قكلو تعالى ًإفَّ  ككممة التراخي دلت عمى تبايف المنزلتيف داللتيا  "الًَّذيفى قاليكا رى
أعنى أٌف منزلة االستقامة عمى الخير مباينة لمنزلة الخير  "جاءني زيد ثـ عمرك"عمى تبايف الكقتيف في 
 ."أفضؿنفسو، ألنيا أعمى منيا ك 

، كلـ فيبيف الزمخشرم أف ىذه اآلية ىي دالة عمى التكبة كاإليماف لمسحرة الذيف آمنكا باهلل
 يتطرؽ في حديثو السـ اهلل الغفار.

قاؿ الجكيني: "الغٌفار: معناه الستٌار، ثـ يمكف حمؿ الستر عمى ترؾ العقاب، كيمكف  األشاعرة:
 (4).ضحو في العاجؿ كاآلجؿ"حممو عمى اإلنعاـ الذم يدرأ عف العبد ما يف

 
                                                           

 (.1/38ج) تفسير أسماء اهلل الحسنىاج، الزج( 1)
 [، كالمفظ لو.2758مسمـ، صحيح مسمـ، حديث رقـ ]، [7507( ]البخارم، صحيح البخارم، حديث رقـ 2)

 (.18/347ج) ،طبرم( ال(3
 (.148)ص  اإلرشاد( الجكيني، (4
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 (1).المذنبيف عف العقاب يسقط الذم كىك الغفار،
كما  إال الصفات السبع المشيكرة عندىـكينكركنيا  يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة يؤكلكف الصفات

 . مر ألنيا تخالؼ مذىبيـ
 : لحي القيوماسم اهلل ا

 مم خم حم جم يل ىل ٹ ٹ ُّ  مكاضع كىي: كىما اسماف كردا في القرآف الكريـ مقترنيف في ثبلثة 

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع ٹ ٹ چ كفي سكرة طو: [2آؿ عمراف: ] َّ يم ىم

ٌي كفي سكرة البقرة آية الكرسي، كمعنى  .[111]طو: چ جك كد كىاهلل تىعىالىى لـ يزؿ "اٍلحى ييًفيد دكىاـ اٍلكيجي

كدان  كدا كىالى يزىاؿ مىٍكجي ـى ، معنى مىٍكجي كؼالقيـك ىيكى فيعكؿ مف قىا ـى الى اٍلقياـ اٍلمىٍعري  (2)."يقـك الًَّذم ًبمىٍعنى دىا
 كنذكر مكقؼ الفرؽ كالتالي:

، كمعنى القيكـ يقكؿ القرطبي: السمف:  مف أسماء اهلل تعالى التي كردت في اآلية الحي كالقيـك
 ،كسبت بما سنف كؿ عمى القائـ أنو -الثاني. الخمؽ بتدبير القائـ أنو: أحدىا تأكيبلت، ثبلث القيكـ "كفي
 (3).يبيد" كال يزكؿ ال الذم الدائـ أنو -الثالث

 (4)."ىيكى الدَّاًئـ الًَّذم لـ يزؿ، كالقيكـ ىيكى اٍلقىاًئـ بتدبير اٍلخمؽ لحي القيكـيقكؿ السمعاني: "ا
: الذم ال يناـ، "  قاؿ ابف عباس: خضعت كذلت كاستسممت الخبلئؽ لجبارىا الحي الذم ال يمكت، القيـك

يـ عمى كؿ شيء، يدبره كيحفظو، فيك الكامؿ في نفسو، الذم كؿ شيء فقير إليو، ال قكاـ لو إال كىك ق
 (5)."بو

في ىذه اآلية تكحيد ربكبية كتكحيد أسماء كصفات، فخضكع المخمكقات هلل تكحيد ربكبية، كالحي 
 القيـك اسماف مف أسماء اهلل تعالى.

الخيبة كالشقكة كسكء  كانت نيـ إذا عاينكا يكـ القيامةلمراد بالكجكه كجكه العصاة، كأ"ا المعتزلة:
 (6)."ذليمة خاشعة، مثؿ كجكه العناة كىـ األسارل مصارت كجكىيـ عانية، أك الحساب، 

 .فيـ يثبتكف األسماء دكف الصفات
                                                           

 (.1/129( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج(1
 (.1/56ج) تفسير أسماء اهلل الحسنىالزجاج،  (2)

 (.11/249ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(3
 (.3/356ج) القرآف تفسير ( السمعاني،4)
 (.5/318ج)العظيـ  القرآف تفسير (ابف كثير،5)
 (.3/89( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج6)
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: الحي األشاعرة:  الخمؽ بتدبير كالقائـ بذاتو، القائـ فيك القيكـ كأما الدراؾ الفعاؿ فيك الحي فأما القيـك
 التي كالنعـ كاألمطار، كالرياح كالبرد، كالحر كالنيار، الميؿ مف معاشيـ، في إليو يحتاجكف لما كالمصالح

 (1).غيره يحصييا كال سكاه، عمييا يقدر ال
كجاء في شرح أسماء اهلل: "الحي: مراد منو ككنو حيان ال يمكت، أال ترل أف الحي الذم يجكز عميو المكت 

كـ عميو بأنو   (2).ميت"حي
 (3)."كالقيكـ: مدٌبر الخبلئؽ في الحاؿ كالمآؿ، كىي مف صفات األفعاؿ"

 إذ أف الحياة مف صفتو سبحانو كال ينكرىا إال ممحد أك كافر.كىذ مما ال خبلؼ فيو 
 مظاىر توحيد الصفات:

 الستواء عمى العرش:صفة  -1

 .[5 ]طو: چىف يث ىث نثٹ ٹ چ 

في صفة االستكاء ىك إمرار الصفة كما جاءت، دكف  أف منيجيـ السمؼ: يبيف عمماء السمف
 كال تكييؼ غير مف جاءت كما إمرارىا تكييؼ كال تشبيو كال تعطيؿ، كيؤكد ذلؾ ابف كثير بقكلو: "كىك

 خمقو، مف شيء يشبيو ال اهلل فإف اهلل، عف منفي المشبييف أذىاف إلى المتبادر كالظاىر. تعطيؿ كال تشبيو

 منيـ- األئمة قاؿ كما األمر بؿ ؛[11:الشكرل]چ حي جي يه مهىه جه ينٹ ٹ چ ك

 فقد نفسو بو اهلل كصؼ ما جحد كمف كفر، فقد بخمقو اهلل شبو مف: " البخارم شيخ الخزاعي حماد بف نعيـ
 الصريحة اآليات بو كردت ما تعالى هلل أثبت فمف تشبيو، رسكلو كال نفسو بو اهلل كصؼ فيما كليس ،كفر

 سمؾ فقد النقائص، تعالى اهلل عف كنفى تعالى، اهلل بجبلؿ يميؽ الذم لكجوا عمى الصحيحة، كاألخبار
 (4).اليدل" سبيؿ

 العرش، عمى فاستكل كسمطانو، كعظمتو بجبللو يميؽ استكاء كقاؿ الشيخ السعدم: "استكل
 (5).الدينية" كأحكامو الككنية، أحكامو عمييـ كأجرل الممالؾ، كدبر الممؾ، عمى كاحتكل

                                                           

 (.7/130( انطر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج(1
 (. 225ح أسماء اهلل تعالى كالصفات )ص( الرازم، لكامع البينات شر (2
 (.154( الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص(3
 (.3/427( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(4
 (.291( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص (5
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معنى استكل عمى العرش أم: استعمى عميو  األلباني االستكاء في اآلية بقكلو: " كيفسر الشيخ
دكف كيؼ كدكف تشبيو كدكف تعطيؿ أيضان، ىكذا يجب أف تككف أك أف يككف مكقؼ كؿ مسمـ تجاه آيات 

 (1)."الصفات كأحاديث الصفات، ىك اإليماف بمعانييا الحقيقية دكف تأكيؿ كدكف تجسيـ 
لعرش ثابته بالكتاب كالسنة، أما الكتاب فيذه اآلية كآياته أخرل؛ كقكلو تعالى في كاالستكاء عمى ا

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتچ ٹ ٹ سكرة الرعد 

 زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئٹ ٹ چ ، ك[54األعراؼ: ] چ جئ يي ىي ني

 .[59الفرقاف: ] چ رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب

ٍيرىةى  أىًبي مسمـ: كعىفٍ البخارم ك ؛ منيا ما كرد في صحيح أما األحاديث فكثيرةه   قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى
 َغَمَبتْ  َرْحَمِتي ِإنَّ  الَعْرشِ  َفْوقَ  ِعْنَدهُ  َفُيوَ  ِكتَاِبوِ  ِفي َكَتبَ  الَخْمقَ  المَّوُ  َقَضى َلمَّا":   المَّوً  رىسيكؿي 

 (2)."َغَضِبي
مؽ عظيـ جدان كما دلت عمى ذلؾ اآليات كاألحاديث، كالعرش مف مخمكقات اهلل تعالى، كأنو خ 

 فيثبتكف هلل تعالى العرش.
 كالقبة كىك المبلئكة، تحممو قكائـ ذك سرير: ، فيك(3)حؽ" كالكرسي قاؿ اإلماـ الطٌحاكم: "كالعرش

اًبرو  كعىفٍ  .(4)المخمكقاتسقؼ  كىك العالـ، عمى  الرَّْحَمنِ  ْرُش عَ  اْىَتزَّ ":   اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،جى
 (5)."ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  ِلَمْوتِ 

 (6).خمقو" مشابية عف كتنزه اهلل تبارؾ اهلل استقرار بمكضع العرش قاؿ ابف حجر: "كليس
 
 

                                                           

 (.6/41ج) ( نعماف، مكسكعة العبلمة األلباني(1
: رقـ الحديث 4/106 {،وىو الذي يبدأ الخمق، بدء الخمؽ/ما جاء في قكؿ اهلل تعالى }: صحيح البخارمبخارم]ال( (2

 .[2751: رقـ الحديث 4/2107 ، التكبة/في سعة رحمة اهلل تعالى،مسمـ: صحيح مسمـ]، [3194
 (.54( الطحاكم، متف الطحاكية )ص (3
 (.2/366ج)ة شرح العقيدة الطحاكي( انظر: ابف أبي العز، (4
مسمـ: ]، [3803: رقـ الحديث 5/35 ، مناقب األنصارم/مناقب سعد بف معاذ،متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (5

 .[2466: رقـ الحديث 4/1915 ، فضائؿ الصحابة/فضائؿ سعد بف معاذ،صحيح مسمـ
 (.7/124ج)فتح البارم شرح صحيح البخارم ( ابف حجر، (6
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 أنو يرل فيما معناه كقاؿ القرطبي: "إف ،(1)السرير": العرش: ككرد في التفسير عند الطبرم كغيره " قاؿ
 (2).تعالى" هلل المكاف إثبات فيو كليس السرير، مف يفالقدم مكضع العرش مف مكضكع

 بجبللو يميؽ استكاء{ اْسَتَوى} كأكسعيا كأعظميا المخمكقات أرفع ىك قاؿ السعدم: "العرش الذم 
قاؿ أبك زىرة في تفسير االستكاء:  ،(3)الممؾ" عمى كاحتكل العرش عمى فاستكل كجمالو، عظمتو كيناسب
 الى  عرشان  هلل إف: قالكا أنيـ السمؼ لعمماء نسب كلقد اهلل، سمطاف فيو تجمىي الذم المكاف ىك: "العرش
 (4)."لمحكادث فيو مشابية كال مجسـ، غير كلكنو باستكائو أعمـ كىك عميو، يستكم تعالى كاهلل كيفو، يعرؼ

 كؿ اإلماـ مالؾ "الكيؼ معمـككىذا مف صفات اهلل تعالى أف اهلل استكل عمى عرشو كيكفينا ىنا ق
اهلل سبحانو لو المخمكقات العظيمة التي تدؿ عمى عظمتو، كمف كالسؤاؿ عنو بدعة، ك ستكاء مجيكؿ كاال

 .(5)"أعظـ تمؾ المخمكقات العرش، كفي اآلية إثبات العرش
مف الصفات التي أنكرىا المعتزلة صفةي االستكاء عمى العرش، كأٌكلكا ذلؾ بتأكيبلت  المعتزلة:

الصفة ثابتة بنص قطعي ال يقبؿ التأكيؿ، كفسركا استكل بمعنى استكلى كقير  تنسجـ مع عقيدتيـ، مع أف
 كقدر.

 (6).قاؿ القاضي عبدالجٌبار: "كاالستكاء ىنا بمعنى االستيبلء كالغمبة، كذلؾ مشيكره في المغة"
 كنا: يقكؿ يحيى، بف كقد كاف مف عادة عمماء السمؼ أنيـ ال يخكضكف في مسائؿ الصفات، فعف يحيى

 كيؼ ،[5 ]طو: َّ ىف يث ىث نثُّ  اهلل، عبد أبا يا: فقاؿ رجؿ فجاء أنس، بف مالؾ عند

 غير كالكيؼ مجيكؿ، غير االستكاء: قاؿ ثـ الرحضاء عبله حتى رأسو، مالؾ فأطرؽ: قاؿ استكل؟
 (7).يخرج أف بو فأمر مبتدعان، إال أراؾ كما بدعة، عنو كالسؤاؿ كاجب، بو كاإليماف معقكؿ،

                                                           

محاسف (، القاسمي، 3/487ج)تفسير القرآف (، السمعاني، 21/343امع البياف في تأكيؿ القرآف )جالطبرم، جانظر: ( (1
 (.7/119ج)التأكيؿ 

 (.3/277ج)الجامع ألحكاـ القرآف ( القرطبي، (2
 (.502)ص  تفسير أسماء اهلل الحسنى( السعدم، (3
 (.9/4705ج)زىرة التفاسير ( أبك زىرة، (4
  (.292زبٌد فً الرد على من أنكر الحرف والصوت، )ص  رسالة السجزي إلى أهل (5)

 (.226)ص  شرح األصكؿ الخمسة( عبدالجبار، (6
 (.116)ص  األسماء كالصفات( انظر: البييقي، (7
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كف في ىذه المسألة منذ القدـ، حيث أنكركا صفة عظيمة مف صفات اهلل تبارؾ فالمعتزلة مشيكر 
في القضايا كتعالى كىي صفة االستكاء، كقالكا انيا بمعنى االستيبلء، كىذا بسبب تقديـ المجاؿ العقمي 

 .الغيبية التي ال تحتمؿ سكل التصديؽ بما نزؿ مف عند اهلل 
تكاء الكاردة في اآلية كفسركىا بمعنى االستيبلء، خالؼ األشاعرة في صفة االس األشاعرة:

 كاالستيبلء عندىـ القير كالغمبة.
ذا  عمى حممو تعذر كقد كاالستيبلء، االستقرار إال المغة في لبلستكاء معنى ال كاف قاؿ الرازم: "كا 

ال االستيبلء عمى حممو فكجب االستقرار، نو المفظ تعطيؿ لـز كا   (1).جائز" غير كا 
 كالغمبة القير باالستكاء ، كقاؿ الجكيني: "المراد(2)قبلني بقكلو: "االستيبلء ىك القدرة كالقيركفسره البا

 (3).كالعمك"
 مخمكقاتو، كجكد عف عبارة تعالى اهلل كممؾ الممؾ، عف عبارة العرش أف قاؿ الرازم: "كالحاصؿ

 يفيد الذم( ثـ) رؼح إدخاؿ صح جـر ال كاألرض، السمكات تخميؽ بعد حصؿ إنما مخمكقاتو ككجكد
 (4).بمراده" أعمـ كاهلل العرش، عمى االستكاء عمى التراخي

 (5).ىك سقؼ المخمكقات كجميع الخمؽ تحتوكيرل اإليجي أف العرش 
يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة يكافقكف المعتزلة في تأكيميـ لصفة االستكاء كيفسركىا بمعنى 

 .االستيبلء
 صفة العمم: -2

 .[7 ]طو: چري ٰى ين ىن نن من زنٹ ٹ چ  

ف السمف:  السر يعمـ فإنو صكتؾ ترفع: أم بالقكؿ تجير قاؿ ابف الجكزم في تفسير اآلية: "كا 
 أف: أحدىا: أقكاؿ "كأخفى السر" ب المراد كفي ،السر يعمـ اهلل فإف الصكت، برفع نفسؾ تجيد ال: كالمعنى
 نفسؾ، بو حدثت ما: السر أف: كالثاني كسيككف. بعد يكف لـ ما: كأخفى نفسو، في اإلنساف أسره ما: السر
 (6).بو" تمفظ لـ ما: كأخفى

                                                           

 (.22/9ج( الرازم، مفاتيح الغيب )(1
 (.262)ص  التمييد( الباقبلني، (2
 (.108)ص  ( الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد(3
 (.17/192( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(4
 (.2/114ج) القرآف تفسير في البياف جامعانظر: اإليجي، ( (5
 (.3/151ج) زاد المسير في عمـ التفسير( ابف الجكزم، (6
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، فاهلل يعمـ ما كاف كما ات اهلل تعالى التي كردت في السكرةصفة العمـ مف صفيتبيف مما سبؽ أف 
 .يككف كما سيككف

يعمـ ما أسررتو إلى غيرؾ كأخفى مف ذلؾ، كىك ما أخطرتو  مأ" يقكؿ الزمخشرم: المعتزلة:

 (1)."ما أسررتو في نفسؾ كىأىٍخفى منو كىك ما ستسره فييا ببالؾ، أك
 كبيذا يتبيف أف المعتزلة ال يثبتكف أم صفة هلل سبحانو. 
قرر األشاعرة أف العمـ صفة أزلية متعمقة بجميع الكاجبات كالجائزات كالمستحيبلت عمى كجو  األشاعرة:

 (2).اإلحاطة عمى ما ىي بو مف غير سبؽ خفاء
 (3).: "كيحتمؿ أف مراده المبصرات في حقو تعالى، كىي المكجكدات الذكات كغيرىا"قاؿ البيجكرم

كقد سمككا طريؽ الدليؿ العقمي إلثبات صفة العمـ، كليس طريؽ النقؿ، فيقكؿ الباقبلني: "فإف قاؿ قائؿ: 
 (4).مات"فما الدليؿ عمى صحة ما تذىبكف إليو مف أنو عالـ؟ قيؿ لو: يدؿ عمى ذلؾ كجكد األفعاؿ المحك

اثباتيـ لمصفات، فإنيـ ال يتكقفكف عند النص كىنا يتبيف أنيـ كضعكا الدليؿ العقمي في مقدمة 
نما يحكمكف عقكليـ القاصرة فيما أثبتو اهلل لنفسو كما أثبتو لو نبيو   .كا 

 صفة الكالم: -3

 چمق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضٹ ٹ چ 

 .[12-11 ]طو:
نيـ يؤمنكف كيعتقدكف اعتقادان جازمان بأف اهلل تعالى لـ يزؿ متكممان أ السمؼمف اعتقاد  السمف:

نيا صفة ذات هلل تعالى، ال يزاؿ متصفان بيا.  بكبلـ قديـ، يسمعو مف شاء مف خمقو، كا 
 لذاتو، كأنو بالعدـ مفارقتو يجكز كال متكممان، يزاؿ كال يزؿ قاؿ ابف أبي يعمى في )االعتقاد(: "لـ

 كال كاسطة ال بنفسو خطابو يتكلى مف سبحانو اهلل مف يسمعو فالذم التالي مف كتارة  هللا مف تارة ييٍسمىع
 (5).الطكر" جبؿ عمى كمكسى  كممو، لما المعراج ليمة  محمد كنبينا: ترجماف

                                                           

 (.3/52( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج 1)
 (.79)ص  دتحفة المريد شرح جكىرة التكحي( انظر: البيجكرم، (2
 (.80المرجع السابؽ، ) ص ( (3
 (.26( الباقبلني، اإلنصاؼ فيما يجب اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو )ص (4
 (.25( ابف أبي يعمى، االعتقاد )ص (5
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 قديـ بكبلـ متكمـ تعالى بأنو الجـز يجب"ككبلمو تعالى قديـ غير مخمكؽ، حيث قاؿ السفاريني: 
 (1)."الخمؽ كبلـ يشبو ال حادث، كال محدث كال مخمكؽ رغي كجكدم، ذاتي

اًتـو  ٍبفً  عىًدمّْ  كىذا ثابته بالسنة الصحيحة، فعىفٍ   َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،حى
 (2)."ُبوُ َيْحجُ  ِحَجابٌ  َولَ  ُتْرُجَماٌن، َوَبْيَنوُ  َبْيَنوُ  َلْيَس  َربُُّو، َسُيَكمُّْموُ  ِإلَّ 

رادتو بمشيئتو متكممان  يزؿ لـ تعالى يك حقيقي مسمكع، حيث يقكؿ الجبريف: "فاهللأما كبلمو ف  بما كا 
 عمى حقيقة قكؿ  ككبلمو خمقو، مف يشاء مف كيسمعو كصكت، حرؼ حقيقي، بكبلـ شاء ككيؼ شاء
 (3).كعظمتو" بجبللو يميؽ ما

 في كشؾ النداء ليذا فارتاع مكسى يا أف اهلل قبؿ مف قاؿ حجازم في بياف ىذا المشيد: "نكدم 
عدكؾ بيت  في كرباؾ كعدلؾ، كسكاؾ خمقؾ الذم ربؾ أنا إني ،التككيد سبيؿ عمى لو اهلل فقاؿ ،مصدره

جبلالن كتقديسان  كلحظؾ بعنايتو كرعايتو إلى ىذا الكقت فاخمع نعميؾ احترامان  إنؾ بالكادم  كتعظيمان  ، كا 
 (4)."و طكلالمقدس المطير الذم يقاؿ ل

 صفة الكبلـ هلل تعالى.كىذه اآلية صريحة في بياف 
أجمع المعتزلة عمى القكؿ بأف القرآف كبلـ اهلل المخمكؽ، فيـ يثبتكف أف القرآف مخمكؽ، كىك   المعتزلة:

 عندىـ محدث.
 كالقكؿ الصفات كنفي تعالى اهلل رؤية بنفي القكؿ أخذت فقد الجيمية، عف كثيرة مبادئ المعتزلة أخذت كقد

 (5).القرآف بخمؽ
قاؿ القاضي عبدالجبار: "كأما مذىبنا في ذلؾ، فيك أف القرآف كبلـ اهلل تعالى ككحيو، كىك مخمكؽ 

 (6).محدث، أنزلو اهلل عمى نبيو ليككف عممان كداالن عمى نبكتو"
 

                                                           

 (.1/133ج) لكامع األنكار البيية( السفاريني، (1
: صحيح مسمـ، مسمـ]، [6539 يثالحد رقـ: 8/112: صحيح البخارم، الرقاؽ/مف نكقش الحساب عيذب، ]البخارم( (2

 .[1016 الحديث قـ: ر  2/703الزكاة/الحث عمى الصدقة كلك بشؽ تمرة، 
 (.42( الجبريف، تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )ص (3
 (.2/481ج) التفسير الكاضح( حجازم، (4
 (.3/1166ج) ( انظر: عكاجي، فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا(5
 (.528)ص  شرح األصكؿ الخمسةعبدالجبار،  ((6
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 فيككف مخمكقان شيء  كالكبلـ ،[62الزمر: ] َّمك لك اك  يق ُّ : تعالى بقكلو كاستدلكا

 (1).ؿر منز يغ

 سكل مكجكد ككؿ مخمكؽ، شيء كؿ أم َّمك لك اك  يق  ُّ : تعالى قكلو مف فالمراد
 كصفاتو الكماؿ، بأكصاؼ مكصكؼ سبحانو كىك( تعالى الخالؽ) العمكـ في يدخؿ كلـ مخمكؽ فيك اهلل

 (2).المقدسة لذاتو مبلزمة
حيث أثبتت آف، في مسألة خمؽ القر  كاضحان  يتبيف مما سبؽ أف المعتزلة خالفت السمؼ خبلفان 

، كاستدلكا بآيات كأحاديث في ذلؾ كأكلكىا عمى غير ما تحتمؿ مف لمعتزلة أف القرآف مخمكؽ مف اهللا
 المعاني بما يخدـ مذىبيـ في ذلؾ.

  األشاعرة:
بؿ صفة أزلية قائمة  ؛عند أىؿ الحؽ كبلمو ليس مف جنس األصكات كالحركؼقاؿ التفتازاني: "
 (3)."مسككت كاآلفة كما في الخرس كالطفكليةبذات اهلل تعالى منافية ل

المقصكد عندىـ بالكبلـ كبلمو النفسي القديـ القائـ بذاتو تعالى، متعٌمؽ بالكاجبات كالجائزات 
 (4).كالمستحيبلت

 (5)."كالكبلـ ىك القكؿ القائـ بالنفس الذم تدؿ عميو العبارات كما يصطمح عميو مف اإلشارات"
ذا  الحركؼ، مخارج مف مقطعة أصكاتان  كال منتظمة حركفان  ىك كليس كبلـ فسبالن القائـ أف ثبت كا 

 (6).نغمات كال ألحاف كال أصكات كال بحركؼ ليس القديـ الكبلـ أف العاقؿ فميستيقف
يظير مما سبؽ أف األشاعرة يثبتكف هلل كبلمان كأنو متكمـ عمى الحقيقة، كيركف أنو معنى قائـ 

 يزؿ لـ  اهلل أف الحؽ أىؿ مذىب خالفيف بذلؾ منيج السمؼ الذم ىكم بالذات كليس بحرؼو كال صكت

، مسمكع، بكبلـ متكممان   زب رب يئچ  ٹ ٹ فقد  مكتكب كما التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف، مفيـك

 (7).[164النساء: ] چ مب

 

                                                           

 (.177 -1/176ج) شرح العقيدة السفارينية( انظر: العثيميف، (1
 (.2/76ج( انظر: الدكسرم، التحفة الميدية شرح العقيدة التدمرية )(2
 (.2/99ج( التفتازاني، شرح المقاصد في عمـ الكبلـ )(3
 (.97)ص  تكحيدتحفة المريد شرح جكىرة ال( انظر: البيجكرم، (4
 (.104( الباقبلني، اإلنصاؼ فيما يجب اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو )ص (5
 (.105)ص  اإلرشاد( انظر: الجكيني، (6
 (.130( انظر: المقدسي، االقتصاد في االعتقاد )ص (7
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 المعّية والسمع والبصر: صفة -4

 .[46 ]طو: چ  مص خص حص مس حسخس جس مخٹ ٹ چ  

 : صفة المعية كصفة السمع ك كصفة البصر.أثبتت ىذه اآلية ثبلث صفات
يعتقد السمؼ أف اهلل سميعه بصير، كىي مف صفاتو الذاتية، مف غير تعطيؿ كال تكييؼ كال تمثيؿ،  السمف:

 فسمعو ال يشبو سمع اآلدمييف كال بصره كذلؾ.

 رب اهلل تبارؾ خافية، معو تخفى ال الذم اإلدراؾ عف عبارة (حص مس) :قاؿ القرطبي: "كقكلو

 .(2)"أفعالكما{ كأرل} أقكالكما{ أىٍسًمعٍ } كناصركما حافظكما "أم كمعناىما كما يقكؿ النسفي: .(1)"العالميف
 سبحانو كتعالى ؿ السفاريني: "كسمعوك قي في صفتي السمع كالبصر، كلتقرير عقيدة السمؼ

 شيء بكؿ عمؽيت كتعالى سبحانو كبصره مسمكع شيء بكؿ يتعمؽ تعالى فسمعو شأنو، جؿ منو كالبصر
 بكؿ متعمقيف كجكدييف ذاتييف قديميف كبصر بسمع يسمع تقدـ، كما بصير سميع تعالى فيك مبصر
 (3).كمبصر" مسمكع
 ال صفة ىك بسمع كالنجكل السر يسمع فيك خفتت، ميما األصكات لجميع المدرؾ{: السميع} كمعنى
 .خمقو أسماع يماثؿ
 عمى تؤثر فبل بعدت، أك لطفت ميما كاأللكاف األشخاص مف المرئيات لجميع المدرؾ{: البصير} كمعنى
 عمى سبحانو لو البصر صفة ثبكت عمى داؿ كىك مفعؿ، بمعنى فعيؿ مف كىك كاألستار، الحكاجز رؤيتو
 (4).بو يميؽ الذم الكجو

 القاىر اهلل إنو المتعاؿ، الكبير الجبار القكم إنو.. معكما قاؿ سيد قطب في تفسير المعية: "إنني 
 ىذا ككاف معيما إنو.. زيادة كال. كف: بقكلو كاألشياء كاألفراد كالحيكات األككاف مكجد إنو عباده، كؽف

 يممؾ كما فرعكف يككف فما ، "كىأىرل أىٍسمىعي ": لممعكنة بالحس كلمسا طمأنينة، يزيدىما كلكنو يكفي، اإلجماؿ
 (5).كيرل يسمع معيما كاهلل يطغى، أك يفرط حيف يصنع كما

 المعتزلة ينكركف كصؼ اهلل تعالى بالسمع كالبصر، كيتأكلكف ىاتيف الصفتيف بالعمـ. :زلةالمعت

                                                           

 (.11/203ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(1
 (.2/367ج) التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ( النسفي، (2
 (.1/161ج) لكامع األنكار البيية( السفاريني، (3
 (.97( انظر: ىراس، شرح العقيدة الكاسطية )ص (4
 (.4/2337مج) في ظبلؿ القرآف( قطب، (5
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ر مدرؾ لممدركات، كأف ككنو يقاؿ القاضي عبدالجبار: "فعند شيكخنا البصرييف أف اهلل سميع بص
مى معنى مدركان صفة زائدة عمى ككنو حيان، كأما عند مشايخنا البغدادييف ىك أنو تعالى مدرؾ لممدركات ع

 (1).أنو عالـ بيا"

 إف [61الحج: ] َّجئ يي ُّ : تعالى اهلل قكؿ أف المعتزلة قاؿ األشعرم: "كزعمتك 

 (2).عميـ" معناه
حافظكما كناصركما أىٍسمىعي كىأىرل ما يجرل بينكما كبينو مف قكؿ  ممىعىكيما أيقكؿ الزمخشرم: "ك 

أقكالكـ كأفعالكـ، كجائز أف ال يقٌدر شيء،  كفعؿ، فأفعؿ ما يكجبو حفظي كنصرتي لكما، فجائز أف يقٌدر
 (3)."ككأنو قيؿ: أنا حافظ لكما كناصر سامع مبصر

ف المعتزلة يقركف باألسماء دكف الصفات فصفتي السمع كالبصر عند الزمخشرم أيتبيف مما سبؽ 
لكتاب كما ذىب إليو المعتزلة مخالؼ ما ثبت في ا ،نيا أسماء سامع كمبصر، كذلؾ لمخالفتو مذىبيـإ

 كالسنة، مف إثبات صفتي السمع كالبصر هلل تعالى.
يرل األشاعرة أف السمع صفة أزلية قائمة بذاتو تعالى تتعمؽ بالمكجكدات، األصكات  األشاعرة:

 (4).كغيرىا كالذكات... بمعنى أف كبلن منيما منكشؼه هلل بسمعو
الذكات كغيرىا... بمعنى أف  أف البصر صفة أزلية قائمة بذاتو تعالى تتعمؽ بالمكجكدات كيركف

 (5).ذلؾ منكشؼه هلل ببصره
مف السمع كالبصر صفة مغايرة لمعمـ إال أف ذلؾ ليس  المشيكر مف مذىب األشاعرة أف كبلن ف

نكار ككف الصفتاف ذاتيتيف (6)ببلـز ، كيظير مف تعريفيـ لصفتي السمع كالبصر اتحاد متعمقيما، كا 
 (7).فعميتيف، فيما ذاتيتاف فقط

سبؽ يرل األشاعرة أف متعمؽ سمع اهلل تعالى كبصره كاحد، كىك المكجكد، فيسمع اهلل تعالى  مما
 . ما نبصر جنسو، كيبصر ما نسمع جنسو

                                                           

 (.168)ص  شرح األصكؿ الخمسة( عبدالجبار، (1
 (.157)ص  مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميفاألشعرم، ( (2
 (.3/66قائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، الكشاؼ عف ح3)

 (.85)ص تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد ( انظر: البيجكرم، (4
 (.85)ص المرجع السابؽ، ( انظر: (5
 (2/98ج) شرح المقاصد في عمـ الكبلـ( انظر: التفتازاني، (6
 .(511( انظر: نكر، منيج أىؿ السنة كالجماعة كمنيج األشاعرة في تكحيد اهلل تعالى )ص (7
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 الضالل والنسيان:عن تنزيو اهلل  -5

 .[52 ]طو: چ حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ  

 في يكجد بف عثيميف :"النفت اآلية الكريمة الضبلؿ كالنسياف عف اهلل تعالى، قاؿ ا السمف:
 كماؿ صار الجيؿ استحاؿ فإذا ضدىا، لكماؿ متضمنة تككف أف البد بؿ محضة؛ سمبية صفة اهلل صفات
 (1).العمـ" بكماؿ متصفان  اهلل يككف أف يجب كليذا كاجبان، العمـ

 سمبية أمكر أك كجكدية أمكر الكماؿ صفات ألف كيعمؿ ابف تيمية ىذا األمر فيقكؿ: "كذلؾ
ذا فيو كماؿ فبل المحض العدـ كأما ،ألمكر مزمةمست  ثبت بكجو فيو نقص ال كماؿ فكؿ كذلؾ كاف كا 

 (2).بو" أحؽ فالخالؽ لممخمكؽ
 ال: أما اآلية فقد نٌزىت اهلل تعالى عف الخطأ كالنسياف كالجيؿ، قاؿ الطبرم في تفسيرىا: "يقكؿ

 فعؿ، فالصكاب ما ىبلكيا، كعجؿ عاجؿ، يف القركف تمؾ عٌذب كاف فإف كأفعالو، تدبيره في ربي يخطئ
ف  فيترؾ( يىٍنسىى كال) ربي يخطئ ال يفعؿ، بما أعمـ ىك فعؿ، ما فالحؽٌ  القيامة، إلى عقابيا أخر كاف كا 
 (3).كصكاب" حكمة فٍعمو ما فعؿ

 عممو يصؼ. شيئا ينسى كال كبير، كال صغير يفكتو كال شيء، عنو يشذ ال: كيقكؿ ابف كثير: "أم
 يعتريو المخمكؽ عمـ فإف كتقدس، كتعالى تبارؾ شيئا، ينسى ال كأنو محيط، شيء بكؿ أنوب تعالى

 (4).ذلؾ" عف نفسو فنزه عممو، بعد نسيانو كاآلخر بالشيء، اإلحاطة عدـ: أحدىما نقصاناف؛
 المكح في عنده مثبتة اهلل، عند محفكظة أعماليـ كؿ يقكؿ الزحيمي في تفسير اآلية: "إفك  
بكؿ  محيط اهلل فعمـ منيا، عممو ما ينسى كال األشياء، مف شيء عمـ في يخطئ ال بيا، جازمي المحفكظ،

شيء. أما عمـ المخمكؽ فيعتريو األمراف: عدـ اإلحاطة بالشيء، كنسيانو بعد عممو، كاهلل منزه عف 
 (5)."ذلؾ

 حيث نفت اآلية الضبلؿ كالنسياف عند اهلل سبحانو، فيك منزه عف النقائص.

                                                           

 (.1/298ج( العثيميف، شرح العقيدة السفارينية )(1
 (.135( ابف تيمية، شرح العقيدة األصفيانية )ص (2
 (.319-18/318( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(3
 (.5/298( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(4
 (.16/223ج) التفسير المنير( الزحيمي، (5
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كعمـ أحكاؿ القركف يقكؿ: " ثـ حيث يذكر الزمخشرم حكار ضمني بيف مكسى كفرعكفلة: المعتز 
يقاؿ: ضممت الشيء إذا  ،عمى اهلل أف يخطئ شيئا أك ينساه مكتكب عند اهلل في المكح المحفكظ، ال يجكز

بو كعف ابف عباس: ال يترؾ مف كفر  ،لو، كقكلؾ: ضممت الطريؽ كالمنزؿأخطأتو في مكانو فمـ تيتد 
حتى ينتقـ منو، كال يترؾ مف كحده حتى يجازيو. كيجكز أف يككف فرعكف قد نازعو في إحاطة اهلل بكؿ 
، فتعنت كقاؿ: ما تقكؿ في سكالؼ القركف، كتمادل كثرتيـ، كتباعد أطراؼ  شيء كتبينو لكؿ معمـك

 عددىـ، كيؼ أحاط بيـ كبأجزائيـ كجكاىرىـ؟
 ال يجكز عميو الخطأ كالنسياف، ك مثبت عنده في كتاب، ك ط بو عممو، كىيفأجاب بأٌف كؿ كائف مح

ا : ال يضؿ كما تضؿ أنت، كال ينسى كما تنسى يماف عميؾ أييا العبد الذليؿ كالبشر الضئيؿ، أيجكز 
 (1)."مدعى الربكبية بالجيؿ كالكقاحة

بّْي(: ال يخطيء شيئناأكليا: ) -ذكركا عدة معاف ليا: األشاعرة: الى يىٍنسىى(: كال يذىب عنو )كى  ،الى يىًضؿُّ رى
 (2)."كيجازييـ أك ال يضؿ ربي الكافر حتى ينتقـ منو كال ينسى المكحد حتى يجازيو

 (3).ينسو لـ ذلؾ مف عمـ كما كمعرفتيا األشياء عف يضؿ ثانييان: ال
 يظير مما مر أف األشاعرة في تفسيرىـ ىذا يكافقكف السمؼ كلكنيـ يتأكلكف الصفات.

 :والرضا الغضب صفتي -6

 .[81 ]طو: چىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىثٹ ٹ چ 

 .[109]طو:چ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٹ ٹ چ

 ىثٹ ٹ چ تكررت صفة الغضب في سكرة طو ثبلث مرات؛ مرتاف عندما  السمف: 

 حف جف مغ جغٹ ٹ چ ، كمرة عندما [٨ُ ]طو: چىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث

 [.86 ]طو: چ حك جك مق حق مف خف

تاب كالسنة الصحيحة، أما الكتاب فمرت اآليات السابقة، أما السنة كىي صفة ثابتة هلل تعالى بالك
ٍيرىةى  أىًبي فعىفٍ   َفْوقَ  ِعْنَدهُ  َفُيوَ  ِكتَاِبوِ  ِفي َكَتبَ  الَخْمقَ  المَّوُ  َقَضى َلمَّا":   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى

                                                           

 (.3/68ف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، الكشاؼ ع1)
 (.2/510ج) القرآف تفسير في البياف جامع( اإليجي، (2
 (.22/60( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
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ٍيرىةى  أىًبي اعة كما في الصحيحيف: عىفٍ ، كفي حديث الشف(1)"َغَضِبي َغَمَبتْ  َرْحَمِتي ِإنَّ  الَعْرشِ  : قىاؿى  ، ىيرى
 (2)...."ِمْثَمُو، َبْعَدهُ  َيْغَضبُ  َولَ  ِمْثَمُو، َقْبَموُ  َيْغَضبْ  َلمْ  َغَضًبا َغِضبَ  َربّْي: َفَيُقولُ  "... :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى 

 الغضب، صفة اتإثب األئمة كسائر السمؼ قرر ابف أبي العز عقيدة السمؼ فقاؿ: "كمذىب
 كمنع كالسنة، الكتاب بيا كرد التي الصفات، مف ذلؾ كنحك كالبغض، كالحب، كالكالية، كالعداكة، كالرضى،
 (3).تعالى" باهلل البلئقة حقائقيا عف يصرفيا الذم التأكيؿ

 كالغضب  بو البلئؽ الكجو عمى  هلل كالجماعة السنة أىؿ يثبتيا التي الفعؿ صفات مف كىي
 (4).الكجكه مف بكجو فيو نقص ال لو المثبت

 يستحؽ مف عمى الغضب كىي صفة كماؿ هلل تعالى، كليست صفة نقص، قاؿ ابف تيمية: "فيقاؿ
 كماؿ إنو يقاؿ فبل الظالـ غضب أك العاجز غضب كأما كماؿ صفة عقكبتو عمى القادر مف عميو الغضب
 (5).كثيرة" ىذا كنظائر

 عميكـ كينزؿ "يعني: فيجب: قاؿ السمرقندم كما بةكيترتب عمى الغضب العذاب كالعقك 
 (7).عقكبتي" لكـ فتجب: ، قاؿ ابف الجكزم: "أم(6)عذابي"

 فيو حدكدم كتعدل بشكره باإلخبلؿ رزقي في تطغكا كال قاؿ المراغي في تفسير اآلية: "أم
 كتجب غضبي، عميكـ فينزؿ فيو الكاجبة الحقكؽ كمنع المعاصي عمى بو كاالستعانة كالبطر بالسرؼ
 (8).عقكبتي" عميكـ

 اآلية صريحة في إثبات صفة الغضب هلل تعالى، كأف اثباتيا كما كرد في الكتاب كالسنة.
 لمشفيع كيقاؿ باإلذف، كيكضح الشيخ أبك زىرة مكقفو مف صفة الرضا فيقكؿ في تفسير اآلية: "الشفاعة

كأنو البد مف شرطيف لقبكؿ  (قىٍكالن  لىوي  ًكرىًضيى ) مفل إال تككف كال اهلل مف بإذف إال تككف الى  فيي تشفع، اشفع
ألجؿ  ألنو تكريـ مف اهلل  ؛مف مرضي القكؿ مقبكؿ الشفاعة كىك إذف اهلل تعالى، كال يككف اإلذف إال

                                                           

 .88: ص( سبؽ تخريجو(1
: رقـ الحديث 4/135 {،إلى قومو إنا أرسمنا نوحاً ، أحاديث األنبياء/ باب قكؿ اهلل تعالى: }: صحيح البخارم]البخارم( (2

 .[194: رقـ الحديث 1/184 صحيح مسمـ، اإليماف/أدني أىؿ الجنة منزلة فييا، مسمـ:]، [3340
 (.2/685( ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )ج(3
 (.58( انظر: المصمح، شرح العقيدة الكاسطية مف كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )ص (4
 (.4/92ج( ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )(5
 (.2/407ج) بحر العمـك( السمرقندم، (6
 (.3/170(  ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ج(7
 (.16/136( المراغي، تفسير المراغي )ج(8
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 محبة مقتضاىا اهلل صفات مف صفة يقكؿ ابف عثيميف: "الرضاك ، (1)"االستقامة، كالعدالة في القكؿ
 تعالى، هلل كالجماعة السنة أىؿ أثبتيا التي الفعمية الصفات مف ، كىي(2)ليو"إ كاإلحساف عنو المرضي

 (3).نقص صفات كأضدادىا الكماؿ، صفات مف فإنيا
تثبت اآلية بشكؿ كاضح صفة الرضا هلل تعالى كالسمؼ منيجيـ كاضح في إثبات ما أثبتو اهلل 

نما التكقؼ ع  ندىا.لنفسو كنفي ما نفاه عف نفسو دكف الخكض فييا كا 
الذم حيث ذكر الزمخشرم في تفسيره: أف غضب اهلل ىك عقكباتو، كاليكم ىك السقكط  :المعتزلة 

 (4).ال نيكض بعده
ضح مما سبؽ أف المعتزلة يؤكلكف صفة الغضب بالعقكبة كالصحيح أف العقكبة كالعذاب مترتب يت

 .عمى غضب اهلل كليست ىي الغضب كبذلؾ يخالفكف مذىب السمؼ
يقكؿ الزمخشرم في   تزلة مف الشفاعة أنيـ فقط يثبتكف الشفاعة العظمى لمنبيكمكقؼ المع
ال تنفع الشفاعة إال شفاعة مف أىًذفى لىوي الرٍَّحمفي كالنصب عمى المفعكلية. كمعنى أذف لو تفسير ىذه اآلية: "
 (5).": أذف لمشافع كرضى قكلو ألجمومكىرىًضيى لىوي ألجمو. أ

 . زلة ينفكف جميع أنكاع الشفاعات إال الشفاعة العظمى لمنبييتبيف مما سبؽ أف المعت
قاـ األشاعرة بتأكيؿ صفة الغضب بإرادة العقكبة، قاؿ الباقبلني: "غضبو كرضاه ىما إرادتو  األشاعرة:

 (6).إلثابة المرضي عنو كعقكبة المغضكب عميو، ال غير ذلؾ"
ؿ: لما قاـ اقبلني: فما الدليؿ عمى ذلؾ؟ قالبكسمككا في ذلؾ مسمؾ الدليؿ العقمي، فعندما سيئؿ ا

عمى أنو ليس بذم جنس كال نكع كال شكؿ، كال ممتبد كال متألـ كال منتفع كال  -أم العقمي–مف الدليؿ 
مف ينفعو كضرر مف  خطو إنما ىي إرادتو كقصده إلى نفعمستضر، ثبت بذلؾ أف رضاه كغضبو كس

 (7).يضره، ال غير ذلؾ"
  ألشاعرة ال بد أف يؤلكا الصفات إال الصفات السبع الثابتة عندىـ.مما سبؽ يتبيف أف ا

                                                           

 (.9/4789( انظر: أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج(1
 (.23( العثيميف، مذكرة عمى العقيدة الكاسطية )ص (2
 .(58طية مف كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )ص ( انظر: المصمح، شرح العقيدة الكاس(3
 (.3/80انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج (4)
 (. 3/89)ج المرجع السابؽ،(  5)

 (.27)ص  التمييد( الباقبلني، (6
 (.28)ص  المرجع السابؽ،( (7
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 المحبة:صفة  -7

 .[39 ]طو: چ ٰذ يي ىي ميٹ ٹ چ 

كما جاء أف نعمؿ بيا  تدؿ عمى سعة عفكه كمغفرتو، كىي صفة أمرنا اهلل  كىي صفة عظيمة هلل 
َرُجاَلِن َتَحابَّا ِفي المَِّو اْجَتَمَعا َعَمْيِو وَ في حديث السبعة الذيف يظميـ اهلل في ظمو يـك ال ظؿ إال ظمو قاؿ: "

 ، فيي تكرث السعادة، كنذكر مكقؼ الفرؽ كالتالي:( 1)"َوَتَفرََّقا َعَمْيوِ 
 يميؽ ما عمى ، هلل حقيقية صفة ىي: "كيقكلكف سبحانو، هلل صفة المحبة يثبت السمؼ السمف: 

 الثكاب إرادة كىك كأثرىا، المحبة الـز السنة أىؿ يثبت كما المؤكلة، يقكؿ كما الثكاب؛ إرادة ىي كليس بو،
كراـ  (2).سبحانو" يحبو مف كا 

 ألقاىا التي كالمحبة سبحانو، منو محبة عميو تعالى اهلل قاؿ أبك زىرة في تفسير اآلية: "ألقىك 
ثانييا: أف عمى الناس، ك  كريمان كاف  تعالى اهلل أحبو كمف أحبو، تعالى اهلل أف: أكليا عناصر، ذات تعالى

الناس بتكفيؽ اهلل كتكجييو أحبكه، فكاف محببا منيـ إذ زرع في قمكبيـ محبتو، كثالثيا: أف اهلل تعالى فتح 
 (3)."لو القمكب المغمقة، ففتح لو قمب فرعكف المغمؽ، كفتح لو قمب امرأتو

الحقيقي، فيي صفة حقيقية كليا الـز كأثر، كال يؤكلكنيا إلى معاني أخرل تخرجيا عف معناىا 
 كاآلية صريحة في إثبات صفة المحبة هلل تعالى.

ما أف يتعمؽ  ،أنى أحببتؾ كمف أحبو اهلل أحبتو القمكب" :يقكؿ الزمخشرم في تفسيرىا المعتزلة: كا 
: محبة حاصمة أك كاقعة منى، قد ركزتيا أنا في القمكب كزرعتيا فييا، مبمحذكؼ ىك صفة لمحبة، أ

 (4)."بصرؾفمذلؾ أحبؾ فرعكف ككؿ مف أ
 كيثبتكف األسماء. كالمعتزلة كما ذكرنا ينفكف صفات اهلل 

ف تعالى فيك إليو، الخير إيصاؿ إرادة عف عبارة المحبة أف أصحابنا قاؿ الرازم: "كعند األشاعرة:  أراد كا 
 (5).إليو" الثكاب إيصاؿ يريد ال أنو إال الكافر كفر

                                                           

 صحيحمسمـ: ]، [660حديث رقـ ال :1/133 ، األذاف/مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة،صحيح البخارم :]البخارم (1)
 .[1031: رقـ الحديث 715/ 2 ، الزكاة/فضؿ إخفاء الصدقة،مسمـ
 (.122( السقاؼ، صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة )ص (2
 (.4725-9/4724( أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج(3
 (. 3/63( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج4)

 (.1/475ج) القرآف تفسير في البياف جامع(، كانظر: اإليجي، 8/242الرازم، مفاتيح الغيب )ج ((5
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 ية لممحبة كليا تعمؽ كأثر.الذيف يثبتكف صفة حقيق لمذىب السمؼكىك مخالؼ 
 :صفة العين -9

 .[39 ]طو: چ ٌّ ٰى ٰرٹ ٹ چ 

 كالكجو اليد نيج أم( نيجو مف) تعالى اهلل صفات مف كارد شيء قاؿ السفاريني: "كؿ السمف:
  عينو كمف كالصكرة كالقدـ الرجؿ مف األصناؼ مف كرد ما كؿ أم ،الكاضح الطريؽ كالنيج كنحكىما،
 كال إلحاد كال تمثيؿ، كال تشبيو غير مف صح بما كاإليماف كرد، بما المبيف اإلقرار وكسبيم ،الكاضح فنيجو

 ذلؾ فمف تحديد، كال تكييؼ ببل كجكد إثبات كنثبتو ذلؾ، بكؿ كنؤمف كنسمـ كنذعف، تعطيؿ؛ بؿ نقر
 (1).العيف"

ٍبدي  قىاؿى  كىي ثابتة بالسنة الصحيحة: البخارم:  النَّاسً  ظىٍيرىمً  بىٍيفى  يىٍكمنا ، النًَّبيُّ  ذىكىرى : المَّوً  عى
، المىًسيحى  اؿى الَ  الَمِسيحَ  ِإنَّ  َألَ  ِبَأْعَوَر، َلْيَس  المَّوَ  ِإنَّ : "فىقىاؿى  الدَّجَّ  ِعَنَبةٌ  َعْيَنوُ  َكَأنَّ  الُيْمَنى، الَعْينِ  َأْعَورُ  الدَّجَّ
 (2).َطاِفَيٌة"

 قكلو مف الدجاؿ حديث مف هلل العيف باتإث عمى االستدالؿ قاؿ ابف حجر: "قاؿ ابف المنير: كجوك 
 النقيصة ىذه نزعت فمما العيف ثبكت العكر كضد العيف عدـ عرفا العكر أف جية مف بأعكر ليس اهلل إف
 إثبات معنى عمى ال لمفيـ كالتقريب التمثيؿ سبيؿ عمى كىك العيف كجكد كىك بضدىا الكماؿ ثبكت لـز

 (3).الجارحة"
 بو، يميؽ ما عمى  هلل حقيقية صفة كىي المرئيات، جميع بيا يرل عينان  لنفسو سبحانو اهلل يثبت

 (4).كغيرىما كعصب شحـ مف مركبة جارحة ككنيا إثباتيا يقتضي فبل
 ال لكننا كأجزاء، أبعاض لنا بالنسبة مسماىا نظير حقيقيةه، صفةه  العيف يقكؿ ابف عثيميف: "إفك 

 فإف كالجزء؛ البعض فيـ حسب اهلل عمى ممتنع ذلؾ فأل منو؛ جزء أك اهلل مف بعض العيف إف: نقكؿ
 (5).ممتنع" تعالى اهلل لصفات بالنسبة كىذا الكؿ، عف ينفصؿ أف جاز ما ىك كالجزء البعض

                                                           

 (.239-1/238ج) لكامع األنكار البيية( السفاريني، (1
، [3439: رقـ الحديث 4/166 واذكر في الكتاب مريم{،، أحاديث األنبياء/باب قكؿ اهلل: }صحيح البخارم: ]البخارم( (2
 .[169: رقـ الحديث 1/155 ، اإليماف/ذكر المسيح ابف مريـ، كالدجاؿ،مـمسمـ: صحيح مس]

 (.13/390ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم( ابف حجر، (3
 (.118( انظر: ىراس، شرح العقيدة الكاسطية )ص (4
 (.1/267ج) شرح العقيدة السفارينية( العثيميف، (5
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 ىذه كيفية كال العيف ىذه حقيقة نعمـ أما عف حقيقة ىذه العيف ككيفيتيا يقكؿ ابف عثيميف: "ال
 مبايف تعالى اهلل ألف المخمكقات؛ أعيف حقائؽ مف حقيقة أم تماثؿ ال أنيا إال حقيقة أنيا نعمـ لكف العيف،
 بمفظ جاءت قد كىي كاحدة، مف أكثر بؿ كاحدة؛ ليست أنيا ،(1)كصفاتو" ذاتو في المباينة غاية لمخمؽ
 .(2).اليد جاءت كما التثنية بمفظ القرآف في تأت كلـ الجمع، بمفظ كجاءت اإلفراد،

تكف أسماء اهلل تعالى الحسنى كصفاتو العمى كما كردت، مف غير يتبيف مما سبؽ أف السمؼ يثب
تحريؼ كال تعطيؿ كال تكييؼ، كال تمثيؿ أك مشابية لمخمؽ، كىـ كسط بيف المعٌطمة الذيف عٌطمكا الصفات 

 .-حاشا هلل–كبيف المشٌبية الذيف شٌبيكا البارم بخمقو 
يقكؿ  تعالى، كقد أٌكلكا ىذه الصفة بالعمـ، ينكر المعتزلة صفة العيف كال يثبتكنيا هلل المعتزلة:  

 العيف فنفكا المعتزلة فأما عيف، تعالى هلل يقاؿ أف مف كاألشعرية، المعتزلة امتنعت السفاريني: "كقد
 (3).جادتيـ" عمى فيـ كالبصر،

 يقكؿ القاضي عبدالجبار: "إف المراد لتقع الصنعة عمى عممي، كالعيف قد تكرد بمعنى العمـ، يقاؿك  
ال لـز أف يككف هلل تعالى عيكف كثيرة؛ ألنو قاؿ:   َّهنُّ جرل ىذا بعيني أم بعممي، كلكال ما ذكرناه كا 

 (4).كالعمكـ خبلؼ ذلؾ" [37ىكد: ]

يتبيف مما سبؽ أف المعتزلة أكلكا صفة العيف بأنيا العمـ، كىذا مخالؼ لما يعتقده السمؼ مف إمرار 
 عند النص. الصفات كما جاءت كعدـ تأكيميا كالكقكؼ 

قاـ األشاعرة بتأكيؿ العديد مف الصفات، كمنيا الصفات التي تخص الجكارح في حؽ  األشاعرة: 
 اهلل تعالى.

 مني كمنظر بمرأل، إليؾ كيحسف لتربى: {َعْيِني َعَمى َوِلُتْصَنعَ }في تفسير اآلية: " (5)قاؿ اإليجي
 فعمت كلتصنع تقديره أك كلتصنع، عميؾ عطؼليت تقديره بو، اعتني إذا بعينيو الشيء الرجؿ يراعى كما
 (6).ذلؾ"

                                                           

 (.1/268ج) ، شرح العقيدة السفارينية( العثيميف، (1
 (.1/268ج) انظر: المرجع نفسو،( (2
 (.1/240ج) لكامع األنكار البييةالسفاريني، ( (3
 (.227)ص  شرح األصكؿ الخمسة( عبدالجبار، (4
( اإليجي: عبد الرحمف بف أحمد بف عبد الغفار بف أحمد اإليجي المطرزم قاضي القضاة عضد الديف الشيرازم، يذكر (5

، كاف إماما في المعقكالت عارفا باألصميف كالمعاني كالبياف كالنحك مشاركان في الفقو، أنو مف نسؿ أبي بكر الصديؽ 
سىٍبعمائة. 756مىات مسجكنان في سنة مكلده بإيج مف نكاحي شيراز بعد سنة ثمانيف كستمائة،  السبكي،  ًسٌت كىخمسيف كى

 .(1/327جالسابع ) بعد القرف(، الشككاني، البدر الطالع بمحاسف مف 10/46ج) طبقات الشافعية الكبرل
 (.2/507جاإليجي، تفسير اإليجي جامع البياف في تفسير القرآف )( (6
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قاؿ الجكيني: "كالذم يصح عندنا حمؿ اليديف عمى القدرة، كحمؿ العينيف عمى البصر، كحمؿ ك 
. كقاؿ مقرران مذىبيـ: "فأما اآلية المشتممة عمى ذكر العينيف فمزالة اتفاقان، كمعناىا (1)الكجو عمى الكجكد"

 (2).الحفظ كالرعاية"
نكارىا، كطرؽ االستدالؿ عمييا، السمؼ  فك تبيف أف األشاعرة يخالفيا سبؽ مم في تأكيؿ الصفات كا 

فيـ قد أثبتكا سبع صفات فقط، كقامكا بتأكيؿ بقية الصفات تأكيبلت ال تصح، ككاف طريؽ استدالليـ عمى 
 الصفات بالدليؿ العقمي.

 ائق التالية:يمكن إيجاز ما جاء في الفصل األول بالحقمن خالل ما سبق 
أف التكحيد ييطمؽ في المغة عمى اإلفراد كأف الربكبية تطمؽ عمى الممؾ كالتربية، كبالتالي فإف تكحيد  -1

 الربكبية ىك اإلقرار بأف اهلل تعالى مالؾ خمقو كمربييـ.
اشتممت سكرةي طو عمى العديد مف مظاىر تكحيد الربكبية، ككذلؾ أظيرت خطاب مكسى الذم امتؤل  -2

 اىر ذلؾ التكحيد، ككذلؾ أثبتت السكرة أف تكحيد الربكبية مستمـز لتكحيد األلكىية.بمظ
مجمعكف عمى ربكبية اهلل عمى خمقو في رزقيـ كتدبيرىـ كحياتيـ كمماتيـ، كىك ما لـ  السمؼأف  -3

 يخالؼ فيو المشرككف.
ف ىذا النكع مف التكحيد بمظاىره في تكحيد الربكبية كأنيـ يقٌرك  السمؼأف المعتزلة كاألشاعرة لـ تخالؼ  -4

 كقيكميتو عمى خمقو كأنو صاحب النعـ الخالؽ الرازؽ.
استخداـ األشاعرة طريقة الفبلسفة كعمـ الكبلـ في إثبات الخالؽ بمقدمات عقمية فمسفية تخالؼ طريقة  -5

 أىؿ السنة في االستدالؿ عمى الكحدانية ككجكده سبحانو.
كدية، كفي االصطبلح ىك اإلقرار بأف اهلل ىك المستحؽ لمعبادة كحده األلكىية في المغة ىي العب -6

 كصرؼ كافة أنكاع العبادة لو سبحانو.
أف سكرة طو اشتممت عمى العديد مف مظاىر تكحيد األلكىية هلل تعالى، كصرؼ العبادة هلل تعالى،  -7

 ة غيره.كالتسبيح كالذكر هلل سبحانو، كبينت أعظـ نكاقضو كىك الشرؾ باهلل بعباد
أف المتكمميف مف المعتزلة كاألشاعرة ال يخالفكف أىؿ السنة في تكحيد األلكىية، كفي صرؼ العبادة هلل  -8

 تعالى، فبل يشرككف معو األنداد كاألزالـ.

                                                           

 (.155)ص  اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد( الجكيني، (1
 (.157)ص  المرجع السابؽ،( (2
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أف االسـ يدؿ عمى العبلمة كالعمك، كأف الصفة تدؿ عمى اإلمارة كالنعت، كىناؾ فرؽ بيف االسـ  -9
 كالصفة.

 طو اشتممت عمى العديد مف مظاىر تكحيد األسماء كالصفات.أف سكرة  -10
يثبتكف أسماء اهلل تعالى الحسنى كصفاتو العمى كما كردت، مف غير تحريؼ كال تعطيؿ السمؼ أف  -11

كال تكييؼ، كال تمثيؿ أك مشابية لمخمؽ، كىـ كسط بيف المعٌطمة الذيف عٌطمكا الصفات كبيف المشٌبية الذيف 
 .-حاشا هلل–بخمقو شٌبيكا البارم 

 خالؼ المعتزلة منيج السمؼ في األسماء كالصفات. -12
بيف السمؼ الصالح كبيف المعتزلة كاألشاعرة الذيف  األسماء كالصفاتىناؾ اختبلؼ بٌيف في تكحيد  -13

 خالفكا كثيران في صفات البارم سبحانو.
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 طو النبوات والمالئكة من خالل سورة
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 المبحث األول
 األنبياء الوارد ذكرىم في سورة طو

 بوة عند الفرقالتعريف بالن: المطمب األول
 ادريس، نكح، آدـ،: كىـ كالرسؿ األنبياء مف كعشريف خمسة الكريـ القرآف في تعالى اهلل ذكر    
 ىاركف، مكسى، شعيب، أيكب، يكسؼ، يعقكب، اسحاؽ، إسماعيؿ، يكنس، لكط، ىكد، إبراىيـ، صالح،
 عمييـ كسبلمو اهلل صمكات محمد عيسى، يحيى، إلياس، سميماف، زكريا، داككد، الكفؿ، ذك اليسع،
 .كنبكتيـ برسالتيـ اإليماف يجب كاألنبياء الرسؿ فيؤالء. أجمعيف

ٍيرىةى  أىًبي الكارد في الحديث عىفٍ  اإليماف، أركاف مف الرابع الركف ىك بالرسؿ إليمافكا  أىفَّ :  ىيرى
ؿه  أىتىاهي  ًإذٍ  ًلمنَّاًس، بىاًرزنا يىٍكمنا كىافى   المَّوً  سيكؿى رى  ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  يىٍمًشي، رىجي ؟ مى  اإِليَمانُ ": قىاؿى  اإًليمىافي
 إال العبد إيماف يصح فبل .(1)"اآلِخرِ  ِباْلَبْعثِ  َوُتْؤِمنَ  َوِلَقاِئِو، َوُرُسِمِو، َوُكتُِبِو، َوَماَلِئَكِتِو، ِبالمَّوِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ 

 ذلؾ كقرف ،جميعان  بيـ باإليماف سبحانو أمر فقد ذلؾ، عمى متكاترة الشرعية كاألدلة ،باإليماف بجميع الرسؿ
  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ...زئ ٹ ٹ : فقاؿ بو باإليماف

 .[177]البقرة:  رئ ىه

 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يلزئ ٹ ٹ ك

 رئمت خت حت جت مبهب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 .[285]البقرة: 

 يق ىق  يف ىف زئ تعالى: فقاؿ بو، بالكفر بالرسؿ الكفر سبحانو اهلل كقرف

  [.136:النساء] َّ ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

  . اهلل ديف مف كمنزلتو بالرسؿ، اإليماف أىمية عمى دليؿ اآليات ىذه ففي
 يؤمف حتى العبد إيماف يتحٌقؽ بلف اإليماف، أركاف مف ركفه  كرسمو اهلل بأنبياء يقكؿ ابف تيمية: "اإليماف

رشاد البشر، ليداية أرسميـ تعالى اهلل بأفٌ  كييصٌدؽ األنبياء، بجميع خراج الخمؽ، كا   الظممات مف الناس كا 

                                                           

، [4777: رقـ الحديث 6/115 ساعة{،إن اهلل عنده عمم ال، أحاديث األنبياء/باب قكلو: }: صحيح البخارم]البخارم( (1
، اإليماف/فرض ابف حباف: صحيح ابف حباف]، 64: رقـ الحديث 1/25 ، اإليماف/في اإليماف،ابف ماجو: سنف ابف ماجو

 .[159: رقـ الحديث 1/375 اإليماف،
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 األمة، كنصحكا األمانة، كأٌدكا الرسالة، فبٌمغكا المبيف، الببلغ رٌبيـ مف إلييـ أينزؿ ما بٌمغكا كأٌنيـ النكر، إلى
 (1).جياده" حؽٌ  اهلل في كجاىدكا

 َّ ٍّ ٌّ زئ ٹ ٹ  كقد. نص عددىـ في يأت لـ ألنو جممة؛ بيـ اإليماف فعمينا

. [164: النساء]  رئنب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ين منىن خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ ك

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه

 .[78: غافر] چِّ

 أحدان  يسع ال بيانا بينكه كأنيـ بو، اهلل أمرىـ ما عمى بو أرسمكا ما جميع بمغكا بأنيـ اإليماف كعمينا

: النحؿ] چ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٹ ٹ چ . خبلفو لو يحؿ كال جيمو، إليو أرسمكا ممف

35].(2) 

 -كالسبلـ الصبلة عمييـ- األنبياء كبعثة الرسؿ إرساؿ إلى الخمؽ حاجة أف قاؿ السفاريني: "كاعمـ
 إرساؿ مف ذلؾ إلى احتياجا أشد فيـ بذلؾ، إال باؿ كال ديف ليـ حيصم كال حاؿ، ليـ ينتظـ ال ضركرية،
 (3).منو" ليـ البد الذم النفس كاليكاء؛ بؿ كمف المطر

 بنبكتيـ، كاإلقرار بيـ كبرسالتيـ التصديؽ يعني بيـ كاإليماف اإليماف؛ بالرسؿ مف أصكؿ فاإليماف
 بو أخبركا فيما كانكا صادقكف جيمو، كأنيـ أحدنا يسع ال ما لمناس كبينكا رساالت اهلل كاممة، بمغكا كأنيـ قد

قامة رسالتو تبميغ في خمقو كبيف اهلل بيف الكاسطة اهلل، فيـ عف  خمقو. عمى حجتو كا 
 :(4)سورة طو أربعة من األنبياء الكرام قد ذكرتو 

 .[2 –1 ]طو: چ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئچ في قكلو تعالى:   محمد -1
 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حبچ في قكلو تعالى:   موسى -2
 .[10-9 ]طو: چ مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج

                                                           

 (.1/37ج) النبكات( ابف تيمية، (1
 (.2/423ج)شرح العقيدة الطحاكية ( انظر: ابف أبي العز، (2
 (.2/256ج)لكامع األنكار البيية ( السفاريني، (3
 ( سيأتي تفصيؿ ذلؾ في المطالب اآلتية.(4
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 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذچ في قكلو تعالى:   ىارون -3

 .[90 ]طو: چزب  رب يئ ىئ

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زبچ في قكلو تعالى:   آدم -4

 .[117 ]طو: چرث

 :(1) منيمقصص األنبياء  السورة بعضوردت أو 
 فرعكف كقصة السحرة الذيف آمنكا. مع قصة مكسى  -1
 مع بني إسرائيؿ عندما عبدكا العجؿ.  قصة ىاركف -2
 عندما أيخرج مف الجنة بعدما أكؿ مف الشجرة التي نييي عنيا. قصة آدـ  -3

 النبي مف كؿ تعريؼ ذكر بنا يجدر ،في سكرة طوكما كردت  سيرتيـكر ذ في الكبلـ بسط قبؿك 
 .كالرسؿ باألنبياء اإليماف معنىكبياف كالفرؽ بينيما،  ،بلحفي المغة كاالصط كالرسكؿ

 : والرسالة والفرق بينيما النبوةتعريف  -أولً 
 :اصطالحاً  لغة النبوةتعريف  .1
 :لغة النبوةتعريف  -أ
 مف اإلتياف قياسو كاليمزة كالباء "النكف ، يقكؿ ابف فارس:(نبأ)ترجع أصكؿ كممة النبكة إلى مادة  

 نابئ كرجؿ بمد إلى بمد مف أتى: نابئ كسيؿ ،نابئ أرض إلى أرض مف ينبأ لمذم يقاؿ. مكاف إلى مكاف
 (2)."مثمو

ف: قاؿ ىمزه، فترؾ اهلل، عف أنبأ الذم ىك النبي": السكيت ابف يقكؿك   النبكة مف النبي أخذت كا 
 كىك اليمز، يرغ فأصمو الخمؽ، سائر عمى شرؼ كألنو قدره؛ الرتفاع األرض؛ مف االرتفاع كىي كالنباكة،
 (3)."أنبياء كالجمع نبي، كتصغيره مفعكؿ، بمعنى فعيؿ

 كأنبأتو المخبر،: كالمنبئ مكاف، إلى مكاف مف يأتي ألنو الخبر؛: النبأ القياس ىذا كمف"
 (4)."كنبأتو

                                                           

 ( سيأتي تفصيؿ ذلؾ في المطالب اآلتية.(1
 (.1/447ج(، الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )5/385ج)معجـ مقاييس المغة ( ابف فارس، (2
 (.15/302ج)لساف العرب ، السكيت( ابف (3
 (.5/385ج)معجـ مقاييس المغة ف فارس، ( اب(4
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االنتقاؿ  -3العمك،  -2االرتفاع،  -1مما سبؽ يتبيف أف معنى النبكة يطمؽ عمى عدة معافو منيا: 
 اإلخبار. -4إلى اآلخر، مف مكاف 

 :اً اصطالح النبوةريف تع
 كردت العديد مف التعريفات لمنبكة، كىي ال تختمؼ عف بعضيا البعض.

 .(1) اهلل عف اإلخبار: النبكءة
 (2).عمميا إلزاحة الزكية العقكؿ ذكم كبيف  اهلل بيف سفارة: النبكة

لكي يقكـ بتبميغ  البشرمف ألحد   يتبيف مف التعريفات السابقة أف النبكة ىي اصطفاء مف اهلل
 .كالدعكة التي أمره اهلل أف يبمغيا لمناس حتى يخرجيـ مف الظممات إلى النكر كبلـ اهلل لمناس

أكحى إليو بشرع، فإف أمر بتبميغو فيك رسكؿ  -ذكر حر-"إنساف: ىك تعريف النبي اصطالحاً 
ف لـ يؤمر بتبميغو فيك نبي فقطأيضا   (3)"المشيكر في الفرؽ بيف الرسكؿ كالنبيكىذا ىك القكؿ  ،كا 

 :رسول لغة واصطالحًا التعريف 
ٍسًؿ:  كممة أصؿ" :لغةرسول التعريف  ناقة ًرٍسمىةه: سيمة الٌسير،  االنبعاث عمى الٌتؤدة كيقاؿ:"الرّْ

: منبعثة انبعاثا سيبلن  بؿ مىرىاًسيؿي ، إذا ، كمنو: الرَّسيكؿي المنبعث، كتصٌكر منو تارة الٌرفؽ، فقيكا  ؿ: عمى ًرٍسًمؾى
 (4)."أمرتو بالٌرفؽ، كتارة االنبعاث فاشتٌؽ منو الٌرسكؿ

سكؿ تارة يقاؿ لمقكؿ كلفظ الر  كمعنى الرسكؿ عمى ىذا االشتقاؽ: ىك الذم يتابع أخبار الذم بعثو
مَّ   (5).ؿ، كتارة لمتحمؿ الدعكة كالرسالةالميتىحى

ما مأخكذ مف الرٍَّسؿ كىك اإلنبعاث كالرفؽ،  ؿ عمىدغة إنما يميتبيف مما سبؽ أف الرسكؿ في ال كا 
فالرسؿ عمييـ السبلـ  : أم متتابعيفالتتابع فيقاؿ جاءت اإلبؿ رىٍسبل أم متتابعة، كيقاؿ جاءكا أٍرسىاال

 .مبعكثكف مف عند اهلل لتبميغ الدعكة التي أمرىـ اهلل تعالى بيا، كىـ رحماء رفقاء رحيمكف بمف أرسمكا إلييـ
 :ل اصطالحاً رسوالتعريف 
ألف اهلل قد أخبرىـ أشياء ال يعرفيا  ؛لكي ينذركا الناس  الرسؿ سمكا بذلؾ ألنيـ كجيكا مف قبؿ اهللك 

ىك إنساف حر ذكر، نٌبأه اهلل تعالى بشرع، كأمره بتبميغو إلى ت تعريفات لمرسكؿ منيا: "ءالبشر، كقد جا

                                                           

 (.345( انظر: أبك حبيب، القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا )ص (1
 (.1/445ج( انظر: الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )(2
 (.115أٌوب، تبسٌط العقائد اإلسالمٌة، )ص  (3)

 (. 1/352جاألصفيانى، المفردات في غريب القرآف ) (4)
  (.1/66ج) عمى أمتو في ضكء الكتاب كالسنة  حقكؽ النبي لتميمي،(  انظر: ا5)
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 فيكثـ يأمره بأف يبمغ رسالتو مف خالؼ أمره كنكح "ىك الذم ينبئو اهلل،  خر:آ، ثـ تعريؼ (1)"قكـ مخالفيف
دريس كقبميما آدـ كاف نبيان مكممان   (2)."أكؿ رسكؿ بعث إلى أىؿ األرض كقد كاف قبمو أنبياء كشيث كا 

لمناس بشرع يصمح حاؿ ىؤالء البشر، كينفعيـ   يظير مما سبؽ أف الرسكؿ إنساف بشر يرسمو اهلل
 .ـ كأخراىـدنياىأمكر في 
 بين النبي والرسول: الفرق .2

 ىناؾ أقكاؿ متعددة لمعمماء في ىذه المسألة:
: أف النبي كالرسكؿ مترادفاف، فبل فرؽ بينيما، فكؿ نبي رسكؿ، ككؿ رسكؿ نبي، كىك قكؿ القول األول

 (5).كاإليجي (4)االشاعرة كاآلمدمك  (3)جميكر المعتزلة  كمنيـ الماكردم
 : انتقاد ىذا القول

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثچ لقكؿ اهلل تعالى:  ال يصح ىذا القكؿ

 .[52الحج: ] چىل مل يك ىك

 اهلل عف أنبأ كمعنى ، اهلل عف أنبأ" نبي" معنى كأف. الرسالة  لمنبي "فأكجب قاؿ القرطبي:
 جبريؿ بإرساؿ الخمؽ إلى أرسؿ الذم الرسكؿ: الفراء كقاؿ. بعينو اإلرساؿ  الذم كالنبي عيانان، إليو 

 أف الصحيح، ىك كىذا: الميدكم قاؿ رسكالن، نبي كؿ كليس نبي رسكؿ فكؿ منامان، أك إليامان  تونبك  تككف
 (6).رسكالن" نبي كؿ كليس نبي رسكؿ كؿ

                                                           

 (.1/69ج) عبد المطيؼ، التكحيد لمناشئة كالمبتدئيف (1)
 (. 1/466ج) الشيخ، مباحث العقيدة في سكرة الزمر ( 2)

ء الػكرد، أقضػى ىك عمي بػف محمػد بػف حبيػب، أبػك الحسػف البصػرم، المعػركؼ بالمػاكردمّْ نسػبةن إلػى بيػع مػاالماكردم: ( (3
ًلػػػػدى سػػػػنة  ـ فػػػػي البصػػػػرة كتػػػػكفي 975ىػػػػػ/364قضػػػػاة عصػػػػره، مػػػػف العممػػػػاء البػػػػاحثيف أصػػػػحاب التصػػػػانيؼ الكثيػػػػرة النافعػػػػة، كي

ق،  يعتبػػر المػػاكردم مػػف أكبػػر فقيػػاء الشػػافعية، كالػػذم ألَّػػؼ فػػي فقػػو الشػػافعية مكسػػكعتو الضػػخمة فػػي أكثػػر مػػف 450عػػاـ
 (.4/35جعيكف )عشريف جزءنا. انظر: الماكردم، النكت كال

إلى المذىب اآلمدم: عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي، أبك الحسف اآلمدم، أصكلي متكمـ، كاف حنبميان، ثـ انتقؿ ( (4
غاية المراـ في  (،8/306)طبقات الشافعية لمسبكي  (،2/455)جكفيات األعياف البف خمكاف ، ىػ631الشافعي، ت سنة 
 (.  317عمـ الكبلـ )ص 

 (.   3/332جالمكاقؼ )( اإليجي، (5
 (.12/80ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(6
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 مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض چكلقكؿ اهلل تعالى: 

 .[40األحزاب: ] چلك خك حك جك

ذا بعده، نبي ال أنو في نص اآلية فيذه  األكلى بطريؽ بعده كؿرس فبل بعده نبي ال كاف كا 
 كردت كبذلؾ ينعكس، كال نبي، رسكؿ كؿ فإف النبكة، مقاـ مف أخص الرسالة مقاـ ألف كاألحرل؛
 (1).الصحابة مف جماعة حديث مف  اهلل رسكؿ عف المتكاترة األحاديث

ف رسكؿ، نبي فيك غيره، يبمغ أف أمره إف السماء، بخبر اهلل نبأه مف أف القول الثاني:   يبمغ أف يأمره لـ كا 
 (2).برسكؿ كليس نبي فيك غيره،

 (3).فقط" فنبي بتبميغو يؤمر لـ فإف بتبميغو، كأمر بشرع إليو أكحي إنساف قاؿ السفاريني: "كالرسكؿ
 : انتقاد ىذا القول

، اٍبفي  ال يستقيـ ىذا القكؿ لما ركاه  النَِّبيُّ  َأَخذَ فَ  اأُلَمُم، َعَميَّ  ُعِرَضتْ : " النًَّبيُّ  قىاؿى : قىاؿى  عىبَّاسو
 َيُمرُّ  َوالنَِّبيُّ  الَخْمَسُة، َمَعوُ  َيُمرُّ  َوالنَِّبيُّ  الَعَشَرُة، َمَعوُ  َيُمرُّ  َوالنَِّبيُّ  النََّفُر، َمَعوُ  َيُمرُّ  َوالنَِّبيُّ  اأُلمَُّة، َمَعوُ  َيُمرُّ 

 ِإَلى اْنُظرْ  َوَلِكنِ  َل،: َقالَ  ُأمَِّتي؟ ُؤَلءِ ىَ  ِجْبِريُل، َيا: ُقْمتُ  َكِثيٌر، َسَوادٌ  َفِإَذا َفَنَظْرتُ  َوْحَدُه،
 (4)....الحديث"اأُلُفِق،

 يغ، كأف األنبياء يتفاكتكف في االستجابة.مفدؿ الحديث عمى أف النبي مأمكر بالتب
ال يصحُّ قكؿ مف ذىب إلى أنو ال فرؽ بيف الرسكؿ كالنبٌي، كيدؿُّ ": ىك أقرب إلى الصكاب :القول الثالث

أفَّ عدة األنبياء مائة كأربعة  األنبياء كالرسؿ، فقد ذكر الرسكؿ  دبلف ىذا القكؿ ما كرد في عدمى بطع
، كعدَّة الرسؿ ثبلثمائة كبضعة عشر رسكالن، كيدٌؿ عمى الفرؽ أيضان ما كرد في كتاب (5)كعشركف ألؼ نبي

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٹ ٹ ُّ  :اهلل مف عطؼ النبيّْ عمى الرسكؿ
ككصؼ بعض رسمو بالنبكة كالرسالة مما يديؿ عمى أف الرسالة  ،[52]الحج:  چىل مل يك ىك

                                                           

 (.6/428( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(1
 (.2/258(، السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج1/155( انظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )ج(2
 (.2/258)ج ،لكامع األنكار البيية( (3
مسمـ: ]، [6541: رقـ الحديث 8/112 ، الرقاؽ/يدخؿ الجنة سبعكف ألفان بغير حساب،: صحيح البخارمخارم]الب( (4

، كالمفظ [220: رقـ الحديث 1/199 ، اإليماف/الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة بغير حساب،صحيح مسمـ
 لمبخارم.

م عدد األنبٌاء، قال:" مائة ألف وأربعة وعشرون ألف، أرسل عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال : قلت ٌارسول هللا، ك(5)

(، ضعفه شعٌب األرناؤوط، وصححه 565/ ص5من ذلك ثالثمائة وخمسة عشر جما غفٌرا" أخرجه أحمد فً مسنده، )ج

 (.246/ ص 3األلبانً، فً تحقٌق مشكاة المصابٌح، التبرٌزي،)ج
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 مب هئ هيمئ مي خي حي ٹ ٹ ُّ  : أمر زائد عمى النبكة، كقكلو في حؽّْ مكسى عميو السبلـ
 (1) .چ هث مث هت مت هب

 (2).ىك أف الرسكؿ مف أكحي إليو بشرعو جديد، كالنبي مف أيمر أف يدعك إلى شريعة مف قبموك 
 أك قبمو مف شرع لتقرير بعث مف كبالنبي جديد بشرع بعث مف بالرسكؿ يراد سي: "أفقاؿ األلك ك 

  (3).كتاب" بغير بعث مف كبالنبي بكتاب بعث مف بالرسكؿ يراد
يظير مما سبؽ أف ىناؾ اختبلؼ كبير بيف العمماء في الفرؽ بيف النبي كالرسكؿ، كلكف الراجح 

الشقر، أف ىناؾ فرؽ بيف النبي كالرسكؿ كأف الرسالة زائدة عمى كاهلل اعمـ ما ذكره الدكتكر عمر سميماف ا
 النبكة،  فكؿ رسكؿ نبي كليس كؿ نبي رسكؿ.

 النبوة عند الفرق: :ثانياً  .3
 :السمفالنبوة عند 

بأف اهلل تعالى قد أرسؿ الرسؿ كاصطفى األنبياء؛ كيعتقدكف أف النبكة ىي اصطفاء  السمؼيؤمف  
 لتبميغ رسالتو. رباني لبعض الرجاؿ الصالحيف

 أصؿ بالنبكة كيعتقدكف أف اإليماف بالرسؿ ىك ركف مف أركاف اإليماف، يقكؿ ابف تيمية: "كاإليماف
 يمٌيز كلـ كالكفر، كاإليماف كالضبلؿ، اليدل باب عميو اضطرب الباب ىذا يحقؽ لـ فمف كالسعادة، النجاة
 (4).كالصكاب" الخطأ بيف

ساب؛ بؿ ىي اختيار إليي بحت، كليست بالعبادة كالتقٌرب إليو اكتعندىـ ادعاء أك كليست النبكة 
 الكاذبيف، أكذب أك الصادقيف أصدؽ يدعييا إنما النبكة تعالى، يؤكد ىذا المعني ابف أبي العز بقكلو: "فإف

 بيف كالتمييز بيما، كتعرؼ عنيما، تعرب أحكاليما قرائف بؿ. الجاىميف أجيؿ عمى إال بيذا ىذا يمتبس كال
 (5).النبكة دعكل دكف فيما كثيرة طرؽ لو كالكاذب ادؽالص

                                                           

 (.1/14جاألشقر، الرسؿ كالرساالت ) ( 1)
(، ابف كثير، تفسير القرآف 12/80ج(، القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )3/447السمعاني، تفسير القرآف )ج ( انظر:(2

(، السمماف، مختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عمى 1/568ج) شرح العقيدة السفارينية(، العثيميف، 6/428العظيـ )ج
 (.7العقيدة الكاسطية )ص 

 (.9/165ج( األلكسي، ركح المعاني )(3
 (.1/507ج( ابف تيمية، النبكات )(4
 (.1/140( انظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )ج(5
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 كحكمتو كرحمتو  اهلل نعمة تماـ كمف حكمة اهلل تعالى إرساؿ الرسؿ، يقكؿ ابف عثيميف: "كمف
 أف يمكف ال العقكؿ كألف الرسؿ؛ بعد حجة اهلل عمى لمناس يككف لئبل رسبلن؛ الخمؽ إلى أرسؿ أف أيضان 
 إلى الناس كضركرة الرسؿ، إرساؿ مف فبلبد بفعمو، اإلنساف يقكـ حتى كيرضاه، اهلل يحبو ما بمعرفة تستقؿ
ذا كاآلخرة، الدنيا سعادة بالرسؿ ألف كاليكاء؛ كالشراب الطعاـ إلى ضركرتيـ مف أشد الرسؿ  يبعث لـ كا 
 (1)."العمـ يقبض أف الساعة عبلمات مف كاف كليذا جياال؛ الناس بقي الرسؿ

خاتـ النبييف، ال يكمؿ إيماف العبد إال باإلقرار بنبكتو كختمو،  أف محمدان  السمؼ الصالحكيعتقد  
 عبد إيماف يصح ال المرسميف، كسيد النبييف خاتـ  اهلل رسكؿ كمحمد النبييف خاتـ قاؿ ابف قدامة: "محمد

 إال أمة نةالج يدخؿ كال بشفاعتو، إال القيامة في الناس بيف يقضى كال بنبكتو، كيشيد برسالتو يؤمف حتى
 كخطيبيـ النبييف إماـ كىك المكركد، كالحكض المحمكد كالمقاـ الحمد لكاء صاحب أمتو دخكؿ بعد

 (2).شفاعتيـ" كصاحب
 األنبياء ديف يقكؿ الفكزاف: "إف ،إلى محمد  أف الديف عند اهلل كاحد منذ آدـ  السمؼكيؤمف  

ف كاحد، ديف كالسبلـ الصبلة عمييـ  يي ىي ني مي زي ريُّٹ ٹ : شرائعيـ تنكعت كا 
 .[51المؤمنكف: ] َّ حب جب هئ  مئ خئ جئحئ

ٍيرىةى  أىًبي كعىفٍ   َواآْلِخَرِة، الدُّْنَيا ِفي َمْرَيمَ  اْبنِ  ِبِعيَسى النَّاسِ  َأْوَلى َناأ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى
ٍت، ِإْخَوةٌ  َواأْلَْنِبَياءُ   (3)."اِحدٌ وَ  َوِديُنُيمْ  َشتَّى ُأمََّياُتُيمْ  ِلَعالَّ
 لو كاالنقياد بالتكحيد، هلل االستسبلـ كىك غيره، اهلل يقبؿ ال الذم اإلسبلـ، ديف ىك األنبياء كديف
 (4).كأىمو الشرؾ مف كالخمكص بالطاعة،

خاتـ النبييف،   ان اإليماف باألنبياء، كاإليماف بأف محمديتبيف مما سبؽ أف معتقد السمؼ الصالح ىك 
إذ ال يصح إيماف عبد إال  ،مف عند اهلل، كاإليماف بالرسؿ مف أركاف اإليماف نبي مرسؿ كأف عيسى 

 .إذا أمف بالرسؿ جميعيـ كعدـ تأليييـ
 

                                                           

 (.1/518ج) شرح العقيدة السفارينية( العثيميف، (1
 (.35)ص  لمعة االعتقاد( ابف قدامة، (2
، أحاديث البخارم: صحيح ]البخارم، [9268: رقـ الحديث 15/153 : مسند أبي ىريرة،أحمد: مسند أحمد]( (3

، تاريخ الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف]، 3443: رقـ الحديث 4/167 ،واذكر في الكتاب مريم{األنبياء/قكؿ اهلل: }
 .[4153: رقـ الحديث 2/648 المتقدميف مف األنبياء/نبي اهلل كركحو عيسى بف مريـ،

 (.194الشرؾ كاإللحاد )ص ( انظر: الفكزاف، اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ (4
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 النبوة عند المعتزلة:
، لكنيـ يختمفكف في بعض السمؼال يختمؼ المتكممكف بشكؿو عاـ في إثبات أصؿ النبكات مع  

نبكات باألصؿ الثاني عندىـ كىك العدؿ، كحتى نعمـ مدل تفاصيؿ النبكات، كيربط المعتزلة الحديثى عف ال
 ارتباط النبكات بأصؿ العدؿ عندىـ، نرجع إلى كتبيـ كأئمتيـ ماذا قالكا في ىذا الباب.

قاؿ القاضي عبدالجبار: "ككجو اتصالو باب العدؿ، ىك أنو كبلـ في أنو تعالى إذا عمـ أف 
ا لكي ال يككف مخبٌلن بما ىك كاجبه عميو، كمف العدؿ أف ال صبلحنا يتعمؽ بيذه الشرعيات، فبلبد أف يعرفن

 (1).يحؿ بما ىك كاجب عميو"
كيرل المعتزلة أف البعثة لؤلنبياء كاجبةه عمى اهلل تعالى، كبذلؾ افترقكا عف أىؿ السنة في ىذا 

ـ يؤمنكف يجب عمى اهلل  كبعضيـ إذا عمـ اهلل مف أمة أني :كقاؿ بعض المعتزلةالقكؿ، يقكؿ اإليجي: "
ال حسف  كجكزه الجبائي لتقرير ،يمتنع خمكه عف تعريؼ شرعيات ال يستقؿ العقؿ بيا :كقاؿ أبك ىاشـ ،كا 

 (2)."الكاجبات العقمية كلتقرير الشريعة المتقدمة
كقاؿ القاضي عبدالجبار: "إف البعثة متى حسنت كجبت، عمى معنى أنيا متى لـ تجب قبحت ال 

 (3).ذا الباب، فيك أيضان ال ينفصؿ حسنو عف الكجكب"محالة، كأنيا كالثكاب في ى

 عمى لمعبد األصمح بإيجاب يقكؿ كاف عمى مسألة الكجكب عمى اهلل بقكلو: "إنو األسفرايينيأجاب 
 (4).شيئان" عميو يكجب فكقو مكجب الستحالة محاؿ تعالى اهلل عمى كاإليجاب تعالى، اهلل

عمى اهلل؛ ألنيا مف مقتضيات عدلو، إذ أف فييا كيظير أف المعتزلة ترل كجكب بعثة الرسؿ 
نا، كقد عمـ اهلل ذلؾ، فمك لـ يبعث رسكالن ألخٌؿ بما ىك كاجب عميو، كاهلل يتنٌزه عف ذلؾ  (5).صبلحى

 يطاؽ، ال ما يكمفيـ أف يجكز كأنو عباده، يكمؼ ال أف تعالى هلل يجكز أنو الغزالي: "ندعي كقاؿ
 ثكاب عميو يجب ال كأنو ليـ، األصمح رعاية يجب ال كأنو كجناية؛ عكض يربغ العباد إيبلـ منو يجكز كأنو

                                                           

 (.563)ص  شرح األصكؿ الخمسة( عبدالجبار، (1
، كيقكؿ كحجتنا فيو اثبات نبكة محمد فإف الداؿ عمى الكقكع داؿ (3/332البياف في تفسير القرآف )ج( اإليجي، جامع (2

 (.3/350عمى اإلمكاف كقالت الفبلسفة أنيا كاجبة عقبلن انظر: اإليجي)ج
 (.564)ص  رح األصكؿ الخمسةش( عبدالجبار، (3
 (80( األسفراييني، التبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف )ص (4
 (.204( انظر: المعتؽ، المعتزلة كأصكليـ الخمسة كمكقؼ أىؿ السنة منيا )ص(5
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 بعثو اهلل عمى يجب ال كأنو بالشرع، بؿ بالعقؿ؛ شيء عميو يجب ال العبد كأف المعصية، كعقاب الطاعة
 (1).بالمعجزة" صدقيـ اظيار أمكف بؿ محاالن  كال قبيحان  يكف لـ بعث لك كأنو الرسؿ،

 ما ليـ يبيف رسكالن  إلييـ كأرسؿ خمقيـ العالميف عف غناه مع سبحانو ىككقاؿ ابف تيمية: "ك 
 باإليماف عمييـ فمفٌ  بإذنو الحؽ مف فيو اختمفكا لما المؤمنيف عباده ىدل إنو ثـ يشقييـ كما يسعدىـ
رسالو بفضمو فخمقو الصالح، كالعمؿ  مف الخيرات بو ينالكف ما كجميع بفضمو ليـ كىدايتو بفضمو الرسكؿ كا 
ف بفضمو ىك كالجزاء الثكاب فكذلؾ بفضمو ىي قكاىـ كغير قكاىـ  حـر كما نفسو عمى ذلؾ أكجب كاف كا 
 (2).بذلؾ" ككعد الظمـ نفسو عمى

 مف كيرل المعتزلة أف النبكة صفة ثبكتية الزمة في نفس النبي، يؤكد ذلؾ ابف تيمية بقكلو: "ككثير
 عمى شخصان  يفضؿ ال اهلل كأف كالتجكير التعديؿ في موبأص يقكؿ ممف كغيرىـ كالشيعة المعتزلة القدرية
 الصالحة األعماؿ مف فعؿ فالنبي متقدـ، عمؿ عمى جزاء الرسالة أك النبكة، إف: يقكؿ بعممو، إال شخص

 (3).بالنبكة" اهلل يجزيو أف بو استحؽ ما
 كالقمر الشمس عف يخبر الذم بمنزلة كاشؼ، مجرد كالخطاب الخطاب، بدكف ثابتة صفاتيا بؿ
 (4).بو متصفة ىي بما كالككاكب

يبلحظ مما سبؽ أف المعتزلة يكجبكف عمى اهلل إرساؿ الرسؿ، كانو سبحانو إذا عمـ أف أمة مف 
األمـ يصمح حاليا بنبي فيجب عميو إرساؿ الرسؿ، نبلحظ ىنا أف المعتزلة ال يمتزمكف األدب مع اهلل كىك 

كىك العبد الضعيؼ الذم ال يحسف التصرؼ بدكف إلو  كران فكيؼ لممخمكؽ أف يكجب عمى ربو أم ،خالقيـ
إذ أىمو  ،يعيش كلك لمحظة كاحدة، كيركف أيضا أف النبكة تككف بعمؿ العبد المتقدـبؿ كيستحيؿ أف 

 لحصكلو عمى النبكة كىذا مخالؼ لصريح القرآف كالسنة. 
 
 
 
 

                                                           

 (.89( الغزالي، االقتصاد في االعتقاد )ص (1
 .(8/72ج) مجمكع الفتاكل( ابف تيمية، (2
 (.2/415ج( ابف تيمية، منياج السنة النبكية )(3
 (.5/437ج) النبكات( انظر: ابف تيمية، (4
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 النبوة عند األشاعرة:
 فيالسمؼ،  خالفكا كلكنيـ ،(1)عمييا الدالة كالمعجزات النبكات مسألة في السمؼ األشاعرةي  يكافؽ

 األشاعرة مف ذلؾ في القكؿ فصؿ مف كالكرامات، كأكؿ كالمعجزات النبكات مسألة تفاصيؿ بعض
 (2).اتبعكه الذيف رأس كىك مستقبلن، كتابان  لذلؾ أفرد حيث الباقبلني،

ستحيؿ العقمي، الجائز العقمي(، جعمكا انطبلقنا مف القسمة األشعرية الثبلثية )الكاجب العقمي، الم
 النبكة مف القسـ األخير، أم )الجكاز(. حكـ

يقكؿ الباقبلني: "كيجب أف يعمـ أنو يجكز هلل تعالى إرساؿ الرسؿ كبعث األنبياء، خبلفان لما تٌدعيو 
 (3).البراىمة"

مؿ، أف ذلؾ ليس كيكضح الجكيني ىذا التقسيـ بقكلو: "كالدليؿ عمى جكاز إرساؿ الرسؿ كشرع الم
مف المستحيبلت التي يمتنع كقكعيا ألعيانيا، كاجتماع الضٌديف، كانقبلب األجناس كنحكىا، إذ ليس في 

 (4).أف يأمر الرب تعالى عبدان، بأف يشرع األحكاـ، ما يمتنع مف جية التحسيف كالتقبيح"
عمى اهلل، كما تقكؿ  كقد ضيؽ األشاعرة عمى أنفسيـ بيذا التأصيؿ فرارنا مف القكؿ بكجكب شيء
كما يدعي منكرك  -المعتزلة، الذيف جعمكا النبكة مف القسـ األكؿ، كفرارنا مف القكؿ باستحالة إرساؿ الرسؿ 

 (5).الذيف يجعمكنيا مف القسـ الثاني -النبكات مف مبلحدة الفبلسفة كنحكىـ 
 بؿ ،تككف أف نعةممت كال ،تككف أف كاجبة ليست النبكات أف الحؽ أىؿ قاؿ اآلمدم: "مذىب

لى ذاتيا إلى بالنسبة ككف ال كأف الككف  افالطغي أىؿ كأما سياف إليو بالنظر كىما ،سياف مرجحيا كا 
 باالمتناع القكؿ إلى انتمى كالمعتزلة، كحزب كالفبلسفة عقبلن  بالكجكب القكؿ إلى انتمى حزب فحزباف:
 (6)."كالتناسخية كالصابئة كالبراىمة

يقرركف أف إرساؿ  في النبٌكات اختبلفان بعيدان، فيـ السمؼرةي عف مذىب كبذلؾ "يختمؼ األشاع
 (7).الرسؿ راجعه لممشيئة المحضة"

                                                           

 كما بعدىا(. 8(، الباقبلني، البياف )ص 306( انظر: الجكيني، اإلرشاد )ص 1)
 (.3/1378ج( انظر: المحمكد، مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة )(2
 (.58( الباقبلني، اإلنصاؼ )ص 3)
 (.306ي، اإلرشاد )ص (  الجكين4)

 (.179الكبير )ص  –( انظر: الحكالي، منيج األشاعرة في العقيدة (5
 (.318( اآلمدم، غاية المراـ في عمـ الكبلـ )ص (6
 (.119( المصرم، التعميقات المفيدة )ص 7)
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كيقرر األشاعرة أنو ال دليؿ عمى صدؽ النبي إال المعجزة، كيقرركف أف أفعاؿ السحرة كالكياف مف  
ادعى الساحر أك الكاىف النبكة  جنس المعجزة، لكنيا ال تككف مقركنة بادعاء النبكة كالتحدم، قالكا: كلك

ال كاف ىنا إضبلالن مف اهلل كىك يمتنع عميو اإلضبلؿ   (1).لسمبو اهلل معرفة السحر رأسان كا 
نما يثبت  قاؿ الباقبلني: "يجب أف يعمـ أف صدؽ مدعي النبكة لـ يثبت بمجرد دعكاه، كا 

األنبياء، كتحٌدييـ لؤلمـ باإلتياف بمثؿ  بالمعجزات، كىي أفعاؿ اهلل تعالى الخارقة لمعادة المطابقة لدعكل
  (3).، ككذلؾ قاؿ الجكيني: "فصؿ: ال دليؿ عمى صدؽ النبي غير المعجزة"(2)ذلؾ"

كىذا الذم يقرركنو يخالؼ المنقكؿ كالمعقكؿ، كلضعؼ مذىبيـ مع ككنيا أخطر أبكاب العقيدة، إذ 
  (4).بالنيؿ منو كاستطاؿ عمييـ الفبلسفةي كالمبلحدةكؿ أمكرىا متكقفة عمى ثبكت النبٌكة أغركا أعداءى اإلسبلـ 

اصطفاءه رباني مف اهلل ألحدو مف أنيا النبكة  في السمفمنيج  يتضح مما سبؽ أف الخالصة: 
في بعض  خمقو، كأف اإليماف باألنبياء ىك ركف مف أركاف اإليماف، كلـ يتفؽ السمؼ مع المعتزلة كاألشاعرة

ؽ بيف النبي كالرسكؿ، كلكف الراجح في المسألة االختبلؼ كاسع في مسألة الفر ك  ،مقتضيات النبكة كداللتيا
، كيعتقدكف أف اإليماف بالرسؿ ىك ركف مف أركاف اإليماف، كأف ما رجحو الدكتكر عمر سميماف األشقر

 خاتـ النبييف. محمدان 
كىك العدؿ، كيركف : حيث يربط المعتزلة الحديثى عف النبكات باألصؿ الثاني عندىـ المعتزلةأما 

في بعثة الرسؿ، كأف النبكة ىي أمر نفسي يككف في نفس النبي أم أنيا ليست  الكجكب عمى اهلل 
 اكتساب كانما مكتسبة.

 خالفكا كلكنيـ عمييا، الدالة كالمعجزات النبكات مسألة في السمؼ األشاعرةي  : يكافؽاألشاعرةأما 
كالكرامات، مثؿ أف النبكة مرتبطة بالمشيئة المحضة،  زاتكالمعج النبكات مسألة تفاصيؿ بعض السمؼ في

كيقرركف أنو ال دليؿ عمى صدؽ النبي إال المعجزة، كيقرركف أف أفعاؿ السحرة كالكياف مف جنس 
 المعجزة.

  

                                                           

 (.94( انظر: الباقبلني، البياف )ص 1)
 (.58)ص  اإلنصاؼ( الباقبلني، 2)
 (.331)ص ( الجكيني، اإلرشاد 3)
 (.121( انظر: المصرم، التعميقات المفيدة عمى رسالة منيج األشاعرة في العقيدة )ص 4)
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 في سورة طو نبي اهلل محمد : المطمب الثاني
 آلتي:عمى النحك الذلؾ سيتـ البدء بو   محمدان  النبيابتدأت السكرة بذكر 

 مواضع ذكر النبي محمد في السورة: -أولً 

 في سكرة طو في ثبلثة مكاضع: كردت اإلشارة إلى النبي محمد 
 (:3-1اآليات ) :الموضع األول

 .[3–1 ]طو: چرت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئٹ ٹ چ 

حيف أكثر مف ، عف نبيو محمد  في ىذه اآليات الكريمة في أكائؿ سكرة طو يتحدث مكالنا 
 ياـ الميؿ شفقةن عمى أمتو، كيثبت أنو أنزؿ عميو القرآف الكريـ ليداية الناس كسعادتيـ كليس لشقائيـ.ق

 محمد أـ ليا معنى آخر، كممة )طو(: اختمؼ المفسركف في معناىا، ىؿ أيطمقت عمى اسـ النبيك 
 األقكاؿ مف عندم ببالصكا أكلى ىك ذكر الطبرم العديد مف اآلراء فييا كقاؿ بعدما سردىا: "كالذمقد ك 
 (1).رجؿ" يا: فييـ معناىا كأف بمغني، فيما عؾَّ  في معركفة كممة ألنيا رجؿ؛ يا: معناه: قاؿ مف قكؿ فيو

 لؾ طاقة ال ما فنكمفؾ عميؾ أنزلناه ما لتشقى، القرآف عميؾ أنزلنا ما رجؿ يا: إذف الكبلـ فتأكيؿ
 (2).الميؿ قياـ في كالسير كالعناء النَّصب مف مقىي كاف ما بسبب ذلؾ لو قيؿ أنو كذيًكر العمؿ، مف بو

 نب ٹ ٹ ُّ الجنة،  إلى كدليبلن  كنكران، رحمة جعمو كلكف شقاء، جعمو ما كاهلل "ال: قتادة قاؿ

 ذاكر، ليتذكر العباد، بيا رحـ رحمة، رسمو كبعث كتابو، أنزؿ اهلل إف [3]طو: َّ زت رت يب  ىب

 (3).كحرامو" حبللو فيو اهلل أنزؿ رذك كىك اهلل، كتاب مف سمع بما رجؿ كينتفع
تعالى:  كقكلو يؤمنكا أف عمى كتحسرؾ كفرىـ كعمى عمييـ تأسفؾ بفرط" لتتعب:" لتشقى  

  [6الكيؼ:] َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٹ ٹ ُّ 

 الرسالة أداء في تفرط لـ أف بعد محالة ال يؤمنكا أف عميؾ يكتب كلـ كتذكر تبمغ أف إال عميؾ ما أم
 (4)."الحسنة عظةكالمك 

                                                           

 (.18/268( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(1
 (.18/269)ج المرجع السابؽ،( انظر: (2
 (.5/272( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(3
 (.11/168ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(4



122 

 

قىةى، ٍبفً  ًزيىادً  كعىفٍ  ـى : قىاؿى   شيٍعبىةى  ٍبفى  اٍلميًغيرىةى  أنو سىًمعى  ًعبلى تَّى  المَّوً  رىسيكؿي  قىا اهي، تىكىرَّمىتٍ  حى  قىدىمى
ا لىؾى  المَّوي  غىفىرى  قىدٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: لىوي  فىًقيؿى  ـى  مى ، ًمفٍ  تىقىدَّ  (1)."َشُكورًا َعْبًدا ونُ َأكُ  َأَوَل ": فىقىاؿى  ذىٍنًبؾى
ؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ " عىبَّاسو  اٍبفً  كعىفً  ا أىكَّ مىٍيوً  أيٍنًزؿى  مى مىى يىقيكـي  كىافى  اٍلكىٍحيي  عى ٍدرً  عى ٍيوً  صى مَّى ًإذىا قىدىمى  فىأىٍنزىؿى  صى

–ُ ]طو: چرت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئٹ ٹ چ  :  اهلل

3]".(2) 
باآلية، كأف اهلل  جبريؿ فنزؿ قدماه تتكـر ىحت الميؿ بقياـ تعبال فالشقاء ىنا إما أنو عائد عمى

ما أنو عائد عمى ا  ك  ،بالعبادة نفسؾ لتنيؾ عميؾ أنزلناه ما أم ،حقان  عميؾ ليا فإف نفسؾ عمى أبؽ يقكؿ لو،

 يه  ُّ ، كما قاؿ تعالى كخكفو عمييـ مف النار ،عمي كفار مكة كعدـ أيمانيـ كتأسؼ النبي فرط

 مم  ُّ :كقكلو تعالى  [6الكيؼ:] ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

  .[3الشعراء:] َّ من خن حن جن  يم ىم
حتى يتعب، فناداه  كثيران   كاف يعبد اهلل تضح مما مضى أف سبب نزكؿ اآلية أف النبيي
 سر كسيكلة.الديف لكي يتعب كيشقى، كأنو ديف يزؿ عميو ىذا نأنو لـ ي المكلى

 (:114: اآلية )الموضع الثاني

 ]طو: چ ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حمٹ ٹ چ  

114]. 
 َتْعَجلْ  َول: فنزؿ يحفظ، ال أف مخافةبقراءة القرآف قبؿ أف يتـ   جبريؿ يتعجؿ  النبيٌ  كاف  

 مف إلى االستماع كىك األدب، حفظ تعميـ اآلية في فيككف قراءتو، جبريؿ يفرغ أف َقْبلِ  ِمنْ  ِباْلُقْرآنِ 
 (3).[16القيامة ] َّ هل مل خل حل جل مك لك ُّ ٹ ٹ  قكلو: ؿثمكىذا  منو، يتعمـ

                                                           

البخارم: صحيح ]، [18198: رقـ الحديث 30/138 ، مسند الككفييف/حديث المغيرة بف شعبة،أحمد: مسند أحمد]( (1
ابف ماجو: سنف ابف ]، [4836رقـ الحديث: 6/135 {،ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تفسير القرآف/}البخارم
 .[1419: رقـ الحديث 1/456 ي طكؿ القياـ في الصمكات،، إقامة الصبلة كالسنة فييا، ما جاء فماجو

 . لـ أجد لو حكمان.[1416: رقـ الحديث 3/84 ، حب النبي/في براءة نبينا في النبكة،البييقي: شعب اإليماف]( (2
 (.414-2/413ج) بحر العمـك( انظر: السمرقندم، (3
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 اآلية ىذه قرأ إذا مسعكد ابف فكاف عممت، ما إلى عممان : أم چىه مه جه ين چ: كقكلو

 شأف كمف شيء، كؿ يعمـ أال آدـ ابف شأف مف: قاؿ أنس بف مالؾ كعف ،كيقينان  إيمانان  زدني الميـ: قاؿ
 (1).عممو إلى عممان  اهلل مف يطمب أف دـآ ابف شأف كمف ينسى، ثـ يعمـ أف آدـ ابف

 باالستماع لمقرآف بعد تمامو. لنبيو  يظير مما سبؽ أف في اآلية تعميـ مف اهلل
 (:132-130: اآليات )الموضع الثالث

 مل يك ىك  لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رثٹ ٹ چ 

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل

 جخمخ مح جحمج حج مث متهت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ

 .[132 –130 ]طو: چحس جس

 إنؾ لؾ قكمؾ مف اهلل بآيات المكذبكف ىؤالء يقكؿ ما عمى محمد يا فاصبر: لنبيو ثناؤه جؿٌ  يقكؿ"
نؾ ساحر،  (2)."القكؿ مف ذلؾ كنحك كشاعر مجنكف كا 

 صبلة غركبيا، كقبؿ الصبح، صبلة يعني الشمس، طمكع قبؿ عميو، كالثناء لو بالحمد هلل كصؿ
 يريد: عباس ابف قاؿ. كالعشاء المغرب صبلة يعني فسبح، إني، كاحدىا ساعاتيا الميؿ، آناء فكم العصر،

 (4).كالثكاب بالشفاعة تىٍرضى ، لعمؾ(3)الظير صبلة يعني النيار، كأطراؼ الميؿ، أكؿ

 ]طو:چ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من چكقكلو 

131.] 
 ، اهلل برسكؿ ضيؼ نزؿ: قاؿ ، اهلل رسكؿ مكلى رافع أبك ركل ما نزكليا، سببقيؿ في 

 ككذا كذا بعني": يقكؿ  اهلل رسكؿ إف: لو قؿ: فقاؿ طعامان، يبيع الييكد مف رجؿ إلى فأرسمني فدعاني
 إال أسمفو كال أبيعو ال كاهلل: الييكدم فقاؿ ذلؾ، لو فقمت فأتيتو "رجب ىبلؿ إلى أسمفني أك الدقيؽ، مف

                                                           

 (.3/358( انظر: السمعاني، تفسير القرآف )ج(1
 (.18/400مع البياف في تأكيؿ القرآف )ج( الطبرم، جا(2
 (.3/280ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )(3
 (.6/266ج) القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ( انظر: الثعمبي، (4
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ني لقضيتو، أسمفني أو باعني لو واهلل": فقاؿ فأخبرتو،  اهلل رسكؿ فأتيت برىف،  السماء في ألمين وا 
 (1)."الدنيا في لو تعزية اآلية ىذه فنزلت ،"إليو الحديد بدرعي اذىب األرض، في أمين

 أم الدنيا، الحياة زىرة منيـ أصنافان، أزكاجان، أعطينا، بو، متعنا ما إلى تنظر، ال عينيؾ، تمدف كال
 ربؾ، كرزؽ كطغيانان  كفران  فيزيدكا النعمة ليـ أزيد بأف ليـ فتنة ذلؾ لنجعؿ أم فيو، لنفتنيـ يجتيا،كب زينتيا
  (2).كأبقى خير الجنة، في يعني المعاد في

 كيصطبر معيـ، كيمتثميا بالصبلة أىمو يأمر بأف تعالى أمره" چحت جت هبٹ چ   كقكلو

 (3)."التخصيص عمى بيتو كأىؿ أمتو، جميع مكموع في كيدخؿ ، لمنبي الخطاب كىذا: كيبلزميا عمييا
في ثبلث مكاضع، كىذا إنما يدؿ عمى  يظير مما سبؽ أف سكرة طو فييا ذكر لسيدنا محمد

فيما يمقى مف التعب كالعناء في  كبياف منزلتو عنده، كفيو إيناس لمنبي كتسمية لو  لنبيو  حب اهلل
 كىك يتحمؿ في سبيؿ الدعكة. يؿ اهلل كيؤذكف رسكؿ اهللتبميغ دعكتو ككيؼ كاف الكفار يصدكف عف سب

 كما وردت في سورة طو: صفات النبي محمد  -ثانياً 
 : كىي كما كرد في الصحيح:أسماؤه -1

بىٍيرً  عىفٍ  ، ٍبفً  جي  اَوَأنَ  َوَأْحَمدُ  ُمَحمٌَّد، َأَنا: َأْسَماءٍ  َخْمَسةُ  ِلي: " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ميٍطًعـو
 (4)."الَعاِقبُ  َوَأَنا َقَدِمي، َعَمى النَّاُس  ُيْحَشرُ  الَِّذي الَحاِشرُ  َوَأَنا الُكْفَر، ِبي المَّوُ  َيْمُحو الَِّذي الَماِحي

 كأحمد، محمد، أنا: "فقاؿ أسماء نفسو لنا سمى  اهلل رسكؿ كاف: قاؿ ، مكسى أبي كعف
 لنا سمى: قاؿ المسعكدم حديث في أف غير سكاء الفظيم" كالممحمة التكبة كنبي كالمقفى، كالحاشر،

 قاؿ جرير عف إبراىيـ، بف إسحاؽ عف الصحيح، في مسمـ ركاهما  منيا أسماء نفسو  اهلل رسكؿ
 التي األعبلـ أسماء مف فاسماف كأحمد محمد فأما األحاديث، ىذه في كردت أسماء عشرة فيذه" :البييقي

 (5)."األشخاص مف التمييز بيا يراد

                                                           

الحديث  : رقـ1/462 ، حديث أبي رافع،الركياني: مسند الركياني](. 3/281( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )(1
 .  [989: رقـ الحديث 1/331، الطبراني: المعجـ الكبير 695

 (.3/182ج( انظر: ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )(2
   (. 11/263ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(3
مسمـ: صحيح ] ،[3532: رقـ الحديث 4/185، المناقب/ما جاء في أسماء رسكؿ اهلل، : صحيح البخارم]البخارم( (4

 .[2354: رقـ الحديث 4/1828 الفضائؿ/في أسمائو، ،مسمـ
البييقي: شعب ]، [19651: رقـ الحديث 32/420 أحمد، مسند الككفييف/حديث أبي مكسى األشعرم، أحمد: مسند]( (5

 . صححو شعيب األرنؤكط.[1336: رقـ الحديث 2/526 ، حب النبي/في شرؼ أصمو كطيارة مكلده،اإليماف
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الكاردة في األحاديث الصحيحة ىي عشرة أسماء لو، كأما باقي األسماء فإنيا تأتي   أسماؤهف
 عمى صيغة المنادل أك أسماء لمتمييز. 

كىك ظاىر في طكؿ قيامو حتى تكرمت قدماه، كما كرد في سكرة طو ككذلؾ في العبد الشكور:  -2
 السنة.

 اف يردده عمى لسانو خشية ضياعو.فكاف يخشى عمى فكاتو منو، حيث كحفظ القرآن:  -3
فيك ال ينظر إلى متاع الحياة الدنيا، الذم أعطاه اهلل تعالى لآلخريف مف زكجات الزىد في الدنيا:  -4

 جميبلت.
 فقد كرد في سبب نزكؿ اآلية أنو رىف درعو عند ييكدم في دقيؽ اشتراه.األمانة:  -5

 الواردة في السورة. ميام النبي محمد  -ثالثاً 

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ ٹ ٹ: التبميغ -1

طو: { َّ جض  مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت

43-46{ 

َّ مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ٹ ٹ ُّ  :إقامة الفرائض -2

(.41: طه)  

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  منُّٹ ٹ  :االبتعاد عف الدنيا -3

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف خب حب جب هئ مئخئ حئ

 (131)طو: َّ جن مم خم حم جم  هل مل خل حل

 جس مخجخ مح جحمج حج مث هتمت خت  حت جت هب ُّٹ ٹ: األمر بالصبلة -2

 َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس  حس

 (.132)طو: 
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 التي تناولتيا سورة طو. معجزة محمد  -رابعاً 
عمى نبكتو ي كتككف دليبلن مف مظاىر إثبات النبكة لؤلنبياء ىي المعجزة التي يجيئ بيا النب 

بالعديد مف المعجزات، كعمى رأسيا المعجزة الخالدة:  مف اهلل تعالى، كقد أكـر اهلل نبيو محمدان  كاصطفاء
 القرآف الكريـ.

 غة كاالصطبلح .كىنا ال بد مف تعريؼ المعجزة في الم
 تعريف المعجزة:

 في المغة: -أ
 أصبلف كالزاء كالجيـ العيف( عجز)تعكد أصكؿ كممة )معجزة( إلى الفعؿ عجز، قاؿ ابف فارس: "

 عجزان، يعجز الشيء عف عجز الشيء؛ فاألكؿ مؤخر عمى كاآلخر الضعؼ، عمى أحدىما يدؿ صحيحاف،
 المرء: "كيقكلكف ،رأيو يضعؼ ألنو؛ ىذا فمف الحـز نقيض العجز إف كقكليـ: ،ضعيؼ أم عاجز، فيك

دراكو وطمب عف عجزت إذا فبلف، أعجزني: كيقاؿ ،" محالة ال يعجز  ال أم شيء،  اهلل يعجز كلف. كا 
 (1)."شاء متى عنو  اهلل يعجز

ٍزتي : تقكؿ ،الضعؼ: : "العىٍجزي الجكىرمقاؿ   كمعجزة كمىٍعًجزىةن  عىٍجزان  بالكسر أٍعًجزي  كذا عف عىجى
 (2)."كمعجزان 

 المعجزة يطمؽ في المغة عمى الضعؼ، كالضعؼ ىنا يككف لممدعك عنديتبيف مما مضى أف لفظ  
 عجزه أف يأتي بما أتى بو النبي المرسؿ.

 في الصطالح: -ب
  كردت العديد مف التعريفات لممعجزة، كمف ىذه التعريفات:

 عند النبكة مدعي يد عمى تعالى اهلل يخمقو المعركفة األسباب حدكد عف خارج لمعادة خارؽ ىي "أمر -1
 (3).صدقو" عمى شاىدان  إياىا دعكاه

 عمى شاىدنا نبيو، يد عمى تعالى اهلل يجريو المعارضة، مف سالـ بالتحدم، مقركف لمعادة، خارؽ "أمر -2
 (4).صدقو"

                                                           

 (.4/232ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج ((1
 (.3/883ج، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )الجكىرم( (2
 (.1/73ج( الزرقاني، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف )(3
 (.257( الركمي، دراسات في عمـك القرآف )ص (4
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ما حسية إما كالمعجزات إما أف تككف حسية أك عقمية، يقكؿ السيكطي: "كىي  كأكثر عقمية، كا 
 كائيـذ لفرط عقمية؛ األمة ىذه معجزات كأكثر بصيرتيـ، كقمة لببلدتيـ حسية؛ كانت إسرائيؿ بني معجزات
 بالمعجزة خصت القيامة يكـ إلى الدىر صفحات عمى باقية كانت لما الشريعة ىذه كألف أفياميـ؛ ككماؿ
 (1).البصائر" ذكك ليراىا الباقية العقمية

اتفقت التعريفات السابقة عمى أف المعجزة ىي: أمر خارؽ لمعادة يظيره اهلل عمى يد نبيو مقركنان 
 .المرسؿ عمو اهلل عمى يد النبيبالتحدم سالـ مف المعارضة، يج

 : منبي محمداألساسية لمعجزة القرآن الكريم ىو ال
 إثبات في  النبي عمييا اعتمد التي األساسية المعجزة ىك أيكب: "القرآفحسف يقكؿ الشيخ 

عجازه رسالتو  (2).القيامة" يكـ إلى باقية معنكية عقمية معجزة كىك ،قكمو كا 

 .[99 ]طه: چ من  خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ 

 كالصفات األسماء مف تعالى هلل ما بو يتذكر كذكر كالبلحقة، السابقة لؤلخبار ذكر الكريـ، القرآف ىذا كىك
 أحسف عمى مشتمؿ القرآف أف عمى يدؿ مما كىذا الجزاء، كأحكاـ كالنيي، األمر أحكاـ بو كيتذكر الكاممة،

ذا فييا، اهلل أكدع ما القرآف ىذا كيذكر ككماليا، بحسنيا لفطركا العقكؿ تشيد التي األحكاـ، مف يككف ما  كا 
 إلى بنكره ييتدل كأف كالتعظيـ، كاالنقياد كالتسميـ بالقبكؿ تمقيو فيجب كألمتو، لمرسكؿ ذكرا القرآف كاف

 (3).كالتعميـ بالتعمـ عميو يقبمكا كأف المستقيـ، الصراط
إلى قياـ الساعة، حيث كانت جميع معجزات  يظير مما سبؽ أف المعجزة الخالدة ىي القرآف

األنبياء تنقضي بانقضاء الرسالة أك مكت النبي، لكف معجزة رسكلنا محمد خالدة كىي القرآف الكريـ، حيث 
 ف يأتكا بمثمو.كغير العرب األتحدل اهلل العرب 

 : القرآن تعريف
-و، فيك مصدر عمى كزف فعبلف نان، أم: قراءتآرآف في األصؿ مصدر قرأ قراءة كقر الق القرآن لغة:

 .(4)فلغفراف كالشكراكا -بالضـ
 

                                                           

 (.4/3ج) اإلتقاف في عمـك القرآف( السيكطي، (1
 (.153اإلسبلمية )ص ( أيكب، تبسيط العقائد (2
 (.512( انظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص (3
 .(1/7في عمـك القرآف)ج مناىؿ العرفافالزرقاني، (4)
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 المنقكؿ  محمد سيدنا عمى المنزؿ العربي "المفظ كما عرفو الشيخ حسف أيكب: ىك اصطالحا: القرآن
 كبلـ": عرفو مناع القطاف ، كىنالؾ تعريؼ أخر(1)منو" سكرة بأقصر المتحدم بتبلكتو المتعبد بالتكاتر إلينا
 المنقكؿ  النبي عمى المنزؿ "المفظ: تعريؼ الزرقاني ، كىك(2)"بتبلكتو المتعبد  محمد عمى نزؿالم اهلل،
 (3).بتبلكتو" المتعبد بالتكاتر عنو

 كبلـ كليس حقان، اهلل كبلـ أنو فيعممكف كيتمكنو، زماف كؿ في األجياؿ عمييا يطمع معجزة فالقرآف
 أحد استطاع فما منو؛ بسكرة أك منو، سكر بعشر أك بمثمو يأتكا أف كالجف اإلنس اهلل تحدل كقد البشر،
لى ىذا؛ عصرنا إلى  محمد بعثة منذ منيـ  عمى منو، سكرة بمثؿ أك مثمو، بكتاب أحد يأتي أف األبد، كا 
 (4).التاريخ عصكر في اإلسبلـ كلديف  لمرسكؿ كثيريف أعداء كجكد مف الرغـ

 لقد القرآف، كانت  محمد معجزة ؿ أبك زىرة: "إف، يقك القرآف مف أبرز معجزات النبي محمد 
 حنيف كمثؿ حسو، عف يغيب ما بعض عف إخباره: مثؿ أخرل، كعادات خكارؽ يديو عمى تعالى اهلل أجرل
 ير كلـ الكريـ، بالقرآف إالٌ  يتحد لـ كلكف كالمعراج، اإلسراء كمثؿ عنده، الناقة بكاء كمثؿ إليو، الجذع

ا المشرككف ا صرحن   (5).الكريـ" القرآف سكل بو يتحداىـ شامخن
 لخاتمة الباىرة المعجزة ىذه اهلل اختار فقد العصكر؛ مر عمى الخالدة الباقية المعجزة كىك
 .كالدعكة إلى المحبة كالسبلـ أجمعيف، إذ فييا اليداية كالنكر  لمناس العامة السماكية الرساالت

 من ميام القرآن الكريم:

 .[99 ]طه: چ من  خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ 

 عميؾ نقصو ،سبؽ قد ما أنباء مف عميؾ نقص مكسى بشأف إليؾ أكحينا الذم القصص كذلؾ
األكلى،  القركف في اآليات ىذه مف كاف بما كتذكير كآلياتو، هلل ذكر فيك ،ذكران  القرآف كيسمى ،القرآف في

 (6).القيامة يكـ يف مشيدان  -المجرميف كيسمييـ -الذكر ىذا عف لممعرضيف كيرسـ

                                                           

 (.153( أيكب، تبسيط العقائد اإلسبلمية )ص (1
 (.17( القطاف، مباحث في عمـك القرآف )ص (2
 (.1/20جالقرآف )( الزرقاني، مناىؿ العرفاف في عمـك (3
 (.185( انظر: الفكزاف، اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ص (4
 (.11( أبك زىرة، المعجزة الكبرل القرآف )ص (5
 (.4/2352مج) في ظبلؿ القرآف( انظر: قطب، (6
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 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن زئ  ٹ ٹكى 
  .[113 ]طو: رئ مئ

يقكؿ تعالى ذكره: كما رغبنا أىؿ اإليماف في صالحات يقكؿ الطبرم في تفسير ىذه اآلية: "
األعماؿ، كذلؾ حذرنا بالكعيد أىؿ الكفر بالمقاـ عمى معاصينا، ككفرىـ بآياتنا فأنزلنا ىذا القرآف عربيا، إذ 

( يقكؿ: ك ـٍ يىتَّقيكفى ٍفنىا ًفيًو ًمفى اٍلكىًعيًد( فبيناه: يقكؿ: كخٌكفناىـ فيو بضركب مف الكعيد )لىعىمَّيي رَّ با )كىصى انكا عىرى
ـٍ ًذٍكرنا( يقكؿ: أك يحدث ليـ ىذا القرآف تذكرة،  كي يتقكنا، بتصريفنا ما صٌرفنا فيو مف الكعيد )أىٍك ييٍحًدثي لىيي

نا باألمـ التي كذبت الرسؿ قبميا، كينزجركف عما ىـ عميو مقيمكف مف الكفر فيعتبركف كيتعظكف بفعم
  (1)."باهلل

، كأف المعجزة سكرة طو بصفاتو كميامو كمعجزاتوكرد في  يتضح مما سبؽ أف الرسكؿ محمدان 
 التي أكرمو اهلل بيا كما أخبرت السكرة ىي القرآف الكريـ.

 رة طوفي سو  نبي اهلل موسى  :المطمب الثالث
في أحداث كثيرة؛ فتارة عف تكميفو بالرسالة  يغمب الحديث في سكرة طو عمى قصة مكسى 

في جبؿ الطكر، كتارة في حادثة إلقائو في البحر صغيران خشية عميو مف فرعكف كجنكده، كتارة مع فرعكف 
عت تمؾ األحداث كالسحرة، كتارة مع السامرم، كالبلفت لمنظر أف سكرة طو ىي السكرة الكحيدة التي جم

مف جانب كاحد، كلـ تتناكؿ األحداث  المختمفة في مكاف كاحد، حيث تناكلت سكر القرآف قصة مكسى 
 المختمفة، فالسامرم مثبلن لـ يرد ذكره إال في سكرة طو.

 ال ، بف يعقكب الكم بف فاىث بف يٍصير بف ًعٍمراف ابف ىك( :  مكسى)قاؿ السيكطي: "
 (2).سيٍرياني" سـا كىك نسبو، في خبلؼ

 كما كرد ذكره في السكرة عمى النحك اآلتي: نبي اهلل مكسى  كسيذكر الباحث
 مواضع ذكر النبي موسى في السورة:

في سكرة طو في خمسة عشر مكضعان، في سياقات القصص القرآني  كرد ذكر النبي مكسى 
 المختمفة، كسيأتي تفصيؿ ذلؾ الحقان.

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حبچ قكلو تعالى: : 1

 .[10-9 ]طو: چ  مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ

                                                           

 (.18/381ج) القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع ( الطبرم،(1
 (.4/73ج) القرآف عمـك في قافاإلت( السيكطي، (2
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داللة تدٌؿ عمى الطريؽ الذم أضممناه، إما مف خبر ىاد ييدينا " :بقكلوكيذكر الطبرم معنى اآلية   
ما مف بياف كعمـ نتبينو بو كنعرف  (1)."وإليو، كا 

ت التي أبيرت تمقى المعجزا، ككيؼ مف اخبار اهلل تعالى عف حاؿ مكسى  كىذه اآليات
 العقكؿ كاألفياـ.

 إثبات نبوة موسى:: 2
  كتكميفو بالرسالة. كسكرة طو تميزت كذلؾ بإثبات نبكة مكسى 

 داللة فيو": قيؿ. لمنبكة اصطفيتؾ اٍختىٍرتيؾى  كىأىنىا .[ُّ ]طو: چجم يل ىل مل خلٹ ٹ چ 

نما باالستحقاؽ تحصؿ ال النبكة أف عمى  (2)."اهلل مف عطية ابتداء ىي كا 
عمى أف النبكة مف عند اهلل، يصطفي مف يشاء مف عباده كليست باالجتياد أك ذا إنما يدؿ كى

نما اختيار اهلل لعبد مف عباده.  االستحقاؽ كا 
 بشرية النبي موسى:: 3

 .[21 ]طو: چمم ام  يل ىلچ ٹ ٹ : أ

ر الصخر مف شيء كؿَّ  يبتمع ذكىران  ثعبانان  انقمبت عنيما اهلل رضي عباس ابف عف  رآه مماف كالشجى
 (3).كالٌنفار الفزع مف كالمخاكؼً  األىكاؿ مشاىدةً  عند البشري  يممؾ ما كممكو كنفر خاؼ كذلؾ

كىذه مف بشريتو عميو السبلـ، إذ الخكؼ مف صفات البشر، كلكف اهلل تبارؾ كتعالى كاف معو 
 . كيؤيده بالمعجزات الباىرات

 .[27 ]طو:چمص  خص حص مسٹ ٹ چ  :ب

 عمى فكضعيا الجمرة فأخذ كالجمرة، التمرة عميو عرض حيف المثغ، مف أصابو كاف لما كذلؾ
 قدر كىك منو يريد ما فيـ ليـ كيحصؿ العي، يزكؿ بحيث؛ بؿ بالكمية ذلؾ يزكؿ أف سأؿ كما لسانو،
 (4).بقية بقيت كليذا الحاجة، بحسب إال يسألكف ال األنبياء كلكف لزاؿ، الجميع سأؿ كلك. الحاجة

نبياء بشر مبعكثكف مف عند اهلل لمناس  كيحصؿ ليـ ما يحصؿ لمبشر، يظير مما سبؽ أف األ
لى فرعكف الطاغية.  فمكسى لـ يكف إليان   كلكف نبي أرسؿ مف عند اهلل لبني اسرائيؿ كا 

                                                           

 (.18/276( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج1)
 (.4/521ج) الفرقاف كرغائب القرآف غرائب( النيسابكرم، (2
 (.6/10ج) الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد( انظر: أبك السعكد، (3
 (.5/282( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(4
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 تمحيص النبي موسى واختباره:: 4

 ]طو: چيق ىق يف ىف يث  نثىث مث زث رث يت ىت نتٹ ٹ چ : أ

40]. 
 كقكلو. مكسى فككزه اإلسرائيمي، عميو استغاثو حيف قتمو الذم القبطي قتمو: بذلؾ ثناؤه جؿٌ  يعني"

ٍينىاؾى ) ْـّ  ًمفى  فىنىجَّ  يقتمكؾ بيا أف أرادكا إذ قتمت، التي النفس بقتمؾ غمؾ مف فنجيناؾ: ذكره تعالى يقكؿ( اٍلغى
 ذيكر فيما إياه قتمو ككاف، (1)"كقكدؾ قتمؾ إلى يصمكا فمـ مديف، أىؿ إلى ىربت حتى منيـ، فخمصناؾ

ٍبدى خ نََّما ":يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : يىقيكؿي  عيمىرى  ٍبفى  اهللً  طأ، عف عى  آلِ  ِمنْ  َقَتَل، الَِّذي ُموَسى َقَتلَ  َواِ 

 .(2)[40 ]طو: چ نثىث مث زث رث يت ىت نتچ : َلوُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َفَقالَ  َخَطأً  ِفْرَعْوَن،

 ترؾ عمى فتنة أك فتف جمعي  أنو عمى بلءاالبت مف فتكنان  أك ابتبلءن  ابتميناؾ أم  چنث مثچ

 مف سفره في نالو ما إجماؿي  كىك أخرل مرة خمصناؾ أم بىٍدرة في كبيدكر حجزة في كحيجكز بالتاء االعتداد
 ابفى  عنو سأؿ جبير ابف سعيدى  أف ركم كقد الزاد كفٍقدً  راجبلن  كالمٍشي األياٌلؼ كمفارقةً  الكطف عف اليجرة
 فيذه الًكٍلدافي  فيو ييقتؿ كاف عاـ في كلد محنة بعد محنة مف خٌمصناؾ فقاؿ: -عنيما اهلل رضي- عباس
رى  ًقٍبطيان  كقتؿى  بقتمو فرعكفي  كىـٌ  البحر في أمُّو كألقٍتو جبير ابفى  يا فتنةه   الطريؽى  كضؿٌ  سنيف عشر نفسو كآجى

 (3).بيرج ابفى  يا فتنةه  فيذه كاحدةو  كؿّْ  عند يقكؿ ككاف مظممة ليمة في غنميو كتفٌرقت
كىذا دليؿ عمى تعب سيدنا مكسى في تبميغ رسالتو كدعكتو التي أمره اهلل تعالى بيا، حيث كاف 

 يخرج مف فتنة إلى فتنة، كىذا شأف األنبياء في دعكتيـ.

 بالعقكبة عمينا يعجؿ".[ْٓ ]طو: چمح جح مج  حج مث هت مت خت حت جتٹ ٹ چ  :ب

 (4)."إلينا اإلساءة في الحد يجاكز{ يطغى أىف أىكٍ } عجؿ أم عميو فرط يقاؿ الفارط كمنو
نبياء بشر يجرم عمييـ ما يجرم عمى البشر مف الخكؼ كالحزف كالفرح، كىذا دليؿ عمى كاأل

 جبركت فرعكف كظممو كطغيانو.
                                                           

 (.306-18/305( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(1
البييقي: شعب ]، [2905: رقـ الحديث 4/2229 ، الفتف كأشراط الساعة/الفتف مف المشرؽ،مسمـ: صحيح مسمـ]( (2

 / مسندالمكصمي: مسند أبي يعمى المكصمي]. [4964: رقـ الحديث 7/258 ، تحريـ النفكس كالجنايات عمييا،اإليماف
 . كالمفظ لمسمـ.[5511: رقـ الحديث 9/383 عبداهلل بف عمر،

 (.6/16ج) الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد( انظر: أبك السعكد، (3
 (.2/366ج) التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ( النسفي، (4



132 

 

 أنيا ظف أنو كذلؾ البشرية طبع ىك قيؿ، [67 ]طو: چٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٹ ٹ چ : ج

 (1).يتبعكه فبل أمره في شككافي األمر عمييـ يمتبس أف القكـ عمى خاؼ كقيؿ تقصده،
 فبل شؾ الناس يخالج أف خاؼ أك البشرية لمجبمة تقصده أنيا منو ظنان  خكفان  نفسو في أضمر"

 (2)."يتبعكه
كىك مف بشرية سيدنا مكسى كىك الخكؼ مف البطش، كلكف اهلل كاف معو كمؤيد منو سبحانو، 

 لكي  يذىب إلى فرعكف بالحجج كالبراىيف القكية.
 بالمعجزات واآليات: د النبي موسىتأيي: 5

 .[47 ]طو: چ خل  حل جل مك لك حكخك جك مق حق مفٹ ٹ چ : أ

خراج حية العصا قمب يعني" نما بيضاء، اليد كا   كىك البرىاف إقامة أراد ألنو آيتاف؛ كىما كٌحدىما كا 
 (3)."كاحد معنى

 بمعجزة اؾجئن قد معناه كقيؿ الشمس، كشعاع شعاع ليا يده مكسى فأخرج ،ىي كما فرعكف قاؿ"
 (4)."الرسالة مف ادعيناه ما عمى صدقنا عمى يدؿ كبرىاف

يؤيد رسمو كيظيرىـ عمى أعدائيـ، كيؼ ال كىـ الرسؿ المبعكثكف مف  يتبيف مما سبؽ أف اهلل
 عند اهلل لتبميغ رساالت ربيـ.

 چنث مث زث رث يت نتىت مت  زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئٹ ٹ چ  :ب

 .[69 ]طو:
 فرعكف عيف في حيات كىي كعصييـ، حباليـ مف ألقكا ما ضتفاستعر  يده، مف عصاه فألقى"
 ثـ ألقكا، مما كثير كال قميؿ بالكادم يرل ما حتى حية، حية تبتمعيا تمقفيا، فجعمت تسعى، الناس كأعيف
 لك كمكسى، ىاركف برب آمنا: قالكا ،سجدان  السحرة ككقع كانت، كما يده في عصا ىي فإذا مكسى أخذىا
 (5)."بناغم ما سحر ىذا كاف

                                                           

 (.3/208ج) التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب( انظر: الخازف، (1
 (.2/373ج) التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ( النسفي، (2
 (.2/8ج( ابف جزم، التسييؿ لعمـك التنزيؿ )(3
 (.3/206ج) التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب( انظر: الخازف، (4
 (.18/339( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(5
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بيا مكسى حيث آمف الناس كالسحرة، كبيذه  كىذه المعجزة مف أقكل المعجزات التي أيد اهلل 
 المعجزة كانت نياية فرعكف إذ أنو أبى أف يؤمف باهلل كحده كادعى األلكىية فعاقبو اهلل عمى ذلؾ.

 لفرعون بآيات الربوبية: محاججة موسى : 6

 .[50 ]طو: چمث هت مت هب مب  هئ مئ هي ميٹ ٹ چ 

 منيما يزاكج الصكرة، فمـ في أنثى نظيره ذكر حيكاف كؿ أم جنسو مف مخمكقو شيء كؿ أعطى"
 (1)."كمسكنو كمشربو كمطعمو منكحو إلى ىداه ثـ جنسو غير

 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ 

–52 ]طو: چَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه

53]. 
 عمـ مكسى رد إنما: كقيؿ ،بيا يجازم اهلل عند محفكظة ليـأعما أم ربي، عند عمميا مكسى: قاؿ

 المكح في يعني كتاب، في ،كقكمو فرعكف ىبلؾ بعد إليو أنزلت التكراة فإف ذلؾ، يعمـ لـ ألنو اهلل إلى ذلؾ
 ما ينسى، كال شيء، عف يغيب كال شيء عنو يغيب ال: كقيؿ ،يخطىء ال أم ربي، يضؿ ال المحفكظ،

 كيجازم الكافر مف فينتقـ االنتقاـ يترؾ ال أم ينسى ال: كقيؿ بأعماليـ يجازييـ حتى أمرىـ مف كاف
 (2).المؤمف

كاف طاغية ككاف يعتقد أنو  يتبيف مما سبؽ أف مكسى قد حاج غرعكف بالمعجزات الباىرات كلكنو
 .ان كال ضرا، كانو ال يممؾ لنفسو نفعإلو، كلكف اهلل تبارؾ كتعالى بيف لو أنو بشر كقد أغرقو في البحر

 بربو: يقين النبي موسى : 7

 چجض مص خص حص  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هتٹ ٹ چ 

 .[61 ]طو:
 عظـ عمى داللة كفيو ،بكذب يباىتكا ال كأف رأكه إذا الحؽ قكؿ إلى كندبيـ محذر خطاب خاطبيـ"
 عمى افترل مف وطمب ينجح كال بالبغية يظفر ال أنو ذكر ثـ االستئصاؿ، ىبلؾ عميو يترتب كأنو االفتراء

                                                           

 (.7/340ج( انظر: أبك حياف، البحر المحيط في التفسير )(1
 (.3/264ج، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )( انظر: البغكم(2
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 أم أمرىـ فتنازعكا ميابتو نفكسيـ في ككقعت ذلؾ ىاليـ المقالة ىذه منو السحرة سمع الكذب، كلما اهلل
 (1)."االختبلؼ يقتضي كالتنازع تجاذبكه

عمى قكمو مف العذاب، حيث كاف قكـ مكسى معانديف لو  يظير مما سبؽ أف مكسى كاف خائفان 
 .رغـ اآليات كالمعجزات الباىرات

 تمقي الوحي من خصائص النبوة:: 8

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ 

 .[77 ]طو: چمه جه ين

 يسرم أف إسرائيؿ، بني معو يرسؿ أف فرعكف أبى حيف مكسى  أمر أنو مخبران  تعالى يقكؿ"
 (2)."فرعكف قبضة مف بيـ كيذىب الميؿ، في بيـ

 (3)".كاسطة بغير أك بكاسطة، نحكه،ك  شرعي، بحكـ نبيو اهلل إعبلـ ىك" تعريف الوحي:
 إيصالو يريد ما إلييـ تعالى اهلل يكصؿ كي كأنبيائو رسمو كبيف تعالى اهلل بيف الصمة ىك كالكحي

رشاد كنيي كأمر كحكـ عمـ مف  (4).ذلؾ كغير كا 
 الخير كمفيض النعـ، كاىب يختص أف الفكر، تقدير في يستحيؿ كال العقؿ، نظر في يبعد كال

 األخبلؽ، في كسبلمة قيادة، كحسف صبر، ككماؿ الصدر، في كرحابة الفكر، في بسعة عباده بعض
 سعادة فيو بما إلييـ كيكحي غيرىـ، عف أخفاه عما ليـ كيكشؼ الرسالة، أعباء لتحٌمؿ بذلؾ ليعٌدىـ
عذارنا لمعالميف، رحمةن  الككف، كصبلح الخمؽ، قامة الكافريف، إلى كا   (5).أجمعيف الناس عمى لمحجة كا 

 ى قد أمره اهلل أف يخرج بيـ في الميؿ لكي يخمصيـ مف فرعكف كظممو.يظير مما سبؽ أف مكس
 مسارعة موسى لرضا ربو:: 9

 چخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ٹ ٹ چ

 .[84-83 ]طو:

                                                           

 (.7/349ج( أبك حياف، البحر المحيط في التفسير )(1
 (.5/307( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(2
 (.44( عفيفي، مذكرة التكحيد )ص (3
 (.171)ص  تبسيط العقائد اإلسبلمية( انظر: أيكب، (4
 (.44)ص  قسـ العقيدة -خ عبد الرزاؽ عفيفي تاكل كرسائؿ سماحة الشيف( انظر: عفيفي، (5
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 مكسى عجؿ اختارىـ، الذيف رجبلن  السبعيف كخٌمؼ الجبؿ إلى انتيى لما مكسى أف كذلؾ  

  زي ري ٰى چ  لمكسى تعالى اهلل فقاؿ الجبؿ، إلى يتبعكه بأف كأمرىـ ربو، ـكبل إلى شكقان 

 ،چمئ خئ حئ جئ يي چ خمفؾ؟ أصحابؾ كتركت قكمؾ، عف أسبقؾ ما: يعني ، چني مي

 حب  جب هئ چ .بعدم مف يجيئكف: أم أثرم عمى ىـ: يعني صمة، أيكالءً  يككف أف كيحتمؿ

بياء حيف يخطؤكف سرعاف ما يعكدكف هلل كىذه عادة األن، (1)عني رضاؾ يزداد لكي: يعني ، چخب

 تبارؾ كتعالى لكي يغفر ليـ.
 شفقتو عمى قومو:: 10

 مظ مضحط خض حض جض مص خص  حص خسمس حس جس مخ جخ محٹ ٹ چ 

 [.86 ]طو: چحك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع

 صدقا حسنا، كعدا ربكـ يعدكـ ألـ قكـ يا ، قاؿ(2)"الفتنة مف قكمو أصاب لما الحزف شديد": أم
 أم ربكـ، مف غضب عميكـ يحؿ أف أردتـ أـ إياكـ، مفارقتي مدة العيد، عميكـ أفطاؿ لتكراة،ا يعطيكـ أنو

 (3).مكعدم فأخمفتـ ربكـ، مف الغضب عميكـ يكجب فعبل تفعمكا أف أردتـ

 .[93-92 ]طو: چىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثٹ ٹ چ 

 إياىـ كمراجعتو قكمو خطاب مف فرغ لما ىاركف ألخيو مكسى قاؿ: ذكره تعالى يقكؿ"
 كعبدكا باهلل فكفركا دينيـ، عف ضمكا رأيتيـ إذ منعؾ شيء أم ىاركف يا: فعميـ خطأ مف كاف ما عمى
 (4)."تتبعني أال العجؿ
 تصحيح العقيدة لبني إسرائيل:: 11

 خف جفحف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس  خسٹ ٹ چ 

 .[97 ]طو: چهل مل خل حل جل مك خكلك  حك جك مق حق مف

                                                           

 (.2/408ج) بحر العمـك( انظر: السمرقندم، (1
 (.3/347( السمعاني، تفسير القرآف )ج(2
 (.3/271ج( انظر: البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )(3
 (.18/359( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(4
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كذريو في اليـ كسحقو،  و كىـ ينظركف، عمى كجو ال تمكف إعادتيباإلحراؽ كالسحؽفأراد مكسى اتبلف
ليزكؿ ما في قمكبيـ مف حبو، كما زاؿ شخصو، كألف في إيقائو محنة، ألف في النفكس أقكل داع لمباطؿ، 

 (1)فمما تبيف ليـ بطبلنيأخبرىـ بمف يستحؽ العبادة كحده ال شريؾ لو
أف يرم قكمو ما عبدكا أنو ال يستطيع رد الضرر عف نفسو كأنو  يتبيف مما سبؽ أف مكسى أراد

 ليس إلو.
 الواردة في السورة. ميام النبي موسى  -ثانياً 
قامة الصالة: -1  العبادة وا 

 .[14 ]طو: چجه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمٹ ٹ چ 

 متى بلةالص أقـ: أحدىما: قكالف ، فيو(2)"دكني مف عبد ما كؿٌ  دكف لي العبادة فأخمص": يقكؿ
كالثاني: أقـ الصبلة لتذكرني  .األكثريف قكؿ ىذا تكف، لـ أك كقتيا في كنت سكاء صبلة، عميؾ أف ذكرت

 (3).فييا، قالو مجاىد

 يصرفنؾ فبل"أم .[16 ]طو: چنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٹ ٹ چ ك

 الَّ  مىف} أمتو بو كالمراد لمكسى فالخطاب بالقيامة اإليماف عف أك الصبلة إقامة عف أك لمساعة العمؿ عف
 (4)."فتيمؾ{ فتردل} أمره مخالفة في{ ىىكىاهي  كاتبع} بيا يصدؽ ال{ ًبيىا ييٍؤًمفي 

 تبميغ الدعوة: -2

 كالتمرد، العصياف في الحد جاكز يعني، [24 ]طو: چمت خت حت جت هبٹ ٹ چ 

نما  ذكره فكاف كعان متب كتكبر اإلليية ادعى ألنو الكؿ إلى مبعكثان  كاف مكسى أف مع بالذكر فرعكف خص كا 
 (5).األكلى

كتبميغ الدعكة كاجب عمى األنبياء ألنيـ رسؿ اهلل المبعكثكف لمبشر، كفي ىذا قدكة لمدعاة الذيف 
 يبلقكف التعب كالعناء كالعذاب في تبميغ الدعكة.

 
                                                           

 (.512يـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف)ص: السعدم تيسير الكر انظر (1)

 (.18/283( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(2
 (.3/154( انظر: ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ج(3
 (.2/360ج) التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ( النسفي، (4
 (.3/203( انظر: الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ )ج(5



137 

 

 طمب العون من اهلل: -3

 صدران  مكسى ضاؽ": المفسركف قاؿ، [25 ]طو: چمح جح مج حج  مث چ ٹ ٹ

 فرعكف يخاؼ ال حتى لمحؽ قمبو يكسع أف تعالى اهلل فسأؿ فرعكف كجنكده، قاكمةم مف كمؼ بما
ذا تعالى، اهلل بإذف إال مضرتو عمى يقدر ال أحدان  أف يعمـ ، كحتى(1)"كجنكده  مف يخؼ لـ ذلؾ عمـ كا 
 (2).جنكده ككثرة شككتو كشدة فرعكف

ال كظييرم، كعضدم كنصيرم، عكني أنت تكف لـ إف": أم  (3)."بذلؾ لي ةطاق فبل كا 
 طمب المعونة المادية: -4

 كىك عنو، خارجي أمر في مكسى مف سؤاؿ، [31 ]طو: چمق حق مفٹ ٹ چ 

 (4).لو ىاركف أخيو مساعدة
 نبئ حيف ساعتئذ ىاركف فنبئ": قاؿ أنو عباس ابف عف عكرمة، عف سعيد، أبي عف الثكرم، قاؿ

 (5)."السبلـ عمييما-مكسى 
 .م لتبميغ دعكة اهلل تبارؾ كتعالىمادم ضركر يتبيف مما سبؽ أف العكف ال

 التسبيح وذكر اهلل: -5

 .[34-33 ]طو: چجم هل مل خل  حل جلٹ ٹ چ 

ف  تعالى هلل التسبيح كثرة كىك ثمراتو، كأكلى نتيجتو ذكر يجيبو أف ربو مكسى دعا الذم التآزر ىذا كا 
 كذكرؾ، بتقديسؾ تجير قكة نككف ذإ ،كثيران  أنفسنا في كنذكرؾ كثيران  تقديسان  كنقدسؾ نسبحؾ أم كذكره،
 الذيف الفراعنة أرض في ذكرؾ كيشيع كثيران  ذكرا كيذكرؾ ،كثيران  يسبحؾ مف إسرائيؿ بني مف معنا كيككف
 (6).اسمو غير يذكركا أف مف الناس كؿ فمنع فرعكف بيـ استبد

 كىذا مف قبيؿ العبكدية المحضة، كىي التي تجمب رضكاف اهلل كمغفرتو.
 

                                                           

 (.157-3/156( ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ج(1
 (.3/204( انظر: الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ )ج(2
 (.5/282( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(3
 (.5/283(  انظر: المرجع السابؽ، )(4
 (.5/283)ج المرجع نفسو،( (5
 (.9/4721ج( انظر: أبك زىرة، زىرة التفاسير )(6
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 لطغاة وبيان كذبيم:اتحدي  -6

 .[59 ]طو: چ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيٹ ٹ چ 

 فرعكف تحدم مكسى كقبؿ ،التحدم في مبالغة "سيكلن  مىكانان ": مكشكؼ مفتكح مكاف في المكعد يككف كأف
 المياديف في كيتجمعكف زينتيـ، مصر في الناس فيو يأخذ الجامعة، األعياد مف عيد يكـ المكعد كاختار لو

ٍكًعديكيـٍ : قاؿى " فةالمكشك  كاألمكنة ينىةً  يىٍكـي  مى  مكشكفا المكاف ليككف ضحى، الناس يجمع أف كطمب ،"الزّْ
 في تجمعان  كأشدىا النيار مف فترة أكضح في الكقت اختيار عميو كزاد بمثمو التحدم فقابؿ ضاحيان، كالكقت

 يعكقيـ فقد الظييرة في كال. البيكت غادركا قد الجميع يككف ال حيث الباكر الصباح في ال، العيد يكـ
 (1).الرؤية كضكح مف أك التجمع مف الظبلـ يمنعيـ حيث المساء في كال الحر،

 مف اهلل، فنصره اهلل عمى أعدائو. كاف مؤيدان  يتبيف مما سبؽ أف مكسى 
 النجاة بالمؤمنين الموحدين: -7

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٹ ٹ چ 

 .[77 ]طو: چمه

 الميعاد، أرض إلى بيـ ليذىب يعقكب آؿ ذرية بقايا كىـ إسرائيؿ، بني مكسى جمع كىنا
 كقكمو بمكسى فإذا البحر، ساحؿ إلى يتبعيـ خمفيـ كسار جمكعو، كجمع جيشو فرعكف أعدَّ  ما كسرعاف

اصريف  .المأزؽ ىذا مف مىٍخرج ليـ كليس خمفيـ، مف بجيشو كفرعكف أماميـ، مف البحر: ميحى
ٍكـ ىذا ؛ فميا المؤمف نظر في أما البشر، ربّْ  عف المنعزلة البشرية القضايا حي ؿّّ  قضاياه ألف حى

 يرعاه، ربُّو فإذا ينظر مكركه يمسو أك مصيبة، تصيبو حيف مؤمف ألنو كخالقو؛ ربو عف بمعزؿ ليست
 (2).كىنىًفو في كيرتاح إليو، فيمجأ

 فرعكف أما اإليماف، سكرمع فييا كانتصر المعركة، انتيت أفً  بعد  لمكسى الكحي ىذا كاف
 .كجبركتو سىٍطكتو مف كبيران  كجانبان  أسمحتو أىْـّ  مف سبلحان  خسر فقد

 
 
 

                                                           

 (.4/2340( انظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )مج(1
 (.15/9337ج( انظر: الشعراكم، الخكاطر )(2



139 

 

 كما وردت في سورة طو: صفات النبي موسى  -ثالثاً 
 حرصو عمى أىمو:

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتٹ ٹ چ 

 .[10 ]طو: چمص خص

 عبد قاؿ ،(1)"الطريؽ فضؿٌ  بأىمو سار األجؿ، مكسى قضى لما": قاؿأنو  عباس، ابف عفجاء 
 (2)."اهلل نكر مف ككانت نار، أنيا ظفٌ  رآىا فمما نار، ليـ كريفعت الشتاء، في كاف": عباس بف اهلل

 محبة الناس لو:

 .[99 ]طه: چ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميٹ ٹ چ ك

 رآؾ مف ككؿ فرعكف فأحبؾ الناس، بيف محبكبا لتصبح مني، كائنة محبة أم مني محبة عميؾ كألقيت
 (3).مني بمرأل لؾ كحفظي رعايتي عمى كتربى عيني عمى كلتصنع

 التي تناولتيا سورة طو.  موسى  (4)معجزات -رابعاً 
 ، كىي عمى النحك اآلتي:مكسى تضمنت سكرة طو العديد مف معجزات ل

 المعجزة األولى: انقالب عصا موسى إلى حية:

 .[20 ]طو: چ يك ىك مك لك اكٹ ٹ چ 

: قكلو في عباس ابف كعف ، آدـ عصا ككانت بالميؿ، لو تضيء كانت": ؿقا قتادة عف  
 فابتمعتيا، بصخرة كمرت فأكمتيا، بشجرة فمرت حية ذلؾ قبؿ تكف كلـ: قاؿ تسعى حية ىي فإذا فألقاىا
 (5)".خذىا مكسى يا أف فنكدم مدبران  فكلى جكفيا في الصخرة كقع يسمع مكسى فجعؿ

 التي أيد اهلل بيا مكسى عميو السبلـ.كىذه المعجزة مف المعجزات 
 المعجزة الثانية: انقالب لون يد موسى إلى المون األبيض:

 .[22 ]طو: چخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ينٹ ٹ چ 

                                                           

 (.18/276( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(1
 (.9/2843( ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ )ج(2
 (.16/207ج( انظر: الزحيمي، التفسير المنير )(3
 مف ىذا المبحث. ة في المطمب الثاني( سبؽ تعريؼ المعجز (4
 (.3/430ج( الشككاني، فتح القدير )(5
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 اعترل برص، كلما كال عيب غير مف يضىء شعاع كليا تخرج قميصؾ جيب في يدؾ أدخؿ أم"
 صدره عمى يده يضع أف ربو أمره أخرل، ةمر  يده بشعاع الدىشة كمف تارة، العصا مف الخكؼ مكسى
 (1)."الخكؼ مف بو ما ليزكؿ

 المعجزة الثالثة: التيام عصا موسى لمعصي والحبال:

 مث زث رث يت نتىت مت  زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئٹ ٹ چ 

 .[69 ]طو: چنث

 ألقكا، ما كؿ تمتيـ اهلل بقدرة فإنيا بيمينؾ، التي العصا كألؽ كعصييـ، حباليـ بكثرة تباؿ ال أم"
 (2)."كتمحقو معيـ ما اهلل بإذف تبتمع فإنيا شيء، أقؿ كثرتيا عمى كىذه كميا، منيا أعظـ كىي

معية اهلل مع األنبياء فيك الذم يثبتيـ عند الخكؼ حتى يبمغكا رسالة اهلل لمناس يتبيف مما سبؽ أف 
 تبارؾ كتعالى.كفؽ ما أراده اهلل 
 طريق يابسة في البحر: شقالمعجزة الرابعة: 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلچ  ٹ ٹ

 .[77 ]طو: چمه جه ين

 ألمر يستجيب أف فأبى فرعكف عمى الحجج لو تابعنا حيف مكسى نبينا إلى أكحينا كلقد أم
 مصر، مف بيـ كاخرج الطاغية، ىذا مف إلنقاذىـ أرسمتؾ الذيف بعبادم أسر أف: طغيانو في كتمادل ربو

 (3).البحر يغرقؾ أف تخش كال يدرككؾ، أف كقكمو فرعكف مف تخؼ كال ،البحر في يابسان  طريقان  ليـ فاتخذ
ذيكر في سكرة طو عدة مرات، كما ذكرت السكرة معجزاتو، كدكره يتضح مما سبؽ أف مكسى  

 .الشرؾ باهللسرائيؿ مما شابيا مف في تنقية عقيدة بني إ
 في سورة طو نبي اهلل ىارون : المطمب الرابع

 عجائبو، كاف في الكرماني حكاىما فقط، ألمو ، كقيؿ مكسى شقيؽ (:ركفىا)قاؿ السيكطي: "
لد ككاف مكسى، قبؿ مات جدِّا، فصيحان  منو، أطكؿ  (4).بسنة" قبمو كي

                                                           

 (.20/55( المراغي، تفسير المراغي )ج(1
 (.16/249ج( الزحيمي، التفسير المنير )(2
 (.16/135( انظر: المراغي، تفسير المراغي )ج(3
 (.3/241ج) اإلتقاف في عمـك القرآف( انظر: السيكطي، (4
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 في خمسة مكاضع. عميو السبلـكرد ذكر نبي اهلل ىاركف 
 بتكميف ىارون بالرسالة: الموضع األول: طمب موسى 

 .[30-29 ]طو: َّ خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ   ٹ ٹ 
كزيران لو، قاؿ الخازف في تفسير اآلية:  مف ربو أف يجعؿ أخاه ىاركف  طمب مكسى 

كفى  فقاؿ: ىك مف بيف ثـ عممؾ، ثقؿ بعض عنؾ كيحتمؿ يكازرؾ مف كالكزير كظييران، معينان  "يعني  ىاري
 أقنى آدـ مكسى افكك المكف أبيض ككاف كأكسـ كأجمؿ لسانان  كأفصح مكسى مف أكبر ىاركف ككاف أىًخي،
 (1).جعدان"

كفي  كىافى : قىاؿى  مينىبّْوو، ٍبفً  كىٍىبً  كعىفٍ " دىةو  ًفي يىتىكىمَّـي  اٍلًمٍنًطؽً  بىيّْفى  المّْسىافً  فىًصيحى  ًعٍمرىافى  ٍبفي  ىىاري يىقيكؿي  تيؤى  كى
كىافى  كىًحٍمـو  ًبًعٍمـو  ؿى  كى ، ًفي كىأىٍكبىرىىيمىا طىٍكالن  ميكسىى ًمفٍ  أىٍطكى ا أىٍكثىرىىيمىا كىافى كى  السّْفّْ ا لىٍحمن ييمى  كىأىٍعظىمىييمىا ًجٍسمنا كىأىٍبيىضى

ا، كىافى  أىٍلكىاحن ٍعدنا رىجيبلن  ميكسىى كى ـى  جى اؿً  ًمفٍ  كىأىنَّوي  طيكىاالن  آدى لىـٍ  شىنيكءىةى، ًرجى قىدٍ  ًإالَّ  نىًبيِّا المَّوي  يىٍبعىثً  كى مىٍيوً  كىانىتٍ  كى  عى
مَّده  نىًبيُّنىا يىكيكفى  أىفٍ  ًإالَّ  اٍلييٍمنىى يىًدهً  ًفي النُّبيكَّةً  شىامىةي   (2)."كىًتفىٍيوً  بىٍيفى  كىانىتٍ  النُّبيكَّةً  شىامىةى  فىًإفَّ  ،-- ميحى

 فإنو ،السبلـ عمييماىاركف  عمى مكسى مف أخيو، عمى منة أعظـ أحد "ليس: السمؼ بعض قاؿ
 (3).كممئو" فرعكف إلى معو كرسكالن  نبيان  اهلل جعمو حتى فيو شفع

 الموضع الثاني: الستعانة بالمعجزات وذكر اهلل:

 .[42 ]طو: َّ ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ٹ ٹ ُّ  

أمر اهلل تعالى نبيو مكسى كأخاه ىاركف عمييما السبلـ أف يستعينا بآيات اهلل في دعكتيما، قاؿ 

  اهلل؛ ذكر في يفتراف ال أنيما كالمراد ،{ٰى ين  ىن نن } كمعجزاتي، كبراىيني بحججي: ابف كثير: "أم

 (4).لو" كاسران  كسمطانان  ليما كقكة عميو، ليما عكنان  اهلل ذكر ليككف فرعكف، مكاجية حاؿ في اهلل يذكراف بؿ
 الموضع الثالث: توبة سحرة فرعون:

 .[70 ]طو: َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٹ ٹ ُّ  

                                                           

 (.3/204ب التأكيؿ في معاني التنزيؿ )ج( الخازف، لبا(1
. انفرد بو الحاكـ كلـ أجد مف حكـ عميو مف أىؿ [4105: رقـ الحديث 2/631الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف ]( (2

 الحديث.
 (.6/236( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(3
 (.5/294( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(4
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 لمكفر كعصبيـ حباليـ ألقكا قد أمرىـ أعجب فما ألقكا كأنيـ سجدكا ما سرعة "مف األخفش: قاؿ
كم اإللقاءيف بيف ؽالفر  أعظـ فما كالسجكد لمشكر ساعة بعد رؤسيـ ألقكا ثـ كالجحكد  الجنة رأكا أنيـ ري
 عمى مكسى عمى ىاركف كقدـ كمكسى، ىاركف قالكا آمنا بإلو"، (1)رؤسيـ" فرفعكا السجكد في فييا كمنازليـ

 (2)."اآلم رءكس كفؽ
 .مما رأكا مف معجزات اهلل  عمييما السبلـ،كف حيث أعمنكا إيمانيـ برب مكسى كىار 

 بني إسرائيل من النحراف عن التوحيد:ل الموضع الرابع: تحذير ىارون

 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ ٹ ٹ 

   .[90 ]طو:َّ مب زب  رب

 مكسى رجكع قبؿ مف ،ىاركف إسرائيؿ بني مف العجؿ لعبدة قاؿ لقد: قاؿ الطبرم: "يقكؿ
 عمى كمحافظتكـ إيمانكـ اهلل اختبر إنما: يقكؿ( ًبوً  فيًتٍنتيـٍ  ًإنَّمىا) عنو اهلل أخبر مما قاؿ ما ليـ قيموك  إلييـ،
 في الشاؾٌ  القمب، المريض مف منكـ اإليماف الصحيح بو ليعمـ الخكار، فيو أحدث الذم العجؿ بيذا دينكـ
 (3)."دينو

كقكع فييا، كحاكؿ إرشادىـ كتعميميـ العقيدة أف العجؿ ىك فتنة فحٌذرىـ مف ال لقد عمـ ىاركف 
 السميمة.

 :ألخيو ىارون الموضع الخامس: معاتبة موسى

 .[92 ]طو:  َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  ُّ ٹ ٹ 

: كقيؿ. ككصيتي أمرم تتبع أف أم( تتبعف أال) ككفركا، الطريؽ أخطئكا قاؿ القرطبي: "ضمكا: أم 
 لقاتمتيـ بينيـ كنت لك أني عممت قد إذ قاتمتيـ ىبل معناه: يؿكق عمييـ، اإلنكار في اتباعي عف منعؾ ما

 عبدكا كقد بينيـ مقامؾ أف يريد( أمرم أفعصيت) ،فتنكا لما بي المحكؽ مف منعؾ ما: كقيؿ ،كفرىـ عمى
 تقريعان  إياىـ مفارقتؾ فتككف فارقتيـ ىبل معناه: كقيؿ ،عباس ابف قالو لي، منؾ عصياف تعالى اهلل غير
 (4).ليـ"

                                                           

 (.2/373ج) التأكيؿ كحقائؽ تنزيؿال مدارؾ( النسفي، (1
 (.3/341( السمعاني، تفسير القرآف )ج(2
 (.18/358( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(3
 (.11/237ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(4
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عمى تركو بني إسرائيؿ أف يعبدكا العجؿ، كاعتبر ذلؾ عصيانان  أخاه ىاركف مكسى عاتب 
 ألمره.

 حرص ىارون عمى وحدة بني إسرائيل:الموضع السادس: 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن  زنمن رن مم ام يل ىل مل ُّ  ٹ ٹ

 .[94 ]طو: َّ حئ جئ  يي ىي ني

ني إسرائيؿ عمى فرقتيـ بالفيـ كالعمـ، حيث آثر كحدة ب لقد مٌف اهلل عمى نبيو ىاركف  
 كاختبلفيـ.

 كأدخمت جماعتيـ فرقت لقمت يعبده، لـ بمف منيـ العجؿ عبد مف قاتمت لك: قاؿ ابف جزم: "أم 
 إلى المشي في أتبعتؾ كلك كالقتاؿ، الزجر في تتبعني :قكلو معنى يككف أف عمى كىذا بينيـ، العداكة
 إلى المشي في تتبعني معنى يككف أف عمى ىذاك  جماعتيـ فتفرقت بعض، دكف بعضيـ تبعني ال الطكر
 (1).كأصمح" قكمي في اخمفني: لو قكلو قىٍكًلي يعني تىٍرقيبٍ  لىـٍ  الطكر
 (2)."بخير لي ودعا فرحب بيارون فإذا: "صحيح مسمـ كفى

كرد ذكره في سكرة طو في معرض الحديث عف عقيدة بني إسرائيؿ  يتضح مما سبؽ أف ىاركف       
 عف الطريؽ السكم، كدكره في معالجة أخطاء بني إسرائيؿ.كانحرافيـ 

 في سورة طو نبي اهلل آدم  :المطمب الخامس
 ء:أكؿ األنبياء، فيك أبك البشر، كىك أكؿ مف نزؿ إلى األرض، كلو عدة أسما  آدـ
 :آدـ :كسمي آدـ بسبب التراب الذم خمؽ منو، حيث يذكر الطبرم ما معناه (آدم)كأكليا : السم األول

مؽ مف أديـ األرض، يجب أف يككف أٍصؿ فمذلؾ لـ  سيمي بو أبك البشر، "آدـ" فعبلن  مف تأكلو، بمعنى أنو خي
رَّ  ، يعني بو بمغ أدمتيا ،ييجى كأدىمتيا: كجييا الظاىر لرأم العيف،  ،كيككف تأكيمو حينئذ: آدـى المىمؾي األرضى

 ،داـ إدىامنا، ألنو صار كالجمدة العميا مما ىي منوكمف ذلؾ سيمي اإل ،كما أٌف جمدة كؿ ذم جمدة لو أدىمة
 (3).ثـ نقؿ مف الفعؿ فجعؿ اسمنا لمشخص بعينو

 كالخميفة ،[30]البقرة:  َّ ىميم مم خم حم جم   ُّ : تعالى فمقكلو (الخميفة) ىك :السم الثاني
 .السماء مبلئكة مناب ناب كلككنو ،تقدمو مف يخمؼ مف كالخميؼ

                                                           

 (.2/13ج) التنزيؿ لعمـك التسييؿ( ابف جزم، (1
 .[162: رقـ الحديث 1/145 ،، اإليماف/اإلسراء برسكؿ اهللمسمـ: صحيح مسمـ]( (2
 (.1/482( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج3)
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 بشران  كسمى: ، قيؿ[71ص: ] َّ ني مي زي ري ٰى ين  ُّ : تعالى فمقكلو (البشر)ىك  :السم الثالث
 .كالبشاشة البشر مف كجيو يف كاف لما: كقيؿ ،األمكر عظائـ لمباشرتو

 كأنس بالغير أنسو إنساف فيو اجتمع مف فاإلنساف بجنسو، ألنسو إنسانان  كسمى ىو)النسان(: السم الرابع
 (1).بو الغير

و أسماء سمي بيا، كىي آدـ كذلؾ بسبب خمقو مف التراب، كالخميفة ل يف مما سبؽ أف آدـ بيت
 الستخبلفو في األرض، كالبشر لمكف بشرتو، كاالنساف ألنسو بغيره. 

 أربع مرات في سورة طو: ورد ذكر آدم 

 ]طو: َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  ُّ  ٹ ٹ الموضع األول:

115]. 
 مف :أم قبؿ مف الشجرة مف يأكؿ ال أف كأكصيناه ناهأمر : قاؿ ابف الجكزم في تفسير اآلية: "أم

 ابف قالو الترؾ، أنو: أحدىما: قكالف النسياف ىذا بي، كفي اإليماف كترككا عيدم نقضكا الذيف ىؤالء قبؿ
 (2)".الذكر يخالؼ الذم النسياف مف أنو: كالثاني ،بو أمر ما ترؾ: كالمعنى كمجاىد، عباس،

لتي نياىا اهلل عنيا، إذ ىك بشر يجرم عميو ما يجرم عمى مف الشجرة ا كأكؿ فنسي آدـ 
 البشر مف النسياف كالخطأ.

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ٹ ٹ ُّ الموضع الثاني: 

 .[117 ]طو: َّزث رث

ابتداء الخطاب مف اهلل كاف آلدـ عميو السبلـ، فكاف "فيقكؿ الطبرم في بياف أف ابميس عدك لو:   
و إياه، فيما نياه عنو مف أكؿ الشجرة الكفاية مف ذكر المرأة، إذ كاف في إعبلمو العقكبة عمى معصيت

  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ُّ  تعالى: كما قاؿ ،أف حكميا في ذلؾ حكمو معمكمان 

اهلل آدـ مف إغكاء إبميس حيث حٌذر  السامعيف معناه مف ذكر فعؿ صاحبو اجتزئ بمعرفة  [17ؽ: ] َّىي
(3)."كىذا ما حدث بالفعؿ كعداكتو، فيتسبب مف إخراجو مف الجنة

 

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ٹ ٹ ُّ الموضع الثالث: 

 .[120 ]طو: َّ ني مي زي

                                                           

 (.6/22ج( انظر: الفيركز آبادم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز )(1
 (.3/178( ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ج(2
 (.18/386( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج3)
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 ،الجنة في المعينة الشجرة ىذه يقربا كال الثمار، كؿ مف يأكبل أف كزكجتو آدـ إلى تعالى اهلل أكحى
 كقد ،مكثو كداـ خمد منيا أكؿ مف التي: يعني الخمد شجرة ككانت منيا، أكبل حتى إبميس بيما يزؿ فمـ
 (1).الخمد شجرة ذكر الحديث في جاء

بميس يعمـ أف االنساف يحب الحياة كطكؿ المكث فقاؿ آلدـ أنيا شجرة خمد حيث أنو ال إفكاف 
 .كما بينت اآلية الكريمة يمكت فأكؿ منيا آدـ عميو السبلـ

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹ ٹ ُّ الموضع الرابع: 

 .[121 ]طو: َّ  مت خت حت جت مبهب

 كأطاعا منيا األكؿ عف نييا التي الشجرة مف كحكاء آدـ فأكؿ قاؿ المراغي في تفسير اآلية: "أم
 التيف كرؽ يمزقاف فشرعا أعينيما، عف مستكرة ككانت عكرتيما فانكشفت ربيما، أمر كخالفا إبميس أمر

 يتعدل أف لو يكف لـ ما كتعدل ربو، أمر كخالؼ أم( فغكل ربو آدـ كعصى)جسميما،  ليغطيا عمييما،
 (2).منيا" األكؿ عف اهلل نياه التي الشجرة مف األكؿ مف إليو،

ا كاف لو أف يأكؿ مف ىذه الشجرة، كىذا كمو كاف ىذا األمر اإلليي لئلرشاد كقبؿ تكميفو نبيان، كم
 آلدـ عميو السبلـ. مقدر كمكتكب مف قبؿ اهلل 

ر آدـ في سكرة طو في أربع بياء ، كقد ذكأكؿ األنك  أبك البشرىك  يتبيف مما سبؽ أف آدـ 
مف الشجرة حيث أقسـ  مع ابميس ككيؼ أغكاه ابميس لكي يأكؿ بداية العداكةما مر سابقان، حيث مكاضع ك

 ، ثـ أف الشجرة تبقي الحياة كال يمكت، ثـ عصى آدـ ربو فغكل ثـ تاب عميو اهلل لو إنو لمف الناصحيف
 مف النسياف.  كاجتباه كغفر لو عمى ما كاف منو

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.5/321( انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(1
 (.16/160( المراغي، تفسير المراغي )ج(2
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 المبحث الثاني
 سجود المالئكة عند الفرق من خالل سورة طو.

 تعريف المالئكة: المطمب األول
 في المغة: تعريف المالئكة  أوًل: 

أصؿ  كالكاؼ كالبلـ ، قاؿ ابف فارس: "اليمزة(ألؾ)ترجع أصكؿ كممة المبلئكة إلى الفعؿ الثبلثي 
  (1)."مفعمة عمى المألكة كىي الرسالة، األلكؾ": الخميؿ قاؿ ،"الرسالة تحمؿ كىك كاحد،

 إبداالن  اليمزة إبداؿ عمى ىك إنما كىذا إالكة،{ أليكو} الرسالة في إليو قاؿ الزبيدم: "كألكتو
 متممان، جمعكه مبلئكة، كالجمع مفعؿ، كزنو  اهلل عف الرسالة يبمغ ألنو الممؾ؛: صحيحان، كالمؤلؾ

 (2).مبلئؾ" عمى أيضان  كيجمع لمتأنيث، الياء كزادكا
 . إذف تيطمؽ كممة المبلئكة في المغة عمى مف يبمغ الرسالة عف اهلل

 في الصطالح:ثانيًا: تعريف المالئكة 
مقت لطاعة اهلل تعالى، كىـ معصكمكف  لـ تختمؼ تعريفات العمماء بأف المبلئكة أجساـ نكرانية، خي

 مف المعاصي، كليـ أعماؿ مخصكصة.
 لمطاعات، ميسركف بأنكثة، كال بذككرة يكصفكف ال النكر، مف مخمكقكف "المبلئكة باديس: قاؿ ابف

 ككتابة العباد، كحفظ الككف، كتدبير الخمؽ شؤكف في اهلل بإذف مسخركف المعاصي مف معصكمكف
 (3).كتبميغو" حفظو في الكحي عمى أمناء أعماليـ،
ليـ أجساـ نكرانية قادرة عمى التشكؿ كالتمثؿ  خمؽ مف مخمكقات اهلل،بؽ أف المبلئكة تبيف مما سي

، فبل بما أمرىـ بو قد اختارىـ اهلل كاصطفاىـ لعبادتو كالقياـ لكريمة، كليـ قكل عظيمةكالتصكر بالصكر ا
 .يعصكف اهلل ما أمرىـ، كيفعمكف ما يؤمركف

 اإليمان بالمالئكة:وجوب   -ثالثاً 
ماف بالمبلئكة ىك ركف مف أركاف اإليماف الستة، كال لـ يختمؼ عمماءي المسمميف قاطبة في أف اإلي

 ُتْؤِمنَ  َأنْ  اإِليَمانُ ": عميو السبلـيتـ إيماف العبد إال باإلقرار بكجكد المبلئكة، كما جاء في حديث جبريؿ 
 (4)."ِباْلَبْعثِ  َوُتْؤِمنَ  َوُرُسِموِ  َوِبِمَقاِئِو، َوُكتُِبِو، َوَماَلِئَكِتِو، ِبالمَّوِ 

                                                           

 (.1/132( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.27/317ج( الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )(2
 .(98( ابف باديس، العقائد اإلسبلمية مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية )ص (3
، مسمـ: صحيح مسمـ]، [50: رقـ الحديث 1/19 ، اإليماف/سؤاؿ جبريؿ النبي عف اإليماف،: صحيح البخارم]البخارم( (4

 . كالمفظ لمبخارم.[10ك 9: رقـ الحديث 1/39 اإليماف/اإليماف ما ىك كبياف خصالو،
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 (1).حافظيف" عمينا جعميـ قد اهلل فإف الكاتبيف، بالكراـ الطحاكية: "كنؤمفجاء في ك 
 يتضمف بالمبلئكة فالمبلئكة مكجكدكف كليـ أعماؿ كأكصاؼ كأصناؼ، يقكؿ الفكزاف: "كاإليماف

 كأكصافيـ بأصنافيـ كاإليماف أكامره، كتنفيذ لعبادتو اهلل خمقيـ مكرمكف، عباد كأنيـ بكجكدىـ، التصديؽ
 ".(2) اهلل عند كمكانتيـ بفضميـ كاإليماف كالسنة، الكتاب في كرد حسبما بيا يقكمكف التي اليـكأعم

 كالمككمكف كالحفظة، الكتبة، كمنيـ الكحي، رسؿ كمنيـ العرش حممة فمنيـ: كثيرة أنكاع كىـ
 كرئيسيـ لجنةبا كالمككمكف ميكائيؿ، كرئيسيـ باألرزاؽ، كالمككمكف المكت، ممؾ كرئيسيـ األركاح، بقبض

أسماؤىـ  ذكرت مبلئكة كمنيـ القبر، في بالسؤاؿ القائماف كمنيـ مالؾ، كرئيسيـ بالنار كالمككمكف رضكاف،
 (3).في كتاب اهلل تعالى، كىـ جبريؿ، كميكائيؿ كمالؾ

يظير مما سبؽ أف اإليماف بالمبلئكة ىك مف أركاف اإليماف، فاإليماف بيـ أصؿ مف أصكؿ 
نما خرج مف اإلسبلـ كيعد كافران، كالمبلئكة ىـ أجساـ نكرانية اإليماف، فمف يكف ر بيـ فبل يعد مؤمنا كا 

 . كىـ خمؽ مف خمؽ اهلل خمقيا اهلل لعبادتو كطاعتو فيما أمرىـ بو، كىـ أنكاع كثيرة كؿ لو عمؿ يقـك بو
 سجود المالئكة عند السمف: الثانيالمطمب 

ليـ أف يسجدكا آلدـ عميو  في معرض أمر اهلل كرد ذكر المبلئكة مرة كاحدة في سكرة طو 

 .[116 ]طو: رئيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٹ ٹ زئ السبلـ، 

الذم أمركا بو سجكد كرامة آلدـ كعبادة هلل تعالى، كقكلو تعالى: ًإالَّ ًإٍبًميسى االستثناء متصؿ  "السجكد"ك 
 (4)."مة غير المبلئكةفي قكؿ مف جعؿ إبميس مف المبلئكة، كمنقطع في قكؿ مف قاؿ ىك مف قبي

 بعبادة الشرع؛ فميس في المتعارؼ بو أريد إف المبلئكة قاؿ األصفياني في تفسير اآلية: "كسجكد
ف بكجو، تجكز ال تعالى اهلل غير فعبادة السبلـ عميو آلدـ : قيؿ فقد لمخدمة، المتعارؼ حسب عمى كاف كا 
 (5).شرعنا" قبؿ مباحان  كاف ذلؾ إف

 كالتذلؿ الخضكع ىك الذم المغكم السجكد ىك الخضكع، قاؿ النسفي: "قيؿكذىب بعضيـ إلى أنو 
 (6).فيو" لو تعظيـ لضرب كالقبمة آدـ كاف أك

                                                           

 (.2/557( ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )ج(1
 (.167صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ص  ( الفكزاف، اإلرشاد إلى(2
 (.180( انظر: أيكب، تبسيط العقائد اإلسبلمية )ص (3
 (.4/66ج) ( ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز(4
 (.1/148ج( األصفياني، تفسير الراغب األصفياني )(5
 (.2/386( النسفي، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ )ج(6
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 بيا امتف آلدـ تعالى اهلل مف عظيمة كرامة كلبياف أف ىذا السجكد كرامة آلدـ قاؿ ابف كثير: "كىذه
 (1).آلدـ" بالسجكد المبلئكة أمر تعالى أنو أخبر حيث ذريتو، عمى

 لو اهلل أسجد حيث عظيمة السبلـ عميو آلدـ فضيمة اآلية ىذه ككذلؾ قاؿ الشككاني: "كفي
كقد دلت ىذه  ،الشرائع بحسب ما تقتضيو المصالح إف السجكد لمبشر قد يككف جائزا في بعضمبلئكتو، 

كف كذلؾ في أف يك ال يستمـز تحريمو لغير اهلل في شريعة نبينا محمد ، ك اآلية عمى أف السجكد آلدـ
 (2)."سائر الشرائع

 خالصة ما سبق:
يتبيف مف النصكص السابقة بأف السمؼ الصالح يركف أف سجكد المبلئكة كاف تشريفان كتفضيبلن 

 كأنيا فضيمة لو، كليس سجكد عبادة. آلدـ 
 سجود المالئكة عند المعتزلة واألشاعرة: المطمب الثالث

 عند المعتزلة:سجود المالئكة  -أولً 
ىك سجكد تكريـ كتفضيؿ كليس سجكد عبادة، كبذلؾ  رل المعتزلة أف سجكد المبلئكة آلدـ ي 

 كافقكا أىؿ السنة في تفسير اآلية الكريمة.
 كما التكرمة كجو عمى كلغيره العبادة، سبيؿ عمى تعالى لمَّو كيقكؿ الزمخشرم في تفسيره: "السجكد

 (3).المبلئكة آلدـ كأبك يكسؼ كأخكتو لو" سجدت
يظير مف السابؽ أف المعتزلة يكافقكف السمؼ في سجكد المبلئكة آلدـ عميو السبلـ كما يظير مف 

 كبلـ أئمتيـ.
 عند األشاعرة: المالئكة سجود -ثانياً 
 قاؿ الرازم: "إفتعظيـه لو كتحية لو، كليس عبادة،  ىك يرل األشاعرة أف سجكد المبلئكة آلدـ  

 كما ذلؾ تفعؿ السالفة األمـ كانت كقد عميو، منيـ كالسبلـ لو حيةكت لو تعظيمان  آلدـ كانت السجدة
 (4).بالسبلـ" بعضا بعضيـ المسممكف يحيي

 جبية ال كضع انحناء قيؿ: مشركع، كىك آلدـ كتعظيمنا هلل طاعة حقيقي كيقكؿ اإليجي: "السجكد
 (5).العمماء" بعض ضعفيما كقد قبمة كآدـ هلل السجكد أك

                                                           

 (.1/227( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(1
 (.1/78ج) فتح القدير( الشككاني، (2
 (.1/126( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(3
 (.2/427( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(4
 (.1/40( اإليجي، جامع البياف في تفسير القرآف )ج(5
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كالحكيـ ال يأمر بسجكد األفضؿ  ف اهلل تعالى أمر المبلئكة بالسجكد آلدـإ: "التفتازانيقاؿ ك 
باء إبميس كاستكباره كالتعميؿ بأنو خير مف آدـ لككنو مف نار كآدـ مف طيف يدؿ عمى أف  لؤلدنى كا 

و ل لو كرفعان  المأمكر بو كاف سجكد تكرمة كتعظيـ ال سجكد تحية كزيارة كال سجكد األعمى لؤلدنى إعظامان 
 (1)."لنفكس الساجديف لمنزلتو كىضمان 

كاف  كبذلؾ لـ يختمؼ رأم المعتزلة كاألشاعرة عف رأم السمؼ في أف سجكد المبلئكة آلدـ 
 تشريفان كتعظيمان كرفعان لو كليس عبادة.

 :التالية بالحقائق ثانيال الفصل في جاء ما إيجاز يمكن سبق ما خالل من
اهلل ألحدو مف خمقو، كأف اإليماف باألنبياء ىك ركف مف أركاف اإليماف، أف النبكة اصطفاءه رباني مف   -1

 كلـ يتفؽ السمؼ مع المعتزلة كاألشاعرة في بعض مقتضيات النبكة كداللتيا.
كرد في سكرة طو بصفاتو كميامو كمعجزاتو، كلـ يرد صريحان في السكرة، كأف  أف الرسكؿ محمدان  -2

 ما أخبرت السكرة ىي القرآف الكريـ.المعجزة التي أكرمو اهلل بيا ك
ذيكر في سكرة طو صريحان عدة مرات، كما ذكرت السكرة معجزاتو، كدكره في تنقية  أف مكسى  -3

 عقيدة بني إسرائيؿ مما شابيا مف عبادة العجؿ.
كرد ذكره في سكرة طو في معرض الحديث عف عقيدة بني إسرائيؿ كانحرافيـ عف  أف ىاركف  -4

 سكم، كدكره في معالجة أخطاء بني إسرائيؿ.الطريؽ ال
ذيكر في سكرة طو، كقد كاف الحديث حكؿ أكؿ الشجرة التي نييي عنيا، كعرفنا أف النيي  أف آدـ  -5

 كاف قبؿ اصطفائو نبيان ككذلؾ كاف النيي عمى جية الكصية كالنصيحة ال عمى جية التكميؼ.
اعرة في عصمة األنبياء كجكاز كقكع النبي في الزلؿ أف ىناؾ خبلفان بيف السمؼ كالمعتزلة كاألش -6

 كالخطأ.
كأنيا فضيمة لو، كليس  أف السمؼ الصالح يركف أف سجكد المبلئكة كاف تشريفان كتفضيبلن آلدـ -7

 سجكد عبادة.
كاف تشريفان  لـ يختمؼ رأم المعتزلة كاألشاعرة عف رأم السمؼ في أف سجكد المبلئكة آلدـ  -8

 عان لو كليس عبادة.كتعظيمان كرف

 

                                                           

 (.2/200ج) الكبلـشرح المقاصد في عمـ ( التفتازاني، (1



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الجن والشياطين  والسحر عند الفرق 

 من خالل سورة طو
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 المبحث األول
 الجن والشياطين عند الفرق من خالل سورة طو

 ومواطن ذكرىا في السورة  الجن والشياطينتعريف : المطمب األول
 التعريف بالجن: -أولً 
 الجن في المغة: -أ

 الستر كىك كاحد، أصؿ كالنكف الجيـقاؿ ابف فارس: "ك ( جف)أصؿ كممة الجف إلى كممة  يرجع
 الكاحد اإلنس، ضد( الجف)ك ،مثمو( أجنو)ك( جنكنان ) بالضـ يجنو الميؿ كجنو الميؿ عميو جف، ك (1)"كالتستر

  (2).ترل كال تتقى ألنيا بذلؾ سميت: قيؿ( جني)
 كجنو ،عنؾ جف فقد عنؾ ستر شيء ككؿ ،ستره: جنان  يجنو الشيء جف: جنفقاؿ ابف منظكر: "

كبو سمي الجف الستتارىـ كاختفائيـ ، ستره: كأجنو جنكنان  بالضـ، يجف، عميو كجف كجنكنان  جنا يجنو الميؿ
 (3)."عف األبصار

 يتضح مما سبؽ أف كممة الجف في المغة تيطمؽ عمى الستر كالتستر كاالختفاء.
 الجن في الصطالح: -ب

، (4)نساإل خبلؼ بأنو الجفنا إلى تعريؼ الجف في االصطبلح نجد أف البعض عرؼ إذا نظر 
كأعتقد أف ىذا التعريؼ قد جانب الصكاب؛ ألنو ليس جامعان مانعان، فالمبلئكة خبلؼ اإلنس، كالجماد كذلؾ 

 خبلؼ اإلنس.
قدر مشترؾ مف قاؿ األشقر: "الجف عالـ غير عالـ اإلنساف كعالـ المبلئكة، بينيـ كبيف اإلنساف 

حيث االتصاؼ بصفة العقؿ كاإلدراؾ، كيخالفكف اإلنساف في أمكر أىميما أف أصؿ الجاف مخالؼه ألصؿ 
 (5).اإلنساف"

كىك أقرب التعريفات  ،(6)"مختمفة بأشكاؿ التشكؿ شأنو الجـر ناطؽ ىكائي حيكافكبعضيـ عرفو بقكلو: "
 إلى الصكاب، كاهلل أعمـ.

                                                           

 (.1/421( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.62( انظر: الرازم، لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات )ص(2
 (.13/92( ابف منظكر، لساف العرب )ج(3
 (.1/166ج(، قعمجي، معجـ لغة الفقياء )69)ص  القامكس الفقيي لغة كاصطبلحان ( انظر: أبك حبيب، (4
 (.11( األشقر، عالـ الجف كالشياطيف )ص (5
 (.131( المناكم، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ )ص (6
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ي المغة يطمؽ عمى التستر كالتخفي، أما في االصطبلح فيك كائف يتبيف مما سبؽ أف الجف ف
ىكائي بينو كبيف االنساف قدر مشترؾ مف التفكير كاإلدراؾ، كأمكر مخالفة لئلنساف مف حيث أصميـ 

 يختمؼ عف أصؿ اإلنساف.
 التعريف بالشياطين: -ثانياً 

 الشيطان في المغة: -أ
 كالنكف كالطاء الشيفقاؿ ابف فارس: "( شطف)ة تعكد أصكؿ كممة الشيطاف في المغة إلى ماد

 أم شطكف، كنكل ،غربت إذا شطكنان  تشطف الدار شطنت يقاؿ ،البعد عمى يدؿ صحيح مطرد أصؿ
 (1)."بعيدة

 النكف جعؿ فيمف بعد إذا شطف مف فيعاؿ كالشيطافمف شطف، قاؿ ابف سيده: " كالشيطاف مشتؽ 
 (2)."ذلؾ عمى دليؿ الشياطيف كقكليـ ،أصبلن 

 مف متمرد عاتو  كؿكائنان مف كاف، قاؿ ابف منظكر: "كالشيطاف  كيطمؽ في المغة عمى كؿ عاتو 
 (3)."كالشيطاف صار إذا كشيطف الرجؿ كتشيطف كالدكاب؛ كاإلنس الجف

 .، كالعتك كالتمردمما مضى يتبيف أف شيطاف تيطمؽ في المغة عمى البيعد 
 :الشيطان في الصطالح -ب
 ؼ المغكم عف التعريؼ االصطبلحي، حيث يعٌرفو العمماء كاآلتي:لـ يختمؼ التعري 
 (4)."الخير محؿ عف البعد الشديد ىك": الشيطان: 1
 (5)."كحيكاف كجف، إنس، مف متمرد عات كؿ": الشيطان: 2

 صطبلح، فيك البعيد صاحب التمرد كالعتك. يظير مما سبؽ أف تعريؼ الشيطاف في المغة ىك نفسو في اال
 : والجن الشيطان بين الفرق -ثالثاً 
 ىك الشيطاف ال شؾ أف ىناؾ فرقان بيف الشيطاف كالجاف، يؤكد ىذا الفرؽ العسكرم بقكلو: "إف 

 الشر يفيد شيطاف قكلؾ فأل ؛جني يقاؿ كال شيطاف شريران  كاف إذا لئلنساف يقاؿ كليذا ،الجف مف الشرير

                                                           

 (.3/183( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.8/17ج) المحكـ كالمحيط األعظـ( ابف سيده، (2
 (.13/238( ابف منظكر، لساف العرب )ج(3
 (.210)ص  التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ( المناكم، (4
 (.196)ص  القامكس الفقيي لغة كاصطبلحان ( أبك حبيب، (5
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نما جني، قكلؾ يفيده كال  اهلل لعف :يقاؿ كال ،الشيطاف اهلل لعف :طبلؽاإل عمى اؿيق كليذا ،االستتار يفيد كا 
 (1)."صفة كالشيطاف الجنس سـا كالجني الجني،

 كبذلؾ يتبيف أف الجف يفيد االستتار، أما الشيطاف فيك يفيد الشر، فيك الشرير مف الجف. 
 الجن والشياطين في معتقد الفرق: المطمب الثاني

 :في الجن والشياطين السمفمعتقد 
إيمانان  كأخبر بيا في كتابو، أك أخبر بيا رسكلو  يؤمف السمؼ بالغيبيات التي كردت عف اهلل         

 قطعيان، طالما أف الكحي قد أخبر بذلؾ.
 أك شاىدناه فيما عنو، النقؿ بو كصح ، النبي بو أخبر ما بكؿ اإليماف كيجبقاؿ ابف جبريف: "

 (2)."معناه حقيقة عمى نطمع كلـ جيمناه، أك عقمناه ما لؾذ في كسكاء كصدؽ، حؽ أنو نعمـ عنا، غاب
 العكالـ مف عالـ ىـ: الجفكمف جممة الغيبيات التي يجب اإليماف بيا عالـ الجف، قاؿ أيكب: "

جماع كالسنة الكتاب ثبكتيـ دليؿ ،تعالى اهلل إال حقيقتيـ يعمـ ال الغيبية،  (3)."العمماء كا 
 محمدان  أرسؿ اهلل أف في كال الجف كجكد في المسمميف طكائؼ مف أحد يخالؼ لـقاؿ ابف تيمية: "

 بيـ مقركف فيـ كالنصارل الييكد مف الكتاب أىؿ أما ،الجف إثبات عمى الكفار طكائؼ كجميكر إلييـ 
 (4)."المسمميف كإقرار

 عىفٍ ، [27الحجر: ] رئ مخ  جخ مح جح مج حج مثزئ  ٹ ٹ كيؤمف السمؼ بخمقو مف نار 

اًئشىةى،  ِممَّا آَدمُ  َوُخِمقَ  َناٍر، ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  اْلَجانُّ  َوُخِمقَ  ُنوٍر، ِمنْ  اْلَماَلِئَكةُ  ُخِمَقتِ ":   اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىالىتٍ  عى
 (5)."َلُكمْ  ُوِصفَ 

قد أيرسؿ إلى اإلنس كالجف كافة، قاؿ الطحاكم:  بتكميفو بالرسالة، كأف الرسكؿ كيؤمنكف كذلؾ 
 (6)."كالضياء كبالنكر كاليدل بالحؽ الكرل ككافة الجف مةعا إلى المبعكث كىك"

 

                                                           

 (.307( العسكرم، معجـ الفركؽ المغكية )ص (1
 (.134( ابف جبريف، التعميقات عمى متف لمعة االعتقاد )ص (2
 (.187( أيكب، تبسيط العقائد اإلسبلمية )ص (3
 (.19/10ج) مجمكع الفتاكل( ابف تيمية، (4
 .[2996: رقـ الحديث 4/2294 ، الزىد كالرقائؽ، في أحاديث متفرقة،مسمـ: صحيح مسمـ]( (5
 (.39( الطحاكم، تخريج العقيدة الطحاكية )ص (6
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: السمعانيقاؿ ، [74الرحمف: ] رئ ىي مي خي حي جي يه ٹ ٹ زئ كأنيـ يتناكحكف كيتناسمكف، 
 (1)."إنسي اإلنسية كال جني، الجنية يطمثيف، لـ: اآلية معنى"

ٍبدً  عىفٍ كأنيـ يأكمكف كيشربكف، ف ، ٍبفً  المَّوً  عى ْوِث، َتْسَتْنُجوا َل ":  المَّوً  رىسيكؿي  اؿى قى : قىاؿى  مىٍسعيكدو  َولَ  ِبالرَّ
 (2)."اْلِجنّْ  ِمنَ  ِإْخَواِنُكمْ  زَادُ  َفِإنَّوُ  ِباْلِعَظاِم،

 المذككر بالشرط لكف لئلنس يظيركف كأنيـ اإلنس طعاـ مف يأكمكف الجف كأفقاؿ ابف حجر: "
 أكميـ: بعضيـ كقاؿكقاؿ بدر الديف العيني: " ،(3)"كيخدعكف يسرقكف كأنيـ اإلنس بكبلـ يتكممكف كأنيـ

 (4)."الصحيحة األحاديث بو تشيد الذم ىك القكؿ كىذا كبمع، مضغ كشربيـ
" :  الجف كأففالجف خمؽه مف خمؽ اهلل تعالى، يجرم عمييـ ما يجرم عمى اإلنس، قاؿ ابف حـز

  (5)."؛ يأكمكف كينسمكف كيمكتكفكالمؤمف؛ يركننا كال نراىـ الكافر فييـ ؛  اهلل خمؽ مف خمؽ كىـ حؽ
 الجن والشياطين:معتقد المعتزلة في 

، كذىبت طائفة مف المعتزلة إلى إنكار (6)يؤمف جميكر المعتزلة بكجكد الجف، كال ينكركف كجكدىـ 
 كجكد الجف.

ف ذلؾ ينكر مف كالمعتزلة الغالطكف المسمميف طكائؼ في يكجد قاؿ ابف تيمية: "كما  كاف كا 
 معمكمان  تكاتران  األنبياء أخبار بو تكاترت الجف كجكد ألف كىذا بذلؾ؛ مقريف كأئمتيا ائفةالط جميكر

 (7).باالضطرار..."
فميس جميع المعتزلة ينكركف كجكد الجف؛ بؿ إف المحققيف مف عممائيـ كأئمتيـ أثبتكا كجكدىـ  

ني في "الممؿ كالنحؿ" كال كتحدثكا عف خمقيـ كأصنافيـ، كلـ يصرح ابف حـز في "الفصؿ" كال الشيرستا
كذىب إلى إنكار الجف كالشياطيف األشعرم في "مقاالت اإلسبلمييف" بإنكار المعتزلة لمجف، كقاؿ: "

                                                           

 (.5/336( السمعاني، تفسير القرآف )ج(1
مسمـ: ]، [4149: رقـ الحديث 7/214 ، مسند المكثريف مف الصحابة/مسند عبداهلل بف مسعكد،( أحمد: مسند أحمد(2

، الطيارة/كراىة ما الترمذم: سنف الترمذم]، [450: رقـ الحديث 1/332 لصبلة/الجير بالقراءة في الصبح،، اصحيح مسمـ
 .[18: رقـ الحديث 1/29 يستنجى بو،

 (.4/489ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم( ابف حجر، (3
 (.16/310ج( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )(4
، المحمى باآلث(5  (.34-1/33جار )( ابف حـز
(، الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ 1/23( انظر: اإليجي، جامع البياف في تفسير القرآف )ج(6
 (.1/172)ج
 (.19/10ج) مجمكع الفتاكل( ابف تيمية، (7
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، كىذا يدؿ عمى أف القكؿ (1)"ذاىبكف كزعمكا أنو ليس في الدنيا شيطاف كال جف غير اإلنس الذيف نراىـ
نما قاؿ  بو البعض منيـ. بإنكار الجف ليس مشيكران عند المعتزلة، كا 

كقاؿ أبك القاسـ األنصارم في )شرح اإلرشاد(: كقد أنكرىـ معظـ المعتزلة كدؿ قاؿ العيني: "
إنكارىـ إياىـ عمى قمة مباالتيـ كركاكة ديانتيـ، فميس في إثباتيـ مستحيؿ عقمي، كقد دلت نصكص 

، القدرية يثبتكف كجكد الجف قديمان  كقاؿ القاضي أبك بكر الباقبلني: ككثير مف ،الكتاب كالسنة عمى إثباتيـ
كينفكف كجكدىـ اآلف، كمنيـ مف يقر بكجكدىـ كيزعـ أنيـ ال يركف لرقة أجساميـ كنفكذ الشعاع فييا، 

كقاؿ عبد الجبار المعتزلي: الدليؿ عمى إثباتيـ السمع  ،كمنيـ مف قاؿ: إنما ال يركف ألنيـ ال ألكاف ليـ
جساـ غائبة، ألف الشيء ال يدؿ عمى غيره مف غير أف يككف بينيما دكف العقؿ إذ ال طريؽ إلى إثبات أ

 (2)."تعمؽ
 حجر كيبدك أف إنكار المعتزلة لكجكد الجف نيقؿ لمعمماء نقبلن دكف تكثيؽ كتدقيؽ، يقكؿ ابف

نكار المعتزلة لكجكدىـ فيو مخالفة لمكتاب كالسنة يؤمنكف  السنة فأىؿ الجاف الييتمي: "كأما بكجكدىـ، كا 
ألف فيو تكذيب النصكص القطعية بكجكدىـ، كمف ثـ قاؿ بعض المالكية:  جماع؛ بؿ ألزمكا بو كفران كاإل

 (3)."ألنو جحد نص القرآف كالسنف المتكاترة كاإلجماع الضركرم ؛الصكاب كفر مف أنكر كجكدىـ
 كةكركا مباالتيـ قمة عمى إنكارىـ كدؿ كالجف، الشياطيف المعتزلة معظـ كقاؿ القرطبي: "أنكر

 عمى كحؽ إثباتيـ، عمى كالسنة الكتاب نصكص دلت كقد عقمي، مستحيؿ إثباتيـ في كليس دياناتيـ،
 (4).ثبكتو" عمى الشرع كنص بجكازه، العقؿ قضى ما يثبت أف اهلل بحبؿ المعتصـ المبيب

 مف المتأخريف بعض أنكره مما بالجف القكؿ أف قاؿ الرازم مكضحان مذىب المعتزلة :"كاعمـ
  (6).. كقد صٌرح ابف الكزير بأف المعتزلة يؤمنكف بكجكد الجف(5)كالمعتزلة" سفةالفبل

 كبالتالي فإف القكؿ بأف المعتزلة ينكركف كجكد الجف كاف ىذا مف متأخرييـ كليس مف أكائميـ.
 
 

                                                           

 (.441)ص  مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف( األشعرم، (1
 (.15/183ج)( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (2
 (.90-89( الييتمي، الفتاكل الحديثية )ص (3
 (.2/50ج( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )(4
 (.3/623( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(5
 (.3/431ج( انظر: ابف الكزير، العكاصـ مف القكاصـ )(6
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 الجن والشياطين:معتقد األشاعرة في 

تقد؛ بؿ ينكركف عمى مف أنكر يؤمف األشاعرة بكجكد الجف، كىـ يكافقكف أىؿ السنة في ىذا المع
 كجكد الجف.

كيؤمنكف كذلؾ بأف إبميس لو ذرية كبني البشر، كأنو مخمكؽ مف نار كما كرد في القرآف الكريـ، 
 (1).كأنو أكؿ مف كفر باهلل تعالى

أجساـ تتشكؿ بأم شكؿ شاءت كتقدر عمى أف  (2)فييٌ كىي عند الممٌ قاؿ اإليجي في المكاقؼ: "
لحيكانات كتنفذ في منافذىا الضيقة نفكذ اليكاء المستنشؽ كاختمفكا في اختبلفيما بالنكع تتكلج في بكاطف ا

كقاؿ اإليجي بعدما سرد أقكاؿ الطكائؼ  ،(3)"مع االتفاؽ عمى أنيما مف أصناؼ المكمفيف كالممؾ كاإلنس
كتعاكنيا عمى الخير فالخيرة تتعمؽ بالخيرة  ؛كقاؿ قكـ ىي النفكس الناطقة المفارقةفي حقيقة صفة الجف: "

 (4)."كىي الجف كالشريرة تتعمؽ بالشريرة كتعاكنيا عمى الشر كىي الشياطيف
كقد نص عمى ذلؾ الجكيني في اإلرشاد بقكلو: "نحف قائمكف بثبكتيـ، كقد أنكرىـ معظـ المعتزلة، 

  (5).ي"كدؿ إنكارىـ إياىـ عمى قمة مباالتيـ كركاكاة دياناتيـ، فميس في إثباتيـ مستحيؿه عقم
فالقكؿ بكجكد المبلئكة كالجف كالشياطيف مما انعقد عميو إجماع اآلراء كنطؽ بو كقاؿ التفتازاني: "

كبلـ اهلل تعالى ككبلـ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ كحكى مشاىدة الجف عف كثير مف العقبلء كأرباب 
 (6)."باألدلة العقميةالمكاشفات مف األكلياء فبل كجو لنفييا كما ال سبيؿ إلى إثباتيا 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.448-2/429( انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج(1
 اإلسبلـ.( أم أىؿ الممة مف أتباع ديف (2
 (.2/699( اإليجي، جامع البياف في تفسير القرآف )ج(3
 (.694-2/693)ج المرجع السابؽ،( (4
(. كانظر: البيجكرم، تحفة المريد شرح جكىرة 323)ص اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد ( الجكيني، (5

 (.234التكحيد )ص 
 (.2/54ج) شرح المقاصد في عمـ الكبلـ( التفتازاني، (6
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 ن والشياطين كما وردت في سورة طوالج: المطمب الثالث
 ورد ذكر الجن والشياطين تصريحًا وتمميحًا في أربعة مواضع:

 .[116 ]طو: رئ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٹ ٹ زئ  الموضع األول: 

 مف( بمسأ)قاؿ الرازم: "كرد لفظ إبميس في سكرة طو مرة كاحدة، كعنى إبميس اآليس مف رحمة اهلل، 
 أبمس: يقاؿ كالحزف، االنكسار أيضان ( اإلببلس)ك ،عزازيؿ اسمو ككاف( إبميس) سمي كمنو يئس، أم اهلل رحمة
 (1)."غمان  سكت إذا فبلف

كابف  كقتادة كالحسف زيد ابف بذلؾ قاؿ ،(2)ىك أبك الجف كأصميـ إبميس يعتقد السمؼ أف السمف:
 ما": قاؿ الحسف، عف، ك (3)ممكان  يكف كلـ البشر أبك آدـ أف كما الجف أبك ىكعندىـ  إبميسف: أيضان  شياب
نو قٌط، عيف طرفةى  المبلئكة مف إبميسي  كاف  (4)."اإلنس أصؿ آدـ أف كما الجٌف، ألصؿ كا 

 إبميس مع كانكا الذيف لممبلئكة تعالى اهلل قاؿقاؿ ابف كثير عف رفض إبميس السجكد آلدـ: "
 كاستكبر، أبى إبميس إال أجمعكف كميـ فسجدكا ،آلدـ اسجدكا: السماكات في لذيفا المبلئكة دكف خاصة

 خمقتني ،خمقان  كأقكل سنا كأكبر منو خير كأنا لو، أسجد ال: فقاؿ ،كاالغترار الكبر مف نفسو حدث كاف لما
: أم اهلل، أبمسو يسجد أف إبميس أبى فمما: قاؿ. الطيف مف أقكل النار إف: يقكؿ ،طيف مف كخمقتو نار مف
 (5)."لمعصيتو عقكبة رجيما شيطانا كجعمو كمو، الخير مف آيسو

 ككرمو، كفضمو، األسماء، كعممو بيده، آدـ خمؽ أكمؿ لماكفي تفسير ىذه اآلية يقكؿ السعدم: "
جبلالن  كتعظيمان  إكرامان  لو، بالسجكد المبلئكة أمر  فاستكبر إبميس، بينيـ ككاف ممتثميف، بالسجكد فبادركا كا 
 َّحك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٹ ٹ ُّ ك آلدـ السجكد مف كامتنع ربو، أمر عف

 .[76ص:]

 العداكة، سبب كاف ما حسده، مف كظير هلل، عدكا كاف لما كزكجو، آلدـ البميغة عداكتو حينئذ، فتبينت 
 (6)."منو كزكجو آدـ اهلل فحذر

                                                           

 (.39الرازم، لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات )ص( (1
 (.4/235ج) مجمكع الفتاكل( انظر: ابف تيمية، (2
 (.7/2366ج) العظيـ القرآف تفسير(، ابف أبي حاتـ، 1/294( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج(3
". ابف كثير، تفسير "كىذا إسناد صحيح عف الحسف(. قاؿ ابف كثير: 1/506( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(4

 (.1/231القرآف العظيـ )ج
 (.1/228( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(5
 (.515السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص ( (6
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 كؿ معصية عيصي اهلل بيا.كىذه بداية العداكة بيف بني البشر كبيف الشيطاف، ككذلؾ كانت أ 
 

، كىك مطابؽ لكبلـ أىؿ السنة، (1)مطمقنا الجف أبك أك الشياطيف، أبك ىك يعتقد المعتزلة أف إبميس المعتزلة:
 امتنع أىبى منقطعا يجعؿ أف كيجكز منيـ، كاحد استثناء منيـ استثنى أما تفسير اآلية فقد قاؿ الزمخشرم: "ثـ

كافى  عنو كىاٍستىٍكبىرى  بو أمر مما  (2).كاستكبر" أبى فكذلؾ كشياطينيـ، الجف كفرة جنس مف اٍلكاًفًريفى  ًمفى  كى
 كبذلؾ لـ يخالؼ المعتزلة السمؼ في تفسير اآلية.

، كأنو أبى (3)أبك اإلنس يرل األشاعرة كما يرل السمؼ أف إبميس أبك الشياطيف، كما أف آدـ  األشاعرة:
 السجكد آلدـ كما أمر اهلل تعالى.

 يظف أف يجكز فكاف الساجديف مف إبميس استثنى لما تعالى اهلل أف رازم في تفسير اآلية: "اعمـقاؿ ال
 ىك اإلباء ألف أبى؛ بقكلو العذر كزكاؿ القدرة مع يسجد لـ أنو تعالى فبيف السجكد، ترؾ في معذكران  كاف أنو

 كاف اإلباء ذلؾ أف تعالى فبيف ر،الكب إليو ينضـ كال كذلؾ يككف أف يجكز كاف قد ثـ االختيار، مع االمتناع
 أنو تعالى فبيف الكفر عدـ مع كاالستكبار اإلباء يكجد أف يجكز كاف ثـ كاستكبر، بقكلو االستكبار كجو عمى
 (4).كفر"

 كبذلؾ كافؽ األشاعرة أىؿ السنة في تفسير اآلية.

 ]طو: رئ زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ٹ ٹ زئ الموضع الثاني: 

117]. 
غكائو، يقكؿ  يحذر آدـ يعتقد السمؼ في ىذه اآلية أف اهلل   السمف:  فقمنا: "البغكممف الشيطاف كا 

 عيشؾ كيككف كتنصب، تتعب يعني فتشقى، الجنة مف يخرجنكما فبل حكاء، كلزكجؾ، لؾ عدك ىذا إف آدـ يا
: جبير بف سعيد كعف ،كالخبز كالطحف كالحصيد كالزرع الحرث يعني: السدم قاؿ ،جبينؾ بعرؽ يمينؾ كد مف
 رجكعان  فتشقيا: يقؿ كلـ شقاؤه، فذلؾ جبينو، عف العرؽ كيمسح عميو يحرث فكاف أحمر ثكر آدـ إلى أىبط قاؿ
 (5)."زكجتو عمى الساعي ىك الرجؿ فإف أكثر تعبو ألف ؛آدـ إلى بو

                                                           

 (.2/311( انظر: اإليجي، جامع البياف في تفسير القرآف )ج(1
 (.1/127ج) التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼشرم، ( الزمخ(2
 (.234)ص  تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد( انظر: البيجكرم، (3
 ( بتصرؼ يسير.2/446( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(4
 (.3/277جالبغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )( (5
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لسجكد آلدـ الجنة كاهلل سبحانو يحٌذره مف إبميس المعيف الذم أبى ا أقداـ أبينا آدـ  كطأتمنذ أف ف
 كرفض اآلمر اإلليي، كسيحاكؿ أف يغكم آدـ كزكجو بإخراجو مف الجنة بأم طريقة.

 ، كالتي دلت عمييا اآلية الكريمة.أكد المعتزلة العداكة القديمة بيف إبميس كآدـ  المعتزلة:  
نَّكيما فبل يككنف سببان حيث يقكؿ الزمخشرم في تفسيرىا: " ن ،إلخراجكما فىبل ييٍخًرجى ما أسند إلى آدـ كا 

كحده فعؿ الشقاء دكف حٌكاء بعد إشراكيما في الخركج، ألٌف في ضمف شقاء الرجؿ كىك قيـ أىمو كأميرىـ 
، شقاءىـ، كما أٌف في ضمف سعادتو سعادتيـ، فاختصر الكبلـ بإسناده إليو دكنيا. مع المحافظة عمى الفاصمة

  (1)."رأس الرجؿ كىك راجع إليوأك أريد بالشقاء التعب في طمب القكت، كذلؾ معصكب ب
 كبذلؾ لـ يختمؼ تفسير اآلية مع تفسير السمؼ.

كتحذير اهلل تعالى  العداكة بيف إبميس المعيف كآدـ كزكجوتبيف اآلية الكريمة يرل األشاعرة أف  األشاعرة:
غكائو.  ليما مف مكائده كا 

نم إلخراجكما، سببان  يككنف "فبل قاؿ اإليجي في تفسير اآلية:  الشقاء فعؿ كحده آدـ إلى أسند اكا 
ألٌف في ضمف شقاء الرجؿ كىك قيـ أىمو كأميرىـ شقاءىـ، كما أٌف  ؛حٌكاء بعد إشراكيما في الخركجدكف 

 (2)."في ضمف سعادتو سعادتيـ
 اهلل نعـ آثار رأل فمما حسكدان، كاف إبميس أف: العداكة بقكلو: "أحدىا تمؾ كبيف اإلماـ الرازم سبب

 كميا، األسماء آدـ كعمـ لقكلو عالمان  شابان  كاف آدـ أف: كثانييا لو، عدكان  فصار حسده آدـ ؽح في تعالى
بميس  لمشاب عدكان  يككف أبدان  الجاىؿ كالشيخ جيؿ، كذلؾ أصمو بفضيمة فضمو أثبت ألنو جاىبلن؛ شيخان  كاف كا 
 تمؾ فبقيت عداكة أصمييما فبيف كالتراب، الماء مف مخمكؽ كآدـ النار مف مخمكؽ إبميس أف: كثالثيا. العالـ

 (3).العداكة"

 ٌّ ٹ ٹ زئ بيف اإلنس كالجف فرع العداكة بيف األبكيف،  كالعداكةكأكد ىذا المعنى البيجكرم بقكلو: "

أم في عقائدكـ كأقكالكـ كأفعالكـ، كككنكا عمى حذر منو في  [6فاطر: ] رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 .(4)جميع أحكالكـ"
لعداكة األبدية بيف بني البشر مف جية كبيف إبميس كأنصاره كأعكانو مف كبذلؾ أكدت تمؾ اآلية عمى ا

 جيةو أخرل.
                                                           

 (. 3/92( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج1)
 (.3/91)ج المرجع السابؽ،(  (2
 (.22/106( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
 (.234)ص  تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد( انظر: البيجكرم، (4
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 رئ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ٹ ٹ زئ الموضع الثالث: 

 .[120 ]طو:
كردت كممة )الشيطاف( مرة كاحدة في سكرة طو، كقد جاءت ىذه الكممة في سياؽ الكسكسة كبعد  

ذا يؤكد كبلـ العمماء بأف الشيطاف يدؿ عمى الشر، كقد ارتبط ، كىأف رفض إبميس السجكد آلدـ 
 باإلغكاء كالكسكسة.

 ألقى أم رئ مم  ام يل: بقكلو في تفسير اآلية مكقؼ السمؼ القنكجيينقؿ   السمف:

 رن زئ  أسر، بمعنى ألنو بإلى عدم: البقاء أبك كقاؿ ألجمو كسكس فمعناه لو كسكس كأما كسكستو، إليو

 يمت لـ منيا أكؿ مف التي الشجرة ىي رئ ٰى ين ىن نن من  زئ  سكسةالك  لصكرة بياف رئ زن

 الـز كىك يفنى كال يبيد كال ينقضي كال يزكؿ كال يدكـ تصرؼ أم رئ مي زي  ري زئ  ،مخمدان  كبقي أصبلن 

 (1)."الخمكد
ٍيرىةى،كقد كرد ذكر شجرة الخمد في السنة، فعف أبي   َجنَّةِ الْ  ِفي ِإنَّ : " اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي  ىيرى

 (2)."اْلُخْمدِ  َشَجَرةَ  َيْقَطُعَيا، َل  َعامٍ  ِماَئةَ  ِظمَّْيا ِفي الرَّاِكبُ  َيِسيرُ  َشَجَرةً 
يستطيع إف يصؿ إلى فكر اإلنساف كقمبو بيذه الكسكسة كيزيف لو الباطؿ فاآلية تبيّْف أف الشيطاف  

 جنة.كيعميو عف رؤية الحؽ، كبيذه الكسكسة أيخرج آدـ كزكجو حكاء مف ال
دلت اآلية الكريمة عمى كجكد فعؿ لمشيطاف كتأثير عمى بني آدـ، كقد فسر الزمخشرم  المعتزلة:

 (3).كأجرس صكت حكـ كحكميا لؤلصكات حكايات الكسكسة بأنيا
كحكاء،  آلدـ ابتبلء الكسكسة جية كيرل المعتزلة أف إبميس تكصؿ آلدـ بعد خركجو مف الجنة عمى

 الباب عند قاـ: كقيؿ فيكمميما، السماء مف يدنك كاف كالتكرمة، كقيؿ لتقريبا جية عمى كقد منع دخكليا
  (4).يشعركف ال كىـ بو دخمت حتى الحية فـ في فدخؿ الخزنة، فمنعتو الدخكؿ أراد أنو كركل. فنادل

                                                           

 (.8/286جالقنكجي، فتح البياف في مقاصد القرآف )( (1
الدارمي: سنف ]، [9870: رقـ الحديث 16/34 ، مسند المكثريف مف الصحابة/مسند أبي ىريرة،أحمد: مسند أحمد]( (2

صحيح دكف قكلو: "شجرة الخمد"، كىذا ، قاؿ األرنؤكط: "[2881 : رقـ الحديث3/1875 ، الرقاؽ/في أشجار الجنة،الدارمي
 إسناد ضعيؼ، المصدر نفسو.

 (.3/93( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(3
 (.1/128)ج المرجع السابؽ،( انظر:  (4
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تدؿ اآلية الكريمة عمى أف ىناؾ تأثيران لمشيطاف عمى البشر، كمف ىذه األمكر التي يمكف  األشاعرة:
 يفعميا الشيطاف ىي الكسكسة. أف

متعد،  غير فعؿ كىك كسكاسان  الحمي صكت سمي كبو يكرره خفيان  كبلمان  تكمـ إذا قاؿ الرازم: "كسكس
كقد ذكر اإلماـ الرازم كجكىان في كيفية  ،(1)"معنى كسكس لو فعؿ الكسكسة ألجمو ككسكس إليو ألقاىا إليو

 (2).المخاطبةالكسكسة، كيرٌجح أف الكسكسة كانت عمى سبيؿ 
كبذلؾ يحاكؿ إبميس مع آدـ بشتى الطريؽ أف يخرجو مف الجنة، حتى لك عف طريؽ الكسكسة  

 كاإلغكاء.

 جغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص  خس حس جس ٹ ٹ زئ الموضع الرابع: 

 .[123 ]طو: رئ مف خف حف جف مغ

ألكؿ مف ربو با كرد ذكر الشيطاف ىنا في اآلية تمميحان كليس تصريحان، حيث لما عصى آدـ  
 بيف إبميس كذرية آدـ في معاشيـ كحياتيـ. اءد باليبكط إلى األرض، كسيحدث العاهلل هالشجرة، أمر 

 ،الحراـ تحصيؿ إلى إلجائو في الزكج، عدٌكة فالمرأة: " في تفسير العداكة: القاسمي قاؿ السمف:
بميس ،عمييا إنفاقو في عدٌكىا كالزكج  إال ترتفع ال التي المفاسد أنكاع ىإل كيدعكىما بينيما، الفتنة يكقع كا 
 (3)."السماكمٌ  األمر باتباع

 بإرساؿ ىدل مني يأتينكـ فإمافمف اتبع ىدل اهلل كاف فييا النجاة كالسعادة، يقكؿ الشككاني: "
نزاؿ الرسؿ  (4)."اآلخرة في يشقى كال الدنيا، في يضؿ ال: أم يشقى كال يضؿ فبل ىدام اتبع فمف الكتب كا 

المعركة األزلية بيف إبميس كجنكده كآدـ كذريتو في الحياة الدنيا، حيف قطع إبميس كبذلؾ بدأت 
 العيد عمى نفسو أف يضؿ بني آدـ كيأتينيـ مف جميع الجكانب.

رَ  َلمَّا": قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ، أىنىسو  عىفٍ كىي عداكة قديمة أزلية ف  َتَرَكوُ  اْلَجنَّةِ  ِفي آَدمَ  اهللُ  َصوَّ
 لَ  َخْمًقا ُخِمقَ  َأنَّوُ  َعَرفَ  َأْجَوفَ  َرآهُ  َفَممَّا ُىَو، َما َيْنُظرُ  ِبِو، ُيِطيفُ  ِإْبِميُس  َفَجَعلَ  َيْتُرَكُو، َأنْ  اهللُ  َشاءَ  َما

 (5)."َيَتَماَلكُ 

                                                           

 (.14/217م، مفاتيح الغيب )ج( الراز (1
 ( انظر: المرجع السابؽ، نفس الصفحة.(2
 (.7/152ج) التأكيؿ محاسف، ( القاسمي(3
 (.3/462ج) فتح القدير، ( الشككاني(4
كاآلداب/خمؽ اإلنساف خالقا  ، البر كالصمةمسمـ: صحيح مسمـ]، [13516: رقـ الحديث 21/159أحمد: مسند أحمد ]( (5

 .[105: رقـ الحديث 1/93الحاكـ: المستدرؾ ]، [2611: رقـ الحديث 4/2016ال يتممؾ، 
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 ىما كالمراد كحكاء آلدـ عند الزمخشرم الخطاب في قكلو )بعضكـ لبعض عدك( أنو المعتزلة:
 (1).كميـ اإلنس كأنيما جعبل كمتشعبيـ اإلنس أصؿ كانا مال ألنيما كذريتيما،

. لبعض بعضيـ كتضميؿ كالتباغي التعادم مف الناس عميو ما عىديكّّ  ضعلب بعضكـ كمعنى
 (2).األرض إلى النزكؿ: كاليبكط

 كىذا مكافؽ لفيـ السمؼ ليذه اآلية.
دـ كزكجو اليبكط مف الجنة، كبٌيف أف نجح إبميس في إخراج آدـ كزكجو مف الجنة، فأمر اهلل آ األشاعرة:

 العداكة ستككف بينيـ في األرض.
 آلدـ إبميس عداكة ألف بالعداكة؛ أمران  كليس باليبكط أمر عدك، لبعض بعضكـ قاؿ الرازم: "اىبطكا

 كعداكتو الجنة مف أخرجيما حتى إياىما كاختداعو السجكد عف كاالستكبار الحسد بسبب السبلـ عمييما كحكاء
 فأما بو، مأمكران  يككف أف يجكز ال ذلؾ مف كشيء كالمعصية، الكفر إلى كالدعكة الكسكسة بإلقاء تيمالذري
 (3).بو" مأمكر فإنيا إلبميس، آدـ عداكة

 أف حقو الظاىر ىذا تكفية في يكفي: القاضي كالدليؿ عمى دخكؿ إبميس في ىذا الخطاب ما قالو 
 لـ لبعض الفريقيف بعض عداكة ذلؾ إلى انضاؼ فإذا ليـ، أعداء كالناس لمناس أعداء كالشياطيف إبميس يككف
 (4).الكبلـ في دخكلو يمتنع

 مسحص  خس حس جس): تعالى لقكؿ ذريتيما بيف كالعداكة متعاديف: كفسر اإليجي اآلية بقكلو: "أم

 (5).كالشيطاف" المؤمنيف بيف أك ،(جضحض مص خص

ليـ أشكاالن كأصنافان كأنيـ طكائؼ  فالصالح يؤمنكف بكجكد الجف كبأ السمفيتبيف مما سبؽ أف 
بميس ىك أبك الجف كما أف آدـ   كأنيـ مكمفكف كاإلنس، كقد كرد ذكر إبميس كالشيطاف في سكرة طو، كا 

 .ىك أبك البشر، كأف ىناؾ فرقان بيف الجف كالشيطاف

                                                           

 (.1/128ج( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )(1
 ( المرجع السابؽ، نفس الصفحة.(2
 (.3/464جم، مفاتيح الغيب )الراز ( (3
 (.22/110ج)مفاتيح الغيب ، الرازم( انظر: (4
 (.1/41القرآف )ج( اإليجي، جامع البياف في تفسير (5
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دقيؽ  يؤمنكف بكجكد الجف، كلكف بعض المعتزلة أنكركا كجكدىـ، كىذا النقؿ غير المعتزلةأما ك  
كلـ يينسب إلى مصدر مف مصادر المعتزلة المكثكقة، كيختمؼ المعتزلة مع السمؼ في بعض التفاصيؿ 

 كأجساـ الجف مثبلن، كلـ يخالفكا السمؼ في كثيرو مف األمكر.
فيؤمنكف بكجكد الجف، كلـ يختمفكا مع السمؼ في الجف كالشياطيف كأعماليـ  األشاعرة كأما
 كأصنافيـ.
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 المبحث الثاني
 السحر عند الفرق من خالل سورة طو

 تعريف السحر: المطمب األول
 :لغة السحرتعريف  -أولً 

 ثبلثة أصكؿ كالراء كالحاء السيفتعكد كممة السحر إلى االسـ الثبلثي )سحر(، قاؿ ابف فارس: " 
ىك إخراج  :السحر، ك كقاتاأل مف كقت كالثالث ،ةكشبي خدع كاآلخر األعضاء، مف عضك أحدىا: متباينة

 (1)."الباطؿ في صكرة الحؽ، كيقاؿ ىك الخديعة
 التي األخذة السحركالسحر مثؿ الخديعة التي تعتقد شيئان كىك ليس كذلؾ، يقكؿ ابف منظكر: "

 (2)."يرل ما عمى األصؿ كليس يرل كما األمر أف يظف حتى العيف تأخذ
 كسحره. العالـ: كالساحر ،سحران  يسحره سحره كقد ،سحر فيك كدؽ مأخذه لطؼ ما كؿ :كالسحر

 (3).خدعو بمعنى: أيضان 
 معاف:  مما سبؽ تبيف أف السحر يطمؽ عمى عدة

 ما لطؼ كدؽ. -3 الخديعة، -2كقت السحر،  -1
 في الصطالح:تعريف السحر  ثانيًا: 

 .تعريف السحر عند السمف -1
 عرفكا السحر اصطبلحان:يختمؼ المعني االصطبلحي عف المعنى المغكم، حيث إنيـ  ـل
 كيأخذ كزكجو، المرء بيف كيفرؽ كيقتؿ، فيمرض، كالقمكب، األبداف، في تؤثر كعيقىد كرقى عزائـ: السحر: أ

 (4).صاحبو عف الزكجيف أحد
 مف عقمو أك قمبو، أك المسحكر، بدف في يؤثر شيئان  يعمؿ أك بو، يتكمـ ككبلـ كرقى، عقد، :السحر: ب

 (5).لو مباشرة غير

                                                           

 (.3/138( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.4/348( ابف منظكر، لساف العرب )ج(2
 (.2/679ج، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )الجكىرم( انظر: (3
 (.4/64ج( انظر: ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )(4
 (.7/494ج( انظر: ابف مفمح، المبدع في شرح المقنع )(5



165 

 

 مف يحصؿ ما لممسحكر بسببيا تحصؿ التي كالتخييبلت الحيؿ مف الساحر يفعمو ما ىك: السحر :3
 (1).يقع بما الشبيية الفاسدة الخكاطر

 (2).شريرة نفس عف صادر لمعادة خارؽ أمر ىك :السحر: 4
 (3).الحؽ صكرة في الباطؿ إظيار :السحر: 5

 كاآللة الساحر فعؿ بو كيراد كيطمؽ بيا يسحر التي اآللة بو كيراد يطمؽ السحرقاؿ ابف حجر: "ك 
  الصكرة كتصكير ؛بالمحسكسات تككف كتارة ،العقد في كالنفث كالرقى ؛فقط المعاني مف معنى تككف تارة
 (4)."أبمغ كىك كالمعنكم الحسي األمريف بجمع كتارة المسحكر صكرة عمى

 نتيجة العناصر عالـ في تأثير أك مخادعة فيو ما كؿ ىك: السحرعرفو بعض المعاصريف بقكلو: "
 (5)."بالتعمـ اكتسابو يمكف تحد فيو كليس لمعادة الخارؽ يشبو نحكه، أك شيطاف مف اهلل بغير االستعانة
 ىذا التعريؼ ىك أقربيا إلى الصكاب؛ ألنو جمع بيف الحقيقة أك التأثير في السحر.ك 

  .تعريف السحر عند المعتزلة -2
 الفرؾ عنده المَّو يحدث مما ذلؾ كنحك العقد، في كالنفث كتمكيو، عرفو الزمخشرم بقكلو: "حيمة

 (6).نفسو" في لو السحر أفٌ  ال منو، ابتبلء كالخبلؼ كالنشكز
 يجكز كليس كاالحتياؿ التمكيو ىك السحر: اإلسبلـ أىؿ مف كغيرىـ المعتزلة قاؿ األشعرم: "قاؿ

 (7).إحداثو" عمى غيره يقدر ال ئان شي يحدث أف كال األعياف يقمب أف بسحره الساحر يبمغ أف
 :تعريف السحر عند األشاعرة -3

 التمكيو مجرل كيجرم حقيقتو غير عمى كيتخيؿ سببو يخفى أمر عٌرؼ األشاعرة السحر بأنو: "كؿ
  (8)."كقد يستعمؿ مقيدا فيما يمدح كيحمدفاعمو،  ذـ أفاد يقيد كلـ أطمؽ كمتى كالخداع،

 كمكقفيـ منو. كىذا قريب مف تعريؼ السمؼ لمسحر

                                                           

 (.1/139ج) فتح القدير( انظر: الشككاني، (1
 (.1/125ج( انظر: المباركفكرم، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )(2
 (.13/240ج( انظر: العظيـ آبادم، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ )(3
 (.10/222ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم( ابف حجر، (4
 (.140مو في الكتاب كالسنة )ص ( المعتؽ، حقيقة السحر كحك(5
 (.1/173( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(6
 (.2/328ج) مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف( األشعرم، (7
 (.3/619( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(8
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 معتقد الفرق في السحر: المطمب الثاني
 أوًل: معتقد السمف في السحر

إلى أف لمسحر حقيقةن كأثران، كقد دؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة، قاؿ اإلماـ النككم:  السمؼذىب  
 كحقيقة حقيقة لو كأف السحر إثبات عمى األمة عمماء كجميكر السنة أىؿ مذىب :المازرم اإلماـ قاؿ"

 ال باطمة خياالت إلى منو يقع ما كأضاؼ حقيقتو كنفى ذلؾ أنكر لمف خبلفان  الثابتة األشياء مف غيره
 كأنو بو يكفر مما أنو إلى إشارة فيو ما كذكر يتعمـ مما أنو كذكر كتابو في تعالى اهلل ذكره كقد ليا حقائؽ
 (1)."لو حقيقة ال فيما يمكف ال كمو كىذا كزكجو المرء بيف يفرؽ
 (2)."حقيقة كلو ثابت السحر أف إلى السنة أىؿ ذىبقاؿ القرطبي: "ك 
 ألدلة عمى إثبات السحر: ا

 عمى أف لمسحر حقيقةن كتأثيران بأدلة مف الكتاب كالسنة: السمؼاستدؿ 
 من القرآن: -1

 ىن من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ زئ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه جه  ين

 زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ

 [.102البقرة: ] رئ...يف ىف يث ىث  نث

 وجو الدللة:
عني بقكلو: )تتمك( ، تحدث كتركم، كتتكمـ بو أف السحر لو تأثير كأثر قاؿ الطبرم في تفسيره: " 
ىي ككجو قائمك ىذا القكؿ تأكيميـ ذلؾ، إلى أف الشياطيف  ،نحك "ًتبلكة" الرجؿ لمقرآف، كىي قراءتو ،كتخبر

فتككف  كقد يجكز أف تككف الشياطيف تمت ذلؾ دراسة كركاية كعمبلن ، التي عممت الناس السحر كركتو ليـ
 (3)."فاتبعت الييكد منياجيا في ذلؾ، كعممت بو، كركتو ،كانت متبعتو بالعمؿ، كدارستو بالركاية

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٹ ٹ زئ 

 [.5-1: الفمؽ] رئ ىب نب مب زب رب يئ ىئ

                                                           

 (.14/174ج( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج )(1
 (.2/46القرآف )ج ( القرطبي، الجامع ألحكاـ(2
 (.3/411( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(3
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 وجو الدللة:
 كينفثف سحرىف في يعقدف البلتي السكاحر يعني ىذه اآلية تدؿ عمى أنو شيء مكجكد لو حقيقة

 (1).منو باالستعاذة اهلل يأمر لـ حقيقة السحر أف فمكال ،عقدىف في
يتبيف مما سبؽ أف القرآف قد حذر مف السحر كمف الذيف يصنعكف السحر، كالسحر لو تأثير كىك 

 .حقيقي
 من السنة: -2
تَّى ، النًَّبيُّ  سيًحرى : قىالىتٍ  عىاًئشةى  عىفٍ  -أ يَّؿي  كىافى  حى مىا الشٍَّيءى  يىٍفعىؿي  أىنَّوي  ًإلىٍيوً  ييخى تَّى يىٍفعىميوي، كى  يىٍكـو  ذىاتى  كىافى  حى

ا دىعىا، دىعى ا فىقىعىدى : رىجيبلىفً  تىاًنيأى  ًشفىاًئي، ًفيوً  ًفيمىا أىٍفتىاًني المَّوى  أىفَّ  أىشىعىٍرتً : " قىاؿى  ثيَـّ  كى ديىيمى  رىٍأًسي ًعٍندى  أىحى
ري  ، ًعٍندى  كىاآلخى ا فىقىاؿى  ًرٍجمىيَّ ديىيمى رً  أىحى ا ًلآٍلخى عي  مى ًؿ؟ كىجى ،: قىاؿى  الرَّجي مىفٍ : قىاؿى  مىٍطبيكبه  ٍبفي  لىًبيدي  قىاؿى  طىبَّوي؟ كى

، ـً ميشىاقىةو  ميشيطو  ًفي: قىاؿى  ذىا، ًفيمىا: قىاؿى  األىٍعصى ، طىٍمعىةو  جيؼّْ كى  كى ؟ فىأىٍيفى  قىاؿى  ذىكىرو " ذىٍركىافى  ًبٍئرً  ًفي: قىاؿى  ىيكى
رىجى  عى  ثيَـّ  ، النًَّبيُّ  ًإلىٍييىا فىخى عى  ًحيفى  ًلعىاًئشىةى  فىقىاؿى  رىجى  اٍستىٍخرىٍجتىوي؟ فىقيٍمتي  "الشََّياِطينِ  ُرُءوُس  َكَأنَّوُ  َنْخُمَيا": رىجى
 (2).الًبٍئري  ديًفنىتً  ثيَـّ  "َشرِّا النَّاسِ  َعَمى َذِلكَ  ُيِثيرَ  َأنْ  َوَخِشيتُ  المَُّو، َشَفاِني دْ َفقَ  َأَنا َأمَّا َل،": فىقىاؿى 

 وجو الدللة:
 كأخرجت دفنت أشياء كأنو بإثباتو مصرح أيضان  الحديث كىذا لو حقيقة ال فيما يمكف ال كمو كىذا  

 (3).العقؿ في يستنكر كال محاؿ الحقائؽ مف ككنو فإحالة قالكه ما يبطؿ كمو كىذا
مف خبلؿ الحديث السابؽ يتبيف كجكد السحر حقيقة كيككف لو تأثير مف مرض أك صرع أك ما 

 شابو ذلؾ.

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  -ب ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ،"الُموِبَقاتِ  السَّْبعَ  ْجَتِنُبواا": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى مى ؟ كى : قىاؿى  ىيفَّ
َبا، َوَأْكلُ  ِبالَحقّْ، ِإلَّ  المَّوُ  َحرَّمَ  الَِّتي النَّْفسِ  َوَقْتلُ  َوالسّْْحُر، ِبالمَِّو، لشّْْركُ ا"  َيْومَ  َوالتََّولّْي الَيِتيِم، َمالِ  َوَأْكلُ  الرّْ

 (4)."الَغاِفاَلتِ  الُمْؤِمَناتِ  الُمْحَصَناتِ  َوَقْذفُ  الزَّْحِف،

                                                           

 (.4/35ج( انظر: الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف )(1
، مسمـ: صحيح مسمـ]، [3268: رقـ الحديث 4/122 ، بدء الخمؽ/صفة إبميس كجنكده،: صحيح البخارم]البخارم( (2

 .[2189ـ الحديث : رق4/1720 السبلـ/السحر،
 (.14/174ج) الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج( انظر: النككم،  (3
: رقـ 4/10 إن الذين يأكمون أموال اليتامى ظممًا{،، الكصايا/قكؿ اهلل تعالى: }متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (4

 .[89: رقـ الحديث 1/92 ، اإليماف/بياف الكبائر كأكبرىا،مسمـ: صحيح مسمـ]، [2766الحديث 
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 وجو الدللة:
 بعد الثانية المرتبة في جعمو بؿ السحر منيا كعد المكبقات السبع باجتناب رناأم لـ  الرسكؿ أف

 (1).حقيقة لو أف عمى يدؿ مما ،باهلل الشرؾ
 فيذا يدؿ داللة عظيمة عمى حقيقة السحر كتأثيره عمى البشر كما يعكد عمييـ مف الضرر.

 َلمْ  َعْجَوًة، َتَمرَاتٍ  َسْبعَ  َيْومٍ  ُكلَّ  َتَصبَّحَ  نْ مَ ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،بف أبي كقاص  سىٍعدو عف  -ج
 (2)."ِسْحرٌ  َولَ  ُسمّّ  الَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َيُضرَّهُ 

 وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف العجكة ىي كقاية مف السـ كالسحر، كال تككف الكقاية إال مف شيء لو حقيقة  

 (3).كتأثير عمى بدف اإلنساف
 ل بالسحر:حكم العم -ثالثاً 

ال خبلؼ بيف أىؿ العمـ إلى أف العمؿ بالسحر محـر بالكتاب كالسنة، كقد مرت بعض األدلة  
 عمى ذلؾ؛ منيا حديث السبع المكبقات.
 مف التي النجكـ أف كذلؾ: كاإلجماع كالسنة بالكتاب محـر كالسحرقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "

 االستقساـ جنس مف الحكادث؛ عمى النجكـ بحركات االستدالؿ كىك عممي :أحدىما ؛نكعاف السحر
 كنحكىا كطبلسـ: األرضية المنفعمة بالقكل السماكية القكل إنو يقكلكف الذم كىك عممي :الثاني. باألزالـ
 (4)."السحر أنكاع أرفع مف كىذا

 مف  اهلل رسكؿ عده كقد ،باإلجماع الكبائر مف كىك حراـ السحر عمؿكقاؿ اإلماـ النككم: "
 فعؿ أك قكؿ فيو كاف فإف ،كبيرة معصيتو بؿ ؛كفران  يككف ال كقد كفران  يككف قد نو، كا  المكبقات لسبعا

ال كفر الكفر يقتضي ال ،كفر الكفر يقتضي ما تضمف فإف ،فحراـ كتعميمو تعممو كأما ،فبل كا  ذا فبل كا   لـ كا 
 (5).فاختمؼ العمماء عمى قكليف" الكفر يقتضي ما فيو يكف

 مف السبع المكبقات. الكبائر التي نيى اهلل عنيا، كىك أف السحر محـر كىك مف يظير مما مضى

                                                           

 (.155( انظر: المعتؽ، حقيقة السحر كحكمو في الكتاب كالسنة )ص (1
، مسمـ: صحيح مسمـ]، [5445: رقـ الحديث 7/80 ، األطعمة/العجكة،متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (2

 .[2047: رقـ الحديث 3/1618 األشربة/فضؿ تمر المدينة،
 (.10/239ج) م شرح صحيح البخارمفتح البار ( انظر: ابف حجر، (3
 (.35/171ج) مجمكع الفتاكل، ابف تيمية( (4
 (.14/176ج) الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج( النككم، (5
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 حكم تعمم السحر: -رابعاً 
، كىك ال يجكز،   ذىب جميكر الفقياء عمى أف تعمـ السحر محـر

 (1).الكبائر مف كتعميمو السحر تعمـ أف كالفقياء العمماء عميو نص كالذم
 كأبك مالؾ قاؿ كبو ،يكفر أنو إلى السمؼ مف طائفة بفذى ال؟ أك الساحر يكفر ىؿ: كاختمفكا

 (2).يكفر فبل يضر شيء كسقي كتدخيف بأدكية سحره يككف أف إال: كأحمد حنيفة
 الذيف الشياطيف ككفر يكفر بو عمؿ أك عممو أك السحر تعمـ مف كؿ ككذلؾجاء في معارج القبكؿ: "

ياه تخرج كبو ركل عنو، كخريجو الشيطاف تمميذ ىك بؿ، كبينيـ بينو فرؽ ال إذا، الناس عممكه  اتبع؛ كا 

  رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  زئ :الممكيف في تعالى قاؿ كليذا

  (3)."ال أك كعممو بو عمؿ سكاء يكفر تعممو بمجرد أنو تعالى فبيف  [102]البقرة: رئمئ

 تعمـ لعمماءا بعض أجاز كقدابف حجر: "كلكف ذكر ابف حجر قكؿ بعض العمماء بإجازتو ألمريف فقاؿ 
ما غيره مف كفر فيو ما لتمييز إما أمريف ألحد السحر  (4)".فيو كقع عمف إلزالتو كا 

 فيو فإف تكفر فبل فتنة نحف إنما الممكيف لساف عمى اآلية في قكلو كذاابف حجر بقكلو: " كأكد
 ببعض لعمؿا مف قررتو ما عمى كاضح كمو كىذا كفران  بو العمؿ فيككف كفر السحر تعمـ أف إلى إشارة
 (5)."أنكاعو

ال شؾ أف أقكاؿ المحققيف مف العمماء أف تعمـ السحر كتعميمو محرـه ال يجكز؛ لما فيو مف مخالفة 
 كلما فيو مف الخداع كالتخييؿ كالكىـ المضمؿ. ،لشريعة اإلسبلـ، كىك مف الكبائر التي ذكرىا النبي 

 . السحرفي ثانيًا: عقيدة المعتزلة 
 ر، كحقيقتو ككجكده.مف السح طمب عف مكقؼ المعتزلةفي ىذا الم نتحدث

 وجود السحر: -1
 (6).يؤمف عامة المعتزلة بكجكد السحر، كال ينكركف كقكعو لكركده في الكتاب كالسنة

                                                           

 (.7/216ج(، الشككاني، نيؿ األكطار )14/63ج) البخارم صحيح شرح القارم عمدة( انظر: العيني،  (1
 (.281تكحيد )ص ( انظر: التميمي، فتح المجيد شرح كتاب ال(2
 (.2/553ج( الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ )(3
 (.10/224ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم( ابف حجر، (4
 (.10/225ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم( ابف حجر، (5
 (.1/172( انظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(6
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 قيقة السحر:: ح2
 كىذا مخالؼ لمكتاب كالسنة.المعتزلة بحقيقة السحر كتأثيره،  ال يؤمف

 أركىا [116األعراؼ: ] رئ مص خص  حص  زئ : ىحيث قاؿ الزمخشرم عند تفسير قكلو تعال

 ]طو: رئىي مي خي حي جي يه   زئ   تعالى كقكلو بخبلفو، الحقيقة ما إلييا كالشعكذة، كخيمكا بالحيؿ

66]".(1)
 

 إلى كالمنسكب التخيؿ إلى المنسكب النكع إال إنكارىا عمى اتفقكا فقد المعتزلة قاؿ الرازم: "أما
 أنكركىا، فقد األكؿ الخمسة األقساـ فأما كالنميمة، التضريب إلى كالمنسكب المبمدة األدكية بعض إطعاـ
 (2).كجكدىا" كجكزكا بيا قاؿ مف كفركا كلعميـ

 بمثمو، باإلتياف الرسكؿ تحدم ىك فقط الفرؽ جعمكا بؿ كالسحر؛ المعجزات بيف يفرؽ المعتزلة كلـ
 السحر، عمؿ ينسبو أف: أحدىما: بكجييف اهلل أبطمو النبكة بو كادعي بسحره الساحر احتج كلك قالكا:
 (3).معارضتو تمكف أف: كالثاني

 عمى بصحيح ليس كىذا لو، حقيقة ال تخييؿ السحر أف كغيرىـ المعتزلة مف قكـ حيث زعـ
 (4).حقيقة لو ما كمنو تخييؿ، ىك ما منو بؿ إطبلقو؛

 يبمغ أف يجكز كليس حتياؿكاال التمكيو ىك السحر: اإلسبلـ أىؿ مف كغيرىـ المعتزلة قاؿ األشعرم: "قاؿ
 (5).إحداثو" عمى غيره يقدر ال شيئان  يحدث أف كال األعياف يقمب أف بسحره الساحر

 تفسيره في الرازم اهلل عبد أبك كنقؿ ابف كثير قكؿ الرازم ىذا في تفسيره كعٌمؽ عميو بقكلو: "حكى 
 جكزكا فقد السنة أىؿ كأما: قاؿ. كجكده اعتقد مف كفركا كربما: قاؿ السحر، كجكد أنكركا أنيـ المعتزلة عف
 يخمؽ اهلل إف: قالكا أنيـ إال إنسانان، كالحمار حماران، اإلنساف كيقمب اليكاء، في يطير أف الساحر يقدر أف

 الفمؾ ىك ذلؾ في المؤثر يككف أف فأما المعينة، الكممات كتمؾ الرقى تمؾ الساحر يقكؿ عندما األشياء
 (6).الصابئة" كالمنجميف سفةلمفبل خبلفا فبل كالنجكـ

 يظير مما سبؽ أف المعتزلة ال يثبتكف السحر، كىذا مخالؼ لما عميو أىؿ الحؽ كالتكحيد.
                                                           

 (.2/140ائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، الكشاؼ عف حق(1
 (.3/625( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
 (.3/1380ج( انظر: المحمكد، مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة )(3
 (.325( انظر: عبد الكىاب، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد )ص (4
 (.2/328ج) المصميف مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ( األشعرم، (5
 (.1/366( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(6
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 . ثالثًا: عقيدة األشاعرة في السحر
 وجود السحر: -1

 (1).يؤمف عامة األشاعرة بكجكد السحر، كال ينكركف كقكعو لكركده في الكتاب كالسنة
: "فأما السحر فثابت، كنحف نصفو أكالن، ثـ ندؿ عقبلن عمى جكازه، كنتمسؾ بمكارد قاؿ الجكيني في اإلرشاد

 (2).السمع عمى كقكعو"
 حقيقة السحر: -2

 (3)يعتقد األشاعرة بأف لمسحر حقيقةن كتأثيران، كىك ما نص عميو أئمتيـ كاإلماـ الرازم في تفسيره
 (4).كالجكيني في اإلرشاد

السحر فالذم نذىب إليو أف لو حقيقة عندنا، فمنو التخييؿ كالتمثيؿ  قاؿ الباقبلني ما نصو: "فأما
 (5).باآلالت المعركفة"

 كمما خالؼ بو األشاعرة في ذلؾ:
زعميـ أف السحر كالمعجزة مف جنس كاحد، كال فرؽ بينيما إال دعكل النبكة كالتحدم كعدـ المعارضة،  -1

 (6).ا لـ يدع النبكةفكؿ ما يأتي بو النبي يجكز أف يأتي بو الساحر إذ
أف الساحر يستطيع أف يقمب األعياف كالحقائؽ بسحره، فيستطيع أف يقمب العصا إلى حية، كما فعؿ  -2

 (7).كيسمى قمب الحقائؽ اإلحالة مكسى
 يمكف ال أف بشرط آية، كالكاىف الساحر، بو يأتي ما يككف أف يجكز تقكلكف: تيمية: "كأنتـ قاؿ ابف
 (8).عندكـ" يعقؿ معنى لمعادة خارقان  ككنول يبؽ فمـ. معارضتو

 

                                                           

(، الرازم، 77( انظر: الباقبلني، البياف عف الفرؽ بيف المعجزات كالكرامات كالحيؿ كالكيانة كالسحر النارنجات )ص (1
 (.321(، الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص 3/619مفاتيح الغيب )ج

 (.321)ص  المرجع السابؽ،( (2
 (.3/625ج)مفاتيح الغيب ( انظر: الرازم، (3
 (.323( انظر: الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص (4
 (.77( الباقبلني، البياف عف الفرؽ بيف المعجزات كالكرامات كالحيؿ كالكيانة كالسحر النارنجات )ص (5
 (.1/599ج) نبكاتال( انظر: ابف تيمية، (6
 (.522( انظر: الغامدم، نقض عقائد األشاعرة كالماتريدية )ص (7
 (.1/599ج) النبكات( ابف تيمية، (8
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ال  استدؿٌ  إذا الخكارؽ، مف كالكياف لمسحرة ما جنس مف الرسكؿ معجزات تككف أف عندىـ فيجكز كقاؿ: "كا 
 (1).الرسكؿ" بيا

كبذلؾ خمط األشاعرة بيف السحر كالمعجزة، كجعمكا الفرؽ بينيما أال يمكف معارضتو كدعكل 
يؼ المعجزة عند أىؿ السنة، التي تككف عمى يد نبي مف األنبياء كليس ساحران مف النبكة، كىذا مخالؼ لتعر 

 السحرة، زىنا كافقكا المعتزلة في ذلؾ.
 حكم تعمم السحر: -3

يرل األشاعرة أف تعمـ السحر جائز؛ كربما كصؿ إلى درجة الكجكب، كلـ يقؿ أم مف العمماء في 
 السمؼ أك الخمؼ بيذا القكؿ.

 شريؼ، لذاتو العمـ ألف محظكر؛ كال قبيح غير بالسحر العمـ عمى أف المحققكف تفؽقاؿ الرازم: "ا
 لـ لك السحر كألف ، [9الزمر: ] رئ مكجل لك  خك حك جك مق حق مف زئ : تعالى قكلو لعمكـ كأيضان 
 عميو الكاجب يتكقؼ كما كاجب معجزان  المعجز بككف كالعمـ المعجز، كبيف بينو الفرؽ أمكف لما يعمـ يكف
 حرامان  يككف كيؼ كاجبان  يككف كما كاجبان  بالسحر العمـ تحصيؿ يككف أف يقتضي فيذا كاجب فيك

 (2).كقبيحان"
األكؿ: قكلو: العمـ بالسحر ليس بقبيح، إف عنى بو ليس كقكلو مردكد كيجاب عنو مف كجكه،  

ف عنى ليس بقبيح شرعان  بقبيح عقبلن   مل خل زئ ى: ففي قكلو تعال فمخالفكه مف المعتزلة يمنعكف ذلؾ، كا 

 تبشيع لتعمـ السحر.  [102]البقرة:  رئ... يل ىل
ٍيرىةى، أىًبي الحديث عىفٍ كفي   َفَقدْ  َيُقوُل، ِفيَما َفَصدََّقوُ  َكاِىًنا َأوْ  َعرَّاًفا َأَتى َمنْ ":  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى
 ".(3) ُمَحمَّدٍ  َعَمى ُأْنِزلَ  ِبَما َكَفرَ 

 ُوِكلَ  َشْيًئا َتَعمَّقَ  َوَمنْ  َأْشَرَك، َفَقدْ  َسَحرَ  َوَمنْ  َسَحَر، َفَقدْ  ِفيَيا َنَفثَ  ُثمَّ  ُعْقَدةً  دَ َعقَ  َمنْ "كفي السنف: 
 (4)."ِإَلْيوِ 

                                                           

 (.1/486ج) المرجع السابؽ،( (1
 (.3/626( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
كقتمو،  سامة/تكفير الساحر، القالبييقي: السنف الكبرل]، [15: رقـ الحديث 1/49الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف ]( (3
، صححو الحاكـ ككافقو [10005: رقـ الحديث 10/76الطبراني: المعجـ الكبير ]، [16496: رقـ الحديث 8/233

 الذىبي.
النسائي: السنف الصغرل ]، [3528: رقـ الحديث 3/449 ، المحاربة/الحكـ في السحرة،النسائي: السنف الكبرل]( (4

: رقـ  2/127الطبراني: المعجـ األكسط ]، [4079: رقـ الحديث 4/112 كـ في السحرة،، تحريـ الدـ/الح)المجتبى(
 (.4/112جف الصغرل )نالسالنسائي، . ضٌعفو األلباني، [1469الحديث 
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مع ما ذكرنا مف اآلية  ، اتفؽ المحققكف عمى ذلؾ، ككيؼ ال يككف محظكران الثاني: قكلو: كال محظكران  
 .يف نصكصيـ عمى ذلؾ؟كالحديث، كالمحققكف ىـ عمماء الشريعة، كأ

ف العظيـ، آ: القر ألف أعظـ معجزات رسكلنا  ؛الثالث: قكلو: كألنو لك لـ يعمـ ... إلى آخره، كبلـ فاسد
 الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو.

ضركرة ، ثـ مف المعمكـ بال، كىذا العمـ ال يتكقؼ عمى عمـ السحر أصبلن الرابع: قكلو: كالعمـ بككنو معجزان 
أف الصحابة كالتابعيف كأئمة المسمميف كعامتيـ كانكا يعممكف المعجز كيفرقكف بينو كبيف غيره، كلـ يككنكا 
يعممكف السحر كال تعممكه كال عممكه، كالذم نص عميو العمماء كالفقياء أف تعمـ السحر كتعميمو مف 

 (1)."الكبائر
ى أف تعمـ السحر جائز أك يصؿ لمكجكب، كبذلؾ يسقط استدالؿ اإلماـ الرازم بتمؾ األدلة عم
 كبذلؾ خالؼ األشاعرة السمؼى الصالح في حكـ تعمـ السحر.

 ىل يكفر الساحر أم ل؟ -4
 فيو لما الخالقة كىي العالـ ليذا المدبرة ىي الككاكب أف اعتقد مف أف في األمة بيف نزاع الإنو 

 إلطبلؽ. ا عمى كافران  يككف فإنو كالشركر، كالخيرات الحكادث مف
يعتقد أنو قد يبمغ ركح اإلنساف في التصفية كالقكة إلى حيث يقدر بيا عمى إيجاد األجساـ  مف أفك 

 التي األنكاع سائر ، كأماعمى تكفيره كالحياة كالقدرة كتغيير البنية كالشكؿ، فاألظير إجماع األمة أيضان 
 (2).بكفر ليس أنو شؾ فبل السحر مف عددناىا

، في حيف أف الرازم صرح بعدـ معتزلة، حيث رأكا أف الساحر يكفرىنا رأم ال كقد خالؼ األشاعرة
 كفره.

  ل؟ أم قتل الساحر يجب ىل -5
ذىبت األشاعرة في أف مف كصؿ مف السحرة إلى حد الكفر كالردة فإنو ييقتؿ بعد عرض التكبة  

 عميو.
 أف كىك: الثاني كالنكع. مدبرة ليةآ ككنيا الككاكب في يعتقد أف كىك: األكؿ النكع قاؿ الرازم: "أما

 كتركيب كالعقؿ كالقدرة الحياة كخمؽ األجساـ خمؽ عمى بالقدرة مكصكفان  يصير قد الساحر أف يعتقد
 (3).قتؿ" أصر فإف يستتاب كالمرتد كاف االعتقاد بيذا أتى إذا فالمسمـ كفرىما، في شؾ فبل األشكاؿ،

ال قيتؿ.تيف كبل الحالفي السمؼ كىذا القكؿ مكافؽ لرأم   أف المرتد يستتاب كا 
                                                           

 (.1/366(، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج14/63ج) البخارم صحيح شرح القارم عمدة( العيني، (1
 (.627-3/626غيب )ج( انظر: الرازم، مفاتيح ال(2
 (.3/627( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
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 مواضع ذكر السحر في سورة طو: المطمب الثالث
 تاقاتيا في عشرة مكاضع في السكرة كمكقؼ الفرؽ فييا كما يمي:كردت كممة السحر بمش

 .[57 ]طو: رئ يك ىك مك لك  اك يق ىق ٹ ٹ زئ الموضع األول: 

، حيث يٌدعي أف إياىا مكسى   فرعكف لما رأل اآليات التي أراه ىذا القكؿ حكايةن عف السمف:
 اء بو مكسى ليخرج بو بني إسرائيؿىذا سحر ج

 مكسى يا أجئتنا: مكسى لرسكلنا كميا آياتنا أريناه لما فرعكف قاؿ: ذكره تعالى يقكؿقاؿ الطبرم: "
 (1)."بو جئتنا الذم ىذا بسحرؾ كدكرنا منازلنا مف لتخرجنا

 ، كأنو يقع مف اإلنس بفعميـ.تثبت اآلية الكريمة كجكد السحر المعتزلة:
يقانو لعممو  مكسى بو جاء مما خكفان  ترعد كانت فرائصو قاؿ الزمخشرم: "إف  الحؽ، عمى أنو كا 

 محالة، ال ممكو عمى غالبو كأنو ناصره، يقؿ كال يخذؿ ال مثمو كأف النقادت الجباؿ قكد أراد لك المحؽ كأف
ال كتحير، تعمؿ ًبًسٍحًرؾى  كقكلو  كيغمبو أرضو مف مثمو ممكان  يخرج أف يقدر ال ساحران  أف عميو ىيخف فكيؼ كا 
 (2).بالسحر" ممكو عمى

ثبات كقكع السحر. كلـ يخالؼ المعتزلة السمؼ في تفسير اآلية  كا 
اآلية دليؿ عمى إثبات السحر ككقكعو زمف فرعكف، حيث إف فرعكف اٌدعى أف ما جاء بو مكسى  األشاعرة:
 .ىك سحر كليس معجزة 

 بو جئتنا ما أف كىي  نبكتو في الطاعنة الشبية كأكرد حكى اهلل تعالى شبية فرعكفالرازم: "قاؿ 
 (3).معجز" ال سحر

 كىذا الكبلـ مكافؽ لرأم السمؼ في إثبات السحر.

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٹ ٹ زئ  الموضع الثاني:

 .[58 ]طو: رئمي

جاء بو فرعكف بسحر يبطمو، كىذا مف باب  يؤمف فرعكف بكجكد السحر كلذلؾ أراد أف يقابؿ ما
 المكايدة كالمغالبة.

                                                           

 (.18/322الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج( (1
 (.3/70ج) عف حقائؽ غكامض التنزيؿالكشاؼ ، الزمخشرم( (2
 (.22/63( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
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بىٍينىؾى  بىٍينىنا فىاٍجعىؿٍ  بمثمو السّْحر مف بو جئتى  ما فمنقابمفَّ : أمقاؿ ابف الجكزم: " السمف: ٍكًعدان  كى : أم مى
بلن  كبينؾى  بيننا اضرب  مكعدان  كبينؾى  بيننا اجعؿ :كقيؿ مىكانان  أىٍنتى  كىال نىٍحفي  نجاكزه ال: أم نيٍخًمفيوي  ال كميقاتان  أجى
 (1)."حضكره في خبلؼ ًمنَّا يقع كال المكاف، ذلؾ لحضكرنا نتكاعد مكانان 

، كىك تصريح بأنيـ يدعكف بأف ما جاء كىذا مف باب المكايدة بيف سحرة فرعكف كبيف مكسى  المعتزلة:
 بو مكسى ىك سحر كليس معجزة.

بىٍينىؾى  بىٍينىنا فىاٍجعىؿٍ ) وقكل في المكعد يخمك قاؿ الزمخشرم: "ال ٍكًعدان  كى  أك مكانان  أك زمانان  يجعؿ أف مف (مى
 (2).مصدران"

 كليس في ذلؾ ما يخالؼ عقيدة السمؼ، كىك دليؿ عمى كجكد السحر في زمانيـ.
أراد فرعكف أف يقابؿ المعجزة بالسحر، فقاؿ عنيا بأنيا سحر كذلؾ دليؿ عمى أف السحر معركؼ  األشاعرة:
 لدييـ. مشيكر

 كالسحر معارضتو يتعذر مما المعجز لككف السحر عف يتميز إنما المعجز أف عمـ لماقاؿ الرازم: "
 بيننا اجعؿ أم المصدر بمعنى اآلية ىذه في مثمو، كالمكعد الذم بسحر فمنأتينؾ: قاؿ معارضتو يمكف مما

 (3).بالخمؼ" كصفو يصح الذم ىك الكعد ألف نخمفو؛ ال كعدان  كبينؾ
خالؼ األشاعرة السمؼ في الفرؽ بيف المعجزة كالسحر، حيث إنيـ قصركا ذلؾ عمى عدـ ىنا 

 معارضتو، مع أف المعجزة تظير عمى يد نبي كالسحر يظير عمى يد ساحر.

 خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٹ ٹ زئ : الموضع الثالث

 .[63 ]طو: رئ مك لك

ىـ مجرد سحرة  مكسى كىاركف يقر سحرة فرعكف بكجكد السحر كبفعمو كتأثيره، كيٌدعكف أف  
 كليسكا أنبياء مف عند اهلل.

 مكسى: يعنكف كأخاه الرجؿ ىذا أف تعممكف: بينيـ فيما قالكا السحرة فقاؿ ابف كثير: "إ السمف:
 عمى كيستكليا كقكمكـ يغمباكـ أف اليـك ىذا في يريداف السحر، بصناعة خبيراف عالماف ساحراف كىاركف
 الطريقة، بيذه كيستبدا، أرضكـ مف كيخرجاكـ عميو فينتصرا كجنكده، فرعكف كيقاتبل ةالعام كتتبعيما الناس،

                                                           

 (.3/163ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ج( (1
 (.3/70، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم(2
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 بيا الرياسة ليما كتمحضت بذلؾ، كتفردا األرض، مف كأخرجاكـ أىمكاكـ ىذاف غمب إذا: يقكلكف السحر، كىي
 (1)."دكنكـ

يات العظاـ عرفكا فكاف السحرة في بداية األمر يظنكف أف مكسى كىاركف سحرة كلكف عندما رأك اآل
نما معجزات مف عند اهلل  . أنو ليس سحران كا 

 أنبياء. كاساحراف كليس ه مكسى إنو اتياـ كتزكير بأف مكسى كأخا المعتزلة:
 مف خكفان  كتزكيره، الكبلـ ىذا تمفيؽ في نجكاىـ فكانت لساحراف، ىذاف إف: قالكا قاؿ الزمخشرم: "ثـ

 (2).ما"اتباعي عف لمناس كتثبيطان  غمبتيما،
 كىذه اآلية تدلؿ عمى تأثير السحر كأف لو حقيقة لكف المعتزلة ال يقكلكف بذلؾ.

كالطعف في نبكتيما كاتياميما بالسحر؛ لمتنفير  ىذا حكاية عف قكؿ السحرة بحؽ مكسى كأخيو  األشاعرة:
 مف دعكتيما.

 طبع كؿ أف لما وعن التنفير في مبالغة ثـ  مكسى معجزات في منيـ طعف كىذاقاؿ الرازم: "
 فإذا لو بقاء ال السحر أف يعمـ اإلنساف إف حيث كمف الساحر، رؤية ككراىة السحر عف النفرة يقتضي سميـ

 يخرجاكـ أف يريداف: قكلو: كثانييا. لمذىبو كال لدينو كال لو بقاء ال فإنو نتبعو كيؼ: قالكا السحر فيو اعتقدكا
 (3).القمكب" عمى شديدة كالمكلد المنشأ، عف فارقةالم ألف التنفير نياية في كىذا أرضكـ مف

 رئ  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من  خن  ٹ ٹ زئ  : والخامس الموضع الرابع
  .[66 ]طو:

يقكؿ تعالى ذكره: قاؿ مكسى  رئ ىنين من  خن  زئ كقكلو : "حيث يقكؿ الطبرم في تفسير اآليةالسمف: 
، كفي رئىي مي خي حي جي يه ىه مه جهزئكقكلو ، لمسحرة: بؿ ألقكا أنتـ ما معكـ قبمي

ىذا الكبلـ متركؾ، كىك: فألقكا ما معيـ مف الحباؿ كالعصٌي، فإذا حباليـ، ترؾ ذكره استغناء بداللة الكبلـ 
الذم ذكر عميو عنو، كذيكر أف السحرة سحركا عيف مكسى كأعيف الناس قبؿ أف يمقكا حباليـ كعصييـ، فخيؿ 

 (4)."حينئذ إلى مكسى أنيا تسعى
ؿ المعتزلة بيذه اآلية عمى أنو ال تأثير لمسحر كال حقيقة لو؛ ألف اهلل قاؿ يخٌيؿ إليو استد المعتزلة:
 كلـ يقؿ تسعى.

                                                           

 بتصرؼ. (،5/301ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( (1
 (.3/72ج) ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿالزمخشرم( (2
 (.22/70( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
 (. 18/336يؿ القرآف )ج( الطبرم، جامع البياف في تأك 4)
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 عمى :كالمعنى تمثيؿ، كىذا كعصييـ، حباليـ سعى تخييؿ كقت مكسى قاؿ الزمخشرم: "ففاجأ
ا. كتخيؿ بمعنى كتخيؿ عمى ككف الحباؿ كالعصٌى مخيمة سعييالسعي،  إليو مخيمة كعصييـ حباليـ مفاجأتو

يركل أنيـ لطخكىا  ،تتخيؿ. كطريقو طريؽ تخيؿ كنخيؿ: عمى أٌف اهلل تعالى ىك المخيؿ لممحنة كاالبتبلء
 (1)."بالزئبؽ، فمما ضربت عمييا الشمس اضطربت كاىتزت، فخيمت ذلؾ

 كىذا مما خالؼ بو المعتزلة أىؿ السنة كال دليؿ ليـ في ذلؾ كما ذكرنا سابقان.
عتقد األشاعرة بأف لمسحر حقيقةن كتأثيران، كىي نفس اآلية التي استدؿ بيا المعتزلة عمى نفي حقيقة ي األشاعرة:
 السحر

 تسعى أنيا  مكسى إلى يخيؿ صار الذم المبمغ سحرىـ في بمغكا أنيـ كالمرادقاؿ الرازم: "
 الشمس كقعت إذا بما حشكىا إنيـ كيقاؿ: الحقيقة، في حية كانت أنيا ال الحيات مف حيان  يككف ما كسعي
 (2).تسعى" أنيا يظف كاف رآىا فمف ببعض بعضيا كاتصؿ كثرت كلما كيتحرؾ، يضطرب عميو

 كىذا مما كافؽ فيو األشاعرة السمؼ.

 زث رث يت نتىت مت  زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ ٹ ٹ زئ الموضع السادس والسابع: 

 .[69 ]طو: رئ نث مث

 لو حقيقة ال مسحر  كيد طكيمة، كممارسة كثير تدٌرب بعد فعمكه الذم إف أم" :المراغيقاؿ  السمف:
 الزكر عميو ظاىر كتمفيؽ تمكيو معيـ كالذم إليية، معجزة مكسى يا معؾ الذم، إف -ذلؾ كخبلصة، بقاء كال

 (3)."كاف حيثما شران  أك كاف خيران  بالسحر، مقصكده الساحر يناؿ كال يتعارضاف؟ فكيؼ كالبيتاف،
مرتيف، كذلؾ في كصؼ اهلل تعالى لما صنعو سحرة فرعكف، حيث  ككردت كممة السحر في ىذه اآلية

 بالكيد، كبيف أنو ال يفمح الساحر. كصفو اهلل 
 كىذا دليؿ ثافو لممعتزلة عمى إنكار حقيقة السحر كتأثيره؛ ألف اهلل نفى الفبلح عف الساحر. المعتزلة:

 يمينؾ، في الذم الجـر الصغير ردالف العكيد كألؽ كعصييـ، حباليـ بكثرة تباؿ قاؿ الزمخشرم: "ال
 عمى كىذه كميا، منيا أعظـ شيئان  يمينؾ في فإف كعظميا، كصغره ككثرتيا، كحدتو عمى يتمقفيا اهلل بقدرة فإنو

نىعيكا ىاىنا بمعنى زٌكركا كافتعمكا،كيمحقيا،  اهلل بإذف يتمقفيا فألقو عنده، كأنزره شيء أقؿ كثرتيا كيد ساحر  صى

                                                           

 (.3/73ج) التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼالزمخشرم، ( (1
 (.22/73)مفاتيح الغيب ، الرازم( (2
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كغير  أك بيف الكيد، ألنو يككف سحران  ،ـ لتكغميـ في سحرىـ كأنيـ السحر بعينو كبذاتوأك ى ،ذكل سحر أم
 (1)."إف ما صنعكا كيد سحرم، سحر

 كنفي الفبلح ال ينفي حقيقة الساحر كتأثيره.
 تدؿ اآلية عمى أف الذم مع مكسى معجزة ستأكؿ ما صنعكا، كأف الذم فعمكه ىك سحر كلف يفمحكا. األشاعرة:

فكيؼ  باطمة تمكييات معيـ كالذم إليية معجزة مكسى  يا معؾ الذم أف كالمعنىازم: "قاؿ الر 
كغير  ألنو يككف سحران  ؛ىـ لتكغميـ في سحرىـ كأنيـ السحر بعينو كبذاتو أك بيف الكيد، ك يحصؿ التعارض

 ما جميع فأ عمى داللة التمقؼ كفي صنعكه ما كتمقفت حية كصارت العصا ألقى أنو عمى ، كفيو داللةسحر
 (2)."قكتيا كشدة جسدىا عظـ مع إال يككف ال كذلؾ تمقفتو ألقكه

 .[70 ]طو: رئ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٹ ٹ زئ الموضع الثامن: 

 ما جميع ابتمعت فإنيا العصا، في العادة كخرؽ األمر عظيـ مف رأكا لماقاؿ القرطبي: " السمف:
 الحباؿ ذىبت أيف أحد يعمـ ال عصا عادت ثـ بعير ثبلثمائة حمؿ ككانت كالعصي، الحباؿ مف بو احتالكا

 (3)."تعالى اهلل إال كالعصي
 فما ،ألقكا كأنيـ سجدكا ما سرعة مف" :األخفش ؿك قكصٌكر القرآف سجكدىـ كعٌبر عنو باإللقاء، ي

 أعظـ فما ،كالسجكد لمشكر ساعة بعد رؤسيـ ألقكا ثـ كالجحكد لمكفر كعصبيـ حباليـ ألقكا قد أمرىـ أعجب
كم اإللقاءيف بيف ؽالفر   (4)."رؤسيـ فرفعكا السجكد في فييا كمنازليـ الجنة رأكا أنيـ ري

لما ابتمعت  يظير مما سبؽ أف اإليماف يتجمى في فعؿ سحرة فرعكف، حيف رأكا معجزة مكسى 
 حباليـ كعصييـ.
 تعالى، كقد فٌسر تيقف السحرة أف أماميـ نبي مف أنبياء اهلل كليس ساحران، فآمنكا باهلل المعتزلة:

 المعتزلة ىذه اآلية بتفسير خالفكا فيو معتقد السمؼ.
سيـ بعد ك قد ألقكا حباليـ كعصييـ لمكفر كالجحكد ثـ ألقكا رؤ  ،سبحاف اهلل ما أعجب أمرىـفيقكؿ الزمخشرم "

نة كالنار حتى رأكا الج سيـك كركل أنيـ لـ يرفعكا رؤ  ،ساعة لمشكر كالسجكد، فما أعظـ الفرؽ بيف اإللقاءيف

                                                           

 (.75-3/74( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(1
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أراىـ اهلل في سجكدىـ منازليـ التي يصيركف إلييا في  كعف عكرمة: لما خركا سجدان  ،كرأكا ثكاب أىميا
  (1)."الجنة

 .مكجكد بأف السحر كىذا تصريح مف الزمخشرم 
اهلل عندما رأل السحرة المعجزة اإلليية أيقنكا بأنو ليس سحران، فيـ يعرفكف السحر كفنكنو، فآمنكا ب األشاعرة:

 كخركا ساجديف.
 كظير صنعكا ما تمقؼ حية كصار يمينو في ما ألقى أنو عمى داللةقاؿ الرازم في تفسير اآلية: "

  مكسى فعمو ما رأكا فمما السحر، عمـ مف العميا الطبقة في كانكا ألنيـ كذلؾ سجدان؛ ذلؾ عند فخركا األمر
 (2).البتة" السحر مف ليس أنو عرفكا صناعتيـ عف خارجان 

 .[71 ]طو: رئٰى ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ٹ ٹ زئ الموضع التاسع: 

بأنو كبير السحرة، كأنو ىك  ىذا القكؿ حكايةن عف فرعكف حيف رأل إيماف السحرة، فأتيـ مكسى  
 الذم عمميـ.

كقاؿ فرعكف لمسحرة: أصدقتـ كأقررتـ لمكسى بما دعاكـ إليو مف "حيث يقكؿ الطبرم في تفسيرىا:  السمف:
كما حدثنا ابف  رئٰى ين ىنزئيقكؿ: إف مكسى لعظيمكـ  رئنن منزئبؿ أف أطمؽ ذلؾ لكـ ق

حميد، قاؿ: ثنا سممة، عف ابف إسحاؽ، قاؿ: حيدثت عف كىب بف منبو، قاؿ: لما قالت السحرة )آمىنَّا ًبرىبّْ 
ميكسىى( قاؿ ليـ فرعكف، كأسؼ كرأل الغمبة كالبينة:  كفى كى  ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل ملزئىىاري

 (3)."أم لعظيـ السحار الذم عممكـ: رئٰى ين
 ىذه اآلية دليؿ عمى كجكد السحر كأنو عمـ مستقؿ، يمكف تعميمو كتعٌممو. المعتزلة:

ـي   أىؿ قكؿ مف لمعممكـ، أك صناعتيـ، في درجة كأعبلىـ أسحرىـ أنو: يريد لعظيمكـ، قاؿ الزمخشرم: "لىكىًبيريكي
 (4).شيء" كؿ كفي القرآف في كأستاذىـ معمميـ يريدكف كذا: كبيرم لي كقاؿ كبيرم، أمرني: لممعمـ مكة

 بأنو كبير السحرة كليس نبيان مف األنبياء. كىك اتياـ مف فرعكف لمكسى 
ىذا القكؿ حكاية عف فرعكف بأف السحرة تكاطئكا بينيـ كبيف مكسى عمى ذلؾ الصنيع، كىي دليؿ  األشاعرة:

 ر جائز كقد يصؿ إلى الكجكب.عمى أف السحر عمـ، كيرل األشاعرة أف تعمـ السح

                                                           

 (.3/76الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (1
 (.22/75ج)مفاتيح الغيب ، الرازم( (2
 (.18/339الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج( (3
 (.3/76نزيؿ )ج( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض الت(4
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 مف العجز تظيركا أف عمى فاصطمحتـ السحر في تبلمذتو أنكـ يعنيقاؿ الرازم في تفسير اآلية: "
 لغيرىـ كتنفيرا اإليماف عف ليـ تنفيران  بالتيديد اشتغؿ الشبية إيراد بعد ثـ لشأنو، كتفخيما ألمره تركيجان  أنفسكـ
 (1).ذلؾ" في بيـ االقتداء عف
 ناقشنا ىذا القكؿ فيما مضى كبينا بطبلف قكليـ.كقد  

 ]طو: رئ حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٹ ٹ زئ الموضع العاشر: 

73]. 
 ىذا القكؿ ىك حكاية عف سحرة فرعكف حينما آمنكا باهلل تعالى كخاطبكا فرعكف بيذا القكؿ. السمف: 

 (2)."االبتداء في أكرىيـ كاف كقد أصمو، ىبيذ لكيبل السحر تعمـ عمى قكمان  يكره فرعكف كاف": قاؿ الحسف
 ىـ الذيف أكره فرعكف كاف إسرائيؿ، بني مف كسبعكف القبط مف اثناف كسبعيف، اثنيف السحرة كانت": مقاتؿ كقاؿ
 (3)."السحر تعمـ عمى إسرائيؿ بني مف

مف تعمـ السحر  كاف الطاغية فرعكف يجبر ىؤالء السحرة عمى تعٌمـ السحر، كيرل المعتزلة أف المعتزلة:
 .السمؼليتقي شره فبل حرج في ذلؾ، كذلؾ مخالؼ 

 كالسائر القبط، مف االثناف: كسبعيف اثنيف رؤكسيـ كانكا يعنى السحرة أف كركمقاؿ الزمخشرم: "  
 ففعؿ، نائمان  مكسى أرنا: لفرعكف قالكا أنيـ كركم السحر، تعمـ عمى أكرىيـ فرعكف ككاف إسرائيؿ، بنى مف

 أف إال فأبى سحره، بطؿ ناـ إذا الساحر ألف الساحر؛ بسحر ىذا ما :فقالكا عصاه، سوتحر  فكجدكه
 (4).يعارضكه"
اآلية دليؿ عمى أنيـ تعممكا السحر بإكراهو مف الطاغية فرعكف، كأف السحر تابكا كعادكا إلى اهلل  األشاعرة:

 تعالى
 بني مف كالباقي القبط، مف اثناف ،كسبعيف اثنيف كانكا السحرة رؤساء قاؿ الرازم في تفسيرىا: "أف

 ناـ إذا الساحر بساحر، ىذا ما: فقالكا عصاه تحرسو فكجدكه فرأكه نائما مكسى أرنا: لفرعكف فقالكا إسرائيؿ
 (5).يعارضكه" أف إال فأبى سحره بطؿ
 كليس في تفسير اآلية ما يخالؼ رأم السمؼ. 

                                                           

 (.22/76ج)مفاتيح الغيب ، الرازم( (1
 (.5/285جالبغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )( (2
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة.( (3
 (.3/77( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(4
 (.22/78ج)مفاتيح الغيب ، الرازم( (5
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ال خبلؼ بيف أىؿ العمـ السحر لو حقيقة كتأثيران، كأنو يتبيف مما سبؽ أف السحر ىك الخديعة كالتمكيو، كأف 
السحر  ، كالجميكر عمى حرمة تعميـ السحر، كقد كردت كممةإلى أف العمؿ بالسحر محـر بالكتاب كالسنة

كيظير مما مضى أف السمؼ يثبتكف السحر كما كردت اآليات القرآنية  بمشتاقاتيا في عشرة مكاضع،
كأف المعتزلة كاألشاعرة يقكلكف بكجكد السحر ككقكعو، كلكف المعتزلة ال يركف  كاألحاديث النبكية في ذلؾ،

لو ال تأثيران كال حقيقة، خبلفان لرأم األشاعرة، كيرل المعتزلة كذلؾ أف تعمـ السحر إذا كاف لتكقي شره فإنو 
 ـ السحر جائز كقد يصؿ إلى الكجكب.يجكز، كيرل األشاعرة أف تعم

 :يمكن استنتاج ما يميبعد عرض الفصل الثالث 
 ىكائي حيكاف أف كممة الجف في المغة تيطمؽ عمى الستر كالتستر كاالختفاء، أما في االصطبلح فيك -1

 .مختمفة بأشكاؿ التشكؿ شأنو الجـر ناطؽ
أف كممة شيطاف في المغة تيطمؽ عمى البيعد، كأف التعريؼ المغكم ال يختمؼ عف التعريؼ  -2

 االصطبلحي لمعنى الشيطاف.
رؽ بيف الجف كالشيطاف أف الجف يفيد االستتار، أما الشيطاف فيك يفيد الشر، فيك الشرير مف الف -3

 الجف.
 اإليماف بكجكد الجف ىك مف معتقدات السمؼ، كلـ يخالؼ في كجكده مؤمف كال كافر. -4
يؤمف السمؼ بأف الجف ليـ طكائؼ كثيرة كبني البشر؛ منيـ المؤمنكف كمنيـ الكافركف، كمنيـ  -5

 ف كمنيـ الصالحكف، كمنيـ الشياطيف كالعفاريت.المفسدك 
 الخراب في تجمعيـ كيكثر فكقيا، نعيش التي األرض ىذه يسكنكف الجفكما يؤمف السمؼ بأف  -6

 كاألماكف المظممة. كالمقابر كالمزابؿ كالحشكش كالحمامات النجاسات كمكاضع كالفمكات،
 اضع في سكرة طو.كرد ذكر الجف كالشياطيف تصريحان كتمميحان في أربعة مك  -7
يؤمف جميكر المعتزلة بكجكد الجف، كال ينكركف كجكدىـ، كذىبت طائفة مف المعتزلة إلى إنكار كجكد  -8

 الجف.
يؤمف المعتزلة بصفة الجف كالشياطيف كالسمؼ أنيا أجساـ ليا القدرة عمى التشكؿ كما تقدر، كأنيا  -9

 أصناؼ كالمبلئكة كاإلنس.
يكافقكف السمؼ في ىذا المعتقد؛ بؿ ينكركف عمى مف أنكر كجكد يؤمف األشاعرة بكجكد الجف، كىـ  -10

الجف، كيؤمنكف كذلؾ بأف إبميس لو ذرية كبني البشر، كأنو مخمكؽ مف نار كما كرد في القرآف 
 الكريـ، كأنو أكؿ مف كفر باهلل تعالى.
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 ما لطؼ كدؽ. -3الخديعة.  -2كقت السحر،  -1أف السحر في المغة يطمؽ عمى عدة معاف:  -11
 بغير االستعانة نتيجة العناصر عالـ في تأثير أك مخادعة فيو ما كؿ ىككالسحر في االصطبلح  -12

 .بالتعمـ اكتسابو يمكف تحد فيو كليس لمعادة الخارؽ يشبو نحكه، أك شيطاف مف اهلل
 .حقيقة كلو ثابت السحر أف إلى السمؼ ذىب -13
كالسنة، كقد مرت بعض األدلة عمى  ال خبلؼ بيف أىؿ العمـ إلى أف العمؿ بالسحر محـر بالكتاب -14

 .، كقد كردت كممة السحر بمشتاقاتيا في تسعة مكاضعذلؾ؛ منيا حديث السبع المكبقات
 .، كىك مخالؼ بالطبع مع تعريؼ السمؼ لمسحرحقيقة لو كال تأثير لوأف السحر عند المعتزلة ال  -15
 .بمثمو باإلتياف الرسكؿ تحدم ىك فقط الفرؽ جعمكا بؿ كالسحر؛ المعجزات بيف يفرؽ المعتزلة كلـ -16
 التمكيو مجرل كيجرم حقيقتو غير عمى كيتخيؿ سببو يخفى أمر عٌرؼ األشاعرة السحر بأنو: كؿ -17

 .كقد يستعمؿ مقيدا فيما يمدح كيحمدفاعمو،  ذـ أفاد يقيد كلـ أطمؽ كمتى كالخداع،
ضتو كدعكل النبكة، كىذا خمط األشاعرة بيف السحر كالمعجزة، كجعمكا الفرؽ بينيما أال يمكف معار  -18

 .مخالؼ لتعريؼ المعجزة عند السمؼ، التي تككف عمى يد نبي مف األنبياء كليس ساحران مف السحرة
يرل األشاعرة أف تعمـ السحر جائز؛ كربما كصؿ إلى درجة الكجكب، كلـ يقؿ أم مف العمماء في  -19

 السمؼ أك الخمؼ بيذا القكؿ.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 سورة طو.عند الفرق من خالل  الغيبيات
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 المبحث األول
 عند الفرقفي الصور قيام الساعة والنفخ 

 .عند الفرق في الصورتعريف الساعة والنفخ : المطمب األول
 يـك القيامة، ككذلؾ النفخ بالبكؽ. قياـ الساعة كىك تعريؼ في نناقش في ىذا المطمب رأم الفرؽ 

 :تعريف قيام الساعة -أولً 
 المعنى المغوي: -1
 الساعة:  -أ

 كالكاك السيف( سكع)تعكد أصكؿ كممة الساعة في المغة إلى الجذر )سكع(، قاؿ ابف فارس: "
 (1)."بذلؾ سميت الساعة ذلؾ مف ،كمضيو الشيء استمرار عمى يدؿ كالعيف

: الزجاج كقاؿ، (3)القيامة: كالساعة ،(2)كساع ساعات كالجمع كالنيار، الميؿ مف جزء: الساعةك 
 (4)."القيامة فيو كتقكـ فيو يبعثكف الذم كلمكقت العباد، فيو يصعؽ الذم لمكقت اسـ الساعة"
 ساعة، في الناس تفجأ ألنيا بذلؾ سميت القيامة، فيو تقكـ الذم الكقت: الساعةقاؿ الزبيدم: " 

 (5)."كاحدة بصيحة كميـ الخمؽ فيمكت
الكقت الذم تقـك  اني عديدة كلكف المعنى األعـ ىكليا مع مما سبؽ يتبيف أف الساعة في المغة

 فيو القيامة.
 المعنى الصطالحي: -2

قد عرفكه بتعريفات  السمؼلـ يختمؼ المعنى المغكم عف المعنى االصطبلحي، حيث إف عمماءى 
 قريبة مف التعريؼ المغكم.

ييبعث فيو الناس لعرض ىك اإليماف بأف اهلل جعؿ يكمان لمجزاء كالحساب، كىك اليكـ الذم : السمف
 (6).األعماؿ عمى اهلل

                                                           

 (.3/116( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.2/305ج) المحكـ كالمحيط األعظـ( انظر: ابف سيده، (2
 (.3/1233ج) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح، الفارابي( انظر: (3
 (.2/305ج) المحكـ كالمحيط األعظـ( ابف سيده، (4
 (.21/241ج( الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )(5
(، األشقر، القيامة 1/97ج(، ابف تيمية، العقيدة الكاسطية )2/588طحاكية )ج( انظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة ال(6

 (.19الكبرل )ص 
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  (1).فيو يدخؿ كما ىك اإليماف باليـك اآلخر، اإليماف أركاف مف الخامس الركف ىكك 

 .اآلخر باليكـ اإليماف كىك ىذا
 ال الذم الدائـ األبد كىك لو حدٌ  ال الذم الكقت بو يرادك " :حيث عرفو الزمخشرم فقاؿالمعتزلة: 

 الجنة أىؿ يدخؿ أف إلى النشكر مف المحدكد الكقتبو  يراد وكأن ،المنقضية األكقات عف لتأخره نقطع،ي
  (2)."بعده لمكقت حدٌ  ال الذم المحدكدة األكقات آخر ألنو ؛النار النار كأىؿ الجنة

قاؿ القاضي عبد الجبار: "كقد اتصؿ بيذه الجممة الكبلـ في أحكاؿ القيامة، كما يجرم ىناؾ مف 
نطاؽ الجكارح كنشر الصحؼ كما جرل ىذا المجرل، كجممة ذلؾ أف كضع الميزاف  كالمسألة كالمحاسبة كا 

 (3).كؿ ىذه األمكر حؽ يجب اعتقاده كاإلقرار بو"
يتبيف مما مضى أف المعتزلة يقركف باليـك اآلخر ككقكع أىكاؿ يـك القيامة مف الميزاف كنشر 

 ات كىي الغيبيات كغيرىـ مف المسمميف. الصحؼ كالحساب كغيرىا، حيث يؤمف المعتزلة بالسمعي
"كالصراط ثابته عمى حساب ما نطؽ بو الحديث، في احكاؿ يكـ القيامة يقكؿ الجكيني:  األشاعرة:

كىك جسر ممدكد عمى متف جينـ، يرده األكلكف كاآلخركف.. كالميزاف حؽ، ككذلؾ الحكض كالكتب التي 
 (4).ف ذلؾ، كداللة السمع ثابتة عمى قطع جميع ما ذكرناه"يحاسب عميو الخبلئؽ، كال تحيؿ العقكؿ شيئان م

يقكؿ البيجكرم في تعريفو لقياـ الساعة: "ىك يكـ القيامة، كأكلو مف كقت الحشر إلى ما ال  
يتناىى عمى الصحيح، كسيمي باليكـ اآلخر ألنو آخر أياـ الدنيا، كسمي بيكـ القيامة لقياـ الناس فيو مف 

  (5).دم خالقيـ كقياـ الحجة عمييـ"قبكرىـ كقياميـ بيف ي
يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة يكافقكف السمؼ في تعريؼ قياـ الساعة كانو ىك اليكـ اآلخر، ككؿ ما 

 يتعمؽ بأحكاميا، التي ثبتت بالسمع كىي الغيبيات التي كردت في القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة.
 

 

                                                           

 (.2/681ج( انظر: الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ )(1
 (.56-1/55( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(2
 (.735-734)ص  شرح األصكؿ الخمسة( عبد الجبار، (3
 ( بتصرؼ يسير.379( الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص (4
 ( بتصرؼ يسير.193)ص  تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد( البيجكرم، (5
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  :في الصور ثانيا: تعريف النفخ
 مغوي:: المعنى ال1
 النفخ: -أ

 أصؿ: كالخاء كالفاء النكف( نفخ)يرجع األصؿ المغكم ليذه الكممة الى مادة نفخ، قاؿ ابف فارس: "
 (1)."انتفاخان  الشيء انتفخ منو ،كعمك انتفاخ عمى يدؿ صحيح

 (2)."الشيء في الريح نفخ: النفخقاؿ الراغب: "
 ، كجاء في أساس الببلغة: "(3)رمي كاأللقاءكجاء عند ابف األثير أنيا بعدة معاف منيا: الكبر كال

 فيو كنٌفخت فانتفخ، الزؽٌ  في كنفخت. المنافيخ النار عمى كنصبكا. الكير كىك بالمنفاخ النار كنفخ
 (4)."فتنٌفخ

 كبالتالي فإف كممة النفخ ترجع في المغة إلى دفع اليكاء.
 :صورال -ب

 كصرت، كالصكر: الميؿ، كر: جمع صكرةكالص، كالقرف ينفخ فيو صكر: الصكر الذم في الحديث
 (5)."لوكالصكر: جماعة النخؿ، ال كاحد ، الشيءأصكره كأصرتو، إذا أممتو
:  صكريتبيف مما سبؽ أف ال جماعة -3، ميؿال -2، القرف -1في المغة يطمؽ عمى عدة معافو

 .النخؿ
 :لمصور : المعنى الصطالحي2

 لما مخصكص ممؾ مف مخصكص كقت في مخصكص نفخ ىك" عٌرفو السمؼ بقكليـ: السمف:
 بأمر الصكر في ينفخ نافخان  أف مف  رسكلو كسنة اهلل كتاب في بذلؾ التصريح جاء كما  اهلل يريده
 (6)."القيامة ألمر خمقو في التغيير مف اهلل يريده لما تعالى اهلل

 (7)."كالنشكر البعث نفخة بو رادفالم الصكر في النفخ كأماكالمراد بو نفخة البعث كالنشكر، قاؿ السفاريني: "

                                                           

 (.5/458( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.816( الراغب، المفردات في غريب القرآف )ص (2
 (.5/90جغريب الحديث كاألثر ) ( ابف األثير، النياية في(3
 (.2/290( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(4
 (.1/545)جابف فارس، الغريب كالمعاجـ ( (5
 (.552( الشيخ، مباحث العقيدة في سكرة الزمر )ص (6
 (.2/161( السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج(7
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 في االصطبلح يطمؽ عمى البعث كالنشكر. الصكريظير مما سبؽ أف 
كتعريؼ السمؼ، ألف ذلؾ مف ضركريات الديف، ككما دؿ عميو الكتاب  الصكريعرؼ المعتزلة  المعتزلة:

، كينفخ ،ذاتو تعالىفصح لكرامتيـ عميو كقربيـ منو أف يسند ما يتكلكنو إلى كالسنة، فيقكؿ الزمخشرم: "
أك إلسرافيؿ  كيحشر، بالياء المفتكحة عمى الغيبة كالضمير هلل 

".(1) 
 أنو :كالثاني ،المحشر إلى الناس بو يدعى فيو ينفخ قرف أنو: أحدىما: قكالف الصكر في" األشاعرة:

 (2)."فيو الركح نفخ كالنفخ صكرة جمع
كالمعتزلة في  بالكتاب كالسنة   الصكربتعريفيـ يستدلكف يتبيف مف التعريفات السابقة أف السمؼ 

 كما مر سابقان.الصكر  كاألشاعرة يكافقكف السمؼ في عقيدةتعريفيـ لو قريبكف مف تعريؼ السمؼ 
 :في الصوروالنفخ  الساعة في الفرق معتقد: المطمب الثاني

 الساعة :أولً 
 :في الساعة السمفمعتقد 

كرد ذكره في القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة، يقكؿ  يؤمف السمؼ بقياـ الساعة، كالذم قد
 كنؤمف السماء، مف  مريـ ابف عيسى كنزكؿ الدجاؿ، خركج مف: الساعة بأشراط كنؤمفالطحاكم: "

 (3)."مكضعيا مف األرض دابة كخركج مغربيا، مف الشمس بطمكع

 خل ٹ ٹ ُّ ، كقد جاء ذكرىا صريحان في القرآف الكريـ [1القمر: ] َّ جت هب مب خب ٹ ٹ ُّ 

 .[1الحج: ] َّ يم  ىم مم خم حم يلجم ىل مل

، سىٍعدو  ٍبفً  سىٍيؿً كعف  " َكَياَتْينِ : َأوْ  َىِذِه، ِمنْ  َكَيِذهِ  َوالسَّاَعةَ  َأَنا ُبِعْثتُ : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي  السَّاًعًدمّْ
قىرىفى  ٍسطىى السَّبَّابىةً  بىٍيفى  كى  (4).كىالكي

، كىي التي جاءت عف طريؽ األدلة مف الكتاب كالسنة، قاؿ كيكـ القيامة في باب السمعيات
 كاآلثار السنة أك الكتاب في الكارد السمع بو العمـ طريؽ كاف ما بالسمعيات المراد أف اعمـ" :السفاريني

                                                           

 (.3/87نزيؿ )ج( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض الت1)
 .(22/98الرازم، مفاتيح الغيب )ج( (2
 (.2/754( ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )ج(3
، الفتف مسمـ: صحيح مسمـ]، [5301: رقـ الحديث 7/53 ، الطبلؽ/المعاف،متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (4

 .[2950: رقـ الحديث 4/2268 كأشراط الساعة/قرب الساعة،
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ف بالعقؿ يثبت ما كيقابمو مجاؿ، فيو لمعقؿ ليس مما  يسمى العقؿ بو العمـ طريؽ كاف فما النقؿ، كافؽ كا 
 (1)."النظار الشأف ىذا لعمماء يقاؿ كليذا كالنظريات، العقميات

اتيا كأشراطيا، كالتحذير مف في بياف عبلم كلما كاف أمر الساعة شديدان عظيمان أكثر النبي 
 تيا؛ كذلؾ ألنيا تأتي فجأة كال يعمـ مكعدىا إال اهلل تعالى.مفاجآ

 .[34لقماف: ] َّحك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ٹ ٹ ُّ 

 ِمنَ  ِبَأْعَممَ  َعْنَيا الَمْسُئولُ  َما: "قىاؿى  السَّاعىةي؟ مىتىى: قىاؿى ك  يسأؿ النبي  يؿ كلما جاء جبر 
َذا َربََّيا، اأَلَمةُ  َوَلَدتِ  ِإَذا: َأْشرَاِطَيا َعنْ  َوَسُأْخِبُركَ  السَّاِئِل،  ِفي الُبْنَياِن، ِفي الُبْيمُ  اإِلِبلِ  ُرَعاةُ  َتَطاَولَ  َواِ 
 (2).اآليىةى [ 34: لقماف{ ]السَّاَعةِ  ِعْممُ  ِعْنَدهُ  المَّوَ  ِإنَّ : } النًَّبيُّ  تىبلى  ثيَـّ "  المَّوُ  ِإلَّ  ُينَّ َيْعَممُ  لَ  َخْمسٍ 

نما بعممو اهلل انفرد مما الساعة مجيء كقت أف اعمـ ثـقاؿ السفاريني: "  ألنو؛ تعالى أخفاه كا 
 (3)."كأنفع ليـ أصمح المكت كقت إخفاء فأ كما كاالستعداد التأىب عف يتباطئكا لئبل لمعباد أصمح

النمؿ: ] َّمل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ٹ ٹ ُّ 

82].  
، ٍبفى  عىٍكؼى كعف  اًلؾو ، ًمفٍ  قيبَّةو  ًفي كىىيكى  تىبيكؾى  غىٍزكىةً  ًفي  النًَّبيَّ  أىتىٍيتي : قىاؿى  مى  ِستِّا اْعُددْ : "فىقىاؿى  أىدىـو

 الَمالِ  اْسِتَفاَضةُ  ُثمَّ  الَغَنِم، َكُقَعاصِ  ِفيُكمْ  َيْأُخذُ  ُمْوتَانٌ  ُثمَّ  الَمْقِدِس، َبْيتِ  َفْتحُ  ثُمَّ  ْوِتي،مَ : السَّاَعةِ  َيَديِ  َبْينَ 
 َتُكونُ  ْدَنةٌ ىُ  ُثمَّ  َدَخَمْتُو، ِإلَّ  الَعَربِ  ِمنَ  َبْيتٌ  َيْبَقى لَ  ِفْتَنةٌ  ُثمَّ  َساِخًطا، َفَيَظلُّ  ِديَنارٍ  ِماَئةَ  الرَُّجلُ  ُيْعَطى َحتَّى
 (4)."أَْلًفا َعَشرَ  اْثَنا َغاَيةٍ  ُكلّْ  َتْحتَ  َغاَيًة، َثَماِنينَ  َتْحتَ  َفَيْأُتوَنُكمْ  َفَيْغِدُرونَ  اأَلْصَفِر، َبِني َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ 

ذىٍيفىةى  عىفٍ ك  ، أىًسيدو  ٍبفً  حي مىٍينىا  النًَّبيُّ  اطَّمىعى : قىاؿى  اٍلًغفىاًرمّْ نىٍحفي  عى  "َتَذاَكُروَن؟ َما": فىقىاؿى  ،اكىرنىتىذى  كى
اَل، الدَُّخاَن، - َفَذَكرَ  - آَياتٍ  َعْشرَ  َقْبَمَيا َتَرْونَ  َحتَّى َتُقومَ  َلنْ  ِإنََّيا: "قىاؿى  السَّاعىةى، نىٍذكيري : قىاليكا  َوالدَّجَّ

: ُخُسوفٍ  َوَثاَلَثةَ  َوَمْأُجوَج، َوَيَأُجوجَ  ، َيمَ َمرْ  اْبنِ  ِعيَسى َوُنُزولَ  َمْغِرِبَيا، ِمنْ  الشَّْمسِ  َوُطُموعَ  َوالدَّابََّة،

                                                           

 (.2/3السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج( (1
، [50: رقـ الحديث 1/19 ، اإليماف/سؤاؿ جبريؿ النبي عف اإليماف كاإلسبلـ،متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (2
 .[9: رقـ الحديث 1/39 ، اإليماف/اإليماف ما ىك كخصالو،مسمـ: صحيح مسمـ]

 (.2/66( السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج(3
 .[3176: رقـ الحديث 4/101 ، الجزية/ما يحذر مف الغدر،البخارم: صحيح البخارم]( (4
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 النَّاَس  َتْطُردُ  اْلَيَمِن، ِمنَ  َتْخُرجُ  َنارٌ  َذِلكَ  َوآِخرُ  اْلَعَرِب، ِبَجِزيَرةِ  َوَخْسفٌ  ِباْلَمْغِرِب، َوَخْسفٌ  ِباْلَمْشِرِق، َخْسفٌ 
 (1)."َمْحَشرِِىمْ  ِإَلى

ٍيرىةى، أىًبي عفٍ ك   الزََّلِزُل، َوَتْكُثرَ  الِعْمُم، ُيْقَبَض  َحتَّى السَّاَعةُ  َتُقومُ  لَ : » النًَّبيُّ  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى
 (2).«َفَيِفيَض  الَمالُ  ِفيُكمُ  َيْكُثرَ  َحتَّى - الَقْتلُ  الَقْتلُ  َوُىوَ  - الَيْرجُ  َوَيْكُثرَ  الِفَتُن، َوَتْظَيرَ  الزََّماُن، َوَيَتَقاَربَ 
 :في الساعة المعتزلةمعتقد 

 عميو كالدليؿ اهلل عند مقترب ىكؤمف المعتزلة بالساعة كاقترابيا كعبلماتيا، قاؿ الزمخشرم: "ي 
 َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ تعالى:  قكلو

ف آت كؿٌ  كألفٌ  ، [47الحج: ]  كانقرض، كجد الذم ىك البعيد إنما قريب، كترقبو استقبالو أكقات طالت كا 
 آخر في مبعثو المكعكد النبييف خاتـ انبعاث بدليؿ منيا، سمؼ مما كأقؿ أقصر الدنيا في بقي ما كألفٌ 

 (3)."الزماف
، (4)عمى إنكار الميزاف، قاؿ اإليجي: "كأما الميزاف فأنكره المعتزلة عف آخرىـ"كجميع المعتزلة  

 تقـك ال إذ كزنيا، يستحيؿ األعراض أف عمى منيـ بناء الميزاف المعتزلة أنكرت كقد": فكرؾ ابف قاؿك 
 (5)."بأنفسيا

 إسحاؽ أبك قاؿكىذا يخالؼ رأم السمؼ الذيف يثبتكف الميزاف كالصراط كما كرد في القرآف الكريـ،  
 لساف لو الميزاف كأف القيامة يكـ تكزف العباد أعماؿ كأف بالميزاف اإليماف عمى السمؼ أجمع" :الزجاج
 (6)."كالسنة الكتاب فخالفكا العدؿ عف عبارة ىك كقالكا الميزاف المعتزلة كأنكرت باألعماؿ كيميؿ ككفتاف

يظير مما سبؽ أف المعتزلة أنكرت الميزاف، كىـ بذلؾ يخالفكف صريح القرآف كالسنة التي تبيف أف 
 أعماؿ العباد تكزف يـك القيامة.

 
 
 

                                                           

 .[2901: رقـ الحديث 4/2225التي تككف قبؿ الساعة،  ، الفتف كأشراط الساعة/ في اآلياتمسمـ: صحيح مسمـ]( (1
 .[1036قـ الحديث : ر 2/33 ، االستسقاء/ما جاء في الزالزؿ كاآليات،البخارم: صحيح البخارم]( (2
 (.3/101( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(3
 (.384-388)ص المكاقؼ في عمـ الكبلـ( اإليجي، (4
 (.7/165( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج(5
 (.13/538ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم( ابف حجر، (6
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 في الساعة: األشاعرةمعتقد  
يثبتكف أشراط الساعة كيؤمنكف  األشاعرة في ىذا الباب عمى عقيدة السمؼ في الجممة، فيـ 

بأحكاؿ القبر كما بينا سابقان، كما يؤمنكف بالحكض كالشفاعة كالميزاف كالصراط كالحشر، كما يكافقكف 
 (1).السمؼ في المعاد، كما يؤمنكف بالجنة كالنار كأنيما مخمكقتاف اآلف

دكد عمى متف يقكؿ الجكيني: "كالصراط ثابته عمى حساب ما نطؽ بو الحديث، كىك جسر مم
جينـ، يرده األكلكف كاآلخركف.. كالميزاف حؽ، ككذلؾ الحكض كالكتب التي يحاسب عميو الخبلئؽ، كال 

 (2).تحيؿ العقكؿ شيئان مف ذلؾ، كداللة السمع ثابتة عمى قطع جميع ما ذكرناه"
 :في الصور: النفخ ثانيا
 .في الصورالنفخ  السمف في معتقد

بالنفخ في الصكر، حيث كرد في القرآف  يأمر اهلل تعالى إسرافيؿ يؤمف السمؼ أف يـك القيامة 
 كالسنة:

 حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ زئ  

 .[68الزمر: ] رئ  خي
ٍيرىةى  أىًبيكقد صرحت األحاديث الصحيحة بالنفخات، حيث جاء في حديث  : قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى

لُ  ِإنّْي»  َبْعدَ  َأمْ  َكانَ  َأَكَذِلكَ  َأْدِري َفالَ  ِبالَعْرِش، ُمَتَعمّْقٌ  ِبُموَسى َأَنا َفِإَذا اآلِخَرِة، النَّْفَخةِ  َبْعدَ  َرْأَسوُ  َيْرَفعُ  َمنْ  َأوَّ
 (3).«النَّْفَخةِ 

 كىذا يدؿ عمى النفخة األخيرة دكف تحديد عدد النفخات.
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ كجاء في حديث التصريح بأف ىناؾ نفختيف، ف  َبْينَ  َما: » المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى

ا؟ أىٍربىعيكفى : قىاؿى  «َأْرَبُعونَ  النَّْفَخَتْينِ  ،: قىاؿى  يىٍكمن ،: قىاؿى  شىٍيرنا؟ أىٍربىعيكفى : قىاؿى  أىبىٍيتي : قىاؿى  سىنىةن؟ أىٍربىعيكفى : قىاؿى  أىبىٍيتي
،  ِإلَّ  َيْبَمى، ِإلَّ  َشْيءٌ  اإِلْنَسانِ  ِمنَ  َلْيَس  الَبْقُل، َيْنُبتُ  َكَما َفَيْنُبُتونَ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  المَّوُ  ُيْنِزلُ  ثُمَّ : »قىاؿى  أىبىٍيتي
 (4).«الِقَياَمةِ  َيْومَ  الَخْمقُ  ُيَركَّبُ  َوِمْنوُ  الذََّنِب، َعْجبُ  َوُىوَ  َواِحًدا َعْظًما

                                                           

الشرح الجديد لجكىرة كما بعدىا(، العدكم،  375في أصكؿ االعتقاد )ص  ( انظر: الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة(1
 (.544كما بعدىا(، الغامدم، نقض عقائد األشاعرة كالماتريدية )ص 125)ص  التكحيد

 ( بتصرؼ يسير.379( الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص (2
 .[4813: رقـ الحديث 6/126 ،وُنفخ في الصور فصعق{قكلو: }، تفسير القرآف/البخارم: صحيح البخارم]( (3
، [4935: 6/165 ،يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا{، تفسير القرآف/باب }متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (4
 .[2955: رقـ الحديث 4/2270 ، الفتف كأشراط الساعة/ما بيف النفختيف،مسمـ: صحيح مسمـ]
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ٍبدً  عىفٍ كقد جاء في السنة صفة الصكر، ف  اءى : قىاؿى  العىاًص، ٍبفً  عىٍمًرك ٍبفً  المَّوً  عى  النًَّبيّْ  ًإلىى أىٍعرىاًبيّّ  جى
،  ا: فىقىاؿى ؟ مى  (1).«ِفيوِ  ُيْنَفخُ  َقْرنٌ : »قىاؿى  الصُّكري

 أف العرش بحمؿ المككميف المبلئكة أحد كىك سرافيؿإ يأمر كتعالى سبحانو اهلل أف كذلؾقاؿ العثيميف: "
 األركاح فيو تكدع كاألرض، السماء كسعة سعتو كاسع؛ عظيـ قرف بأنو كصؼ كالصكر الصكر، في ينفخ
 مغ جغ مع ٹ ٹ ُّ  تعالى اهلل قاؿ كميـ، كىمككا صعقكا ثـ الناس، فزع أكالن  فيو نفخ فإذا نفخو، عند
: النمؿ]  َّ جم هل  مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف

87]".(2)
 

زع كالصعؽ كالبعث، أـ مرتاف فقط كاختمؼ السمؼ في عدد مرات النفخ، ىؿ ىي ثبلث مرات: الف 
 نفخة :نفخات ثبلث الصكر في النفخ أف كاعمـالفزع كالبعث؟، كالعمماء عمى قكليف: قاؿ السفاريني: "

نفخة الصعؽ، كفييا ىبلؾ كؿ  )النفخة الثانية(، نظامو كيفسد العالـ، ىذا بيا يتغير التي كىي الفزع،
 (3)."كرنفخة البعث كالنش )النفخة الثالثة(: شيء،

 أنيما الصكر في النفخ في الصحيح كأف: "القرطبيكبعض العمماء قالكا بأنيا نفختيف كليست ثبلثة، قاؿ 
 فزعكا أم ليما، زماف ال األمريف ألف الصعؽ نفخة إلى راجعة تككف إنما الفزع نفخة كأف ثبلث، ال نفختاف
 (4)."هكغير  القشيرم اختيار كىك البعث نفخة إلى أك منو، ماتكا فزعا

 (5)."قريب ىذا في كاألمر لمصكاب، األقرب ىك األخير كىذاكأكد ابف عثيميف ىذا الرأم بقكلو: "
يؤمف المعتزلة بالنفخ في الصكر، كما دؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة،  :في الصورفي النفخ  المعتزلةمعتقد 

 كتفسيرىـ آليات النفخ.
 

                                                           

، [2430رقـ الحديث :4/620 ، صفة القيامة كالرقاؽ كالكرع/ما جاء في شأف الصكر،نف الترمذمالترمذم: س]( (1
ابف حباف: صحيح ]، [11250: رقـ الحديث 10/166 {،ونفخ في الصور، الكيؼ/قكلو تعالى: }النسائي: السنف الكبرل]

: رقـ الحديث 16/303 ،ذلؾ اليـك عف البعث كأحكاؿ الناس في -صمى اهلل عميو كسمـ-إخباره ، التاريخ/ابف حباف
 ، حسنو الترمذم.[7312

 (.1/467ج) شرح العقيدة السفارينية( العثيميف، (2
 كما بعدىا(. 2/161( السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج(3
 (.13/240( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج(4
 (.1/467ج) شرح العقيدة السفارينية( العثيميف، (5
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سرافيؿ منيـ بالمنزلة التي  ،ففيمف قرأ: ننفخ، بالنك  ية سند النفخ إلى اآلأ أك ألف المبلئكة المقٌربيف كا 
كيحشر، ، كينفخ ،ىـ بيا مف رب العزة، فصح لكرامتيـ عميو كقربيـ منو أف يسند ما يتكلكنو إلى ذاتو تعالى

بالياء المفتكحة عمى الغيبة كالضمير هلل عز كجؿ أك إلسرافيؿ 
(1) 

قد األشاعرة في النفخ كما يعتقد السمؼ فيقكؿ الرازم في تفسير كيعت :في الصورمعتقد األشاعرة في النفخ 
 جمع أنو :كالثاني ،المحشر إلى الناس بو يدعى فيو ينفخ قرف أنو: أحدىما: قكالف الصكر في"آيات النفخ: 

 (2)."فيو الركح نفخ كالنفخ صكرة
مي كالسمؼ يثبتكف مف أساسيات الديف اإلسبل ؽ أف اإليماف بعقيدة النفخ في الصكريتبيف مما سب

كف كاألشاعرة يكافق النفخ في الصكر العقيدة مف كتاب اهلل كسنة رسكلو كالمعتزلة يكافقكف السمؼ في عقيدة
 .كما مر سابقان  السمؼ في عقيدة النفخ في الصكر

 
 عند الفرق كما ورد في سورة طو: في الصورضع ذكر قيام الساعة والنفخ موا المطمب الثالث:

 ذكر قيام الساعة:  أول: مواضع
 .[15 ]طو: َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٹ ٹ ُّ  الموضع األول: 
 قبكرىـ مف الخبلئؽ فييا اهلل يبعث التي الساعة إف: ذكره تعالى يقكؿقاؿ الطبرم: " السمف:

: بمعنى اإلسبلـ، أمصار قٌراء جميع قراءة أخفييا مف األلؼ ضـٌ  فعمى( أيٍخًفييىا أىكىادي ) جائية القيامة لمكقؼ
 (3)."العمـ أىؿ أكثر تأكيؿ جاء كبذلؾ أحد، عمييا يطمع لئبل نفسي، مف أخفييا أكاد

 تصرح اآلية الكريمة أف الساعة آتية ال محالة، كىي قريبة الكقكع.
 اإلخبار في ما كلكال إخفاءىا يإرادت لفرط آتية ىي أقكؿ فبل أخفييا أكاد مأ: "الزمخشرمقاؿ  المعتزلة:
 (4)."بو أخبرت لما المطؼ مف كقتيا تعمية مع بإتيانيا

 فاآلية صريحة في اقتراب الساعة ككقكعيا.
كاد مكضكع لممقاربة فقط مف ، المجازاة ككقت اإلثابة كقت ألنيا آتية الساعة إفقاؿ الرازم: " األشاعرة:

نو ىؿ حصؿ ذلؾ غير بياف النفي كاإلثبات فقكلو: أكاد أخفييا معناه قرب األمر فيو مف اإلخفاء كأما أ

                                                           

 (.3/87الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج ( انظر:1)
 .(22/98الرازم، مفاتيح الغيب )ج( (2
 (.18/285( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(3
 (.3/56( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(4
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اإلخفاء أك ما حصؿ فذلؾ غير مستفاد مف المفظ بؿ مف قرينة قكلو: لتجزل كؿ نفس بما تسعى فإف ذلؾ 
 (1)."إنما يميؽ باإلخفاء ال باإلظيار

 كبذلؾ تأكد اآلية قياـ الساعة كىك مما أقرتو األشاعرة.

 .[74 ]طو: َّ حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك ٹ ٹ ُّ الموضع الثاني: 
 يقترؼ الذم: كقيؿ ،الكافر كالمجـر ،الجنة يدخؿ كالمؤمف النار، يدخؿ المجـر أف كىك لسمف:ا
 (2).بمكتو يستريح كال بحياتو ينتفع فبل ،كغيرىا الجاحد المكذب الكافر صفة كىذه، كيكتسبيا المعاصي

 في اآلية دليؿ عمى مصير الكافر كجزائو في اآلخرة.
ف يأتي يـك القيامة كافران عاصيان فمو جينـ، كىذا دليؿ عمى قياـ الساعة تشير اآلية إلى أف م المعتزلة:
 لمحساب.

يات الثبلث ىي مف حكاية قكليـ كىي خبر مف اهلل، اآل كىذه" يذكر الزمخشرم في تفسيره لآلية :
ما السحرة قكؿ تماـ مف إماكىذا  ما اهلل، مف كبلـ ابتداء كا   أىميا مف كليسكا بذنكبيـ، النار تصيبيـ أناس كا 
 (3)."فحمنا يصيركا حتى إماتة فيميتيـ

: قكليـ مف ،قعران  النار أبعد ىي جينـ أف كيحتمؿ ،كتفظيعان  تيكيبلن  جينـ ذكر في ألف"كيقكؿ أيضا: 
 (4)."القعر بعيدة جيناـ بئر

فإف " :يةليذه اآل خر فيقكؿ الرازم في تفسيرهعرة كبقية المسمميف أف ىناؾ يـك آحيث يؤمف األشا األشاعرة:
 (5)."عذاب جينـ في غاية الشدة

يتبيف مما سبؽ أف األشاعرة قريبكف مف السمؼ الصالح في معتقدىـ، فيـ يثبتكف اليـك اآلخر كما فيو 
 مف أىكاؿ.

 .[75 ]طو: َّ  هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من ٹ ٹ ُّ  الموضع الثالث:
 

                                                           

 (.22/21( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(1
 (.11/227القرآف )ج ( انظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ(2
 (.3/77الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( (3
 (.4/171)ج المرجع السابؽ،( (4
 (.22/78الرازم، مفاتيح الغيب )ج (5)
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 بقكلو ضميره صدؽ قد ،القمب مؤمف المعاد يكـ ربو لقي كمف: أمر: "كثي ابفقاؿ  السمف:

 كالمساكف اآلمنات، كالغرؼ العاليات، الدرجات ذات الجنة: أم{  هي مي خي حي } كعممو،

  (1)."الطيبات
 تدؿ اآلية عمى مصير المؤمف يـك القيامة كىك الجنة بالدرجات العبل فييا.

 (2).ف الجنةأم مف يأتي ربو مؤمنان بو كعمؿ الطاعات كالخيرات فمو الدرجات العبل م المعتزلة:
 كىذا دليؿ عمى قياـ الساعة إلثابة المطيع كمعاقبة العاصي.

فينبغي أف يحمؿ ذلؾ عمى أداء الكاجبات، ثـ ذكر أف مف أتى باإليماف فيقكؿ الرازم في تفسيرىا: " األشاعرة:
في اآلية كاألعماؿ الصالحات كانت لو الدرجات العمى، ثـ فسرىا فقاؿ: جنات عدف تجرم مف تحتيا األنيار ك 

تنبيو عمى حصكؿ العفك ألصحاب الكبائر ألنو تعالى جعؿ الدرجات العمى مف الجنة لمف أتى ربو باإليماف 
كاألعماؿ الصالحة فسائر الدرجات التي ىي غير عالية ال بد كأف تككف لغيرىـ. ما ىـ إال العصاة مف أىؿ 

 (3)."اإليماف
األمة اإلسبلمية، كىذا مف ضركريات  اقيكب يظير مما مضى أف األشاعرة مقركف باليـك اآلخر

 الديف، إذ ال يعد المسمـ مؤمنا إال إذا آمف بالبـك اآلخر.
 .[76 ]طو: َّ مل مك لك هش مش مسهس هث مث هت مت هب  مب هئ ٹ ٹ ُّ  الموضع الرابع:

تدؿ اآلية عمى جزاء المؤمنيف كىي جنات عدف التي أعدىا اهلل ليـ، كذلؾ مف دالئؿ قياـ 
 الساعة.

 أك اإلقامة لمعنى عمـه  عٍدفك  بياف أك العمى الدرجات مف بدؿه : "جنات السعكد كأبؿ قا السمف:
 مف حاؿ{ ًفييىا خالديف} تعالىى كقكليو الجنات مف حاؿ{ األنيار تىٍحًتيىا ًمف تىٍجًرل} تعالى فقكلو الجنة ألرض
ذىًلؾى } اإلشارةً  أك االستقرارً  معنى كالعامؿي  ليـ في الضمير  مف ذيكر بما الفكز مف ليـ أتيح ما إلى إشارةه { كى
زىاء} التفخيـ مف مر لما البيعدً  كمعنى العيمى الدرجات  كالمعاصي الكفرً  دنس مف تطيرى  أمٍ { تزكى مىف جى

 (4)."أبقى تعالى ثكاًبو لككف تحقيؽه  كىذا الصالحةً  كاألعماؿً  اإليماف مف ذيكر بما

                                                           

 (.5/306( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(1
 (.3/77ج) التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ( انظر: الزمخشرم، (2
 (.22/79ح الغيب )ج( الرازم، مفاتي3)

 (.6/31ج( أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ )(4
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 َوَلمْ  َغْيُرهُ  َيَرَىا َلمْ  الَِّتي َوِىيَ  َعْدنٍ  َجنَّةِ ": قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  ، الدٍَّردىاًء، أىًبيحديث  عميو يدؿ المعتزلة:
دّْيِقينَ  النَِّبيّْينَ : َثالَثةٍ  َغْيرَ  آَدمَ  َبِني معو يسكنيا ل بشر َقْمبِ  َعَمى َتْخُطرْ   ُطوَبى: َيُقولُ  ثُمَّ  َوالشَُّيَداَء، َوالصّْ
 (1)."َدَخَمكِ  ِلَمنْ 
 (2).كقيؿ: نير جناتو عمى حافاتو ،في الجنة مدينة ىي :كقيؿ

كأقكؿ لما دلت ىذه اآلية عمى أف الدرجات العالية ىي جزاء مف تزكى أم تطير عف "األشاعرة: 
الذنكب كجب بحكـ ذلؾ الخطاب أف الدرجات التي ال تككف عالية أف ال تككف جزاء مف تزكى فيي لغيرىـ 

ا اهلل بفضمو كرحمتو عنيـ، كاعمـ أنو ليس في القرآف أف فرعكف فعؿ بأكلئؾ ممف يككف قد أتى بالمعاصي كعف
 (3)."القـك المؤمنيف ما أكعدىـ بو كلكف ثبت ذلؾ في األخبار

 فيـ بذلؾ يكافقكف السمؼ.
 .[100 ]طو: َّ  خي حي جي يه ىه مه جه ين ٹ ٹ ُّ  الموضع الخامس:
 يضمو اهلل فإف غيره، مف اليدل تغىكاب اتباعو عف كأعرض بو كذب مف أم: "المراغيقاؿ  السمف:

 (4)."ظيره ينقض؛ بؿ حممو عمى يقدر ال ما كاآلثاـ األكزار مف القيامة يـك كسيحمؿ الجحيـ، سكاء إلى كييديو
 ىذا جزاء مف أعرض عف القرآف الكريـ، كىذا مف دالئؿ كقكع القيامة كالحساب كالجزاء. 
 ثقميا في تشبييا كزرا سماىا الباىظة، الثقيمة العقكبة: بالكزر يريد كشقى ىمؾ فقد عنو أعرض كمف" المعتزلة:

 جزاء ألنيا أك ؛بيره عميو كيمقى ظيره، كبنقض لحامؿ، يفدح الذم بالحمؿ احتماليا كصعكبة المعاقب عمى
 (5)."اإلثـ كىك الكزر

 شبييا في ثقمياقيمة سماىا كزرا تالكزر ىك العقكبة الثحيث يقكؿ الرازم في تفسير اآلية: " األشاعرة:
 (6)."عمى المعاقب كصعكبة احتماليا الذم يثقؿ عمى الحامؿ كينقض ظيره أك ألنيا جزاء الكزر كىك اإلثـ

يظير مما سبؽ أف سكرة طو اشتممت آياتيا عمى ذكر مكاضع قياـ الساعة، كالسمؼ قد أثبتكىا كما 
 إثبات قياـ الساعة كأنيا آتية ال محالة.كردت النصكص في ذلؾ، كالمعتزلة كاألشاعرة قد كافقكا السمؼ في 

 
                                                           

: رقـ 1/324ابف خزيمة: التكحيد ]، [4079: رقـ الحديث 10/17 ، مسند عائشة أـ المؤمنيف،البزار: مسند البزار]( (1
 .8: رقـ الحديث 1/36 / ذكر جنات عدف،، أبك نعيـ: صفة الجنة[46الحديث 

 (.290-2/289الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )جالزمخشرم،  ( (2
 (. 22/80( الرازم، مفاتيح الغيب )ج3)

 (.16/149المراغي، تفسير المراغي )ج( (4
 (.3/86الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (5
 (. 22/97( الرازم، مفاتيح الغيب )ج6)
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 في سورة طو عند الفرق: في الصورثانيا: مواضع ذكر النفخ 
  .[102 ]طو: رئ رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ٹ ٹ زئ : الموضع األول

 ، أنو قاؿ:كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ عندنا، ما تظاىرت بو األخبار عف رسكؿ اهلل الطبرم " قاؿ :السمف

 (1).""الصكر قرف ينفخ فيو كأنو قاؿ: ى جبيتو، ينتظر متى يؤمر فينفخ"،قد التقـ الصكر كحن"إف إسرافيؿى 

 ىذه اآلية صريحة بإثبات النفخ في الصكر، كبعدىا يأتي حشر المجرميف.
 (2)."القرف أنو: كالثاني ،الصكر بمعنى أنو: أحدىما قكالف،: الصكر كفي" المعتزلة:
 كالشعكر المتمزقة كالمحـك المنقطعة كاألكصاؿ البالية العظاـ أيتيا: كينادل صكرال في ينفخ إسرافيؿ"كالمنادم 
 (3)."بالحشر ينادل كجبريؿ ينفخ إسرافيؿ: كقيؿ. القضاء لفصؿ تجتمعف أف يأمركف اهلل إفٌ  المتفٌرقة

 يتبيف مما سبؽ أف المعتزلة يكافقكف السمؼ في إيمانيـ بالنفخ في الصكر.
المراد مف ىذا النفخ ىك : "الرازمقاؿ كقكع النفخ في الصكر يـك القيامة، دليؿ عمى  ىذه اآلية األشاعرة:

كالداللة عمى أف النفخ في الصكر  ؛رئ رب يئ ىئ نئزئالنفخة الثانية ألف قكلو بعد ذلؾ: 

 (4)."كالسبب لحشرىـ

 رئ  هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي  ىي ني مي ٹ ٹ زئ  الموضع الثاني:

 .[108 ]طو:
 عندما ينفخ في الصكر. ة أف الخبلئؽ يتبعكف إسرافيؿ تصكر اآلية الكريم 

 أف كما اعكجاج غير مف اإلجابة فتككف الداعي يدعك الكقت ذلؾ كفي اليـك ىذا فيقاؿ أبك زىرة: " السمف:
 معدؿ ال أم( حئخئ جئ يي) الصكر في نفخ إذا  إسرافيؿ يريد : "القرطبي، قاؿ (5)"فييا اعكجاج الى  الدعكة

 (6).عنو" يحيدكف كال إليو يسرعكف بؿ ينحرفكف كال يزيغكف ال دعائو عف أم عنو، ليـ
ًئذو  قكلو في الجباؿ نسؼ كقت إلى اليـك أضاؼ" المعتزلة:  إلى الداعي: كالمراد نسفت، إذ يـك مأ يىٍكمى

 ال صكبو إلى أكب كؿ مف فيقبمكف الناس، يدعك المقدس بيت صخرة عمى قائمان  إسرافيؿ ىك: قالكا ،المحشر
                                                           

 (.11/461ؿ القرآف )جالطبرم، جامع البياف في تأكي( (1
 .(3/87الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (2
 (4/393)ج المرجع السابؽ، ( (3
 (.22/98الرازم، مفاتيح الغيب )ج( (4
 (.9/4788أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( (5
 (.11/246القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج( (6
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 شدة مف األصكات خفضت: مأ ،لصكتو متبعيف انحراؼ غير مف إليو مدعٌك؛ بؿ يستككف لو يعكجٌ  ال عدلكفي
 صكت كىك اإلبؿ ىمس مف ىك: كقيؿ ،الميمكسة الحركؼ كمنو ،الخفي الركز كىك (َىْمساً ) ،كخفتت الفزع

 (1)."المحشر إلى كنقميا األقداـ خفؽ إال تسمع ال: مأ مشت، إذا أخفافيا
 مخشرم قد استدؿ باألدلة الصحيحة في عقيدة النفخ كىذا مكافؽ لمسمؼ الصالح.كالز 
 حيف ينفخ إسرافيؿ في الصكر مف صخرة بيت المقدس، يتبعيـ الخبلئؽ جميعان. األشاعرة:

 يعدؿ ال أم لو عكج ال: كقكلو الصكر في النفخ ىك الداعي ذلؾ أف: األكؿ: قكالف الداعي في: "الرازمقاؿ 
 العظاـ أيتيا: كيقكؿ ينادم المقدس بيت صخرة عمى قائـ ممؾ أنو: الثاني. الكؿ يحشر بؿ عائوبد أحد عف

 الداعي صكت فيسمعكف. كالجزاء لمحساب ربؾ إلى قكمي المتمزقة، كالمحـك المتفرقة، كاألكصاؿ النخرة،
 (2)."الصخرة عمى قدمو يضع السبلـ عميو إسرافيؿ إنو: كيقاؿ فيتبعكنو،

مف أىـ قضايا العقيدة اإلسبلمية، كجاء ذكرىما  ؽ أف قياـ الساعة كالنفخ في الصكرسبيتضح مما 
كقد استدؿ السمؼ بآيات القرآف الكريـ كاألحاديث في مكاضع كثيرة مف سكر القرآف الكريـ كمنيا سكرة طو، 

ياـ الساعة كالنفخ بالبكؽ النبكية في إثبات ىذه العقيدة، كالمعتزلة كاألشاعرة قد كافقكا السمؼ في إثبات عقيدة ق
 إذ ال مجاؿ إلنكارىا فيذا يكجب الخركج مف الديف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.89-3/88التنزيؿ )ج الكشاؼ عف حقائؽ غكامض( الزمخشرم، (1
 (.22/101الرازم، مفاتيح الغيب )ج( (2
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 المبحث الثاني
 مذاىب الفرق في البعث من خالل سورة طو

 تعريف البعث عند الفرق :المطمب األول
 البعث في المغة: -أولً 
 كاحد، أصؿ كالثاء العيفك  الباء( بعث)ترجع أصكؿ كممة البعث إلى كممة بعث، قاؿ ابف فارس: " 

 (1)."اإلثارة كىك
 بحسب البعث كيختمؼ فانبعث، بعثتو :يقاؿ كتكجييو، الشيء إثارة: البعث أصؿقاؿ الراغب: "ف

 (2)."الحشر يكـ: يعني البعث، يكـ، بو عمؽ ما اختبلؼ
 (3)."البعث ليكـ نشرىـ: المكتى كبعث" ،فانبعث أرسمو، أم بمعنى، كابتعثو ثوعبك 
 (4).القيامة يكـ المكت بعد يحيييـ أم الخمؽ، يبعث الذم ىك "الباعث" تعالى اهلل اءأسم فيك 

: تعالى كقكلو اإلرساؿ،: أحدىما :كجييف عمى العرب كبلـ في البعث أف كاعمـ" قاؿ الزبيدم:
 كالبعث، قاعد أك بارؾ، إثارة: كالبعث .أرسمنا معناه [103األعراؼ: ] َّ خص حص مس خس حس ٹ ٹ ُّ 

 (5)."لممكتى اهلل مف حياءاإل: أيضان 
إحياء  -3إثارة الشيء.  -2اإلرساؿ.  -1مما سبؽ يتبيف أف البعث في المغة يطمؽ عمى:  

 المكتى.
 البعث في الصطالح: -ثانياً 
ال شؾ أف ىناؾ عبلقة بيف التعريؼ المغكم كالتعريؼ االصطبلحي لكممة البعث، حيث  السمف: 

 متقاربة: إف عمماء المسمميف عرفكه بتعريفات
ا اإلنساف إعادة ىك" -1  يستطيع كال التاـ، العدـ بعد تككف اإلعادة كىذه الدنيا، فى كاف كما كجسدنا، ركحن

 (6)."األكلى النشأة عف االختبلؼ تماـ تختمؼ ألنيا األخرل، النشأة ىذه معرفة اإلنساف
 

                                                           

 (.1/266( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.132)ص  القرآف غريب في المفردات( األصفياني، (2
 (.1/273ج) العربية كصحاح المغة تاجالصحاح ، الفارابي( (3
 (.1/138ج) كاألثر الحديث غريب في النياية( انظر: ابف األثير، (4
 (.5/169ج( الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )(5
 (.269)ص  العقائد اإلسبلمية( السيد سابؽ، (6
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حياء الجسماني، المعاد بالبعث المراد" -2  المعنى، في لمبعث مرادؼ كالنشكر المعاد، يكمي في العباد كا 
 (1)."أحياه اهلل كأنشره المكت، بعد عاش إذا نشكران  الميت نشر: يقاؿ
 يره، خيران  ذرة مثقاؿ يعمؿ فمف بينيـ، القضاء لفصؿ القيامة؛ يكـ أحياء قبكرىـ مف المكتى إخراج" -3

 (2)".يره شران  ذرة مثقاؿ يعمؿ كمف
 المكتى مف قبكرىـ لمحساب أماـ رب العباد. يتضح مما سبؽ أف البعث ىك إحياء 

يؤلؼ أجزاءىـ المتفرقة المختمطة بالتراب، كيرٌدىـ يقكؿ الزمخشرم في تفسير معنى البعث: "أنو  المعتزلة:
كما كانكا أحياء، كيخرجيـ إلى المحشر يىٍكـى يىٍخريجيكفى ًمفى اأٍلىٍجداًث ًسراعان عٌدد اهلل عمييـ ما عمؽ باألرض 

قيـ، حيث جعميا ليـ فراشا كميادا يتقمبكف عمييا، كسٌكل ليـ فييا مسالؾ يترٌددكف فييا كيؼ مف مراف
شاءكا، كأنبت فييا أصناؼ النبات التي منيا أقكاتيـ كعمكفات بيائميـ، كىي أصميـ الذم منو تفرعكا، 

 (3)."كأميـ التي منيا كلدكا، ثـ ىي كفاتيـ إذا ماتكا
 كافقكف السمؼ في تعريفيـ لمبعث كأنو إعادة المكتى لمحساب يـك القيامة.يظير مما سبؽ أف المعتزلة ي

ال لغة كال اصطبلحان، حيث يقكؿ السمؼ لـ يختمؼ تعريؼ األشاعرة عف البعث مع  األشاعرة:
العدكم: "البعث إثارة الشيء كتكجييو، يقاؿ بعثتو فانبعث )كالمكتى يبعثيـ اهلل( يحيييـ كيكجييـ إلى 

رجاعيـلحشر: إخراج الجماعة عف مقرىـ ك القيامة، كا   (4)".، كالبعث: ىك سكؽ الخبلئؽ إلى المكقؼا 
خراجيـ مف  كىذا ما أكده البيجكرم في تعريفو لمبعث بقكلو: "البعث عبارة عف إحياء المكتى كا 

  (5).قبكرىـ بعد جمع األجزاء األصمية كىي التي مف شأنيا البقاء مف أكؿ العمر إلى آخره"
 في البعث. السمؼبؽ لتعريؼ كىك مطا
 معتقد الفرق في البعث :المطمب الثاني

 : معتقد السمف في البعث: أولً 
بأف اهلل يبعث األجساد كيحيييا كما كانت في الدنيا لمعرض عمى الحساب يـك السمؼ يؤمف 

 القيامة.

                                                           

 (.51)ص  القيامة الكبرل( األشقر، (1
 (.64( ىراس، شرح العقيدة الكاسطية )ص (2
 (.3/69الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج (3)

 (.125)ص  كىرة التكحيدالشرح الجديد لج( العدكم، (4
 (.187)ص  تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد( البيجكرم، (5
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 الكتاب ةكقراء كالحساب كالعرض القيامة يكـ األعماؿ كجزاء بالبعث كنؤمفقاؿ الطحاكم: " 
 (1)."كالميزاف كالصراط كالعقاب كالثكاب

 بإساءتو، كالمسيء بإحسانو، المحسف فييا اهلل يجازم آخرة داران  ىناؾ بأف الجاـز االعتقاد كىك"
 (2)".يشاء لمف الشرؾ دكف ما اهلل كيغفر

جماع المسمميف، أما اآليات فكثيرة من يا قكلو كقد دؿ عمى ذلؾ القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة كا 
 . [18نكح: ] َّ رث  يت ىت نت مت  ُّ تعالى: 

 فركعان  كجعمكـ إنشاء األرض مف آدـ أباكـ كأنشأ أكجد الذم ىك تعالى كاهللجاء في تفسير اآلية: "
 (3)."كالجزاء لمحساب البعث يـك منيا يخرجكـ ثـ لكـ، قبكران  لتككف مكتكـ بعد األرض ىذه إلى يعيدكـ ثـ عنو،

بَّاسو  اٍبفً  عىفً  ٍنييمىا، المَّوي  رىًضيى  عى  َّ  ٍّ ُّ   َقَرأَ  ثُمَّ  ُغْرًل، ُعَراةً  ُحَفاةً  َمْحُشوُرونَ  ِإنَُّكمْ ": :قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  عى
(4)[104: األنبياء] َّرب يئ ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ

 

 حفاة القبكر مف الخمؽ إخراج كىك بو التصالو النشر عف بو يعبر الحشر ف"إ :حجر ابفقاؿ 
 (5)."اإلبؿ عمى ركبانا المتقكف يحشر فحينئذ لمحساب المكقؼ إلى كيجمعكف اقكففيس عراة
ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ ك   َبِعيٍر، َعَمى َواْثَنانِ  َراِىِبيًن، َراِغِبينَ  َطَراِئَق، َثاَلثِ  َعَمى النَّاُس  ُيْحَشرُ : »قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى

 َوَتِقيلُ  َباُتوا َحْيثُ  َمَعُيْم، َتِبيتُ  النَّارُ  َبِقيََّتُيمُ  َوَتْحُشرُ  َبِعيٍر، َعَمى َوَعَشَرةٌ  َبِعيٍر، َعَمى َوَأْرَبَعةٌ  َبِعيٍر، َعَمى َوَثاَلَثةٌ 
 (6).«َأْمَسْوا َحْيثُ  َمَعُيمْ  َوُتْمِسي َأْصَبُحوا، َحْيثُ  َمَعُيمْ  َوُتْصِبحُ  َقاُلوا، َحْيثُ  َمَعُيمْ 

 بقيتيـ  قكلو بدليؿ الصكر في النفخ كقبيؿ القيامة قبيؿ نياالد آخر في الحشر كىذا العمماء قاؿ
 (7).الساعة أشراط آخر كىذا كتمسي كتصبح كتقيؿ معيـ تبيت النار

أراد بخمقيـ مف األرض خمؽ أصميـ ىك آدـ قاؿ الزمخشرم: " :في البعث المعتزلةثانيا: معتقد 
طفة المكاف الذم يدفف فيو فيبٌددىا عمى النعميو السبلـ منيا. كقيؿ إف الممؾ لينطمؽ فيأخذ مف تربة 

                                                           

 (.72( الطحاكم، تخريج العقيدة الطحاكية )ص (1
 (.8( القحطاني، شرح العقيدة الكاسطية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية في ضكء الكتاب كالسنة )ص (2
 (.15/120جطنطاكم، التفسير الكسيط )( (3
: رقـ 4/139 واتخذ اهلل إبراىيم خميًا{،، أحاديث األنبياء/قكؿ اهلل تعالى: }و: البخارم: صحيح البخارممتفؽ عمي]( (4

: رقـ الحديث 4/2194 ، الجنة كصفة نعيميا كأىميا/فناء الدنيا كبياف الحشر،مسمـ: صحيح مسمـ]، [3349 الحديث
2860]. 

 (.11/379ج) فتح البارم شرح صحيح البخارم( ابف حجر، (5
، مسمـ: صحيح مسمـ]، [6522: رقـ الحديث 8/109 ، الرقاؽ/كيؼ الحشر،متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (6

 .[2861: رقـ الحديث 4/2195 الجنة كصفة نعيميا كأىميا/فناء الدنيا كبياف الحشر،
 (.195-17/194ج) المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم( انظر: (7
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كأراد بإخراجيـ منيا أنو يؤلؼ أجزاءىـ المتفرقة المختمطة بالتراب، كيرٌدىـ  ،فيخمؽ مف التراب كالنطفة معا
كما كانكا أحياء، كيخرجيـ إلى المحشر يىٍكـى يىٍخريجيكفى ًمفى اأٍلىٍجداًث ًسراعان عٌدد اهلل عمييـ ما عمؽ باألرض 

رافقيـ، حيث جعميا ليـ فراشا كميادا يتقمبكف عمييا، كسٌكل ليـ فييا مسالؾ يترٌددكف فييا كيؼ مف م
شاءكا، كأنبت فييا أصناؼ النبات التي منيا أقكاتيـ كعمكفات بيائميـ، كىي أصميـ الذم منو تفرعكا، 

  (1)."كأميـ التي منيا كلدكا، ثـ ىي كفاتيـ إذا ماتكا
 زلة يؤمنكا بأف اهلل يبعث األمكات يـك القيامة لمكقكؼ أماـ اهلل لمحساب.يتبيف مما سبؽ أف المعت

يؤمف األشاعرة ببعث المكتى يكـ القيامة لكقكفيـ لمحساب بيف يدم اهلل،  :في البعث األشاعرةثالثا: معتقد 
مؼ كيؤمنكف بإعادة األجساـ مرة أخرل لمنعيـ كالعذاب عمى ما قدـ في حياتو، كىك مكافؽ لمذىب الس

 الصالح.
قاؿ اإليجي في المكاقؼ: "المقصد األكؿ: في إعادة المعدكـ، كىي جائزة عندنا، خبلفان لمفبلسفة، 

 (2).كالتناسخية، كبعض الكرامية، كأبي الحسيف البصرم"
حياء المكتى في قبكرىـ كمسألة منكر كنكير، كعذاب القبر لمكافر كالفاسؽ، كميا حؽ عندنا،  كا 

مة قبؿ ظيكر الخمؼ كاألكثر بعده، كأنكره ضرار بف عمرك كبشر المريسي كأكثر كاتفؽ عميو سمؼ األ
 (3).المتأخريف مف المعتزلة

قاؿ الجكيني: ""فأما جكاز اإلعادة فالعقؿ يدؿ عميو، كيدؿ عميو السمع أيضان، ككؿ حادث عدـ 
أف األعراض ال  فإعادتو جائزة كال فصؿ بيف أف يككف جكىران، أك عرضان، كذىب بعضي أصحابنا إلى

  (4).تيعاد، كىذا ال أصؿ لو عند المحققيف"
كقاؿ البيجكرم: "يعيد اهلل تعالى الجسـ بقكلو، فالجسـ الثاني المعاد ىك الجسـ األكؿ بعينو ال 

ال لـز أف المثاب كالمعذب غير الجسـ الذم أطاع أك عصى، كىذا باطؿ باإلجماع"   (5).مثمو، كا 
تفقكف مع أىؿ السنة في أف اهلل يحيي المكتى يكـ القيامة كيعيد األجساد كبالتالي فإف األشاعرة ي 

 كما كانت لمحساب.
 

                                                           

 (. 3/69الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، 1)
 (. 371( اإليجي، كتاب المكاقؼ )ص (2
 (.382)ص  المرجع السابؽ،( انظر: (3
 ( بتصرؼ يسير.371( الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص (4
 (.188)ص  تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد( البيجكرم، (5
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 مواضع ذكر البعث في سورة طو عند الفرق: المطمب الثالث

 .[55 ]طو: َّ يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٹ ٹ ُّ  الموضع األول:

 كتيا كتحمميا في القبر.تدلؿ اآلية الكريمة عمى البعث كالنشكر، الذم يحصؿ لؤلجساد بعد م     

 بالتراب المختمطة المتفرقة أجزاءىـ يؤلؼ أنو بإخراجيـ كالمرادفي تفسير اآلية: " النسفيقاؿ  السمف:
 جعميا حيث مرافقيـ مف باألرض عمؽ ما عمييـ اهلل عدد المحشر إلى كيخرجيـ أحياء كانكا كما كيردىـ

 أصناؼ فييا كانبت شاءكا كيؼ فييا يترددكف مسالؾ فييا ليـ كسكل عمييا يتقمبكف كميادان  فراشان  ليـ
 كىي كلدكا منيا التي كأميـ تفرعكا منو الذم أصميـ كىي بيائميـ كعمكفات أفكاتيـ منيا التي النبات
 (1)."ماتكا إذا كفاتيـ

يتبيف مما سبؽ أف السمؼ يؤمنكف بالبعث كالنشكر لؤلجساـ التي تمكت كتفنى في القبكر، كىك ما 
 القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة. دؿ عميو

  آدـ ىك أصميـ خمؽ األرض مف بخمقيـ أرادفي تفسير اآلية: " الزمخشرمقاؿ  المعتزلة:
 التراب مف فيخمؽ النطفة عمى فيبٌددىا فيو يدفف الذم المكاف تربة مف فيأخذ لينطمؽ الممؾ إف :كقيؿ ،منيا

 ء،أحيا كانكا كما كيرٌدىـ بالتراب، المختمطة المتفرقة ءىـاأجز  يؤلؼ أنو منيا بإخراجيـ كأراد ،معان  كالنطفة
 (2)."المحشر إلى كيخرجيـ

 مكانان  األرض تككف حتى القبكر إلى اإلعادة المراد أفقاؿ الرازم في تفسير اآلية: " األشاعرة:
 أما ذلؾ، عدب أيضا إلييا يعاد أف يحتمؿ حالو ىذا كمف ء،السما إلى اهلل رفعو مف إال مات مف لكؿ كظرفان 

 الحشر يكـ نخرجكـ كمنيا: األقرب كىك: أحدىا: كجكه ففيو َّ يت ىت نت متُّ: تعالى قكلو

. األخبار بعض في مذككر كىذا اإلخراج بعد نحييكـ ثـ كطينان  ترابان  نخرجكـ كمنيا: كثانييا. ثعكالب
 (3)."القبر عذاب المراد: كثالثيا

فإنو ف أنكره مـ اآلخر كىك مف أركاف اإليماف ك يتبيف مما سبؽ أف البعث مف ضمف اإليماف باليك 
يخرج مف اإلسبلـ، كالسمؼ الصالح يثبتكنو بالدليؿ القاطع كىك الكتاب كالسنة المطيرة، كالمعتزلة 

 كاألشاعرة يكافقكف السمؼ في تقرير ىذا المعتقد.

                                                           

 (.2/369لتنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ )ج( النسفي، مدارؾ ا(1
 (.3/69( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(2
 (.22/62( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
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 المبحث الثالث
 الحشر عند  الفرق من خالل سورة طو

 د الفرقعن الحشرتعريف : المطمب األول
 الحشر في المغة: -1
 كالراء كالشيف الحاء( حشر)ترجع أصكؿ كممة الحشر المغكية إلى كممة )حشر(، قاؿ ابف فارس: " 

 (1)."حشر جمع ككؿ سكؽ، مع الجمع الحشر: يقكلكف المغة كأىؿ، كاالنبعاث كالبعث السكؽ ىك
 يي ىيُّ: تعالى قكلو في ةعكرم كقاؿ( الحشر يكـ) كمنو كنصر، ضرب كبابو جمعيـ الناس كحشر
  .(2) النبي أسماء مف اسـ كالحاشر ،الحشر مكضع كالمحشر ،مكتيا حشرىا[ 5: التككير] َّ ٰر  ٰذ

زعاجيـ مقرىـ عف الجماعة إخراج: الحشرقاؿ الراغب: "  (3)."كنحكىا الحرب إلى عنو كا 
 يتبيف مما سبؽ أف الحشر في المغة يطمؽ عمى السكؽ كالبعث كاإلخراج. 
 :عند الفرق لحشر في الصطالحا -2
في معنى الحشر اصطبلحان، حيث عرفكىا  السمؼلـ تختمؼ تعريفات عمماء  :السمفأول:  

 بقكليـ:
 (4)."كاحد مكضع في( صقع) كؿ مف األقكاـ جمع": الحشر -1
 (5).المكقؼ إلى جميعان  البعث بعد كغيرىا قبكرىـ مف األمكات حشر -2
 كيعرؼ أعماليـ، كتكزف يحاسبكف كفيو الخبلئؽ، فيو يجتمع الذم الحساب مكاف إلى الناس سكؽ ىك -3
 (6).مصيره كؿ
 كجميع التعريفات السابقة متقاربة في المعنى، كىي تؤدم معنى كاحدان. 

كلـ يخالفكا في ذلؾ كسيأتي بياف ذلؾ في  الصالح كالمعتزلة يعرفكف الحشر كتعريؼ السمؼ المعتزلة:
 معتقدىـ في الحشر.

                                                           

 (.2/66( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 العربية كصحاح المغة تاج الصحاح، الفارابي(، 73( انظر: الرازم، لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات )ص(2
 (.2/630ج)

 (.237)ص  المفردات في غريب القرآف( الراغب، (3
 (.3/314( السمعاني، تفسير القرآف )ج(4
 (.11/379ج) فتح البارم شرح صحيح البخارمابف حجر،  ( (5
 (.221( انظر: أيكب، تبسيط العقائد اإلسبلمية )ص (6
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قاؿ البيجكرم: "كالحشر عبارة عف سكقيـ جميعان إلى المكقؼ، كىك المكضع الذم يقفكف فيو  :شاعرةاأل
 (1).مف أرض القدس المبدلة"

 ، كسيأتي بياف ذلؾ في معتقدىـ أيضان.كىذا التعريؼ مكافؽ لتعريفات السمؼ الصالح
 معتقد الفرق في الحشر: المطمب الثاني
 :في الحشر السمفأول: معتقد 

 يؤمف السمؼ بأف اهلل يحشر الناس مف أكليـ إلى آخرىـ لمفصؿ بينيـ. 
 ممكف العقؿ في ألنو كاجب بيما كالتصديؽ حؽ كىك الشرع بيما كرد كقدر: كالنش الحشرقاؿ الغزالي: "

 (2).اإلنشاء" كابتداء تعالى هلل مقدكر كذلؾ اإلفناء بعد اإلعادة كمعناه

 آخرىـ إلى أكليـ مف كميـ كيحشركف هلل، القيامة يكـ عرصات في سالنا حشر أم بالحشر اإليماف ككذلؾ
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ُّ ٹ ٹ  كاحد صعيد عمى يجمعكف

(3).[47:الكيؼ] َّ ٰذ يي
 

 [.85 مريـ:] َّمن زن رن مم ام يلٹ ٹ ُّ 
 لذلؾ افاجتنبك  عقابو، فخافكا الدنيا في اتقكا الذيف نجمع يـك: ذكره تعالى يقكؿقاؿ الطبرم في تفسيرىا: "

ٍفدنا) ربيـ إلى فرائضو كأدكا معاصيو،  (4)."الركباف: بالكفد يعني( كى

اًئشىةى  عىفٍ ك   يىا: قيٍمتي  «ُغْرًل  ُعرَاةً  ُحَفاةً  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  النَّاُس  ُيْحَشرُ : »يىقيكؿي  ، اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىالىتٍ   عى
اؿي  النّْسىاءي  اهللً  رىسيكؿى  ًميعن  كىالرّْجى ييـٍ  يىٍنظيري  اجى ، ًإلىى بىٍعضي  َيْنُظرَ  َأنْ  ِمنْ  َأَشدُّ  اأْلَْمرُ  َعاِئَشةُ  َيا: » قىاؿى  بىٍعضو

 (5).«َبْعضٍ  ِإَلى َبْعُضُيمْ 
 

                                                           

 (.187)ص  تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد( البيجكرم، (1
 (.219( الغزالي، قكاعد العقائد )ص (2
 (.83( انظر: البدر، التحفة السنية شرح منظكمة ابف أبي داكد الحائية )ص (3
 (.18/254الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج( (4
اد ، الجيمسمـ: صحيح مسمـ]، [6527: رقـ الحديث 8/109 ، الرقاؽ/كيؼ الحشر،البخارم: صحيح البخارم]( (5

 .[2859: رقـ الحديث 4/2194 كالسير/ما يذكر مف شـؤ الفرس،
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، (1)معيـ تككف الغرلة حتى شيء منيـ يفقد كال معيـ ءيش ال خمقكا كما يحشركف أنيـ المقصكد
 عمييـ ثياب ال أم( عراة) نعؿ كال خؼ ببل أم( حفاة) ككنكـ حاؿ القبكر مف الخركج عند( تحشركف إنكـ)

 (2).كاسينا كبعضيـ عارينا يحشر بعضيـ أك جميعيـ
 يؤمف المعتزلة بالحشر، الذم دؿ عميو الكتاب كالسنة الصحيحة. :في الحشر المعتزلةثانيا: معتقد 

 المنقطعة كصاؿكاأل البالية العظاـ أيتيا: كينادل الصكر في ينفخ إسرافيؿقاؿ الزمخشرم: "
 كجبريؿ ينفخ إسرافيؿ: كقيؿ. القضاء لفصؿ تجتمعف أف يأمركف اهلل إفٌ  المتفٌرقة كالشعكر المتمزقة كالمحكـ
 ،ميبلن  عشر يباثن السماء مف األرض أقرب كىي المقدس، بيت صخرة مف قىًريبو  مىكافو  ًمفٍ  بالحشر ينادل
 (3)."األرض كسط كىي

قطعية التي ال يمكف إنكارىا، كالتي كردت كثيران في الكتاب كبذلؾ فإف الحشر مف األمكر ال
 كالسنة.

 : في الحشر األشاعرةثالثا: معتقد 
تعالى، كاألشاعرة مذىبيـ  يؤمف األشاعرة بحشر الناس يكـ القيامة كسكقيـ لممكقؼ كالحساب أماـ اهلل

قؼ، كىك المكضع الذم "كالحشر عبارة عف سكقيـ جميعان إلى المك كمذىب السمؼ الصالح في الحشر 
، قاؿ اإليجي في المكاقؼ: "المقصد الثاني: في حشر األجساد، (4)يقفكف فيو مف أرض القدس المبدلة"

 (5).أجمع أىؿ الممؿ عف آخرىـ عمى جكازه ككقكعو، كأنكرىما الفبلسفة"
بقان بالحشر ىك مف صميـ العقيدة اإلسبلمية الصافية، ككما مر ساعتقاد يظير مما سبؽ أف اال

فإف السمؼ يؤمنكف بالحشر إيمانان قاطعان كدليميـ الكتاب كالسنة، كالمتكممكف مف المعتزلة كاألشاعرة كافقكا 
السمؼ في معتقد الحشر، كأف العباد إلى اهلل سكؼ يرجعكف لمحساب، المؤمنكف إلى الجنة كالكفار الى 

 النار.

 

 

 

                                                           

 (.17/193ج) المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج( انظر: النككم، (1
 (.5/342ج) البخارم صحيح لشرح السارم إرشاد( انظر: القسطبلني، (2
 (.4/393( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(3
 (.187)ص  مريد شرح جكىرة التكحيدتحفة ال( البيجكرم، (4
 (. 372( اإليجي، جامع البياف في تفسير القرآف )ج (5
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 لفرقذكر الحشر في سورة طو عند ا مواضع: لمطمب الثالثا
 .[102 ]طو: رئ رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ٹ ٹ زئ 

 فيو ىـ لما الكجكه، زرؽ األلكاف يشاحب المحشر إلى المجرمكف يساؽ اليـك ىذا كفى أم السمف:
 (1).بيـ تحؿٌ  التي الشدائد كمقاساة األىكاؿ مكابدة مف

 يتبيف مما مضى أف السمؼ يؤمنكف بالحشر، الذم ىك جمع الناس كسكقيـ لمحساب.
 الزرقة أف: أحدىما قكالف، الزرؽ في قيؿ،  إلسرافيؿ أك  هلل كالضميرقاؿ الزمخشرم: " تزلة:المع

ٌف كالثاني: أٌف المراد العمى، أل العيكف زرؽ كىـ أعداؤىـ الرـك ألفٌ  ؛العرب إلى العيكف ألكاف مف شيء أبغض
يكؿ، يستقصركف مٌدة لبثيـ في تخافتيـ لما يمؤل صدكرىـ مف الرعب كال ،حدقة مف يذىب نكر بصره تزراؽٌ 

الدنيا: إما لما يعاينكف مف الشدائد التي تذكرىـ أياـ النعمة كالسركر فيتأسفكف عمييا كيصفكنيا بالقصر ألف 
ف طالت مٌدتو قصير باالنتياء ما ألنيا ذىبت عنيـ كتقضت، كالذاىب كا   (2)."أياـ السركر قصار، كا 

ذا المنظر المرعب، كالمعتزلة يكافقكف السمؼ في ىذا تدؿ اآلية الكريمة عمى حشر المجرميف بي
 التفسير.

 تنص اآلية الكريمة عمى حشر الكفار يـك القيامة كذلؾ بعد النفخ في الصكر. األشاعرة:
 النفخ الناس عادة كمف الدنيا في شكىد ما بأمثاؿ اآلخرة أمكر الناس يعرؼ تعالى كاهللقاؿ الرازم: "

 كنحشر: ذلؾ بعد قكلو ألف الثانية النفخة ىك النفخ ىذا مف المراد، العساكر كفي األسفار عند البكؽ في

 رن مم ام ُّ : قكلو نظير فيك لحشرىـ كالسبب الصكر في النفخ أف عمى كالداللة زرقان  يكمئذ المجرميف

 (3)."[18 النبأ:] َّ نن من  زن
الحشر ظاىرة  اتثابت في الكتاب كالسنة المطيرة، كاألدلة عمى إثب مما سبؽ أف الحشريظير 

عمى اثبات الحشر يـك القيامة كال  ككاضحة، كالسمؼ الصالح استدلكا بآيات القرآف الكريـ كأحاديث النبي
 يخالؼ في ذلؾ إال كافر أك زنديؽ، كالمعتزلة كاألشاعرة يكافقكف األمة في ىذا المعتقد.

 
 
 

                                                           

 (.16/149ج)تفسير المراغي (، المراغي، 1/513ج) المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( انظر: السعدم، (1
 (.3/87الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (2
 (.22/98الغيب )ج الرازم، مفاتيح( (3
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 المبحث الرابع
 الحساب عند الفرق من خالل سورة طو

 عند الفرق الحسابتعريف : المطمب األول
 :لغة واصطالحاً  الحساب تعريف -أولً 
 في المغة: -أ
 كالسيف الحاء( حسب)الحساب إلى كممة )حسب(، قاؿ ابف فارس: " لكممةترجع األصكؿ المغكية  

 ،كاألصؿ الثاني: الكفاية ،كحسبانان  حسبان  أحسبو الشيء حسبت: تقكؿ ،العد: فاألكؿ :أربعة أصكؿ كالباء
، كاألصؿ الثالث: الحسباف، كىي جمع حسبانة، كىي الكسادة الصغيرة ،ؿ شيء حساب، أم كاؼتقك 

 (1)."كاألصؿ الرابع: األحسب الذم ابيضت جمدتو مف داء ففسدت شعرتو، كأنو أبرص
كحاسبتو مف المحاسبة  ،كحسابة، إذا عددتو، كحسبانان  كحسابان  حسبان  بالضـ أحسبو حسبتو حسبك 

 (2).ا، إذا أنكرتو عميوكاحتسبت عميو كذ
 (3)."كحسبانان  حسابان  أحسب حسبت: يقاؿ العدد، استعماؿ: الحسابقاؿ الراغب: "

 يتضح مما سبؽ أف الحساب يستعمؿ في المغة غالبان في استعماؿ العدد.
 في الصطالح: -ب
 لمحساب، كاتفقت عمى معنى كاحد. السمؼلـ تختمؼ تعريفات  السمف: 
 كأفعاالن  أقكاالن  أعماليـ عمى المحشر مف االنصراؼ قبؿ عباده كتعالى بحانوس اهلل تكقيؼ ىك" -1

 (4)."كتبيـ أخذىـ بعد تفصيبلن  كاعتقادات
 عممكىا، التي بأعماليـ كيعرفيـ يديو، بيف عباده كتعالى تبارؾ الحؽ ييكقؼ أف كالجزاء بالحساب يراد" -2

 (5)."قالكىا التي كأقكاليـ
 (6)."نسكه قد بما إياىـ كتذكيره أعماليـ، عمى الجزاء مقادير الخبلئؽ سبحانو اهلل تعريؼ ىك الحساب" -3
 (7).عممو إنساف كؿُّ  فيرل المحشر مف االنصراؼ قبؿ أعماليـ عمى عباده يكقؼ اهلل إف -4

                                                           

 (.61-2/59( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 (.110-1/109ج) العربية كصحاح المغة تاج الصحاح، الفارابي( انظر: (2
 (.232)ص  القرآف غريب في المفردات( الراغب، (3
 (.222( أيكب، تبسيط العقائد اإلسبلمية )ص (4
 (.193)ص  القيامة الكبرل( األشقر، (5
 (.288فكزاف، اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ص ( ال(6
 (.1/136ج( انظر: القحطاني، عقيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالسنة )(7
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 يتضح مما مضى أف الحساب ىك أف يقؼ العباد بيف يدم اهلل ليحاسبكا عمى ما قدمكا في الدنيا. 
عرؼ القاضي عبد الجبار الحساب فيقكؿ: "أنو يككف بخمؽ العمـ الضركرم في قمبو أنو يستحؽ ي المعتزلة:

 (1).مف الثكاب كذا كمف العقكبة كذا فيسقط األقؿ باألكثر"
كىنا يظير مف تعريؼ المعتزلة لمحساب أنو يغمب عمى كبلميـ المصطمحات المعقدة كالتي 

 .كردتيـ مف الفبلسفة
يجكرم الحساب فيقكؿ: "ىك تكقيؼ اهلل الناس عمى أعماليـ خيران كانت أك كيعرؼ الب األشاعرة:

 (2)."شران، قكالن كانت أك فعبلن تفصيبلن بعد أخذىـ كتبيـ
كحساب اهلل تعالى الناس بأف يخمؽ في قمكبيـ عمكمان ضركرية بمقادير  كيعرفو العدكم فيقكؿ: "

 (3)."كيؤتييـ كتب أعماليـ فييا سيئاتيـ كحسناتيـ أعماليـ مف الثكاب كالعقاب أك يقؼ عباده بيف يديو
 فيذا التعريؼ قريب مف تعريفات السمؼ لمحساب.

 معتقد الفرق في الحساب: المطمب الثاني
يؤمف السمؼ الصالح بالحساب، كبأف اهلل يكقؼ العباد لمحساب يـك  :في الحساب السمفأول: معتقد 

 القيامة كيسألو عف أفعالو كأقكالو.
 يكقؼ اهلل فإفٌ  ، رسكلو بو كأخبر بذلؾ أخبر اهلل ألفَّ  بذلؾ؛ اإليماف كيجبلقحطاني: "قاؿ ا

 (4)."شران  أك خيران  كاف سكاء عممو إنساف كؿ فيرل المحشر، مف االنصراؼ قبؿ أعماليـ عمى عباده
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ دؿ القرآف الكريـ في آيات كثيرة عمى الحساب،   

 .[30 آؿ عمراف:] َّيه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم
  [.94 الكيؼ:] َّ رن مم ام يل ملىل  يك ىك مك ٹ ٹ ُّ 

، بىٍرزىةى  أىًبي عىفٍ كدلت السنة النبكية الصحيحة عمى الحساب، ف :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  األىٍسمىًميّْ
 ِمنْ  َماِلوِ  َوَعنْ  َفَعَل، ِفيمَ  ِعْمِموِ  َوَعنْ  َأْفَناُه، اِفيمَ  ُعُمرِهِ  َعنْ  ُيْسَألَ  َحتَّى الِقَياَمةِ  َيْومَ  َعْبدٍ  َقَدَما َتُزولُ  َل »

 (5)«َأْباَلهُ  ِفيمَ  ِجْسِموِ  َوَعنْ  َأْنَفَقُو، َوِفيمَ  اْكَتَسَبوُ  َأْينَ 
                                                           

 (.736)ص  شرح األصكؿ الخمسة( عبد الجبار، (1
 (.189)ص  تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد( البيجكرم، (2
 (.132)ص  لجكىرة التكحيدالشرح الجديد ( العدكم، (3
 (.41( القحطاني، شرح العقيدة الكاسطية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية في ضكء الكتاب كالسنة )ص (4
، الدرامي: سنف الدارمي]، [2417: رقـ الحديث 4/612 ، صفة القيامة/في القيامة،الترمذم: سنف الترمذم]( (5

. [4710: رقـ الحديث 5/74الطبراني: المعجـ األكسط ]، [554ديث : رقـ الح1/452 المقدمة/مف كره الشيرة كالمعرفة،
 صححو الترمذم كاأللباني.
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اًئشىةى  عىفٍ ك  : تىعىالىى المَّوي  يىقيكؿي  أىلىٍيسى : قيٍمتي : قىالىتٍ  «ُعذّْبَ  الِحَسابَ  ُنوِقَش  َمنْ : »قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً   عى
 (1)«الَعْرُض  َذِلكِ : »قىاؿى [ 8: االنشقاؽ{ ]َيِسيرًا ِحَساًبا ُيَحاَسبُ  َفَسْوفَ }

 المناقشة، كجو عمى الحساب ال عممو عرض تعالى قكلو في اليسير الحساب ذلؾ إنما: كالمعنى
ة في الجميؿ، كحاصمو أف المراد بالمناقشة االستقصاء في المحاسبة كاالستيفاء بالمطالبة كترؾ المسامح

 .(2).كالمناقشة لبياف ظيكر العدؿ

االنشقاؽ: ] َّ ىث نث مث زث ُّ   كاستدلكا بقكلو تعالى :في الحساب المعتزلةثانيًا: معتقد 

 ، كاإلجماع عمى تسمية يـك القيامة بيـك الحساب.[8
 العدؿب اهلل أمركـ: قيؿ فكأنو لمقسط، المكازيف ككضع الحساب يكـ الساعة فٌ : "إالزمخشرميقكؿ  

 كيطفؼ أكفى لمف كيكفى أعمالكـ، كيزف فيو يحاسبكـ الذم اليكـ يفاجئكـ أف قبؿ بالشرائع كالعمؿ كالتسكية
 (3)."طفؼ لمف

 ىت  نت مت زت ُّ : "كأما الحساب فما ال يجكز إنكاره فقد قاؿ تعالى عبد الجباركيقكؿ  

ال تجرم ، غير أف محاسبة اهلل تعالى إيانا [8-7االنشقاؽ: ] َّ ىث نث مث زث رث يت

عمى حد ما تجرم المحاسبة بيف المشركيف كالمتعامميف، فإف ذلؾ فيما بيننا إنما يككف بعقد األصابع أك ما 
يجرم مجراه، كليس ىكذا محاسبة اهلل تعالى لعباده، فإف ذلؾ يككف بخمؽ العمـ الضركرم في قمبو أنو 

المحاسبة عندىـ ىي المؤاخذة ك  ، (4)يستحؽ مف الثكاب كذا كمف العقكبة كذا فيسقط األقؿ باألكثر"
 (5).كاإلخبار

يؤمف األشاعرة بأف اهلل يحاسب الناس يكـ القيامة عمى  :في الحساب األشاعرةثالثا: معتقد 
 أعماليـ، فيأخذ المطيع جزاءه كالمسيء جزاءه.

                                                           

، مسمـ: صحيح مسمـ]، [6536: رقـ الحديث 8/111 ، الرقاؽ/مف نكقش الحساب عذب،البخارم: صحيح البخارم]( (1
 .[2876: رقـ الحديث 4/2204 الجنة كصفة نعيميا كأىميا/إثبات الحساب،

 (.8/3524) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةالقارم، ( انظر: (2
 (.4/217الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (3
 (.736)ص  شرح األصكؿ الخمسة( عبد الجبار، (4
 (.1/213، جامع البياف في تفسير القرآف )جلطبرم( انظر: ا(5
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 قاؿ اإليجي في المكاقؼ: "في أف جميع ما جاء بو الشرع مف الصراط كالميزاف كالحساب كقراءة
الكتب كالحكض المكركد كشيادة األعضاء حؽ، كأجمع عميو المسممكف قبؿ ظيكر الخمؼ كنطؽ بو 

   (1).الكتاب"
قاؿ البيجكرم: "كالحساب حؽ أم ثابت بالكتاب كالسنة كاإلجماع، كىك تكقيؼ اهلل الناس عمى 

 (2)."أعماليـ خيران كانت أك شران، قكالن كانت أك فعبلن تفصيبلن بعد أخذىـ كتبيـ
كبٌيف العدكم ماىية الحساب بقكلو: "كحساب اهلل تعالى الناس بأف يخمؽ في قمكبيـ عمكمان 
ضركرية بمقادير أعماليـ مف الثكاب كالعقاب أك يقؼ عباده بيف يديو كيؤتييـ كتب أعماليـ فييا سيئاتيـ 

 (3)."كحسناتيـ
العباد راجعكف إلى اهلل  يتبيف مما سبؽ أف السمؼ الصالح يثبتكف الحساب يكـ القيامة، كأف

 زلة كاألشاعرة لـ يخالفكا في ذلؾ.ة الدنيا، كالمعتاليحاسب كؿ انساف بما قدـ في الحي
 قذكر الحساب في سورة طو عند الفر مواضع: ب الثالثالمطم

 ورد الحساب في سورة طو في عدة مواضع:
 .[15طو: ] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ٹ ٹ ُّ   الموضع األول:

كيقكؿ الطبرم في ، (4)"اختبار ىذا كشر، خير مف عممت بما نفس كؿ لتجزل بغتة، تأتيكـ": أم السمف:
فعمى  َّ خي حيُّإف الساعة التي يبعث اهلل فييا الخبلئؽ مف قبكرىـ لمكقؼ القيامة جائية تفسيرىا: "

بل يطمع عمييا ضـٌ األلؼ مف أخفييا قراءة جميع قٌراء أمصار اإلسبلـ، بمعنى: أكاد أخفييا مف نفسي، لئ
 (5)."أحد، كبذلؾ جاء تأكيؿ أكثر أىؿ العمـ

، (6)"كشر خير مف كسبت ما كالكافر المؤمف مف نفس كؿ اهلل ليجزمالمعتزلة: " قاؿ: المعتزلة
 المطيعيف يثيب أنو عمى إلجراميـ المجرميف عاقب إذا ألنو كمطيعة مجرمة مف نفس كؿ كيجزم"

 (7)."لطاعتيـ

                                                           

 ير.(. بتصرؼ يس783)ص  شرح األصكؿ الخمسة( عبد الجبار، (1
 (.189)ص  تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد( البيجكرم، (2
 (.132)ص  الشرح الجديد لجكىرة التكحيد( العدكم، (3
 (.3/258ج(، البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )3/324السمعاني، تفسير القرآف )جانظر: ( (4
 (.18/285الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج( 5)

 (.2/303جي، جامع البياف في تفسير القرآف )جاإلي( (6
 (.2/568الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (7
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يدؿ عمى أف الساعة آتية ال محالة لتحاسب كؿ نفس بما قدمت مف خير أك  كتفسيرىـ ىذا لآلية 
 شر.

 كلما ككسبو بعممو يميؽ بما شخص كؿ يجزم تعالى أنو عمى يدؿ اآلية: "الرازمقاؿ  األشاعرة:
 اإليماف المؤمنيف كسب كاف كلما العقاب، جزاؤىـ كاف كالمعصية، الكفر الكفار ىؤالء كسب كاف

  (1)."الثكاب ىك بيـ بلئؽال كاف كالطاعة،
اآلية تدؿ عمى كقكع يـك القيامة كذلؾ ليحاسب كؿ إنساف عمى ما مف معتقد األشاعرة أف يتبيف 

 قدـ مف طاعات أك معاصي.
 .[111 ]طو: َّ جك مق  حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع ٹ ٹ ُّ الموضع الثاني: 

ساب سيككف عسيران لمف تدؿ اآلية الكريمة عمى أف الخبلئؽ استسممت كأذعنت لخالقيا، كأف الح 
 أشرؾ باهلل أك ظمـ الناس.

 خمقو عمى القائـ يمكت، ال الذم الحي لجبارىا الخبلئؽ كاستسممت أم: "المراغيقاؿ  السمف:
 الذؿ آثار كألف الظاىرة، األعضاء أشرؼ ألنيا بالذكر، الكجكه كخص، أمكرىـ كتصريؼ شؤكنيـ، بتدبير
 (3)."الشرؾ ىك كالظمـ باهلل، أشرؾ مف خسر": عباس ابف اؿق، ك (2)"عمييا تظير كالسركر كالغبطة

خشعكف يـك القيامة مف سكء الحساب، قاؿ تشير اآلية الكريمة إلى أف المجرميف يذلكف كي المعتزلة:
 الحساب، كسكء كالشقكة الخيبة -القيامة يكـ -عاينكا إذا كأنيـ العصاة، كجكه بالكجكه المراد: "الزمخشرم
 (4)."ككٌؿ مف ظمـ فيك خائب خاسر خاشعة، ذليمة مأ نية،عا كجكىيـ صارت

 هلل كالقير الممؾ كيصير تذؿ أم الكجكه تعنكا اليكـ ذلؾ في أف كمعناه: "الرازمقاؿ  األشاعرة:
المراد بالخيبة الحرماف أم حـر الثكاب مف حمؿ ظمما كالمراد بو مف كافى بالظمـ كلـ ، ك غيره دكف تعالى

  (5)."يتب عنو
 رىـ  لآلية الكريمة يدؿ عمى أف كجكه العالميف تذؿ هلل تعالى كسيخسر مف عمؿ بالظمـ.كتفسي

 .[112 ]طو: َّ مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ٹ ٹ ُّ  الموضع الثالث:

                                                           

 (.19/114الرازم، مفاتيح الغيب )ج( (1
 (.16/153( المراغي، تفسير المراغي )ج(2
 (.3/276ج( البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )(3
 (.3/89ض التنزيؿ )جالكشاؼ عف حقائؽ غكام( الزمخشرم، (4
 (.103-22/102الرازم، مفاتيح الغيب )ج( (5
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 تشير اآلية الكريمة أف جزاء الطائع بعمؿ الصالحات لف يخاؼ مف حسابو. 
 ككتبو كمبلئكتو باهلل مصدؽ كىك عميو، اهلل فترضا التي الفرائض يؤد مىف: أمقاؿ القيركاني: " السمف:
 (1)."عمييا كيعاقب غيره سيئات عميو تحمؿ أف يخاؼ ال: أم ظممان، يخاؼ فبل كرسمو،

يتبيف  مما مضى أف السمؼ يؤمنكف بالحساب كما كرد في الكتاب كالسنة، كىك مف مراحؿ الدار 
 اآلخرة، كقد كرد بعض منو في سكرة طو.

اآلية الكريمة عمى جزاء مف يعمؿ الطاعات، كىك الحساب الذم ليس فيو ظمـ كال  تدؿ المعتزلة:
 بخس لحسناتو.

 كىىيكى ) الطاعات بعضكمف يعمؿ يكافقكف السمؼ في معتقدىـ، " آليةىـ لالمعتزلة في تفسير ك   
اؼي  فىبل) الطاعة صحة شرط اإليماف إذ(: ميٍؤًمفه  ا يىخى  بأف(: ىىضمنا الكى ) سيئاتو، عمى يزاد بأف(: ظيٍممن
 (2)."ييضـ كلـ يظمـ لـ ألنو ؛ىضـ كال ظمـ جزاء يخاؼ فبل: مأ حسناتو، مف ينقص

تدؿ اآلية عمى أف مف يعمؿ الطاعات المقركنة باإليماف سيجازل الجزاء الذم ال ظمـ  األشاعرة:
 فيو كال نقص، كىي دليؿ عمى كقكع المحاسبة يـك القيامة.

 مف الصالحات كالمراد بو الفرائض فكاف عممو مقركنان  شيئان  يعني كمف يعمؿ: "الرازمقاؿ 
 كاليضـ الطاعة، عمى الثكاب مف يمنع أـ جريمة عمى ال يعاقب أف ىك كالظمـ، فبل يخاؼ ظممان باإليماف

 (3)."النقيصة كاليضيمة ثكابو، مف ينقص أف
يدم رب العالميف كقكؼ العباد بيف يتبيف مما سبؽ أف سكرة طو تشتمؿ عمى ذكر الحساب كىك 

 ليحاسبيـ، كالسمؼ الصالح قد بيف ىذا المعتقد الضركرم بما كرد مف أدلة في ذلؾ، مف كتاب اهلل
 الذم ال ينطؽ عف اليكل، كالمعتزلة كاألشاعرة لـ يخالفكا في ذلؾ. كسنة رسكلو

 

 

 
 

                                                           

 (.7/4703ج( القيركاني، اليداية الى بمكغ النياية )(1
 .(3/89الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (2
 .(22/103الرازم، مفاتيح الغيب )ج( (3
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 المبحث الخامس
 أنواع النعيم والعذاب عند الفرق من خالل سورة طو  

 تعريف أنواع النعيم والعذاب عند الفرق: ولالمطمب األ 
 مفيوم النعيم والعذاب: -أولً 
 النعيم في المغة: -أ
 ترجع كالميـ كالعيف النكف( نعـ)تعكد أصكؿ كممة النعيـ إلى االسـ الثبلثي نعـ، قاؿ ابف فارس: " 

 مف بو عبده مىع تعالى اهلل ينعـ ما: النعمة منو ،كصبلح عيش كطيب ترفو عمى يدؿ كاحد أصؿ إلى
 (1)."العيش كطيب التنعـ: كالنعمة ،النعماء ككذا المنة،: كالنعمة ،نعمة عميو تعالى هلل: يقاؿ ،كعيش ماؿ

 كفبلف ،مثمو كالنعيـ ،النعماء، ك النعمى ككذا ،عميؾ بو أنعـ كما كالمنة كالصنيعة اليد" :النعمةك 
 (2)."الماؿ كاسع أم النعمة كاسع

 في جعمو: أم. فتنعـ تنعيمان  نعمو: يقاؿ العيش، كطيب النعمة فيو ما تناكؿ: كتنعـقاؿ الراغب: "
 (3)."كخصب عيش ليف: أم. نعمة

 البأساء ضد كىك كالماؿ، كالدعة الخفض: كمو كالنعمة، كالنعماء كالنعمى النعيـقاؿ ابف منظكر: "
 (4)."كالبؤسى

 دعة كالميف في العيش.يتبيف مما سبؽ أف النعيـ في المغة يدؿ عمى طيب العيش كال 
 العذاب في المغة: -ب
عندما رجعت إلى معاجـ المغة العربية كجدتي أنيا أرجعت كممة العذاب إلى أصؿ كاحد كىك  

"عذب"، لكف ىذا األصؿ لـ يحمؿ معنى كاحدان؛ كذلؾ ألنيا حممت العديد مف المعاني المختمفة، كانظر 
 يمكف كال تنقاس، تكاد ال كمماتو لكف صحيح، أصؿ لباءكا كالذاؿ العيف( عذب)ماذا قاؿ ابف فارس: "

 (5)."كاحد شيء إلى جمعيا

                                                           

 ( بتصرؼ يسير.5446( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1
 ( بتصرؼ يسير.314)ص  العربية كصحاح المغة تاج الصحاح، لفارابيا( (2
 (.815)ص  القرآف غريب في المفردات( الراغب، (3
 (.12579( ابف منظكر، لساف العرب )ج(4
 (.4259( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(5
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: يقاؿ ،كالعقكبة النكاؿ: العذابأما العذاب فيك النكاؿ كالعقكبة، حيث جاء في لساف العرب: "
 في حبسو أكثر: تعذيبان  عذبو كقد الشديد، اإليجاع ىك: العذاب، كقاؿ الراغب: "(1)"كعذابان  تعذيبا عذبتو

 (2).العذاب"
 العذب، مف أصمو: كقيؿ كيسير، يجكع: أم يعذب، أف اإلنساف حمؿ ىك األصؿ في فالتعذيب

 بعذبة الضرب إكثار التعذيب أصؿ: كقيؿ كقذيتو، مرضتو بناء عمى حياتو عذب أزلت: أم فعذبتو
 (3).طرفيا: أم السكط،

 يجاعالمغة النكاؿ كالعقكبة كاإل يتضح مما مضى أف العذاب يعني في
 : في الصطالح:ثانياً 

 اهلل أفحيث  ،كسنة رسكلو كالسمؼ يعرفكف النعيـ كالعذاب كما كرد في كتاب اهلل السمف:
 كأف، كاألجساد لؤلركاح فييا النعيـ كأف، الكافريف عمى محرمة كأنيا لممؤمنيف كخمكد نعيـ دار الجنة خمؽ
 (4).اهلل رضكاف ىك نعيميا أعظـ

ف تكحيد اهلل طاع عمى مف كذب بما ندعكه إليو مذابو ال نفاد لو، كال انقأف ع يقكؿ الطبرم:"
 أنو قد رحميـ مف أف يعذبيـ  يبشر ىؤالء الذيف آمنكا كىاجركا كجاىدكا في سبيؿ اهلل،ك  ،كطاعتو

، ليـ فييا نعيـ مقيـبساتيف كليـ كبرضكاف منو ليـ، بأنو قد رضي عنيـ بطاعتيـ إياه، كأدائيـ ما كمَّفيـ 
 (5)."ال يزكؿ كال يبيد، ثابت دائـه أبدنا ليـ

 يتبيف مما سبؽ مف خبلؿ تعريؼ السمؼ أف النعيـ ألىؿ طاعة اهلل، كالعذاب ألىؿ معصيتو.
كالمعتزلة لـ يخالفكا السمؼ في تعريفيـ ألنكاع النعيـ كالعذاب، كلكنيـ خالفكا في  المعتزلة:

 ف ذلؾ في بياف معتقدىـ.استحقاؽ العباد لمنعيـ أك العذاب، كسيأتي بيا
 كاألشاعرة يخالفكف المعتزلة في تعريفيـ، حيث أف الثكاب فضؿ كالعقاب عدؿ. األشاعرة:

جماع الممميف، كىما مكجدتاف اآلف  "كالمراد بيما دار النعيـ كالعذاب حؽ ثابت بالكتاب كالسنة كا 
  (6).خبلفان لبعض المعتزلة"

                                                           

 (.1585( ابف منظكر، لساف العرب )ج(1
 (.554)ص  القرآف غريب في المفردات( الراغب، (2
 (.4260(، ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج555)ص  القرآف غريب في المفردات( انظر: الراغب، (3
 (.127)ص  العقائد اإلسبلمية( انظر: ابف باديس، (4
 (.18/316الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج (5)

 (.138)ص  الشرح الجديد لجكىرة التكحيد( العدكم، (6
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نما ىك فضؿه مف كقاؿ الجكيني: "الثكاب عند أىؿ الحؽ ل يس بحؽٍّ محتكـ، كال جزاء مجزكـ، كا 
اهلل تعالى، كالعقاب ال يجب أيضان، كالكاقع منو ىك عدؿه مف اهلل، كما كعد اهلل تعالى مف الثكاب أك تكٌعد 

 (1).بو مف العقاب فقكلو ككعده الصدؽ"
ستظير عند  يظير مما سبؽ أف األشاعرة قريبكف مف مذىب السمؼ كلكف لدييـ بعض المخالفات

 ذكر معتقدىـ مف أنكاع النعيـ كالعذاب. 
 معتقد الفرق في أنواع العذاب والنعيم: المطمب الثاني

يؤمف السمؼ بأف اهلل تعالى كعد المؤمنيف بالنعيـ كالعاصيف بالعذاب المييف، كدؿ عمى  السمف:
 ذلؾ الكتاب كالسنة الصحيحة.

 مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 .[22-21التكبة: ] َّ يه  ىه
. كرغده العيش ليف: كالنعيـ. المقيـ كالنعيـ الجزيؿ الثكاب مف اآلخرة في ليـ ما الدنيا في يعمميـ أم"

 (2)."الثكاب ذلؾ كرامتو دار في ليـ أعد أم( عظيـ أجر عنده اهلل إف. )اإلقامة كالخمكد( خالديف)

 .[104النحؿ: ] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ٹ ٹ ُّ 

 لو يكف كلـ رسكلو، عمى أنزلو عما كتغافؿ ذكره عف أعرض مف ييدم ال أنو تعالى يخبرقاؿ ابف كثير: "
 أرسؿ كما بآياتو اإليماف إلى اهلل ييدييـ ال الناس مف الجنس فيذا اهلل، عند مف جاء بما اإليماف إلى قصد
 (3)."اآلخرة في مكجع أليـ عذاب كليـ الدنيا، في رسمو بو

 ف السمؼ بأف اهلل أعد الجنة ألىؿ طاعتو يتنعمكف بيا، كأعد النار ألىؿ معصيتو يتعذبكف فييا.كيؤم
 .[25]البقرة:  َّحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 يعممكف الذيف لممؤمنيف المخصصة ىي المقيـ الدائـ النعيـ دار الجنة بأف تدؿ اآلية الكريمة
 غير الجنة كنعيـ. الصالح كالعمؿ الطاعة إليو ينضـ أف مف بدٌ  البؿ ؛ يكفي ال بمجرده كاإليماف ،الصالحات

 (4).ينقطع ال كرزقيا محدكد

                                                           

 (.381إلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص ( الجكيني، ا(1
 (.8/93القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج( (2
 (.4/604( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(3
 بتصرؼ. (.1/107ج) التفسير المنيرانظر: الزحيمي، ( (4
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، ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ كجاء في السنة ما يدؿ عمى ىذا النعيـ،   اْلَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ : "قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  مىاًلؾو
 َوَجَماًل، ُحْسًنا َفَيْزَداُدونَ  َوِثَياِبِيْم، ُوُجوِىِيمْ  ِفي َفَتْحثُو الشََّمالِ  حُ ِري َفَتُيبُّ  ُجُمَعٍة، ُكلَّ  َيْأُتوَنَيا َلُسوًقا،

 َوَجَماًل، ُحْسًنا َبْعَدَنا اْزَدْدتُمْ  َلَقدِ  َواهللِ : َأْىُموُىمْ  َلُيمْ  َفَيُقولُ  َوَجَماًل، ُحْسًنا اْزَداُدوا َوَقدِ  َأْىِميِيمْ  ِإَلى َفَيْرِجُعونَ 
 (1)."َوَجَماًل  ُحْسًنا َبْعَدَنا اْزَدْدُتمْ  َلَقدِ  َواهللِ  َوَأْنُتْم،: ونَ َفَيُقولُ 

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ كقد جاء في السنة أف اهلل جعؿ جينـ لمعذاب كجعؿ الجنة لمنعيـ، ف  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى
تِ : " اهللً  َعَفاُء، َيْدُخُمِني َىِذهِ : َوَقاَلتْ  َواْلُمَتَكبُّْروَن، اْلَجبَّاُروَن، يَيْدُخُمنِ  َىِذهِ : َفَقاَلتْ  َواْلَجنَُّة، النَّاُر، اْحَتجَّ  الضُّ

 َأَشاءُ  َمنْ  ِبكِ  ُأِصيبُ : َقالَ  َوُربََّما - َأَشاءُ  َمنْ  ِبكِ  ُأَعذّْبُ  َعَذاِبي َأْنتِ : ِلَيِذهِ  -َوَجلَّ  َعزَّ - اهللُ  َفَقالَ  َواْلَمَساِكيُن،
 (2)."ِمْمُؤَىا ِمْنُكَما َواِحَدةٍ  َوِلُكلّْ  َأَشاءُ  َمنْ  ِبكِ  َأْرَحمُ  َرْحَمِتي َأْنتِ : ِلَيِذهِ  َوَقالَ  -

 .[23الجف: ] َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب ٹ ٹ ُّ ك

 نار لو فإف رساالتو، فجحد كرسكلو، بو كيكٌذب كنياه، أمره فيما اهلل يعص كمف: ذكره تعالى يقكؿ"
 (3)."نياية غير إلى أبدنا فييا ماكثيف: يقكؿ( اَأَبدً  ِفيَيا َخاِلِدينَ ) يصبلىا جينـ
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  اِلِحينَ  ِلِعَباِدي َأْعَدْدتُ » المَّوي  قىاؿى :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى  ُأُذنٌ  َولَ  َرَأْت، َعْينٌ  لَ  َما الصَّ

 (4).«َأْعُينٍ  ُقرَّةِ  ِمنْ  َلُيمْ  ُأْخِفيَ  َما َنْفٌس  َتْعَممُ  َفالَ  مْ ِشْئتُ  ِإنْ  َفاْقَرُءوا َبَشٍر، َقْمبِ  َعَمى َخَطرَ  َولَ  َسِمَعْت،
 النعيـ دار ىي الجنة، ك (5)حاصؿ لشيء إال يككف ال غالبان  اإلعداد ألف الجنة كجكد عمى يدؿ الحديث ىذا
 (6).جنة النخيؿ تسمي كالعرب البستاف، كالجنة اآلخرة الدار في
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ك  لُ : » المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : اؿى قى  ، ىيرى  َلْيَمةَ  الَقَمرِ  ُصوَرةِ  َعَمى ُصوَرُتُيمْ  الَجنَّةَ  َتِمجُ  ُزْمَرةٍ  َأوَّ

ُطوَن، َولَ  َيْمَتِخُطوَن، َولَ  ِفيَيا، َيْبُصُقونَ  لَ  الَبْدِر،  الذََّىبِ  ِمنَ  َأْمَشاُطُيمْ  الذََّىُب، ِفيَيا آِنَيُتُيمْ  َيَتَغوَّ

                                                           

ابف ماجو: سنف ابف ]، [2833ـ الحديث رق: 4/2178 ، الجنة كصفة نعيميا كأىميا/سكؽ الجنة،مسمـ: صحيح مسمـ]( (1
 .[4336: رقـ الحديث 21450الزىد/صفة الجنة، ،ماجو

الترمذم: ]، [2846: رقـ الحديث 4/2186 ، الجنة كصفة نعيميا كأىميا/النار يدخميا الجباركف،مسمـ: صحيح مسمـ]( (2
 .[2561قـ الحديث : ر 4/694 ، أبكاب صفة الجنة/ما جاء في احتجاج الجنة كالنار،سنف الترمذم

 (.2/3671الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج( (3
: رقـ الحديث 4/118 ، بدء الخمؽ/ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة،متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (4

 .[2824: رقـ الحديث 4/2174 ، الجنة كصفة نعيميا كأىميا،مسمـ: صحيح مسمـ]، [3244
 (.1/5153) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةالقارم، ( انظر: (5
 (.9/317) البخارم صحيح لشرح السارم إرشاد( انظر: القسطبلني،  (6
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ةِ   المَّْحمِ  َورَاءِ  ِمنْ  ُسوِقِيَما ُمخُّ  ُيَرى َزْوَجتَاِن، ِمْنُيمْ  َواِحدٍ  َوِلُكلّْ  الِمْسُك، َوَرْشُحُيمُ  اأَلُلوَُّة، َوَمَجاِمُرُىمُ  ،َوالِفضَّ
 (1).«َوَعِشيِّا ُبْكَرةً  المَّوَ  ُيَسبُّْحونَ  َواِحٌد، َقْمبٌ  ُقُموُبُيمْ  َتَباُغَض، َولَ  َبْيَنُيمْ  اْخِتاَلفَ  لَ  الُحْسِن، ِمنَ 

 جماؿ، كعمى ألكليائو النعيـ دار لتككف تعالى اهلل خمقيا التي الجنة كجكد عمى الحديث ىذا دؿ
 ليمة القمر صورة عمى الجنة تدخل زمرة أول: "بقكلو  النبي كصفيـ حيث كجكىيـ، كحسف الجنة، أىؿ
 (2).كالنفسية يةالجسم كالنقائص العيكب جميع مف كالنقاء بالطيارة كصفيـ ثـ" البدر

 أجؿ إلى عذاب كدار كفر، لمف كخمكد عذاب دار النار خمؽ اهلل بأف كنؤمف: "باديس ابفقاؿ العبلمة 
 (3)."العذاب فاستحقكا حسناتيـ عمى سيئاتيـ رجحت لمف

جماع كالسنة بالكتاب كثبتت كالعصاة لمكافريف اهلل أعدىا كالعقاب العذاب دار كىي :النارك "  كا 
 اآلف مكجكدة كىي كاألقساـ األنكاع مختمؼ فييا كالعذاب. مقسكـ جزء باب لكؿ أبكاب سبعة ليا األئمة،
 (4)."مخمدكف فييا كالكفار تفنى، ال باقية

 فييا النعيـ كأف، الكافريف عمى محرمة كأنيا لممؤمنيف كخمكد نعيـ دار الجنة خمؽ اهلل بأف نؤمفك "
 (5)."اهلل فرضكا ىك نعيميا أعظـ كأف، كاألجساد لؤلركاح

كبذلؾ يؤمف السمؼ بأنكاع النعيـ كالعذاب التي أعدىا اهلل يكـ القيامة لمعباد كما كردت في الكتاب 
 كالسنة.

يؤمف المعتزلة بالنعيـ كالعذاب يكـ القيامة، فيؤمنكف بأف اهلل أعد أنكاعان مف النعيـ ألىؿ  المعتزلة:
 ان منيـ يركل أف الثكاب كاجبه عمى اهلل تعالى.طاعتو، كأنكاعان مف العذاب ألىؿ معصيتو، لكف بعض

قاؿ اإليجي في المكاقؼ: "المقصد الخامس: في فركع المعتزلة عمى أصميـ في حكـ العقؿ 
كاإليجاب عمى اهلل، كالنظر ىينا في الثكاب كالعقاب؛ أما الثكاب فأكجبو معتزلة البصرة؛ ألف التكاليؼ 

(6).مييا"الشاقة ليست إال لنفعنا كىك بالثكاب ع
 

                                                           

: رقـ الحديث 4/118 بدء الخمؽ/ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة، ،متفؽ عميو: البخارم: صحيح البخارم]( (1
: رقـ 4/2179 /أكؿ زمرة تدخؿ الجنة عمى صكرة القمر، ا كأىمياالجنة كصفة نعيمي ،مسمـ: صحيح مسمـ]، [3245
 .[2834الحديث 

 (.4/164ج) ( قاسـ، منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم(2
 (.125)ص  العقائد اإلسبلمية( ابف باديس، (3
 (.232)ص  تبسيط العقائد اإلسبلمية( أيكب، (4
 (.127)ص  العقائد اإلسبلمية( ابف باديس، (5
 (. 362 ص) المكاقؼ( اإليجي، (6
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كيؤمنكف كذلؾ بأف العقاب كاجب عمى اهلل تعالى لصاحب الكبيرة، حيث قاؿ اإليجي في 
المكاقؼ: "أما العقاب فقد أكجب جميع المعتزلة كالخكارج عقاب صاحب الكبيرة لكجييف: األكؿ: أنو أكعد 

، الثاني: إنو إذا عمـ بالعقاب كأخبر بو، فمك لـ يعاقب لـز الخمؼ في كعيده كالكذب في خبره كأنو محاؿ
غراء لمغير عميو، كأنو قبيح مناؼ لمقصكد  المذنب أنو ال يعاقب عمى ذنبو كاف ذلؾ تقريران لو عمى ذنبو كا 

(1).الدعكة"
 

كيركف كذلؾ أف صاحب الكبيرة مخٌمد في النار، قاؿ اإليجي: "قالت المعتزلة كالخكارج صاحب 
 (2).ان"الكبيرة مخمد في النار، كال يخرج منيا أبد

كيعتقد المعتزلة بأف الثكاب فضؿه مف اهلل كالعقاب عدؿه منو، يقكؿ اإليجي: "المقصد السادس في 
كفيو مباحث: األكؿ: قالكا الثكاب فضؿ كعد بو فيفي بو مف غير كجكب؛ ألف  المعتزلة تقرير مذىب

ي: أجمع المسممكف عمى الخمؼ في الكعد نقص تعالى اهلل عنو، كالعقاب عدؿه فمو أف يتصرؼ فيو، الثان
 (3).أف الكفار مخمدكف في النار أبدان، ال ينقطع عذابيـ كأنكره طائفة"

، عقاب في يزيد ال أنو معمكـ الراحميف كأرحـ" :الزمخشرمكقاؿ   عنو مستغنى ذكره فكاف المجـر
 ألنو الفضؿ مف ينقص أف فجاز الثكاب، حكـ في ىي المَّو فضؿ مف لمثكاب كتكابع ثكاب فمو المحسف كأما
 (4)."الفضؿ في نقصاف يقع ال أنو عمى داللة الظمـ نفى فكاف بكاجب، ليس

" :  طائفة ذىبتأما اعتقادىـ في الجنة كالنار فيركف أف الجنة كالنار لـ تخمقا بعد، قاؿ ابف حـز
 كما خمقتا قد أنيما إلى المسمميف جميكر كذىب ،بعد يخمقا لـ كالنار الجنة أف إلى كالخكارج المعتزلة مف
 (5)."أصبلن  حجة بعد يخمقا لـ أنيما قاؿ لمف نعمـ

 قكلو يالقكط فضائح مف: "بغدادماللكنيـ لـ يقكلكا بتكفير مف قاؿ بخمؽ الجنة كالنار، يقكؿ 
 بتكفير يقكلكا كلـ ،اليكـ كجكدىا يف شككا المعتزلة مف كأخبلفو ،مخمكقتاف كالنار الجنة فإ :قاؿ مف بتكفير
 ال أنكرىما مف فأ تعالى باهلل كيقسمكف أنكرىما مف يكفركف لخمقيما كالمثبتكف ،مخمكقاف مانيإ :قاؿ مف

 (6)."النار مف ينجك كال الجنة يدخؿ
                                                           

 (. 376 ص) المكاقؼ( اإليجي، (1
 (.378 ص) المرجع السابؽ،( (2
 (.378 ص) المرجع نفسو،( (3
 (.1/568( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(4
، الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ )(5  (.4/68ج( ابف حـز
 (.150لفرقة الناجية )ص ، الفرؽ بيف الفرؽ كبياف ابغدادم( ال(6
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 كالجنةالذيف يركف أف الجنة كالنار مخمكقتاف اآلف، قاؿ الطحاكم: " السمؼكىذا مخالؼ لمذىب 
 (1)."تبيداف كال أبدا تفنياف ال مخمكقتاف كالنار

 الجنة أف عمى السمؼ فاتفؽ مخمكقتاف، كالنار الجنة إف: قكلو أمافي شرح الطحاكية: " كجاء
 كالقدرية، المعتزلة مف نابغة نبغت حتى السنة، أىؿ ذلؾ عمى يزؿ كلـ اآلف، مكجكدتاف مخمكقتاف كالنار
 (2)."القيامة يكـ اهلل ينشئيما بؿ: كقالت ذلؾ، فأنكرت

خمدكف في عذاب النار كحده؛ بؿ ىناؾ أنكاع أخرل مف العذاب سكل كيرل المعتزلة أف الكفار ال ي 
 . عذا النار، كأىؿ الجنة ليـ أنكاع مف النعيـ سكل نعيـ الجنة

 .[107ىكد: ] َّحق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ُّ استدؿ المعتزلة بقكلو تعالى: 
 نعيـ في مكدالخ كمف النار، عذاب في الخمكد مف استثناء ىكفي تفسير اآلية: " الزمخشرمقاؿ 

 العذاب مف كبأنكاع بالزميرير كحده؛ بؿ يعذبكف النار عذاب في يخمدكف ال النار أىؿ أف كذلؾ: الجنة
ىانتو ليـ كخسؤه عمييـ اهلل سخط كىك كميا منيا أغمظ ىك كبما النار، عذاب سكل  أىؿ ككذلؾ إياىـ، كا 
 (3)."اهلل رضكاف كىك منيـ، مكقعان  كأجؿ منيا أكبر ىك ما الجنة سكل ليـ الجنة

 عائد االستثناء أفكقد ذكر المفسركف مف السمؼ أقكاالن عديدة في تفسير اآلية كرجحكا القكؿ: " 
 كالنبييف المبلئكة مف الشافعيف، بشفاعة النار مف اهلل يخرجيـ ممف التكحيد، أىؿ مف العصاة عمى

حميف، فتخرج مف النار مف لـ يعمؿ حيف يشفعكف في أصحاب الكبائر، ثـ تأتي رحمة أرحـ الرا كالمؤمنيف
 (4)."خيرا قط

يرل األشاعرة أف اهلل جعؿ النعيـ ألىؿ طاعتو، كجعؿ العذاب ألىؿ معصيتو، كيركف  األشاعرة:
نما الثكاب فضؿ كالعقاب عدؿ.  أف الثكاب كالعقاب ليس كاجبان عمى اهلل تعالى، كا 

نما ىك فضؿه مف اهلل قاؿ الجكيني: "الثكاب عند أىؿ الحؽ ليس بحؽٍّ محتكـ،  كال جزاء مجزكـ، كا 
تعالى، كالعقاب ال يجب أيضان، كالكاقع منو ىك عدؿه مف اهلل، كما كعد اهلل تعالى مف الثكاب أك تكٌعد بو 

  (5).مف العقاب فقكلو ككعده الصدؽ"

                                                           

 (.73العقيدة الطحاكية )ص تخريج ( الطحاكم، (1
 (.615-2/614( ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )ج(2
 (.2/430( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(3
 (.352-4/351لعظيـ )ج(، ابف كثير، تفسير القرآف ا2/402ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )جانظر: ( (4
 (.381( الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص (5
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 بأنو ذلؾ كؿ عمى حكـ فمما الثكاب، كصؼ مف ذكره تقدـ ما كؿ إلى إشارة ذلؾ: "الرازمقاؿ 
 (1)."اهلل عمى كاجب غير الثكاب أف عمى ىذا دؿ اهلل مف ؿفض

 كعند الصالحة، العباد أعماؿ يذكر ال الثكاب إيصاؿ عند تعالى اهلل أف مراران  ذكرنا قدكقاؿ: "
 (2)."عدؿ كالعقاب فضؿ الثكاب ألف المسيئيف أعماؿ يذكر العقاب إيصاؿ

لقبر حيث يقكؿ العدكم: "سؤاؿ الناس ثـ كيركف أف مف أنكاع العذاب كالنعيـ ما ىك في عذاب ا
  (3).عذابيـ كنعيميـ في القبر كاجب شرعان عند أىؿ السنة كبعثيـ لمحشر"

ار كأنيما مخمكقتاف، يقكؿ الجكيني: "الجنة كالنار مخمكقتاف، إذ بكجكد الجنة كالن يؤمف األشاعرة ك  
 (4)."ال يحيؿ عقبلن خمقيما، كقد شيدت بذلؾ آم مف كتاب اهلل تعالى

كيرل األشاعرة أف الجنة دار النعيـ كالنار دار العذاب، حيث يقكؿ العدكم: "أف النار التي أعدىا 
جماع  اهلل لمعصاة كالجنة التي أعدىا لممتقيف، كالمراد بيما دار النعيـ كالعذاب حؽ ثابت بالكتاب كالسنة كا 

  (5).الممميف، كىما مكجدتاف اآلف خبلفان لبعض المعتزلة"
األشاعرة أف الخمكد ليس عمى إطبلقو كربما يراد بو شيء آخر، يقكؿ الجكيني: "إف الخمكد  كيرل

ف كاف ظاىران في التأبيد، فميس ىك نصان فيو كقد يطمؽ، كالمراد بو امتداد مدة كتطاكؿ أمد، كعمى ىذا  كا 
 (6).التأكيؿ يحيا الممكؾ بتخميد الممؾ"

 العذاب كأف الجنة كالنار مخمكقتاف.كبذلؾ يكافقكف السمؼ في أنكاع النعيـ ك  
 مواضع ذكر أنواع النعيم والعذاب في سورة طو عند الفرق: المطمب الثالث

 .[48 ]طو: َّ هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل ٹ ُّ  ٹ الموضع األول: 

 اآلية نص في كقكع العذاب عمى مف كذب باهلل تعالى كأعرض عنو. 
 لمف متحمض العذاب أف المعصكـ الكحي مف إلينا أكحاه فيما اهلل أخبرنا قد: أمقاؿ ابف كثير: " السمف:
 (7)."طاعتو عف كتكلى اهلل بآيات كذب

                                                           

 (.10/136( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(1
 (.29/410ج) المرجع السابؽ،( (2
 (.125)ص  الشرح الجديد لجكىرة التكحيد( العدكم، (3
 (.377 ( الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص(4
 (.138( العدكم، الشرح الجديد لجكىرة التكحيد )ص (5
 (.389( الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص (6
 (.5297ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( (7
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يظير مما سبؽ أف اهلل تعالى أكحى إلى مكسى كىاركف أف الذم يستحؽ العذاب ىـ الذيف 
 يكذبكف بآيات اهلل كلقائو.

 اهلل، بآيات التكذيب كىك ،ميـظم بسبب يغشاىـ المكعكد العذاب أف يريد" :الزمخشرمكقاؿ  المعتزلة:
 (1)."يعنى أٌف العذاب عمى مف كذب كتكلى، لمنفار مكجب المذاؽ مرٌ  مكركه كمو العذابك 

 كالتفسير ىذا مكافؽ لمسمؼ الصالح، حيث أف العذاب ال يستحقو إال مف كذب كتكلى.
 تشير اآلية إلى استحقاؽ العذاب عمى مف كذب باهلل تعالى. األشاعرة:

 األلؼ ألف ذلؾ يدـك ال المؤمف عقاب أف عمى الدالئؿ أقكل مف اآلية ىذه أف اعمـ" :زمالراقاؿ 
 فيمف الجنس ىذا انحصار يقتضي التقديريف كعمى الماىية تفيد أك االستغراؽ تفيد العذاب: قكلو في كالبلـ
 (2)."أصبلن  الجنس ىذا يحصؿ ال أف المتكلي المكذب غير في فكجب كتكلى كذب

 مكافؽ لما عميو السمؼ الصالح.كىذا أيضا 

 مص خص حص  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ٹ ٹ ُّ : الموضع الثاني

 .[61طو: ] َّجض

 تشير اآلية عمى كقكع العذاب عمى مف يفترم عمى اهلل الكذب كذلؾ بعذاب االستئصاؿ. 
 كليست خمكقةم كأنيا ليا، حقائؽ ال أشياء إيجاد بأعمالكـ، لمناس تخيمكا ال مقاؿ القاسمي: "أ السمف:
 (3)."عميكـ لغضبو ىائؿ أم ًبعىذابو  يستأصمكـ أم فىييٍسًحتىكيـٍ : تعالى اهلل عمى كذبتـ قد فتككنكا ،مخمكقة

 إنو فتقكلكالمسحرة ال تخيمكا لمناس ماال حقيقة لو  قاؿ اهلل تعالى حكاية عف مكسى  المعتزلة:
 (4).بعذاب مف عنده يستأصمكـف ندان  لو تدعكا أك سحرنا معجزاتو تدعكا كأف هلل مخمكؽ

 فاآلية تشير إلى العذاب الذم سيستأصؿ المفتريف عمى اهلل تعالى كذبان. 
 أك الدنيا في االستئصاؿ عذاب: أحدىما: أمراف لو حصؿ كذبان  اهلل عمى افترل مف" :الرازمقاؿ  األشاعرة:
 عف كالحرماف الخيبة: نيكالثا ،بعذاب فيسحتكـ: قكلو مف المراد كىك اآلخرة في الشديد العذاب

 (5)."المقصكد

                                                           

 (.3/386ج( ك)2/351الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (1
 (.22/55( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(2
 (.7/131ج) التأكيؿ محاسف، القاسمي( (3
 (.2/514انظر: اإليجي، جامع البياف في تفسير القرآف )ج( (4
 (.22/65ج)مفاتيح الغيب ، الرازم( (5
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يظير مما سبؽ أف األشاعرة يقركف أف العذاب الذم ينتظر المفتريف عمى اهلل الكذب، كىك عذاب 
 االستئصاؿ.

 .[74 ]طو: َّ حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك ٹ ٹ ُّ  الموضع الثالث:
 فيو كال يحيى حياة طيبة. تدؿ اآلية عمى عذاب جينـ الذم ينتظر المجرميف، كىك عذاب ال يمكت 

تبيف  فينتيى فييا يمكت ال جينـ لو فإف كمعاصيو بكفره مجـر كىك اهلل يمؽ مف إف قاؿ المراغي: "أم السمف:
 فييا ينتفعاآلية أف مف يمكت كافران سيمقى العذاب المييف في جينـ، التي ال يمكت فييا كال يحيى حياة طيبة 

 (1).المقيـ" بالنعيـ
بيف اآلية أف مف يمكت كافران سيمقى العذاب المييف في جينـ، التي ال يمكت فييا كال ت المعتزلة:
 يحيى حياة طيبة.

ـى  لىوي  فىًإفَّ ) كافرنا يمكت بأف: "الزمخشرم قاؿ يىنَّ  ،مرضية حياة(: يىٍحيىى كىالى ) فيستريح(: ًفييىا يىميكتي  الى  جى
ما السحرة قكؿ تماـ مف إما الجممة كىذه ما اهلل، مف بلـك ابتداء كا   مف كليسكا بذنكبيـ، النار تصيبيـ أناس كا 
 ينبت كما فينبتكف الحياة لو يقاؿ نيرنا بيـ فيؤتى فيشفعكف الشفعاء يقـك فحمنا يصيركا حتى إماتة فيميتيـ أىميا
 (2)."السيؿ حميؿ في الغثاء

مكت فيو كال يحيى حياة تبيف اآلية أف مف يمكت مجرمان فإف عذاب جينـ ينتظره الذم ال ي األشاعرة:
 طيبة.

 محاؿ، الكصفيف عف فخمكه ميتان  يصير أك حيان  إما يبقى كأف بد ال الحي الجسـ" :الرازمقاؿ 
 (3)."ممتعة حياة يحيا كال مريحة مكتة يمكت ال حاؿ بأسكأ جينـ في يككف أنو اآلية في فمعناه

 .[75 ]طو: َّ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من ٹ ٹ ُّ :الموضع الرابع
آلية دليؿه عمى أف مف عمؿ الصالحات مقركنان باإليماف فمو النعيـ المتمثؿ بالمنازؿ العالية في ا 

 الجنة.
ًمؿى  قىدٍ } لكتبو متبعان  لرسمو، مصدقان  بو مؤمنان  ربو يأت قاؿ السعدم: "كمف السمف: اتً  عى اًلحى { الصَّ

اتي  لىييـي  فىأيكلىًئؾى } كالمستحبة، الكاجبة  كالمذات المزخرفات، الغرؼ كفي العاليات، المنازؿ: مأ{ اٍلعيبل الدَّرىجى

                                                           

 (.1/6132المراغي، تفسير المراغي )ج( (1
 (.3/77الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج( الزمخشرم، (2
 (.22/79( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
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 كال سمعت، أذف كال رأت، عيف ال فيما العظيـ، كالسركر الدائـ، كالخمكد السارحات، كاألنيار المتكاصبلت،
 (1).بشر" قمب عمى خطر

نما ذكر قصة مكسى مع فرعكف. المعتزلة:  لـ أجد ليـ تفسيران ليذه اآلية كا 
 أتى مفك  ؿ أف مف يمكت مؤمنان يعمؿ الصالحات فمو النعيـ المتمثؿ بالدرجات العبل،اآلية تد األشاعرة:
 .العمى الدرجات لو كانت الصالحات كاألعماؿ باإليماف

 ألصحاب العفك حصكؿ عمى تنبيو اآلية كفي األنيار تحتيا مف تجرم عدف جنات" :الرازمقاؿ 
 فسائر الصالحة كاألعماؿ باإليماف ربو أتى لمف الجنة مف العمى الدرجات جعؿ تعالى ألنو ؛الكبائر
 (2)."لغيرىـ تككف كأف بد ال عالية غير ىي التي الدرجات

 .[76 ]طو: َّ  مك لك هش مش مسهس هث مث هت مت هب  مب هئ ٹ ٹ ُّ: الموضع الخامس
تبيف اآلية صفة مف صفات النعيـ الذم ينتظر المؤمنيف كىي جنات تجرم مف تحت غرفيا األنيار،   

 مقركنان بالخمكد. كىذا النعيـ
 األنيار، غرفيا تحت مف تجرم إقامة جنات في العمى الدرجات تمؾ أمقاؿ الزحيمي: " السمف:

 لمنار، المكجبة كالمعاصي الكفر دنس مف نفسو طير مف جزاء أحرزكه الذم الفكز كذلؾ أبدا، فييا ماكثيف
 (3)."القدير العمي اهلل عند مف بو جاؤكا فيما المرسميف كاتبع

تىزىكَّى  كيذكر الزمخشرم أف السحرة عندما أطاعكا اهلل بشرىـ بالجنة التي تجرم مف تحتيا األنيار " لمعتزلة:ا
 ،قيؿ في ىذه اآليات الثبلث: ىي حكاية قكليـ ،كعف ابف عباس: قاؿ ال إلو إال اهلل ،تطير مف أدناس الذنكب

 (4)."كقيؿ: خبر مف اهلل، ال عمى كجو الحكاية
 آلية تدؿ أف مف يمكت مؤمنان يعمؿ الصالحات فمو النعيـ المتمثؿ بالدرجات العبل.ا األشاعرة:

 جعؿ تعالى ألنو ؛الكبائر ألصحاب العفك حصكؿ عمى تنبيو اآلية كفي " :الرازمحيث يقكؿ 
 عالية غير ىي التي الدرجات فسائر الصالحة كاألعماؿ باإليماف ربو أتى لمف الجنة مف العمى الدرجات

 (5)."لغيرىـ تككف كأف بد ال

                                                           

 (.510السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )ص ( (1
 (.22/79)ج ( الرازم، مفاتيح الغيب(2
 (.1/6248ج) التفسير المنيرالزحيمي، ( (3
  (.3/77ج) التنزيؿ غكامض حقائؽ عف لكشاؼ، االزمخشرم (4)

 (.1/6248ج) التفسير المنير( الزحيمي، (5
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يظير مما سبؽ أف المعتزلة كاألشاعرة لـ يخالفكا السمؼ الصالح، إذ أف النعيـ ألىؿ طاعة اهلل 
 .كالعذاب ألىؿ معصيتو

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ٹ ٹ ُّ  الموضع السادس:

 .[101-100 طو:] َّ َّ
 ى، كىك متمثؿ بالكزر أم اإلثـ الثقيؿ.اآلية دليؿ عمى العذاب الذم يمحؽ بمف أعرض عف اهلل تعال

 كأحكامو، بشرائعو عمؿ كال بو، يؤمف فمـ اتباعو، عف كأعرض بالقرآف كذب مف قاؿ الزحيمي: "كؿ السمف:
 بسبب القيامة، يـك ثقيمة لعقكبة كيتعرض عظيمان، إثمان  يتحمؿ المعرض ىذا فإف غيره، في اليدل كابتغى
 (1)."اهلل كتاب عف إعراضو
تدلؿ اآلية عمى أف مف أعرض عف القرآف فإنو سيمقى العقكبة الثقيمة في جينـ المصحكبة  زلة:المعت

 بالخمكد فييا.
 كاألخبار األقاصيص ىذه عمى مشتمبلن  القرآف يعنى آتيناؾ الذم الذكر ىذا ف: "إالزمخشرمقاؿ 

 عنو أعرض كمف عميو، أقبؿ فلم كالسعادة النجاة فيو كريـ، كقرآف عظيـ لذكر كاالعتبار، بالتفكر الحقيقة
 كصعكبة المعاقب عمى ثقميا في تشبييان  كزران  سماىا الباىظة، الثقيمة العقكبة: بالكزر يريد ،كشقى ىمؾ فقد

 (2)."بالحمؿ احتماليا
 اآلية تبيف جزاء مف يعرض عف كتاب اهلل تعالى بالعقكبة الثقيمة التي يخمد فييا. األشاعرة:

 كصعكبة المعاقب عمى ،ثقميا في تشبييان  كزران  سماىا الثقيمة لعقكبةا ىك الكزر" :الرازمقاؿ 
 ذلؾ صفة تعالى بيف ثـ اإلثـ، كىك الكزر جزاء ألنيا أك ظيره كينقض الحامؿ عمى يثقؿ الذم احتماليا
 كما أم حمبلن  القيامة يكـ ليـ كساء: قكلو: كالثاني ،مؤبدان  مخمدان  يككف أنو: أحدىما: كجييف مف الكزر
  (3)."محمكالن  أم حمبلن  الكزر ىذا كأأس

 يظير مف كبلـ المعتزلة كاألشاعرة أف الكزر ىك العقكبة الثقيمة التي يصعب تحمميا.
 .[102 ]طو: َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّٹ ٹ ُّالموضع السابع:  

 تصٌكر اآلية الكريمة حشر المجرميف يكـ القيامة بصكرة بشعة، حيث الزرقة في العيف. 

                                                           

 (.2/1547جكسيط )الزحيمي، التفسير ال( (1
 (.3/86( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(2
 (.22/97( الرازم، مفاتيح الغيب )ج(3
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 في ينفخ كالقائد النداء يتجاكز الى  بأنو كبعثيـ األمكات لجمع تصكيرقاؿ أبك زىرة: " السمف:  
ذا الجميع، فيجتمع العزة رب مف النداء يكفي إذ البصر، لمح مف أسرع إنو بؿ الجند فيجتمع البكؽ  كا 
نىٍحشيري ) بالذكر، المجرميف اهلل اختص الجميع اجتمع ٍرقنا يىٍكمىئذو  اٍلميٍجًرًميفى  كى  كعاندكا كفركا الذيف ألنيـ ؛(زي
 ميانيف بؿ ليـ كرامة الى  كاألشياء مكدسيف نجمعيـ أم( نىٍحشيري )ك كاستكبركا، كعاندكا عمييـ، اليكـ فكاف
 ليا تشكيو كذلؾ أزرؽ، حبتيا سكاد كاف عميت إذا العيف ألف عميت أعينيـ أف أم كزرقان  محترميف، غير

 (1)."لمعيف كطمس لمكجو كتشكيو
 تصكر اآلية الكريمة منظران بشعان لممجرميف حيث يتزرؽ عيكنيـ مف الشدائد التي يعاينكىا. لة:المعتز 

 صدكرىـ يمؤل لما تخافتيـ. تزراؽٌ  بصره نكر يذىب مف حدقة ألفٌ  العمى، المراد أفٌ قاؿ الزمخشرم: "
 النعمة أياـ تذكرىـ لتيا الشدائد مف يعاينكف لما إما: الدنيا في لبثيـ مٌدة يستقصركف كاليكؿ، الرعب مف

ما قصار، السركر أياـ ألف؛ بالقصر كيصفكنيا عمييا فيتأسفكف كالسركر  كتقضت، عنيـ ذىبت ألنيا كا 
ف كالذاىب  (2)."باالنتياء قصير مٌدتو طالت كا 

تصكر اآلية منظر المجرميف الذيف كفركا باهلل، حيث يأتكا زرؽ العيف مف شدة معاينتيـ  األشاعرة:
 لعذاب.األىكاؿ كا

ريد بالمجرميف الذيف اتخذكا مع ي الصكر في ينفخ يكـ ىك القيامة يكـ أف بياف المراد" :الرازمقاؿ 
ألنيـ مف شدة العطش يتغير  ؛اهلل إليا آخر، يعني زرؽ العيكف سكد الكجكه كىي زرقة تتشكه بيا خمقتيـ

 (3)."سكاد عيكنيـ حتى تزرؽ
كالعذاب كأنكاعيما التي أعدىما اهلل لمناس يـك القيامة،  يتبيف مما سبؽ أف السمؼ يؤمنكف بالنعيـ

لسنة، ككردت صكر منيا في سكرة طو، كالمعتزلة كاألشاعرة يؤمنكف بالنعيـ كالتي كردت في الكتاب كا
كالعذاب الذم أعده اهلل يكـ القيامة، لكف المعتزلة يركف أف العقاب كاجب عمى اهلل تعالى لصاحب الكبيرة 

بيرة مخٌمد في النار، كيركف أف الثكاب فضؿه مف اهلل كالعقاب عدؿه منو، كأف الجنة كالنار كأف صاحب الك
لـ تخمقا بعد، كأف الكفار ال يخمدكف في عذاب النار كحده؛ بؿ ىناؾ أنكاع أخرل مف العذاب سكل عذاب 

ثكاب كالعقاب ليس النار، كأىؿ الجنة ليـ أنكاع مف النعيـ سكل نعيـ الجنة، أما األشاعرة فيركف أف ال

                                                           

 (.9/4784( أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج(1
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نما الثكاب فضؿ كالعقاب عدؿ، كيؤمنكف بكجكد الجنة كالدار كأنيما مخمكقتاف،  كاجبان عمى اهلل تعالى، كا 
 كيركف أف الخمكد ربما يراد منو أمر آخر.

 من خالل عرض الفصل الرابع واألخير يتضح ما يمي:
 أف الساعة في المغة تعني الكقت الذم تقـك فيو القيامة. -1
لـ يختمؼ المعنى المغكم عف المعنى االصطبلحي، حيث إف عمماءى السمؼ قد عرفكه بتعريفات قريبة  -2

 .، كىي المحظة التي سيقؼ الناس أماـ رب العالميفمف التعريؼ المغكم
الصحؼ ميزاف كنشر األشاعرة يقركف باليكـ اآلخر ككقكع أىكاؿ يكـ القيامة مف الأف المعتزلة ك  -3

 ىا، حيث يؤمف المعتزلة بالسمعيات كىي الغيبيات كغيرىـ مف المسمميف. كالحساب كغير 
 أف كممة النفخ ترجع في المغة إلى دفع اليكاء. -4
 كالسمؼ الصالح يؤمنكف بالساعة كأشراطيا كدليميـ الكتاب كالسنة في ذلؾ. -5
 تكزف يـك القيامة.ال فرقة المعتزلة أنكرت الميزاف كأف أعماؿ العباد  -6
 يكجد اختبلؼ بيف العمماء في عدد النفخات في الصكر كقد رجح ابف عثيميف أنيما نفختاف. -7
 .، فيـ ال يخالفكف في ذلؾالمعتزلة كاألشاعرة يكافقكف السمؼ في عقيدة النفخ بالبكؽ -8
إحياء المكتى، كفي االصطبلح  -3إثارة الشيء.  -2اإلرساؿ.  -1أف البعث في المغة يطمؽ عمى:  -9

 عمى النشر كاخراج الناس مف قبكرىـ لمحساب. يطمؽ
 مكاف إلى الناس سكؽ ىك صطبلحالحشر في المغة يطمؽ عمى السكؽ كالبعث كاإلخراج، كفي اال -10

 .مصيرهانساف  كؿ كيعرؼ أعماليـ، كتكزف يحاسبكف كفيو الخبلئؽ، فيو يجتمع الذم الحساب
ة الصافية، ككما مر سابقان فإف السمؼ يؤمنكف االعتقاد بالحشر ىك مف صميـ العقيدة اإلسبلمي -11

بالحشر إيمانان قاطعان كدليميـ الكتاب كالسنة، كالمتكممكف مف المعتزلة كاألشاعرة كافقكا السمؼ في معتقد 
 الحشر، كأف العباد إلى اهلل سكؼ يرجعكف لمحساب، المؤمنكف إلى الجنة كالكفار الى النار.

لبان في استعماؿ العدد، كفي االصطبلح ىك أف يقؼ العباد بيف يدم الحساب يستعمؿ في المغة غا -12
 اهلل ليحاسب عمى ما قدـ في الدنيا.

سكؼ يحاسبيـ يـك  أف السمؼ كالمتكممكف مف المعتزلة كاألشاعرة يؤمنكف بالحساب كأف اهلل  -13
 كؿ انساف لو صحيفتو ككتابو. ،القيامة

، كفي االصطبلح أف النعيـ ألىؿ كالدعة كالميف في العيش النعيـ في المغة يدؿ عمى طيب العيش: 14
 طاعة اهلل، كالعذاب ألىؿ معصيتو.
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، فيـ بذلؾ عصمكا أنفسيـ مف الخطأ كالزلؿ  السمؼ الصالح لـ يحيدكا عف كتاب اهلل كسنة رسكلو -15
في الحكـ عمى ما ال الذم كقع فيو بدكف شؾ الفرؽ المنتمية الى اإلسبلـ، الذيف مجدكا العقؿ كجعمكه سببا 

مجاؿ لمعقؿ فيو، أال كىك الغيب، الذم أمرنا اهلل باتباعو كىذا ال يمنع مف التفكر في خمؽ اهلل كلكف ما 
 ألنو أعمـ بخمقو كأف عقكليـ قاصرة.أمرنا اهلل أف نبتعد عنو فبل بد أف نبتعد عنو 
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 النتائج والتوصيات
لصالحات، كبعد الفراغ مف إعداد الرسالة العممية خمص الباحث إلى الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ ا

مجمكعة مف النتائج كالتكصيات، التي تكصؿ بيا مف خبلؿ دراسة اآلراء العقدية في سكرة طو عند السمؼ 
 كالمتكمميف.

 النتائج: -أولً 
، كبالتالي فإف ف التكحيد ييطمؽ في المغة عمى اإلفراد كأف الربكبية تطمؽ عمى الممؾ كالتربيةإ -1

 تكحيد الربكبية ىك اإلقرار بأف اهلل تعالى مالؾ خمقو كمربييـ.
اشتممت سكرةي طو عمى العديد مف مظاىر تكحيد الربكبية، ككذلؾ أظيرت خطاب مكسى الذم  -2

 امتؤل بمظاىر ذلؾ التكحيد، ككذلؾ أثبتت السكرة أف تكحيد الربكبية مستمـز لتكحيد األلكىية.
عمى ربكبية اهلل عمى خمقو في رزقيـ كتدبيرىـ كحياتيـ كمماتيـ، كىك ما لـ  مجمعكف السمؼف إ -3

 يخالؼ فيو المشرككف.
في تكحيد الربكبية كأنيـ يقٌركف ىذا النكع مف التكحيد  يخالفكا السمؼف المعتزلة كاألشاعرة لـ إ -4

 بمظاىره كقيكميتو عمى خمقو كأنو صاحب النعـ الخالؽ الرازؽ.
ريقة الفبلسفة كعمـ الكبلـ في إثبات الخالؽ بمقدمات عقمية فمسفية تخالؼ استخدـ األشاعرة ط -5

 في االستدالؿ عمى الكحدانية ككجكده سبحانو. السمؼطريقة 
األلكىية في المغة ىي العبكدية، كفي االصطبلح ىك اإلقرار بأف اهلل ىك المستحؽ لمعبادة كحده  -6

 كصرؼ كافة أنكاع العبادة لو سبحانو.
اشتممت عمى العديد مف مظاىر تكحيد األلكىية هلل تعالى، كصرؼ العبادة هلل  ف سكرة طوإ -7

 تعالى، كالتسبيح كالذكر هلل سبحانو، كبينت أعظـ نكاقضو كىك الشرؾ باهلل بعبادة غيره.
في تكحيد األلكىية، كفي صرؼ العبادة  السمؼف المتكمميف مف المعتزلة كاألشاعرة ال يخالفكف إ -8

 شرككف معو األنداد كاألزالـ.هلل تعالى، فبل ي
ف االسـ يدؿ عمى العبلمة كالعمك، كأف الصفة تدؿ عمى اإلمارة كالنعت، كىناؾ فرؽ بيف االسـ إ -9

 كالصفة.
 ف سكرة طو اشتممت عمى العديد مف مظاىر تكحيد األسماء كالصفات.إ -10
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ريؼ كال يثبتكف أسماء اهلل تعالى الحسنى كصفاتو العمى كما كردت، مف غير تح السمؼف إ -11
تعطيؿ كال تكييؼ، كال تمثيؿ أك مشابية لمخمؽ، كىـ كسط بيف المعٌطمة الذيف عٌطمكا الصفات 

 .-حاشا هلل–كبيف المشٌبية الذيف شٌبيكا البارم بخمقو 
 خالؼ المعتزلة منيج السمؼ في األسماء كالصفات. -12
معتزلة كاألشاعرة بيف السمؼ الصالح كبيف ال األسماء كالصفاتىناؾ اختبلؼ بٌيف في تكحيد  -13

 الذيف خالفكا كثيران في صفات البارم سبحانو.
إف النبكة اصطفاءه رباني مف اهلل ألحدو مف خمقو، كأف اإليماف باألنبياء ىك ركف مف أركاف  -14

ف في بعض مقتضيات النبكة كداللتيا، كأاإليماف، كلـ يتفؽ السمؼ مع المعتزلة كاألشاعرة 
و بصفاتو كميامو كمعجزاتو، كلـ يرد صريحان في السكرة، كأف كرد في سكرة ط الرسكؿ محمدان 

 المعجزة التي أكرمو اهلل بيا كما أخبرت السكرة ىي القرآف الكريـ.
ذيكر في سكرة طو صريحان عدة مرات، كما ذكرت السكرة معجزاتو، كدكره في  إف مكسى  -15

 تنقية عقيدة بني إسرائيؿ مما شابيا مف عبادة العجؿ.
كرد ذكره في سكرة طو في معرض الحديث عف عقيدة بني إسرائيؿ كانحرافيـ  إف ىاركف  -16

 عف الطريؽ السكم، كدكره في معالجة أخطاء بني إسرائيؿ.
ذيكر في سكرة طو، كقد كاف الحديث حكؿ أكؿ الشجرة التي نييي عنيا، كعرفنا أف  إف آدـ  -17

صية كالنصيحة ال عمى جية النيي كاف قبؿ اصطفائو نبيان ككذلؾ كاف النيي عمى جية الك 
 التكميؼ.

إف ىناؾ خبلفان بيف السمؼ كالمعتزلة كاألشاعرة في عصمة األنبياء كجكاز كقكع النبي في الزلؿ  -18
 كالخطأ.

كأنيا  -عميو السبلـ-إف السمؼ الصالح يركف أف سجكد المبلئكة كاف تشريفان كتفضيبلن آلدـ  -19
 فضيمة لو، كليس سجكد عبادة.

 -عميو السبلـ–عتزلة كاألشاعرة عف رأم السمؼ في أف سجكد المبلئكة آلدـ لـ يختمؼ رأم الم -22
 كاف تشريفان كتعظيمان كرفعان لو كليس عبادة.

إف جميكر المعتزلة يؤمنكف بكجكد الجف، كلكف بعض المعتزلة أنكركا كجكدىـ، كىذا النقؿ غير  -21
لمعتزلة مع السمؼ في دقيؽ كلـ يينسب إلى مصدر مف مصادر المعتزلة المكثكقة، كيختمؼ ا

 بعض التفاصيؿ كأجساـ الجف مثبلن، كلـ يخالفكا السمؼ في كثيرو مف األمكر.
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إف األشاعرة يؤمنكف بكجكد الجف، كلـ يختمفكا مع السمؼ في الجف كالشياطيف كأعماليـ  -22
 كأصنافيـ.

يران كال إف المعتزلة كاألشاعرة يقكلكف بكجكد السحر ككقكعو، كلكف المعتزلة ال يركف لو تأث -23
 حقيقة، خبلفان لرأم األشاعرة.

يرل المعتزلة كذلؾ أف تعمـ السحر إذا كاف لتكقي شره فإنو يجكز، كيرل األشاعرة أف تعمـ  -24
 السحر جائز كقد يصؿ إلى الكجكب.

إف المعتزلة يؤمنكف باليكـ اآلخر، كيعتقدكف بقياـ الساعة كالنفخ بالبكؽ، لكنيـ يخالفكف السمؼ  -25
ا الصراط كالميزاف، كيقكلف بأف الجنة كالنار لـ تخمقا بعد، كال يركف الشفاعة ألىؿ بأنيـ لـ يثبتك 

 الكبائر.
إف األشاعرة يؤمنكف باليـك كاآلخر كبيكـ القيامة، ككذلؾ بقياـ الساعة كعبلماتيا كالنفخ في  -26

 الصكر، كلـ يبتعدكا عف معتقد السمؼ كثيران في ذلؾ.
عادة األجساـ إف المتكمميف مف المعتزلة كاألشاع -27 حيائيـ يكـ القيامة كا  رة يؤمنكف ببعث المكتى كا 

 مرة أخرل لمحساب.
إف المعتزلة كاألشاعرة يؤمنكف بالحشر، كيثبتكنو كما كرد في الكتاب كالسنة، كىك مما كرد في  -28

 سكرة طو.
عمى  إف المتكمميف يؤمنكف بكقكع الحساب يكـ القيامة، كيجازم اهلل المؤمنيف كالكافريف، كاتفقكا -29

 أف المحاسبة ىك أف يخمؽ اهلل عممان ضركريان في نفكسيـ بمقدار أعماليـ مف الثكاب كالعقاب.
نما الثكاب فضؿ كالعقاب  -30 إف األشاعرة فيركف أف الثكاب كالعقاب ليس كاجبان عمى اهلل تعالى، كا 

 و أمر آخر.عدؿ، كيؤمنكف بكجكد الجنة كالدار كأنيما مخمكقتاف، كيركف أف الخمكد ربما يراد من
 التوصيات: -ثانياً 

يكصي الباحث بدراسة آراء الفرؽ األخرل في القضايا العقدية الكاردة في سكرة طو؛ كالشيعة  -1
 كالخكارج كمقارنتيا بمذىب السمؼ.

يكصي الباحث إعادة دراسة رأم األشاعرة في العقيدة كذلؾ في الفركع بشكؿ مستقؿ كالخركج  -2
 .برأم كاضح عف ىذه الفرقة

 يكصي الباحث باستنباط الدركس التربكية كالدعكية مف سكرة طو. -3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجــع
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 المصادر والمراجع
مىًنيف أبي ابف ىػ(. 1415) المالكي. اإللبيرم المرم، محمد بف عيسى بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد ، أبكزى

 محمد بف اهلل عبد: كتعميؽ كتخريج تحقيؽ. السنة أصكؿ جبتخري الجنة رياض كمعو السنة، أصكؿ
 الغرباء السعكدية: مكتبة العربية المممكة - النبكية . المدينة1البخارم. ط حسيف بف الرحيـ عبد

 األثرية.
 .الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح )أىؿ السنة كالجماعة( ىػ(.1422. )عبد اهلل بف عبد الحميد ،األثرم

كزارة الشؤكف  :المممكة العربية السعكدية. 1. طصالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ :ـمراجعة كتقدي
 .اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد

 الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد ،األثير ابف
 - الزاكل أحمد طاىر: تحقيؽ .ثركاأل الحديث غريب في النياية .(ـ1979 - ىػ1399) الجزرم.
  العممية. الطناحي. )د.ط( بيركت: المكتبة محمد محمكد

 .ابف أبي العز الصالحي الدمشقي صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد الحنفي، ،األذرعي
. عبد اهلل بف المحسف التركي -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط  .شرح الطحاكية (.ـ1997 -ىػ 1417)
 .مؤسسة الرسالة :بيركت .10ط

التبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية (. ـ1983-ق1403. )األسفراييني، طاىر بف محمد أبك المظفر
 .عالـ الكتب :لبناف.  1. طالمحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت .عف الفرؽ اليالكيف

 ـ(.1977. )منصكر عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم التميمي، أبك ،األسفراييني
 .دار اآلفاؽ الجديدة :بيركت. 2. طالفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية

أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي  ،األشعرم
 :عنى بتصحيحو. مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف (.ـ1980-ىػ1400) .بردة بف أبي مكسى

 .دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادف :ألمانيا. 3. طىممكت ريتر
أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف عبد اهلل بف مكسى بف أبي  ،األشعرم

.  1. طالمحقؽ: د. فكقية حسيف محمكد، اإلبانة عف أصكؿ الديانةق(. 1397. )بردة بف أبي مكسى
 .دار األنصار :القاىرة

  .مكتبة الفبلح :بيركت .4ط .عالـ الجف كالشياطيف (.ـ1984ق/1404) .د. عمر سميماف ،األشقر
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دار النفائس  :األردف. 7. طالجنة كالنار (.ـ1998-ىػ1418. )عمر بف سميماف بف عبد اهلل ،األشقر
 .لمنشر كالتكزيع

. صفة الجنة )د.ت(.. يرافأبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف م ،األصبياني
 .دار المأمكف لمتراث :)د.ط(. دمشؽ. المحقؽ: عمي رضا عبد اهلل

. المفردات في غريب القرآف ىػ(. 1412. )أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب ،األصفيانى
 .الدار الشامية :دار القمـ، بيركت :دمشؽ. 1. طالمحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم

تفسير الراغب (. ـ1999 -ىػ  1420. )الراغببأبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ  ،األصفيانى
 .كمية اآلداب :طنطا. 1. طد. محمد عبد العزيز بسيكني :تحقيؽ كدراسة. األصفياني

 محمد العصر مجدد اإلماـ العبلمة سكعةـ(. مك2010ىػ/1431سالـ. ) بف محمد بف نعماف، شادم آؿ
 كتحقيؽ اإلسبلمية كالدراسات لمبحكث النعماف اليمف: مركز – . صنعاء1ط .األلباني الديف ناصر
 كالترجمة. التراث

 1412 .أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم ،األلباني
 -الرياض . 1. طسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (.ـ1992ىػ/
 .دار المعارؼ :كة العربية السعكديةمالمم
كح المعاني في تفسير القرآف العظيـ ر ىػ(. 1415. )شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني ،األلكسي

 العممية. الكتب . بيركت: دار1. طالمحقؽ: عمي عبد البارم عطية .كالسبع المثاني
جبلء العينيف  (.ـ1981 /ىػ  1401) .الديفنعماف بف محمكد بف عبد اهلل، أبك البركات خير  ،اآللكسي

 . مطبعة المدني. مصر:  -رحمو اهلل  -عمي السيد صبح المدني  :قدـ لو. في محاكمة األحمديف
غاية المراـ في عمـ )د.ت(. . أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي ،اآلمدم

  اإلسبلمية. لمشئكف األعمى )د.ط(. القاىرة: المجمس .المحقؽ: حسف محمكد عبد المطيؼ، الكبلـ
لزاىر في معاني كممات ا ـ(.1992-ىػ1412. )محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك بكر ،األنبارم

 .مؤسسة الرسالة: بيركت .المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف. 1. طالناس
عبد الرحمف  تحقيؽ، د.. 1. طاقؼكتاب المك ـ(. 1997) .عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد ،اإليجي

 .دار الجيؿ :بيركت. عميرة
 (.ـ2004-ىػ1424)محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل الحسني الحسيني الشافعٌي  ،اإًليجي

 .دار الكتب العممية: بيركت. 1. طتفسير اإليجي جامع البياف في تفسير القرآف
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دار الندكة  :لبناف–بيركت. 5. طقائد اإلسبلميةتبسيط الع(. ـ1983-ىػ1403) .حسف محمد ،أيكب
 .الجديدة

العقائد اإلسبلمية مف اآليات القرآنية كاألحاديث  .عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي،  باديس بفا
الجزائر مكتبة الشركة الجزائرية مرازقو بك داكد  .2. طمحمد الصالح رمضاف :ركاية ،النبكية

 . )د. ت(.كشركاؤىما
 بياف التكحيد الذم بعث اهلل بو الرسؿ جميعان  (.1996 -ىػ 1417) .عبد العزيز بف عبد اهلل ، ازب بفا

رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة . السعكدية: 1ط. عميو السبلـ كبعث بو خاتميـ محمدان 
  .كاإلرشاد إدارة الطبع كالترجمة

 أشرؼ. اهلل رحمو باز بف العزيز عبد العبلمة فتاكل جمكعم )د.ت(.اهلل.  عبد بف العزيز ابف باز ، عبد
 الشكيعر)د.ط(. سعد بف محمد: كطبعو جمعو عمى

. المكتبة الشرقية :بيركت .تحقيؽ: اآلب رتشرد اليسكعي .التمييد (.ـ1957) .الباقبلني، أبك بكر محمد
 )د.ط(.

. 2ط .عتقاده كال يجكز الجيؿ بواإلنصاؼ فيما يجب ا (.ـ2000ق/1421) .الباقبلني، القاضي أبك بكر
 .المكتبة األزىرية لمتراث :القاىرة .تحقيؽ: محمد زاىد الككثرم

البياف عف الفرؽ بيف المعجزات كالكرامات كالحيؿ كالكيانة  (.ـ1985) .الباقبلني، القاضي أبك بكر
 . المكتبة الشرقية :بيركت)د.ط(.  .تحقيؽ: األب اليسكعي .كالسحر النارنجات

 مف المختصر الصحيح المسند الجامعىػ(. 1422الجعفي. ) عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمد ارم،البخ
 بف زىير المحقؽ: محمد البخارم. صحيح=  كأيامو كسننو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أمكر
 النجاة.  طكؽ دار .1الناصر. ط ناصر
 في كجيكده سعدم بف الرحمف عبد الشيخـ(. 1998/ ىػ1418المحسف. ) عبد بف الرزاؽ البدر، عبد
 الرشد. الرياض: مكتبة ،العقيدة تكضيح

. )د.ط(. التحفة السنية شرح منظكمة ابف أبي داكد الحائية )د.ت(..عبد الرزاؽ بف عبد المحسف ،البدر
 . مطابع أضكاء المنتدلالرياض: 

 .2. طالعقيدة الطحاكيةشرح (. ـ2008-ىػ1429ـ. )البراؾ، عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىي
 .دار التدمريةالرياض: 
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 البزار مسند )د.ت(.العتكي.  اهلل عبيد بف خبلد بف الخالؽ عبد بف عمرك بف أحمد بكر أبك البزار،
 عبد كصبرم سعد بف كعادؿ اهلل، زيف الرحمف محفكظ: . المحقؽ1. طالزخار البحر باسـ المنشكر
 كالحكـ.  العمكـ بةالمنكرة: مكت المدينة الشافعي. الخالؽ

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي ،البيستي  -ىػ  1408) .محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي  :ترتيب. اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف (.ـ1988

مؤسسة  :بيركت. 1. طرنؤكطشعيب األ :حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو ىػ(.739)المتكفى، 
  .الرسالة
تاريخ  (.ـ2002 -ىػ 1422 .أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب ،البغدادم
 .دار الغرب اإلسبلمي: بيركت. 1ط .المحقؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ .بغداد

معالـ التنزيؿ في تفسير  ىػ(.1420) .أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء الشافعي ،البغكم
 .دار إحياء التراث العربي :بيركت. 1ط .المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم .تفسير البغكم -القرآف 

المحقؽ: عدناف دركيش  .الكميات)د.ت(. . أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم الحنفي ، البقاء أبك
 .مؤسسة الرسالة :)د.ط(. بيركت.محمد المصرم -
تفسير القرآف  (.ـ1999 -ىػ 1420) .أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم الدمشقي ،ربف كثي

  .دار طيبة لمنشر كالتكزيع . 2. طسامي بف محمد سبلمة :المحقؽ .العظيـ
تحفة المريد شرح جكىرة  (.2004ق/1424) إبراىيـ بف محمد بف أحمد الشافعي. البيجكرم، اإلماـ

 .دار الكتب العممية :بيركت، لبناف. 2ط .اهلل محمد الخميميتحقيؽ: عبد  .التكحيد
ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف البييقي، أحمد ٍسرى ـ(. 1989 - ىػ1410بكر. ) أبك الخراساني، الخي
 الدراسات باكستاف: جامعة -قمعجي. كراتشي أميف المعطي عبد: . المحقؽ1. طالصغير السنف

 اإلسبلمية.
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر أحمد ب ،البييقي ٍسرى االعتقاد  (.ق1401ف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 .المحقؽ: أحمد عصاـ الكاتب .كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث
 .دار اآلفاؽ الجديدة: بيركت. 1ط
ٍكًجردم الخراساني، أب ،البييقي ٍسرى  -ىػ  1413) .ك بكرأحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

: قدـ لو. عبد اهلل بف محمد الحاشدم :حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو. األسماء كالصفات(. ـ1993
  .مكتبة السكادم: المممكة العربية السعكدية -جدة . 1ط .فضيمة الشيخ مقبؿ بف ىادم الكادعي
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ٍكًجردم الخراساني ،البييقي ٍسرى  -ىػ  1424) .، أبك بكرأحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
دار الكتب  ف:لبنا –بيركت . 3. طالمحقؽ: محمد عبد القادر عطا. السنف الكبرل(. ـ2003
  .العممية

المممكة . 2. طمجمؿ اعتقاد أئمة السمؼ ىػ(.1417. )عبد اهلل بف عبد المحسف بف عبد الرحمف ،التركي
 .لدعكة كاإلرشادكزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كا :العربية السعكدية

 سنفـ(. 1975ىػ/1395عيسى. ) أبك الضحاؾ، بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد الترمذم،
 مكتبة . مصر: شركة2الباقي. ط عبد فؤاد كمحمد شاكر محمد أحمد :كتعميؽ . تحقيؽالترمذم
 الحمبي. البابي مصطفى كمطبعة

)د.ط(. . شرح المقاصد في عمـ الكبلـ .ت(.)د. سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل، التفتازاني
 . دار المعارؼ النعمانية :باكستاف

فتح المجيد (. ـ1957ىػ/1377 .عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب بف سميماف ،التميمي
 .مطبعة السنة المحمدية: القاىرة . 7. طالمحقؽ: محمد حامد الفقي .شرح كتاب التكحيد

 في أمتو عمى كسمـ عميو اهلل صمى النبي حقكؽـ(. 1997/ىػ1418عمي. ) بف يفةخم بف التميمي، محمد
 السمؼ. . الرياض:  أضكاء1ط كالسنة. الكتاب ضكء
معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء  (.ـ1999ىػ/1419. )محمد بف خميفة بف عمي، التميمي

  .أضكاء السمؼ :الرياض. 1ط .كالصفات
. مكاقؼ الطكائؼ مف تكحيد األسماء كالصفات (.ـ2002ىػ/1422. )خميفة بف عميالتميمي، محمد بف 

 .أضكاء السمؼ: الرياض. 1ط
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف  ، تيمية ابف

تحقيؽ: . النقؿدرء تعارض العقؿ ك (. ـ1991 -ىػ  1411) .محمد الحراني الحنبمي الدمشقي
 .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية :المممكة العربية السعكدية. 2. طالدكتكر محمد رشاد سالـ

 بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية ، ابف
 رياض بف محمد: المحقؽ. فيانيةاألص العقيدة شرحىػ(. 1425الدمشقي. ) الحنبمي الحراني محمد

 العصرية. . بيركت: المكتبة1األحمد. ط
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اتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف  ،تيمية ابف
منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة (. ـ1986/ىػ1406) .لحراني الحنبمي الدمشقيامحمد 
 .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. السعكدية: 1. طمحقؽ: محمد رشاد سالـال .القدرية

 .الحنبمي الدمشقي ،تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني ،تيمية ابف
 .دار الكتب العممية: بيركت .1ط .الفتاكل الكبرل (.ـ1987-ق1408)

 .أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني الحنبمي الدمشقي تقي الديف أبك العباس ،تيمية بفا
-المدينة النبكية .المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ .مجمكع الفتاكل (.1995ىػ/1416)

  .مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ :المممكة العربية السعكدية
 .بف عبد السبلـ الحراني الحنبمي الدمشقيتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ،تيمية بفا

 .مكتبة العبيكاف :الرياض . 6. طالمحقؽ: د. محمد بف عكدة السعكم .التدمرية (.ـ2000ىػ/1421
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد  ،تيمية ابف

. المحقؽ: عبد العزيز بف صالح الطكياف، النبكات (.ـ2000/ىػ1420) .الحراني الحنبمي الدمشقي
 .أضكاء السمؼ :الرياض. 1ط

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد  ،ابف تيمية
ية المنصكرة العقيدة الكاسطية، اعتقاد الفرقة الناج (.ـ1999ىػ/1420) .الحراني الحنبمي الدمشقي

 :الرياض. 2. طالمحقؽ: أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد ،إلى قياـ الساعة أىؿ السنة كالجماعة
 .أضكاء السمؼ

. الجكاىر الحساف في تفسير القرآفىػ(. 1418) .أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ ،الثعالبي
دار إحياء  :بيركت. 1. طالمحقؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد

 .التراث العربي
 النبكية كالسنة الكتاب في اإلليية الصفات. (ىػ1408) عمي. جامي عمي بف أماف محمد أحمد جامي، أبك
  اإلسبلمية. بالجامعة العممي السعكدية: المجمس العربية . المممكة1. طكالتنزيو اإلثبات ضكء في

(. ـ1995 -ىػ  1416) .ف عبد اهلل بف إبراىيـ بف فيد بف حمدعبد اهلل بف عبد الرحمف ب ، بف جبريفا
دار . القاىرة: 1. طأبك أنس عمي بف حسيف أبك لكز :اعتنى بو، التعميقات عمى متف لمعة االعتقاد

 .الصميعي لمنشر كالتكزيع
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ـ(. 1995 ىػ/ 1416) حمد. بف فيد بف إبراىيـ بف اهلل عبد بف الرحمف عبد بف اهلل جبريف ، عبد ابف
 . القاىرة: دار1لكز. ط أبك حسيف بف عمي أنس أبك: بو اعتنى. االعتقاد لمعة متف عمى التعميقات
 كالتكزيع. لمنشر الصميعي

دار . الرياض: 2. طتسييؿ العقيدة اإلسبلمية)د.ت(. . عبد اهلل بف عبد العزيز بف حمادة، الجبريف
 . العصيمي لمنشر كالتكزيع

اعتقاد ىػ(. 1412) .ف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف العباس بف مرداس اإلسماعيميأبك بكر أحمد ب ،الجرجاني
 .دار العاصمة :الرياض. 1. طالمحقؽ: محمد بف عبد الرحمف الخميس. أئمة الحديث

دالئؿ (. ـ1992 -ىػ 1413. )أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ ،الجرجاني
 –مطبعة المدني  :القاىرة. 3. طالمحقؽ: محمكد محمد شاكر أبك فير. نياإلعجاز في عمـ المعا

 .دار المدني :جدة
. المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ىػ(.1420) .د. مانع بف حماد ،الجيني

 . دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع. مصر: 4. طالندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي
. زاد المسير في عمـ التفسيرىػ(. 1422. )جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،الجكزم

 .دار الكتاب العربي :بيركت.  1. طالمحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم
الصحاح تاج المغة كصحاح  (.ـ1987/ ىػ1407) .أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الفارابي ،الجكىرم

 .دار العمـ لممبلييف :بيركت. 4ط .عبد الغفكر عطارتحقيؽ: أحمد . العربية
 .اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد (.ـ1950ق/1369) .الجكيني، إماـ الحرميف أبك المعالي

 .مكتبة الخانجي :تحقيؽ: د. محمد يكسؼ مكسى كعمي عبدالمنعـ عبدالحميد، مصر
مد أبك المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ الحرميف الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف مح

المحقؽ: فكقية حسيف . لمع األدلة في قكاعد عقائد أىؿ السنة كالجماعة(. ـ1987-ىػ1407)
 .عالـ الكتب :لبناف. 2. طمحمكد

أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني  ،الحاكـ
تحقيؽ: مصطفى . المستدرؾ عمى الصحيحيف ـ(.1990ق/1411) .رم المعركؼ بابف البيعالنيسابك 

 .دار الكتب العممية :بيركت. 1. طعبد القادر عطا
 دار الفكر.: دمشؽ .2ط  .القامكس الفقيي (.1988ىػ/1408) .الدكتكر سعدم حبيب، أبك
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سمؾ الدرر في أعياف  (.ـ1988 /ىػ1408) .محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف محمد مراد ،الحسيني
 .دار ابف حـز)د.ـ(:  . السعكدية:3ط .القرف الثاني عشر

معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ (. ـ1990/ق1410) .حافظ بف أحمد بف عمي ،الحكمي
 .دار ابف القيـ: الدماـ. 1ط .عمر بف محمكد أبك عمر :المحقؽ. األصكؿ

الجامعة . السعكدية: منيج األشاعرة في العقيدة (.1984ىػ/1404) .سفر بف عبد الرحمف، الحكالي
جمادل  -الطبعة السنة السادسة عشرة، العدد الثاني كالستكف ربيع اآلخر، اإلسبلمية بالمدينة المنكرة

 .اآلخرة
 .دار منابر الفكر: الكبير –منيج األشاعرة في العقيدة  .)د.ت(. سفر بف عبد الرحمف، الحكالي
 .دار السبلـ :القاىرة. 6. طاألساس في التفسيرىػ(. 1424) .سعيد ،حٌكل
البحر المحيط  ىػ(.1420) .محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي ،حياف أبك

 . دار الفكر :بيركت . )د.ط(.صدقي محمد جميؿ :المحقؽ .في التفسير
تفسير الخازف  ىػ(.1415) .شيحي أبك الحسفالخازف، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر ال

دار الكتب  :بيركت. 1. طالمحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف .لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ -
 .العممية

)د.ت(. . أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي اإلربمي ، بف خمكافا
 .دار صادر :بيركت. )د.ط(. المحقؽ: إحساف عباس. فكفيات األعياف كأنباء أبناء الزما

 )د.ط(. . ركح البياف )د.ت(..إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي، المكلى أبك الفداء ،الخمكتي
 . دار الفكر :بيركت
 .أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم ،الدارقطني

شعيب االرنؤكط، حسف عبد  :حققو كضبط نصو كعمؽ عميو. سنف الدارقطني(. ـ2004/ىػ 1424)
 .مؤسسة الرسالة :لبناف –بيركت . 1. طالمنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىكـ

 .الدارمي، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد التميمي السمرقندم
. تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني. مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي((. ـ2000/ىػ1412)
  .دار المغني لمنشر كالتكزيع :السعكدية. 1ط
. البياف في عٌد آم القرآف(. ـ1994/ىػ1414) .عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك ،الداني

 .ت كالتراثمركز المخطكطا :الككيت. 1. طالمحقؽ: غانـ قدكرم الحمد
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معجـ قبائؿ العرب (. ـ1994-ىػ1414. )عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة ،يالدمشق
 .مؤسسة الرسالة :بيركت. 7ط .القديمة كالحديثة

 :)د.ط(. بيركت. معجـ المؤلفيف)د.ت(. . ، عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالةيالدمشق
 . حياء التراث العربيدار إ :مكتبة المثنى، بيركت

حمية البشر في تاريخ  (.ـ1993/ىػ1413) .الدمشقي، عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ البيطار الميداني
مف أعضاء مجمع المغة  -محمد بيجة البيطار  :حققو كنسقو كعمؽ عميو حفيده .القرف الثالث عشر

 .دار صادر :بيركت .2. طالعربية
. التحفة الميدية شرح العقيدة التدمريةىػ(. 1413) .د بف مبارؾ آؿ ميدمفالح بف ميدم بف سع ،الدكسرم
 .مطابع الجامعة اإلسبلمية. السعكدية: 3ط
. العرش(. 2003ىػ/1424. )شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، الذىبي

ث العممي بالجامعة عمادة البح :السعكدية. 2. طالمحقؽ: محمد بف خميفة بف عمي التميمي
 .اإلسبلمية

 ميزافـ(. 1963ىػ/1382) قىاٍيماز. بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس الذىبي،
 لمطباعة المعرفة لبناف: دار –. بيركت1البجاكم. ط محمد عمي: تحقيؽ الرجاؿ. نقد في االعتداؿ
 كالنشر.

 .الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف خطيب الرم أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف ،الرازم
 .دار إحياء التراث العربي :بيركت. 3ط .مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير-تفسير الرازم ىػ(.1420)
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف خطيب الرم  ،الرازم

دار الكتب ، المحقؽ: عمي سامي النشار. تقادات فرؽ المسمميف كالمشركيفاعىػ(. 606)المتكفى، 
 ، بدكف تاريخ.بيركت –العممية 

 .أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، ابف أبي حاتـ ،الرازم
ة نزار مكتب :السعكدية. 3. طالمحقؽ: أسعد محمد الطيب. تفسير القرآف العظيـىػ(. 1419)

 .مصطفى الباز
 :مصر .1ط .لكامع البينات شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات(. ق1323) .الرازم، اإلماـ فخر الديف

 .المطبعة الشرفية
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مختار  (.ـ1999ىػ/1420) .زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم،
  .الدار النمكذجية -المكتبة العصرية  :كتبير . 5ط .المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد .الصحاح

. 12. طدراسات في عمـك القرآف الكريـ (.ـ2003-ىػ1424) .فيد بف عبد الرحمف بف سميماف ،الركمي
 )د.ف(.

تاج العركس مف  .الزَّبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى
 . دار اليداية)د.ط(. )د.ـ(:  .مف المحققيفالمحقؽ: مجمكعة  .جكاىر القامكس

المحقؽ: أحمد . تفسير أسماء اهلل الحسنى )د.ت(.. إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ ،الزجاج
 . دار الثقافة العربية. )د.ط(: يكسؼ الدقاؽ

 :دمشؽ. 2. طالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ىػ(.1418. )د كىبة بف مصطفى ،الزحيمي
 .دار الفكر المعاصر

 .دار الفكر :دمشؽ. 1ط .التفسير الكسيط ىػ(.1422. )كىبة بف مصطفى .د ،الزحيمي
ٍرقاني مطبعة عيسى البابي الحمبي . 3. طمناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف)د.ت(. محمد عبد العظيـ.  ،الزُّ

 .كشركاه

. 15ط .األعبلـ (.ـ2002) .لدمشقيخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، ا ،الزركمي
 .دار العمـ لممبلييفبيركت: 
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض ىػ(. 1407. )أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل ،الزمخشرم
  .دار الكتاب العربي :بيركت. 3. طالتنزيؿ
 .اس الببلغةأس (.ـ1998/ىػ1419) .أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل ،الزمخشرم

  .دار الكتب العممية :بيركت .1. طتحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد
دار الفكر  بيركت:. المعجزة الكبرل القرآف . )د.ت(.محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد ،زىرة كأب

 . العربي
 .دار الفكر العربي بيركت: ،زىرة التفاسير )د.ت(.. محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد ،زىرة أبك

 . دار الكتاب العربي :بيركت. العقائد اإلسبلمية )د.ت(. سيد. ،سابؽ
. المحقؽ: ناجي سكيداف. تفسير آيات األحكاــ(. 2002. )محمد عمي األستاذ باألزىر الشريؼ ،السايس

 . المكتبة العصرية لمطباعة كالنشرالقاىرة: )د.ط(. 
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تنزيو األنبياء عما نسب إلييـ (. ـ1990/ىػ1411) .أبك الحسف عمي بف أحمد ابف خمير األمكم ،السبتي
  .دار الفكر المعاصر :لبناف.  1. طالمحقؽ: محمد رضكاف الداية .حثالة األغبياء

المحقؽ: د. محمكد . طبقات الشافعية الكبرلىػ(. 1413) .تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف ،السبكي
 .ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع: . مصر2. طد. عبد الفتاح محمد الحمكك محمد الطناحي 

 سنف )د.ت(.األزدم.  عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد السًّْجٍستاني، أبك
 العصرية.  بيركت: المكتبة)د.ط(.  الحميد. عبد الديف محيي محمد: المحقؽ داكد. أبي

تفسير أسماء  ىػ(.1421)ف ناصر بف حمد أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل ب ،لسعدما
 112الطبعة العدد ، الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، المحقؽ: عبيد بف عمي العبيد. اهلل الحسنى

 .33السنة  -
تيسير  (.ـ2000/ىػ1420) .السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ

  .مؤسسة الرسالة. مصر: 1ط. ـ المنافالكريـ الرحمف في تفسير كبل
إرشاد العقؿ السميـ  -تفسير أبي السعكد )د.ت(. . العمادم محمد بف محمد بف مصطفى ، السعكد أبك

 . دار إحياء التراث العربي :)د.ط(. بيركت .إلى مزايا الكتاب الكريـ
لكامع األنكار  (.ـ1982 /ق1402) .شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ الحنبمي ،السفاريني

مؤسسة  :دمشؽ. 2ط .البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية
 .الخافقيف كمكتبتيا

. صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة (.ـ2006/ىػ1426) .عمكم بف عبد القادر ،السَّقَّاؼ
  .دار اليجرة -الدرر السنية . 3ط

. لسىبلمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبميا
. 1. طالمحقؽ: د عبد الرحمف بف سميماف العثيميف. ذيؿ طبقات الحنابمة(. ـ2005/ىػ1425)

  .مكتبة العبيكاف :الرياض
 (.ـ1997/ق1418) .أبك محمد عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف ،السمماف

 .  )د.ف(.12. طمختصر األسئمة كاألجكبة األصكلية عمى العقيدة الكاسطية
. )د. بحر العمكـ-تفسير السمرقندم )د.ت(.ـ السمرقندم، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىي

 ف(.
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 (.ـ1997/ىػ1418) .السمعاني، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل
 :السعكدية .1. طالمحقؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ .تفسير القرآف-تفسير السمعاني

  .دار الكطف
 .المحكـ كالمحيط األعظـ (.ـ2000/ىػ1421) .المرسي أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ ،سيده بفا

 .دار الكتب العممية :بيركت .1. طالمحقؽ: عبد الحميد ىنداكم
المحقؽ: . اإلتقاف في عمكـ القرآف(. ـ1974ىػ/1394. )عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ،السيكطي

 . الييئة المصرية العامة لمكتاب. مصر: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
المحقؽ: عمي . طبقات المفسريف العشريف ق(.1396. )عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ،السيكطي

  .مكتبة كىبة :القاىرة. 1. طمحمد عمر
 .معترؾ األقراف في إعجاز القرآف(. ـ1988/ىػ1408. )عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ،السيكطي

 .دار الكتب العممية :لبناف. 1ط .كييسمَّى )إعجاز القرآف كمعترؾ األقراف(
 )د.ط(. . في التفسير بالمأثكرالدر المنثكر  )د.ت(..عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ،السيكطي

 .دار الفكر :بيركت
 .دار الشركؽ :بيركت . 17ط  .في ظبلؿ القرآف ىػ(.1412) .الشاربي، سيد قطب إبراىيـ حسيف

آكاـ المرجاف في  بدر الديف ابف تقي الديف. ،محمد بف عبد اهلل الدمشقٌي الحنفي، أبك عبد اهلل ،الشبمي
 . )د.ط(، )د.ت(.مكتبة القرآف :القاىرة –مصر  -، المحقؽ: إبراىيـ محمد الجمؿ .أحكاـ الجاف

 –بيانج . 1. طاإليماف بالجف بيف الحقيقة كالتيكيؿ (.ـ2010/ىػ 1432. )عمي بف نايؼ ،الشحكد
  .دار المعمكر :ماليزيا
 . )د. ط(.مطابع أخبار اليكـ، القاىرة: الخكاطر –تفسير الشعراكم (. ـ1997) .محمد متكلي ،الشعراكم

أضكاء البياف  (.1995 -ىػ  1415) .ألميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكنيالشنقيطي، محمد ا
 . )د. ط(.دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع :لبناف –بيركت  .في إيضاح القرآف بالقرآف

مؤسسة سكريا:  .الممؿ كالنحؿ)د.ت(. . الشيرستاني، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد
 . الحمبي
تحقيؽ: . نيؿ األكطار(. ـ1993 -ىػ 1413. )محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني ،الشككاني

 .دار الحديث :مصر. 1. طعصاـ الديف الصبابطي
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دار ابف  :دمشؽ. 1. طفتح القديرىػ(. 1414. )محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني ،الشككاني
 .دار الكمـ الطيب :كثير، بيركت

البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني.)د.ت(.  ،ككانيالش
 . دار المعرفة :بيركت )د.ط(. . السابع
 اإلماـ مسند (.ـ2001 - ىػ 1421) أسد. بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك الشيباني،
 عبد بف اهلل عبد د: كآخركف. إشراؼ مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: المحقؽ حنبؿ. بف أحمد

 الرسالة. . مصر: مؤسسة1ط التركي. المحسف
. 1. طالزمر سكرة في العقيدة مباحثـ(. 1995/ىػ1415حسف. ) عايض عمي بف الشيخ، ناصر

 الرشد. الرياض: مكتبة
. شربتميحسف عباس ال :طبع عمى نفقة. ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ. محمد عمي ،الصابكني

  .مؤسسة مناىؿ العرفاف :مكتبة الغزالي، بيركت :دمشؽ. 3ط (.ـ1980-ىػ1400)
االنتصارات ىػ(. 1419) .الصرصرم، سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي أبك الربيع، نجـ الديف

  .مكتبة العبيكاف :الرياض. 1. طالمحقؽ: سالـ بف محمد القرني .اإلسبلمية في كشؼ شبو النصرانية
المحقؽ: أحمد األرناؤكط كتركي . الكافي بالكفيات .صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل ،الصفدم

 . دار إحياء التراث :)د.ط(. بيركت. مصطفى
تطيير االعتقاد عف (. ق1424) .الشككاني، محمد بف عمي بف محمد ،الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ

. المحقؽ: عبد المحسف بف حمد العباد البدر .ـ رفع القبكرأدراف اإللحاد كيميو شرح الصدكر في تحري
  .مطبعة سفير :الرياض .1ط

الدكتكر/عبد اهلل  :تقديـ .مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية (.ـ1996-ىػ1417) .ضميرية، د عثماف جمعة
 .مكتبة السكادم لمتكزيع .2. طبف عبد الكريـ العبادم

مكتبة الرشيد،  :السعكدية .آراء المعتزلة األصكلية (.ـ1995ىػ/1415) .الضكيحي، د. عمي بف سعد
  .1ط

. األكسط المعجـ )د.ت(.القاسـ.  أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف الطبراني،
 الحرميف.  القاىرة: دار الحسيني. إبراىيـ بف المحسف عبد، محمد بف اهلل عكض بف طارؽ: المحقؽ
. الكبير المعجـ )د.ت(.القاسـ.  أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف الطبراني،

 تيمية. ابف القاىرة: مكتبة .2السمفي. ط المجيد عبد بف حمدم: المحقؽ



245 

 

تفسير  (.ـ2000/ىػ1420) .الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر
  .مؤسسة الرسالةمصر:  . 1. طالمحقؽ: أحمد محمد شاكر .فجامع البياف في تأكيؿ القرآ -الطبرم 

 1414)أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم  ،الطحاكم
المكتب  :بيركت. 2. طمحمد ناصر الديف األلباني :شرح كتعميؽ. تخريج العقيدة الطحاكية ىػ(.

  .اإلسبلمي
دار نيضة لمطباعة كالنشر  :مصر. 1. طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ (.ـ1997. )محمد سيد ،طنطاكم

 .الفجالة :كالتكزيع، القاىرة
 .تحقيؽ: أحمد حبيب العاممي .التبياف في تفسير القرآف)د.ت(. . الطكسي، شيخ الطريقة أبك جعفر

  دار إحياء التراث العربي. :بيركت/لبناف
المحمى  (.ـ2000 /ىػ1420). بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبيأبك محمد عمي بف أحمد  ،الظاىرم

 . )د.ط(.دار الفكر :بيركت. باآلثار
 تحرير» التحرير كالتنكيرىػ(. 1984. )محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر التكنسي ، عاشكر بفا

 . ار التكنسية لمنشرالد :تكنس )د.ط(.. «المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى
 . المممكة1. طكالمبتدئيف لمناشئة التكحيدىػ(. 1422عمي. ) بف محمد بف العزيز المطيؼ، عبد عبد

 كاإلرشاد. كالدعكة كاألكقاؼ اإلسبلمية الشئكف السعكدية: كزارة العربية
شرح كتاب تيسير العزيز الحميد في  (.ـ2002ىػ/1423. )سميماف بف عبد اهلل بف محمد ،عبد الكىاب

 . المكتب االسبلمي :)د.ط(. بيركت. المحقؽ: زىير الشاكيش. التكحيد الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد
. الككيت: 4. طكالرساالت الرسؿـ(. 1989ىػ/1410األشقر. ) اهلل عبد بف سميماف بف العتيبي، عمر

 كالتكزيع. لمنشر النفائس الككيت: دار كالتكزيع، لمنشر الفبلح مكتبة
دار  :األردف. 6. طالقيامة الكبرل (.ـ1995/ىػ1415. )عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر ،يبيالعت

 .النفائس لمنشر كالتكزيع
الدرة المضية في عقد أىؿ  -شرح العقيدة السفارينية ىػ(. 1426)محمد بف صالح بف محمد ،العثيميف

 .دار الكطف لمنشر :الرياض. 1ط .الفرقة المرضية
الدماـ:   السعكدية، العربية . المممكةالتدمرية تقريبىػ(. 1419محمد. ) بف صالح بف حمدالعثيميف، م

 الجكزم. ابف دار
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المحقؽ: سعد فكاز الصميؿ،  .شرح العقيدة الكاسطية ىػ(.1419) .العثيميف، محمد بف صالح بف محمد
 .دار ابف الجكزم :السعكدية -الرياض. 5ط

 كأسمائو اهلل صفات في المثمى القكاعدـ(. 2001/ىػ1421) محمد. بف صالح بف العثيميف، محمد
 اإلسبلمية. المنكرة: الجامعة . المدينة3. طالحسنى

دار  :)د.ط(. الرياض. مذكرة عمى العقيدة الكاسطية ىػ(.1426. )محمد بف صالح بف محمد ،العثيميف
 . الكطف لمنشر
 .مطبعة الحمبي :، مصر1ط .ة التكحيدالشرح الجديد لجكىر  (.ـ1947ق/1366) .حمدأالعدكم، محمد 

 .فتح البارم شرح صحيح البخارم(. ق1379. )أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ الشافعي ،العسقبلني
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو، محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو، محب 

 . دار المعرفة :ف عبد اهلل بف باز، بيركتعبد العزيز ب :الديف الخطيب، عميو تعميقات العبلمة
معجـ  ىػ(.1412. )أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف ،العسكرم

مؤسسة . إيراف: 1. طالمحقؽ: الشيخ بيت اهلل بيات، كمؤسسة النشر اإلسبلمي. الفركؽ المغكية
 .«قـ»النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بػ 

ىػ(. 1422) المحاربي. األندلسي تماـ بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ عبد محمد عطية ، أبك ابف
. بيركت:  1محمد. ط الشافي عبد السبلـ عبد: المحقؽ العزيز. الكتاب تفسير في الكجيز المحرر

 العممية. الكتب دار
. ، شرؼ الحؽ، الصديقيمحمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف ،العظيـ آبادم

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ، تيذيب سنف أبي داكد  ىػ(.1415)
يضاح عممو كمشكبلتو  .دار الكتب العممية :بيركت. 2ط .كا 

كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة  :السعكدية. مذكرة التكحيد ىػ(.1420) عبد الرزاؽ. ،عفيفي
 . )د. ط(.كاإلرشاد

 . )د.ف(.قسـ العقيدة -تاكل كرسائؿ سماحة الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي ف )د.ت(.. عبد الرزاؽ ،عفيفي
بغية الطمب في تاريخ  )د.ت(. عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة ابف العديـ، كماؿ الديف. ،العقيمي

 . دار الفكر. المحقؽ: د. سييؿ زكار. حمب
 رسالة ماجستير) منيج المعتزلة في تكحيد األسماء كالصفات (.ـ2011) .رياضالعكمكؾ، عبد المطيؼ 

 غزة.الجامعة اإلسبلمية،  غير منشكرة(.
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عالـ  .1. طمعجـ المغة العربية المعاصرة (.ـ2008-ق1429) .أحمد مختار عبد الحميد .عمر، د
 .الكتب
االنتصار في  (.ـ1999ىػ/1419)عي أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ اليمني الشاف ،العمراني

أضكاء : الرياض. 1. طالمحقؽ: سعكد بف عبد العزيز الخمؼ. الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار
  .السمؼ

 غير منشكرة(. رسالة ماجستير) القضايا العقدية في سكرة النحؿ (.ـ2013) .رباب حمد عمرة، أبك
  ، غزة.الجامعة اإلسبلمية

فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ  (.ـ2001/ىػ 1422. )عميد. غالب بف  ،عكاجي
  .المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ :جدة. 4ط .منيا
عمدة أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف.  ،العينى

 . دار إحياء التراث العربي :ركت)د.ط(. بي .القارم شرح صحيح البخارم
 :السعكدية. 1. طاإليماف بيف السمؼ كالمتكمميف (.ـ2002ىػ/1432. )أحمد بف عطية بف عمي ،الغامدم

 .مكتبة العمكـ كالحكـ
دار  :الرياض. 1ط .نقض عقائد األشاعرة كالماتريدية(. ـ2009ق/1430) .الغامدم، خالد بف عمي

 .أطمس الخضراء
 ىػ(.741)المتكفى،  ،لقاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، الكمبي ابف جزمأبك ا ،الغرناطي

شركة دار األرقـ بف أبي : )د.ط(. بيركت. المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم. التسييؿ لعمكـ التنزيؿ
 .األرقـ

كسى محمد المحقؽ: م. قكاعد العقائد(. ـ1985/ىػ1405) .أبك حامد محمد بف محمد الطكسي ،الغزالي
 .عالـ الكتب :لبناف.  2. طعمي
 :كضع حكاشيو. االقتصاد في االعتقاد(. ـ2004/ىػ1424) .أبك حامد محمد بف محمد الطكسي ،الغزالي

 .دار الكتب العممية :بيركت. 1. طعبد اهلل محمد الخميمي
المحقؽ: . يفكتاب أصكؿ الدـ(. 1998ق/1419جماؿ الديف أحمد بف محمد بف سعيد الحنفي ) ،الغزنكم

 .دار البشائر اإلسبلمية :لبناف –بيركت .  1. طالدكتكر عمر كفيؽ الداعكؽ
 .بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بف عثماف بف يحيى بف محمد ، بف غييبا

 .دار الرشد :الرياض .1ط .طبقات النسابيف (.ـ1987-ىػ1407)
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 .معجـ مقاييس المغة (.ـ1979 -ىػ 1399) .ء الرازم القزكينيأحمد بف فارس بف زكريا ، فارس ابف
 .دار الفكردمشؽ: )د.ط(.  .المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف

اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى  (.ـ1999 -ىػ 1420. )صالح بف فكزاف بف عبد اهلل، الفكزاف
  .دار ابف الجكزم. 4. طأىؿ الشرؾ كاإللحاد

تحقيؽ:  .القامكس المحيط (.ـ2005/ىػ1426) .مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب ،الفيركزآبادل
 :لبناف –بيركت . 8ط .مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ، محمد نعيـ العرقسيكسي

 .مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع
. لتمييز في لطائؼ الكتاب العزيزبصائر ذكم ا مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب. ،الفيركزآبادل

لجنة إحياء التراث  -المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  :القاىرة. المحقؽ: محمد عمي النجار
 . )د. ت( )د. ط(.اإلسبلمي

الشيخ عبد  :راجعو. منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم (.ـ1990/ىػ1410. )حمزة محمد ،قاسـ
مكتبة دار البياف،  :)د.ط(. دمشؽ. بشير محمد عيكف :كنشره عني بتصحيحو، القادر األرناؤكط

 . مكتبة المؤيد :الطائؼ
محاسف  -تفسير القاسمي  ىػ(.1418) .القاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ

  .دار الكتب العممية :بيركت .1. طالمحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد .التأكيؿ
 ة:القاىر  .تحقيؽ: د. عبدالكريـ عثماف .شرح األصكؿ الخمسة )د.ت(. .أحمدعبد الجبار بف  ،القاضي

 )د.ط(.. مكتبة كىبة
المفيكـ،  -عقيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالسُّنَّة . )د.ت(. د. سعيد بف عمى بف كىؼ ،القحطاني

، ة سفيرمطبع :لرياضا. كالفضائؿ، كالمعنى، كالمقتضى، كاألركاف، كالشركط، كالنكاقص، كالنكاقض
 . )د. ط(. مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض :تكزيع
. شرح أسماء اهلل الحسنى في ضكء الكتاب كالسُّنَّة)د.ت(. . د. سعيد بف عمي بف كىؼ، القحطاني

 . مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف :تكزيع، مطبعة سفير :الرياض
الكاسطية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية في ضكء الكتاب  شرح العقيدة .د. سعيد بف عمي بف كىؼ ،القحطاني
. )د. ط(. )د. مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض :تكزيع، مطبعة سفير :. الرياضكالسُّنَّة
 ت(.
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. التكحيد كتاب حاشيةىػ(. 1408النجدم. ) الحنبمي العاصمي قاسـ بف محمد بف الرحمف القحطاني، عبد
 . )د.ف(.3ط

بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي ابك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد أ قدامة، ابف
كزارة الشؤكف  :المممكة العربية السعكدية .2ط. لمعة االعتقاد (.ـ2000-ىػ1420الحنبمي، )

 .اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد
مد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف مح قدامة، ابف

دار الكتب  .1ط .الكافي في فقو اإلماـ أحمد(. 1994-ق1414الحنبمي، الشيير بابف قدامة )
  .العممية

الجكاىر المضية في  )د.ت(.. القرشي، عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل أبك محمد، محيي الديف الحنفي
 .مير محمد كتب خانو  :كراتشي  (.ط)د. .طبقات الحنفية

 .القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف
براىيـ تفسير القرطبي -الجامع ألحكاـ القرآف  (.ـ1964/ىػ1384) ، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .دار الكتب المصرية :القاىرة. 2ط .أطفيش
ىػ(. 1425) .حمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديفأبك عبد اهلل محمد بف أ ،القرطبي

. 1. طالدكتكر الصادؽ بف محمد بف إبراىيـ :تحقيؽ كدراسة، التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة
  .مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع :الرياض
: . تحقيؽماجو ابف سنف )د.ت(.د.يزي أبيو اسـ كماجة، يزيد بف محمد اهلل عبد أبك ماجة القزكيني، ابف
 العربية.  الكتب إحياء دار الباقي. القاىرة: عبد فؤاد محمد
أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب الديف  ،القسطبلني

  .الكبرل األميرية :المطبعة مصر. 7ط .إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ىػ(.1323)
أبك الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ السكدكني )نسبة إلى معتؽ أبيو سكدكف الشيخكني(  ، طميكبغاقي  بفا

 :دمشؽ. المحقؽ: محمد خير رمضاف يكسؼ .تاج التراجـ(. ـ1992/ىػ1413) .الجمالي الحنفي
  .دار القمـ

 .ى أنباه النحاةإنباه الركاة عم(. ـ1982-ىػ1406جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ ) ،القفطي
 .مؤسسة الكتب الثقافية :دار الفكر العربي، بيركت :القاىرة. 1. طالمحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
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دار . بيركت: 2. طمعجـ لغة الفقياء(. ـ1988/ىػ1408. )حامد صادؽ ،قنيبي، محمد ركاس ،قمعجي
 . النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 1412) .يؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارمالًقنَّكجي، أبك الطيب محمد صد
خادـ العمـ عىبد اهلل بف  :عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو .فتح البياف في مقاصد القرآف (.ـ1992/ىػ

ارم  . المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر :بىيركت .إبراىيـ األنصى
ـ(. 2003بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم ) أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف ،الًقنَّكجي

. بيركت: أحمد فريد المزيدم -تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ . نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ
 . دار الكتب العممية

ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي ثـ األندلسي القرطبي  ،القيركاني أبك محمد مكي بف أبي طالب حى
اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ  (.ـ2008/ىػ1429المالكي )

جامعة  -المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي  .مف فنكف عمكمو
كمية الشريعة كالدراسات  -مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة ، الشاىد البكشيخي .الشارقة، بإشراؼ أ.د

  .جامعة الشارقة -مية اإلسبل
الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى  ىػ(.1408)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ،  القيـ ابف

 :المممكة العربية السعكدية-الرياض. 1. طالمحقؽ: عمي بف محمد الدخيؿ اهلل. الجيمية كالمعطمة
 .دار العاصمة

مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية  )د.ت( د شمس الديف.محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سع،  القيـ ابف
 .دار الكتب العممية :بيركت )د.ط(. .العمـ كاإلرادة

مدارج (. 1996ـ -ىػ  1416. )، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف قيـ الجكزية ابف
ياؾ نستعيف  :بيركت .3. طبغدادمالمحقؽ: محمد المعتصـ باهلل ال .السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

  .دار الكتاب العربي
طبقات  (.ـ1993/ىػ 1413) .أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم الدمشقي، كثير بفا

مكتبة الثقافة مصر: )د.ط(. . محمد زينيـ محمد عزب.تحقيؽ: د أحمد عمر ىاشـ، د .الشافعييف
  .الدينية

غرائب التفسير كعجائب  .ـ برىاف الديف كيعرؼ بتاج القراءالكرماني، محمكد بف حمزة بف نصر، أبك القاس
 . مؤسسة عمـك القرآف :دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية، بيركت :جدة .التأكيؿ
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 تأكيبلت) الماتريدم تفسيرـ(. 2005-ق1426منصكر. ) أبك محمكد، بف محمد بف محمد الماتريدم،
 العممية. الكتب لبناف:  دار . بيركت،1باسمكـ. ط مجدم. د: المحقؽ .(السنة أىؿ
تفسير الماكردم = النكت . أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الماكردم

 .دار الكتب العممية :)د.ط(. بيركت. المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ. كالعيكف
. تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم (.ت)د. .أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ،المباركفكرل

 . دار الكتب العممية :)د.ط(. بيركت
أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد السبلـ بف خاف محمد بف أماف اهلل بف حساـ الديف  ،المباركفكرم

إدارة  :بنارس اليند. 3. طمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.ـ1984ىػ، 1404الرحماني )
 .المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية: القاىرة، الجامعة السمفية -العممية كالدعكة كاإلفتاء البحكث 

تفسير )د.ت(. . جبلؿ الديف محمد بف أحمد كجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،المحمي
 .دار الحديث :القاىرة .الجبلليف

. مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة .ـ(1995ىػ/1415) .عبد الرحمف بف صالح بف صالح، المحمكد
 .مكتبة الرشد :الرياض

شركة مكتبة كمطبعة . 1ط .تفسير المراغي (.ـ1946-ىػ1365) .المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي
  .الحمبي كأكالده بمصر يمصطفى الباب

 مختصر ]قياـ الميؿ كقياـ (.ـ1988-ق1408أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج ) ،المىٍركىًزم
. )د. حديث أكادمي :باكستاف ،العبلمة أحمد بف عمي المقريزم :اختصرىا. رمضاف ككتاب الكتر[

  ط(.
التعميقات المفيدة عمى رسالة منيج األشاعرة  (.ـ2008ىػ/1429. ـالمصرم، أبك األشباؿ أحمد بف سال

  .دار المكدة :المنصكرة )د. ط(. .في العقيدة
  غير منشكرة(. رسالة ماجستير) القضايا العقدية في سكرة المائدة (.ـ2012) .، ىبة محمد مصطفى أبك

 ، غزة.الجامعة اإلسبلمية
شرح العقيدة الكاسطية مف كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف  ىػ(.1421) .خالد بف عبد اهلل بف محمد، المصمح

 .دار ابف الجكزم :الدماـ. 1. طتيمية
  .دار السبلـ :القاىرة.  2ط .مـك القرآفنفحات مف ع(. ـ2005-ىػ1426محمد أحمد محمد ) ،معبد
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الجامعة . مجمة حقيقة السحر كحكمو في الكتاب كالسنة. (ـ2002ىػ/1422. )د عكاد بف عبد اهلل ،المعتؽ
 . 165-135(، 115)34، اإلسبلمية بالمدينة المنكرة

 . نة منياالمعتزلة كأصكليـ الخمسة كمكقؼ أىؿ الس (.ـ1995ق/1416) .المعتؽ، عكاد بف عبداهلل
  .مكتبة الرشيد :الرياض .2ط

 . المغة العربية، دار الدعكةالقاىرة: مجمع  )د.ت(.. المعجـ الكسيط
(. ـ1997 -ىػ  1418)إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد، أبك إسحاؽ، برىاف الديف  ،مفمح ابف

 .دار الكتب العممية :بيركت. 1ط .المبدع في شرح المقنع
لديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ زيف ا ،المناكم

عبد  38عالـ الكتب  :القاىرة. 1ط .التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (.1990-ىػ1410القاىرم )
  .الخالؽ ثركت

 .ر صادردا :بيركت .3ط. لساف العرب ىػ(.1414) .محمد بف مكـر جماؿ الديف اإلفريقي ، منظكر ابف
دار  :الرياض .1ط .الجكاىر المضية (.ىػ1349) .النجدم، محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي

 العاصمة.
المحقؽ: محمد بف عبد  .الرسالة المفيدة)د.ت(. . النجدم، محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي

 .إلرشادرئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كا .العزيز المانع
حققو . السنف الكبرل (ـ2001/ىػ 1421أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ) ،النسائي

عبد اهلل بف عبد  :قدـ لو، شعيب األرناؤكط :أشرؼ عميو، حسف عبد المنعـ شمبي :كخرج أحاديثو
 .مؤسسة الرسالة :بيركت. 1. طالمحسف التركي

المجتبى مف السنف  ـ(.1986ق/1406شعيب بف عمي الخراساني، )أبك عبد الرحمف أحمد بف  ،النسائي
 .مكتب المطبكعات اإلسبلمية :حمب. 2. طتحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. = السنف الصغرل لمنسائي

 -تفسير النسفي  (.ـ1998/ىػ 1419) .النسفي، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف
محيي الديف  :يكسؼ عمي بديكم، راجعو كقدـ لو :حققو كخرج أحاديثو .كيؿمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأ

 .دار الكمـ الطيب :بيركت .1. طديب مستك
منيج أىؿ السنة كالجماعة كمنيج األشاعرة في تكحيد  (.ـ1995ىػ/1416) .المطيؼ نكر، خالد بف عبد

  .مكتبة الغرباء األثرية :،المدينة المنكرة. 1ط .اهلل تعالى
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. 2. طالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج(. ق1392أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ) ،مالنكك 
 .دار إحياء التراث العربي :بيركت

ـي أعبلـ الجزاًئر  (.ـ1980/ىػ1400. )عادؿ ،نكييض . ًمف صىدر اإلسبلـ حىتٌى العىصر الحىاًضر -ميعجى
  .كالترجمة كالنشرمؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ  :لبناف –بيركت . 2ط

أسباب (. ـ1992/ىػ1412النيسابكرم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، الشافعي )
  .دار اإلصبلح: الدماـ. 2. طالمحقؽ: عصاـ بف عبد المحسف الحميداف. نزكؿ القرآف

 -ىػ 1414ي )أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السمم ،النيسابكرم
ثبات صفات الرب عز كجؿ (.ـ1994 . المحقؽ: عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف، كتاب التكحيد كا 

 .مكتبة الرشد :الرياض. 5ط
 صحيح )د.ت(.السممي.  بكر بف صالح بف المغيرة بف خزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر أبك النيسابكرم،
 اإلسبلمي.  كت: المكتببير  األعظمي. مصطفى محمد. د: المحقؽ خزيمة. ابف

 عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند )د.ت(.القشيرم.  الحسف أبك الحجاج بف مسمـ النيسابكرم،
 بيركت: دار)د.ط(.  الباقي. عبد فؤاد المحقؽ: محمد كسمـ. عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ
 .العربي التراث إحياء

غرائب القرآف -تفسير النيسابكرم ىػ(.1416. )بف حسيف القمي النيسابكرم، نظاـ الديف الحسف بف محمد
  .دار الكتب العممية :بيركت .1. طالمحقؽ: الشيخ زكريا عميرات .كرغائب الفرقاف

ضبط نصو كخرَّج . شرح العقيدة الكاسطية كيميو ممحؽ الكاسطيةىػ(. 1415محمد بف خميؿ حسف ) ،ىٌراس
  .دار اليجرة لمنشر كالتكزيع ر:الخب. 3. طلقادر السقاؼعمكم بف عبد ا :أحاديثو ككضع الممحؽ

المحقؽ: محمد عكض ، تيذيب المغة (.ـ2001محمد بف أحمد بف األزىرم، أبك منصكر ) ،اليركم
 .دار إحياء التراث العربي :بيركت. 1. طمرعب

. عيد شريفيتحقيؽ: بالحاج بف س .تفسير كتاب اهلل العزيز (.ـ1990) .ـاليكارم، الشيخ ىكد بف محك
  .دار الغرب اإلسبلمي .1ط
م، شياب الديف شيخ اإلسبلـ، أبك العباس  أحمد بف محمد بف عمي بف حجر السعدم األنصار ،الييتمي
 . دار الفكربيركت: )د.ط(. . الفتاكل الحديثية (.ـ1975ىػ/1395)
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، أبك عبد اهلل، عز الكزير ، محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسميابف 
حققو كضبط نصو، . العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ. (ـ1994/ىػ1415) الديف

 .بيركت مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 3. طشعيب األرنؤكط :كخرج أحاديثو، كعٌمؽ عميو
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 فيرس اآليات

 الصفحة السورة ميارق اآلية
 24 الفاتحة 2 چىمممچ 

 22  چجبهئمئخئحئچ 

 البقرة

25 

 215 25 َّممخمحمجميلىلملخلُّ 

 143 30  َّىميمممخمحمجم  ُّ 

، 174 102 چخمممحمجميلىلملخلزئ 
177 

 166 102 رئٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييزئ 

 109 177 چينىنمنخنحنجنيم...زئ 

 14 285  َّنيميزيريٰى ُّ 

 2 َّىمممخمحمجميلىل ُّ 

 آؿ عمراف

89 

 85 8 َّخفحفجفمغجغمعجعُّ 

 208 30  َّحمجميلىلملخلُّ 

 13 106  َّمحجحمجحجمثُّ 

 136 لكاكيقىقيفىف 
 النساء

109 

 96 164  چمبزبربيئچ 

 110 164 چ رئٌٍَُِّّّّّّٰزئ 

 54 َّيثىثنثمثزثرثيتچ 
 األعراؼ

91 

 198 103  َّخصحصمسخسحسُّ 

 170 116  رئمصخصحصزئ 

 215 التكبة 21 َّخمحمجميلىلملخلُّ 

 105 ىكد 37 َّهنُّ 
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 الصفحة السورة ميارق اآلية
 219 107 َّحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظُّ 

 27 ٌوسف 109 چٌٍّّٰىٰرٰذييىيچ

 69 الرعد 30  چييٰذىيميچ 

 153 الحجر 27  رئمخجخمحجحمجحجمثزئ 

 30 يكنس 5 چ مخجخمحجحمجحجمث زئ 

 35 چٌٍَُِّّّّّٰىچ 
 النحؿ

110 

 215 104  َّٰذييىيميخيحيجييهىهُّ 

 6 چ ٰذييىيميخيحيجييهُّ 

 الكيؼ

121 

 204 47 جييهىهمهجهينُّ 

 208 94  َّرنمماميلملىليكىكمكُّ 

 54 َّريٰىينىنننمنزنرنُّ 
 مريـ

82 

 204 85 َّمنزنرنمماميلُّ 

 1 چزئچ 

 طو

110 

 7 2 َّزبربيئىئنئُّ 

 122 3 چرتيبىبنبچ

 30 4  چزثرثيتىتنتمتچ 

 92 5  چىفيثىثنثچ 

 32 6  چىلمليكىكمكلكاكيقىقچ 

 96 7  چريٰىينىنننمنزنچ 

 52 8  چهئمئخئجئحئييىينيميچ 

 114 9 چهبمبخبحب

 114 10 چحجمثهتمتختحت
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 الصفحة السورة ميارق اآلية
 96 11 چحطمضخضحضچ 

 97 12  چجفمغجغمعجعچ 

 44 13  چ جميلىلملخلچ 

 53 14  چخنحنجنيمىمممخمچ 

 198 15  چخيحيجييهىهچ 

 140 16  چرئٌٍَُِّّّّّّٰچ 

 143 20  چيكىكمكلكاكچ 

 134 21  چ مماميلىلچ 

 134 22 چزيريٰىينچ 

 32 23  چخبحبجبهئچ 

 140 24  چ متختحتجتهبچ 

 55 25 چ محجحمجحجمثچ 

 55 26  چحسجسمخچ

 27 چمصخصحصمسچ

 طو

134 

 145 29 َّجغمعجعمظحطُّ 

 146 30 َّحفجفُّ

 141 31  چ مقحقمفچ 

 56 33 چخلحلجلچ 

 107 39  چٰذييىيميچ 

 134 40 چزثرثيتىتنتچ 

 23 41  چيلىلچ 
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 الصفحة السورة ميارق اآلية
 145 42  چ ٰىينىنننمنزنرنممچ 

 135 45  چ محجحمجحجمثهتمتختحتجتچ 

 99 46  چ مصخصحصمسحسخسجسمخچ 

 136 47  چحكخكجكمقحقمفچ 

 226 48 َّهنمنخنحنجنممخمحمجمهلُّ 

 34 50 چ مثهتمتهبمبهئمئهيميچ 

 36 52  چ حنجنيمىمممحمخمجميلىلملخلچ 

 37 53 چمهجهينىنمنچ 

 38 55  چنتمتزترتيبىب  چ

 57  رئيكىكمكلكاكيقىقزئ 

 طو

179 

 180 58 رئزنرنمماميلىل زئ 

 192 59  چجبهئمئخئحئجئييىيچ 

 137 61 چجسمخجخمحجحمجحجمثهتچ 

 181 63 چخفحفجفمغجغزئ 

 172 66 چىهمهجهىنينمنخنزئ 

 132 67  چٌٍّّٰىٰرٰذچ 

 132 69 چىبيبنبمبزبربيئىئچ 

 55 70 چمكلكاكيقىقيفىفيثچ 

 59 71 چرنزنمماميلىلمليكچ 

 57 73 چجغمعجعمظحطمضچ 

 195 74  َّممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكُّ 
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 الصفحة السورة ميارق اآلية
 196 75  َّخيحيجيٰهمهجههنمنُّ 

 20 76  َّمسهسهثمثهتمتهبمبهئُّ 

 139 77 چخمحمجميلىلملخلچ 

 39 80  چىئنئمئزئرئّٰچ 

 40 81  چرثيتىتنتمتچ 

 88 82  چزنرنمماميلىلملچ 

 136 83  چنيميزيريٰى چ

 137 84 چمئخئحئجئييچ

 59 86 چخسمسحسجسمخجخمحچ 

 82 88 چحمجميلىلملخلچ 

 137 90 چزبربيئىئنئمئچ 

 137 92 چيفىفيثىثنثمثزثچ 

 137 93  چىكمكاكلكيقچ

 144 94 منچزنرنمماميلىلملُّ 

 137 97  چجضمصخصحصمسخسچ 

 98  چهنجهمنخنحنجنممخمحمچ 

 

103 

 129 99 چ ممىمخمحمجميلىلملخلچ 

 21 100 چخيحيجييهىهمهجهينچ 

 228 101 ٌٍََّّّّٰىٰرييٰذىيچ

 200 102 چربيئىئنئزئمئرئِّّٰچ 

 41 108 چحئخئجئييىينيميچ 
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 الصفحة السورة ميارق اآلية
 43 109 چمحجحمجحجمثهتمتختحتچ 

 102 110 چجضمصخصحصمسخس چ

 90 111 چجكمقحقمفخفجفحفمغجغمع چ

 214 112 َّجمهلملخلحلجلمكلكخكُّ 

 129 113 چجههنمنخنحنجنزئ 

 123 114  چيلجمىلملخلچ 

 145 115 چييىيميخيحيجي ُّ 

 149 116 چرئُِّّّٰ

 45 117 چرتيبىبنبمبزبچ 

 146 120 چمماميلٹ ٹ ُّ 

 146 121 چخئحئجئييىي

 163 123 حضچجضمصخصمسحصخسحسجسزئ 

 44 129  چرتيبىبنبمبچ 

 124 130 چىفيثىثنثمثزثرثچ 

 124 131 چميزيريٰىينىنننمن

 124 132 چمتهتختحتجتهبچ 

 200 األنبياء 104  َّىئمئنئزئّٰرئٍَُُِّّّّّ

 1 ...حميلجمىلملخل ُّ

 الحج

187 

 189 47  َّحمخمجميلىلملخلُّ 

 113 52 چ يقىقيفىفيثىثنثمثچ 

 98 61 َّجئييُّ 

 84 المؤمنكف 14 َّ مئخئحئجئييىيني ُّ 
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 الصفحة السورة ميارق اآلية
 116 51  َّىينيميزيريُّ

 91 الفرقاف 59 چربيئىئنئمئزئچ 

 122 الشعراء 3 َّخنحنجنيمىممم ُّ 

 59 چ ربيئىئنئمئزئرئّٰچ 

 النمؿ

51 

 51 60 چ ىتنتمتزتچ

 188 82  َّىفيثىثنثمثزثرثيتُّ 

 191 87 َّحقمفخفحفجفمغجغمعُّ 

 30 الرـك 8 چٰرٰىٰذييىيزئ 

 188 لقماف 34  َّمفخفحفجفمغجغمعُّ 

 114 األحزاب 40 رئجغمعجعمظحطمضخض چ

 159 فاطر 6  رئٌٍَُِّّّّّّٰ زئ 

 9 رئمكجللكخكحكجكمقحقمفزئ 

 الزمر

177 

 98 62  َّمكلكاكيقُّ 

 196 68 رئخمحمجميلىلملخلزئ 

 42 رئ ينىنمنخنحن ُّ 
 غافر

88 

 110 78 َّىمجميلىلملخلچ 

 67 الشكرل 11  چحيجييهمهىهجهينچ 

 9 َّهبمبخبحبجبهئمئُّ 

 ص

85 

 85 35 َّ ختحتجتهبمبخبحبجبهئمئُّ 

 88 66 َّنبمبزبربيئىئنئ ُّ 

 144 71 َّميزيريٰىين ُّ 

 157 76 َّجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعُّ 
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 الصفحة السورة ميارق اآلية
 144 ؽ 17 رئ خيحيجييهىهمهجه ُّ 

 84 الطكر 35 ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذييُّ 

 187 القمر 1  َّجتهبمبخب ُّ 

 154 الرحمف 74  رئىيميخيحيجييهزئ 

 84 الحشر 24 َّمظحطخضمضحضجضمصخص ُّ 

 200 نكح 18  َّرثيتىتنتمت ُّ 

 216 الجف 23 َّجحمجحجمثهتمتختحتجتهبُّ 

 37 ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذُّ 
 النبأ

82 

 206 18  َّننمنزنرنممامُّ 

 203 التككير 5 َّٰذييىيُّ

 7 َّيتىتنتمتزتُّ 
 االنشقاؽ

209 

 209 8  َّىثنثمثزثُّ 

 1 رئخيحيجييه زئ 

 الفمؽ

166 

 166 2 رئ ٰرٰذييىيزئ

 166 3 رئ ٌٍَُِّّّّّزئ

 166 4 رئ ىئنئمئزئرئزئ

 166 5 رئىبنبمبزبربزئ
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 يثفيرس األحاد

 الصفحة المصدر طرف الحديث
 167 البخارم «اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى الميكًبقىاتً »
نَّةي » ، كىاٍلجى ًت النَّاري  216 مسمـ «اٍحتىجَّ
 188 البخارم «اٍعديٍد ًستِّا بىٍيفى يىدىًم السَّاعىةً »
اًلًحيفى مىا الى عىٍيفه رىأىتٍ »  216 البخارم «أىٍعدىٍدتي ًلًعبىاًدم الصَّ
اًبواقٍ »  9 مسمـ ً«رىءيكا اٍلقيٍرآفى فىًإنَّوي يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة شىًفيعنا أًلىٍصحى
كيتيًبوً » مىبلىًئكىًتًو، كى  109 البخارم «اإًليمىافي أىٍف تيٍؤًمفى ًبالمًَّو كى
مَّمىوي » ـٍ مىٍف تىعىمَّـى القيٍرآفى كىعى مىكي  8 البخارم «ًإفَّ أىٍفضى
 54 ابف ماجو «كى اٍلًعبىادىةي ًإفَّ الدُّعىاءى ىي »
 104 البخارم «ًإفَّ المَّوى لىٍيسى ًبأىٍعكىرى »
سىٍبًعيفى ًفٍرقىةن » مىى ًإٍحدىل كى قىٍت عى  13 مسند أحمد «ًإفَّ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍفتىرى
ًئكىًتًو، ًباهلًل، تيٍؤًمفى  أىفٍ » مىبلى كيتيًبوً  كى  14 البخارم «كى
، فقاؿ: ا»  88 البخارم «لميـ اغفر لي ذنبيأفَّ رجبلن أذنبى
رىةن يىًسيري الرَّاًكبي » نًَّة شىجى  160 مسند أحمد «ًإفَّ ًفي اٍلجى
ميعىةو » نًَّة لىسيكقنا، يىٍأتيكنىيىا كيؿَّ جي  216 مسمـ «ًإفَّ ًفي اٍلجى
ًتٍسًعيفى اٍسمنا»  66 الترمذم «ًإفَّ ًلمًَّو ًتٍسعىةن كى
ـى  أىنىا أىٍكلىى النَّاًس ًبًعيسىى» ٍريى  116 البخارم «اٍبًف مى
فىاةن عيرىاةن غيٍرالن » كفى حي ـٍ مىٍحشيكري  200 البخارم «ًإنَّكي
ٍكفى قىٍبمىيىا عىٍشرى آيىاتو » تَّى تىرى  188 مسمـ «ًإنَّيىا لىٍف تىقيكـى حى
ًة اآلًخرىةً » ٍف يىٍرفىعي رىٍأسىوي بىٍعدى النٍَّفخى ؿي مى  190 البخارم «ًإنّْي أىكَّ
ًف ًلمىٍكًت سىٍعًد ٍبًف ميعىاذو  اٍىتىزَّ »  91 البخارم «عىٍرشي الرٍَّحمى
كرىًة القىمىرً » مىى صي تيييـٍ عى كرى نَّةى صي ؿي زيٍمرىةو تىًمجي الجى  216 البخارم «أىكَّ
ٍبدنا شىكيكرنا»  122 البخارم «أىكىالى أىكيكفي عى
 187 البخارم «بيًعٍثتي أىنىا كىالسَّاعىةى كىيىًذًه ًمٍف ىىًذهً »
ٍيريهي » ـٍ يىرىىىا غى نًَّة عىٍدفو كىًىيى الًَّتي لى  195 البزار «جى
ًئكىةي ًمٍف نيكرو » ًمقىًت اٍلمىبلى  153 مسمـ «خي
ذى النًَّبيُّ يىميرُّ مىعىوي األيمَّةي » ـي، فىأىخى مىيَّ األيمى ٍت عى  114 البخارم «عيًرضى
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 الصفحة المصدر طرف الحديث
 143 مسمـ «فإذا بياركف فرحب كدعا لي »
: رى » بٍ فىيىقيكؿي ـٍ يىٍغضى بنا لى  101 البخارم «بّْي غىًضبى غىضى
ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىةً » كؿي قىدىمىا عى  208 الترمذم «الى تىزي
ٍكثً » كا ًبالرَّ  154 مسمـ «الى تىٍستىٍنجي
ـي » تَّى ييٍقبىضى الًعٍم  189 البخارم «الى تىقيكـي السَّاعىةي حى
نَّةً » ـى ًفي اٍلجى كَّرى اهللي آدى  161 مسمـ «لىمَّا صى
ٍمؽى كىتىبى ًفي ًكتىاًبًو » ى المَّوي الخى  91 البخارم «لىمَّا قىضى
ٍمسىةي أىٍسمىاءو »  124 البخارم «ًلي خى
: قىٍرفه ييٍنفىخي ًفيوً » ؟ قىاؿى كري  191 الترمذم «مىا الصُّ
ٍنيىا ًبأىٍعمىـى ًمفى السَّاًئؿ» ا المىٍسئيكؿي عى  188 البخارم «مى
ا بىٍيفى النَّفٍ » تىٍيًف أىٍربىعيكفى مى  190 البخارم «خى
بُّوي » دو ًإالَّ سىييكىمّْميوي رى ـٍ ًمٍف أىحى ا ًمٍنكي  95 البخارم «مى
ا يىقيكؿي » دَّقىوي ًفيمى ٍف أىتىى عىرَّافنا أىٍك كىاًىننا فىصى  172 المستدرؾ «مى
بَّحى كيؿَّ يىٍكـو سىٍبعى تىمىرىاتو عىٍجكىةن »  168 البخارم «مىٍف تىصى
رى  مىفٍ » قىدى عيٍقدىةن ثيَـّ نىفىثى ًفييىا فىقىٍد سىحى  172 سنف النسائي «عى
ٍف نيكًقشى الًحسىابى عيذّْبى »  209 البخارم «مى
 167 البخارم «نىٍخمييىا كىأىنَّوي ريءيكسي الشَّيىاًطيفً »
 124 الطبراني «كاهلل لك باعني أك أسمفني لقضيتو»
نَّمىا قىتىؿى ميكسىى الًَّذم قى » ، ًمٍف آًؿ ًفٍرعىٍكفى كىاً   131 مسمـ «تىؿى
مىٍيوً » ابَّا ًفي المًَّو اٍجتىمىعىا عى  107 البخارم «كىرىجيبلىًف تىحى
لىيىا، مىعىيىا ًسقىاؤيىىا كىًحذىاؤيىىا» ا لىؾى كى مى  24 البخارم «كى
ًث طىرىاًئؽى » مىى ثىبلى  200 البخارم «ييٍحشىري النَّاسي عى
فىاةن عيرىاةن غيٍرالن ييٍحشىري النَّاسي يىٍكـى ا»  204 البخارم «ٍلًقيىامىًة حي
 9 مسمـ «ييٍؤتىى ًباٍلقيٍرآًف يىٍكـى اٍلًقيىامىًة »
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 فيرس اآلثار

 الصفحة المصدر األثر
ؿى  ا أىكَّ مىٍيوً  أيٍنًزؿى  مى  122 البييقي اٍلكىٍحيي  عى
رىجى   9 الدارقطني السٍَّيؼى  ميتىقىمّْدنا عيمىري  خى

 124 البييقي  نفسو لنا سمى -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ كاف
كفي  كىافى   141 المستدرؾ المّْسىافً  فىًصيحى  ًعٍمرىافى  ٍبفي  ىىاري
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 المترجم ليم فيرس األعالم

 الصفحةرقم  اسم العمم
 25 ابف باديس
 105 اإلسماعيمي
 13 األشعرم
 15 اآللكسي
 105 اإليجي
 54 البغكم
 18 الجبائي

 73 الجعد بف درىـ
 73 الجيـ بف صفكاف

 63 الحكمي 
 25 السعدم
 13 السفاريني
 34 السمعاني
 40 الشنقيطي
 16 الشيرستاني
 65 الصرصرم
 26 عبد الجبار
 49 العمراني
 13 الماتريدم
 113 الماكردم
 57 المراغي
 72 النجدم

 76 كاصؿ بف عطاء
 


