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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 : قال اهلل طز وجل 

أُم ْص ُِ  نَا] ُ   ا اَا٫َمَ  َّلُ  ْص و اَوَاآمُِ و اَوَ  ٓمُِ   اَو ٔمَّل ِٜمُ اا ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  ا اْص َ        [ َ ااَ  َهُّي

{  200:آل طؿران}

 



 
 أ

اإلىداء 
 0أهدٌ هرا انثذث إىل 

 .ٍـٌ أيٍ وأتـٍ انغايل0 إىل, ويهجح لهيب,َىز عُين *

 . وعائهيت  وشوجيت، وأتنائٍ،,خىاتٍ وأ,ٌرأ *

 وأسساها , شهداء األيح,  انرٍَ أسسجىا تديائهى لنادَم املساجد واملمدساخ*

 .انثىاسم

 .  و لسى انعمُدج واملراهة املعاصسج,  كهُح أصىل اندٍَ *

 .  ويٍ نه فضم عهٍَّ, أساترتٍ األفاضم *

 .   فضُهح اندكتىز َىسف مجعح ساليه*

 .  وأصذاتٍ,  زفاق دزتٍ*

 .  وحميب انعهى,  طهثح اجلايعح اإلساليُح*

 . عص وجم عهً طــسَك اندعىج إىل انـهــهٌ وساز يع,َدٌ وأخر ب, كم يٍ عهًين *

عثداهلل اننجاز، دُدز انثذريٌ، إمساعُم األغا، حمًد عثدانغفىز، عثداهلل األغا، 0 إخىتٍ*  

 .حمًد يسًخ، أمحد عاتد، حمًىد َصس

 . محىدجحعثد انفتا/ ياجد سكس، األستاذ/ شيالئٍ يف اإلدازج انعايح نهتذفُظ، اندكتىز  * 
 

 إنُهى مجُعًا أهدٌ هرا انثذث
 

انثادث



 ت 

شكر وتقدير 
 

كحبيبنا محمد عميو أفضؿ الصبلة , كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلنا, الحمد هلل رب العالميف
 :أما بعد, كأتـ التسميـ

ا َٙمِ ٛمُا]: انطبلقنا مف قكؿ اهلل  َ ا َِْمَّل اِْماَو٫مَِ  ٫مَِ  ْص ُ  ْص كاف كاجبنا عميَّ  ,{14:لؼامن}[ َ ِنا ٟمْص
ا]: قاؿ تعالى, فالشكر أكالن كأخيرنا لو ,  عمى إتماـ نعمة إتماـ البحثأف أشكر اهلل  َمًةاِ يْص نِ ْص

اَٟمَ  َا ِ ياَ يْص حسانو, {35:الؼؿر} [٢ِم ْصِ َناا٪َمَ ٫مَِ اَن ْص ثـ الشكر لكالدمَّ , فمو الحمد كالمنة عمى فضمو كا 
 .كحتى يكمنا ىذا, منذ طفكلتي, المَّذٍيف أكلياني الرعاية الخاصة, العزيزيف

ُ  ْصا]: كانطبلقنا مف قكؿ ربنا الكريـ  اَ َِ  َ نَّل ُٔم ْص اَٟمَ  ْص ا٫َم ِيْص ُ  ْص َناَ ٓمَهُّي أَمَ  َّل , {7:إبراهقم}[ َو ِ ْص
كالعامميف , ممثمة بالقائميف عمييا, الجامعة اإلسبلمية: إلى جامعتي, كامتناني, فإنني أقدـ شكرم

 .فبارؾ اهلل فييـ جميعنا, فييا
دارييف, كالعامميف فييا أكاديمييف, كمية أصكؿ الديف: كميتي الغراء: كأخص بالشكر , كا 

 ". حفظو اهلل كرعاه"عماد الديف عبداهلل الشنطي : فضيمة الدكتكر: كفي مقدمتيـ عميدىا الميكقر
الذم تفضؿ , جابر زايد السميرم: فضيمة األستاذ الدكتكر, كالشكر مكصكؿ إلى المربي الفاضؿ

 .ككجيني فييا خير تكجيو, عميَّ باإلشراؼ عمى الرسالة
كالشكر مكصكالن كذلؾ إلي األخكيف الكريميف المذيف تفضبل بمناقشة الرسالة كتقكيميا؛ 

محمد حسف بخيت حفظو اهلل : فضيمة الدكتكر, كاألحسف, مف أجؿ االرتقاء بيا إلى األفضؿ
 .تميـ ضيؼ اهلل ضيير حفظو اهلل مناقشان خارجيان : كفضيمة الدكتكر, كرعاه مناقشان داخميان 

  
 . وجعم ذنك يف يُصاٌ دسناهتى َىو انمُايح,جصي اهلل هؤالء مجُعًا خري اجلصاء
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

إٌف الحمد هلل نحمده ك نستعينو كنستغفره , كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات 
 كأشيد أف ال إلو إال اهلل ,أعمالنا, مف ييده اهلل فبل ميضؿَّ لو, كمف يضمؿ فبل ىادم لو

كحده ال شريؾ لو, كأشيد أف محمدنا عبده كرسكلو, كصفيو مف خمقو كخميمو, أٌدل األمانة 
كبٌمغ الرسالة, كجاىد في اهلل حٌؽ جياده, صمكات ربي عميو كسبلمو كعمى آلو كأصحابو 

.. كأزكاجو, كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف
كؿ ,األمكر محدثاتيا ر, كشر اليدل ىدل محمد خياهلل, ك  خير الحديث كتابي فإ  كى

 :أما بعد, ككؿ ضبللة في النار, ةؿبدعة ضبل
كتكضيح مراميو كمقاصده كأىدافو؛ لكي , فقد انبرل العمماء لتفسير القرآف الكريـ

يعي المسممكف كتاب ربيـ, كيتحصمكا عمى اليداية المنشكدة التي يرضاىا ليـ رب العزة 
 ال يبقى مجاؿ لمسمـ أف يتأكؿ آيات اهلل تعالى تأكيبلن فاسدان , ل كحت؛سبحانو كتعالى
 . فيضؿ كيضؿ

كالتي تؤمف بالقرآف الكريـ بأنو , كتبايف عقائدىا, كمع كثرة الفرؽ المنتسبة إلى اإلسبلـ
رشاد, كتاب مف عند اهلل تعالى أخذت ىذه الفرؽ تفسر القرآف - كتعده كتاب ىداية كا 

فسخركا اآليات القرآنية لخدمة , كما تؤمف بو مف أفكار, كفؽ ما تعتقده مف عقائد,  الكريـ
ككجيكىا تكجييان مغايران , عقائدىـ كأفكارىـ المخالفة لعقيدة السمؼ الصالح رضي اهلل عنيـ

, كامتزجت بصبغات مف التأكيؿ الفاسد, فشابت تفاسيرىىـ انحرافات كضبلالت, لمصكاب
 .كأسكأ صكر االفتراء عمى اهلل تعالى, فكقعكا في أشد االنحراؼ

كلذلؾ األمر انبرل أىؿ السنة إلى الرد عمى تمؾ الفرؽ مف خبلؿ تفسيرىـ آليات القرآف 
كسائر الكتب التي كتبكىا لمذكد عف العقيدة الصحيحة, األمر الذم نبلحظو بكثرة , الكريـ
 في 

 .تفسير اإلماـ القرطبي .ُ

 .بأمكر اآلخرة  التذكرة ككتابو .ِ

ٍسنىى اأٍلىٍسنىىككتابو   .ّ اًء المًَّو اٍلحي  .ًفي شىٍرًح أىٍسمى

 .فكاف ىذا البحث,  حيف أكثر مف الرد عمى تأكيبلت المعتزلة
 

 :وتضمنت المقدمة ما يمي
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 : والغاية منوأىمية الموضوع: أوًو 
 

 :تنبع أىمية ىذا المكضكع كالغاية منو مف خبلؿ النقاط التالية
 .األمة اإلسبلمية كدكرىا في بناء كريادة تكضيح العقيدة الصحيحة مف القرآف الكريـ (ُ
كمعرفة , التمييز بيف عقيدة أىؿ السنة كبيف المخالفيف مف خبلؿ كتب التفسير كالعقيدة (ِ

 .مسالؾ الذب عنيا
 .كبياف فضميا؛ ككنيا األكلى باإلتباع كاالنقياد, التأكيد عمى عقيدة السمؼ (ّ

 .كاإليماف بيا, التزاـ الطرؽ المنيجية السنية في التعامؿ مع الغيبيات (ْ

 لبلرتقاء ؛ كزيادة االىتماـ مف قبؿ الدعاة,تسميط الضكء عمى أىمية ىذا المكضكع (ٓ
الثابتة عند أىؿ  المبني عمى األصكؿ العقدية, لمجتمع المسمـ نحك التفسير الصحيحبا

.  السنة
  التفسيرمإثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة عممية محٌكمة تتناكؿ مكضكعنا جديدنا في عمـ (ٔ

. كالعقيدة
 

 :أسباب اختيار الموضوع: ثانًيا
 :تعد األسباب التالية مف أىـ األسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار ىذا المكضكع لمبحث

الذم يقتضي تأكيؿ , كالتأكيؿ الفاسد, كصكنو مف تيارات االنحراؼ, خدمة كتاب اهلل  (ُ
 .القرآف عمى غير مراد اهلل تعالى منو

, ما ليذا المكضكع مف أىمية عظيمة لؤلمة اإلسبلمية؛ ككنو يمايز بيف عقيدة أىؿ السنة (ِ
 .كذلؾ مف خبلؿ تفاسيرىـ لمقرآف الكريـ, كبيف مخالفييـ

كأنيا األكلى باالتباع كاالنقياد, فيي خير , التأكيد عمى فضؿ عقيدة السمؼ الصالح (ّ
 .الطرؽ لمظفر برضى اهلل تعالى كنعيمو

 

  :الدراسات السابقة: ثالثاً 
يعد ىذا المكضكع دراسة نكعية جديدة في إبراز منيج اإلماـ القرطبي في الرد عمي 

كالتأكيؿ الباطؿ آليات , عمى ضكء بياف دكر أىؿ السنة في الذب عف العقيدة اإلسبلمية, المعتزلة
عمى رسالة عممية كتبت في ىذا - حسب اطبلعي كبحثي-القرآف الكريـ؛ كذلؾ أنني لـ أعثر

نما جممة ما بحث المكضكع,   الدراسات منصبه عمىىك خاص في تفسير اإلماـ القرطبي كا 
أك تحقيؽ الكتاب , الفقيية أك الترجيحات في األحكاـ, أك االحتجاج لمقراءات, المغكية كالنحكية
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كالعقيدة تحتاج إلى دراسة مف مثؿ ىذا النكع - أك ذكر منيجو في التفسير, كبياف الدخيؿ فيو
: الدراسات كمف تمؾ- األمر

ترجيحات اإلماـ القرطبي في التفسير مف أكؿ سكرة األنعاـ إلى آخرىا, رسالة عممية مقدمة  −ُ
جامعة أـ القرل            لنيؿ درجة الماجستير مف أسماء بنت محمد السمكمي؛ : مف الطالبة 

 .(ىػ1429) 
 لنيؿ ؛المزيدأحمد بف عثماف :  منيج اإلماـ القرطبي في أصكؿ الديف, مقدمة مف الطالب−ِ

. ( قُُِْ )مف جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية , درجة الماجستير
لنيؿ أحمد الزيد؛ : منيج اإلماـ القرطبي في أصكؿ الديف , رسالة عممية مقدمة مف الطالب  −ّ

 (ىػ1413 )جامعة اإلماـ درجة الماجستير مف 
الطالب عيسى  رسالة عممية مقدمة مف, ؿ تفسيره  اآلراء األصكلية لئلماـ القرطبي مف خبل−ْ

      كمية الفقو كأصكلو, ببغداد   مف الجامعة اإلسبلميةالدكتكراه لنيؿ درجة ؛بف يكسؼ العيسى 
 ( ىػ ُِّْ) 
سيدم : الطالب  رسالة عممية مقدمة مف؛ القرطبي  اإلعراب كاالحتجاج لمقراءات في تفسير−ٓ

        .الدعكة اإلسبلمية  لنيؿ درجة الماجستير مف كمية؛  بف محمد محمكد الطفيؿ رعبد القاد
  .( ـ ُٕٗٗ − ق ُُْٖ) 
عممية مقدمة   رسالة,ابو الجامع ألحكاـ القرآف ترجيحات القرطبي في الحدكد مف خبلؿ كت−ٔ

الدراسات اإلسبلمية مف كمية   فية لنيؿ درجة الدكتكرا؛سعدية بنت حامد الجيني: مف الطالبة
. ( قُُْْ )التربية بجده 

 ؛أحمد مكسى أحمد الشحات: ة مقدمة مف الطالب  الدخيؿ في تفسير القرطبي, رسالة عممي−ٕ
 . القاىرة−كمية أصكؿ الديف , لنيؿ درجة الدكتكراه مف جامعة األزىر

عممية تقدـ بيا   رسالة,لفاتحة كالبقرة كآؿ عمرافسكرة ا.  الدرس المغكم في تفسير القرطبي−ٖ
كمية , جامعة اإلسكندرية  مف, ة لنيؿ درجة الدكتكرا؛عمي بف زكريا عمي الجكخي : الطالب 
 . ( ـُٕٗٗ )اآلداب 

لنيؿ درجة ؛ عمي بف سميماف العبيد:  الطالب  القرطبي مفسران , رسالة عممية مقدمة مف−ٗ
كعمكمو  قسـ القرآف, كمية أصكؿ الديف, الماجستير مف جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية 

 . ( ـُِٖٗ )الرياض , 
حامد زلط  محمكد: ة عممية مقدمة مف الطالب  رساؿ, القرطبي كمنيجو في التفسير− َُ

  .ـُِٕٗ −القاىرة −كمية أصكؿ الديف ,  مف جامعة األزىر ة لنيؿ درجة الدكتكرا؛القصيبي
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كاظـ بف إبراىيـ  :رسالة عممية مقدمة مف الطالب, القرطبي  القضايا النحكية في تفسير − ُُ
 ( ق َُِْ )لنيؿ درجة الدكتكراه مف جامعة القاىرة , كاظـ
جمعان ك دراسة  , القرطبيعبد اهللاـ القرآف ألبي  المسائؿ األصكلية في كتاب الجامع إلحؾ− ُِ
مف جامعة اإلماـ محمد  لنيؿ درجة الماجستير, رسالة عممية مقدمة مف الطالب زيف كلد احمد , 

 ( ق َُِْ ),بف سعكد اإلسبلمية 
محمد سعد محمد  : رسالة عممية مقدمة مف الطالب,م المعنى كاإلعراب في تفسير القرطب− ُّ

  . ـُٖٗٗ -كمية اآلداب, لنيؿ درجة الماجستير مف جامعة اإلسكندرية ؛ السيد
الجامع ألحكاـ   القرطبي في استنباط األحكاـ مف خبلؿ تفسيرهعبد اهلل منيج اإلماـ أبي − ُْ

, لنيؿ درجة الماجستير, العيسى حارث بف محمد سبلمة: رسالة عممية مقدمة مف الطالب. القرآف
. ( ـَََِ )األردف , كمية اآلداب, مف جامعة آؿ البيت

 مف رسالة عممية مقدمة. أثر المعنى في تكجيو الشاىد النحكم في تفسير القرطبي − ُٓ
, كمية اآلداب , لنيؿ درجة الماجستير مف جامعة اليرمكؾ ؛يكسؼ بف سميماف عمياف: الطالب
  .( ـ ُُٗٗ )إربد 
دراسة : القرآف اختيارات القرطبي في المعاكضات المالية مف خبلؿ تفسيره الجامع ألحكاـ - 16

لنيؿ درجة الماجستير مف  ؛األحمدمفيد بف مينا : رسالة عممية مقدمة مف الطالب, فقيية مقارنة
. ( قُِّْ ), جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية

 

 :البحث وطبيعة العمل فيو: رابعاً 
المنيج الكصفي؛ باعتباره أنسب - بعكف اهلل تعالى- سيستخدـ الباحث في ىذه الدراسة

كمقارنتيا بعقيدة أىؿ , كذلؾ عف طريؽ عرض التفاسير كبيانيا, المناىج لمثؿ ىذا المكضكع
 .السنة كالجماعة

 

 :طريقة البحث: خامساً 
 :تمثمت طريقة البحث في النقاط التالية

 .كذلؾ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية, بياف مكقع اآليات القرآنية في المصحؼ (ُ

عف عاصـ الككفي (ِ  .كتابة اآلية القرآنية مدار البحث ميشككلة ن بركاية حفص و

, كعزكىا إلى مظانيا, كذلؾ بعزكىا إلى كتب السنة, تخريج األحاديث النبكية الشريفة (ّ
كذلؾ حسب ضكابط التخريج كأصكلو, كنقؿ حكـ العمماء عمى األحاديث التي في غير 

 .الصحيحيف؛ ألف األمة أجمعت عمى قبكليما, فأكتفي بتخريجو منيما
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مراعاة األمانة العممية في النقؿ , كعزكىا إلى أصحابيا, أخذ النصكص مف مظانيا (ْ
 .كالتكثيؽ كالتعميؽ

: كال أكتب في الحاشية لفظ, عندما أقتبس النص حرفيان أضعو بيف عبلمتي تنصيص (ٓ
ذا اختصرت بعض , (انظر): في حيف إذا اقتبستو بالمعنى, فإنني أكتب لفظ, انظر كا 

 .(بتصرؼ): المعاني فإنني أشير في نياية التكثيؽ لمنص بمفظ

كذلؾ بذكر كؿ ما يتعمؽ , أكثقو في الحاشية تكثيقان كامبلن , حيف االقتباس مف كتاب ما (ٔ
ذا اقتبست منو الحقنا, فإنني أختصر ىذا التكثيؽ, بالكتاب مف بيانات كذلؾ بذكر اسـ , كا 

 .كرقـ الجزء كالصفحة, الكتاب

كاستنباط المفردات المطمكب , التركيز عمى كتب العقيدة كالتفسير في جمع المادة العممية (7
كذلؾ , كبياف ما يحممو التفسير مف الصكاب كالخطأ, كاالستعانة بمصادر أخرل, بحثيا

 . كفؽ عقيدة أىؿ السنة كالجماعة

 .تكضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بياف في الحاشية (ٖ
 .الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف المذككريف في متف الرسالة (ٗ

 .ترتيب المصادر كالمراجع في مجمكعات حسب الحركؼ اليجائية (َُ

فيرس , فيرس األحاديث النبكية, فيرس اآليات القرآنية: إعداد فيارس عممية, كىي (ُُ
 .فيرس المكضكعات, فيرس المصادر كالمراجع, األعبلـ المترجـ ليـ

 :خطة البحث: سادساً 
 :المقدمة

كتشتمؿ عمى أىمية البحث كأسباب اختياره كأىداؼ الدراسة كالغاية منيا كالدراسات السابقة 
 .كخطة البحث, كمنيج البحث كطريقتو

 :التعريف باإلمام القرطبي والمعتزلة: الفصل األول
 : كيشتمؿ عمى مبحثيف

 .التعريف باإلمام القرطبي: المبحث األول
 :ويشتمل عمى أربعة مطالب

.  كنشأتو,مكلدهكلقبو, ك كنسبو, ككنيتو,  اإلماـ القرطبي, اسمو:المطمب األول 
 . كفاتو, كمؤلفاتو, كشيكخو, كتبلميذه:المطمب الثاني 
 . رحبلتو في طمب العمـ كأقكاؿ العمماء في اإلماـ القرطبي:المطمب الثالث 
 . عقيدة اإلماـ القرطبي كمنيجو:المطمب الرابع 
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 د 

 .نشأة المعتزلة وأصوليم الخمسة: المبحث الثاني
 : كيشتمؿ عمى مطمبيف

 .نشأة المعتزلة: المطمب األول
 .األصكؿ الخمسة عند المعتزلة: المطمب الثاني

 
 

 .محاور اوختالف بين المعتزلة وأىل السنة من خالل كتب القرطبي: الفصل الثاني
 :ويشتمل عمى ثالثة مباحث

 .الصفات اإلليية: المبحث األول
 :كيشتمؿ عمى مطمباف

 . عقيدة أىؿ السنة كالمعتزلة في الصفات اإلليية:المطمب األول
 . عقيدة أىؿ السنة في الصفات اإلليية كمكقؼ القرطبي منيا:أوًو 
 . عقيدة المعتزلة في الصفات اإلليية إجماالن :ثانًيا

 :نماذج مف تأكيبلت المعتزلة آليات الصفات كمكقؼ القرطبي منيا: المطمب الثاني
 :الصفات الذاتية : أوًو 
 .الكجو -ُ
 .العيف -ِ
 .اليد -ّ
 .العمـ -ْ
 .الحياة -ٓ

 
 

 : الصفات الفعمية :ثانًيا
 .االستكاء -ُ
 .النزكؿ -ِ
 .الرضا -ّ
 .الكره -ْ
 .الغضب -ٓ
 .الفرح -ٔ
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 ذ 

 .القضاء والقدر: المبحث الثاني
 :ويشتمل عمى مطمبان

 .عقيدة أىؿ السنة كالمعتزلة مف القضاء كالقدر كمكقؼ القرطبي منيا: المطمب األول
 . عقيدة أىؿ السنة مف القضاء كالقدر:أوًو 
 . عقيدة المعتزلة مف القضاء كالقدر:ثانًيا

 :كمكقؼ القرطبي منيا نماذج مف أراء المعتزلة في القضاء كالقدر: المطمب الثاني
 . خمؽ أفعاؿ العباد:أوًو 
 . التجكير:ثانًيا

 .الغيبيات: المبحث الثالث
 :ويشتمل عمى ثالثة مطالب

 . عقيدة أىؿ السنة كالمعتزلة مف القضايا الغيبية كمكقؼ القرطبي منيا:المطمب األول
 . عقيدة أىؿ السنة مف القضايا الغيبية كمكقؼ القرطبي منيا:أوًو 
 .عقيدة المعتزلة مف القضايا الغيبية كمكقؼ القرطبي منيا: ثانينا

 . تأكيؿ المعتزلة لآليات المقررة لمقضايا الغيبية مف خبلؿ تفسير القرطبي:المطمب الثاني
 .  أدلة كجكد اهلل تعالى عند األشاعرة كمكقؼ القرطبي منيا:المطمب الثالث

 :الخاتمة* 
 .كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا مف خبلؿ البحث

 .المصادر والمراجع* 
 .الفيارس العامة* 
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 المبحث األول
 التعريف باإلمام القرطبي

 

 : المطمب األول 
ولقبو،  ونسبو، وكنيتو، اإلمام القرطبي، اسمو

.  ونشأتو،مولدهو
 :المطمب الثاني 

 . وفاتو، ومؤلفاتو، وشيوخو، وتالميذه
 :المطمب الثالث 

 رحالتو في طمب العمم وأقوال العمماء في اإلمام 
 .القرطبي

 : المطمب الرابع 
 .اإلمام القرطبي ومنيجو عقيدة
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 المبحث األول
 التعريف باإلمام القرطبي

 

 المطمب األول
 .ولقبو ونسبو، وكنيتو، اإلمام القرطبي اسمو،

 

 .اسمو: أوًو 
مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف أبي بكر بف فرح ىك اإلماـ   القرطبي المالكي (بإسكاف الراء كبالحاء الميممة)ميحى

 .المفسر
( )

 
 

 .كنيتو ونسبو ولقبو: ثانيًا  
ٍبًد المًَّو األنصارم  (). م القرطب , األندلسي,() مالخزرج  ,أىبيك عى

  
 

 .مولده ونشأتو: ثالثًا 
 

كلـ تشر كتب التراجـ كاإلعبلـ إلى , فدمألندلس بقرطبة في عصر المكحفي اكلد اإلماـ القرطبي 
 () .سنة كالدتو

 
 

       أما عف نشأتو رحمو اهلل فمـ تتحدث كتبو كال كتب التراجـ كاألعبلـ عنيا كثيران كسأكتفي 
بإذف اهلل بذكر شيء مف حياتو, كذلؾ مف كتابو الجامع ألحكاـ القرآف عند تفسيره لقكؿ اهلل 

َ ٩ُم نَا]: تعالى اُ  ْص ِ ْص َ اٌاا٢ِم ْصَ اَ  ِهِّب اَ ٗمْص َ  ًٔماآَميْص ا ٫مَّلِ  َيا٩ُم ُِ   اِِماَٞم ِ ِيا اِاَ  ْص َ َ يَّل    {169:آل طؿران}[ َوَ اَ ْص
 ,العدك إذا صبح قكمان في منزليـ: الخامسة "فيقكؿ عند تفسيره لآلية السابقة كالمسألة 

 كىذه ؟ فيؿ يككف حكمو حكـ قتيؿ المعترؾ أك حكـ سائر المكتى, فقتؿ منيـ,كلـ يعممكا بو
                                                 

 الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك, القرآف ألحكاـ تفسير القرطبي: انظر ((
براىيـ البردكني أحمد: القرطبي الديف شمس , القاىرة, (6/ 1), 1964 - ىػ1384 , الثانية : الطبعة, أطفيش كا 
عمي : ؽ, تحقيعبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي (92: ص )لمسيكطي المفسريف  طبقاتكانظر

خير الديف بف محمكد, :(322/ 5)األعبلـ: ة, كانظرالقاىر– مكتبة كىبة : األكلى,الناشر:  الطبعة,محمد عمر
 .دار العمـ لممبلييف: الخامسة عشر الناشر: الطبعة, الزركمي الدمشقي

 .رضي اهلل عنو الخزرج إلى سعد بف عبادة نسباألندلس ك ما نك سؾالذيف إلى الخزارجة ةنسب  ((

 ( ـ/1)المصدر السابؽ  ((

 ( ـ/1)المصدر السابؽ  ((
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 قصمو اهلل صبيحة الثالث مف - األسبافالعدك-أغار : المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادىا اهلل 
 ككاف مف , فقتؿ كأسر,رمضاف المعظـ سنة سبع كعشريف كستمائة كالناس في أجرانيـ عمى غفمة

 أبي ػرحمو اهلل فسألت شيخنا المقرئ األستاذ أبا جعفر أحمد المعركؼ ب جممة مف قتؿ كالدم
 ثـ سألت شيخنا , فإف أباؾ لـ يقتؿ في المعترؾ بيف الصفيف, غسمو كصؿ عميو:فقاؿ( )حجة

 ثـ ,إف حكمو حكـ القتمى في المعترؾ: ربيع بف عبد الرحمف بف أحمد بف ربيع بف أبي فقاؿ 
غسمو ككفنو :  فقالكا ,سألت قاضي الجماعة أبا الحسف عمي بف قطراؿ كحكلو جماعة مف الفقياء

 , الحسف المخمي كغيرىاألبي ثـ بعد ذلؾ كقفت عمى المسألة في التبصرة , ففعمت,كصؿ عميو
 ( ). "كلك كاف ذلؾ قبؿ ما غسمتو ككنت دفنتو بدمو في ثيابو

 :كنقؼ مع ىذه القصة في بعض األمكر, كالتي تبرز لنا التالي
 

تظير لنا القصة جميان أف حادثة قتؿ كالده مف األعداء كانت أثناء طمب اإلماـ العمـ  .ُ
 .كالتمقي, حيث كاف حرص اإلماـ رحمو اهلل كالمطالعة مف الكتب؛ لمكقكؼ عمى الحؽ

مكانة قرطبة التي حضنت العمـ كالعمماء بما تمثؿ فييا مف حمؽ لمعمـ في المساجد  .ِ
 .كالمدارس كالمكتبات

ككذلؾ يختـ الباحث الحديث عف نشأت كحياة القرطبي بذكر كبلـ لئلماـ القرطبي لآلية 
ِ  ُ َنآمِاآلَِ٘مَ ِةا] الثانية عند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى ا ٫مَّلِ  َياَ اُ ؤْص َ َ َناَٖمَ  ْص َاآَم ْص ََ اَوَٓم٤مْص َو َِ  ا٩َمَ  ْصَتا ٫مُ  ْص

  ً  ُ  . {45:اإلرساء}[ ِٗمَ آًمااَ  ْص
ًدنىا اأٍلىٍندىليًس ًبًحٍصًف : قيٍمتي "حيث يقكؿ القرطبي  لىقىًد اتَّفىؽى ًلي ًبًببلى اًؿ قيٍرطيبىةى منثكر مفكى  أىٍعمى

ـى اٍلعىديكِّن . ًمٍثؿي ىىذىا ا ٍبتي أىمى ذىًلؾى أىنِّني ىىرى رىجى ًفي طىمىًبي ,كى ـٍ أىٍلبىٍث أىٍف خى ٍنوي, فىمى ٍزتي ًإلىى نىاًحيىةو عى  كىاٍنحى
ٍيرى  ؿى سيكرىًة يس كىغى ٍنييمىا شي, كىأىنىا أىٍقرىأي أىكَّ اءو ًمفى اأٍلىٍرًض قىاًعده لىٍيسى يىٍستيريًني عى فىاًرسىاًف كىأىنىا ًفي فىضى

                                                 

ٍعفىر النٍَّحًكٌم اٍلميٍقًرئ الزَّاًىد(( مَّد اٍلقىٍيًسي اٍلقيٍرطيًبٌي أىبيك جى مَّد بف ميحى مَّد بف ميحى مَّد بف ميحى يعرؼ ًباٍبف   أىٍحمد بف ميحى
ة اًفظنا مىٍشييكر اٍلفضؿ, : قىاؿى اٍبف عبد اٍلممؾ. أبي حجَّ كىافى مف كبار األستاذيف, مقرئا ميتىقىدما نحكيا محققا ميحدثا حى

ًديث  مف أىؿ الٌزٍىد كالكرع كالتكاضع,أىخذ اٍلقرىاءىات عىف أبي اٍلقىاًسـ بف الشراط, كأقرأ اٍلقيٍرآف كالنحك, كأسمع الحى
اء كالخطابة بيىا ٍيفً : كىألؼ .بقرطبة, كىكلي اٍلقىضى ًحيحى  انظر .كىغير ذىًلؾ. تسديد المِّنسىاف ًفي النٍَّحك, كىاٍلجمع بىيف الصَّ

محمد أبك : عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي المحقؽ, بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة
 .(383/ 1) ,صيدا/ لبناف - المكتبة العصرية , الفضؿ إبراىيـ

 (.4/260)تفسير القرطبي  ((
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رً  ا يىقيكؿي ًلآٍلخى ديىيمى اءىا كىأىحى ٍيثي جى عىا ًمٍف حى مىيَّ ثيَـّ رىجى ىىذىا دىٍيبىمىةه , يىٍعنيكفى : ذىًلؾى ًمفى اٍلقيٍرآًف, فىعىبىرىا عى
مىى ذلؾ .شىٍيطىاننا ٍمدنا كىًثيرنا عى ٍمدي ًلمًَّو حى ٍكًني, كىاٍلحى ـٍ يىرى ـٍ فىمى ارىىي ؿَّ أىٍبصى  () ".كىأىٍعمىى المَّوي عىزَّ كىجى

كيمكف القكؿ بأف الحصف الذم أشار إليو اإلماـ القرطبي رحمو اهلل ىك أحد الحصكف 
مف   ىػ, حيث غادرىا معظـ أىميا, ككاف633المجاكرة لقرطبة؟ التي سقطت في يد األعداء سنة 

ضمنيـ القرطبي, حيث كانت كجيتو اإلسكندرية؛ ليتمقى ىناؾ العمـ أيضان عمى يد العمماء الذيف 
 . "ىػ648ركاج الذم كافتو المنية عاـ  ابف نذكر منيـ اإلماـ المحدث

() 

 
  

                                                 

 (.10/270)تفسير القرطبي  ((

 الفبلح أبك الحنبمي, العىكرم العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي عبد ,ذىب مف أخبار في الذىب شذرات ((
 دمشؽ كثير, ابف دار: الناشر - األرناؤكط القادر عبد: أحاديثو خرج األرناؤكط محمكد ,(ىػ089 1: )المتكفى)

 1406 األكلى,: الطبعة بيركت– 



 الفصل األول                                                               التعريف باإلمام القرطبي والمعتزلة
  

 

 6 

 المطمب الثاني
 وفاتو ومؤلفاتو وشيوخو وتالميذه

 

 .وفاتو: أووً 
 

, كتكفي كدفف بيا في ليمة االثنيف  بمصربمنية ابف خصيبلقد استقر اإلماـ رحمو اهلل 
 بعد حياة قضاىا في طاعة اهلل تعالى مؤلىا بتعمـ الحؽ ., رحمو اهللىػ671التاسع مف شكاؿ سنة 

كتعميمو لمناس مف خبلؿ سماعو مف العمماء كبحثو عف الحؽ كمف خبلؿ تصنيفاتو التي سيشير 
 ( ). الباحث إلييا

  
 

  .مؤلفاتو: ثانيًا 
 في التفسير فتنكعت كتعددت تصنيفات اإلماـ القرطبي رحمو اهلل تعالى فمنيا ما كا

 مكجكد, كمنيا ك في العقيدة كمنيا ما كؿ في الزىد كالرقائؽ, كمف تمؾ الكتب ما قفكمنيا ما كا
ما ىك غير مكجكد, حيث أشار إلييا القرطبي في كتبو أك كتب أخرل لغيره مف العمماء أشارت 

 : اإلماـ رحمو اهلل تعالى تإلييا فمف تصنيفا
 .الجامع ألحكاـ القرآفكتاب في التفسير كسمو بػػػػػ  .ُ

كتابان كبيران في اثني عشر مجمدان, سماه الكريـ  كيعد تفسيره  تفسير القرآف ق جمع في
مَّنىوي ًمفى السنة كآم الفرقاف" كتاب اًمًع أًلىٍحكىاـً اٍلقيٍرآًف, كىاٍلميبىيِّنًف ًلمىا تىضى كىك مف أجؿ " اٍلجى

التفاسير كأعظميا نفعان, أسقط منو القصص كالتكاريخ, كأثبت عكضيا أحكاـ القرآف, 
 . كالناسخ كالمنسكخ كاإلعرابكاستنباط األدلة, كذكر القراءات 

 : كتب في العقيدة أىميا  .ِ
 ."المكتى حكاؿالتذكرة, بأ" كتاب- أ

 كىك كتاب نافع قيـ حيث ذكر فيو رحمو اهلل أحكاؿ المكتى, كاآلخرة كالجنة كالنار, 
 مف أحداث  ذلؾرم كمأجكج, كغكيأجكج كالدابة, الدجاؿبالمسيح   تعمؽمكما كالمسيح 

تاب مطبكع أكثر مف كالؾ , المكاعظضذكر بعكعبلمات الساعة مع  ,آخر الزماف
 .طبعة

 

                                                 

صبلح الديف خميؿ  (87/ 2): الكافي بالكفيات:كانظر (322/ 5) األعبلـ:, كانظر (ـ/ 1)تفسير القرطبي  ((
 .بيركت– دار إحياء التراث : الناشر, أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى: ؽ, تحقيبف عبد اهلل الصفدم
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- ب
ٍسنىى" ًكتىابً  اًء المًَّو اٍلحي  ()". اأٍلىٍسنىى, ًفي شىٍرًح أىٍسمى

 اهلل الحسنى, كالرد في بعض ءالقرطبي لشرح أسماتعرضفيهكىذا الكتاب   
مكضع, كىك  مف أكثر في تفسيره في الكتاب ىذا القرطبي ذكر نكاحيو عمى المعتزلة, كقد

 .كتاب مطبكع
 

- ت
 كلو تآليؼ كتعاليؽ مفيدة غير ,أرجكزة جمع فييا أسماء النبي صمى اهلل عميو كسمـ" 

 () .ىذا

 
 

- ث
ظيار ديف في بما كتاب اإلعبلـ  (.)اإلسبلـ  محاسف النصارل كا 

  

 .كنعيمو القبر كتاب في عذاب- ج

 .بغزة -اإلسبلمية الجامعة مكتبة في يكجد مطبكع كتاب  كىك

 .األكبر كتاب الفزع- ح

 .بغزة -اإلسبلمية الجامعة مكتبة في كمكجكد مطبكع كذلؾ كىك
 ". األذكارؿ ضالتذكار, في أؼ" ككتاب- خ

 مطبكع, كقد دیكىك كتاب مؼ, لنككم, لكف ىذا أتـ منو كأكثر عممان اكضعو عمى طريقة التبياف 
 قاؿ في مقدمة ثم بو, حكالعامؿ  كقارئوـیالكررآف  بابان في فضؿ الؽأربعيفقسَّمو القرطبي إلى 

 أربعيف تخريج لي سرم عمي في ذلؾ, ؼرمسم كسألتو الت, اهلل سبحانو في ذلؾتفاستخر: "الكتاب
 ()(. التذكار في أفضؿ األذكار) توم كسـ, كقارئو كمستمعو كالعامؿ بوالعزيزبابان في فضؿ كتابو 

 
 

- د
 () ". شرح التقصي" ككتاب

 . التٍ عثذ انثز, قاو انقزطثي تشزحّانتًٓيذاختظار نكتاب كتاتّ ْذا ٔ

 

 

                                                 

 (87/ 2): الكافي بالكفيات((

 (ؿ/ 1)تفسير القرطبي  ((
إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني :  ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف:انظر ((

 (129/ 2)- استانبكؿ, طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة: ,الناشر(ىػ1399: المتكفى)البغدادم 

مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني :  كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ,المؤلؼ:انظر ((
 6: عدد األجزاء- مكتبة المثنى: ,الناشر(ىػ1067: المتكفى)المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة 

 (383/ 1) (الكتاب اإللكتركني ىك المجمداف المخصصاف لكشؼ الظنكف فقط)

 (129/ 2)المصنفيف  ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار ((
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 :كتب في الزىد, أىميا. 3

ًة, كىرىدُّ ذيؿِّن السُّؤىاًؿ بالكتب كالشفاعة" كتاب-   ".قىٍمعي اٍلًحٍرًص ًبالزٍُّىًد كىاٍلقىنىاعى

لـ أقؼ عمى تأليؼ أحسف منو : قاؿؼ ,ابف فرحكف يذحّ حيث كتاب عظيى انفائذج, ْٕٔ 
 () .في بابو

 

 

 .       شيوخو: ثالثًا 
     

 : عدد من المشايخ والعمماء، أشيرىم في األندلس من القرطبي سمعلقد 
 

ة .1 مَّد القىٍيسٌي مف أىؿ قرطبة يعرؼ ًباٍبف أبي حجَّ مَّد ٍبف ميحى ٍعفىر ,أىٍحمىد ٍبف ميحى  كيكنى أىبىا جى
ٍنوي الشرط,سىًمعى مف أبي القىاًسـ  اًكـ, كىجعؿ ًركىايىتو عى ٍبد المَّو اٍلحى ًليد ًىشىاـ ٍبف عى مف أبي اٍلكى  , كى

ٍفص كىاٍبف مضاء كنجبة كىأبي اٍلعىبَّاس  سمع يىًسيران مف اٍبف بشككاؿ كىاٍبف حى ازى لىوي كى كىأىجى
لـ يجيزكا لىوي ,المجريطي ًبيَّةً , كى لو تأليؼ ًمٍنيىا كتاب , كتصدر إلقراء اٍلقيٍرآف كالتعميـ ًباٍلعىرى  كى

كتاب تفييـ اٍلقيميكب آيىات عبلـ الغيكب كمختصر التٍَّبًصرىة لمكي ًفي اٍلقرىاءىات  منياج اٍلعباد كى
بيَّة كىغير ذىًلؾى  كتاب تسديد المِّنسىاف الٌذكر أىٍنكىاع اٍلبىيىاف ًفي اٍلعىرى كى
 () 

  
 

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ربيع اأٍلىٍشعىًرمِّن مف أىٍىؿى قرطبة  .2 ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف أىٍحمىد ٍبف عى ربيع ٍبف عى
مىٍيمىاف سىًمعى مف أبي القىاًسـ الشراط,كقاضييا سىٍيف , كيكنى أىبىا سي ازى لىوي أىبيكهي أىبيك اٍلحي  كىأىجى

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف أىٍحمىد كىأىبيك القىاًسـ ٍبف بشككاؿ طِّنوً ,عى الحان , قىرىأت ذىًلؾى ًبخى كىافى رجبلن صى  كى
عدالن ًفي أىٍحكىامو نبيو اٍلقدر كىاٍلبىٍيت حدَّث ًبيىًسير
 () 

 

 

اًرمُّ القيٍرطيًبيُّ القىاًضي, العىبلَّمىةي,  .3 مَّدو األىٍنصى ٍبًد اهلًل بًف ميحى ًميُّ بفي عى سىًف عى اٍبفي قيطرىاؿى أىبيك الحى
اًلًكيُّ  , المى , القيٍرطيًبيُّ اًرمُّ ًلدى .القيٍدكىةي, األىٍنصى اءى : كي ًليى قىضى كى ٍمًسمائىةو, ى ًستِّنٍيفى كىخى سىنىةى ثىبلىثو كى

اءى شىاًطبىةى,  ًليى قىضى كى ًستِّن مائىةو, ثيَـّ تىخمَّص, كى ذيكىىا ًفي سىنىًة ًتٍسعو كى أيٌبذىةى, فىأىسره العىديكُّ لىمَّا أىخى
اًء  اًء شىاًطبىةى كىخطبًتيىا, ثيَـّ سىٍبتىةى, ثيَـّ قىضى اءى قيٍرطيبىةى, ثيَـّ أيًعٍيد ًإلىى قىضى ثيَـّ شًريش, ثيَـّ قىضى

                                                 

 .(6/ المقدمة) تفسير القرطبي ((

: المتكفى)ابف األبار, محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي البمنسي : المؤلؼ: التكممة لكتاب الصمة ((
-  1995- ىػ1415: لبناف سنة النشر– دار الفكر لمطباعة : الناشر عبد السبلـ اليراس: , المحقؽ(ىػ658
 (108,109 /1)انظر

 (260/ 1)المرجع السابؽ  ((
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ًة, كىىيكى  يىمتىازي ًبالبىبلغى , كى اًؿ ًعٍممان كىعمبلن, ييشىارؾي ًفي ًعدًَّة فينيٍكفو اًؿ الكىمى كىافى ًمٍف ًرجى فىاس, كى
اًنوً  مى دي األىٍعبلىـً ًفي زى  ( ) .أىحى

 

 :وكذلك من شيوخو بمصر
 

المفيـ, لما "  لكتاب بعض شرحوكأخذ  ( ) العباس أحمد بف عمر القرطبيكالشيخ أب .ُ
". أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ

اًفًظ أىبً  .ِ مًَّد ٍبًف محمد البكرم, كاٍلحى سىفي ٍبفي ميحى ًميٍّ اٍلحى   "حيث قاؿ القرطبي في الجامع عى
سىًف بف محمد بف محمد بف محمد لقرأت عؿ: قيٍمتي  ًميٍّ اٍلحى اًفًظ أىًبي عى دِّنًث اٍلحى اـً اٍلميحى مى  الشٍَّيًخ اإٍلً

كرىًة ًمفى الدِّنيىاًر اٍلًمٍصًريَّةً  ًزيرىًة قيبىالىةى اٍلمىٍنصي كؾو اٍلبىٍكًرمٍّ ًباٍلجى  () "ابف عىٍمري

 () الحسف عمي بف محمد بف عمي بف حفص اليحصبي كغيرىما كالحافظ أب .ّ

 ابفك ()  ابف ركاجكىذا كما ذكره الذىبي في طبقات المفسريف أف القرطبي سمع أيضان مف 
 .انظر ترجمة ابف ركاج كالجميزم أسفؿ الحاشية.() الجميزم كعدة

                                                 

: تحقيؽ- (ىػ748: المتكفى )شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد الذىبي : سير أعبلـ النببلءانظر  ((
 .(304- 305/ 23). الثالثة: ط  مؤسسة الرسالة- مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط 

اًلًكي اٍلميحدث اٍلمدرس الشَّاًىد (( اًرٌم اٍلقيٍرطيًبٌي اٍلمى اـ أىبيك اٍلعىبَّاس اأٍلٍنصى  أىٍحمد بف عمر بف ًإٍبرىاًىيـ بف عمر اإًلمى
ٍيًف ثَـّ شرح  ًحيحى قدـ كىحدث بيىا كبمصر كىاٍختصرى الصَّ سمع بيىا كى سبعيف كى نزيؿ اإٍلٍسكىٍندىريَّة كلد بقرطبة سنة ثىمىاف كى
تيكفِّني  ًديًث كى اًرفنا ًباٍلحى كىافى بارعان ًفي اٍلًفٍقو كالعربية عى سىماهي اٍلميٍفيـ كأتى ًفيًو بأىٍشيىاء مفيدة كى ًحيح ميسمـ كى ميٍختىصر صى

ده ًباٍبف المزيف كىافى يعرؼ ًفي ًببلى  .(173/ 7) الكافي بالكفيات :انظر.باإلسكندرية سنة ًسٌت كىخمسيف كست مائىة كى
 (141/ 15)تفسير القرطبي  ((
 تفسير القرطبي, المقدمة صفحة ـ  ((
مٌي بف فتكح بف اٍلحيسىٍيف بف ًإٍبرىاًىيـ اٍلميحدث اٍلمسند رشيد الٌديف:  ابف ركاج (( أىبيك  عبد اٍلكىىَّاب بف ظافر بف عى

تيكفِّني سنة تسع كىأىٍربىعيف كست ماية ككتب  مَّد اٍبف ركاج كىىيكى لقب أىًبيو كلد سنة أىربع كىخمسيف كىخٍمس ماية كى ميحى
ًحيح السماع ركل عىنوي كالضياء السبتي  ًديثا ككاف فىًقييا لبيبان فىاضبل دينا صى طِّنًو اٍلكثير كىخرج لنىفًسًو أىٍربىًعيفى حى ًبخى

كفى كىحدث ًباٍلقىاًىرىًة كاإلسكندرية مىاعىة كىًثيري .   (202/ 19) الكافي بالكفيات  انظركىجى
مٍَّيزم الشَّاًفًعي): الجميزم-  اـ العبٌلمة ميسند الديار المصرية بياء الٌديف أىبيك اٍلحسف  (بياء الٌديف بف الجي اإًلمى

ًطيب المدرِّنس مائىة حفظ اٍلقيٍرآف كىىيكى اٍبف عشر ًسًنيف أىك أقؿ كرحؿ مىعى  مٍَّيزم الشَّاًفًعي اٍلخى المٍَّخًمٌي اٍلمٍصًرٌم بف الجي
مٌي بف عىسىاًكر  قىرىأى بالقراءات اٍلعٍشر عمى أبي اٍلحسف عى سمع ًبًدمىٍشؽ كرحؿ مىعى أىًبيو ًإلىى بغداذ كى آخر مف كىك أىبكهي كى

كىافى  اًمع اٍلقىاًىرىة كى اؽ ًإٍبرىاًىيـ بف مىٍنصيكر القىرافي كخطب ميدَّة ًبجى اًع كتفقَّو ًبمٍصر عمى أبي ًإٍسحى ركل عىنوي ًبالسَّمى
ة  ًئيس اٍلعممىاء ًباٍلقىاًىرىًة ًفي كقتو معظَّمان ًعٍند الخاصَّ  (22/176) الكافي بالكفيات رانظ. كالعامَّةرى

: ؽمؽ, تح(ىػ911: المتكفى) عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي , طبقات المفسريف العشريف((
 (1/92- )1396األكلى, : ةالقاىرة الطبع- مكتبة كىبة : الناشر عمي محمد عمر
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: أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف, أبك العباس, شياب الديف الصنياجي القرافي .ْ
لى القرافة  (مف برابرة المغرب)مف عمماء المالكية نسبتو إلى قبيمة صنياجة  المحمة المجاكرة )كا 

أنكار )كىك مصرم لو مصنفات جميمة في الفقو كاألصكؿ, منيا . بالقاىرة (لقبر اإلماـ الشافعيٌ 
 ( عف األحكاـ كتصرؼ القاضي كاإلماـ الفتاكلاإلحكاـ في تمييز )ك  (البركؽ في أنكاء الفركؽ 

 (). كغيره مف المصنفات

 .تالميذه: رابعًا 

 القرطبي رحمو اهلل تعالى ـلـ تذكر كتب التراجـ كاألعبلـ أسماء تبلميذ كثر تتممذكا عمى يد اإلما
باإلجازة كلده شياب  القرطبي ـعف اإلماركل األمر الذم ال يناسب شيرتو كال غزارة عممو, فقد 

 () ., ككذا قاؿ الذىبي في طبقاتو() الديف أحمد

  
 
 
 
 
 

  

                                                 

 (  .95-94/ 1)ط الخامسة عشر–الزركمي :  األعبلـانظر ((
: المتكفى)محمد بف عمي بف أحمد, شمس الديف الداككدم المالكي , طبقات المفسريف لمداككدمانظر  ((

) لجنة مف العمماء بإشراؼ الناشر:  النسخة كضبط أعبلمياعبيركت راج- دار الكتب العممية : الناشر,ىػ945
2/70) 

( 92: ص)-  السيكطيطبقات المفسريف العشريف ((
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 المطمب الثالث
 رحالتو في طمب العمم وأقوال العمماء فيو

 

 .رحالت اإلمام القرطبي في طمب العمم: أوًو 
 

إف كفرت العمـ كغزارتو التي تحدث عنيا أصحاب كتب التراجـ كاألعبلـ عف اإلماـ رحمو 
اهلل تظير جميان مدل الجيد كالسعي المبذكليف مف اإلماـ القرطبي في طمب العمـ فقد قضى حياتو 

قباؿ إلى اآلخرة حتى تكفي رحمو اهلل كعميو فإف  ما بيف طمبو لمعمـ كما بيف تعميـ كتصنيؼ كا 
 اإلماـ القرطبي ليظير رحبلتو المتمثمة مف األندلس إلى () الباحث كمف خبلؿ ترجمتو لشيكخ

مصر ثـ رحبلتو داخؿ المدف كالمحافظات المصرية, حيث التقى العديد مف العمماء كالمشايخ, 
 : عمى سبيؿ القصر ال الحصر ىنا اكنذكر ىف

 

 فقد قاؿ صاحب كتاب () حيث التقى ىناؾ الشيخ العالـ القرافي,رحمتو إلى الفيوم،  .1
 :الكافي بالكفيات ما نصو

مَّد بف سيد النَّاس اٍليىٍعمًرم قىاؿى ترافؽ اٍلقيٍرطيًبٌي اٍلميفىٌسر " أىٍخبرًني مف لىفظو الشٍَّيخ فتح الٌديف ميحى
 ككؿ ًمٍنييمىا شيخ فنو ًفي عصره اٍلقيٍرطيًبٌي ,كىالشٍَّيخ شيىاب الٌديف اٍلقىرىاًفٌي ًفي الٌسفر ًإلىى الفيكـ

ًديث كالقرافي ًفي المعقكالت  كيظير ىنا أف القرطبي قد رافؽ الشيخ () ".ًفي التٍَّفًسير كاٍلحى
القرافي, كنيؿ مف عممو, كما يظير أيضان أف القرطبي قد رحؿ إلى الفيكـ؛ ليمتقي ىنالؾ 

 . العمماء, فيتمقى عنيـ العمـ
 

 حيث التقى ىناؾ العديد مف العمماء منيـ العالـ الجميؿ ابف رحمتو إلى اإلسكندرية، .2
 ركاج, حيث كاف ابف ركاج فقييان لبيبان, ككذلؾ التقى ىناؾ أبا عباس القرطبي

شارح ( )
 .صحيح مسمـ

 

 

 

                                                 

  .6تفسير القرطبي ص : انظر ((

 . ترجمة شيكخ القرطبي7ص: انظر ((

 .كالمعقكالت المقصكد بيا عمـ أصكؿ الفقو.(87/ 2:)  الكافي بالكفيات((

 .(70/ 2)طبقات المفسريف لمداككدم انظر أحمد بف عمر القرطبي ىك  الشيخ أبي العباس ((
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حيث كانت محط العمماء كميكل أفئدتيـ, كفييا كاف لقاؤه بعدد رحمتو إلى القاىرة،  .3
مف العمماء, أىميـ ابف الجميزم الذم كاف يعتبر رئيس عمماء القاىرة في حينو, كما 

 ().  الحسف بف محمد بف محمد البكرمـأفاد القرطبي أيضان أنو التقى كقرأ عمى العاؿ

  

حيث كانت ىذه الرحمة األخيرة, كفييا استقر رحمتو األخيرة إلى منية ابن الخصيب،  .4
 ( ).ىػ671سنة إلى أف تكفاه اهلل تعالى 

 

 

 .أقوال العمماء في اإلمام القرطبي رحمو اهلل: ثانيًا 
 

عرؼ اإلماـ القرطبي بغزارة عممو ككفرتو, حيث ظير ذلؾ في مؤلفاتو الكثيرة, ككاف 
 .حسف السيرة كالذكر بيف العمماء, فقد أثنى عميو العمماء قديمان كحديثان 

: قاؿ الذىبيفقد 
 " ككفكر فضمو اطبلعو إماـ متفنف متبحر في العمـ, لو تصانيؼ مفيدة تدؿ عمى إمامتو, ككثرة "
() 
 ()  الكافي بالكفياتككذا قاؿ عنو صاحب كتاب.

 : كقاؿ عنو الداككدم صاحب طبقات المفسريف
كاف مف عباد اهلل الصالحيف, كالعمماء العارفيف الكرعيف الزاىديف في الدنيا, المشغكليف بما "  

يعنييـ مف أمكر اآلخرة, أكقاتو معمكرة ما بيف تكٌجو كعبادة كتصنيؼ, جمع في تفسير القرآف 
جامع أحكاـ القرآف كالمبٌيف لما تضمنو مف »كتابان كبيران في خمسة عشر مجمدان, سماه كتاب 

 () ", كىك مف أجٌؿ التفسير كأعظميا نفعان, أسقط منو القصص السنة كآم القرآف

 قاؿ في , حيثفي معرض كبلمو عف تفسير الزمخشرمكما قاؿ عنو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
بكثير, كأقرب إلى طريقة أىؿ ( )  الزمخشرم تفسيرأم –كتفسير القرطبي خير منو :"()المجمكع 

                                                 

 .ترجمة شيكخ القرطبي 7انظر ص ((

 (70/ 2) طبقات المفسريف لمداككدم ((

 (92: ص)- المرجع السابؽ ((
 (87/ 2) الكافي بالكفيات, ((
 (69/ 2)- طبقات المفسريف لمداككدم ((
 .(85/ 5) الكبرل ىك كتاب شيخ اإلسبلـ ابف تيمية المكسـك ب مجمكع الفتاكل: المجمكع ((
 . المشيكر بالكشاؼالتنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ ((
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ف كاف كؿ ىذه الكتب ال بد أف يشتمؿ عمى ما ينقد, لكف  الكتاب كالسنة, كأبعد عف البدع, كا 
عطاء كؿ ذم حؽ حقو  () "يجب العدؿ بينيما, كا 

 : األعبلـ قائبلن ب صاحب كتامكمدحو الزركؿ 
 ()"ككاف كرعان متعبدان, طارحان لمتكمؼ, يمشي بثكب كاحد كعمى رأسو طاقية "

 () الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب  كتاب ()كمدحو صاحب

كاف مف عباد اهلل الصالحيف كالعمماء العارفيف الكرعيف الزاىديف في الدنيا المشغكليف بما يعنييـ  
 ( ). أكقاتو معمكرة ما بيف تكجو كعبادة كتصنيؼ,مف أمكر اآلخرة

 
 

بمن قبمو وتأثيره فيمن بعده - رحمو اهلل  -القرطبيتأثر : ثالثاً 
 

: تأثره بمن قبمو: أووً 
:  يجده قد تأثر كثيران بمف سبقكه مف العمماء كمنيـالقرطبي يطالع تفسير اإلماـ الذم

" جامع البياف في تفسير القرآف" صاحب الطبرمكىك أبك جعفر محمد بف جرير : الطبرم( 1)
.  كتأثر بو خاصة في التفسير بالمأثكر,ىػ أفاد منو القرطبي3كالمتكفى سنة 

 كقد نقؿ عنو ,ىػ450 سنة المتكفى الماكردمكىك أبك الحسف عمى بف محمد : الماكردم( 2
.  كتأثر بوالقرطبي

                                                 

عبد الرحمف بف محمد بف  , تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ,مجمكع الفتاكل ((
عاـ - مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية: الناشر ,قاسـ
 .(387/ 13)- ـ1995/ىػ1416: النشر

 .(322/ 5):  الزركميألعبلـا ((
كفيُّ  الدٍَّيمىميُّ  أحمد بف محمد بف عميِّن  بف إبراىيـ (( ؛ مدينةً  مف خيراسافى  أىؿً  مف: الصُّ . إسحاؽ أبا: ييكٌنى كرتـً

ؿى  ؾ ثـ يسيران, ًبقيرطيبةى  فأقاـ مائةو؛ كثبلثً  كخمسيفى  ثمافو  سنةى : األندىليس دخى رجى  أحدى : ككاف. المىشًرؽ إلى مينصًرفان  خى
يِّننيف الفيضبلء, الًخيارً  يانةً : كالمىٍستيكريفى  بالفىقًو؛: الميتزى عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر : انظر .كالٌصٍبرً  بالصِّن

 1408الثانية, : الطبعة,  تاريخ عمماء األندلس,(ىػ403: المتكفى)األزدم, أبك الكليد, المعركؼ بابف الفرضي 
, مكتبة الخانجي, القاىرة, السيد عزت العطار الحسيني: عنى بنشره؛ كصححو؛ ككقؼ عمى طبعو, ـ1988- ىػ 
(1 /29). 
إبراىيـ بف عمي بف محمد, ابف فرحكف, برىاف الديف : الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ((

 (308/ 2)دار التراث القاىرة  : الناشر- (ىػ799: المتكفى)اليعمرم 

( 6/ المقدمة)تفسير القرطبي  ((
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 كقد ,ىػ338تكفى سنة "  القرآفكمعانيإعراب القرآف, : صاحب كتابي: أبك جعفر النحاس (3
 . كثيران القرطبينقؿ عنو 

المحرر الكجيز في "كىك القاضي أبك محمد عبد الحؽ بف عطية صاحب : ابف عطية (4 
 منو كثيران في التفسير بالمأثكر كفي القراءات كالمغة كالنحك كالببلغة القرطبي, كقد أفاد "التفسير

. ىػ54كالفقو كاألحكاـ تكفي ابف عطية رحمة اهلل سنة 
 ق كناقشالقرطبيىػ, أفاد منو 543كالمتكفى سنة " أحكاـ القرآف"أبك بكر العربي صاحب كتاب  (5

. كرد ىجكمو عمى الفقياء كالعمماء
 

: من بعدهبتأثيره : ثانياً 
كثيران, حيث  كأفادكا منو , بتفسيرهالقرطبي بو, كانتفعكاتأثر كثير مف المفسريف الذيف جاءكا بعد 

:  كمف ىؤالء نقمكا عنو
 ( ).ىػ774بف كثير المتكفى سنة   الديف إسماعيؿ بف عمركدعما: كثيرالحافظ ابف  (1
 ( ).كذلؾ في تفسيره البحر المحيط, ق754 المتكفى سنة الغرناطي األندلسيأبك حياف  (2
 () .ىػ( )255 العبلمة محمد بف عمى الشككاني المتكفى سنة القاضي: الشككاني( 3

                                                 

ىك اإلماـ الحافظ, المحدث, المؤرخ, عماد الديف, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي الدمشقي ابف كثير  ((
 إلى أف يقكؿ محقؽ كتاب مف أعماؿ بصرل, سنة سبعمائة لميجرة أك بعدىا بقميؿ" مجدؿ"كلد بقرية . الشافعي

أما مصادر الحافظ ابف كثير في تفسيره فقد سردىا الدكتكر إسماعيؿ ,  سامي بف محمد سبلمةتفسير ابف كثير
: في التفسير-أ :في التفسير كعمـك القرآف: ثانيا :أنقميا ىنا" ابف كثير كمنيجو في التفسير" عبد العاؿ في كتابو 

انظر  .(ط)". , كتفسيره يسمى تفسير القرطبي ألحكاـ القرآف الكريـ(أبي عبد اهلل محمد القرطبي)تفسير القرطبي 
 .(20-19-12/ 1)تفسير ابف كثير ت سبلمة 

يَّاًنيُّ الغرناطي, اإلماـ الكبير : ىكأبك حياف الغرناطي  (( يَّاف اأٍلىٍندىليًسيُّ اٍلجى مَّدي بف ييكسيؼي ٍبًف حى ٍبًد المًَّو ميحى أىبيك عى
كسمع كركل   ستمائة كأربع كخمسكف, كنشأ في غرناطة األندلس654كلد سنة  في العربية كالببلغة كالتفسير

مىى الشٍَّيًخ شىٍمًس الدِّنيًف األصفياني أما , الكتب األميات في الحديث كالسنف كسمع مف عمـ الكبلـ مسائؿ عى
 .القراءات كىك اإلماـ فييا, فقد تبلىا إفرادا كجمعا عمى مشايخ األندلس

, كىما اسماف «ىجرة شككاف»أك إلى « عدني شككاف»ىك محمد بف عمي بف الشككاني نسبة إلى الشككاني  ((
لييا نسب كالده, كالصنعاني , كا   إلى أف تقكؿ نسبة إلى صنعاء,: لقرية كاحدة بينيا كبيف صنعاء دكف مسافة يـك

ككاف مف أبرز العمماء الذيف كرد كتبيـ كنيؿ منيا, كأكرد  دمشؽ, بيركت- دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب 
محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج :  القرطبيكابف عطية  النحاس ك :ىـ عنيـ نصكصا كأقكاال في تفسيره

ككانت .« تفسير القرطبي»األنصارم القرطبي المالكي, أبك عبد اهلل, مفٌسر, صاحب تصانيؼ, مف أشير كتبو 
 .(12 -5/ 1)فتح القدير لمشككاني :  انظر ىػ1250كفاة الشككاني في عاـ 

 . ممتقى أىؿ التفسير((
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 المطمب الرابع
 عقيدة اإلمام القرطبي ومنيجو

 
الذم ينظر إلى تأليؼ القرطبي بصفة عامة يرل أف الغالب عمى الرجؿ الجمع ال 

فتفسيره مثبلن يعد مكردان كبيران جمعت فيو عدة مصادر تفسيرية كلغكية , التمحيص كالتدقيؽ
كفيو مف المكضكع كالمكذكب كالضعيؼ الشيء , كحديثية كفقيية كعقائدية كصكفية كتاريخية

 . () "الكثير مف األحاديث التي ينقميا

كأما عقيدتو في باب األسماء كالصفات, فقد ذىب إلى ما ذىبت إليو األشاعرة في ىذا 
 كالتذكرة, كما أف عمدتو في , كاألسنى,, كيظير ذلؾ لمف تتبعو في كتبو كالتفسير غالبان الباب

, () كاألسفراييني ,() كالجكينيعقيدة األسماء كالصفات ىي أقكاؿ أئمة األشاعرة كأساطينيـ 
كاإلماـ القرطبي في تفسيره تبع منيج المؤكلة في الصفات, كنقؿ  .عطية كغيرىـ كابف كالرازم
 ( )ـكبلمو

كال سيما حيف , فالحديث عف عقيدة االماـ القرطبي يعد مف المكضكعات الشائكة
, كانتماءه إلييا, فقد كردت عنو عبارات تفيد معرفتو بعقيدة السمؼ, تتعارض األقكاؿ المنسكبة إليو

في حيف كردت عبارات تفيد عكس ذلؾ, حيث يذكر كيختار القرطبي أحيانان عقيدة السمؼ كأحيانان 
 . ليختار عقيدة األشاعرة؛أخرل يذكرىا كال يختارىا

                                                 

, محمد بف عبد الرحمف الغراكم,  في آيات الصفاتكاإلثباتالمفسركف بيف التأكيؿ :  انظر((
 . 1575صلبناف - بيركت- فدار القرآ- مؤسسة الرسالة, ـ2000-ىػػ1420(1)ط
ـي  (( ا , شىٍيخي الشَّاًفًعيًَّة, ًإمى ـي الكىًبٍيري ا ٍيًنيُّ اإًلمى كى ٍبًد اهلًل الجي ًمًؾ بفي عى ٍبدي المى ٍيًف أىبيك المىعىاًلي عى مى رى ـي الحى ا ًإمى

اًنٍيؼً  اًحبي التَّصى , صى , ًضيىاءي الدِّنٍيًف, الشَّاًفًعيُّ , ثيَـّ النٍَّيسىابيٍكًرمُّ ٍيًنيُّ كى ٍيًف,الجي مى رى ًلدى  .الحى ًفي أىٌكؿ سىنىة ًتٍسعى عىٍشرىةى كىأىٍربىًع :كي
فِّنيى  كمائىة سىٍبًعٍيفى كىأىٍربىًع مائىة: تكي , فقد صرح  كالحديث عف الجكيني ىنا قبؿ رجكعو إلى مذىب السمؼسىنىةى ثىمىافو كى

لتأكيؿ لك كاف ا, بالمنع مف تأكيؿ الصفات الخبرية, كذكر أف ىذا إجماع السمؼ, كأف 24, 23": في النظامية 
سير أعبلـ  مسكغا أك محتكما, لكاف اىتماميـ بيا أعظـ مف اىتماميـ بغيرىا كىك آخر قكؿ أبي المعالي الجكيني

فيات المشاىير كىاألعبلـ:  انظر كتاب(468, 478/ 18( )467/ 8)النببلء  شمس الديف أبك , تاريخ اإلسبلـ كىكى
 .(424/ 10)عبد اهلل محمد الذىبي 

مَّدو  (( , العىبلَّمىةي, الميٍفًتي, أىبيك الميظىفًَّر طىاًىري بفي ميحى مَّدو اإًلٍسفىرىاًيٍيًنيُّ شىاٍىفيٍكري أىبيك الميظىفًَّر طىاًىري بفي ميحى
فِّنيى  دي األىٍعبلىـً تيكي اًحبي التٍَّفًسٍير كىافى أىحى , صى , الشَّاًفًعيُّ سىٍبًعٍيفى كىأىٍربىًع :اإًلسفرىاييًنٌي, ثيَـّ الطٍُّكًسيُّ ًبطيكسى ًفي سىنىًة ًإٍحدىل كى

 (401/ 18)سير أعبلـ النببلء : مائىة انظر
 .  بتصرؼ1576 في آيات الصفات صكاإلثباتالمفسركف بيف التأكيؿ : انظر ((
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 أعظـ ألنو ؛بذلؾ العرش كخص: "حيث يقكؿ مثبتان ليا, صفة االستكاء: كمثاؿ ذلؾ
نما مخمكقاتو, - معمكـ االستكاء: اهلل رحمو مالؾ قاؿ. حقيقتو تعمـ ال فإنو االستكاء كيفية جيمكا كا 

. عنيا اهلل رضي سممة أـ قالت ككذا. بدعة ىذا عف كالسؤاؿ مجيكؿ, كالكيؼ- المغة في يعني
, القدر كىذا  () "العمماء كتب مف مكضعو في عميو فميقؼ عميو زيادة أراد كمف كاؼو

 كلكنو لـ يتبف ,عمك اهلل تعالى عمى عرشوكاثبات , دكف إثباتيا, كجاء عنو ما يفيد تأكيميا
ف _األقكاؿ أظير: " فقاؿ, عقيدة السمؼأنيا بؿ عرضيا عمى ,ىذه العقيدة  كال بو أقكؿ ال كنت كا 

 أخبر كما عرشو عمى سبحانو اهلل أف األخيار كالفضبلء كاألخبار اآلم عميو تظاىرت ما _أختاره
  () ."الصالح السمؼ مذىب جممة ىذا خمقو جميع مف بائف كيؼ ببل كتابو في

تعميقان عمى كبلـ  ()  العبلمة السفارينياإلماـ فقاؿ ,كقد تعقبو غير كاحد عمى كممتو ىذه
ف: يقكؿ حيث ,القرطبي مف كالعجب:القرطبي  مف خشي كلعمو أختاره, كال بو أقكؿ ال كنت كا 
 ,الحنابمة جماىير قاؿ كبيذا ,() مرعي الشيخ العبلمة قالو بذلؾ, كىميـ فدفع الحسدة تحريؼ

 كال يشابيو كال المحدث, فيو يشاركو ال مما لذاتو يستحقو الذم الكجو عمى استكل: قالكا لكف
  (). لنفسو اهلل يستحقو الذم الكجو عمى بؿ ,كيفية صفة كال كمية, إثبات عمى يدؿ كال يماثمو,

 

ف): اهلل رحمو قكلو كفي: كقاؿ  بتظافر اعترؼ ألنَّو؛ العجب غاية !!(بو أقكؿ ال كنتي  كا 
 فكيؼ عميو, األخيار الصالح السمؼ كتعكيؿ إليو, النبكية األخبار كداللة عميو القرآنية اآليات

                                                 

 (.220-7/219)تفسير القرطبي  ((
, مرعي بف يكسؼ بف أبي بكر كالمشتبيات المحكمات كاآليات كالصفات األسماء تأكيؿ في الثقات أقاكيؿ ((

 (.132: ص)مؤسسة الرسالة بيركت  (1)الكرمي المقدسي الحنبمي, تحقيؽ شعيب االرناؤكط, ط 
 كلد. محقؽ كاألدب, كاألصكؿ بالحديث عالـ: العكف أبك الديف, شمس السفاريني, سالـ بف أحمد بف محمد ((

فييا  كتكفي كأفتى, فدٌرس نابمس إلى كعاد. عممائيا عف فأخذ دمشؽ إلى كرحؿ( نابمس قرل مف )سفاريف في
 .(262/ 8)الدمشؽ كحالة رضا بف المؤلفيف عمر معجـ كتاب  كانظر(14/ 6 )لمزركمي انظر األعبلـ

ىك مرعي بف يكسؼ بف أبي بكر الكرمي المقدسي األزىرم المصرم الحنبمي فمسطيني األصؿ كلد في  ((
مدينة طكلكـر كدرس باألزىر الشريؼ كاف الشيخ مرعي عمى عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كما يعتقدىا السمؼ 

 كمف):عمييـ كما يدؿ عمى ذلؾ كبلمو في كتابو أقاكيؿ الصفات حيث قاؿ في مقدمتو  الصالح رضكاف اهلل

أرشيف يهتقٗ    )السبلمة لممرء في دينو اقتفاء طريقة السمؼ الذيف أيًمرى أف يقتدم بيـ مف جاء بعدىممف الخمؼ

 . (64/ 68 )1- أْم انحذيث 

 شمس ,لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: انظر ((
-  ىػ 1402- الثانية  الطبعة (ىػ1188: المتكفى)الديف, أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي 

 (206/ 1).دمشؽ–  مؤسسة الخافقيف, ـ1982
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ف: "يقكؿ أف مثمو مف يميؽ  النبكية, كاألحاديث القرآنية الدالالت مع" أختاره كال بو أقكؿ ال كنتي  كا 
 (). المعكَّؿ عميو الذم كالحزب األكؿ الرعيؿ معتقد كككنو

 

, مثمما ذىب المعتزلة كاألشاعرة, فقد كثرت أقكالو في تأكيؿ الصفات: إضافة إلى ذلؾ
ا]: ففي تفسير قكلو تعالى, كذلؾ مف خبلؿ تفسيره لمقرآف الكريـ ِ ا٧َمٛمْص َتا٢َمَ  ْصِه ْص َ مْص ِِصَ َطا ٫مَّلِ  َياَ نْص

ا٫مِهِّب٤مَا اَوَ ا ٫ملَّل ُل ِوا٢َمَ  ْصِه ْص  فيك العقكبة, إرادة تعالى اهلل صفة في الغضب كمعنى:"   {7:الػاحتة}[  َٙم ْص
رادة ذات, صفة  مالؾ بف أنس عف: الحديث كمنو العقكبة, نفس أك ذاتو, صفات مف تعالى اهلل كا 
 ميتة كتدفع الرب, غضب لتطفئ الصدقة إف): كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ": قاؿ

 ))" فعؿ صفة فيك ()"(السكء
ُ ُ و ا]: كعند تفسيره لقكلو تعالى أَمشْص َ اَو ِنْص ََضا٫مِِ َ اِدِها ٫مُ  ْص اَوَ اَ  ْص ا٢َم ْصُ  ْص ا اَا٧َم ِيٌّ ُ ُ و ا٨َمإِنَّل أَم ْص  ِنْص

ُها٢َم ِ ٌ آمَِ  ِتا َمُ  َنا ِنَّل أَم ْص آمََِما٪ُم ْصُ  ْص ا٨َمُ  َ ِهِّبُ ُ  ْص ِٖمُ ُ  ْص اَ  ْص ُ  ْص ا ٥َِماَ ٓمِهِّب َ ىإُم َّل َ اُ ٘مْص اَوَ أَمِ ُ اَو ِ َ ٌةاِو ْص َضُها٫َمُ  ْص َ  ْص

ُ و ِا مر}ا[ ٫م َهُّي  يثيب بمعنى كيرضى ,عميو يدؿ" تشكركا" ألف لكـ, الشكر يرضى أم"  {7:الزُّ

ا]: في قكؿ تعالى فعؿ صفة فيككف ,ثكابو إما ىذا عمى فالرضا كيثني, ا٫َم ِيْص ُ  ْص َناَ ٓمَهُّي أَمَ  َّل َو ِ ْص

ا٢َمَ  ِاا٫َمَشِ  ٌ ا ا ِنَّل ُٔم ْص ا٪َمَ  ْص اَو٫َم ِيْص ُ  ْص اَ َِ  َ نَّل ُٔم ْص ما  {7:إبراهقم}[ َٟمَ  ْص   ()". ذات صفة فيك ثناؤه كا 
كبيف ما تأثر بو ممف , حاكؿ أف يعمؿ سياسة التكفيؽ بيف ما يكنو لمسمؼ مف إجبلؿ كتقدير"كقد 
كذلؾ بإيراد أقكاؿ السمؼ كالمتكمميف في المسألة مف مسائؿ الصفات مع ترجيح أك اختيار , حكلو

(5) "مع إقراره أف الحؽ مع السمؼ, لمنيج المتكمميف  

                                                 

. د: لمسفاريني, تحقيؽ: لكائح األنكار السنية كلكاقح األفكار السُّنية شرح قصيدة ابف أبي داكد الحائية: انظر ((
 (.1/364)عبد اهلل بف محمد بف سميماف البصيرم, مكتبة الرشد, ط األكلى

 شركة مكتبة ,محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك عيسى,  سنف الترمذم((
أبكاب الزكاة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل ,  ـ1975-  ىػ 1395, 2ط, مصر– كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 .قاؿ األلباني ضعيؼ. ,664ح, 46ص, 3ج, باب ما جاء في فضؿ الصدقة, عميو كسمـ

(  (150/ 1 )القرطبي تفسير (
 (237/ 15 ) المرجع السابؽ((
 . 48الصادؽ بف محمد بف إبراىيـ ص/ د: التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة بتحقيؽ ((
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 المبحث الثاني
 نشأة المعتزلة وأصوليم الخمسة

  
 المطمب األول
 نشأة المعتزلة

 

تعد المعتزلة مف أبرز الفرؽ الكبلمية التي ظيرت في أكقات مبكرة مف التاريخ 
كالتي كاف ليا الصدل الكبير في التأثير عمى الحياة العقدية لدل المسمميف بصفة , اإلسبلمي

 .عامة
 

 كجرل عميو السمؼ , قكاعد الخبلؼ, لما كرد بو ظاىر السنةت أكؿ فرقة أسسفيي
 . ()في باب العقائد- رضي اهلل عنيـ - الصالح مف الصحابة كالتابعيف ليـ بإحساف 

 , في أكاخر العصر األمكمكمف خبلؿ استعراض التاريخ اإلسبلمي يتبيف لنا أف المعتزلة نشأت
اعتمدت عمى العقؿ المجرد في فيـ العقيدة اإلسبلمية؛ لتأثرىا  كازدىرت في العصر العباسي, كقد

كقد أطمؽ , كالجماعة مما أدل إلى انحرافيا عف عقيدة أىؿ السنة ؛ببعض الفمسفات المستكردة
 ,كالمقتصدة, كأىؿ العدؿ كالتكحيد, كالعدلية, كالقدرية, المعتزلة: منيا, عمييا أسماء مختمفة

 .()كالكعيدية
 

كيرل أكثر العمماء أف أصؿ بدء االعتزاؿ ىك ما كقع بيف الحسف البصرم ككاصؿ بف 
كقد ظير قرف االعتزاؿ بمبادئو المعركفة مف البصرة , عطاء مف خبلؼ في حكـ أىؿ الذنكب

  ثـ انتشر في الككفة كبغداد, كمنيا إلى شتى األقطار,التي كانت مسكنان لمحسف البصرم

                                                 

 (364/ 1)لكامع األنكار البيية :  انظر()
مانع بف  /د:  إشراؼ كتخطيط كمراجعة,المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة:  انظر()

 (.1/64).السعكدية– الرياض– دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ىػ1420(4)ط, حماد الجيني
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كقد افترقت عمى ,  في أياـ عبد الممؾ بف مركاف, كىشاـ بف عبد الممؾكقد كاف ذلؾ, ()كاآلفاؽ
 .()عشريف فرقة

 

يا إماـ الديف, لقد ظيرت في :  فقاؿ,البصرم دخؿ كاحد عمى الحسف: "قاؿ الشَّيرىستاني
 كىـ كعيدية ,زماننا جماعة يكفركف أصحاب الكبائر كالكبيرة عندىـ كفر يخرج بو عف الممة

كجماعة يرجئكف أصحاب الكبائر, كالكبيرة عندىـ ال تضر مع اإليماف, بؿ العمؿ عمى . الخكارج
مذىبيـ ليس ركنان مف اإليماف, كال يضر مع اإليماف معصية, كما ال ينفع مع الكفر طاعة, كىـ 

فتفكر الحسف في ذلؾ, كقبؿ أف يجيب قاؿ  فكيؼ تحكـ لنا في ذلؾ اعتقادان؟. مرجئة األمة
أنا ال أقكؿ إف صاحب الكبيرة مؤمف مطمقان, كال كافر مطمقان, بؿ ىك في منزلة : كاصؿ بف عطاء

ثـ قاـ كاعتزؿ إلى أسطكانة مف أسطكانات المسجد يقرر ما . ال مؤمف كال كافر: بيف المنزلتيف
اعتزؿ عنا كاصؿ, فسمي ىك : أجاب بو عمى جماعة مف أصحاب الحسف, فقاؿ الحسف

 .( )"كأصحابو معتزلة
 

ف نشأة االعتزاؿ كاف ثمرة تطكر تاريخي لمبادئ فكرية كعقدية كليدة النظر العقمي إ
 كقد نتج ذلؾ عف التأثر بالفمسفة اليكنانية كاليندية كالعقائد الييكدية ,المجرد في النصكص الدينية

 .()كالنصرانية
 

بعد أف ترأس كاصؿ بف عطاء كعمرك بف عبيد , كمنذ تمؾ الفترة كاف لممعتزلة أتباع
 كانفضكا عنيـ حريصيف عمى التميز ,فارقكا جماعة المسمميفقد "كىـ في ذلؾ , مذىب االعتزاؿ

 ؛كالظيكر بما أعمنكه مف عقائد مخالفة, كليذا فقد قكبمكا باالستنكار كالمعارضة مف جانب العمماء
 (منزلة بيف المنزلتيف)  في كالحكـ عمى مرتكب الكبيرة بأنو,ألنيـ ابتدعكا آراء لـ يعرفيا األكائؿ

أييا الطالب عممان ايًت ":فكاف عبد اهلل بف المبارؾ حينذاؾ يحذر المسمميف منيـ بقكلو. كنفي القدر
                                                 

 (  المكتبة ,(4)ط, غالب بف عمي عكاجي, فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا :انظر(
اإليماف بيف السمؼ : كانظر. (3/1164)السعكدية - جدة- العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ

المدينة - مكتبة العمـك كالحكـ, ـ200-ىػ11432ط, 119ص, أحمد بف عطية بف عمي الغامدم, كالمتكمميف
 .السعكدية- المنكرة

عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية : انظر( (
 .18ص, لبناف- بيركت– دار اآلفاؽ الجديدة , ـ1977(2)التميمي األسفراييني, ط

: الناشر, (ىػ548: المتكفى)أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني الممؿ كالنحؿ,  ( (
 (.48-47/ 1)مؤسسة الحمبي

( 64/ 1)المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة :  انظر((
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كمنو نفيـ  (حماد بف زيد, فخذ العمـ بحمـ, ثـ قيده بقيد, كذر البدعة مف آثار عمرك بف عبيد
االنشقاؽ الذم بدأ يظير بيف عمماء الحديث كالمتكمميف منذ بزكغ المسائؿ الكبلمية في ميدىا, 

إذ كاف عمرك بف عبيد قبؿ ذلؾ منخرطنا في سمؾ الجماعة اإلسبلمية, مرتبطنا بإعبلنو لرأيو 
بأنو كاف مف أىؿ الكرع كالعبادة, إلى " ابف حباف"المخالؼ لرأم الجماعة, اعتبر مبتدعنا, فكصفو 

 كاعتزؿ مجمس الحسف, كجماعة معو؛ فسمكا معتزلة, ككاف يشتـ ,أف أحدث ما أحدث
. ()"كيكذب في الحديث كىمان ال تعمدان ,الصحابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 , ىػ1426- األكلى :  الطبعة,مصطفى محمد حممي منيج عمماء الحديث كالسنة في أصكؿ الديف ((
 .(91: ص) ,بيركت– دار الكتب العممية 
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 المطمب الثاني
 األصول الخمسة عند المعتزلة

 

اعتبركىا الجامع, الذم ك ,قد أجمعكا عمييا, يقـك مذىب المعتزلة عمى أصكؿ خمسة
ف اختمفكا في كثير مف المسائؿ الفرعية, يجمعيـ كالحد الذم يمنع االلتباس بيـ  ( ).كا 

 

كليس يستحؽ أحد منيـ اسـ االعتزاؿ حتى يجمع : "()ف الخياط الميعتزليميقكؿ أبك الحس
 كالكعد كالكعيد, كالمنزلة بيف المنزلتيف, كاألمر , كالعدؿ,التكحيد: القكؿ باألصكؿ الخمسػة

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

ثبات أسماء ال معاني ليا كقكليـ عالـ ببل  يعنيالتكحيد     ؼ   نفي صفات البارم جؿ كعبل, كا 
كجؿ كمشيئتو النافذة عمى خمقو,  العدؿ, كحقيقتو عندىـ نفي قدر اهلل عزك, عمـ قادر ببل قدرة

كأف العباد خالقكف ألفعاليـ, فسمكا لذلؾ مجكس ىذه األمة, كسمكا قدرية لنفييـ القدر, كىـ 
 _ إذا لـ يتب_ إنفاذ الكعيد, كىك أف مرتكب الكبيرة عندىـ,يمقبكف أنفسيـ أىؿ العدؿ كالتكحيد

المنزلة بيف المنزلتيف, كىك قكليـ إف الفاسؽ في الدنيا ال يسمى ك, فيك مف الخالديف في النار
األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر, كمنو جكاز الخركج عمى األئمة عندىـ ك ,مؤمنان كال كافران 
. ()كقتاليـ بالسيؼ

 

                                                 

رسالة ماجستير , صالح زيف العابديف الشيبي, األصكؿ الخمسة عند المعتزلة كمكقؼ السمفييف منيا:  انظر()
– ية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ؿؾ, ـ1977- ىػ1397, 28ص, عكض اهلل جاد أحمد حجازم/ د.أ: بإشراؼ

 .بدكف طبعة, السعكدية- مكة المكرمة– جامعة الممؾ عبد العزيز 
( لو كشيخ المعتزلة البغدادييف, كاف مف بحكر العمـ, ,  أبك الحسيف, عبد الرحيـ بف محمد بف عثماف:ىك (

تكفي في , كاالستدالؿ, الرد عمى مف قاؿ باألسباب, نقض نعت الحكمة:  مف مؤلفاتوجبللة عجيبة عند المعتزلة,
 (.121: )ترجمة رقـ, (14/220)سير أعبلـ النببلء : انظر. (ىػ30): حدكد

/ د: مقدمة كتحقيؽ كتعميقات, أبك الحسيف عبد الرحيـ الخياط, االنتصار كالرد عمى ابف الركندم الممحد ()
- مكتبة الدار العربية لمكتاب لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ـ1993-ىػ1413بيركت  (2)ط, 127-126ص, نيبرح
 .لبناف- بيركت- أكراؽ شرقية لمطباعة كالنشر كالتكزيع, مصر- القاىرة

حققو , أحمد بف الحسيف بف أبي ىاشـ: تعميؽ,  لمقاضي عبد الجبار بف أحمد,شرح األصكؿ الخمسة:  انظر()
 .مصر– القاىرة - مكتبة كىبة, ـ1996- ىػ1416(3)ط, 148-128ص, عبد الكريـ عثماف/ د: كقدـ لو
أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني  االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار: كانظر

 ,ـ1999/ىػ1419األكلى, : سعكد بف عبد العزيز الخمؼ الطبعة: , تحقيؽ(ىػ558: المتكفى)اليمني الشافعي 
 .(1/69 ),أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة العربية السعكدية
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ينًكركف رؤية المؤمنيف لربيـ فيـ , كعمى تمؾ األسس نشأت انحرافات كثيرة عند المعتزلة
الثكاب كالعقاب كالصبلح كاألصمح, كيقدمكف سبحانو كتعالى يـك القيامة, كيكجبكف عمى اهلل 

في كؿ الفرؽ , كأصؿ معتقدىـ باؽو إلى اليكـ, متمثؿ كيقكلكف بخمؽ القرآفالعقؿ عمى النقؿ, 
. ()التي تتخذ مف العقؿ حكمنا عمى مسائؿ العقيدة

 

كاالعتزاؿ في حقيقتو يحمؿ خميطان مف اآلراء الباطمة التي كانت : "قاؿ اإلماـ الذىبي
 .مكجكدة في ذلؾ العصر, فقد جمع المعتزلة بيف أفكار الجيمية, كالقدرية, كالخكارج, كالرافضة

  تعالىفقد شارككا الجيمية في بعض أصكليـ, فكافقكىـ في إنكار الصفات, فزعمكا أف ذات اهلل
 يـك القيامة كقالكا إف  تعالىكقالكا بإنكار رؤية اهلل. ال تقـك بيا صفة كال فعؿ, كما سيأتي تفصيمو

 في أفعاؿ العباد,  تعالىكما شارككا القدرية في إنكارىـ لقدرة اهلل .القرآف مخمكؽ إلى غير ذلؾ
كما شارككا الخكارج في مسألة اإليماف, كقالكا  .كأخذكا عنيـ القكؿ بأف العباد يخمقكف أفعاليـ

. ()"بقكليـ إف اإليماف قكؿ, كاعتقاد, كعمؿ, ال يزيد كال ينقص, كأنو إذا ذىب بعضو زاؿ كٌمو
 

ف ذىب كمدرسة, إال أنو  لـ تخؿ األمة مف أفراد ليظير لمناظر أف مذىب المعتزلة, كا 
 معطيف لمعقؿ حجمان  ألسباب متنكعةاألفكار بتمؾ يطالبكفيرفعكف أصكاتيـ بيف الحيف كاآلخر 

 عمارة محمدليمحؽ بيـ  ,بعدىـ مف آثارىـ تبع ثـ ,أميف كقاسـ زغمكؿ سعدأكبر مف طاقتو مثؿ 
 ( ). كغيرىـأميف أحمد كحسيف

                                                 

( . 109-91منيج عمماء الحديث كالسنة في أصكؿ الديف ص: كانظر. (44-1/43)الممؿ كالنحؿ:  انظر(
, 124-120ص, محمد أبك زىرة,  في السياسة كالعقائد كتاريخ المذاىب الفقييةاإلسبلميةتاريخ المذاىب : كانظر

 .مصر- القاىرة- دار الفكر العربي
(   تحقيؽ,(ىػ748: المتكفى)شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي , العرش (

 عمادة البحث العممي بتفسير القرطبية ,ـ2003/ىػ1424الثانية, : الطبعة, محمد بف خميفة بف عمي التميمي
 .(1/50), اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية

(  (38/ 2)نقض أصكؿ العقبلنييف  (
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  األولالمبحث
 اإلليية الصفات
 األول المطمب

 الصفات اإلليية في لمعتزلة واسنةعقيدة أىل ال
 

.  وموقف القرطبي منيا، من الصفات اإلليية()عقيدة أىل السنة: أوًو 
 بما كصؼ بو نفسو كبما كصفو بو رسكلو إف أىؿ السنة كالجماعة يصفكف اهلل تعالى

 كطريقتيـ في ذلؾصمى اهلل عميو كسمـ مف غير تحريؼ كال تعطيؿ, كمف غير تشبيو كال تمثيؿ, 
 .كفؤكؿم, كال كفمثؿم كال كفعطؿم فبل ,إثبات حقائؽ األسماء كالصفات, كنفي مشابية المخمكقات

 لسنة كألزمو... مالؾ أبعد الناس مف مذاىب المتكمميفكاف: "() أبك طالب المكِّنيقاؿ
عمى العرش :  فقاؿا, رجؿ مالؾن سأؿ: "()يينة بف عي سفيافقاؿ , "السالفيف مف الصحابة كالتابعيف

 اكما رأينا مالؾن , ()حىضاءحتى عبله الرُّ , ا عبد اهلل؟ فسكت مالؾ ممين با استكل يا أكيؼ, استكل

                                                 

ىـ الفرقة الناجية الذيف أخبر النبي صمى اهلل عنيـ بأنيـ يسيركف عمى طريقتو دكف : أىؿ السنة كالجماعة ( )
كما قاؿ صمى اهلل عميو . انحراؼ؛ فيـ أىؿ اإلسبلـ المتبعكف لمكتاب كالسنة, المجانبكف لطرؽ أىؿ الضبلؿ

إف بني إسرائيؿ افترقكا عمى إحدل كسبعيف فرقة, كتفترؽ أمتي عمى ثبلث كسبعيف فرقة, كميا في النار : " كسمـ
كقد .حديث حسف أخرجو الترمذم كغيره". ما أنا عميو اليـك كأصحابي : " ما الكاحدة؟ قاؿ: فقيؿ لو" إال كاحدة 

كسمكا بالجماعة؛ لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ في .  سنة النبي صمى اهلل عميو كسمـالتباعيـ" أىؿ السنة " سمكا 
 المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة :انظر.ىـ الجماعة : "إحدل ركايات الحديث السابؽ

(1 /36) 

 ( قكت القمكب؛ كاف رجبل  يامحمد بف عمي بف عطية, الحارثي المكي صاحب كتاب: ىكالمكي أبك طالب (
نما  صالحا مجتيدا في العبادة, كيتكمـ في تفسير القرطبي, كلو مصنفات في التكحيد, كلـ يكف مف أىؿ مكة, كا 

 أبك العباس شمس الديف , كأنباء أبناء الزماف كفيات األعياف: انظر .كاف مف أىؿ الجبؿ كسكف مكة فنسب إلييا
إحساف عباس : , تحقيؽ(ىػ681: المتكفى)أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي 

 .(274/ 6)األعبلـ لمزركمي , (303/ 4 ),بيركت– 1971, 1: الطبعة
(  كلد, المكيٌ  الحـر محٌدث, محمد أبك الككفي, اليبللي ميمكف بف عييينة بف سفياف: ىكسفياف بف عيينة  (

, تفسير القرطبي: مصنفاتو مف القدر, كبير, العمـ كاسع ثقة, حافظنا كاف, بيا كتكفي, مكة كسكف بالككفة,
 (.120: )رقـ ترجمة(, 475-8/454 )النببلء أعبلـ سير: انظر(. ىػ198: )سنة تكفي, كالتفسير

(  إبراىيـ/ د المخزكمي, ميدم/ د:  تحقيؽ, الفراىيدم أحمد بف الخميؿ, العيف. الحمى عرؽ": الرُّحىضاء "(
 .مصر- القاىرة- اليبلؿ كمكتبة دار(, 3/103, )السامرائي
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: فقاؿ, ()نو عرِّنم ثـ سي , ينتظركف ما يأمر بوسكجد مف شيء كجده مف مقالتو, كجعؿ النا
ني, كاإليماف بو كاجب,  منو معمكـ, كالكيؼ منو غير معقكؿ, كالسؤاؿ عف ىذا بدعةاالستكاء"  كا 

لقد سألتي , كاهلل الذم ال إلو إال ىك, يا أبا عبد اهلل:  الرجؿفناداه, "أخرجكه عني, ألظنؾ ضاالن 
. ()" لما كفقتى لوفؽ كي افمـ أجد أحدن , كالعراؽ, كالككفة, عف ىذه المسألة أىؿ البصرة

 

 التي الصفات لجميع عاـ ميزاف االستكاء في - اهلل رحمو - مالؾ اإلماـ ذكره الذم كىذا
 كأما لنا, معمكـ معناىا فإف كسٌمـ, عميو اهلل صٌمى رسكلو لساف كعمى كتابو, في لنفسو اهلل أثبتيا

 في الكبلـ حيث إف كيفيتيا؛ عف يخبر كلـ عنيا, أخبرنا  تعالىاهلل ألف لنا؛ فمجيكلة كيفيتيا
  ( ).الذات في الكبلـ عف فرع الصفات

 

 كمعرفة الصفات بتمؾ اإليماف في يقدح التعالى  اهلل صفات بكيفية العمـ عدـ إف"
 الكماؿ صفات مف لنفسو أثبتو ماتعالى  هلل يثبتكف فالسمؼ ذلؾ, كراء الكيفية ألف ؛معانييا
 حقيقية أثبتكىما كالبصر السمعتعالى  هلل أثبتكا فإذا كيفسركنيا, الصفات, تمؾ معاني كيفيمكف
ف المجرل, ىذا تجرم أف يجب الصفات سائر كىكذا معناىما, كفيمكا  إلى لنا سبيؿ ال كاف كا 
 إليو ليـ يجعؿ كلـ ,منيـ أراده كال ذلؾ العباد يكمؼ لـ سبحانو  اهلل فإف ,()"ككيفيتيا كنييا معرفة
 .سبيبلن 

 

 عف أخبرنا تعالى ألنو كجؿ عز صفاتو بكيفية لممكحد عمـ ال يقينان أنو المعمكـ فمف
 كقكالن  عمـ, بو لنا ليس لما قفكان  الكيفية أمر في تعمقنا فيككف كيفيتيا, عف يخبرنا كلـ ,الصفات

                                                 

: تحقيؽ, الرازم القادر عبد بف بكر أبي بف محمد, الصحاح مختار: انظر. اليـ عنو انكشؼ": عنو سيرِّنم( ")
- صيدا – بيركت- النمكذجية الدار- العصرية المكتبة, ـ1999-ىػ1420(5)ط, 147ص, محمد الشيخ يكسؼ
 . لبناف

: الناشر, 1ط(, 2/39, )الصحراكم القادر عبد: تحقيؽ, عياض القاضي, المسالؾ كتقريب المدارؾ ترتيب( (
, 193 ص , زىرة أبك محمد, كفقيو آراؤه كعصره حياتو: مالؾ: كانظر. المغرب- المحمدية– فضالة مطبعة

 (.1/189) لمذىبي العرش: كانظر. لبناف – بيركت- العربي الفكر دار(, 2)ط

( - دار الكطف لمنشر, محمد بف صالح بف محمد العثيميف بتمخيص الحمكية رية رب البفتح : انظر(
 (49: ص) السعكدية- الرياض

 ( األكلى :  الطبعة,محمد بف خميفة بف عمي التميمي,  أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفاتمعتقد(
 (103: ص), أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة العربية السعكدية, ـ1999/ىػ1419
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 كالسنة الكتاب في الكارد االستكاء ىذا معنى إف يقكلكف كالسمؼ ( ).بو اإلحاطة يمكننا ال بما
 ()"العربية المغة في معمكـ

 

 اعتقاد سببو بالتفكيض القكؿ ىك إنما السمؼ مذىب أف المعطمة كالنفاة ادعاء أف كمعمكـ
 في الصفات انتفاء اعتقدكا فمما النصكص, ىذه عمييا دلت صفة األمر نفس في ليس أنو ىؤالء
 بالمفظ اإليماف بيف متردديف فبقكا- معنى مف لمنصكص بد ال ذلؾ مع كاف -األمر نفس

 مف فيو كقع الذم ىك التردد كىذا. التكمؼ مف بنكع معافو  إلى المفظ صرؼ كبيف المعنى كتفكيض
 يخالفكنو ما غالبان  بؿ مطمقان  القكؿ بيذا يمتزمكا لـ فيـ كالرازم, كالبييقي ىؤالء مف بالتفكيض قاؿ
. ()بالتفكيض القكؿ كترؾ التأكيؿ إلى جنح حيث ,تأسيسو في الرازم فعؿ كما

 

 كالحب, كالكالية, كالعداكة, كالرضى, الغضب, صفة إثبات األئمة كسائر السمؼ كمذىب
 عف يصرفيا الذم التأكيؿ كمنع كالسنة, الكتاب بيا كرد التي الصفات, مف ذلؾ كنحك كالبغض,
 ()الصفات كسائر كالكبلـ كالبصر السمع في ذلؾ مثؿ يقكلكف كما. تعالى باهلل البلئقة حقائقيا

ا٨مِ ِها٫َم ْصَسا] َ ُؤ٪ُم ْص َو ًٖمااَ  ْص َ اِماَ  ْص َو ًٖمااَوِ َيا  َنْص اَ  ْص ُ ِ ُ  ْص اَ نْص اِ يْص ِضاَٖمَ َيا٫َمُ  ْص ََمَو ِتاَو  َ ْص ٨َما٠مُِ ا ٫م َّل

ِم ُيا ٫مَ ِ ٛمُا ٌااَوُ َ ا ٫م َّل ورى}[ ٪َمِم ْص ِِهاَ ْص  () {11:الشُّ

 

 ببل آمنت: فقاؿ االستكاء, عف سئؿ أنو - عنو اهلل رضي - الشافعي اإلماـ عف ركم"
 ( )."اإلمساؾ غاية الخكض عف كأمسكت اإلدراؾ, في نفسي كاتيمت تمثيؿ, ببل كصدقت تشبيو,
 بما كنؤمف ,عرشو عمى سبحانو المَّو ًإف: نقكؿ متكافركف كالتابعكف كنا": المَّو رحمو األكزاعي كقاؿ
 ()."الصفات مف السنة في كرد

 

                                                 

(  (117/ 1) لمذىبي العرش : انظر(

 (  (189/ 1 )المرجع السابؽ(

(  (215/ 1 )المرجع السابؽ : انظر(

( صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد ابف أبي العز الحنفي, ,  العقيدة الطحاكيةشرح: انظر (
شعيب األرنؤكط : تحقيؽ ـ1997- ىػ 1417العاشرة, :  الطبعة,(ىػ792: المتكفى)األذرعي الصالحي الدمشقي 

 (685/ 2) بيركت–  مؤسسة الرسالة ,عبد اهلل بف المحسف التركي- 

(  (102: ص) في تأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات ثقات اؿأقاكيؿ (

(  (200/ 1) األنكار البيية لكامع (

( ( 33: ص)أطٕل اإليًاٌ نًحًذ تٍ عثذ انْٕاب  (
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: قاؿ االستكاء عف عمييما المَّو رحمة مالؾ شيخ الرحمف عبد أبي بف ربيعة سئؿ كلما
 كعمينا المبيف الببلغ الرسكؿ كعمى الرسالة المَّو كمف معقكؿ غير كالكيؼ ,مجيكؿ غير االستكاء"

 () ".التصديؽ
 

 أك كصفاتو, أسمائو مف نفسو عف بو اهلل أخبر  بكؿ مااإليماف باهلل اإليماف في فيدخؿ
 رب بأنو اإليماف فيصبح ؛ كصفاتو اهلل أسماء مف كالسبلـ الصبلة عميو الرسكؿ بو أخبر

 إيمانان ثابتان استقامة عمى كصفاتو كأسمائو ذاتو في كامؿ كأنو ,الرزاؽ الخبلؽ كأنو العالميف,
 ().مذىب السمؼ رضكاف اهلل عمييـ

 

 قبؿ بيا كعمـ ,األشياء كقدر ,الكتب كأنزؿ ,الرسؿ أرسؿ كتعالى سبحانو أنو فيو كيدخؿ"
 العزيز الكتاب مف ذلؾ في كرد ما أجمع كمف قدير, شيء كؿ عمى كأنو كتعالى, سبحانو كجكدىا

اُ َ ا اُا]: سبحانو قكلو َؿ ُ *َأَح ٌ ٩ُميْص [اَوَ ْ َ ُؽْن َلُه ُكُػًوا َأَح ٌ ا*َ ْ َ ؾِْ  َوَ ْ ُ وَل ْ *اهلُل اللَّص

َ ُم نَا]كجؿ عز كقكلو ,  {4-1: إل٘مالص} اَ أَم ْص ُ  ْص َ ُ اَوَ نْص ا اَاَ  ْص َ اَلا ِنَّل ُٓم  ااِا  َ ْص ِ [ ٨َماَلأَم ْص

 عف منزه الكماؿ بصفات مكصكؼ كعبل جؿ كأنو سبحانو, كمالوتثبت  التي اآليات {74:الـحل}
 األسماء لو كالسبلـ الصبلة عميو محمد الرسكؿ عنو أخبر كما فيك كالعيب, النقص صفات
 ( )."العبل الصفات كلو ,الحسنى

 

 بالصفات أخبرنا قديجد أف اهلل  فالناظر في كتاب اهلل كسنة نبيو صمى اهلل عميو كسمـ
 عممان  بو يحاط أف يمكف ال سبحانو بأنو كعبل جؿ أخبرنا كما بالكيفية يخبرنا لـ كعبل جؿ كلكنو
ًَما]:كعبل جؿ فقاؿ اَوَ اُ ِ ُ  َنآمِِها٢ِم ْص َ ُه ْص اَوَ ااَ٘م ْص ِ  ِ ْص اَ  ْص َ َ ُ اَ اآَم٤مْص َ ا]: كعبل جؿ كقاؿ {110:صه}[ َ  ْص

َ اَ اَوُ َ ا ٫م َّل ِ ُيا َا ِٛمُا ِ ُكا  َٓمْص َ اُ اَوُ َ اُ  ْص ِ ٪ُمُها  َٓمْص  السمؼ كبلـ كثر ىنا فمف  {103:األكعام}[ ُٔم ْص
, حيث إف كيؼ ببل كجؿ عز اهلل بصفات يؤمف أف المسمـ عمى الكاجب أف في رضكاف اهلل عمييـ

ثباتيا بيا اإليماف في يقدح كال ,الصفات ينفي ال الصفات بكيفية العمـ عدـ  كجؿ عز اهلل ألف  ؛كا 

                                                 

( , (ىػ1206: المتكفى)محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم ,  اإليمافأصكؿ (
كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ , ىػ1420الخامسة, : الطبعة, باسـ فيصؿ الجكابرة: تحقيؽ

 (33: ص)المممكة العربية السعكدية- كالدعكة كاإلرشاد 

( - السنة الحادية عشرة :  الطبعة,(ىػ1420: المتكفى)عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز   اإليمافأصكؿ: انظر (
 (58: ص)تفسير القرطبية اإلسبلمية, المدينة المنكرة , ـ1979/ىػ1399ربيع األكؿ - العدد الثالث 

(  (59: ص) المرجع السابؽ:  انظر(
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 أشياء ىناؾ فإف ذلؾ, في تنافي كال بيا اإليماف منا كطمب ,بالكيفية يخبرنا كلـ ,بالصفة أخبرنا
 اإلنساف في التي الركح منيا كيفيتيا, نعرؼ ال كنحف اهلل مخمكقات مف بيا نؤمف  مف حكلناعديدة
 اهلل أخبرنا كقد ,بيا كيشعر يحس اإلنساف أف مع كحقيقتيا كنييا معرفة عف عاجز اإلنساف فإف
ا٩َم ِ اًلا]تعالى  قكلو في بيا ِ ا ِ َّل اِ َيا ٫مِ  ْص اَوَ ااُ ؤمِ ُ  ْص ِ اَ اِهِّب اَ  ْص وُواِ يْص وِوا٩ُمِيا ٫م َهُّي َ ٫ُم َنَ ا٢َمِيا ٫م َهُّي [ َوَ  ْص

 اهلل صفات األعمى المثؿ كهلل فكذلؾ كيفيتيا, عف يخبرنا كلـ ,الركح عف فأخبرنا ,  85:اإلرساء}
  ( ).بيا إيماننا في يقدح كال ,ينفييا ال بكيفيتيا فجيمنا ,كجؿ عز

 

 المتشابو مف كسمـ عميو اهلل صمى  اهللرسكؿ بو كصفو أك نفسو بو اهلل كصؼ ما فميس"
األعجمي  الكبلـ مف يجعميا معناه يفيـ ال مما الصفات نصكص اعتبار ألف معناه؛ يفكَّض الذم
ذا ,التصديؽ بو كتعقؿ معانيو عمى كحضنا كمو, القرآف بتدبر أمرنا قد تعالى كاهلل يفيـ, ال الذم  كا 
 تدبره يمكف ال ما كتفيـ بتدبر أمرنا قد اهلل فيككف معناه؛ يفيـ ال مما الصفات نصكص كانت

: تعالى اهلل صفات  فمعانيفإذ, ذلؾ عف اهلل تعالى لنا, يكضحو لـ ما باعتقاد كأمرنا كتفيمو,
 ()"تعالى – اهلل إال يعمميا ال لنا, مجيكلة فيي كيفيتيا؛ كأما اعتقادىا, يجب معمكمة

 

 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أصحاب عميو كاف ما النصكص فيـ في عميو كالمعكؿ"
 اهلل صفات مف بو خكطبكا ما معاني فيمكا كقد النافع, كالعمـ الصائب الفيـ مف عنيـ جاء كما
 مف ذلؾ ألف كجؿ؛ عز اهلل إلى كيفياتيا عمـ تفكيضيـ مع بمغتيـ, كالسنة الكتاب ألف كجؿ؛ عز

 ( )"سبحانو ىك إال يعممو ال الذم الغيب
 

 اهلل تعالى المحدثيف, ذكات ذاتو تشبو ال كما المربكبيف, صفات تشبو ال الرب صفاتؼ
 ( ).كبيران  عمكان  كالمشبية المعطمة, يقكؿ عما

 

 بؿ ؛بذلؾ ينطقكف كال ,الجية بنفي يقكلكف ال عنيـ اهلل رضي األكؿ السمؼ كاف كقد
 السمؼ مف أحد ينكر كلـ رسمو, كأخبرت كتابو نطؽ كما تعالى, هلل بإثباتيا كالكافة ىـ نطقكا

                                                 

(  120العدد :  الطبعة,سعكد بف عبد العزيز الخمؼ  الفبلسفة اليكناف الكثنييف في تكحيد الربكبية قكؿ: انظر (
 .(199: ص) تفسير القرطبية اإلسبلمية بالمدينة المنكرة, ـ2003/ىػ1423 - 35السنة - 

( :  الطبعة,صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف,  إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاداإلرشاد (
 . بتصرؼ(150: ص), دار ابف الجكزم, ـ1999- ىػ 1420الرابعة 

( عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف , حسف المالكي ألىؿ السنة كالحديث في رد أباطيؿ االنتصار (
 .(169: ص) ,السعكدية- الرياض- دار الفضيمة, ـ2003-ىػ1424(1)ط, عبد اهلل بف حمد العباد البدر

(  .(118: ص) ديث أئمة السمؼ أىؿ الحاعتقاد : انظر(
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نما مخمكقاتو, أعظـ ألنو بذلؾ العرش كخص حقيقة, عرشو عمى استكل أنو الصالح  جيمكا كا 
 (). إال اهلل تعالىحقيقتو يعمـ ال فإنو االستكاء, كيفية

 

 فيو قاؿ الذم المجيكؿ الكيؼ كىك بعمميا, اهلل انفرد التي الحقيقة ىي الصفات فتأكيؿ"
, االستكاء": كغيره كمالؾ السمؼ  كتفسيره معناه يعمـ معمكـ فاالستكاء «مجيكؿ كالكيؼ معمـك
 ( )."تعالى اهلل إال يعممو ال الذم التأكيؿ فيك االستكاء, ذلؾ كيفية كأما أخرل, بمغة كيترجـ

 

 قد ,تعالى كاهلل كرسكلو اهلل بينو الذم التفسير مف فيك كغيره االستكاء مف يعمـ ما كأما"
 مراده المتكمـ بيف لكبلـ إال كالعقؿ التدبر يككف كال لتعقمو, أنزلو أنو كأخبر القرآف, نتدبر أف أمرنا
 ( )."بو

 

:  اإلمام القرطبي من الصفات اإللييةموقف
 

 

عقيدة "كالذم تناكؿ  ,المطمب الرابعة اإلماـ القرطبي قد بينيا الباحث سابقان في  عقيدكأما
في باب األسماء إال أنني أتناكؿ ىنا مكقؼ اإلماـ مف الصفات اإلليية " اإلماـ القرطبي كمنيجو 

 فقد ذىب إلى ما ذىبت إليو األشاعرة في ىذا الباب, كيظير ذلؾ لمف تتبعو في كتبو الصفات,ك
 كالتفسير كاألسنى كالتذكرة, كما أف عمدتو في عقيدة األسماء كالصفات ىي أقكاؿ أئمة األشاعرة

 في تفسيره تبع منيج المؤكلة القرطبي كاإلماـ,   كغيرىـعطية كابف كالرازم كاألسفراييني كالجكيني
  ().في الصفات, كنقؿ كبلميـ

 
 
 
 
 
 

                                                 

( تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية ,  تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلميةبياف (
مجمع , مجمكعة مف المحققيف: تحقيؽػ, ق1426األكلى, : الطبعة,(ىػ728: المتكفى)الحراني الحنبمي الدمشقي 

 .(173/ 1), الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ

( حمد بف عبد المحسف . د:  تحقيؽشيخ اإلسبلـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف تيمية,  الكبرلة الحمكمالفتكل (
 .(291: ص)الرياض, دار الصميعي, ـ2004/ ىػ 1425الطبعة الثانية , التكيجرم

(  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي , تعارض العقؿ كالنقؿدرء (
: الدكتكر محمد سالـ الطبعة: تحقيؽ, (ىػ728: المتكفى)القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي 

 .(278/ 1). جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية, المممكة العربية السعكدية,  ـ1991-  ىػ 1411الثانية, 

(  . بتصرؼ1576 بيف التأكيؿ كاإلثبات في آيات الصفات صفالمفسرك: انظر(



 الفصل الثاني                              محاور اوختالف بين المعتزلة وأىل السنة من خالل كتب القرطبي
  

 

 32 

.  اإلليية إجماوً الصفات فيعقيدة المعتزلة : ثانًيا
 

 

القرآف _ إف المعتزلة الذيف نجدىـ يمجدكف العقؿ أكثر مف تمجيدىـ لنصكص الكحي 
 ركأكث: "ليس غريبان عمييـ أف يككنكا مبتدعة جاىمييف, حيث صدؽ قكؿ القائؿ فييـ_ كالسنة
 لـ بما اإلليية الصفات في تكممكا فقد المتكمميف, مبتدعة الجاىمية الخصمة ىذه مف ان حظ الناس
لكا سمطاف, مف بو اهلل ييٍنًزؿ فمم يقفوا عند النصوص " ( )أنفسيـ تيكاه بما الشريعة نصكص كأكَّ

ليكونوا متبعين بل كانوا مبتدعين مخالفين لمنيج الحق والدين، حيث وصل المعتزلة لضالليم 
 :من خالل قواعد أىميا

 

 الوجود إو يبقى و بحيث ،فعمية أو ذاتية تعالى اهلل صفات بنفي القول": األولى القاعدة
 ( )".توحيداً  ذلك فيسمون ،الذىني

 

 البارئ كتعطيؿ كماؿ صفات كميا اهلل كصفات الكماؿ, صفات نفي نظرىـ في كالتنزيو
 كالمجيء كالعمك كالعمـ كالبصر السمع :مثؿ المصطفى رسكلو بو كصفو أك نفسو, بو كصؼ عما

 سبؽ التي الصفات تمؾ إثبات ألنو ؛الصحيح التنزيو عكس فيك القيامة, يكـ القضاء لفصؿ
 صفات يثبت مف كؿ يككف نظرىـ كفي كالسنة, الكتاب بيا نطؽ التي الصفات مف كغيرىا ذكرىا
 بدعكل الصفات جميع ينفي الذم الجرمء ذلؾ ىك عندىـ كالمكحد ممثؿ, كمشبو مجسـ ىك اهلل
 ().القدماء تعدد إلى يؤدم إثباتيا أف

 

 كال صفة بو يقكـ ال اهلل أف كزعمكا الصفات, عف مجردة الذات أثبتكاك نجد بذلؾ أف المعتزلة 
. الحكادث كال األعراض تحمو ال: قكليـ كىك,  كاختياره بمشيئتو يتعمؽ أمر

                                                 

 ( مسائؿ الجاىمية, التي خالؼ فييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أىؿ )فصؿ الخطاب في شرح : انظر(
 أبك المعالي محمكد شكرم بف عبد اهلل بف محمد بف أبي الثناء األلكسي تقديـ ,الجاىمية لمحمد بف عبد الكىاب

 (155: ص) .ىػ1422األكلى, :  الطبعة,عمي بف مصطفى مخمكؼ: كتعميؽ

 ( أبك أحمد محمد أماف بف عمي جامي , الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو(
المجمس العممي بتفسير القرطبية اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية : الناشر, (ىػ1415: المتكفى)عمي 

 .(139: ص)ػ ق1408األكلى, :  الطبعة,السعكدية

 (  .(143: ص) المرجع السابؽ: انظر(
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 اهلل إلى الصفات إضافة كجعمكا تعالى, باهلل كالفعمية الذاتية الصفات قياـ نفكا كبذلؾ
 معنى قياـ غير مف( القكؿ أم )كصؼ إضافة مف أك كالتشريؼ الممؾ إضافة باب مف إما تعالى

 ().ا األمر الذم يعني التأكيؿبو
 

 القدماء تعدد لـز مخمكؽ غير كاف لك إذ القرآف, بخمؽ القكؿ تحتو فستركا التكحيد كأما
 يف بذلؾؼاف التناقض أك مخمكقة, صفاتو كسائر كقدرتو عممو أف الفاسد القكؿ ىذا عمى كيمزميـ
معتقديف بقكليـ ىذا في التكحيد ىك التنزيو هلل تعالى عف خمقو تعالى اهلل  كالصفات األسماء أصؿ

 () .عما يقكلكف عمكان كبيران 
 

 كسمع بعمـ ال بذاتو سميع بذاتو بصير بذاتو عميـ تعالى إنو كافقيـ كمف المعتزلة فقالت"
 اهلل مع القدماء تعدد مف فرارا ؛منو المشتؽ بدكف المشتؽ ثبتكاأ قد الصفات بقية كىكذا كبصر
 إال خمقو مف شيء عف بو يخبر بما تعالى عنو يخبر ال :قائميف تقريره يطكؿ بما محتجيف تعالى

 ال كالعرض أعراض الصفات ىذه كألف ؛فبل ال كما عنده فيكقؼ ,ذلؾ مف بشيء نص يأتي أف
 ()".مشبو فيك ذلؾ قاؿ كمف ,فرد جكىر أك مركب فجسـ متحيز ككؿ ,متحيز بجكىر إال يقكـ

 ـأ تعالى, ذاتو عيف ىيأ كجؿ, عز البارم صفات في _مف المعتزلة_النظار اختمؼ
 تككف أف إما: قالكا ألنيـ ؛الذات عف الصفات المعتزلة نفت الشبية كبيذه ؟المقدسة ذاتو غير

 كاإلرادة كالقدرة العمـ عف األزؿ في تعالى كخمكه بذاتو, الحكادث قياـ فيمـز حادثة, الصفات
 كالجميع حادثة, بشرائط أك كاالختيار بالقصد تعالى عنو كصدكرىا الكماالت, مف كغيرىا كالحياة,
ما باالتفاؽ, باطؿ  كفر كقد المسمميف, بإجماع كفر كىك القدماء, تعدد فيمـز ,قديمة تككف أف كا 

. باألكثر فكيؼ ,قدماء بثبلثة النصارل
 

 الصفات, مع الذات تغاير نمنع كنحف المغايرة, القدماء تعدد في المحظكر إنما كالجكاب
 ,القدماء تعدد مف زعمكا ما سمـ كلئف كالتكثر, التعدد فينتفي ,بعض مع بعضيا كالصفات
 لقكؿ مبايف فيذا ليا, كصفات ذات تعدد ال مستقمة ذكاتا كانت إذا القدماء تعدد فالممتنع

 ( ).بصيرة ذم عف يخفى ال كما النصارل,
                                                 

  ( :  الطبعة,محمد بف خميفة بف عمي التميمي, , أقساميااإلليية تعريفيا تالصفا: انظر(
 (67: ص).أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة العربية السعكدية: الناشر, ـ2002/ىػ1422األكلى

 (  (793/ 2) الطحاكية ت األرناؤكط شرح: انظر(

 (  (67: ص) الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات أقاكيؿ(

 (  (217/ 1 )ية األنكار البولكامع: انظر(
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 تعالى اهلل إف: كقالكا التعطيؿ, أىؿ مف معانييا تعالى اهلل أسماء سمبكا مف ضبلؿ عمـ كبيذا
 الصفات ثبكت بأف ذلؾ كعممكا. كىكذا عزة, ببل كعزيز بصر, ببل كبصير سمع, ببل سميع
 :تعالى فقاؿ. األحد الكاحد أنو مع كثيرة بأكصاؼ نفسو كصؼ تعالى اهلل, ؼالقدماء تعدد يستمـز

ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ﮲     ﮳  ﮴   ﮵ ﮶   ﮷  ﮸    ﮹  چ 

َٚما] :تعالى كقاؿ  {١٦ – ١٢ }: الزوجچ َ ا  ٢َمْص َ اَ ٓمِهِّب ى*َٞم ِهِّبِ ا ٞمْص َ ا٨َمَهَ ى* ٫مَّلِ ياَ٘مَ َقا٨َمَ  َّل  َو ٫مَّلِ يا٩َم َّل

٢َمى* َ َجا َٙم ْص َ ى* َو ٫مَّلِ ياَ ٘مْص    {5-1 :األطذ}[ ٨َمَ َ َ ُها٧ُمَ اًااَ ٗمْص

 ( ).القدماء تعدد ثبكتيا مف يمـز كلـ كاحد, لمكصكؼ كثيرة أكصاؼ الكريمة اآليات ىذه ففي 
 

 :خصوًصا والكالم عموًما، بالصفات اهلل اتصاف عمى لممعتزلة عقميةنماذج من الشبيات ال
 

 كقمنا , كالسمع ـالكبلـ ك العؿ كصفة عديدة, بصفات  اهلل تعالىكصفناإذا : معناه ما قالكا( 1)
 العديدة؟ الصفات بيذه فكيؼ بالتثميث, النصارل كفرت كقد القدماء, تعدد لـز أزلية, قديمة كميا

: كالجكاب
 ىذه بمثؿ النقؿ الصحيح في لمَّو ثبت ما ينكر أف مؤمننا مسممنا كاف لمف ينبغي الإنو 
, صفاتو أك تعالى ذاتو كنو يدرؾ أفكاتياـ عقمو ب كالتسميـ, اإليماف عميو بؿ القبيحة, التشكيكات

 أك المَّو كنو يدرؾ أف يمكنو فكيؼ كالعقؿ, كالركح المخمكقات مف كثير كنو يدرؾ ال كاف فإذا
ذا صفاتو؟  بما تأتي ال الشرائع ألف كيسمـ؛ يؤمف أف يجب بؿ ال ينكر؟ فيؿ يدرؾ, ال كاف كا 
 كالعقؿ الركح حقيقة ندرؾ ال كنا إذا: يقكؿ عاقؿ مفيو كأ يحير أك يدركو بما بؿ العقؿ, يحيمو

 تعدد أما الذكات, بتعدد قمنا لك القدماء تعدد يمـز: كثانينا. ننكرىا أف عمينا يجب كالكيرباء,
 ( ).محذكر فيو كليس ذلؾ, يمـز فبل ,كاحدة لذات الصفات

 

 كغيرىـ ()كالمعتزلة المتفمسفة مف الجيميةحيث إف الناظر في حقيقة األمر يجد أف 
 ,التكحيد مسمى في داخبلن  الصفات نفي كيجعمكف ,المكحديف أنفسيـ يسمكف كقد ,ىذا عمى يبنكف
 ىي إف ,سمطاف مف بيا اهلل أنزؿ ما بأسماء أقكاليـ سمكا أنيـ كىك ,كاحد أصؿ عمى ذلؾ كمبنى

                                                 

( الثالثة, : الطبعة محمد بف صالح بف محمد العثيميف, القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى: انظر (
 (9: ص) تفسير القرطبية اإلسبلمية, المدينة المنكرة: الناشر, ـ2001/ىػ1421

( :  الطبعة,بف سعدكف آؿ بكطامي البنعمي أحمد بف حجر, نقض كبلـ المفتريف عمى الحنابمة السمفييف: انظر (
 .بتصرؼ (128,129: ص) .الككيت– مكتبة ابف تيمية : الناشر,  ـ1980-  ىػ 1400

(  . بتصرؼ(94/ 3) تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية بياف: انظر (
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 أخر أشياء كالسنة الكتاب في الكاردة األسماء مسمى كجعمكا ,كآباؤىـ ىـ سمكىا أسماء إال
 تمبيسيـ ذكر كقد ,مكاضعو عف الكىًمـ كحرفكا ,كآياتو اهلل أسماء في فألحدكا ؛ىـ ابتدعكىا
لحادىـ كتحريفيـ  كاليد بالقير, كالفكقية باالستيبلء االستكاء يفسركف كالخمؼ السمؼ أئمة كا 
 عمى المخمكؽ كاستكاء استكل: يقكلكف الذيف الميشىبِّنيىة, بتفسير كيفسركنيا. ذلؾ أشبو كما بالنعمة,
. ()المخمكؽ كجارحة بالجارحة اليد كيفسركف سريره,

 

ٍبتىدىع المردكد التفسير مف ىذا فكؿ"  مف أحد عف ىذا ينقؿ كلـ الديف, في الميٍحدىث المي
 في السمؼ مذىب بأف يقركف ذلؾ في ليـ المخالفيف إف حتى ضعيؼ, كال صحيح بإسناد السمؼ
 التشبيو نفي مع تأكيؿ, أك لتفسير تعرض غير مف جاءت, كما إمرارىا كأحاديثيا الصفات آيات
 ( )."أسمـ ىذا: كيقكلكف عنيا,

 

 كتأكيميـ عينكىا, معافو  إلى الصفات نصكص أٌكليكا الذيف كغيرىـ الجيمية مف التأكيؿ أىؿ (2)
 ( ).ذلؾ كنحك باالستيبلء, كاالستكاء بالنعمة, اليد
 إنما القديـ أف ثبت كقد قديمة, لمعافو  الصفات ىذه يستحؽ كاف لك تعالى أنو ذلؾ في كاألصؿ"

 المماثمة تقع بيا االفتراؽ, عند المخالفة بيا تقع التي الصفة أف كثبت قديمان, بككنو مخالفو يخالؼ
 عالمان  تعالى القديـ كاف إذا حتى تعالى, هلل مثبلن  المعاني ىذه تككف فأ يكجب كذلؾ ,االتفاؽ عند

 ()".المعاني ليذه مثبلن  تعالى اهلل يككف أف كلكجب ,مثمو المعاني ىذه في كجب لذاتو, قادران  لذاتو,
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (  (95/ 3)المرجع السابؽ : انظر(

( , , القسـ األكؿ1جمطبكع ضمف الرسائؿ النجدية, ) أىؿ السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة كالزيدية جكاب (
 .(101: ص

 (  (111: ص) رب البرية بتمخيص الحمكية فتح: انظر(

( حققو كقدـ , أحمد بف الحسيف بف أبي ىاشـ: تعميؽ,  لمقاضي عبد الجبار بف أحمد,شرح األصكؿ الخمسة (
 .(195: ص)مصر– القاىرة - مكتبة كىبة, ـ1996- ىػ1416(3)ط, عبد الكريـ عثماف/ د: لو



 الفصل الثاني                              محاور اوختالف بين المعتزلة وأىل السنة من خالل كتب القرطبي
  

 

 36 

  الثانيالمطمب
 

 آليات الصفات وموقف القرطبي منيا زلة من تأويالت المعتنماذج
 

 

 نوأك ,األشياء يشبو كال ,بجسـ ليس يعتقدكف أف اهلل تبارؾ كتعالى إف السمؼ الصالح 
ِشا]      في كتابو الكريـقاؿ كماعرشو بائف مف خمقو  عمى َُيا٢َمَٚما ٫مَ  ْص ْحْص فبل   {5:صه} [اْسَتَوى ٫م َّل

  قاؿ كما كجيان  لو كأف, كيؼ ببل استكم يقكلكف بؿ ,القكؿ في تعالى اهلل يدم بيف تجدىـ يقدمكف

َ  مِا]تعالى َ اُ وا َااَلِلاَو إِل٪مْص ُهاَ ٓمِهِّب محن}[ َوَ  ْصَ ىاَوٖمْص ٩َماَلاَ اا]تعالى  قاؿ كما يديف لو ف  أك  {27:الرَّص

ا٪ُم ْصَتاِ َيا َتاَ مْص َٜمْص َ  ْص اَ ٞمْص ُتآمَِ َ يَّل ُ َ اٙمَِااَ٘مَ  ْص أَم ْص  كما عينيف لو كأف {75:ص}[ الَعالِعَ  ِٓمْص ِ ُساَ ااَ  ََ َ اَ نْص
ا٪َماَنا]تعالى  ؿقا َيْص

ُ  ِ َااَٖمَ  ًااٙمِ ِ يآمَِ ٢مْص  كما كمبلئكتو ىك القيامة يكـ يجيء نوأك {14:الؼؿر} [ُكِػرَ ََتْص
اا]  تعالى قاؿ َ اَو َٙمَ ُ اَا ًّ اَوَٖماَااَ ٓمَهُّي  أك الكتاب في قما كجدك إال شيئان  يقكلكا لـؼ {22:الػجر} [َصػًّ
 . في سنتو المطيرة()كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف صح

 

: الصفات الذاتية : أوًو 
 

 .الوجو (1
ُعاَ َيا اِا] تعالى بقكلو [ ()ةالمجسـ أم ] تعمقكا كقد () اليمذاني,ريقكؿ عبد الجبا َوَ أَم ْص

ُ اَو ٫َِم ْصِها َهُها٫َمُها حُل ْص اَوٖمْص ٍااَ ا٫مٌِ ا ِ َّل اَ ْص اُ َ ا٪ُميَهُّي ااَ َ٘مَ اَ ا ٫َِمَها ِ َّل  : قالكا {88:الؼلص} [ُ ْرَجُعونَ  ََِلً
  .جسمان  إال يككف ال الكجو كذك , الكجو لنفسو فأثبت

 الذات بمعنى كالكجو نفسو أم , ذاتو إال ىالؾ شيء كؿ : بو المراد إف ىذا عف : كجكابنا
 كاف األمر عمى ما ذكركه لمـز كلك جيدة ذاتو أم ,جيد الثكب ىذا كجو يقاؿ , المغة في مشيكره 

 ().أف ينتفي كؿ شيء منو إال الكجو تعالى عف ذلؾ عمكان كبيران 

                                                 

(  . بتصرؼ(536/ 2) تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية بياف (

( كاف .قاض, أصكلي :ىػ, أبك الحسيف415عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار اليمذاني االسد أبادم تكفي (
كلي القضاء بالرم, كمات .المقب عمى غيره كىـ يمقبكنو قاضي القضاة, كال يطمقكف ىذا.شيخ المعتزلة في عصره

 (.3/273), األعبلـ (أبكاب التكحيد كالعدؿ  المغني في)ك  (شرح األصكؿ الخمسة )لو .فييا

(  يقصد بيـ أىؿ السنة كالجماعة الذيف يثبتكف هلل تعالى األسماء كالصفات كما يسمييـ أىؿ  الكبلـ بالحشكية (
 . أيضان 

(  .227 األصكؿ الخمسة صشرح: انظر (
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 ككنو فأما المقدسة, الذاتمف المعتزلة كالمتكمميف إف الكجو يراد بو  التأكيؿ أىؿ قاؿ  ك
 عنو عبارة الكجو: قاؿ أنو - عنيما اهلل رضي - عباس ابف عف يركل أنو كزعمكا فبل, اهلل صفة
َ اُ وا َااَلِلا] ()  تعالىقاؿ كما كجؿ, عز ُهاَ ٓمِهِّب محن} [َواإِلْكَرامِ َوَ  ْصَ ىاَوٖمْص كىنا يظير  {27:الرَّص

 بعض كقاؿ" مكقؼ القرطبي رحمو اهلل مف قكؿ المعتزلة, ليظير رفضو لما ذىبكا إليو قائبلن 
 ابف قاؿ. تعالى القديـ صفات مف العقكؿ تكجبو ما عمى زائدة بالسمع ثابتة صفة تمؾ: األئمة
 كثكابو, اهلل رضا فثـ المعنى: كقيؿ ضعيؼ, كذلؾ كىك القكؿ, ىذا المعالي أبك كضعؼ: عطية
كيقكؿ في مكضع آخر عند قكؿ اهلل ().ثكابو كطمب لرضائو أم" اهلل لكجو نطعمكـ إنما:" قاؿ كما

َ اُ وا َااَلِلا]تعالى  ُهاَ ٓمِهِّب محن} [َواإِلْكَرامِ َوَ  ْصَ ىاَوٖمْص  كجكده عف عبارة فالكجو اهلل, كيبقى أم {27:الرَّص
: الشاعر قاؿ سبحانو, كذاتو

 فاني سكاه شي فكؿ ... المنايا خمقو عمى قضى
 ( ).كغيرىـ المعالي كأبك فكرؾ ابف: عممائنا مف المحققكف ارتضاه الذم كىذا

َ  مِا]: تعالىكقكلو َ اُ وا َااَلِلاَو إِل٪مْص ُهاَ ٓمِهِّب محن}[ َوَ  ْصَ ىاَوٖمْص ُعاَ َيا]: تعالى , كقكلو {27:الرَّص َوَ أَم ْص

َٖمُ  نَا ُ اَو ٫َِم ْصِهأُم ْص َهُها٫َمُها حُل ْص اَوٖمْص ٍااَ ا٫مٌِ ا ِ َّل اَ ْص اُ َ ا٪ُميَهُّي ااَ َ٘مَ اَ ا ٫َِمَها ِ َّل    {88:الؼلص}[  اِا ََِلً
 فييا إثبات صفة الكجو هلل تعالى, كأىؿ السنة كالجماعة جركا في ىذا النكع السابقةآليات ا

يثبتكنيا لو سبحانو كتعالى مف غير :  حاليـ في بقية صفات اهلل عز كجؿكمف الصفات كما ق
 ().تحريؼ كال تعطيؿ, كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ

 

 .العين (2
  جؿ كعبل , كىي ثابتةه لو تبارؾ كتعالىهلليثبتيا السمؼ التي العيف مف الصفات صفة   

 قكلو منيا ك().كالخكارج كالجيمية المعتزلة نفتو كما ذلؾ ننفى كال كال تشبيو مف غير تمثيؿ
ا٫َمُهاَوَ ٫مْصَ  ْصُتا٢َمَ  ْصَ ا]:تعالى اِْماَو٢َمُ وٌّ ُها٢َمُ وٌّ اِٗمِياَ  ْصُ٘م ْص آمِا٫م َّل ِ ِها ٫مَ  َهُّي ُ  ْص ا٨َم ْص ِ ٨مِ ِهاِِما ٫مَ  ِهِّب ِ ٨مِ ِهاِِما ٫م َّلآُم ِتا٨َما٩مْص َ ِنا ٩مْص

 يككف ال العيف كذك , العيف لنفسو فأثبت :"حيث قاؿ النفاة  {39:صه}[ ََمَ َّلًةاِ  ِهِّبياَو٫مُِ  ْص ََيا٢َمَٚما٢َم ْص ِي

                                                 

(  (226/ 1) األنكار البيية لكامع  (

(  (84/ 2) القرطبي تفسير (

(  (165/ 17) القرطبي تفسير (

 (  . بتصرؼ (75/ 7) لخالد المصمح  شرح العقيدة الكاسطية(

( , ىػ1397(1)ط, فكقية حسيف محمكد/ د: تحقيؽ, أبك الحسف األشعرم, اإلبانة عف أصكؿ الديانة:  انظر(
 (22: ص) .مصر– القاىرة – دار األنصار 
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 قد كالعيف , عممي عمى الصنعة لتقع بو المراد أف : ذلؾ عف الجكاب في كاألصؿ ,جسمان  إال
ال لـز أف يككف , ما ذكرناهكلكال ,بعممي جرل أم ؛بعيني ىذا جرل : يقاؿ , العمـ  بمعنى تكرد  كا 

 (). " كالمعمكـ خبلؼ ذلؾ,ا ألنو قاؿ بأعينف,هلل تعالى عيكف كثيرة
 

ا٪َماَنا٪ُمِ  َا]: في قكؿ اهلل تعالىالمعتزلة كقالت َيْص
ُ  ِ َااَٖمَ  ًااٙمِ ِ يآمَِ ٢مْص  أم  {14:الؼؿر}[ ََتْص

 عمى كلتصنع:" قاؿ كما عيف, معنى إلى كغيرىا اآلية ىذه في األعيف معنى يرجع كقد"()بعممنا
 كالتكييؼ, كالتشبيو الحكاس عف منزه سبحانو كىك كاإلحاطة, اإلدراؾ عف عبارة كمو كذلؾ"  عيني

 حفظؾ عمى عيكنان  جعمناىـ الذيف مبلئكتنا بأعيف أم" بأعيننا" المعنى: كقيؿ. غيره رب ال
 كقاؿ: مقاتؿ قالو بعممنا, أم" بأعيننا:" كقيؿ. بابو عمى التكثير ىذا عمى الجمع فيككف كمعكنتؾ,
 ( )."صنعيا عمى لؾ بمعكنتنا: كقيؿ. بكحينا: كقيؿ. بأمرنا" بأعيننا:" كسفياف الضحاؾ
 

َ اِٗم٤َما] :تعالى قكلوأما  ِ اَ ٓمِهِّب آمَِ مْص ُ  ِ َااَوَٞم ِهِّب ْص َ آمَِ ٢مْص َ ا٨َمإِنَّل ِ اَ ٓمِهِّب احِلُ ْص ِٜمْص  أم {48:الطُّور} [َ ُؼومُ َو اْص
 كنحرسؾ كنحكطؾ كنحفظؾ نراؾ بحيث: كقيؿ. كتفعؿ تقكؿ ما كنسمع نرل منا كمنظر بمرأل

ِ ٨مِ ِهاِِما] :السبلـ عميو لمكسى تعالى  اهللقكؿ كمنو. كاحد كالمعنى. كنرعاؾ ِ ٨مِ ِهاِِما ٫م َّلآُم ِتا٨َما٩مْص َ ِنا ٩مْص

ا٫َمُهاَوَ ٫مْصَ  ْصُتا٢َمَ  ْصَ اََمَ َّلًةاِ  ِهِّبياَو٫مُِ  ْص ََيا٢َمَٚما٢َم ْص ِي اِْماَو٢َمُ وٌّ ُها٢َمُ وٌّ اِٗمِياَ  ْصُ٘م ْص آمِا٫م َّل ِ ِها ٫مَ  َهُّي ُ  ْص ا٨َم ْص   {39:صه}[  ٫مَ  ِهِّب

 ( ).كحراستي بحفظي أم
 

 .اليد (3
المعتزلة كأىؿ الكبلـ أيضان ذىبكا إلى تأكيؿ صفة اليد هلل تعالى, حيث يقكؿ شارح  كتاب 

ُ َ اٙمَِاا]  :بقكلو تعالى  [أم المجسمة  ] تعمقكا كقد"األصكؿ الخمسة  أَم ْص ٩َماَلاَ اا ِٓمْص ِ ُساَ ااَ  ََ َ اَ نْص

ا٪ُم ْصَتاِ َيا ٫مَ ا٫م٤ِمَا َتاَ مْص َٜمْص َ  ْص اَ ٞمْص ُتآمَِ َ يَّل فأثبت لنفسو اليديف, كىذا يدؿ عمى  : قالكا {75:ص}[ َ٘مَ  ْص
مالي : أف اليديف ىاىنا بمعنى القكة , كذلؾ ظاىر في المغة يقاؿ :  عنو كالجكاب ,ككنو جسمان 

إف ذلؾ مستعمؿ في المغة  : قمنا  ؟فعمى ىذا األمر يده ؛ أم قكة , فإف قالكا فما كجو التشبيو إذ
 :الشاعر كعمى ىذا قاؿ ,رد, عمى عادتيـ مف كضع المثنى مكاف المؼ

 . شفاؾ اهلل كاهلل مابنا       لما حممت منؾ الضمكع يداففقاال
                                                 

 (  227 األصكؿ الخمسة صشرح(

 (  (377/ 2) لمذىبي العرش(

 (  (30/ 9) القرطبي تفسير(

 (  (78/ 17) القرطبي  تفسير:انظر(



 الفصل الثاني                              محاور اوختالف بين المعتزلة وأىل السنة من خالل كتب القرطبي
  

 

 39 

ا] قكلو تعالىثـ يذىب شارح األصكؿ الخمسة إلى  ُ  ٫َمٌةا٧ُم َّلتْص َو٩َما٫َمِتا ٫مَ ُه ُداَ ُ ا اِاَ  ْص

اَ َ  ُهاَ  ْصُ  ٠َمَ اِنا اَو٫ُمِ  ُ  آمََِما٩َما٫ُم  آَميْص ِ  ِ ْص ٍبسيكطىتىافً بىؿٍ  ( كقكؿ اهلل تعالى {64:ادائ ة}[ ....َ  ْص  ( يىدىاهي مى
, أم منة يده لفبلف عميَّ : ف اليد ىاىنا بمعنى النعمة , كذلؾ ظاىره في المغة , يقاؿ فيقكؿ إ
 (). كنعمة

 ذىبتكيقكؿ صاحب كتاب الفصؿ بيف الممؿ كاألىكاء كالنحؿ, كالذىبي في كتابو العرش 
 ().النعمة اليد أف إلى المعتزلة

 

ُ َ اٙمَِاا] :تعالى اهلل أما القرطبي رحمو اهلل يقكؿ في قكؿ أَم ْص ٩َماَلاَ اا ِٓمْص ِ ُساَ ااَ  ََ َ اَ نْص

ا٪ُم ْصَتاِ َيا ٫مَ ا٫م٤ِمَا َتاَ مْص َٜمْص َ  ْص اَ ٞمْص ُتآمَِ َ يَّل  عمى يحمؿ أف يجكز فبل" بيدم خمقتلما "   {75:ص}[ َ٘مَ  ْص
كيقكؿ عند ،  كالممؾ القكة عمى كال التبعيض, عميو يجكز ال كاحد كتعالى جؿ البارم ألف ؛الجارحة

ااَ ا٫مُِ  نَا]:قكلو تعالى اََلَ َ اً اا٨َمُه ْص ِ   َااَ نْص اَ  ْص َّلاا٢َمِمَ تْص اِ  ااَ٘مَ  ْص َااََلُ ْص ْصاَ َ وْص اَ نَّل  عممنا مما أم71: س}[ َ َوَ 
 ( )نحف

 

اا]:تعالى قكلو كمنو الجارحة بمعنىاليد أيضان  كتككف" ا ِنَّل آمِِهاَوَ اَ ْص َثْص وْص ِ ً اا٨َماْضْص آمَِ ِ َكاِض ْص َوُ٘م ْص

ُها َ ا ٫مَ  ْصُ ا ِنَّل َناُهاَاآمًِ  انِ ْص اٌا َوَٖم ْص حاطتو قدرتو عف عبارة[ بيده ]اآلية في كقكلو {44:ص} [َأوَّص  بجميع كا 
 األشياء: يقكلكف كالناس .قدرتي في إال فبلف ما: بمعنى قبضتي في إال فبلف ما: يقاؿ مخمكقاتو,

ذىابو الشيء إفناء: كالطي القبض معنى يككف كقد كقدرتو, ممكو في يريدكف اهلل قبضة في  ()".كا 
ُ َ ا] تعانٗأما السمؼ الصالح رضي اهلل عنيـ فيقكلكف في قكؿ اهلل  أَم ْص ٩َماَلاَ اا ِٓمْص ِ ُساَ ااَ  ََ َ اَ نْص

ا٪ُم ْصَتاِ َيا ٫مَ ا٫م٤ِمَا َتاَ مْص َٜمْص َ  ْص اَ ٞمْص ُتآمَِ َ يَّل ُ  ٫َمٌةا] كقكلو تعالى  {75:ص}[ ٙمَِااَ٘مَ  ْص َو٩َما٫َمِتا ٫مَ ُه ُداَ ُ ا اِاَ  ْص

اَ َ  ُهاَ  ْصُ  ٠َمَ اِناُ  ْصِ ُقا٪َم ْصَياَ َشاُاا اَو٫ُمِ  ُ  آمََِما٩َما٫ُم  آَميْص ِ  ِ ْص اَ  ْص    {64:ادائ ة}[ ...٧ُم َّلتْص
 

تضمنت ىاتاف اآليتاف إثبات اليديف صفة حقيقية لو سبحانو عمى ما يميؽ بو, فيك في 
. اآلية األكلى يكبخ إبميس عمى امتناعو عف السجكد آلدـ الذم خمقو بيديو

                                                 

 (  .228 األصكؿ الخمسة صشرح: انظر(
, أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم,  في الممؿ كاألىكاء كالنحؿالفصؿ( 2)

 (377/ 2) لمذىبي العرش, (127/ 2).مصر -القاىرة– مكتبة الخانجي

 (  (238/ 6) القرطبي تفسير(

(  .(469: ص) بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة التذكرة (
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 حتى إبميس خمقيا اهلل بقدرتو, ,كال يمكف حمؿ اليديف ىنا عمى القدرة؛ فإف األشياء جميعان 
 لفظ اليديف بالتثنية لـ يعرؼ استعمالو إال في اليد الحقيقية ك فبل يبقى آلدـ خصكصية يتميز بيا

.  خمقو اهلل بقدرتيف أك بنعمتيف: ؛ فإنو ال يسكغ أف يقاؿ قط, كلـ يرد بمعنى القدرة أك النعمةأيضان 
 

بأف يده _  حاشاه _ لخالقيـ, ككصفيـ( قبحيـ اهلل) مقالة الييكدربناكفي اآلية الثانية يحكي 
مبسكطتاف ق ثـ أثبت لنفسو سبحانو عكس ما قالكا, كىك أف يدم, ممسكة عف اإلنفاؽ: مغمكلة؛ أم

 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف: ىريرة أبي عف": كما جاء في الحديث, ينفؽ كيؼ يشاء,بالعطاء
 خمؽ منذ أنفؽ ما أرأيتـ: كقاؿ كالنيار, الميؿ سحاء نفقة, يغيضيا ال مؤلل اهلل يد ): قاؿ كسمـ,

 الميزاف, األخرل كبيده الماء, عمى عرشو: كقاؿ يده, في ما يغض لـ فإنو كاألرض, السمكات
 () "(كيرفع يخفض

أال شاىت  ! ىؿ كاف يحسف ىذا التعبير ببسط اليديف؟ة,ترل لك لـ يكف هلل يداف عمى الحقيؽ 
 ()" فكجكه المتأكلي

 

 :العمم (4
 فعمت كما عميو, دٌلت عما تأكيمييا" :قد سبؽ اإلشارة إلى أف مكقؼ المعتزلة مف الصفات

 ىذه ألفٌ .الٌصفات مف عميو تدؿ كما معانييا ينفكف كلكٌنيـ ,األسماء ييثبتكف فإنيـ ,المعتزلة
 المغفرة, عمى يدؿٌ { الغفكر }الرحمة, عمى يدؿٌ { الرحمف }صفة؛ عمى يدؿٌ  منيا اسـ كؿُّ  األسماء

نىعة كالقكة العٌزة عمى يدؿٌ { العزيز}  اهلل صفات مف صفة منو ييشتىؽُّ  اسـ كؿُّ  كىكذا, كالغىمىبة, كالمى
{ القدير }العمـ, عمى يدؿٌ { العميـ }البصر, عمى يدؿٌ { البصير }السمع, عمى يدؿٌ { السميع: }تعالى
 أسماء في ميمحده  الٌصفات ييٍثًبتي  ال فالذم. صفة عمى يدؿُّ  منيا اسـ كؿُّ  كىكذا, القدرة, عمى يدؿٌ 
 سمع ببل سميع: "فقالكا, ()"شيء عمى تدؿٌ  ال مجرَّدة ألفاظان  كجعميا معانييا, جحد ألٌنو. اهلل

 ,الكماؿ صفات مف تتضمنو ما كنفكا أسماء فأثبتكا ,ىكذا أسمائو جميع كأطردكا ,بصر ببل بصير

                                                 

صحيح  " تفسير القرطبي المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو((
 {بيدم خمقت لما: }تعالى اهلل قكؿ باب, التكحيد كتاب, محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي", البخارم

 . 7411ح, 122ص, 9ج, ػق1422, 1ط,  دار طكؽ النجاة ,  محمد زىير بف ناصر الناصر:تحقيؽ, 

ضبط نصو , (ىػ1395: المتكفى)محمد بف خميؿ حسف ىٌراس , شرح العقيدة الكاسطية كيميو ممحؽ الكاسطية (2)
دار اليجرة : الناشر  ىػ1415الثالثة, :  الطبعة,عمكم بف عبد القادر السقاؼ: كخرَّج أحاديثو ككضع الممحؽ

 .(117,116, 115ص)الخبر- لمنشر كالتكزيع 
مؤسسة , ـ2002- ىػ1423(3)ط, إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ()

 (212/ 2). لبناف– بيركت - الرسالة
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 مخالؼ الجيمية قكؿ إلى راجع الحقيقة في كقكليـ, المعاني دكف األلفاظ إثبات عف عبارة كىك
 السنة أىؿ بفضمو تعالى اهلل كىدل, السميمة كالفطر الصحيحة كالعقكؿ كالسنة لمكتاب منيما كؿ
 تعالى جمع كما, التشبيو عنو كنفكا ,أخبر كما بو كأقركا ,نفسو بو كصؼ بما كآمنكا ,كتابو لفيـ

 العالمية عمى مكافقكف"  فيـ()"{البصير السميع كىك شيء كمثمو ليس: }كجؿ عز قكلو في بينيما
 . ()"العممية دكف

 

ُ َ ا ٫مَّلِ يا]: فعند تفسير قكلو تعالى, كرد عمى المعتزلة, كاإلماـ القرطبي قد أثتب ىذه الصفة

ٍاا٢َم ِ  ٌا اَ ْص اَٞم ْصَياَٞمَمَ  ٍتاَوُ َ آمُِ يِهِّب ََمِاا٨َمَ  َّل ُ يَّل َ َ ىا ٥َِما ٫م َّل ا ٞمْص ِضاَ ِ ً اإُم َّل اَ ااِِما  َ ْص [ َ٘مَ َقا٫َمُ  ْص

  {29:البؼرة}

ٍاا٢َم ِ  ٌا]: تعالى قكلو: "يقكؿ  اَ ْص  يككف أف فكجب شي, كؿ خالؽ كىك ,خمؽ بما أم[ َوُ َ آمُِ يِهِّب
اَ٘مَ َقاَوُ َ ا ٫م َّل ِ ُيا َا ِٛمُا]ا اأم ا٥م٩مالاو٩م  ،ءيش بؽل طاداً  َ ُ اَ يْص {  14:ادؾك} [َ َ اَ  ْص

 عمى المعتزلة ككافقنا بذاتو, قائـ كاحد أزلي قديـ بعمـ المعمكمات بجميع كالعميـ العالـ فيك 
 الزيغ أىؿ قكؿ عف اهلل تعالى محؿ, في ال قائـ بعمـ عالـ: الجيمية كقالت. العممية دكف العالمية

 سبحانو فقاؿ بالعمـ سبحانو نفسو كصؼ كقد. الديانات كتب في ىؤالء عمى كالرد كالضبلالت,
اُ  ْص ُِم نَا]كتعالى  ُ  ْص اَ نْص اُ َ ا٨َمَهيْص اَ ا ٫َِمَها ِ َّل ِ ا اِاَوَ نْص ِ َلآمِِ  ْص ََماُ نْص َ ُم  اَ نَّل ا٨َما٢مْص َ ِ  ُ   ا٫َمُ  ْص ْصاَ  ْص اَ   [٨َمإِنْص

ٍ اَوَ اا٪ُم َّلاا٧َمااِ ٤ِمَا] اهلل تعالىكقاؿ {14:هود} آمِِ  ْص ا٢َمَ  ْصِه ْص يَّل َو اُا] سبحانو كقاؿ  {7:األطراف} [٨َمَ  َُ  َّل

ا ُ اِ يْص ِمِهاَوَ ااُ َ مَّل آمِِ  ْص َ ىاَوَ أَمَلُيا ِ َّل اُ نْص ِمُياِ يْص َو ًٖمااَوَ ااَ ْص اَ  ْص اَٖمَ َ ُ  ْص اُن ْصَ ٍةإُم َّل اِ يْص أُمَ  ٍوإُم َّل اِ يْص َ٘مَ َ ُ  ْص

اَ ٫مَِ ا٢َمَٚما اِاَ ِ ٛمٌا اِِما٪مَِ اٍوا ِنَّل ا٢ُمُمِ ِها ِ َّل ٍ اَوَ اُ  ْصَ ُ اِ يْص  الغيب مفاتح كعنده:" كقاؿ , {11:فاصر}ا[ُ َ مَّل
 .()اآلية[ 59: األنعاـ" ]ىك إال يعمميا ال
 

و ا اَا٢َمَٚماَ اا]: كفي تفسير قكلو تعالى ُ َةاَو٫مُِ َ ٜمِهِّب ِمُ   ا ٫مِ  َّل اَو٫مُِ  ْص َ اَوَ اُ ِ  ُ آمُِ ُ ا ٫مُ ْسْص َ ُ ِ  ُ ا اُآمُِ ُ ا ٫مُ ْسْص

ُ ُ ونَا أَمشْص ُ  ْص اَو٫َمَ  َّل   {185:البؼرة} [َ َ  ٪ُم ْص

                                                 

عمر بف : تحقيؽ, حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي, معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ()
 .(237/ 1).السعكدية- الدماـ -دار ابف القيـ, ـ1990-ىػ1410(1)ط, محمكد أبك عمر

أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم , غاية المراـ في عمـ الكبلـ  ()
 (76: ص) .القاىرة– المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية : الناشر,  حسف محمكد عبد المطيؼتحقيؽ,

 (261/ 1)تفسير القرطبي  ()
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 الرابعة. تأكيدان  فكرر" اليسر بكـ اهلل يريد" قكلو بمعنى ىك" العسر بكـ يريد كال:" كقكلو: " يقكؿ
 أىؿ مذىب ىذا. الذات عمى زائدة أزلية قديمة بإرادة مريد سبحانو اهلل أف عمى اآلية دلت- عشرة
 كىذه. بكبلـ متكمـ ببصر, بصير بسمع, سميع بحياة, حي بقدرة, قادر بعمـ, عالـ أنو كما السنة,
 قكؿ عف اهلل تعالى نفييا, إلى كالشيعة الفبلسفة كذىب. الذات عمى زائدة أزلية كجكدية معاف كميا

بطاؿ الزائغيف  إرادة ذا ككنو يصدؽ لـ لك: يقاؿ أف التعطيؿ أىؿ دابر يقطع كالذم. المبطميف كا 
 لو مف إلى بالنسبة ناقصان  إرادة بذم ليس ما كؿ لكاف ,ذلؾ صح كلك إرادة, بذم ليس أنو لصدؽ
 فالعقؿ يخصصو, أال كلو الشيء يخصص أف فمو ,اإلرادية الصفات لو كانت مف فإف إرادة,
 ,عنو األمر ذلؾ سمب بالكىـ قدر لك إنو حتى بنقصاف, كليس لو كماؿ ؾؿذ بأف يقضي السميـ

 ىك مما أنقص يتصؼ لـ ما يككف أف إال يبؽ فمـ ثانيان, حالو إلى بالنسبة أكمؿ أكالن  حالو كاف لقد
 الخالؽ, مف أكمؿ المخمكؽ يككف أف يتصكر كيؼ فإنو المحاؿ, مف فيو ما يخفى كال بو, متصؼ
بطالو برده تقضي كالبديية منو, أنقص كالخالؽ  ()."كا 

 
 : الحياة (4
 

 يجكز كال ,قديمة كاحدة ذات القديـ: كقالكا. الصفات إنكار إلى كالفبلسفة المعتزلة ذىبت
نما متعددة, قديمة ذكات إثبات  كالقدرة العمـ عمى ال حيان  قادران  عالمان  ككنو عمى يدؿ الدليؿ كا 
. ()كالحياة
 أف يصح أنو حيان  ككنو فمعنى كالقدرة, العمـ صحة حياتو: المعتزلة مف البصرم الحسيف أبك فقاؿ
 ( ).كيقدر يعمـ

: حيث يقكؿ في تفسيره قكؿ اهلل تعالى, فيثبتيا, أما عف مكقؼ اإلماـ القرطبي مف ىذه الصفة
َ ُيا] اَ  ا ٫مَّلِ ياَ شْص ِضاَ يْص ََمَو ِتاَوَ ااِِما  َ ْص ٌما٫َمُهاَ ااِِما ٫م َّل ا ٫مَ  َهُّي ُماَ أَم ْصُ٘مُ ُهاِٞم ٌَةاَوَ اَن ْص اُ َ ا حَليَهُّي  اُاَ ا ٫َِمَها ِ َّل

ِٞم َهُّيُها آمََِماَٟماَااَوِٞمَيا٪ُم ْص ِمِها ِ َّل ا٢ِم ْص ٍااِ يْص اَوَ اُ ِ ُ  َنآم٬َِمْص َ ُه ْص اَوَ ااَ٘م ْص ِ  ِ ْص اَ  ْص َ َ ُ اَ اآَم٤مْص نِِهاَ  ْص آمِإِ ْص ٢ِم ْصَ ُها ِ َّل

ا ٫مَ  ِ  ُا ُ ُهََماَوُ َ ا ٫مَ ٣ِمَهُّي َضاَوَ اَ ُ  ُدُهاِٗم ْص ََمَو ِتاَو  َ ْص   {255:البؼرة} [ ٫م َّل

                                                 

 (301/ 2)تفسير القرطبي  ()
 ,عبد اهلل محمد الخميمي: كضع حكاشيو, أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسياالقتصاد في االعتقاد  ()

 (75: ص) . لبناف–دار الكتب العممية, بيركت : الناشر,  ـ2004-  ىػ 1424األكلى, : الطبعة
 (132/ 1)لكامع األنكار البيية  ()
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ف كجؿ, عز هلل نعت( القيكـ الحي") ف ,"ىك" مف بدالن  كاف شئت كا   بعد خبران  كاف شئت كا 
ف خبر,  اسـ" الحي" ك. المدح عمى النصب القرآف غير في كيجكز ءو مبتد إضمار عمى شئت كا 
 ()". األعظـ تعالى اهلل اسـ إنو: كيقاؿ بو, يسمى الحسنى أسمائو مف
:   الفعميةالصفات: ثانًيا

 

 .اوستواء (1
كاالنتصاب, كاالنتصاب كالقياـ مف  القياـ,يقصد بو االستكاء  إلى أف  المعتزلةذىب
 , كتنزييان هلل تعالى ذىبف يككف اهلل تعالى جسمان أ األمر الذم يعني, األجساـصفات 

, , كالغمبة , كذلؾ مشيكر في المغةاالستيبلء لبمعفاالستكاء المعتزلة إلى التأكيؿ, ليقكلكا إف 
: ؿ الشاعر حيث يقك

ـي صرعى لنسرو ككاسرفمما  (). عمكنا كاستكينا عمييـ     تركناىي
 

: بمعنى العرش عمى استكل: المعتزلة تقاؿكيقكؿ صاحب كتاب العرش كصاحب كتاب العمك 
 () .استكلى

َُيا]:تعالى اهلل قكؿ معنى إف ":()كالحركرية ()كالجيمية المعتزلة مف قائمكف قاؿ كقد ْحْص  ٫م َّل

ِشا  أف كجحدكا مكاف, كؿ في تعالى اهلل كأف كقير, كممؾ استكلى أنو {5:صه} [اْسَتَوى٢َمَٚما ٫مَ  ْص
 ()."القدرة إلى االستكاء في كذىبكا الحؽ, أىؿ قاؿ كما عرشو, عمى مستك كجؿ عز اهلل يككف

                                                 

 (271/ 3)تفسير القرطبي  ()
 (  (226) األصكؿ الخمسة صشرح: انظر(

 ( شمس الديف أبك , العمك لمعمي الغفار في إيضاح صحيح األخبار كسقيميا ,(377/ 2) لمذىبي العرش: انظر(
:  الطبعة,أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد:  تحقيؽعبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي

 (218: ص).الرياض– مكتبة أضكاء السمؼ : الناشر, ـ1995- ىػ 1416األكلى, 

 ( إحدل الفرؽ الكبلمية التي تنتسب إلى اإلسبلـ, كىي ذات مفاىيـ كآراء عقدية خاطئة في مفيـك :الجيمية(
اإليماف كفي صفات اهلل تعالى كأسمائو, كترجع في نسبتيا إلى مؤسسيا الجيـ بف صفكاف الترمذم, الذم كاف لو 

مكسكعة الفرؽ المنتسبة : انظر.كألتباعو في فترة مف الفترات شأف كقكة في الدكلة اإلسبلمية حينان مف الدىر
 (417/ 6)الدرر السنية - لئلسبلـ 

 (  إلى مكضع بظاىر الككفة نسبت إليو الحركرية مف الخكارج كبيا كاف أكؿ تحكيميـ نسبة:حركريةاؿ(
مكسكعة الفرؽ المنتسبة , ( 245/ 2)ـ -  معجـ البمداف انظر.  رضي اهلل عنوكاجتماعيـ حيف خالفكا عمي

 (.337/ 4)الدرر السنية - لئلسبلـ 

(  .(108: ص) عف أصكؿ الديانة اإلبانة (
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حيث يقكؿ  , تمبيس الجيميةبيافككذلؾ نقؿ ىذا المعنى عف المعتزلة صاحب كتاب 
 القعكد االستكاء الناس بعض كقاؿ ,استكلى بمعنى عرشو عمى استكل اهلل إف المعتزلة كقالت"

 ()"كالتمكف
 

 اعكجاج, مف كاستكل: الجكىرم قاؿ. كاالستقرار العمك ىك العرب كبلـ في كاالستكاء
. كظير استكلى أم كاستكل. قصد أم السماء إلى كاستكل. استقر أم دابتو, ظير عمى كاستكل

: قاؿ
 ميراؽ كدـ سيؼ غير مف ... العراؽ عمى بشر استكل قد

 

ِشا] :تعالى قكلو في عبيدة أبي عف ()البر عبد بف عمر أبك كحكى َُيا٢َمَٚما ٫مَ  ْص ْحْص  ٫م َّل

 كصفاتو مجده عمك عف عبارة كارتفاعو تعالى اهلل فعمكا: قمت .عبل: قاؿ {5:صه} [اْسَتَوى
 مشتركان  العمك يككف مف معو كال أحد, الجبلؿ معاني مف لو يجب فيما فكقو ليس أم. كممككتو

 عمى يطمؽ مشترؾ لفظ( العرش عمى: )تعالى قكلو. سبحانو باإلطبلؽ العمي لكنو كبينو, بينو
 ().عرشيا ليا نكركا" التنزيؿ كفي. الممؾ سرير العرش: كغيره الجكىرم قاؿ. كاحد مف أكثر

 في قكلو كأما"ثـ يذكر القرطبي في كتابو التذكرة عند تعميقو عمى حديث العمك فيقكؿ 
 السماء كىي كحكمو اهلل أمر فالمعنى " تعالى اهلل فييا التي السماء إلى ينتيي حتى الحديث
 ينزؿ ما ييبط كمنيا األرض مف بو يعرج ما يصعد إلييا التي المنتيى سدرة عندىا التي السابعة

 ( )."منيا بو
 

جراء كبلـ فييا كلمعمماء االستكاء, مسألة ىذه( العرش عمى استكل ثـ )  العمماء أقكاؿ بينا كقد.كا 
 أربعة ىناؾ فييا كذكرنا( العمى كصفاتو الحسنى اهلل أسماء شرح في األسنى )كتاب في فييا

                                                 

(  .(536/ 2 )مية تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلبياف (

 ( ىك عدم بف ثابت بف عبيد بف عازب كالبراء عـ أبيو ككذا قاؿ بف حباف في الثقات في ترجمة ثابت كقاؿ (
 . جماعة مف النسابيف منيـ الطبرم كالكمبي كالمبرد كابف حـز أنو عدم بف ثابت بف قيس بف الخطيـ الظفرم

 .(20/ 2) تيذيب التيذيب انظر

(  (220/ 7) القرطبي تفسير: انظر (

(  (225,226: ص) بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة التذكرة (
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 الجية عف سبحانو البارم تنزيو كجب إذا أنو كالمتأخريف المتقدميف مف كاألكثر. قكالن  عشر
 مف كقادتيـ المتقدميف العمماء عامة عند عميو البلزمة كلكاحقو ذلؾ ضركرة فمف كالتحيز

 عندىـ ذلؾ مف يمـز ألنو ؛عندىـ فكؽ بجية فميس الجية, عف كتعالى تبارؾ تنزييو المتأخريف
 كالسككف الحركة كالحيز المكاف عمى كيمـز حيز, أك مكاف في يككف أف بجية اختص متى

 يقكلكف ال عنيـ اهلل رضي األكؿ السمؼ كاف كقد. المتكمميف قكؿ ىذا. كالحدكث كالتغير لممتحيز,
 كأخبرت كتابو نطؽ كما تعالى هلل بإثباتيا كالكافة ىـ نطقكا بؿ بذلؾ, ينطقكف كال الجية بنفي
 ألنو ؛بذلؾ العرش كخص. حقيقة عرشو عمى استكل أنو الصالح السمؼ مف أحد ينكر كلـ. رسمو
نما مخمكقاتو, أعظـ  ().حقيقتو تعمـ ال فإنو ,االستكاء كيفية جيمكا كا 

 

 .النزول (2
 اإلسناد صحيح النقؿ جية مف ثابت حديث ىذا: "  ابف عبد البر في حديث النزكؿقاؿ

 العرش عمى السماء في كجؿ عز اهلل أف عمى دليؿ كفيو... صحتو في الحديث أىؿ يختمؼ ال
 إف :قكليـ في كالجيمية المعتزلة عمى حجتيـ مف كىك  السمؼقاؿ كما ,كاتاسـ سبع فكؽ مف
 اهلل قكؿقكؿ أىؿ السنة ىك  صحة عمى كالدليؿ العرش عمى كليس مكاف كؿ في كجؿ عز اهلل
َ َ ى] كجؿ عز ِشا ٞمْص َُيا٢َمَٚما ٫مَ  ْص ْحْص ََمَو ِتا] كجؿ عز كقكلو  {5:صه}[  ٫م َّل  اُا ٫مَّلِ ياَ٘مَ َقا ٫م َّل

ُ ونَا اَوَ اَٟمِ  ٍياَ ٨َماَلأَمَ َ ٪مَّل اَوِْم  اُدونِِهاِ يْص اِ يْص ِشاَ اا٫َمُ  ْص َ َ ىا٢َمَٚما ٫مَ  ْص ا ٞمْص اٍمإُم َّل َضاَوَ اآَم ْص َُهََماِِماِٞم َّلِةاَ  َّل  [َو  َ ْص

 ().{4 :السج ة}
 اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة, أبي عف " :السبلـالصبلة ك عميو قكلو فيالقرطبي  كيتأكؿ

 السماء إلى كتعالى تبارؾ اهلل ينزؿ ثمثاه, أك الميؿ, شطر مضى إذا ): كسمـ عميو اهلل صمى
 حتى لو؟ يغفر مستغفر مف ىؿ لو؟ يستجاب داع مف ىؿ يعطى؟ سائؿ مف ىؿ: فيقكؿ الدنيا,

                                                 

 (  (219/ 7) القرطبي تفسير: انظر(

 ( أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ ,  لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيدالتمييد(
: الناشر, ىػ1387:  عاـ النشر,محمد عبد الكبير البكرم, مصطفى بف أحمد العمكم : تحقيؽ, النمرم القرطبي

 (.129-128/ 7).المغرب– كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
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 كقبكؿ إجماؿ نزكؿ: الكجكه أحد عمى( الدنيا سماءاؿ إلى ربنا ينزؿ)فيقكؿ " ( الصبح ينفجر
حساف  () كا 

 

 أمره, عف صدكرىا المقصكد كلكف األعماؿ, ليذه كتصديو األفعاؿ ليذه تكليو المراد كليس
 التقى أىؿ فيخاطبكف ,األشياد رؤكس عمى ينادكف المبلئكة أف األحاديث صحيح في كرد كقد

. تقدـ كما فبلف ابف فبلف إف أال: كالرشاد
 

 كأبي عنو اهلل رضي ىريرة أبي عف النسائي أخرجو ما مفسران  ؿكالنز حديث في جاء ما كمثمو
 الميؿ شطر يمضي حتى يميؿ كجؿ عز اهلل إف :كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاال سعيد
 سائؿ مف ىؿ لو؟ يغفر مستغفر مف ىؿ لو؟ يستجاب داعو  مف ىؿ: يقكؿ مناديان  يأمر ثـ ,األكؿ

 فيذا النداء, أك الصكت ذكر عمى اشتمؿ حديث ككؿ الحؽ, عبد محمد أبك صححو «يعطى؟
 ().المضاؼ حذؼ باب مف ذلؾ كأف فيو التأكيؿ

 
 

 : ىالرض (3

تَِفا ا] حيث يقكؿ اهلل تعالى ِري ِمْن حَتْ اِدِقَع ِصْ ُقُفْم ََلُْم َجـَّصاٌت ََتْ َقاَل اهلُل َهَذا َ ْوُم َ ـَْػُع اللَّص

{ا119: ٙماا ة}ا[األَْ َاُر َخالِِ  َن فِقَفا َأَبً ا َرِ َ اهلُل َطـُْفْم َوَرُ وا َطـُْه َ لَِك الَػْوُ  الَعظِقمُ 

 

ٍنييـٍ  المَّوي  رىًضيى  كا ألعماليـ عنيـ رضى: كمعناه عى ٍنوي  كىرىضي  نعمتو مف عمييـ أفاض لما عى
 ()كالدنيكية الدينية
 

 لمرب اإلرادة صفة يثبتكف ال ألنيـ نفسو؛ كالعقاب بالثكاب لكالرض الغضب أكلكام المعتزلةؼ
 ( ).كعبل جؿ

 

                                                 

مسمـ بف الحجاج أبك ,  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ((
كتاب صبلة , بيركت- دار إحياء التراث العربي , محمد فؤاد عبد الباقيتحقيؽ , الحسف القشيرم النيسابكرم

 .758ح, 522ص, 1ج, باب الترغيب في الدعاء كالذكر في آخر الميؿ, كاإلجابة فيو, المسافريف كقصرىا

 ( ,  أخرجو اإلماـ النسائي في السنف الكبرل(649: ص) بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة التذكرة: انظر(
 (180/10243/ 9), الكقت الذم يستحب فيو االستغفار: باب, األذكار: كتاب
( أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار اهلل , الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ    (

 (305/ 2).بيركت– دار الكتاب العربي : الناشر,  ىػ1407- الثالثة :  الطبعة,(ىػ538: المتكفى)

(  (5/ 20 )المصمح لخالد الطحاكية شرح    (
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اَوَ ا]:تعالى قكلوك َضُها٫َمُ  ْص ُ ُ و اَ  ْص أَمشْص َ اَو ِنْص ََضا٫مِِ َ اِدِها ٫مُ  ْص اَوَ اَ  ْص ا٢َم ْصُ  ْص ا اَا٧َم ِيٌّ ُ ُ و ا٨َمإِنَّل أَم ْص  ِنْص

ُها٢َم ِ ٌ آمَِ  ِتا َمُ  َنا ِنَّل أَم ْص آمََِما٪ُم ْصُ  ْص ا٨َمُ  َ ِهِّبُ ُ  ْص ِٖمُ ُ  ْص اَ  ْص ُ  ْص ا ٥َِماَ ٓمِهِّب َ ىإُم َّل َ اُ ٘مْص ُ ورِ َٔمِ ُ اَو ِ َ ٌةاِو ْص مر} [اللُّ  {7:الزُّ

 ىذا عمى لفالرض كيثني, يثيب بمعنى كيرضى .عميو يدؿ" تشكركا" ألف ؛لكـ الشكر يرضى أم
ا٢َمَ  ِاا٫َمَشِ  ٌ ا]"فعؿ صفة فيككف ,ثكابو إما ا ِنَّل ُٔم ْص ا٪َمَ  ْص اَو٫َم ِيْص ُ  ْص اَ َِ  َ نَّل ُٔم ْص اَٟمَ  ْص ا٫َم ِيْص ُ  ْص َناَ ٓمَهُّي أَمَ  َّل [ َو ِ ْص

ما   {7:إبراهقم}  ( ).ذات صفة فيك ثناؤه كا 
 

 : الكره (4
و ا]: تعالى قكلو: الصفة ىذه أدلة كمف: كتعالى تبارؾ صفاتو مف "الكره"  اَ َ  ُدو ا ُاُ وَجاَ ٢ََم َهُّي َو٫َم ْص

ُ ُ و اَ َيا ٫مَ ا٢ِمِ  يَا اَو٩مِ َيا ٩مْص ا٨َمَ  َّلَ ُه ْص ا٪َمِ َها اُا نْص َِ إَمُه ْص ًةاَو٫َم ِيْص  يبغض سبحانو فيك {46:التوبة}[ ٫َمُها٢ُم َّل
 .()العزيز كتابو في بذلؾ نفسو كصؼ كما بذلؾ نؤمف فنحف أعماالن, كيكره أشخاصان  يكره كيكره,

 

 تقرير عمى المكافقة يمزميـ كىذا ظاىرىا, عمى الكراىة تقرير عمى السنة أىؿ كافقت المعتزلة فإف
. تأكيؿ غير مف المحبة

 

 رجعكا إف فإنيـ تحكـ, كمو كىذا النفرة, تستمـز ال الكراىة كأف الشيكة, تستمـز المحبة أف ظنكا كىـ
 منع بؿ ,النفرة تستمـز المخمكقيف في ألنيا ؛الكراىة منع لزميـ المخمكقيف, عمى الخالؽ قياس إلى

 . ()كتبلزميا الحاجة تستمـز المخمكقيف في ألنيا ؛منيـ البغدادم قكؿ اإلرادة
 مكصكؼ ىك المريدية بصفة مكصكؼ ىك كما تعالى أنو عمى دالة اآلية: قالت المعتزلة البصرية

 .()الكارىية بصفة
ُ وً ا]: أما القرطبي فعند تفسيره لقكلو تعالى َ اَ  ْص اَ ٫مَِ ا٪َماَناَٞم ِهِّبُ ُها٢ِم ْصَ اَ ٓمِهِّب : يقكؿ  {38:اإلرساء} [٪ُميَهُّي

 مما ذكره تقدـ ما جممة إلى إشارة" ذلؾ( " مكركىا ربؾ عند سيئو كاف ذلؾ كؿ: )تعالى  قكلو"
 كحمزة عامر كابف عاصـ كقرأ. كالمذكر كالمؤنث كالجمع لمكاحد يصمح" ذلؾ." عنو كنيى بو أمر

 خبر عمى نصب" مكركىان :" قاؿ كلذلؾ الضمير, إلى سيئ إضافة عمى" سيئو" كمسركؽ كالكسائي

                                                 

 (237/ 15 )القرطبي تفسير( )
 (160: ص)تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي  ()
   (.402-401/ 5)العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ  ()
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم , التفسير الكبير  مفاتيح الغيب:  انظر()

– دار إحياء التراث العربي :  ىػ الناشر1420- الثالثة : الطبعة الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم
 (62/ 16).بيركت
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 سبحانو اهلل ذكر كقد. بو يأمر كال كجؿ عز اهلل يرضاه ال الذم كىك المكركه, ىك: كالسيء. كاف
 كمنييات بيا مأمكرات" سيئو" كاف- قكلو إلى"- ربؾ كقضى:" قكلو مف اآلم ىذه في كتعالى
 ()"عنو المنيي في بو المأمكر فيدخؿ ,سيئة بأنو الجميع عف يخبر فبل عنيا,

 

 :الغضب (5
 المحبة ألف: قالكا , صفتي المحبة كالغضبكنحكىـ كاألشاعرة المعتزلة مف النفاة رأنؾ

 كىذه االنتقاـ, لطمب القمب دـ غمياف الغضب كألف المحبكب, إلى الميؿ تستدعي القمب, في رقة
. المخمكؽ تناسب إنما األحكاؿ

 

 بأنو: كالسخط كالكراىة الغضب كتأكلكا كالثكاب, كالنصر, باإلكراـ,: كالمحبة لالرض كتأكلكا
 .()المخاطبيف أفياـ إلى منيما المتبادر ىك عما كالسنة لمقرآف صرؼ ىك مما ذلؾ كنحك العقاب,

 ().كالعقاب الثكاب نفس إلى يرجعكنيافالمعتزلة 
 

ِ  ًاا]:فيقكؿ في قكلو تعالى, أما اإلماـ القرطبي فيثبت صفة الغضب هلل تعالى اُ ؤْص ُ يْص اَ  ْص َوَ يْص

ا٫َمُها٢َمَ  ًٓماا٢َم ِ ًَما ً  ا٨َمَ َ  ُؤُهاَٖمَه َّلُ اَ٘ما٫مًِ  ا٨مِ َهااَو٧َمِلَبا اُا٢َمَ  ْصِهاَو٫َمَ  َُهاَوَ ٢َم َّل : قيؿ فإف" {93:الـساء} [ُ َ َ مِهِّب
 تعالى اهلل ألف كفره, عمى دليؿ( كلعنو عميو اهلل كغضب فييا خالدا جينـ فجزاؤه: )تعالى قكلو إف
 . ()"كـر الكعيد في كالخمؼ كعيد, ىذا: قمنا. اإليماف مف خارج كافر عمى إال يغضب ال
 

ا]:كقد فسر الغضب في تفسيره قكلو تعالى ا٢َمَ  ْصُ  ْص اَوَ أَم ْصَ  ْص ا٨مِ ِها٨َمَ ِ يَّل ا٠َم ِهِّبَ اِتاَ ااَ َ ٩مْص َا٪ُم ْص ٪ُمُ   اِ يْص

اَ َ ى ا٢َمَ  ْصِها٧َمَل ِيا٨َمَ  ْص اَ ْص ِيْص   ()."كعذابو كنقمتو عقابو اهلل  كغضب: "بقكلو  {81:صه} [٧َمَل ِياَوَ يْص

                                                 

 (262/ 10)تفسير القرطبي  ()
عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف فيد بف حمد بف , التعميقات عمى متف لمعة االعتقاد ()

- دار الصميعي لمنشر كالتكزيع, ـ1995-ىػ1416(1)ط, أبك أنس عمي بف حسيف أبك لكز: اعتنى بو, جبريف
 (72: ص) .السعكدية- الرياض

 (109: ص)شرح العقيدة الكاسطية لميراس  ()
 (334/ 5)تفسير القرطبي  ()
( 231/ 11)تفسير القرطبي  ()
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 القضاء والقدر: المبحث الثاني

 

 :وفيو مطمبان
 

 :المطمب األول
 عقيدة أىل السنة والمعتزلة من القضاء والقدر

 .وموقف القرطبي منيا
 :المطمب الثاني

 نماذج من أراء المعتزلة في القضاء والقدر  
 .وموقف القرطبي منيا
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المبحث الثاني 
القضاء والقدر 
المطمب األول 

عقيدة أىل السنة والمعتزلة من القضاء والقدر وموقف القرطبي منيا 
 

:  من القضاء والقدر(السمف)عقيدة أىل السنة: أوًو 
 

مجمعيف عمى ,  اإليماف بالقضاء كالقدر رضي اهلل عنيـمما يجمع عميو عمماء السمؼ
كجكب اإليماف بو إذ أنو ما في شيء في ىذا الككف إال كىك مخمكؽ بقدر اهلل عز كجؿ, حيث 

ٍااَ٘مَ  ْص َاُهآمَِ َ  ٍا]" يقكؿ جؿ جبللو اَ ْص اا٪ُميَّل  في  كتصديقان لما جاء عف الحبيب  {49:الؼؿر}[  ِنَّل
 :كفؽ التالييتعمؽ بيذا الركف مف أركاف اإليماف  مايبيف ىنا الباحث كاألحاديث الصحيحة, 

 

 . معنى القضاء والقدر لغة وشرعًا وحكمو
 

 : لمقضاءالمعنى المغوي
 

نفاذ, كالخمؽ, كاألداء, كاألمر, الحكـ: القضاء في المغة لو معاف عديدة منيا  األمر كا 
اءي الحكـ كالجمع األٍقًضيىةي ك القىًضيَّةي مثمو كالدمع ": ؽ ض م  [قضي  ] فمادة كبمكغ منتياه القىضى

اءن  ى يقضي بالكسر قىضى ايىا ك قىضى اُه ] تعالى أم حكـ كمنو قكلو ,القىضى َّٓص إِ َّص َّٓص َ ْعُبُ وا إِ َك َأ َوَقََض َربُّ

ى  ا{23: إلرس ا}[ا...َوبِالَوالَِ ْ ِن إِْحَساًكا  ى حاجتو كضربو فىقىضى كقد يككف بمعنى الفراغ تقكؿ قىضى
ى نحبو مات  قضى دينو : كقد يككف بمعنى الداء كالنياء تقكؿ,عميو أم قتمو كأنو فرغ منو ك قىضى

ا َكبًِرا] تعالىكمنو قكلو  َ ْعِ َوَلَتْعُؾنَّص ُطُؾوًّ َتاِا َلُتْػِسُ نَّص ِِف األَْرِض َمرَّص
[اَوَقَضْقـَا إَِغ َبـِي إرْساِئقَل ِِف الؽِ

ُ  ٌعاُ  ْص ِِ ٤مَا] كقكلو تعالى ا{4: إلرس ا} اَد ٓمَِ اَ ُؤَ ِااَ  ْص َ اَ نَّل أم    {66:احلجر}[ َو٩َمَل ْص َاا ٫َِم ْصِهاَ ٫مَِ ا  َ ْص
  ()" كأبمغناه ذلؾإليو,أنييناه 

 
 

                                                 

يكسؼ : تحقيؽ, زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم, مختار الصحاح ()
, المعجـ الكسيط (560: ص) لبناف- صيدا– بيركت - المكتبة العصرية, ـ1999-ىػ1420(5)ط, الشيخ محمد

 دار الدعكة: الناشركآخريف إبراىيـ مصطفى  مجمع المغة العربية بالقاىرة( 743/ 2)
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 :المعنى المغوي لمقدر
 

: كتأتي عمى معاف منيا, كمف القدر بفتح الداؿ, مف القدر بسككف الداؿ: القدر في المغة
. كما تأتي كممة القدر بمعنى. كقياس الشيء, كالغنى, كالتمكف مف األمر, كمقدار الشيء, القكة

  ().الكسط مف كؿ شيء, كالقضاء, كمبمغ الشيء
 

 يٍستىٍعمؿ رأف التقدم"  ليقكؿفرؽ بىيف اٍلقدر كىالتٍَّقًديراؿٍ الفركؽ المغكية كيذكر صاحب كتاب 
قد يككف التٍَّقًدير هللًفي أىفعىاؿ اهلل تىعىالىى كأفعاؿ اٍلعباد كىالى يٍستىٍعمؿ اٍلقدر ًإالَّ ًفي أىفعىاؿ ا  عز كىجؿ كى

  ()" كىالى يككف اٍلقدر ًإالَّ حسنان ,حسنان كقبيحان كتقدير المنجـ مكت زيد كافتقاره كاستغناءه
 

, مف خبلؿ ما سبؽ مف تعريؼ القضاء كالقدر في المغة يتبيف مدل العبلقًة بينيماإف 
تقانور,فكؿٌّ ًمف القضاء كالقدر يأتي بمعنى اآلخ .  فمعاني القضاء تؤكؿ إلى إحكاـ الشيء كا 

 .نحك ذلؾكمعاني القدر تدكر حكؿ ذلؾ, كتعكد إلى التقدير, كالحكـ, كالخمؽ, 
 

:  لمقضاء والقدرالمعنى الشرعي
 

ما سبؽ بو العمـ : كىك, عمى معنى كاحديأتي القضاء كالقدر في الشرع قد إف معنى 
. مما ىك كائف إلى األبد ككقكعو في كقتو ككيفيتو, كجرل بو القمـ

 

أما القضاء فيراد بو كقكع , كقد يراد بالقدر ما سبؽ بو العمـ كجرل بو القمـ مما ىك كائف إلى األبد
نفاذ الحكـ كفؽ القدر السابؽ   فيككف بذلؾ القدر كالمخطط الذم يخططو اإلنساف لبناء ,األمر كا 

 ().كالقضاء كالبناء لمبيت إذا بناه كفؽ سابؽ التخطيط, بيت مثبلن 
 

 ر أف اإليماف بالقضاء كالقدقطؼ الثمر في بياف عقيدة أىؿ األثركيذكر صاحب كتاب 
أنو مف اهلل تعالى, ليس في العالـ شيء يخرج عف تقديره, كال ك , خيره كشره, كحمكه كمره, كاجب

يصدر شيء إال عف تدبيره كقضائو, كال محيد ألحد عف القدر المقدكر, خمؽ مف شاء لمسعادة, 
كاستعممو بيا فضبلن, كخمؽ مف أراد لمشقاكة, كاستعممو بيا عدالن, فيك سر استأثر اهلل تعالى بو, 

                                                 

 (5391/ 8)شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك :  انظر()

حققو كعمؽ  أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم, الفركؽ المغكية ()
 (191: ص)مصر- دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع, القاىرة : الناشر, محمد إبراىيـ سميـ: عميو

-ىػ1420:ط, سعكد بف عبد العزيز الخمؼ, أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة : انظر()
 (114/ 2 ).بدكف ناشر, ىػ1421
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َ ٫ُم نَا] كحجبو عف خمقو اُ  ْص َ ُياَوُ  ْص اَ  ْص َ ُلا٢َمَمَّل ٍااَ٘مَ  ْص َاُها] :كقاؿ  {23:األكبقاء}[ َ اُ  ْص اَ ْص اا٪ُميَّل  [بَِؼَ رٍ  ِنَّل

 شيئا فأخذ جنازة, في كسمـ عميو اهلل صمى النبي كاف: قاؿ عنو اهلل رضي عمي فعف" {49:الؼؿر}

 مف كمقعده النار, مف مقعده كتب كقد إال أحد مف منكـ ما: »فقاؿ األرض, بو ينكت فجعؿ
 خمؽ لما ميسر فكؿ اعممكا): قاؿ العمؿ؟ كندع كتابنا, عمى نتكؿ أفبل اهلل, رسكؿ يا: قالكا «الجنة
 فييسر الشقاء أىؿ مف كاف مف كأما السعادة, أىؿ لعمؿ فييسر السعادة أىؿ مف كاف مف أما لو,

َ ىاَو ٔمَّلَ ى ]قرأ ثـ ,(الشقاكة أىؿ لعمؿ اَ ٢مْص ااَ يْص َقآمِاحُل ْص َى*٨َمَ  َّل خمؽ الخبلئؽ  ()" {6-5لالظ}[ َوَا َّل

 :قاؿ تعالى ()كأفعاليـ كقدر أرزاقيـ كآجاليـ, ييدم مف يشاء برحمتو, كيضؿ مف يشاء بحكمتو
اَ ٫مَِ ا٢َمَٚما اِاَ ِ ٛمٌا] َ َ اا ِنَّل َ اَنٜمْص ا٩َم ْصِياَ نْص اِِما٪مَِ اٍواِ يْص ا ِ َّل ُ ِ ُ  ْص ِضاَوَ اِِماَ نْص اُ ِ  َ ٍةاِِما  َ ْص [ َ ااَ َااَواِ يْص

 {22:احل   }

حكم اإليمان بالقضاء والقدر 
 

 جاء الذم ركف مف أركاف اإليماف لحديث جبريؿ عميو السبلـ لقضاء كالقدراإليماف با  إف 
 ما: فقاؿ جبريؿ فأتاه لمناس, يكمان  بارزان  كسمـ عميو اهلل صمى النبي كاف: قاؿ ىريرة, أبي  عف:فيو

 ما: قاؿ. (بالبعث كتؤمف كرسمو كبمقائو, ككتبو, كمبلئكتو, باهلل تؤمف أف اإليماف): قاؿ اإليماف؟
 الزكاة كتؤدم الصبلة, كتقيـ شيئان, بو تشرؾ كال اهلل, تعبد أف: اإلسبلـ: " قاؿ اإلسبلـ؟

 تراه تكف لـ فإف تراه, كأنؾ اهلل تعبد أف: قاؿ اإلحساف؟ ما: قاؿ ". رمضاف كتصكـ المفركضة,
 عف كسأخبرؾ السائؿ, مف بأعمـ عنيا المسئكؿ ما: " قاؿ الساعة؟ متى: قاؿ يراؾ, فإنو

ذا ربيا, األمة كلدت إذا: أشراطيا  إال يعمميف ال خمس في البنياف, في البيـ اإلبؿ رعاة تطاكؿ كا 
ا٢َمةِا] :كسمـ عميو اهلل صمى النبي تبل ثـ " اهلل ُ ا ٫م َّل ا اَا٢ِم ْصَ ُها٢ِم ْص : فقاؿ أدبر ثـ ,  {34:لؼامن}[ ... ِنَّل
 كمو ذلؾ جعؿ: اهلل عبد أبك قاؿ دينيـ الناس يعمـ جاء جبريؿ ىذا:فقاؿ شيئان, يركا فمـ «ردكه»

 ()اإليماف  مف
 

                                                 

-  جدة–دار طكؽ النجاة, ىػ1422(1)ط, محمد زىير بف ناصر الناصر:  تحقيؽ, البخارمصحيح ((
  .{فسنيسره لمعسرل}باب , كتاب تفسير القرآف, 4949ح, 171ص, 6ج, .السعكدية

: الطبعة الًقنَّكجي البخارم خاف صديؽ محمد الطيب أبك األثر أىؿ عقيدة بياف في الثمر قطؼ : انظر()
 .(87: ص) ىػ1421 األكلى,

 .باب في اإليماف, كتاب اإليماف , 51ح, ,19ص, 1ج, صحيح البخارم ((
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القضاء كالقدر عقيدة مف العقائد اإلسبلمية, التي أسست عمى األمر الذم يكضح أف عقيدة   
اإليماف باهلل عز كجؿ, كبنيت عمى المعرفة الصحيحة لذاتو تعالى كأسمائو الحسنى, كصفاتو 

فقد جاء فيما يجب اإليماف بو أف اهلل تعالى متصؼ بالعمـ كاإلرادة كالقدرة, كأنو سبحانو . العبل
. فعاؿ لما يريد

 . في ىذا الباب بيف القدرية كالجبريةكاتكسَّطى كيجد الناظر أف أىؿ السنة كالجماعة 
إف أفعاؿ العباد كطاعاتيـ كمعاصييـ لـ تدخؿ تحت قضاء اهلل كقدره, : فالقدرية نفكا القدر, فقالكا

فاهلل تعالى عمى زعميـ لـ يخمؽ أفعاؿ العباد كال شاءىا منيـ, بؿ العباد مستقمكف بأفعاليـ, فالعبد 
فأثبتكا خالقان مع اهلل سبحانو, كىذا إشراؾ في الربكبية, ففييـ شبو  عمى زعميـ ىك الخالؽ لفعمو,

: حيث قاؿ عمر, ة لقكؿ ابفمجكس ىذه األـ" بأف لمككف خالقيف, فيـ :مف المجكس الذيف قالكا
ف تعكدكىـ, فبل مرضكا فإف األمة, ىذه مجكس القدرية: )كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ  كا 
 ()(تشيدكىـ فبل ماتكا

 

 أىؿ الجبر, الذيف يقكلكف إف اإلنساف مجبكران عمى أفعالو كليس لو إرادة كال قدرة, كقاؿ
كيمثؿ ىذا في الفرؽ اإلسبلمية مذىب الجيمية كمف كافقيـ, كىك ما يسمى في العصكر المتأخرة 

 ().الحتمي بالمذىب
 

فيدل اهللي أىؿى السنة كالجماعة لمقكؿ الحؽ في ىذا الباب, فأثبتكا أف العباد فاعمكف "
حقيقة, كأف أفعاليـ تينسب إلييـ عمى جية الحقيقة, كأف فعؿ العبد كاقع بتقدير اهلل كمشيئتو 

اَوَ اا]: قكخمقو, فاهلل تعالى خالؽ العباد كخالؽ أفعاليـ, كما قاؿ سبحاف  [َ ْعَؿُؾونَ َو اُاَ٘مَ َ ُ  ْص

ػات} اَ َشاَاا]: , كما قاؿ تعالى" لمعباد مشيئة تحت مشيئة اهللإنو حيث {96:اللَّص اَ نْص َوَ اأَمَشاُاوَنا ِ َّل

ا   ()  {29:التَّصؽو ر} [الَعاَدِعَ  اُاَ وَهُّي
 

                                                 

 بىطَّة بابف المعركؼ العيٍكبىرم حمداف بف محمد بف محمد بف اهلل عبيد اهلل عبد أبك, بطة البف الكبرل اإلبانة ((
 دار, التكيجرم كحمد النصر, سيؼ بف كالكليد الكابؿ, كيكسؼ األثيكبي, كعثماف معطي, رضا تحقيؽ , العكبرم
 الصحابة, عف ذلؾ في ركم ما باب, الثاني المجمد, 1512ح, 97ص, 4ج, الرياض كالتكزيع, لمنشر الراية

 .عنو اهلل رضي الصديؽ بكر أبك اهلل رحميـ القدر في كمذىبيـ

 1415 األكلى,:  الطبعة,المحمكد صالح بف صالح بف الرحمف عبد, األشاعرة مف تيمية ابف مكقؼ:  انظر()
 (1308/ 3).الرياض – الرشد مكتبة: الناشر, ـ 1995 / ىػ

, ىػ1424 الثانية: الطبعة, الجبريف حمادة بف العزيز عبد بف اهلل عبد, اإلسبلمية العقيدة تسييؿ مختصر( )
 (13: ص).الرشد مكتبة: الناشر
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 السنة يؤمنكف بمراتب القضاء كالقدر األربع الثابتة في الكتاب كالسنة التي مف لـ يؤمف بيا كأىؿ
 : كىي لـ يؤمف بالقضاء كالقدر

 

 : السابقمأي العل الرب سبحانو باألشياء قبل كونيا لمالمرتبة األولى ع
 كاتفؽ عميو جميع الصحابة كمف تبعيـ مف , فقد اتفؽ عميو الرسؿ مف أكليـ إلى خاتميـ

ا] :األمة كخالفيـ مجكس األمة ككتابتو السابقة تدؿ عمى عممو بيا قبؿ ككنيا كقد قاؿ تعالى َو ِ ْص

ُيا َ اَااَوَن ْص ِ ُ ا ٫م ِهِّب ِ ُ ا٨مِ َهااَوَ  ْص اُ  ْص َ ُيا٨مِ َهااَ يْص ِضاَ٘م ِ َ ًةا٩َما٫ُم  اَ ََتْص اَٖما٢ِمٌياِِما  َ ْص َ ِةا ِِّنِهِّب
َماَلاِ َ ا٫مِ ْص ٩َماَلاَ ٓمَهُّي

َ ُم نَا َ ُ اَ ااَ أَم ْص اَ ٢مْص ُ ا٫َمَ ا٩َماَلا ِِّنِهِّب ِ َكاَوُنَ  ِهِّب قاؿ مجاىد عمـ مف إبميس   {30:البؼرة}[ ُنَ  ِهِّبُ آمَِ مْص
 كاف في عممو أنو سيككف مف تمؾ الخميقة أنبياء كرسؿ كقـك : كقاؿ قتادة,المعصية كخمقو ليا

 () .صالحكف كساكنك الجنة
 

 الكتابة مرتبة :المرتبة الثانية
احِلُ نَا]:  حيث يقكؿ اهلل تعالى َضاَ ِ ُٕمَهاا٢ِمَ اِدَيا ٫م َّل ا  َ ْص ِ اَ نَّل ٪مْص ِ ا ٫م ِهِّب آَم ْص ُٓم ِ اِ يْص ا٪َمَ  ْص َااِِما ٫م َّل  َو٫َمَ  ْص

ٍما٢َمآمِِ  يَا*  اِِماَ َ  ا٫َمَ اَل٧ًماا٫مَِ  ْص فالزبكر ىنا جميع الكتب المنزلة مف السماء   {107-106 :األكبقاء}[  ِنَّل
 كعباده الصالحكف أمة , كاألرض الدنيا, كالذكر أـ الكتاب الذم عند اهلل.ال تختص بزبكر داكد

 .()"محمد صمى اهلل تعالى عميو كسمـ ىذا أصح األقكاؿ في ىذه اآلية
 

 المشيئة مرتبة: الثالثة لمرتبةا
قد دؿ عمييا إجماع الرسؿ مف أكليـ إلى آخرىـ كجميع الكتب المنزلة مف عند اهلل   ك

كالفطرة التي فطر اهلل عمييا خمقو كأدلة العقكؿ كالعياف كليس في الكجكد مكجب كمقتض إال 
َ ٫ُم َنَ ا٢َمِيا] :اذ يقكؿ ربنا فما شاء كاف كما لـ يشأ لـ يكف ,مشيئة اهلل كحده َ ااَو آلَِ٘مَ ِةاَوَ  ْص نْص ِِما ٫م َهُّي

ا اَٟماَاا اُاَ ٢َمْص ََ ُ  ْص ِ َ اِ َيا ُٙم ْص ِِ اَو٫َم ْص َ ُ ا ُٙم ْص اَو اُاَ  ْص َ  ُنُ  ْص ا٨َمإِ٘مْص ا٫مُِ  ُ  ْص اُُتَ اَو ِنْص ٌ اَ٘مٛمْص اَلٌواََلُ ْص ا ِاْص  ٫مَ َ اَ ىا٩ُميْص

ا اَا٢َمِ  ٌ اَٗم ِ  ٌا َٗم ْص َاا ٫َِم ْصَ اَوَ اا] :كقكلو220:البؼرة}[  ِنَّل آمِِهاُن ًٗمااَو ٫مَّلِ ياَ وْص اِ َيا ٫م ِهِّب ِياَ ااَوَّصَّل َعا٫َمُ  ْص ََشَ

ا ٫َِم ْصِها اُا ٢ُم ُ  ْص ٪م٤َِماَ اأَم ْص ِ ا٢َمَٚما ُٙم٦مْص ٩ُم  ا٨مِ ِها٪َمُٜمَ  ُم  ا ٫م ِهِّب َياَوَ أَمَ َ  َّل
اَ ٩مِ َ  ِ  َ اَوُ  َٞمىاَو٢ِم َ ىاَ نْص َواَّل ْص َاآمِِها ِٓمْص

ا اَ َشاُااَوَ ْصِ يا ٫َِم ْصِهاَ يْص َ  ِيا ٫َِم ْصِهاَ يْص ورى}[ُ ـِقُي ََيْص كىذه اآليات كنحكىا تتضمف الرد عمى  {13:الشُّ

                                                 

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد , شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ :  انظر(1)
(29: ص) .دار المعرفة, بيركت, لبناف: الناشر, ـ1978/ىػ1398: الطبعة, شمس الديف ابف قيـ الجكزية  

 

(39:ص ) المرجع السابؽ(2)  
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طائفتي الضبلؿ نفاة المشيئة بالكمية كنفاة مشيئة أفعاؿ العباد كحركاتيـ كىداىـ كضبلليـ كىك 
سبحانو تارة يخبر أف كؿ ما في الككف بمشيئتو كتارة أف ما لـ يشأ لـ يكف كتارة أنو لك شاء لكاف 
خبلؼ الكاقع كأنو لك شاء لكاف خبلؼ القدر الذم قدره ككتبو كأنو لك شاء ما عصى كأنو لك شاء 

لجمع خمقو عمى اليدل كجعميـ أمة كاحدة فتضمف ذلؾ أف الكاقع بمشيئتو كأف ما لـ يقع فيك 
لعدـ مشيئتو كىذا حقيقة الربكبية كىك معنى ككنو رب العالميف فبل خمؽ كال رزؽ كال عطاء كال 
منع كال قبض كال بسط كال مكت كال حياة كال إضبلؿ كال ىدل إال بعد إذنو ككؿ ذلؾ بمشيئتو 

َ اُ اَ اا] : تعالى اهللكتككينو إذ ال مالؾ غيره كال مدبر سكاه كال رب غيره قاؿ ُ ُقاَ ااَ َشاُااَوََيْص َ اََيْص َوَ ٓمَهُّي

٪ُم نَا ِ اُ ٦مْص ُةاُٞم ْصَ اَنا اِاَؤَمَ ا٥َما٢َمَمَّل ُ ا ِاَٛمَ ٍباِ َيا]: كقاؿ68:الؼلص}[ ٪َماَناََلُ اِِماَ  ْص ا٪ُم ْصُ  ْص اا ٫م َّلاُ ا ِنْص َ َ ااَ  َهُّي

اِِما اَوُنِ  َهُّي ا٫َمُ  ْص َ َ ٍةا٫مِ َُ ٤مِهِّب اُُمَ َّل ِ َ ٍةاَو٧َمٛمْص َ ٍةاُُمَ َّل اُ لْص اِ يْص ا٢َمَ َ ٍةإُم َّل اِ يْص اُن ْصَ ٍةإُم َّل اِ يْص أُمَ  ٍوإُم َّل اِ يْص ااَ٘مَ  ْص َا٪ُم ْص ِثا٨َمإِنَّل  ٫مَ  ْص

ا ٥َِما اُ َ دَهُّي اَ يْص اَوِ  ْصُ  ْص اُ َ َ ّمَّل اَ يْص اَوِ  ْصُ  ْص ٪ُم ْص ا٫مَِ  ْصُ ُ   اَ ُٟم َّل اًلإُم َّل ا٠مِ ْص ِ ُٖمُ  ْص اُنخْص ىإُم َّل َٗماِماَ ااَنَشاُاا ٥َِماَ َٖمٍياُ َ مًّ   َ ْص

ا َ َ تْص اَوَ نْص اَوَ َٓمتْص تْص َ  َّل َ ٫مْص َاا٢َمَ  ْصَهاا َٙماَاا  ْص َضاَ اِ َ ًةا٨َمإَِ  اَ نْص ٍ اَٟم ْصً ااَؤَمَ ىا  َ ْص ِ ا٢ِم ْص آَم ْص َ َ اِ يْص َ ِلا ٫مُ ُمِ ا٫مَِ  ْصاَلاَ  ْص َ  ْص

ٍجا اَ وْص ا٪ُميِهِّب اُا َ ٍةاَ ااَٟماَاا] :كقاؿ  {5:احلي} [َ ِقٍي ِ يْص َبَك ِِماَ يِهِّب  . () {8:آكػطار} [َركَّص
 

يجاده ليا : الرابعةالمرتبة  خمق اهلل سبحانو األعمال وتكوينو وا 
 

كىذا أمر متفؽ عميو بيف الرسؿ صمى اهلل تعالى عمييـ كسمـ كعميو اتفقت الكتب اإلليية 
 فأخرجت طاعات مبلئكتو كأنبيائو , كخالؼ في ذلؾ مجكس األمة,كالفطر كالعقكؿ كاالعتبار
 بؿ جعمكىـ ىـ , كىي أشرؼ ما في العالـ عف ربكبيتو كتككينو كمشيئتو,كرسمو كعباده المؤمنيف

 فعندىـ أنو سبحانو ال يقدر أف ييدم , كال تدخؿ تحت قدرتو,الخالقكف ليا كال تعمؽ ليا بمشيئتو
نما ذلؾ بجعميـ أنفسيـ كذلؾ ر,ضاالن كال يضؿ ميتديان كال يقدر أف يجعؿ المسمـ مسممان كالكاؼ  كا 

 كقد نادل القرآف بؿ الكتب السماكية كميا كالسنة كأدلة التكحيد كالعقكؿ عمى ,ال يجعمو تعالى
( ). كصاح بيـ أىؿ العمـ كاإليماف مف أقطار األرض,بطبلف قكليـ

 
 

                                                 

(44,43ص )شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ :  انظر(1)  
 (49: ص) المرجع السابؽ: انظر ()
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 موقف القرطبي من عقيدة القضاء والقدر ورده عمى القدرية

     إف القرطبي يعتقد بما يعتقد بو السمؼ الصالح في عقيدة القضاء كالقدر كيرد بصراحة 
ككضكح عمى القدرية, حيث يظير ىذا في غير مكضع مف تفسيره, كأذكر ىنا أمثمة ثبلثة لذلؾ 

:مف تفسير القرطبي عمى النحك اآلتي  
 

 َخَؾْؼـَاُه ] حيث يقكؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى- 1
ٍ
ء الذم عميو أىؿ كا{49: ٫م م }ا[ٓمَِ َ  ٍاإِكَّصا ُكلَّص يَشْ

السنة أف اهلل سبحانو قدر األشياء, أم عمـ مقاديرىا كأحكاليا كأزمانيا قبؿ إيجادىا, ثـ أكجد منيا 
ما سبؽ في عممو أنو يكجده عمى نحك ما سبؽ في عممو, فبل يحدث حدث في العالـ العمكم 

رادتو دكف خمقو, كأف الخمؽ ليس ليـ فييا إال  كالسفمي إال كىك صادر عف عممو تعالى كقدرتو كا 
ضافة , كأف ذلؾ كمو إنما حصؿ ليـ بتيسير اهلل تعالى كبقدرتو كتكفيقو نكع اكتساب كنسبة كا 

ليامو   () . ال كما قالت القدرية كغيرىـ مف أف األعماؿ إلينا كاآلجاؿ بيد غيرنا,كا 

ا] :قكلو تعالى- 2 ا٢َمَمَّل َ ٫ُميَّل اَ َشاُااَو٫َمُ  ْص اَ َشاُااَوَ ْصِ ياَ يْص اَ يْص اُ ِليَهُّي ًةاَو ِٗمَ ًةاَو٫َم ِيْص اُ  َّل َ َ ُ  ْص اَٟماَاا اُاَاَ َو٫َم ْص

ا بخذالنو إياىـ, عدال منو  (كلكف يضؿ مف يشاء) .أم عمى ممة كاحدة {93:الـحل} [َ ْعَؿُؾونَ ٪ُم ْصُ  ْص
.  بؿ تسألكف أنتـ,بتكفيقو إياىـ, فضبلن منو عمييـ, كال يسأؿ عما يفعؿ (كييدم مف يشاء). فييـ

 في الكاردة في اآلية اثناف كتسعكف السابقة ليذه كليبينف"  كالبلـ فيواآلية ترد عمى أىل القدر
(2 )."مع النكف المشددة يدالف عمى قسـ مضمر, أم كاهلل ليبينف لكـ كلتسئمف" كلتسألف "اآلية   

 

ا]قكلو تعالى- 3 آَم ْص َُه ْص َ ا٫َمُ ِِضَ اَ ٓمِهِّب اِ يْص َ ا٪َم َِمٌةاَٞمَ َ تْص َ َ ُ   اَو٫َم ْص ًةاَو ِٗمَ ًةا٨َما٘مْص اُ  َّل َوَ اا٪َماَنا ٫م َّلاُ ا ِ َّل

َ  ُِ  نَا   {19: وكس} [٨مِ ََما٨مِ ِهاََيْص
ـٍ }فقكلو تعالى  بِّنؾى لىقيًضيى بىٍينىيي لىٍكال كىًممىةه سىبىقىٍت ًمٍف رى إشارة إلى القضاء كالقدر؛ أم لكال  {كى

ما سبؽ في حكمو أنو ال يقضى بينيـ فيما اختمفكا فيو بالثكاب كالعقاب دكف القيامة لقضي بينيـ 
 , فأدخؿ المؤمنيف الجنة بأعماليـ كالكافريف النار بكفرىـ , كلكنو سبؽ مف اهلل األجؿ في الدنيا

 ( ).مكعدىـ القيامة  فجعؿ,مع عممو بصنيعيـ
 

اَوَ ا]  :قكلو تعالى- 4 ِ َ اََلُ ْص ْصاَ ُ ِيا اُا٫مَِ  ْص ً  اَ  َد ُدو ا٪ُم ْص ا  ْص ا٪َمَ ُ و إُم َّل اَ َ  ُ  إُم َّل ا٪َمَ ُ و إُم َّل ا ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  إُم َّل  ِنَّل

ا ِ َ ُ ْص لـ يكف اهلل ليغفر ليـ كال ). أصركا عمى الكفر (ثـ ازدادكا كفرا) {137:الـساء} [َسبِقًي ٫مَِ هْص
                                                 

(148 /17)تفسير القرطبي :  انظر(2)  

 (172/ 10)تفسير القرطبي  ()
 (322,323/ 8)تفسير القرطبي  ()
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كفي . ال يخصيـ بالتكفيؽ كما يخص أكلياءه: كقيؿ. طريقان إلى الجنة( سبيبلن . )يرشدىـ (لييدييـ
ىذه اآلية رد عمى أىؿ القدر, فإف اهلل تعالى بيف أنو ال ييدم الكافريف طريؽ خير ليعمـ العبد أنو 

 (). إنما يناؿ اليدل باهلل تعالى, كيحـر اليدل بإرادة اهلل تعالى أيضا
 

ا ٫مَّلِ  َياُ َادَهُّيوَنا اَاَوَ ُٞم ٫َمُهاُ و٫َم َِ اِِما]حيث يقكؿ عند تفسير سكرة القدر عند قكؿ تعالى  -5  ِنَّل

  .استدؿ مالؾ رحمو اهلل مف ىذه اآلية عمى معاداة القدرية كترؾ مجالستيـ  {20:ادجادلة}[   ََ ٫مِهِّب٤مَا
ال تجد قكمان : ال تجالس القدرية كعادىـ في اهلل, لقكلو تعالى: قاؿ أشيب عف مالؾ

كفي معنى أىؿ القدر جميع أىؿ : قمت يؤمنكف باهلل كاليـك اآلخر يكادكف مف حاد اهلل كرسكلو
 ( ).الظمـ كالعدكاف

  كفي نفس المعنى ينقؿ القرطبي نفس المعنى عند تفسيره لقكؿ لآلية األكلى مف سكرة 
ا]التغابف في قكؿ اهلل تعالى  ُ اَوُ َ ا٢َمَٚما٪ُميِهِّب ُ اَو٫َمُها حَلمْص ِضا٫َمُها ُٙم ْص ََمَو ِتاَوَ ااِِما  َ ْص ُ َ  ِهِّبُ ااِاَ ااِِما ٫م َّل

ٍاا كىك أحسف األقكاؿ, كالذم - قاؿ الزجاجفيقكؿ ك  "كىك عمى كؿ شيء قدير {1:التغابن} [َقِ  رٌ َ ْص
إف اهلل خمؽ الكافر, ككفره فعؿ لو ككسب, مع أف اهلل خالؽ -: عميو األئمة كالجميكر مف األمة

يمانو فعؿ لو ككسب, مع أف اهلل خالؽ اإليماف. الكفر كالكافر يكفر كيختار . كخمؽ المؤمف, كا 
 كال يجكز أف يكجد مف كؿ ؛ ألف اهلل تعالى قدر ذلؾ عميو كعممو منو؛الكفر بعد خمؽ اهلل إياه

كاحد منيما غير الذم قدر عميو كعممو منو, ألف كجكد خبلؼ المقدكر عجز, ككجكد خبلؼ 
. ()كفي ىذا سبلمة مف الجبر كالقدر . المعمكـ جعؿ, كال يميقاف باهلل تعالى

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (416/ 5)تفسير القرطبي  ()

 (308/ 17)تفسير القرطبي : انظر( )

 (133/ 18)تفسير القرطبي : انظر( )
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عقيدة المعتزلة من القضاء والقدر  : ثانًيا
 

, كىـ أتباع () كيمقبكف بالقدرية كالعدلية.يسمكف أصحاب العدؿ كالتكحيدإف المعتزلة 
اعتزلكا مجمس الحسف البصرم رحمو اهلل, كككنكا ليـ " ألنيـ ,سمكا بالمعتزلةككاصؿ بف عطاء, 

 كأيضا في أصكؿ السمؼ الصالح رضي اهلل عنيـجماعة كتبنكا مذىبان في التكحيد يخالؼ مذىب 
مف , رىـ المنكركف لمقد" القدرية"ك ()".اإليماف جعمكا ليـ أصكالن غيرىا, كىي األصكؿ الخمسة

, (), كغيبلف الدمشقي()معبد الجيني الذيف تربكا عمى يد كأشباىـ حديثان , المعتزلة قديمان 
إف عمـ اهلل مستأنؼ ليس : المنكركف لمقدر, المكذبكف بتقدير اهلل تعالى ألفعاؿ العباد, الذيف قالكا

ف العباد ىـ المكجدكف ألعماليـ  .يطمؽ عمى مف نفى القدرك""(). المعتزلةكبقكليـ قالت. بقديـ, كا 
(  )."كقد سبؽ بياف أف المعتزلة تبنكا نفي القدر كضمكه إلى بدعيـ األخرل

 

                                                 

 (42/ 1)الشيرستاني كالنحؿ الممؿ:  انظر()
شرح رسالة اإلماـ المجدد : كطبع الكتاب باسـ)شرح عقيدة اإلماـ المجدد محمد بف عبد الكىاب  ()

 كقد سبؽ عرض األصكؿ (28: ص) صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف (محمد بف عبد الكىاب
 . مف البحث25الخمسة في صفحة 

يىًني ذكره الكاقدم في الصحابة , كقاؿ  () اًلد الجي ٍعبىدي بفي خى أسمـ قديمان, ككاف أحد األربعة الذيف حممكا ألكية : مى
لبصرة بالقدر في اجيينة يـك الفتح, كمات سنة ثنتيف كسبعيف, كىك ابف بضع كثمانيف سنة, , أٌكؿ مف تكمـ 

 أسد الغابة أسد الغابة البف األثير:  انظر.كانتقؿ مف البصرة إلى المدينة, فنشر فييا مذىبو (التحكيـ)كحضر يـك 
: , تحقيؽأبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف الشيباني الجزرم, عز الديف ابف األثير, في معرفة الصحابة
 .دار الكتب العممية: الناشر, األكلى: الطبعة, عادؿ أحمد عبد المكجكد- عمي محمد معكض 

 (1006/ 2)تاريخ اإلسبلـ ت بشار : كانظر( 264/ 7)األعبلـ لمزركمي :  كانظر(229/ 5 )
كىك ثاني مف تكمـ في القدر . مف القدرية" الغيبلنية " تنسب إليو فرقة  غيبلف بف مسمـ الدمشقي, أبك مركاف ()

كاف غيبلف يقكؿ بالقدر خيره كشره : " قاؿ الشيرستاني في الممؿ كالنحؿ. كدعا إليو, لـ يسبقو سكل معبد الجيني
مف العبد, كفي االمامة إنيا تصمح في غير قريش, فمما مات عمر جاىر بمذىبو, فطمبو ىشاـ بف عبد الممؾ, 

/ 5)األعبلـ لمزركمي : انظركأحضر االكزاعي لمناظرتو, فأفتى االكزاعي بقتمو, فصمب عمى باب كيساف بدمشؽ 
 (294/ 3)تاريخ اإلسبلـ ت بشار :  كانظر(124

 :كانظر (94: ص) شرح العقيدة الكاسطية لميراس :, كانظر(63: ص)محققا - اإليماف لمقاسـ بف سبلـ  ()
 .(1167/ 3)فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا 

 (68/ 1)االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار  ()
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 أطمقو عمييـ أىؿ السنة كغيرىـ, كىـ يتمنعكف منو, كال يقركف  القدريةاسـكيظير ىنا أف 
اعمـ أف القدرية عندنا إنما ىـ المجبرة كالمشبية, كعندىـ : "بو, يقكؿ القاضي عبد الجبار في ذلؾ

 ()".المعتزلة؛ فنحف نرمييـ بيذا المقب كيرمكننا بو
 

قكؿ المعتزلة القدرية أنيـ جعمكا كؿ ما كاف مف بني آدـ ظممان كقبيحان يككف مف اهلل ك
 فإف اهلل عزكجؿ الرب الغني .كىذا باطؿ-  فقاسكا أفعاؿ اهلل بأفعاؿ خمقو .عزكجؿ ظممان كقبيحان 

: القادر كالخمؽ ىـ الفقراء المقيكركف, كما أف ىذا القكؿ أدخميـ في أقكاؿ باطمة كثيرة منيا
 كلك لـ يفعؿ ككقع مف العباد كفر كفسؽ فعذبيـ ,زعميـ أف اهلل يجب أف يعمؿ لعباده األصمح

 كليس ,عميو كاف ظالمان ليـ, كنحك ذلؾ, مما ىك في الحقيقة داخؿ تحت تفضؿ اهلل كرحمتو
داخبلن تحت الكاجب عميو الذم إف أخؿ بو فيك مقصر فيما يجب عميو, كذلؾ مثؿ اليداية 

كالتكفيؽ إلى الخير فإنيا مف فضؿ اهلل كرحمتو كلو المشيئة التامة في التفضؿ بيا أك منعيا, كما 
أف لو الحكمة البالغة في ذلؾ كالحمد أيضان, كليذا القدرية ال يحمدكف اهلل عمى ما أنعـ بو عمى 
العباد, إذ يركف ذلؾ مف الكاجب عميو كاإلخبلؿ بو قبيح, كما أنيـ يركف أنو مف باب العرض 

نعاـ منو,المستحؽ, كأما أىؿ السنة فإنيـ يركف ذلؾ غير كاجب عميو  , بؿ ىك تفضؿ كا 
 ( ).فيحمدكنو الحمد كمو عميو كيسألكنو الفضؿ كالزيادة

 

ىذا مذىب المعتزلة القدرية في أف األمر دليؿ عمى اإلرادة كأف صيغة األمر ال دليؿ 
: المعتزلي في ()ف البصرمم الحسك أب, حيث ذكر ذلؾعمييا إال إرادة اآلمر كقكع األمر

  () .  في أصكؿ الفقو()المعتمد

                                                 

-ىػ1415(1)ط, محمد با كريـ محمد با عبد اهلل, (رسالة دكتكراه)كسطية أىؿ السنة بيف الفرؽ : انظر( )
 (378: ص).السعكدية- الرياض- دار الراية لمنشر كالتكزيع, ـ1994

 (214/ 1 )المرجع السابؽ:  انظر()

. كلد في البصرة كسكف بغداد كتكفي بيا.أحد أئمة المعتزلة: محمد بف عمي الطيب, أبك الحسيف, البصرم ()
 .(275/ 6) األعبلـ لمزركمي :انظر.(لو تصانيؼ كشيرة بالذكاء كالديانة عمى بدعتو): قاؿ الخطيب البغدادم

األمر كالنيي, كالعمـك كالخصكص, كالناسخ كالمنسكخ, : المعتمد كتاب في أصكؿ الفقو يبحث في  ()
, كالقياس إال أنو عمى مذىب المعتزلة كمشربيـ لذا تراه عقد بابا ألفعاؿ المكمفيف تكمـ فيو كاالجتيادكاإلجماع, 

 .عمى الحسف كالقبح كأكثر نقمو عف مشايخ المعتزلة كأبي عمي الجبائي كأبي ىاشـ

خميؿ : , تحقيؽمحمد بف عمي الطيب أبك الحسيف البىٍصرم المعتزلي, في أصكؿ الفقولمعتمد ا: انظر( )
  (.51-1/49).بيركت– دار الكتب العممية : الناشرىػ, 1403األكلى, :  الطبعة,الميس
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 كالتكحيد متبلزماف, فمف أنكر القدر فقد لقضاء كالقدر أف اإليماف باكعقيدة السمؼ تؤكد
ما يدعكنو مف تكحيد الربكبية بإنكارىـ نقضو المعتزلة ب األمر الذم ما يدعيو مف التكحيد, ضنؽ

 فمـ يتـ ليـ بناء عمى ذلؾ إثبات تكحيد الربكبية ,اإلرادة كلمقدر, كذلؾ إلنكارىـ االنفراد بالخمؽ
كىك اإلرادة كالتصرؼ المطمؽ مف جميع النكاىي, بحيث ال يخرج شيء في ىذا الكجكد عف ممكو 

كتكحيد الربكبية مستمـز .  الذم ينقضو المعتزلة بإنكارىـ القدرالتكحيدكىذا ىك  كقدرتو كتصرفو,
لتكحيد األلكىية, فما داـ ىك الرب الخالؽ المالؾ المتصرؼ فيمـز مف ذلؾ أف يككف ىك اإللو 

 فقد انتقض عميو أيضان تكحيد األلكىية لما بينيما ,المعبكد كحده, فمف انتقض عميو تكحيد الربكبية
 ( ).مف التبلـز
 

باألشياء عمـ اهلل تعالى سبؽ  يقكؿ بعدـ ا ممف انقرضك المعتزلة القدريةكيكجد أيضان مف
لـ يقدر األمكر أزالن, كلـ يكتبيا, كلـ يتقدـ لو عمـ بيا, - تعالى - قبؿ كجكدىا, كزعميـ أف اهلل 

نما يأتنفيا عمما حاؿ كقكعيا, كىؤالء انقرضكا, كأما القدرية المثبتة لسبؽ العمـ باألشياء, إنما  كا 
ة ليـ, كاقعة منيـ عمى جية االستقبلؿ, ال إذف كال رخالفكا السمؼ في زعميـ أف أفعاؿ العباد مقد

 () .صنع لمبارم في ذلؾ
 

 كا فقد كفركىنا غبلتيـ الذيف قالكا معتقديف بعدـ عمـ اهلل تعالى باألشياء قبؿ كقكعيا,
ناظركا القىدىًريَّة بالعمـ, فإف أنكركه : عند أئمة أىؿ السنة, كليذا قاؿ مف قاؿ مف أئمة أىؿ السنة

ف أقركا بو خصمكا  ( ).كفركا, كا 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(331/ 2)االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار: انظر( )
 .(359/ 1)لكامع األنكار البيية : انظر( )

مطبكع ضمف الرسائؿ كالمسائؿ النجدية, )جكاب أىؿ السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة كالزيدية : انظر( )
ىػ, النشرة الثالثة, 1349األكلى بمصر, :  الطبعة,أبك سميماف عبد اهلل النجدم (الجزء الرابع, القسـ األكؿ

 .(107: ص), دار العاصمة, الرياض, المممكة العربية السعكدية: الناشر, ىػ1412
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المطمب الثاني 
. نماذج من أراء المعتزلة في القضاء والقدر وموقف القرطبي منيا

 

. خمق أفعال العباد: أوًو 
 

 

 ,نكرت المعتزلة خمؽ أفعاؿ العباد لما ليس بقائـ في العقكؿ كال متكىـ في األكىاـأ
 أف اهلل ال ىـ ككذلؾ قكؿ,كزعمت القدرية أف اهلل ال يدع الغاية مف الخير الذم يقدر عميو إال فعمو

 إف اهلل ال يريد ككف الشر : كأنو كمو فعؿ العباد كيقكؿ المعتزلة,يقدر عمى شيء مكجكد مف الشر
ف لـ يكف ما يريده اهلل كما قالت الزنادقة في ككف  ألحد كمف أحد كيريده الشيطاف ثـ يككف ذلؾ كا 

ف لـ يرده اهلل  كاضحان في كبلـ القاضي احيث يظير ىذ. ()ذلؾ مف الشيطاف كخالؽ الشر كا 
كالغرض بو "  خمؽ األفعاؿ ليقكؿ فعبدالجبار في كتابو شرح األصكؿ الخمسة عند حديثو ع

 ()"الكبلـ في أف أفعاؿ العباد غير مخمكقة فييـ كأنيـ المحدثكف ليا
 

فعند أىؿ السنة أفعاؿ العبد مخمكقة هلل, كعند المعتزلة أف المخمكؽ خالؽ " :قاؿ العراقي
 القائمكف بخمؽ أفعاؿ العباد يقكلكف ذلؾألفعالو, كمع ىذا فأىؿ السنة ال يكفركنيـ فأىؿ السنة 

َمُ  نَا] :لداللة الكتاب كالسنة, كاألدلة العقمية, قاؿ تعالى اَوَ اأَم ْص ػات}[ َو اُاَ٘مَ َ ُ  ْص كقد . 96:اللَّص
في أكاخر عصر الصحابة, كأكؿ مف ىذا انعقد اإلجماع عمى ىذا, ثـ حدث قكؿ القدرية النفاة 

 ( )". ليقكلكا بعدـ خمؽ اهلل ألفعاؿ العبادكمعبد الجيني اشتير عنو ذلؾ غيبلف القدرم
 

عمى أف أفعاؿ العباد مف تصرفاتيـ   اتفؽ كؿ أىؿ العدؿ":يقكؿ القاضي عبد الجبار 
أقدرىـ عمى ذلؾ كال فاعؿ ليا كال - عز كجؿ -كقياميـ كمقصكدىـ حادثة مف جيتيـ كأف اهلل 

 ()"خطؤه عظـ فقد كمحدثيا خالقيا سبحانو  محدث سكاىـ كأف مف قاؿ إف اهلل
 

فقكؿ القاضي عبد الجبار ىنا يؤكد ما سبؽ مف أف المعتزلة يقكلكف بأف العبد يخمؽ 
 خمؽ الفعؿ إلى اهلل تعالى تنزييان هلل مف فعؿ القبيح إذا فعمو العبد, كىـ بذلؾ فأفعالو, كال ينسبك

                                                 

 (92: ص)التكحيد : انظر( )
 (323) القاضي عبد الجبار شرح األصكؿ الخمسة( )

, عبد المطيؼ بف عبد الرحمف آؿ الشيخ, تحفة الطالب كالجميس في كشؼ شبو داكد بف جرجيس: انظر( )
دار : الناشر, ـ1990/ ىػ1410الثانية, :  الطبعة,عبد السبلـ بف برجس بف ناصر آؿ عبد الكريـتحقيؽ 

 .48 كقد سبؽ الترجمة ليما صفحة  بتصرؼ,(52: ص)العصمة 
 (8/3 )الجبار عبد لمقاضي , كالعدؿ التكحيد أبكاب في المغني ()
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 الفعؿ كاإلحداث كاإليجاد, كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ القاضي ال ينفكف أف اهلل أعطى العبد قدرة فعؿ
الفائدة تحت كصفنا اهلل تعالى بأنو أقدرنا عمى ىذا الشيء, ىي أنو أكجد فينا   إف":عبد الجبار 

 ()" كالمخصكصالقدرة التي شأنيا أف تتعمؽ بيذا المقدكر
 لمقياـ العبد تييئة  ىنا ىي تمؾ القدرة المتمثمة فير التي يتحدث عنيا القاضي عبد الجباةكالقدر
  . األمر الذم ال يعني أف تككف أفعاؿ العباد مف ربيـإيجاده ك كخمقو بفعمو

ثبات قكليـ في نفي خمؽ اهلل  فيذه النصكص مف كتب المعتزلة كافية في تصكير مذىبيـ, كا 
. أفعاؿ العباد

: موقف القرطبي من خمق أفعال العباد
 

أبرز القرطبي رحمو اهلل تعالى في تفسيره الجامع وحكام القرآن موقفو الواضح الجمي و ذلك 
 :فيما يأتي

 

 ٌفا] : تعالى  قكؿ اهلل أَم َِياُ َ  َيا٨َماَلاَ٘م ْص اِ  ِهِّبياُ ً ىا٨َمَميْص ااَ  ْصٔمَِ  َّلُ  ْص ٩ُم ْص َاا  ْص ُِ   اِ  ْصَهااَ ِ ً اا٨َمإِ َّل

َ ُن نَا اَ ْص اَوَ اُ  ْص كتاب اهلل قالو : فقيؿ" ىدل"  اختمؼ في معنى قكلو {38:البؼرة}[ ٢َمَ  ْصِه ْص
لى : كقالت فرقة. التكفيؽ لميداية: كقيؿ. السدم اليدل الرسؿ كىي إلى آدـ مف المبلئكة كا 

إشارة إلى أف " مني" كفي قكلو. بنيو مف البشر كما جاء في حديث أبي ذر كخرجو اآلجرم
 () .أفعاؿ العباد خمؽ هلل تعالى خبلفا لمقدرية كغيرىـ كما تقدـ

 

 َناا]:قكؿ اهلل تعالى اَ ٓمَّل َااَ أُمَؤ ِ٘م ْص َ َ َ تْص اَو٢َمَ  ْصَهااَ اا ٪مْص ااَ اا٪َمَ َ تْص َ َهااََلَ اُوٞمْص ً اا ِ َّل َ اُ َ  ِهِّبُيا اُاَن ْص

مِهِّب ْص َااَ ااَ ا ا٩َم ْص ِ َااَ ٓمَّل َااَوَ اُ َ َ ُها٢َمَٚما ٫مَّلِ  َياِ يْص ً ا٪َمََماَْحَ ْص ا٢َمَ  ْص َاا ِِصْص ِميْص َ  ْصَنااَ ٓمَّل َااَوَ اَ ْص اَ ٘مْص اَنِ   َااَ وْص  ِنْص

ِما ٫مَ ا٨مِِ  يَا َناا٢َمَٚما ٫مَ  ْص َ َناا٨َمانْص٭ُمْص َْحْص َااَ نْصَتاَ  ْص ا٫َم َااَو  ْص ِ  ْص ُيا٢َم َّلااَو ٧مْص   {286:البؼرة}[ ٠َما٩َمَةا٫َم َاآمِِهاَو ٢مْص

 ككرر فعؿ الكسب فخالؼ بيف التصريؼ حسنان لنمط الكبلـ,  بويفرح المرء بكسبو كيسر
كيظير لي في ىذا أف الحسنات : فميؿ الكافريف أميميـ ركيدان قاؿ ابف عطية: قاؿ كما

ىي مما تكتسب دكف تكمؼ, إذ كاسبيا عمى جادة أمر اهلل تعالى كرسـ شرعو, كالسيئات 
تكتسب ببناء المبالغة, إذا كاسبيا يتكمؼ في أمرىا خرؽ حجاب نيي اهلل تعالى كيتخطاه 

في ىذه اآلية - السابعة. إلييا, فيحسف في اآلية مجيء التصريفيف إحرازان, ليذا المعنى
دليؿ عمى صحة إطبلؽ أئمتنا عمى أفعاؿ العباد كسبان كاكتسابان, كلذلؾ لـ يطمقكا عمى 

                                                 

 (364(الجبار عبد لمقاضي بالتكميؼالمحيط  ()

 (328/ 1)تفسير القرطبي  ()
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كمف أطمؽ مف أئمتنا . ذلؾ ال خمؽ كال خالؽ, خبلفان لمف أطمؽ ذلؾ مف مجترئة المبتدعة
 ().ذلؾ عمى العبد, كأنو فاعؿ فبالمجاز المحض

 
 
 

 ا]:  تعالىقكؿ اهلل ا اَاَ َ ىاَو٫مُِ  ْص٣ِمَ اَ َ  ْصَتاَو٫َم ِيَّل اَوَ ااَ َ  ْصَتا ِ ْص ا اَا٩َمَ َ ُه ْص اَو٫َم ِيَّل ُ ُ  ُ  ْص أَم ْص ٨َمَ  ْص

ا اَاَٞمِم ٌيا ِ  ٤َِماِ  ْصُهآَماَلًااَٗمَ  ًاا ِنَّل ركم أف أصحاب . أم يـك بدر {17:األكػال} [َطؾِقمٌ  ُٙمؤْص
قتمت : رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لما صدركا عف بدر ذكر كؿ كاحد منيـ ما فعؿ

فنزلت اآلية إعبلما بأف اهلل تعالى ىك . كنحك ذلؾ كذا, فعمت كذا, فجاء مف ذلؾ تفاخر
كىذه اآلية ترد . المميت كالمقدر لجميع األشياء, كأف العبد إنما يشارؾ بتكسبو كقصده

 كلكف اهلل قتميـ ,المعنى فمـ تقتمكىـ: فقيؿ. عمى مف يقكؿ بأف أفعاؿ العباد خمؽ ليـ
 (). كلكف اهلل قتميـ بالمبلئكة الذيف أمدكـ بيـ: كقيؿ. بسكقيـ إليكـ حتى أمكنكـ منيـ

 
 

 .الظمم عند المعتزلة: ثانًيا
 

 يفعمو فما اإلنساف, حؽ في الظمـ ىك - كجؿ عز - اهلل حؽ في المعتزلة عند        الظمـ
ـٍ كىـ بذلؾ قاسكا فإنَّو - كجؿ عز - اهلل إلى نيسب إذا منو ظممان  كيككفي  اإلنساف  الذم الظمـ ظيٍم
. اإلنساف مف يقع الذم بالظمـ - كجؿ عز - اهلل إلى يضاؼ
 كما كاحد, كتعريفو كاحد, ضابطو الخالؽ, في أـ المخمكؽ في أكافى  سكاءه  كاحد, الظمـ فعندىـ

. يفعمو أف باإلنساف يميؽ ال ما ىك الظمـ, مف عنو - كجؿ عز - اهلل يينىزَّهي 
 

 :الظمم لغة
ـي  ٍيًر مكًضعو: الظٍُّم ٍضع الشٍَّيًء ًفي غى ًمٍف أىٍمثىاًؿ اٍلعىرىًب ًفي الشَّبو. كى ٍف أىٍشبىوى أىباه فىمىا : كى مى

ٍكري كميجاكىزىة الحدٌ  ر الى إف :  كيقكؿ العسكرم صاحب الفركؽ()ً.ظىمىـ كىأىٍصؿي الظُّمـ الجى رى الظُّمـ ضى
اف اٍلحؽ  اكـ أىك غىيرىمىا كأصؿ الظُّمـ نيٍقصى يٍستىحؽ كىالى يعقب عكضان سىكىاء كىافى مف سيٍمطىاف أىك حى
ار عىف الطًَّريؽ ًإذا عدؿ عىنوي كخكلؼ بىيف النقيضيف فىقيؿ  :كالجكر اٍلعيديكؿ عىف اٍلحؽ مف قىٍكلنىا جى

                                                 

 (431/ 3)تفسير القرطبي  ()

 (384/ 7 )المرجع السابؽ( )

محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  (373/ 12) لساف العرب ()
 ىػ 1414- الثالثة : الطبعة بيركت– دار صادر اإلفريقي الركيفعى 
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ًفي نقيض اٍلجكر اٍلعٍدؿ كىىيكى اٍلعيديكؿ اإلنصاؼًفي نقيض الظُّمـ   كىىيكى ًإٍعطىاء اٍلحؽ عمى التَّماـ كى
 ().ًباٍلًفٍعًؿ ًإلىى اٍلحؽ

 

النقيض مف ذلؾ كمو ,  فالعدؿ يدؿ عمى إعطاء الحؽ كاإلنصاؼ, كالظمـ كالجكر عمى
 .فالظمـ كالجكر يدالف عمى مجاكزة الحد كالبعد عف اإلنصاؼ

 

اعمـ أف الظمـ كؿ ضرر ال نفع فيو كال دفع ضرر , كال استحقاؽ  ): يقكؿ القاضي عبد الجبار
كال ظف لمكجييف المتقدميف , كال يككف في الحكـ كأنو مف جية المضركر بو , كال يككف في 

 (الحكـ كأنو مف جية غير فاعؿ الضرر
() 

 :كىنا يتبيف أف القاضي عبد الجبار كضع شركطان خمسة لتعريؼ الظمـ ىي
 .أف يككف ضررنا ال نفع فيو .ُ
 .أف يككف ضررنا ليس فيو دفع ضرر .ِ
 .أف يككف ضررنا غير مستحؽ .ّ
 .أف يككف الضرر ليس مف جية المضركر بو .ْ
 .أف يككف الضرر مف جية غير فاعؿ الضرر .ٓ

 

 ( )" ما يفعمو الفاعؿ بغيره مف المضار القبيحة": بأنو كلذلؾ فإف المعتزلة يعرفكف الظمـ أيضان 
 ؛ مضارنا قبيحةكيصفكنيا بأنيا أم التي انتفت فييا الشركط الخمسة ؛كيقصدكف بالمضار القبيحة

 .عدؿ كالحكمة كالمطؼلخمكىا مف اؿ
 

كىنا يظير كاضحان أف المعتزلة في تعريفيـ لمظمـ استندكا عمى أشياء أىميا فعؿ اهلل جؿ كعبل 
الصبلح كالمطؼ كالحسف, فإذا لـ يفعؿ سبحانو كتعالى ذلؾ بغيره كاف ظالمان كجائران األمر الذم 
أرادكا تنزيو اهلل تعالى عنو فالمعتزلة يكجبكف عمى اهلل فعؿ األصمح, لكي ينفع غيره, كال يمحؽ 

 مف رضرران  بو ليصبح سبحانو غير حكيـ في أفعالو كتصرفاتو كعمى قكؿ القاضي عبد الجبا
ٍااَ٘مَ َ ُها] يجب أف يككف ظالمان كجائران فقكؿ اهلل جؿ كعبل: فعؿ الظمـ كالجكر اَ ْص َ َيا٪ُميَّل  ٫مَّلِ ياَ ٗمْص

ا َ اِناِ يْص َقا إِلنْص ا] كقكلو تعالى {7:السج ة} [صِعٍ َوَٓمَ َ اَ٘م ْص اَ  َّل َ ُ َهااَٖماِ َ ًةاَوِ َياََتُ َهُّي َؤَمَ ىا ِاَ اَلاَ ْص

ُهاَ٘م ٌِٛمآمََِما ٍاا ِنَّل اَ ْص َ َيا٪ُميَّل َ اِواُا ْصَيا اِا ٫مَّلِ ياَ ٔمْص صنع اهلل الذم أتقف كؿ " {88:الـؿل} [َ ْػَعُؾونَ  ٫م َّل

                                                 

( 231: ص)الفركؽ المغكية لمعسكرم :  انظر()
 (345) القاضي عبد الجبار  شرح األصكؿ الخمسة()
 (301 ) المرجع السابؽ()
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يدؿ عمى أف ىذه األفعاؿ القبيحة لـ يخمقيا اهلل عز كجؿ كأنيا مف فعؿ العباد كذلؾ أنيـ " شيء
يستحقكف العقكبة ك الذـ عمييا, إذ كيؼ يخمؽ الضبلؿ فييـ, ثـ يعاقبيـ عميو, كىؿ ىذا إال 

().بمنزلة مف يفسد غبلمو, ثـ يعاقبو عميو
 
 

 

بأف اهلل تعالى ال يريد القبيح بقكؿ اهلل :  عمى قكلورحيث يستدؿ القاضي عبد الجبا
ِ َ ادِا] ًَما٫مِ ْص اَوَ اا اُاُ ِ  ُ ا١ُم ْص ِ ِ  ْص آَم ْص ِماُن ٍواَو٢َماٍداَوَٕمُم َداَو ٫مَّلِ  َياِ يْص  حيث يعمؽ  {31:غافر}[ ِ  ْصَياَد ْصِوا٩َم ْص

 عمى اآلية ليقكؿ ظممان جاءت نكرة كالنكرة تفيد العمكـ فظاىر اآلية يقتضي رالقاضي عبد الجبا
 ().أنو تعالى ال يريد شيئان مما كقع عميو اسـ الظمـ

إف مما يدؿ عمى أنو تعالى ال يريد المعاصي " ويقول القاضي أيضًا في موضع آخر 
مف خمقة ىك أنو تعالى لك كاف مريدان ليا لكجب أف يككف حاصبلن عمى صفة مف صفات النقص, 

 ().كذلؾ ألنو ال يجكز عمى اهلل تعالى كبيذه الطريقة نفينا الجيؿ كعدـ الحكمة عف اهلل تعالى

ليظير ىنا أن المعتزلة تقرر أنو تعالى و يفعل الظمم وو القبيح، حيث و يريده  فكل أفعالو 
األمر الذي من خالل مبالغتيم  سبحانو وتعالى حسنة وأنو تعالى و يخل بما ىو واجب عميو

 .فيو نفوا خمق اهلل جل وعال ألفعال العباد
 

كأختـ ىنا في مكقؼ المعتزلة مف الظمـ بكبلـ الزمخشرم صاحب الكشاؼ في تفسيره لقكؿ اهلل 
َ اَٙم٤ِمَا]جؿ كعبل  ًَما٫مِ ْص اَوَ اا اُاُ ِ  ُ ا١ُم ْص َ اَ َ اُتا اِاَن ْصُ  َ اا٢َمَ  ْصَ آمِاحَلقِهِّب  حيث  {108:آل طؿران}[ ٔمِ ْص

ؽِّن كالعدؿ مف جزاء " يقكؿ مىٍيؾى ممتبسة ًباٍلحى ًتٍمؾى آياتي المًَّو الكاردة في الكعد كالكعيد نىٍتميكىا عى
, أك يزيد في عقاب  ا المَّوي ييًريدي ظيٍممان فيأخذ أحدان بغير جـر مى المحسف كالمسيء بما يستكجبانو كى

, أك ثكاب محسف كنكر ظمما كقاؿ ًلٍمعالىًميفى عمى معنى ما يريد شيئان مف الظمـ ألحد مف . مجـر
 ()"خمقو, فسبحاف مف يحمـ عمف يصفو بإرادة القبائح كالرضا بيا

 

لسمؼ  أىؿ ايقصد بيا " القبائحبإرادةفسبحاف مف يحمـ عمف يصفو " كىنا قكؿ الزمخشرم 
 كأف اهلل جؿ كعبل كما ما شاء المَّو كاف كما لـ يشأ لـ يكف: القائميفالصالح رضكاف اهلل عمييـ 

 . كما أجمع عميو السمؼخمؽ الخير خمؽ الشر, كأنو سبحانو ال يأمر بالشر

                                                 

 . الطبعة األكلى87شرح األصكؿ الخمسة مطبكعات الككيت ص: انظر( )
 (.459)شرح األصكؿ الخمسة القاضي عبدالجبار: انظر( )
 (.462)المرجع السابؽ: انظر( )
( 400/ 1)تفسير الزمخشرم الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ  ()



 الفصل الثاني                              محاور اوختالف بين المعتزلة والسمف من خالل كتب القرطبي
  

 

 66 

 :موقف القرطبي من الظمم
 

اَ نْصَتاو] يعرؼ القرطبي الظمـ في معرض تفسيره لقكؿ اهلل جؿ كعبل ُ يْص ا٩َُم ْص َااَ ااَ َدُما ٞمْص

َ َ َةا٨َمَ ُ  َنااِ َيا ٫م َّلاٙم٤ِِمَا َ َٓمااَ ِ ِها ٫مشَّل ُٖمَ ا َا َّلَةاَو٪ُماَلاِ  ْصَهااَ ٧َمً  اَٗم ْصُثاِٟم ْصُ ََماَوَ أَم ْص  ا{35: ٫م   ة}ا[َوَ وْص

التي لـ : كاألرض المظمكمة. الظمـ أصمو كضع الشيء في غير مكضعو (فتككنا مف الظالميف)
 :قاؿ النابغة. تحفر قط ثـ حفرت

عيت جكابا كما بالربع مف أحد ... كقفت فييا أصيبلال أسائميا 
 ()كالنؤم كالحكض بالمظمكمة الجمد ... إال األكارم أليا ما أبينيا 

كجؿ لو القدرة المطمقة كالسيادة  أف اهلل عزب  الصالح  السمؼ القرطبي بما يعتقد بويعتقدك
المطمقة, كأنو جؿ كعبل منزه عف الظمـ, فقد حـر الظمـ عمى نفسو مع قدرتو جؿ كعبل عمى كؿ 

َ ىاَوَ اا٪ُم َّلاا]: شيء, فقاؿ جؿ كعبل  في تفسير ىذه اآلية يقكؿ الطبرم {209:الشعراء} [َضادِِعَ ِ ٪مْص
ىبلكيـ, ألنا إنما أىمكناىـ, إذ عتكا عمينا, ككفركا  إياكما كنا ظالمييـ في تعذيبنا" الكريمة ىـ كا 

 عمييـ كاإلنذار, كمتابعة الحجج عمييـ بأف ذلؾ ال ينبغي أف األعذارنعمتنا, كعبدكا غيرنا بعد 
 ()". فاستحقكا العذابيفعمكه, فأبكا إال التمادم في الغيٌ 

 

ٍما]يقكؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى ك َ آمَِ الَّل اَ َٞماَاا٨َمَ َ  ْصَهااَوَ ااَ ٓمَهُّي ِ ِهاَوَ يْص اا٨َم ِ َ ْص ا٢َمِمَياَااحِلً َ يْص

ؾت} [لِْؾَعبِق ِ  يقكؿ تعالى ذكره كما ربؾ يا محمد بحامؿ عقكبة ذنب مذنب عمى غير  " {46:فلِّ
مكتسبو, بؿ ال يعاقب أحدان إال عمى جرمو الذم اكتسبو في الدنيا, أك عمى سبب استحقو بو 

 ()".منو
 

ـو ًلٍمعىًبيدً ك )ك يقكؿ القرطبي عند قكؿ اهلل جؿ كعبل  بُّؾى ًبظىبلَّ ؿَّ كىعىزَّ (ما رى ٍف نىٍفًسًو جى ـى عى  نىفىى الظٍُّم
ؽُّ  ٍيريىىا, دىًليميوي قىٍكليوي اٍلحى ذىا اٍنتىفىًت اٍلميبىالىغىةي اٍنتىفىى غى كىًثيرىهي, كىاً  ا] :قىًميمىوي كى ا اَاَ اَ  ْص ُِ ا ٫م َّلاَ اَٟم ْصً ااَو٫َم ِيَّل  ِنَّل

اَ  ْص ُِم نَا ُ َ ُه ْص كاألئمة األثبات, عف الزاىد العدؿ, عف  كركل العدكؿ الثقات," {44: وكس}ا[ ٫م َّلاَ اَ نْص
 اهلل صمى النبي عف ذر, مف حديث أبي: أميف األرض, عف أميف السماء, عف الرب جؿ جبللو

                                                 

( 95/ 9):  كانظر المصدر نفسو(309/ 1)تفسير القرطبي  ()
, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك جعفر الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف:  انظر()

( 403/ 19).مؤسسة الرسالة: الناشر,  ـ2000-  ىػ 1420األكلى, :  الطبعة, أحمد محمد شاكر:تحقيؽ
 (487/ 21 )المرجع السابؽ( )
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 نفسي, عمى الظمـ حرمت إني عبادم يا: »قاؿ أنو كتعالى تبارؾ اهلل عف ركل فيما كسمـ, عميو
 يا أىدكـ, فاستيدكني ىديتو, مف إال ضاؿ كمكـ عبادم يا تظالمكا, فبل محرمان, بينكـ كجعمتو
 كسكتو, مف إال عار, كمكـ عبادم يا أطعمكـ, فاستطعمكني أطعمتو, مف إال جائع, كمكـ عبادم

 فاستغفركني جميعان, الذنكب أغفر كأنا كالنيار, بالميؿ تخطئكف إنكـ عبادم يا أكسكـ, فاستكسكني
 لك عبادم يا فتنفعكني, نفعي, تبمغكا كلف فتضركني ضرم تبمغكا لف إنكـ عبادم يا لكـ, أغفر
نسكـ كآخركـ أكلكـ أف  ممكي في ذلؾ زاد ما منكـ, كاحد رجؿ قمب أتقى عمى كانكا كجنكـ كا 

نسكـ كآخركـ أكلكـ أف لك عبادم يا شيئان,  نقص ما كاحد, رجؿ قمب أفجر عمى كانكا كجنكـ كا 
نسكـ كآخركـ أكلكـ أف لك عبادم يا شيئان, ممكي مف ذلؾ  كاحد, صعيد في قامكا كجنكـ كا 

 أدخؿ إذا المخيط ينقص كما إال عندم مما ذلؾ نقص ما مسألتو, إنساف كؿ فأعطيت فسألكني
 اهلل فميحمد خيرا, كجد فمف إياىا, أكفيكـ ثـ لكـ, أحصييا أعمالكـ ىي إنما عبادم يا البحر,
 () ."نفسو إال يمكمف فبل ذلؾ, غير كجد كمف

 

     كالحديث السابؽ يؤكد عمى شيئيف ميميف ذكرىما الشيخ األلباني رحمو اهلل في تعميقو عمى 
: دؿ عمى شيئيف- أم الحديث- فيذا الطحاكية, حيث قاؿ 

 

 كفي ىذا رد عمى اإلماـ القرطبي  أنو حـر عمى نفسو الظمـ كالممتنع ال يكصؼ بذلؾ:األكؿ
.  إف الظمـ ممتنع عمى اهلل, كىك غير داخؿ تحت قدرتو: كاألشاعرة الذيف قالكا

 كىذا يبطؿ ,أنو أخبر أنو حرمو عمى نفسو كما أخبر أنو كتب عمى نفسو الرحمة: الثاني
ىك سبحانو كتب :  كاهلل ليس كذلؾ فيقاؿ ليـ,احتجاجيـ بأف الظمـ ال يككف إال مف مأمكر منيي

نما كتب عمى نفسو كحـر عمى نفسو ما ىك قادر ,عمى نفسو الرحمة كحـر عمى نفسو الظمـ  كا 
 ()."عميو ال ما ىك ممتنع عميو

 

     كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية بعد أف ذكر اآليات الكريمة السابقة المنزىة اهلل جؿ كعبل عف 
 ككذلؾ , كأنو ال يبخس عامؿ عممو,كىذه النصكص النافية لمظمـ تثبت العدؿ في الجزاءالظمـ, 

اُدوِنا] :قكلو فيمف عاقبيـ ٢ُم َناِ يْص ُ ُهُ ا ٫مَّل ِياَ  ْص اَ َِلَ ا٢َم ْصُه ْص ا٨َمََماَ ٧مْص َتْص ُ َ ُه ْص ا١َمَ ُم  اَ نْص اَو٫َم ِيْص َوَ اا١َمَ مْص َاُ  ْص

ا َ ا٧َمٛمْص َ اَوَ ااَ  ُدوُ  ْص ُ اَ ٓمِهِّب ٍااَٙمَّلااَٖماَااَ  ْص اَ ْص ا٪َماُن  اُ ُ ا] كقكلو {101:هود} [َ ْتبِقٍي  اِاِ يْص اَو٫َم ِيْص َوَ اا١َمَ مْص َاُ  ْص

خرف}[  ٫م َّلاٙم٤ِِمَا  فعاقبناىـ بغير , بيف أف عقاب المجرميف عدالن لذنكبيـ ال ألنا ظممناىـ {76:الزُّ

                                                 

 .الظمـ تحريـ باب, كاآلداب كالصمة البر كتاب, 7752ح, 4991ص, 4ج, صحيح البخارم ((

محمد ناصر : شرح كتعميؽ أبك جعفر أحمد بف محمد المصرم المعركؼ بالطحاكم, العقيدة الطحاكيةشرح ( )
 .(79: ص) .بيركت– المكتب اإلسبلمي : الناشر,  ىػ1414الثانية, : الطبعة, الديف األلباني
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 أبي فأتيت القدر مف شيء نفسي في كقع: قاؿ الديممي ابف  عف:كالحديث الذم في السنف. ذنب
 ىبلؾ فيو يككف أف خشيت كقد القدر, مف شيء نفسي في كقع إنو المنذر أبا يا: فقمت كعب ابف
 كأىؿ سماكاتو أىؿ اهلل عذب لك: فقاؿ ينفعني, أف اهلل لعؿ بشيء ذلؾ مف فحدثني أمرم أك ديني
 لؾ كاف كلك أعماليـ, مف ليـ خيران  رحمتو كانت رحميـ كلك ليـ, ظالـ غير كىك لعذبيـ أرضو
 كتعمـ بالقدر, تؤمف حتى منؾ اهلل قبؿ ما اهلل سبيؿ في فأنفقتو ذىبان  أحد جبؿ مثؿ أك أحد مثؿ
 ىذا غير عمى مت إف فإنؾ ليصيبؾ, يكف لـ أخطأؾ ما كأف ليخطئؾ يكف لـ أصابؾ ما أف

 مسعكد, بف اهلل عبد فأتيت كتسألو, مسعكد بف اهلل عبد أخي تأتي أف عميؾ كال النار, دخمت
 فقاؿ فسألتو حذيفة فأتيت فتسألو, اليماف بف حذيفة تأتي أف عميؾ كال: فقاؿ ذلؾ مثؿ فقاؿ فسألتو
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سمعت: فقاؿ فسألتو ثابت بف زيد أتيت كلك: كقاؿ قاؿ, ما مثؿ
 كانت رحميـ كلك ليـ, ظالـ غير كىك لعذبيـ أرضو كأىؿ سماكاتو أىؿ عذب لك اهلل إف): يقكؿ

 ما اهلل سبيؿ في تنفقو ذىبا أحد جبؿ مثؿ أك أحد جبؿ لؾ كاف كلك أعماليـ, مف ليـ خيرا رحمتو
 يكف لـ أخطأؾ ما كأف ليخطئؾ يكف لـ أصابؾ ما أف كتعمـ بالقدر تؤمف حتى منؾ اهلل قبمو

نؾ ليصيبؾ  (). النار دخمت ىذا غير عمى مت إف كا 

 كىذا يبيف ,ال لككنو بغير ذنبإذ يبيف الحديث السابؽ أف العذاب لك كقع لكاف الستحقاقيـ ذلؾ 
 ().الظمـ المنفي عقكبة مف لـ يذنب أف مف

                                                 

أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم , شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ((
 .1092ح, 676ص, 4ج, 8ط, السعكدية– دار طيبة , أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم تحقيؽ, البللكائي
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر البييقي  , السنف الكبرل: تخريج ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 باب ما ترد بو لبنات– دار الكتب العممية, بيركت : الثالثة, الناشر:  الطبعة, محمد عبد القادر عطا: ؽتحقي

 . عف ابف الديممي20874شبية االىكاء حديث رقـ 

مجمع الممؾ فيد لطباعة  ,عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ: تحقيؽ, البف تيمية, مجمكع الفتاكل:  اَظز()
 .(144-143/ 18), ـ1995/ىػ1416: عاـ النشر, السعكدية- المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية
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 المبحث الثالث
 الغيبيات

 المطمب األول
 عقيدة السمف والمعتزلة من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منيا

 

  .عقيدة السمف من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منيا: أوًو 
 

 عميو الدليؿ صحٌ  بما اإليماف: "      إف مف خصائص عقيدة السمؼ الصالح رضي اهلل عنيـ
 كغيرىا كالميزاف, كالصراط كعذابو, القبر كنعيـ كالنار, كالجنة كالكرسي, كالعرش الغيبيات, مف
 ()".ذلؾ مف شيء تأكيؿ دكف

 

 دكف كعبل, جؿ نفسو بيا كاختص بيا, تعالى اهلل استأثر التي األمكر مف الغيبيات عمـ      إف 
 متى الغيب بعض عمى رسمو مف يرتضيو مف يطمع كىك مرسؿ, نبي أك مقرب ممؾ مف سكاه
ذا شاء ََمَو ِتا] :كتعالى سبحانو قاؿ كاألحاديث, اآليات جاءت كبذلؾ شاء, كا  َواِا٧َم ْصُبا ٫م َّل

َمُ  نَا أَم ْص َ آمَِ ا٨مٍِيا٢َمَمَّل ا٢َمَ  ْصِهاَوَ ااَ ٓمَهُّي يْص ُهاَؤَمَ ٪مَّل ُ  ْص ُها٨َما٢مْص ُ ا٪ُم َهُّي َٖمُيا  َ ْص ِضاَو ٫َِم ْصِهاُ  ْص  كقاؿ, {123:هود}[ َو  َ ْص
اِ َيا ُٙم ْصَ  ِِ  يَا]:تعالى اَ َ ُ  ْص َ  ُِ و ا ِِّنِهِّب ََما ٫مَ  ْصُبااِا٨َمانْص ا ِنَّل ِها٨َمُ يْص اَ ٓمِهِّب ِ َلا٢َمَ  ْصِهاَ َ ٌةاِ يْص َ اُ نْص [ َوَ ُ  ٫ُم َنا٫َم ْص

ا] :تعالى  كقاؿ،  {20: وكس} اَ ااََلُ ْص ِميْص آمِِهاَوَ ٞمْص ِضاَ ٓمْص٭ِمْص ََمَو ِتاَو  َ ْص َ ُ آمََِما٫َم ُِ   ا٫َمُها٧َم ْصُبا ٫م َّل ٩ُمِيا اُاَ ٢مْص

ِمِها ُكاِِماُٗم ْص ِ اَوَ اُ ٦مْص اَوِْم  اُدونِِهاِ يْص ِ  ٤َِما٢َمَٚماَ اا] :تعالى كقاؿ {26:الؽفف} [َأَحً اِ يْص َ اا٪َماَنا اُا٫مَِ َ َ ا ُٙمؤْص

ا اُ ُٞم ِِهاَ يْص َ  ِياِ يْص ا اَاََيْص ا٢َمَٚما ٫مَ  ْصِباَو٫َم ِيَّل ا٢َمَ  ْصِهاَٗم َّلىاَ ِم َ ا َا ِ َثاِ َيا ٫م َّل ِهِّبِباَوَ اا٪َماَنا اُا٫مُِ  ْص َِ ُ  ْص ُ  ْص َ نْص

ٌ ا٢َم ِ  ٌا اَ ٖمْص ِ  ُ  اَؤَم َّلُ   ا٨َمَ ُ  ْص أُمؤْص اَ ا]ا:كقاؿ تعالى ,ا{179:آل طؿران}ا[َ َشاُاا٨َمَ ِ  ُ  آمِااِاَوُ ُٞم ِِهاَو ِنْص ٩ُميْص

ا اَ يْص ا٩ُميْص اَ ااُ  َٗمىا َِْمَّل اَ ٔمَّل ُِيا ِ َّل اَ َ ٌ ا ِنْص ا ِِّنِهِّب َ ُ ا ٫مَ  ْصَباَوَ اَ ٩ُم ُلا٫َمُ  ْص ا٢ِم ْصِ ياَ٘مَ  اُِيا اِاَوَ اَ ٢مْص َ ٩ُم ُلا٫َمُ  ْص

ُ ونَا َمىاَو ٫مَ ِ ُٛماَ ٨َماَلأَمَ َ  َّل َ ِ يا  ٢َمْص  المنكريف ليؤالء قؿ " :الطبرم اإلماـ يقكؿ   ھ {50:األكعام} [َ  ْص
 األشياء غيكب فأعمـ كاألرض, السماكات خزائف لو الذم الرب إني :لكـ أقكؿ لست: نبكتؾ
 ال ألنو ذلؾ؛ مف أقكؿ فيما فتكذبكني شيء, عميو يخفى ال الذم الرب إال يعمميا ال التي الخفية,

                                                 

 (38/ 1)المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة  ()
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 كذلؾ خافية, عميو يخفى ال كمف شيء, كؿ كبيده شيء, كؿ ممؾ لو مف إال ربا يككف أف ينبغي
  .() "غيره إلو ال الذم اهلل ىك

 

: المقصود بالغيبيات لغة: أووً 
ٍنؾى : يعرؼ ابف منظكر الغىٍيبي بأنو  قاؿ أىبك ًإسحاؽ ًفي قىٍكًلًو : كيقكؿ,كؿُّ مىا غىابى عى

, : تىعىالىى مَّـى سى مَّى المَّوي عميو كى , صى , ًممَّا أىخبرىـ ًبًو النبيُّ ـٍ ٍنيي ييٍؤًمنيكفى ًباٍلغىٍيًب؛ أىم ييٍؤًمنيكفى ًبمىا غابى عى
قىاؿى ابف األىعرابي. ًمٍف أىمًر البىٍعًث كالجنًة كىالنَّارً  ؛ كى ـٍ ًممَّا أىنبأىىـ ًبًو, فىييكى غىٍيبه ٍنيي : ككؿُّ مىا غابى عى

ف كىافى ميحىصَّبلن ًفي اٍلقيميكبً : قىاؿى . ييٍؤًمنيكفى ًبالمَّوً  ًف العييكًف, كاً  : كييقاؿ. كالغىٍيبي أىيضان مىا غابى عى
ٍكتنا ًمٍف كىرىاًء الغىٍيب أىم ًمٍف مىٍكًضعو الى أىراه ًديًث ًذٍكري اٍلغىٍيًب, كىىيكى كيؿُّ . سىًمٍعتي صى رى ًفي اٍلحى قىٍد تىكىرَّ كى

ًف اٍلعيييكفً  ( ).مىا غىابى عى
 

ىك  (اٍلغىٍيب)ككذلؾ ذىب كؿ مف صاحب القامكس المحيط كأصحاب المعجـ الكسيط إلى أف 
ٍنسىاف سىكىاء أىكىافى محصبلن ًفي اٍلقيميكب أـ غير ميحىصؿ ييقىاؿ,كؿ مىا غىابى عىف اإٍلً  تكمـ عىف ظير : كى

كتان مف كىرىاء اٍلغىٍيب مف مىكًضع الى أرىاهي ,اٍلغىٍيب  ( ). كىسمعت صى
 

 لذا يعتبر كؿ ما , فالغيب خبلؼ الشيادة,كبذلؾ يككف الغيب ىك كؿ ما غاب عف اإلنساف
 كىك الداللة غائبان كالحياة , كسمي ما يعمـ بشيء غيره, كيعمـ ضركرة شاىدان ,يدرؾ بالحكاس

 .كالقدرة
 

: المعنى الشرعي لمغيب: ثانياً 
 

 إذ يدكر معناه حكؿ أشياء استأثر ,إف المعنى الشرعي لمغيب يعتبر أصبلن لممعنى المغكم
 كقد نقؿ ,, فمـ يطمع عمييف ممكا مقربان, كال نبيان مرسبلن إال بما شاء اهلل ككيفما شاء سبحانوااهلل بو

َٗماِما] ذلؾ ابف كثير في تفسيره لقكؿ اهلل تعالى َ ُ اَ ااِِما  َ ْص ُلا ٫مَ  ْصَثاَوَ  ْص ا٢َمِةاَوُ  َ ِهِّب ُ ا ٫م َّل ا اَا٢ِم ْصَ ُها٢ِم ْص  ِنَّل

ا اَا٢َم ِ ٌ ا ٍضاََتُ ُتا ِنَّل اَ  ْص ٌسآمَِ يِهِّب ِ ياَن ْص ِ ُبا٧َمً  اَوَ اأَم ْص ٌساَ اَ  أَم ْص ِ ياَن ْص   {34:لؼامن} [َخبِرٌ َوَ اأَم ْص

                                                 

كزارة الشؤكف اإلسبلمية : الناشر, ىػ1422األكلى, :  الطبعة,عبد اهلل بف سميماف الغفيمي, أشراط الساعة ()
 (15: ص).المممكة العربية السعكدية- كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

(  654/ 1)لساف العرب :  انظر ()
مكتب : آبادل تحقيؽ كنشر مجد الديف أبك طاىر محمد الفيركز (121: ص)القامكس المحيط : انظر ()

/ 2)ـ, المعجـ الكسيط 2005-  ىػ 1426الثامنة, : لبناف الطبعة– تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, بيركت 
667 .)
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( ).عف قتادة رضي اهلل عنو {كما تدرم نفس بأم أرض تمكت }

أشياء استأثر بيا ربنا جؿ كعبل كلـ " كذىب الطبرم رحمو اهلل أيضان إلى أف الغيب ىك 
 ,كىك ىنا يقصد الخمسة أشياء المذككرة في اآلية الكريمة"  يطمع عمييا ممكا مقربان, كال نبيان مرسبلن 

 (... إف اهلل عنده عمـ الساعة )إذ مف الغيب ما أطمع عميو بعض الرسؿ عند تفسيره لقكؿ اهلل 
 ().اآلية, أشياء مف الغيب, استأثر اهلل بيف, فمـ يطمع عمييف ممكان مقربان, كال نبيان مرسبلن 

: كالسنة الكتاب إال لمعرفتيا طريؽ ال ألنو ؛بالسمعيات مباحثو كسميت: أيضان  الغيبيات كتسمى
 يذكر ما إلى الكصكؿ في لمعقؿ دخؿ فبل. القراءة مع أك فقط السماع إلينا كصكليما في كاألصؿ

 بالفيـ إال كالنار كالجنة اآلخر كاليكـ كاألركاح كالجف كالمبلئكة بو اإليماف كيجب القسـ ىذا في
 في ليا أثر كال عنا غائبة أمكر فؤلنيا ؛بالغيبيات تسميتيا أما. الصحيحة كالسنة الكتاب عف

.  ()قطعية داللة عمييا يدلنا حياتنا
 

أنواع الغيب : ثالثاً 
 كىنا يبيف الباحث أنكاع الغيب حسب ,إف عمـ اهلل جؿ كعبل الغيب جاء عمى عدة أنكاع

 :التالي
 كىذا كاضح صريح في كتاب ربنا كسنة نبينا صمى اهلل عميو كسمـ غيب و يعممو إو اهلل (1

:   حيث يقكؿ سبحانو كتعالى في سكرة لقماف,حيث بٌيف ربنا في غير آية مف القرآف الكريـ
ِ ُبا٧َمً  اَوَ اا] ٌساَ اَ  أَم ْص ِ ياَن ْص َٗماِماَوَ اأَم ْص َ ُ اَ ااِِما  َ ْص ُلا ٫مَ  ْصَثاَوَ  ْص ا٢َمِةاَوُ  َ ِهِّب ُ ا ٫م َّل ا اَا٢ِم ْصَ ُها٢ِم ْص  ِنَّل

ا اَا٢َم ِ ٌ اَ٘م ِٛمٌا ٍضاََتُ ُتا ِنَّل اَ  ْص ٌسآمَِ يِهِّب ِ ياَن ْص  كىنا يقكؿ الطبرم في تفسير اآلية ،{34:لؼامن} [َٔم ْص
ما ذكرت لداللة الكبلـ : كالمعنى. ابتدأ تعالى ذكره الخبر عف عممو بمجيء الساعة"السابقة 

التي تقـك فييا القيامة, ال يعمـ ذلؾ أحد  (إف اهلل عنده عمـ الساعة): عمى المراد منو, فقاؿ
أرحاـ  (كيعمـ ما في األرحاـ)مف السماء, ال يقدر عمى ذلؾ أحد غيره,  (كينزؿ الغيث)غيره 

كما )كما تعمـ نفس حي ماذا تعمؿ في غد, : يقكؿ (كما تدرم نفس ماذا تكسب غدا)اإلناث 
إف اهلل عميـ )كما تعمـ نفس حي بأم أرض تككف منيتيا : يقكؿ (تدرم نفس بأم أرض تمكت

                                                 

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي   (355/ 6)تفسير القرآف العظيـ : انظر ()
.  ـ1999- ىػ 1420الثانية : دار طيبة لمنشر كالتكزيع الطبعة: سامي بف محمد سبلمة الناشر: المحقؽ

( 160/ 20)تفسير الطبرم جامع البياف  ()
 (178: ص)تبسيط العقائد اإلسبلمية  ()
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إف الذم يعمـ ذلؾ كمو ىك اهلل دكف أحد سكاه, إنو ذك عمـ بكؿ شيء, ال يخفى : يقكؿ (خبير
 ()".عميو شيء, خبير بما ىك كائف, كما قد كاف

 

زعـ الفراء أف ىذا معنى النفي, أم : كيقكؿ القرطبي عند تفسيره لآلية السابقة مف سكرة لقماف
َو٢ِم ْصَ ُهاَ َ أمُِ ا]األنعاـ ما يعممو أحد إال اهلل تعالى كيقكؿ القرطبي عند تفسيره لآلية مف سكرة 

َ ُمَهااَوَ اَٗم َّلٍةاِِما١ُمُ ََمِتا اَ  ْص اَوَ ٩َمٍةا ِ َّل ُ ُطاِ يْص ِ اَوَ اأَم ْص اَو ٫مَ  ْص َ ُ اَ ااِِما ٫مَٜمِهِّب اُ َ اَوَ  ْص َ ُمَهاا ِ َّل  ٫مَ  ْصِباَ اَ  ْص

اِِما٪مَِ اٍواُ  ٤ِمٍا ِضاَوَ اَ ٠مْصٍباَوَ اَ آمٍِسا ِ َّل كالمفتح عبارة عف كؿ ما يحؿ غمقان,   {59:األكعام}[   َ ْص
محسكسان كاف كالقفؿ عمى البيت أك معقكؿ كالنظر فاهلل تعالى عنده عمـ الغيب, كبيده الطرؽ 
. المكصمة إليو, ال يممكيا إال ىك, فمف شاء إطبلعو عمييا أطمعو, كمف شاء حجبو عنيا حجبو

ا] :كال يككف ذلؾ مف إفاضتو إال عمى رسمو, بدليؿ قكلو تعالى ُ  ْص ِ  ٤َِما٢َمَٚماَ ااَ نْص َ اا٪َماَنا اُا٫مَِ َ َ ا ُٙمؤْص

اَ َشاُاا اُ ُٞم ِِهاَ يْص َ  ِياِ يْص ا اَاََيْص ا٢َمَٚما ٫مَ  ْصِباَو٫َم ِيَّل ٢َمَ  ْصِهاَٗم َّلىاَ ِم َ ا َا ِ َثاِ َيا ٫م َّل ِهِّبِباَوَ اا٪َماَنا اُا٫مُِ  ْص َِ ُ  ْص

ٌ ا اَ ٖمْص ِ  ُ  اَؤَم َّلُ   ا٨َمَ ُ  ْص أُمؤْص ٢َماِ ُا ٫مَ  ْصِبا٨َماَلاُ  ْصِهُ ا] چ :كقاؿ {179:آل طؿران} [َطظِقمٌ ٨َمَ ِ  ُ  آمِااِاَوُ ُٞم ِِهاَو ِنْص

ِ ِها*َأَحً ا٢َمَٚما٧َم ْص ِِها اَ٘م ْص ِهاَوِ يْص اَ َ  ْص ِ آَم٤مْص ُ ُ اِ يْص ُهاَ  ْص اَ ُٞم ٍلا٨َمإِنَّل َٔمَئاِ يْص اَ ِيا  ْص  ()" {27-26:اانّ } [َرَصً ا ِ َّل
فالخمسة أمكر المتمثمة في اآلية الكريمة مف سكرة األنعاـ مف عمـ الساعة التي تقـك فييا 

القيامة ال يعمـ ذلؾ أحد غيره ك إنزاؿ الغيث مف السماء األمر الذم ال يقدر عميو أحد غير اهلل 
ككذلؾ معرفة الخالؽ سبحانو بما في أرحاـ النساء مف ذكراف .كال معرفة متى نزكؿ الغيث أيضان 

ناث كما تعمـ نفس اإلنساف ماذا تعمؿ أك تحصؿ عمى شيء في يكـ غدىا كأخيران كما تعمـ , كا 
 قاؿ الطبرم عند تفسيره لتذييؿ اآلية  مااإلنساف بأم أرض تككف منيتيا كدفنيا قيامتيا كما أجمؿ

إف الذم يعمـ ذلؾ كمو ىك اهلل دكف كؿ أحد سكاه, إنو ذك : يقكؿ (إف اهلل عميـ خبير)حيث يقكؿ
( ).عمـ بكؿ شيء, ال يخفى عميو شيء, خبير بما ىك كائف, كما قد كاف

 

جاء أيضان في السنة ما يؤكد عمى أف ىناؾ مف أمكر الغيب ال يعمميا إال اهلل جؿ كعبل مف 
مفاتح الغيب خمس ال :" ذلؾ ما ركاه البخارم عف ابف عمر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

                                                 

( 159/ 20)تبسيط العقائد اإلسبلمية  ()
تفسير اآلية مف سكرة آؿ  (2- 1/ 7)تفسير اآلية مف سكرة لقماف, (82/ 14)تفسير القرطبي : انظر ()

. عمراف
( 159/ 20)تفسير الطبرم جامع البياف ()
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يعمميا إال اهلل ال يعمـ ما تغيض األرحاـ إال اهلل كال يعمـ ما في غد إال اهلل كال يعمـ متى يأتي 
 ()".المطر إال اهلل كال تدرم نفس بأم أرض تمكت إال اهلل كال يعمـ متى تقـك الساعة إال اهلل

 
 , كىذا النكع مف الغيب خاص باألنبياء كالمرسميف:غيب يعممو بعض خمق اهلل جل وعال (2

حيث يطمعيـ اهلل عميو ذلؾ تأييدان كتصديقان ليـ عند أقكاميـ مف ذلؾ قكؿ اهلل جؿ كعبل عمى 
َ ُ ا ٫مَ  ْصَباَوَ ا] لساف نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ ا٢ِم ْصِ ياَ٘مَ  اُِيا اِاَوَ اَ ٢مْص اَ اَ ٩ُم ُلا٫َمُ  ْص ٩ُميْص

ُ ونَا َمىاَو ٫مَ ِ ُٛماَ ٨َماَلأَمَ َ  َّل َ ِ يا  ٢َمْص اَ  ْص اَ يْص ا٩ُميْص اَ ااُ  َٗمىا َِْمَّل اَ ٔمَّل ُِيا ِ َّل اَ َ ٌ ا ِنْص ا ِِّنِهِّب [ َ ٩ُم ُلا٫َمُ  ْص

: يقكؿ تعالى ذكره:  حيث يقكؿ الطبرم عند تفسيره لآلية السابقة قاؿ أبك جعفر {50:األكعام}
لست أقكؿ لكـ إني الرب الذم لو خزائف السماكات كاألرض, : قؿ ليؤالء المنكريف نبكتؾ

 فتكذبكني ,كأعمـ غيكب األشياء الخفية التي ال يعمميا إال الرب الذم ال يخفى عميو شيء
 ألنو ال ينبغي أف يككف ربا إال مف لو ممؾ كؿ شيء, كبيده كؿ شيء, ؛فيما أقكؿ مف ذلؾ

 ( ).كمف ال يخفى عميو خافية, كذلؾ ىك اهلل الذم ال إلو غيره
 

 حيث يقكؿ في تفسيره ,كيختـ الباحث ىذا النكع مف الغيب بتفسير القرطبي لؤليو السابؽ     
ا٢ِم ْصِ ياَ٘مَ  اُِيا ا] :حيث يقكؿ قكلو تعالى اَ اَ ٩ُم ُلا٫َمُ  ْص  :ىذا جكاب لقكليـ، {50:األكعام} [٩ُميْص

اَ ٓمِهِّبهِا] َلا٢َمَ  ْصِهاَ َ ٌةاِ يْص َ اُن ِهِّب  فأنزؿ ما ,فالمعنى ليس عندم خزائف قدرتو، {37:األكعام} [َو٩َما٫ُم  ا٫َم ْص
 [كخزائف اهلل مقدكراتو, أم ال أممؾ أف أفعؿ. اقترحتمكه مف اآليات, كال أعمـ الغيب فأخبركـ بو

ككاف القـك يتكىمكف أف  (كال أقكؿ لكـ إني ممؾ)أيضا  (كال أعمـ الغيب)كؿ ما أريد مما تقترحكف 
( ).المبلئكة أفضؿ, أم لست بممؾ فأشاىد مف أمكر اهلل ما ال يشيده البشر

 

كمف األمكر التي أطمع اهلل عمييا رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ما جاء عند مسمـ في صحيحو 
 العاص بف عمرك بف اهلل عبد فإذا المسجد دخمت: قاؿ الكعبة, رب عبد بف الرحمف عبد عف

 اهلل رسكؿ مع كنا: فقاؿ إليو, فجمست فأتيتيـ عميو, مجتمعكف كالناس الكعبة, ظؿ في جالس
 ىك مف كمنا ينتضؿ, مف كمنا خباءه, يصمح مف فمنا منزال فنزلنا سفر, في كسمـ عميو اهلل صمى
 رسكؿ إلى فاجتمعنا جامعة, الصبلة: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ منادم نادل إذ جشره, في
 خير عمى أمتو يدؿ أف عميو حقا كاف إال قبمي نبي يكف لـ إنو: " فقاؿ كسمـ, عميو اهلل صمى اهلل

                                                 

 .4697 , حديث رقـ 79ص/ 6صحيح البخارم, باب قكلو اهلل يعمـ ما تحمؿ كؿ أنثى, ج( )
( 371/ 11)تفسير الطبرم جامع البياف : انظر ()
( 430/ 6)تفسير القرطبي : انظر ()
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ف ليـ, يعممو ما شر كينذرىـ ليـ, يعممو ما  كسيصيب أكليا, في عافيتيا جعؿ ىذه أمتكـ كا 
: المؤمف فيقكؿ الفتنة, كتجيء بعضان, بعضيا فيرقؽ فتنة كتجيء تنكركنيا, كأمكر ببلء, آخرىا
 النار, عف يزحزح أف أحب فمف ىذه, ىذه: المؤمف فيقكؿ الفتنة, كتجيء تنكشؼ ثـ ميمكتي, ىذه

 يؤتى أف يحب الذم الناس إلى كليأت اآلخر, كاليكـ باهلل يؤمف كىك منيتو فمتأتو الجنة, كيدخؿ
 ينازعو آخر جاء فإف استطاع, إف فميطعو قمبو, كثمرة يده, صفقة فأعطاه إمامان  بايع كمف إليو,

 صمى اهلل رسكؿ مف ىذا سمعت آنت اهلل أنشدؾ: لو فقمت منو, فدنكت , "اآلخر عنؽ فاضربكا
: لو فقمت ,«قمبي ككعاه أذنام, سمعتو: »كقاؿ بيديو, كقمبو أذنيو, إلى فأىكل كسمـ؟ عميو اهلل
اا]: يقكؿ كاهلل أنفسنا, كنقتؿ بالباطؿ, بيننا أمكالنا نأكؿ أف يأمرنا معاكية, عمؾ ابف ىذا َ َ ااَ  َهُّي

ا ا ِنَّل ُ َ ُ  ْص ُ ُ   اَ نْص اَوَ أَم ْص أَمَ  ٍضاِ  ْصُ  ْص اَ ًةا٢َميْص أَمُ  َناَِتَ اَ نْص آمِا٫مَ ا٠مِِيا ِ َّل آَم ْص َُ  ْص َ  ٫َمُ  ْص  ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  اَ أَم ْص٪ُمُ   اَ  ْص

اَ ِٗم ًَما  في كاعصو اهلل, طاعة في أطعو): قاؿ ثـ ساعة, فسكت: قاؿ {29:الـساء}[  اَا٪َماَنآمُِ  ْص
 () .(اهلل معصية

 

 الذيف في نصحو أصحابو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل ككذلؾ منيا ما جاء عمى لساف رسكؿ
كثيران كاطمئنكا لما سيصيبيـ مف فتف أك ابتبلء, حيث جاء في  بيا حيث انتفعكا عاصركه,

بمكل, كذلؾ  عمى بالجنة عنو اهلل رضي عثماف كسمـ بشر عميو اهلل الصحيحيف أف النبي صمى
 عميو اهلل صمى النبي مع كنت: في الحديث الذم يركيو أبك مكسى األشعرم رضي اهلل عنو قاؿ

 افتح): كسمـ عميو اهلل صمى النبي فقاؿ فاستفتح, رجؿ فجاء المدينة, حيطاف مف حائط في كسمـ
 فحمد كسمـ, عميو اهلل صمى النبي قاؿ بما فبشرتو بكر, أبك فإذا لو, ففتحت (بالجنة كبشره لو

 لو ففتحت ,(بالجنة كبشره لو افتح): كسمـ عميو اهلل صمى النبي فقاؿ فاستفتح, رجؿ جاء ثـ اهلل,
: لي فقاؿ رجؿ, استفتح ثـ اهلل, فحمد كسمـ, عميو اهلل صمى النبي قاؿ بما فأخبرتو عمر, ىك فإذا
 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ بما فأخبرتو عثماف, فإذا تصيبو, بمكل عمى بالجنة, كبشره لو افتح
 ()" المستعاف اهلل: قاؿ ثـ اهلل, فحمد كسمـ

الباغية, حيث جاء في الحديث الصحيح  الفئة تقتمو أنو عنو اهلل رضيعماران  كبشر كأخبر 
 فانطمقنا حديثو, مف فاسمعا سعيد, أبي إلى انطمقا: عمي كالبنو عباس ابف لي قاؿ عكرمة, عف

                                                 

 .فاألكؿ األكؿ الخمفاء, ببيعة بالكفاء األمر باب, كتاب اإلمارة, 1844ح, 1472ص, 3ج, صحيح مسمـ ((

 القرشي حفص أبي الخطاب بف عمر مناقب باب, كتاب المناقب, 3693ح, 13ص, 5ج, صحيح البخارم ((
 .لبناف- بيركت– دار إحياء التراث العربي, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيؽ, مسمـ صحيح .عنو اهلل رضي العدكم
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 المسجد, بناء ذكر أتى حتى يحدثنا أنشأ ثـ فاحتبى, رداءه فأخذ يصمحو, حائط في ىك فإذا
 التراب فينفض كسمـ, عميو اهلل صمى النبي فرآه لبنتيف, لبنتيف كعمار لبنة لبنة نحمؿ كنا: فقاؿ
 يقكؿ: النار قاؿ إلى كيدعكنو الجنة, إلى يدعكىـ الباغية, الفئة تقتمو عمار, كيح: كيقكؿ عنو,
"الفتف مف باهلل أعكذ: عمار

 () 

كيؼ ال ككؿ أبكابو ,  كمما ال شؾ فيو أف اإليماف بالغيب لو أىمية كبيرة في باب االعتقاد
كتتمثؿ ىذه األىمية مف , ()فاإليماف بالغيب جزء مف العقيدة التي أمرنا باالنقياد ليا, قائمة عميو

 :خبلؿ النقاط التالية

ِ  ُ َنآمِا٫مَ  ْصِباَوُ ِ  ُم َنا]: حيث قاؿ تعالى,  إف اإليماف بالغيب مف صفات المؤمنيف:أوو  ٫مَّلِ  َياُ ؤْص

اُ  ْصِ ُ  نَا َّلااَ َ ٩مْص َاُ  ْص اَلَةاَوِ   متعمقات مف غيره دكف بالغيب اإليماف بالذكر كخص" ،   {3:البؼرة}[  ٫م َّل
 بو تخبر ما إمكاف اعتقاد في األصؿ ىك الحس عف غاب ما أم ؛بالغيب اإليماف ألف ؛اإليماف
 ذكرت التي الغيبيات بيذه يؤمف لـ ما إيماف المسمـ مف يقبؿ  كال...كالعالـ اهلل كجكد عف الرسؿ

 بو كرد ما بكؿ يؤمنكف كالجماعة السنَّة كأىؿ .المطيرة النبكية السنة كصحيح الكريـ القرآف في
 .()كالشياطيف بالجف اإليماف ذلؾ كمف الكحي,

 

 الركح كاتصاؿ الساترة, الحجب إلزالة الطبيعية الثمرة ىك يككف عندئذ بالغيب اإليماف إف"  :ثانيا
  ()... "إليو كاالطمئناف بالغيب

 

 في التفكير تعميؽ مف بدالن  كاألزمات, الضيؽ مف السيؿ المخرج مف نكع الغيبيات ف إ:ثالثا
. كاألزمات الضيؽ مف لمخركج الصحيح الطريؽ كىك كالمسببات, األسباب

 

                                                 

 . المسجد بناء في التعاكف باب, كتاب الصبلة, 744ح, 97ص, 1ج, صحيح البخارم ((
 (. 60/ 2).مكتبة الرشد, الرياض: الناشر, سعيد بف ناصر الغامدم, حقيقة البدعة كأحكاميا: انظر ()
 .(2: ص)اإليماف بالجف بيف الحقيقة كالتيكيؿ  ()
 دار: الناشر, ىػ 1412 - عشر السابعة: الطبعة, الشاربي حسيف إبراىيـ قطب سيد, القرآف ظبلؿ في( )

 .(41/ 1).القاىرة- بيركت - الشركؽ
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 بالتفكير كاألزمات الضيؽ مف تخرج ككانت كثيرة, صعبة فترات في اإلسبلمية األمة مرت كلقد
 األسباب في التفكير كبالتالي كالمسببات, األسباب بمعرفة األزمات, تمؾ الجتياز المستنير

. ()كالمسببات
 

 باليقيف مقركنان  باآلخرة اإليماف كىك- تعالى باهلل اإليماف بعد - الغيبيات أعظـ جاء كليذا     
ا] :تعالى فقاؿ سكاه, مما أكثر ا٩َم ْص َِ اَوٓمِاآلَِ٘مَ ِةاُ  ْص ِ َلاِ يْص ِ َلا ٫َِم ْصَ اَوَ ااُ نْص ِ  ُ َنآمََِماُ نْص ـُونَ َو ٫مَّلِ  َياُ ؤْص  [ُ وِق

 قكة في ليس - عميو السميـ كالعقؿ السكية الفطرة داللة مع - باآلخرة اإليماف فإف {4:البؼرة}
. كحده الكحي مصدرىا تفصيبلتو أف كما باهلل, الفطرم اإليماف
. كالككني الشرعي اهلل أمر في يقيفك, اهلل خبر في يقيف :نكعاف كاليقيف
 ال إيمانا - الكقكع لو مما كاف إف - ككقكعو كتحققو بصدقو اإليماف ىك اهلل بخبر فاليقيف    
 كطمأنينة برضاه امتثالو فيك اهلل, بأمر اليقيف كأما ... يقينان, بالغيب اإليماف ىك كىذا فيو, شؾ

 (. )ان ككني كاف إف - كالتسميـ بو لكالرض شرعيان, كاف إف كتسميـ
 

 عنيـ, الكحي غياب ىك الكبلـ ككتب كالمنطؽ الفمسفة لكتب اليكنانييف تأليؼ سبب أف :رابعا
 ( ).كأمكر الغيبيات معرفة إلى كحاجتيـ

 

 في شأنيـ فالكسطية: ألغكه كالذيف ألَّيكه الذيف بيف العقؿ باب في كسط السنة أىؿ: "    كلذلؾ
 بؿ, عميو يحجركف كال ينكركنو, كال العقؿ, ييٍمغيكف ال السنة فأىؿ العقؿ, بينيا كمف أمكرىـ, جميع

. كالتفكير النظر مجاالت لو كيتيح العقؿ, يقدر اإلسبلـ كأف سامية, مكانة لمعقؿ أف يعتقدكف
 لمعقؿ أف يركف بؿ الشرع؛ نصكص عمى حاكمان  يجعمكنو كال العقؿ, يؤليكف ال نفسو الكقت كفي
. صاحبو عمى كباالن  يككف ال لكي عنده؛ يقؼ أف يجب حٌدان 

 

 _ عمكمان  الكبلـ كأىؿ كالفبلسفة, فالمعتزلة, الباب؛ ىذا في كميفىرِّنط ميٍفًرط بيف فما غيرىـ أما     
 . ()"لمتمقي مصدران  كجعمكه العقؿ, ألَّيكا

 

                                                 

: الطبعة, الدكسرم اهلل عبد بف خمؼ بف محمد بف الرحمف عبد, العقيدة لميمات المفيدة األجكبة: انظر( )
 .(121: ص) .الككيت األرقـ, دار مكتبة: الناشر, ـ1982 - ىػ 1402 األكلى,

محمد : دكتكراة بإشراؼ األستاذ , سفر بف عبد الرحمف الحكالي, ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسبلمي: انظر( )
 (406: ص).دار الكممة: الناشر ,  ـ1999/  ىػ 1420األكلى, :  الطبعة , ىػ1406-  ىػ 1405قطب , 

: الطبعة عبد العزيز بف فيصؿ الراجحي, قمع الدجاجمة الطاعنيف في معتقد أئمة اإلسبلـ الحنابمة: انظر( )
 (327: ص).الرياض– مطابع الحميضي : الناشر,  ق1424األكلى, 

 (129: ص).خزيمة بف درا: الناشراألكلى, : الطبعة, الحمد إبراىيـ بف محمد, العقائد كتب في مصطمحات( )
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 الغيبيات عالـ عمى التعرؼ مف العقؿ مكقؼ ما: ىك اآلف نطرحو أف ينبغي الذم كالسؤاؿ     
 كال التخيؿ فيو يكفي ال بالغيب اإليماف كلكف ...بالغيب باإليماف ىنا مطالب العقؿ إف كقضاياه؟

 إذا خاصة, ()ريب إليو يرقى كال, شؾ يخالطو ال الذم الجاـز اليقيف مف فيو بد ال بؿ, الظف
 منا طمب كلكف كيفان, كال كمان  ال فييا نبحث أف منا الشرع يطمب لـ الغيب قضايا أف عرفنا

, كأصكلو المنيج معالـ دكنكا قد السمؼ فإف كلذلؾ. فقط الرسكؿ بو أخبر ما عمى بيا اإليماف
 كال الرسكؿ, عف عندىـ صح ما إال األحاديث مف ينقمكف ال ككانكا بالغيبيات, يتصؿ فيما خاصة

ذا- عمييـ اهلل رضكاف -صحابتو أحد إلى أك الرسكؿ إلى نسب لو ما إال اآلثار مف  شرح أرادكا كا 
 .()بيانان  أك آية

 

 كأنو تعالى, الخالؽ كجكد مثؿ المسائؿ, بعض في إجمالية معرفة إلى اإلنساف يكصؿ إف العقؿ
 فيو بدَّ  فبل ذلؾ كغير الغيب عمـ مف اإلنساف عف حجبى  كما ذلؾ تفاصيؿ أما. شيء كمثمو ليس
. عميو كيدلُّوي  العقؿى  يرشد الذم الكحي نكر مف العقؿ مع
 المنطؽ فمف الحكاس, حدكد في يقع مما ليس( الغيبيات )المادة كراء بما المتعمقة األمكر إف    
 يتمتع كىك- العقؿ أف كما المجاؿ, ذلؾ في يقع ما إدراؾ عمى قادرة الحكاس تمؾ تككف أالٌ 

 عف خارج ىك بما عممان  يحيط أف يستطيع ال - كالمكاف الزماف بعاممي كيتقيد محدكدة, بقدرات
 . ()لو حدَّ  ال ما بعمـ يحيط أف عف فضبلن  حدكده,

 

 إلى دعانا الشيادة عالـ مف شيء عف كتابو في أخبرنا إذاتعالى  المَّو أف إلى التنبو كيجب    
ا]: تعالى كقكلو كخصائصو كيفيتو عف البحث   , {17:الغاشقة}[ َ ٨َماَلاَ  ْصُ ُ وَنا ٥َِما إِلٓمِِيا٪َم ْصَياُ٘م َِ تْص
ونَا]: سبحانو ككقكلو اَ ٨َماَلأُم ْص٭ِمُ ُ ِ ُ  ْص  عالـ مف شيء عف خاطبنا إذا أما ،{21:الذار ات}[ َوِِماَ نْص
َ َلا٢َمَ  ْصَ ا ٫م َِ اَوا] :عمراف آؿ سكرة في سبحانو فقاؿ ,كيفيتو بعمـ نفسو خص الغيب ُ َ ا ٫مَّلِ ياَ نْص

ٌغا٨َمَ  َّل ُِ  َناَ اأَمَشآَمَهاِ  ْصُها ٓمْص َِ اَاا اَ  ْص اا ٫مَّلِ  َياِِما٩ُمُ  ِ ِ ْص اٌتا٨َمَ  َّل ا ٫م َِ اِواَوُ َ٘مُ اُ َ َشاِ َ اُ مَهُّي ِ  ْصُهاَ َ اٌتاَُمْصَ ََمٌتاُ يَّل

ُ ا ٪مَّل ا٢ِم ْصِ اَ ٓمِهِّب َااَوَ ااَ  َّل اِ يْص ِ اَ ُ  ٫ُم َناَ َ  َّلاآمِِها٪ُميٌّ ا اُاَو ٫م َّل ِٞمُخ َناِِما ٫مِ  ْص َ ُ أَم ْصِو َ ُها ِ َّل  ٫مِ  ْص َِةاَو ٓمْص َِ اَاأَم ْصِو  ِِهاَوَ ااَ  ْص

اُ و٫ُم ا ا اُ] {7:آل طؿران} [األَْلَباِا  ِ َّل َ ُ أَم ْصِو َ ُها ِ َّل  أخبرنا التي الغيبيات حقيقة يعمـ ال أم، [َوَ ااَ  ْص

                                                 

 كالتكزيع كالتشر لمطباعة قباء دار: الناشر, الجميند السيد محمد, معرفية قراءة - كاإلنساف الكحي: انظر( )
 (85: ص) ,(القاىرة)
 (88: ص) المرجع السابؽ( )
 (26: ص)أركاف اإليماف  ()
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 عف خارج ذلؾ ألف ؛الحقائؽ تمؾ عمييا التي الكيفية طمب عف بالكؼ فأمرنا المَّو, إال عنيا المَّو
. ()حكاسنا إمكانيات

 

 أك فيو, الخكض العقؿ يتكمؼ أف ينبغي فبل الغيبيات, مف فيو لمعقؿ مجاؿ ال ما كؿ ف     إ
 مع كىك عنيا, يتيو أك الحقيقة, يخطئ أف إما ألنو ؛ذلؾ إمكانية لديو يككف حتى تأكيمو اعتساؼ

. ( )العممية الحياة بمجاالت لو صمة ال الذم البحت النظرم الجداؿ مف ترجى فائدة ال ذلؾ
 مف ككثير كالركح بيا, اتصالو مع اإلنساف عمـ عف الغائبة األمكر مف كثيران  ىناؾ إف    

 الغيبياًت, تفسير عف يعجز أف األكلى فمف تفسيرىا, عف اإلنساف يعجز التي الطبيعية الظكاىر
 عف المعرفية منيجيتو عمى تتكقؼ المادة عالـ في عمييا يحصؿ التي اإلنساف فمعرفة, إدراكيا أك

. الممكف اإلطار في كالمكاف بالزماف محككـ كىك الحكاس, طريؽ
 

ـي  أما      يتمتع مصدرو  عف يبمغو الذم الصادؽ الخبرً  عمى فيو اإلنساف معرفة فتتكقؼ الغيبً  عال
 اهلل ىك المصدر كىذا كالمكاف, الزماف كحاجزم الحكاس محدكدية يتجاكز الذم المطمؽ, بالعمـً 

. ( )كتعالى سبحانو
 ذلؾ األمر ألف تخميف؛ كال بخرص فيو يخكض أف ألحد يجكز ال التي الغيبيات     إذف عالـ

 ( ).كىك مما استأثر نفسو بعممو سبحانو, كمو راجع إلى اهلل تعالى
 

: الغيبيات مف مذاىب ةثبلث لمناس كلذلؾ فإف
 ما بيف بالمباينة عمميـ مع ذلؾ بجميع آمنكا: كأتباعيـ كاألئمة السمؼ مذىب: األكؿ المذىب •

. األدلة بذلؾ صرحت كما كأكلى أعظـ لخمقو اهلل مباينة كأف الدنيا, في كما اآلخرة في
 

 عف بو أخبر مما كثيران  نفكا كلكنيـ ,اآلخرة عف بو اهلل أخبر ما أثبتكا الذيف ىـ: الثاني المذىب •
 كالمعتزلة, الصفات نفى مف كمنيـ كالجيمية, ػ كالصفات األسماء ػ جميعان  نفاه مف فمنيـ نفسو
 كينفكف اآلخر اليكـ عف جاء بما يؤمنكف فالجميع كالماتريدية, كاألشاعرة بعضيا نفى مف كمنيـ

 باعتبار ينفكنيا ألنيـ ؛الصفات مسائؿ مف اآلخرة في الرؤية مسألة اعتبرنا إذا الصفات تفاصيؿ
. حقو في امتناعيا كيزعمكف ,تعالى باهلل تعمقيا

 

                                                 

-  ىػ 1426الثالثة, : الطبعة, محمكد بف عبد الرضكاني, مختصر القكاعد السمفية في الصفات الربانية ()
 (27: ص) مكتبة سمسبيؿ, القاىرة:  ـ الناشر2005

 (116/ 1)العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ  ()
 (27: ص)أركاف اإليماف  ()
 (262: ص)شرح أسماء اهلل الحسنى في ضكء الكتاب كالسنة : انظر ()
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 أخبار أف كزعمكا ,المشاءكف كالفبلسفة الباطنية القرامطة كىـ ,ذلؾ جميع نفكا: الثالث المذىب •
". الجميكر بمصمحة "يسمكنو أك الخمؽ إلصبلح الرسؿ بيا جاءت خياالت اآلخر اليكـ
 ( ).التخييؿ أىؿ ىـ: كالثالث التعطيؿ, أىؿ ىـ: كالثاني. التنزيؿ أىؿ ىـ: األكؿ فالفريؽ* 
 

 :موقف اإلمام القرطبي من القضايا الغيبية
 

 :الشفاعة في المغة: أووً 
 

 قاؿ ابف منظكرأم بمعنى الزكج الشفاعة في المغة مشتقة مف الشفع الذم ىك غير الكتر ,       
ٍتر, كقاؿ: الشٍَّفعي  ؼي الكى تشفعت : الطالب لغيره يشفع بو إلى المطمكب , يقاؿ : الشافع  كذلؾ ًخبلى
الشافع, كاستشفع : كالشفيع. طمب: كشفع لي يشفع شفاعة كتشفع. قإلى فبلف فشفعني في بفبلف

استشفعو طمب منو الشفاعة أم قاؿ : كقاؿ الفارسي. بفبلف عمى فبلف كتشفع لو إليو فشفعو فيو
مف يشفع شفاعة حسنة يكف لو نصيب منيا كمف يشفع شفاعة : كفي التنزيؿ. لو كف لي شافعان 

 ( ).سيئة يكف لو كفؿ منيا
 

 الشفع خبلؼ ك"       ككذلؾ ذىب إلى ىذا المعنى صاحب معجـ مقاييس المغة حيث قاؿ
ِياَو ٫مَ ٔمْص ِا]: قاؿ اهلل جؿ ثناؤه. كاف فردان فشفعتو: تقكؿ. الكتر , قاؿ أىؿ {3:الػجر} [َو ٫مشَّل ْص

 ( )".الكتر اهلل تعالى, كالشفع الخمؽ: التفسير
 

 :الشفاعة في اوصطالح
 

 "ليقكؿ " شىفىعى "      يقكؿ صاحب كتاب النياية في غريب الحديث كاألثر عند حديثو عف قكلنا 
فيما يتعمؽ بأمكر الدنيا كاآلخرة, كىي العديد مف األحاديث النبكية قد تكرر ذكر الشفاعة في 

: يقاؿ شفع يشفع شفاعة, فيك شافع كشفيع, كالمشفع, كالجرائـ السؤاؿ في التجاكز عف الذنكب
 ()."الذم يقبؿ الشفاعة, كالمشفع الذم تقبؿ شفاعتو

                                                 

دار أطمس , ـ2004-ىػ1425: ط, محمد بف عبد الرحمف الخميس, شرح الرسالة التدمرية: انظر( )
 .(197: 196ص)السعكدية, - الرياض- الخضراء

 (184 -183/ 8)لساف العرب :  انظر()
 محمد السبلـ عبد , تحقيؽ,الحسيف أبك الرازم, القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد, المغة مقاييس معجـ ()

 .(201/ 3.)ـ1979 - ىػ1399: النشر عاـ الفكر دار: الناشر ىاركف
 ر,األثي ابف الجزرم الشيباني محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد, كاألثر الحديث غريب في النياية ()

 .(485/ 2).بيركت – العممية المكتبة: الناشر, الطناحي محمد محمكد - الزاكل أحمد طاىر: تحقيؽ
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 ( )"كأما االستشفاع إلى اهلل تعالى بو, كىك طمب الشفاعة منو"كيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
كبذلؾ تتعد معاني الشفاعة في االصطبلح بيف العمماء لتتفؽ في معناىا حكؿ طمب التجاكز عف 

 .المعاصي كالذنكب
 

 ىك بيا اإليمافحيث إف       لقد جاء الكثير مف األدلة عمى الشفاعة مف القرآف الكريـ كالسنة, 
 أحكاؿ مف ذلؾ كغير كالميزاف كالدكاكيف كالحكض كالصراط المغيبة, باألمكر اإليماف جممة مف
 الًَّذيفى : }بقكلو أىمو كجؿ عز اهلل امتدح الذم بالغيب اإليماف مف كمِّنو بذلؾ اإليماف كة القياـ يكـ

 .  تعالىاهلل رسؿ بو أخبرتيـ مما عنيـ غاب بما يؤمنكف الذيف: أم{  ًباٍلغىٍيبً  ييٍؤًمنيكفى 
 عميو اهلل صمى الكريـ بالنبي مختص ىك ما منيا عديدة, أنكاع القيامة يكـ تككف التي كالشفاعة
 ().اهلل عباد مف كالصالحيف كلؤلنبياء لو عاـ ىك ما كمنيا كسمـ,

 

 الكبائر, أىؿ مف أمتو مف النار دخؿ فيمف كسمـ عميو اهلل صمى محمد نبينا كيشفع     
 كلسائر بشفاعتو, الجنة فيدخمكف كحممان, فحمان  كصاركا احترقكا, ما بعد بشفاعتو فيخرجكف
ى ًلمىفً  ًإالَّ  يىٍشفىعيكفى  كىالى : }تعالى قاؿ شفاعات, كالمبلئكة كالمؤمنيف األنبياء ٍشيىًتوً  ًمفٍ  كىىيـٍ  اٍرتىضى  خى
. ()الشافعيف شفاعة الكافر تنفع كال{ ميٍشًفقيكفى 

 

 قاؿ ,لو المشفكع عف كرضاه تعالى اهلل بإذف تككف أف كىي شركطيا, تحققت إذا حؽ كالشفاعة
اَ َشاُاا]: تعالى اهلل َيْص

اَ  ْصَ َنا اُاٙمِ ِ اَ نْص آَم ْص اِ يْص اَٟم ْصً اا ِ َّل ََمَو ِتاَ أُم ْص ِياَٟمَ ا٢َمُ ُه ْص اَ َ ٍ اِِما ٫م َّل اِ يْص َو٪َم ْص

ََضا  :بشرطيف إال تنفع ال الشفاعة أف الكريمة اآلية ىذه ففي {26:الـَّصجم} [َوَ  ْص
 

ُ ا] سبحانو, ممكو الشفاعة ألف يشفع؛ أف لمشافع اهلل إذف: األكؿ َ ا٢َمُةاَ ِ ً اا٫َمُهاُ  ْص ااِا ٫مشَّل ٩ُميْص

َٖمُ  نَا ا ٫َِم ْصِهأُم ْص ِضإُم َّل ََمَو ِتاَو  َ ْص مر} [ ٫م َّل   {44:الزُّ

                                                 

 أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, تيمية البف الكبرل الفتاكل ()
 .(44/ 3 ).العممية الكتب دار: الناشر, (ىػ728: المتكفى )الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ

-ىػ1424(1)ط, عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر, تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ()
 (271: ص) الككيت- غراس لمنشر كالتكزيع, ـ2003

 حسيف بف عمي أنس أبك: بو اعتنى, جبريف بف الرحمف عبد بف اهلل عبد, االعتقاد لمعة متف عمى التعميقات( )
 (154: ص).كالتكزيع لمنشر الصميعي دار: الناشر, لكز أبك
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 كما ,الشفاعة تنفعو ال المشرؾ ألف التكحيد؛ أىؿ مف يككف بأف فيو المشفكع عف رضاه: الثاني
ا٨مِِ ٤مَا]: تعالى قاؿ اَٟمَ ا٢َمُةا ٫مشَّل ثر} [٨َمََمأَم ْصَ ُ ُه ْص  () .  {48:اد َّص

 

 :الشفاعة عند المعتزلة
 

غيره , أك   مسألة الغير , أف ينفعىي" ر      الشفاعة في االصطبلح عند القاضي عبد الجبا
 ()".ةأف يدفع عنو مضر

اا]:ككذلؾ يجد الناظر أيضان أف الزمخشرم ذىب إلى ىذا المعنى عند تفسيره لقكؿ اهلل تعالى َ َ ااَ  َهُّي

ٌةاَوَ اَٟمَ ا٢َمٌةاَو ٫مَ ا٨مُِ وَناُ ُ ا ٌماَ آَم ْصٌيا٨مِ ِهاَوَ اُ٘م َّل اَ  ْص ِِتَ
اَ  ْص ا٩َم ْصِياَ نْص اِ يْص َّلااَ َ ٩مْص َا٪ُم ْص ِ ُ   اِ   ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  اَ نْص

   {254:البؼرة}[  ٫م َّلاٙمُِ نَا

 

ـٍ أراد اإلنفاؽ الكاجب التصاؿ الكعيد       حيث يقكؿ عند تفسيره لآلية السابقة  ٍقناكي زى أىٍنًفقيكا ًممَّا رى
مَّةه حتى يسامحكـ  بو ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍأًتيى يىٍكـه ال تقدركف فيو عمى تدارؾ ما فاتكـ مف اإلنفاؽ كىال خي

ف أردتـ أف يحط عنكـ ما في ذٌمتكـ مف الكاجب ,أخبلؤكـ بو  لـ تجدكا شفيعان مف الفرائض كا 
ـي الظَّاًلميكفى  ألّن الشفاعة ثمة في زيادة الفضل و غيريشفع لكـ في حط الكاجبات,  كفى ىي كىاٍلكاًفري

 ( ).أراد كالتارككف الزكاة ىـ الظالمكف
كيظير ىنا مكقؼ الزمخشرم المعتزلي في الشفاعة, حيث يذكر في كشافو عند تفسيره 

ٌلا]: لقكؿ اهلل تعالى َ٘مُ اِ  ْصَهاا٢َم ْص َ ُياِ  ْصَهااَٟمَ ا٢َمٌةاَوَ اُ ؤْص ٍساَٟم ْصً ااَوَ اُ  ْص اَن ْص ٌسا٢َميْص ِ ياَن ْص ً ااَ اََتْص ُ   اَ  ْص َو ٔمَّل

ا ونَ َوَ اُ  ْص  لمعصاة؟ تقبؿ ال الشفاعة أفٌ  عمى دليؿ فيو ىؿ: قمت يقكؿ فإف {48:البؼرة} [ُ ـَْ ُ
 يقبؿ أف نفى ثـ ترؾ, فعؿ أك مف بو أخمت حقان  نفس عف نفس تقضى أف نفى ألنو ؛نعـ: قمت
 أم إلى( ًمٍنيا ييٍقبىؿي  كىال )في الضمير: قمت فإف. لمعصاة تقبؿ ال أنيا فعمـ شفيع شفاعة منيا

. عدؿ منيا يؤخذ ال التي كىي عنيا, المجزل غير العاصية الثانية إلى: قمت يرجع؟ النفسيف
 النفس إلى يرجع أف منيا, كيجكز يقبؿ لـ شفيع بشفاعة جاءت إف: شفاعة منيا يقبؿ ال كمعنى

                                                 

 الفكزاف اهلل عبد بف فكزاف بف صالح, كاإللحاد الشرؾ أىؿ عمى كالرد االعتقاد صحيح إلى اإلرشاد ()
 (293: ص).الجكزم ابف دار: الناشر, ـ1999 - ىػ1420 الرابعة: الطبعة

 (688)شرح األصكؿ الخمسة :  انظر()
 (299/ 1)الكشاؼ لمزمخشرم :  انظر()
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 عدالن  أعطت كلك شيئان, عنيا تجزل ال كما شفاعتيا, تقبؿ لـ ليا شفعت لك أنيا عمى األكلى,
( ).منيا يؤخذ لـ عنيا

 
 

ف رحيث يظير كمف خبلؿ كبلـ القاضي عبد الجبا  كالزمخشرم معنى الشفاعة عند المعتزلة, كا 
إنيا أم الشفاعة ثمة زيادة الفضؿ ال : كاف ما ذىب إليو الزمخشرم أكضح كأصرح, حيث قاؿ

 . بؿ ىي لمتائبيف مف المؤمنيف. غير كىي غير محققة بذلؾ لمعصاة ممف مات عمى التكحيد
 أجمع قد :"كبذلؾ يمكننا القكؿ لمنكرم الشفاعة كما يقكؿ صاحب اإلبانة عف أصكؿ الديانة

 المرتكبيف لممذنبيف أىي الشفاعة فممف شفاعة, كسمـ عميو اهلل صمى اهلل لرسكؿ أف المسممكف
 المخمصيف؟ لممؤمنيف أـ لمكبائر,

. كافقكا لمكبائر المرتكبيف لممذنبيف: قالكا فإف
ف . بيا المكعكديف بالجنة المبشريف لممؤمنيف: قالكا كا 
 الشفاعة معنى فما كعده يخمؼ ال تعالى كاهلل مبشريف, كبيا بالجنة مكعكديف كانكا فإذا: ليـ قيؿ
 عز اهلل عمى استحقكىا قد أنيـ قكلكـ كمف جناتو؟ اهلل يدخميـ ال أف عندكـ يجكز ال لقكـ
  ()".كجؿ

 

,       إف مكقؼ اإلماـ القرطبي مف الغيبيات جاء مكافقا ألىؿ السنة فيك يثبتيا كما أىؿ السنة
 :كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا

 

ُ   ا ٫م َّلاَ ا ٫مَّل ِياَو٩ُم ُدَ اا] :      ذكر اإلماـ القرطبي في تفسير قكلو تعالى َ ُ   ا٨َمأمَّل أَم ْص َ ُ   اَو٫َميْص ْصأَم ْص اَ  ٨َمإِنْص

ا تْص  يدخميا ال الكافريف غير أف ظاىره: "قاؿ ما نصو {24:البؼرة} [لِْؾَؽافِِر نَ  ٫م َّلاُ اَو حِلَ اَ ُةاُ ٢ِم َّل
 الشفاعة, في الثابتة كباألحاديث لممذنبيف الكعيد مف مكضع غير في ذكره ما بدليؿ كذلؾ, كليس
 لممبتدعة خبلفا مخمكقة, مكجكدة النار أف مف الحؽ أىؿ يقكلو ما عمى دليؿ كفيو. يأتي ما عمى
  .()"اآلف حتى تخمؽ لـ إنيا: قكليـ في

 

َ ُياِ  ْصَهااَٟمَ ا٢َمٌةا]ففي قكلو تعالى , كىك يثبت الشفاعة ٍساَٟم ْصً ااَوَ اُ  ْص اَن ْص ٌسا٢َميْص ِ ياَن ْص ً ااَ اََتْص ُ   اَ  ْص َو ٔمَّل

ونَا اُ  ْص٭َمُ ٌلاَوَ اُ  ْص َ٘مُ اِ  ْصَهاا٢َم ْص  حؽ الشفاعة أف الحؽ أىؿ مذىب": يقكؿ ؼ {48:البؼرة}[ َوَ اُ ؤْص

                                                 

 (137 -136/ 1)الكشاؼ لمزمخشرم :  انظر()
دار , ىػ1397(1)ط, فكقية حسيف محمكد/ د: تحقيؽ, أبك الحسف األشعرم, اإلبانة عف أصكؿ الديانة ()

 .(241: ص) .مصر– القاىرة – األنصار 
 (236/ 1)تفسير القرطبي  ()
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 متظاىرة كاألخبار. العذاب في النار دخمكا الذيف المذنبيف مف المؤمنيف كخمدكا المعتزلة كأنكرىا
 مف الشافعيف شفاعة تناليـ الذيف ىـ النبييف أمـ مف المكحديف المذنبيف العصاة مف كاف مف بأف

 أحدىما بشيئيف الرد في عمييـ القاضي تمسؾ كقد. كالصالحيف كالشيداء كالنبييف المبلئكة
 األخبار ىذه تمقي عمى السمؼ مف اإلجماع كالثاني. المعنى في تكاترت التي الكثيرة األخبار
ىذه األخبار  ألىؿ كسمـ عميو اهلل صمى محمد لنبينا العامة الشفاعة في باب: "كيقكؿ, ()"بالقبكؿ
 اهلل صمى محمد نبينا بيا خص التي العامة الشفاعة ىذه": كفي مكطف آخر يقكؿ, ()"بالقبكؿ
 في الحديث الذم يركيو أبك ىريرة :السبلـ عميو بقكلو المراد ىي األنبياء سائر بيف مف كسمـ عميو
 نبي كؿ فتعجؿ مستجابة, دعكة نبي لكؿ): كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ حيث

ني دعكتو,  أمتي مف مات مف اهلل شاء إف نائمة فيي القيامة, يكـ ألمتي شفاعة دعكتي اختبأت كا 
  .()"()(شيئا باهلل يشرؾ ال

 كسمـ, عميو اهلل صمى نبينا فييـ فيشفعو بذنكبيـ النار استكجبكا أمتو مف قكـ في: الثالثة: "كيقكؿ
 كالمعتزلة, الخكارج المبتدعة أنكرتيا التي ىي الشفاعة كىذه الجنة كيدخمكف يشفع أف شاء كمف

 ()."كالتقبيح التحسيف عمى المبني العقمي االستحقاؽ كىي الفاسدة أصكليـ عمى فمنعتيا

 .الميزان: ثانياُا 

 : الميزان لغة

. كجائز أف تقكؿ لمميزاف الكاحد بأكزانو مكازيف, يقاؿ لآللة التي يكزف بيا األشياء ميزاف
اختمؼ الناس في : قاؿ الزجاج كنضع المكازيف القسط؛ يريد نضع الميزاف القسط: قاؿ اهلل تعالى

                                                 

 (378/ 1 )تفسير القرطبي( )
 (597: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  ()
 دعكة كسمـ عميو اهلل صمى النبي اختباء باب, كتاب اإليماف, 338ح, 189ص, 1ج, صحيح مسمـ ((

 .ألمتو الشفاعة

 (599: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  ()
 (607: ص) المرجع السابؽ( )
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أنو ميزاف لو كفتاف, كأف الميزاف أنزؿ في الدنيا : ذكر الميزاف في القيامة, فجاء في التفسير
 (  ).ليتعامؿ الناس بالعدؿ كتكزف بو األعماؿ

  :الميزان شرعاً 
ىك ما يكزف بو األعماؿ كىك غير العدؿ كما دؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة مثؿ قكلو        
اَ َ  ِ   ُُها٨َمُ و٫َم َِ اُ ُ ا ُٙم ْص ُِ  نَا]:تعالى إَمُ َ تْص ا٨َمَميْص َ  ٍِ ا حَلقَهُّي ُناَ  ْص  كقكلو تعالى {8:األطراف} [َو ٫مَ  ْص

آمََِما٪َماُن  آمَِ َ أمِ َااَ  ْص ُِم نَا] ُ َ ُه ْص و اَ نْص اَ َ  ِ   ُُها٨َمُ و٫َم َِ ا ٫مَّلِ  َياَ٘مِْسُ تْص اَ٘م َّل كقكلو  {9:األطراف}ا[َوَ يْص
َدٍلاَ َٔم ْص َااِ َاا]تعالى اَ٘م ْص ا٪َماَناِ  ْصَ اَلاَٗم َّلٍةاِ يْص ٌساَٟم ْصً ااَو ِنْص ِما ٫مِ َ اَ ِةا٨َماَلأُم ْصَ ُ اَن ْص َطا٫مَِ  ْص َوَنَلُيا َٙمَ  ِ  َيا ٫مِ  ْص

  {47:األكبقاء} [َو٪َمَ ىآمِ َااَٗماِٞم ٤ِمَا

كممتاف خفيفتاف عمى المساف  }: في الصحيحيف عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿكجاء 
كقاؿ عف  }"  {سبحاف اهلل كبحمده سبحاف اهلل العظيـ: ثقيمتاف في الميزاف حبيبتاف إلى الرحمف

كىذا كأمثالو مما يبيف أف األعماؿ ( ){ليما في الميزاف أثقؿ مف أحد: ساقي عبد اهلل بف مسعكد
.  كبالعكس فيك ما بو تبيف العدؿ,تكزف بمكازيف تبيف بيا رجحاف الحسنات عمى السيئات

كأما كيفية تمؾ المكازيف فيك بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا . كالمقصكد بالكزف العدؿ كمكازيف الدنيا
 () .بو مف الغيب

      

 لساف كلو: قالكا حؽ, كالسيئات الحسنات بو تكزف الذم الميزاف بأف نؤمف: " قاؿ اإلماـ السفاريني
 في الحسنات تكزف: عنيما اهلل رضي - عباس ابف قاؿ األعماؿ, صحائؼ بو تكزف ككفتاف
 (.)"صكرة أقبح في كالسيئات صكرة, أحسف

 

. القيامة يكـ تكزف كمَّيا كصحائفيـ كأعماليـ األشخاص أفَّ  عمى أيضان  النصكص دلت كما
ذا  كفة, في كالسيئات كفة في الحسنات تكضع كفتاف, لو حقيقي ميزاف كأنَّو ,بالميزاف العبد آمف كا 
 عمى إقبالو سيزداد ريب ال فإنو ,جازمان  إيمانان  بذلؾ آمف إذا يكزف, الحياة ىذه في عممىو عمؿو  ككؿُّ 

 ().السيئات عف بعده كيشتد الحسنات,
                                                 

 (446/ 13)لساف العرب :  انظر()
حبيب الرحمف : تحقيؽ, نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي: كشؼ األستار عف زكائد البزار ()

 3/249 باب مناقب عبداهلل بف مسعكدمؤسسة الرسالة, بيركت: الناشر, األكلى:  الطبعة,األعظمي

 (302/ 4)مجمكع الفتاكل :  انظر()
 (184/ 2)لكامع األنكار البيية  ()
 (292: ص)تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي  ()
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    كيتجمى كاضحان مكقؼ القرطبي مف الميزاف عندما يقؼ القرطبي مع بعض اآليات الكريمة 
التي جاء فييا ذكر الميزاف, كأبيف ىنا عقيدة القرطبي مف خبلؿ مكاضع ثبلثة مف سكرة األعراؼ 

 :كالكيؼ كالقارعة حسب التالي
 

اَ َ  ِ   ُُها٨َمُ و٫َم َِ اُ ُ ا]:سكرة األعراؼ حيث يقكؿ اهلل تعالى .ُ إَمُ َ تْص ا٨َمَميْص َ  ٍِ ا حَلقَهُّي ُناَ  ْص َو ٫مَ  ْص

آمََِما٪َماُن  آمَِ َ أمِ َااَ  ْص ُِم نَاا(8) ُٙم ْص ُِ  نَا ُ َ ُه ْص و اَ نْص اَ َ  ِ   ُُها٨َمُ و٫َم َِ ا ٫مَّلِ  َياَ٘مِْسُ تْص اَ٘م َّل (ا9)َوَ يْص

 صحائؼ تكزف: عمر ابف قاؿ. العباد بالميزاف أعماؿ كزف بالكزف كالمراد{. 9-8األطراف}[
 الميزاف: كقيؿ. يأتي ما عمى الخبر بو كرد الذم كىك الصحيح, ىك كىذا. العباد أعماؿ
. بأعيانيا كالسيئات الحسنات الميزاف: مجاىد كقاؿ. الخمؽ أعماؿ فيو الذم الكتاب
 كزنيا, يستحيؿ األعراض أف عمى منيـ بناء الميزاف المعتزلة أنكرت كقد: فكرؾ ابف قاؿ

 يكـ فيزنيا أجساما, األعراض يقمب تعالى اهلل إف: يقكؿ مف المتكمميف كمف. بأنفسيا تقكـ ال إذ
 مكتكبة, األعماؿ فييا التي بالكتب تثقؿ المكازيف أف كالصحيح عندنا, بصحيح ليس كىذا. القيامة
 كيؼ: عمر البف رجؿ قاؿ قاؿ محرز بف صفكاف عف مسمـ صحيح حيث جاء في. تخؼ كبيا

 يكـ ربو مف المؤمف يدنى: )يقكؿ سمعتو قاؿ النجكل؟ في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سمعت
 قد فإني قاؿ أعرؼ رب أم :فيقكؿ تعرؼ ىؿ :فيقكؿ بذنكبو فيقرره كنفو عميو يضع حتى القيامة
ني الدنيا, في عميؾ سترتيا  كالمنافقكف الكفار كأما حسناتو صحيفة فيعطى اليكـ لؾ أغفرىا كا 
 (حسناتو صحيفة فيعطى:( فقكلو ). اهلل عمى كذبكا الذيف ىؤالء الخبلئؽ رءكس عمى بيـ فينادل
 ().كتكزف الصحؼ في تكتب األعماؿ أف عمى دليؿ

 

ََمً ا]:قكؿ اهلل عزكجؿ مف سكرة الكيؼ .ِ َْسِ َياَ ٢مْص آمِا َ٘مْص اُن َ ِهِّبُ ُ  ْص اَ يْص اا(103)٩ُميْص  ٫مَّلِ  َياَضيَّل

اُ ْصِ  ُ َناُا ْصً ا ُ ْص اَ ْصَ ُ  َناَ َّنَّل َ ااَوُ  ْص نْص اِِما حَلَ اِةا ٫م َهُّي ُ ُه ْص اا(104)َٞم ْص ِ ْص َ ا ٫مَّلِ  َيا٪َمَ ُ و آمَِ َ اِتاَ  ِهِّب
ُ و٫َم ِ

ًنا َما ٫مِ َ اَ ِةاَو ْص اَ  ْص ا٨َماَلاُنِ  ُ اََلُ ْص ََمَُلُ ْص اَ ٢مْص حيث يتجمى  {105-103الؽفف} [(ا105)َو٫مَِ ااِِها٨َمَ  َِ تْص
 : مكقؼ القرطبي مف الميزاف إذ يقكؿ كفييا مسألتاف 

 

 يعمؿ مف الناس مف أف عمى داللة فيو      چگ  گ  گ  ڳ   ڳچ : تعالى قكلو- األكلى
 أك االعتقاد فساد إما السعي إحباط يكجب كالذم سعيو, حبط كقد محسف أنو يظف كىك العمؿ

. الكفر ىنا كالمراد المراءاة,
 

                                                 

 (166 -165- 164/ 7 )القرطبي تفسير:  انظر()
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 كقرأ. العظمة بنكف نقيـ" الجميكر  قراءةچھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     چ:تعالى قكلو- الثانية
:" يقرأ أف كيمزمو" يقكـ فبل" عمير بف عبيد كقرأ كجؿ, عز اهلل يقيـ فبل يريد الغائب, بياء: مجاىد
 القيامة يكـ يؤتى: عمير بف عبيد قاؿ". كزف القيامة يكـ ليـ يقكـ فبل:" مجاىد قرأ ككذلؾ" كزف

 مثمو يقاؿ ال ىذا: قمت. بعكضة جناح اهلل عند يزف فبل الشركب األككؿ الطكيؿ العظيـ بالرجؿ
 رسكؿ عف ىريرة أبي عف كمسمـ البخارم صحيحي مرفكعان في معناه ثبت كقد الرأم, جية مف
 اهلل عند يزف ال القيامة يكـ السميف العظيـ الرجؿ ليأتي إنو: )قاؿ أنو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل

ا] شئتـ إف اقرءكا بعكضة جناح ا٨َماَلاُنِ  ُ اََلُ ْص ََمَُلُ ْص اَ ٢مْص اَو٫مَِ ااِِها٨َمَ  َِ تْص ِ ْص َ ا ٫مَّلِ  َيا٪َمَ ُ و آمَِ َ اِتاَ  ِهِّب
ُ و٫َم ِ

ًنا َما ٫مِ َ اَ ِةاَو ْص  حسنة فبل بالعذاب, مقابمة كأعماليـ ليـ, ثكاب ال أنيـ كالمعنى {105:الؽفف} [َ  ْص
 ().النار في فيك لو حسنة ال كمف القيامة مكازيف في تكزف ليـ

 

اَ َ  ِ   ُهُا]:قكؿ اهلل عزكجؿ .ّ إَمُ َ تْص ااَ يْص اا(7)٨َمُهَ اِِما٢ِم َشٍةاَ  ِضَ ةٍاا(6)٨َمَ  َّل تْص اَ٘م َّل ااَ يْص َوَ  َّل

ُهاَ اِوَ ةٌاا(8)َ َ  ِ   ُهُا   {.9-6الؼارطة} [.(ا9)٨َمُ  َهُّي
 فييا المكتكب الصحؼ فيو تكزف كلسانان  كفة لو كأف الميزاف, القكؿ في تقدـ حيث يقكؿ قد

كما يقكؿ اإلماـ القرطبي عند حديثو عف الميزاف باب كيفية الميزاف   ().كالسيئات الحسنات
قد جاء أف كفة الحسنات مف نكر, كاألخرل مف ظبلـ, كالكفة النيرة لمحسنات " ككزف األعماؿ

كالكفة المظممة لمسيئات, كجاء في الخبر أف الجنة تكضع عف يميف العرش كالنار عف يسار 
العرش, كيؤتى بالميزاف فينصب بيف يدم اهلل تعالى كفة الحسنات عف يميف العرش مقابؿ 

. كذكره الترمذم الحكيـ في نكادر األصكؿ , ككفة السيئات عف يسار العرش مقابؿ النارةالجف
تكزف الحسنات كالسيئات في ميزاف : قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما"ثـ يقكؿ القرطبي 

كلك جاز حمؿ الميزاف عمى ما ذكركه لجاز حمؿ الصراط عمى : قاؿ عمماؤنا لو لساف ككفتاف
الديف الحؽ كالجنة كالنار عمى ما يرد عمى األركاح دكف األجساد مف األحزاف كاألفراح 

كالشياطيف كالجف عمى األخبلؽ المذمكمة كالمبلئكة عمى القكل المحمكدة, كىذا كمو فاسد 
   ()."ألنو رد لما جاء بو الصادؽ

 

 :قالكا إذا فإنيـ كالماؿ العقبى كأما: "حيث يقكؿ,         كىك يثبت الخمكد في النار ألىؿ الكفر
اا١َماٙمُِ نَا] َناا٨َمإِنَّل ا٢ُم ْص ِ ٖمْص َااِ  ْصَهاا٨َمإِنْص  يضرب الذم بالمثؿ الخمكد عمييـ ككتب , {107:ادؤمـون} [َ ٓمَّل َااَ ٘مْص

                                                 

 (66-65/ 11 )القرطبي تفسير:  انظر()
 (166/ 20 ) المرجع السابؽ()
 (724: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  ()
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 يا كينادكا كالنار الجنة بيف الصراط عمى يذبح ثـ المككت, كيسمى أممح بكبش يؤتى أف كىك ليـ
 كقد أسماعيـ, الكقت ذلؾ في سمبكا مكت فبل خمكد النار أىؿ كيا مكت, فبل خمكد الجنة أىؿ

ا٨مِ َهااَ ٨مٌِٛما] :يقكؿ تعالى اهلل ألف ؛يقيف السمع سمب لكف كالكبلـ, األبصار يسمبكا أف يجكز ََلُ ْص

َمُ  نَا ا٨مِ َهااَ اَ  ْص    ()."كالشييؽ الزفير إلى صاركا األسماع سمبكا فإذا   {100:األكبقاء} [َوُ  ْص
 

ا]:كفي قكلو تعالى َ ا ِ ََمنُِ  ْص آَم ْص ُٔم ْص اَ ٪َمَ  ْص اُوُٖم ُ ُه ْص َ دَّلتْص اا ٫مَّلِ  َيا ٞمْص اُوُٖم ٌها٨َمَ  َّل َ دَهُّي اُوُٖم ٌهاَؤَم ْص َمأَم ْصَ ضَهُّي َ  ْص

ُ ُ ونَا أَم ْص  قبكرىـ مف يبعثكف حيف القيامة يكـ يعني" :يقكؿ {106:آل طؿران} [٨َمُ و٩ُم  ا ٫مَ َ  َوآمََِما٪ُم ْصُ  ْص
 قرأ إذ الكتاب, قراءة عند ذلؾ إف: كيقاؿ. مسكدة الكافريف ككجكه مبيضة المؤمنيف كجكه تككف

ذا كجيو, كابيض استبشر حسناتو ,كتابو في فرأل كتابو المؤمف  فرأل كتابو كالمنافؽ الكافر قرأ كا 
ذا كجيو, ابيض حسناتو رجحت إذا الميزاف عند ذلؾ إف: كيقاؿ. كجيو اسكد سيئاتو فيو  رجحت كا 

ِ ُ  نَا] :تعالى قكلو عند ذلؾ: كيقاؿ. كجيو اسكد سيئاتو اا ُٙم ْص َ َماَ  َهُّي َ اُ و ا ٫مَ  ْص  ()" .{59: س} [َو  ْص
,         أما عف مكقفو مف الجنة كالنار فيبيف مكقؼ أىؿ السنة كيفصمو عف مكقؼ المعتزلة

ُضا]:فيقكؿ عند تفسيره قكلو تعالى َمَ  ُتاَو  َ ْص ُضَهاا ٫م َّل اَوَٖم َّلٍةا٢َم ْص ُ  ْص اَ ٓمِهِّب ِ َ ٍةاِ يْص َوَٞماِ ٢ُم  ا ٥َِماَ  ْص

ُم َّلِ ٤مَا ا٫مِ ْص تْص  أعدت" لقكلو: مكجكدة مخمكقة الجنة أف عمى العمماء كعامة" {133:آل طؿران}[ُ ٢ِم َّل
. ()"كغيرىما الصحيحيف في كغيره اإلسراء حديث نص كىك" لممتقيف

 

َاُ اَ٘ما٫مِِ  َيا٨مِ َهاا]:يقكؿ في تفسير قكلو تعالى: كعف أبدية الجنة اَ ْص َِهاا  ََّنْص ِ ياِ يْص ٍناََتْص َٖم َّلاُتا٢َم ْص

ى أَمَ ٪مَّل  ()"دائميف ماكثيف أم( فييا خالديف)" {76:صه} [َوَ ٫مَِ اَٖمَ  ُااَ يْص
 

َ٘ما٫مِِ  َيا٨مِ َهااَ َٓمً  اَ اََيُِ وَناَو٫مِ ًّااَوَ ا]: كفي معرض حديثو عف النار يقكؿ في تفسير قكلو تعالى

اِِما ٫م َّلاِ اَ ُ  ٫ُم َناَ اا٫َم ْصَ  َااَ ٠َم ْص َاا اَاَوَ ٠َم ْص َاا* َنِ ًٛم  َمأُمَ  َّلُباُوُٖم ُ ُه ْص ُٞم َ ااَ  ْص  قكلو {66-65:األحزاا}[٫م َّل

 كأعد. )الرحمة عف كاإلبعاد الطرد: كالمعف. كأبعدىـ طردىـ أم( الكافريف لعف اهلل إف: )تعالى
 ينجييـ( نصيرا كال كليا يجدكف ال. )النار بمعنى ألنيا ؛السعير أنث( أبدا فييا خالديف. سعيران  ليـ
. ()"فيو كالخمكد اهلل عذاب مف

                                                 

 (530: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  ()
 (166/ 4)تفسير القرطبي  ()
 (. 205/ 4)تفسير القرطبي  ()
( 227/ 11)تفسير القرطبي  ()
 (248/ 14)تفسير القرطبي  ()
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اَ  ْصِ ا اَاَوَ ُٞم ٫َمُها]: يقكؿ في تفسير قكلو تعالى: كفي مكضع آخر آَماَل٧ًمااِ َيا اِاَوِ َٞماَ ٔمِِهاَوَ يْص  ِ َّل

ا٫َمُهاَناَ اَٖمَه َّلَ اَ٘ما٫مِِ  َيا٨مِ َهااَ َٓمً    فعؿ مف لكؿ المعنى ألف ؛خالديف كجمع : "يقكؿ {23:اانّ } [٨َمإِنَّل
. الشرؾ ىك ىنا العصياف أف عمى دليؿ أبدان  كقكلو. لممعنى جمع ثـ مف لمفظ أكالن  فكحد ذلؾ,
 شفاعة, تمحقيـ أك أعفك أف إال أبدا فييا خالديف معنى كيككف الشرؾ, غير المعاصي ىك: كقيؿ
. ()"العفك يمحقيـ اإليماف عمى الدنيا مف خرجكا إذا محالة كال

 

كالخركج منيا ألىؿ , كاضح مما تقدـ أف اإلماـ القرطبي يثبت الخمكد في النار ألىؿ الكفر
 . كىك بذلؾ يتكافؽ مع مذىب أىؿ السنة, لمف استحؽ دخكليا مف أىؿ اإليماف, اإليماف

 

َٓمااَ اَ ُ  ُ  َنا]: يقكؿ عند تفسيره قكلو تعالى, وعن موقفو من المس الشيطاني  ٫مَّلِ  َياَ  ْص٪ُمُ  َنا ٫م ِهِّب

ا ا٪َمََماَ ُ  ُما ٫مَّلِ ياَ َ َخ َّلُ ُها ٫مشَّل ْصَ اُناِ َيا َٙمسِهِّب  إنكار فساد عمى دليؿ اآلية ىذه في : " {275:البؼرة} [ ِ َّل
 اإلنساف في يسمؾ ال الشيطاف كأف الطبائع, فعؿ مف أنو كزعـ الجف, جية مف الصرع أنكر مف
 ()."الكتاب ىذا مف تقدـ فيما عمييـ الرد مضى كقد مس, منو يككف كال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (27/ 19)تفسير القرطبي  ()
 (355/ 3 ) المرجع السابؽ()
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عقيدة المعتزلة من القضايا الغيبية وموقف القرطبي منيا: ثانًيا  
 النقؿ, عمى العقؿ ـمقدت  عمىالعقائد عمى االستدالؿ في ىـسمؾـك المعتزلة جمنويقـك 
 كالسنة إذا كجد عمى سبيؿ التعضيد ال ف حيت يعتبر اىتدائيـ بالقراسنة أك بكتاب دكف االىتداء

 حيث يجدىـ الناظر, ()كالنظر كالمجادلة العقؿ استخداـ في  كالبراعة,االعتماد مف حيث األصؿ
 لما ثـ عقمية, أصكالن  عكاكض"كلذلؾ , ( )كاليدل الكحي نصكص دكف كاليكل بالرأم يستبدكف
 لتمؾ مكافقا كجدكه فما نظركا االعتقاد, في دالالت مف فييما كما كالسنة القرآف إلى جاءكا

 . ()"بو االحتجاج أنكركا أك أكلكه نياـ لشيء مخالفا كجدكه كما بو, أخذكا العقمية األصكؿ
 

 قبيح, كجيميـ جياؿ, المحسكسات ينكركف الذيف إف: نقكؿ فنحف كلذلؾ: "    يقكؿ ابف عثيميف
. قبيح كجيميـ, جياؿ أيضان  كىميات ليست التي العقميات ينكركف كالذيف

 

 المعتزلة عمينا يحتج لئبل الكىميات؛ دكف الصريحة العقميات: قمت كقد" ثـ يستطرد قائبلن 
 اهلل, صفات في حتى الغيبية, األمكر في العقؿ تحكيـ سمككا الذيف كغيرىـ, كالجيمية كاألشاعرة

. عقكلنا عمينا أممت ما إال نقبؿ ال: قالكا حيث
 

 ال الصريح العقؿ ألف ليا؛ أصؿ ال كخياالت كىمية عقكؿ ىي زعمتمكىا التي العقكؿ ىذه: فنقكؿ
. مطردة قاعدة كىذه أبدان, كالسنة الكتاب مف الصحيح النقؿ يناقض أف يمكف
 ()".كالشيكة الشبية,: كىما عظيميف, دائيف مف الخالص أم الصريح العقؿ: قكلنا كمعنى

 

 مما غيبية أمكر في: مجالو غير في العقؿ استعماليـ ىك المعتزلة انحرافات مف فإف كليذا     
 القضايا مف عددان  بنكا أنيـ كما صحيحة, عقمية محاكمة محاكمتيا يمكف كال ,الحس خارج تقع
 حتى دائمان  بو يسٌمـ ال أمر كىك ,إطبلقيا عمى صحيحة ليست النتائج فكانت معينة مقدمات عمى
 عف الصفات نفييـ مثؿ: العقمي كالنظر االستنباط في استعممكىا التي  باألسالي نفس اتبعت لك
َ اِما] :تعالى قكلو عمى اعتمادان  اهلل َو ًٖمااَوِ َيا  َنْص اَ  ْص ُ ِ ُ  ْص اَ نْص اِ يْص ِضاَٖمَ َيا٫َمُ  ْص ََمَو ِتاَو  َ ْص ٨َما٠مُِ ا ٫م َّل

                                                 

, عبد اهلل شاكر محمد الجنيدم: تحقيؽ,  الحسف األشعرممبأل, رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب :انظر ()
 .(38: ص) .السعكدية- المدينة المنكرةبعمادة البحث العممي بتفسير القرطبية اإلسبلمية , ىػ1413: ط
 (6: ص) المرجع السابؽ: انظر( )
مكتبة , ـ1995- ىػ1415(1)ط, عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد, مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة ()

 (69/ 1).السعكدية- الرياض– الرشد 
دار ,  ىػ1426(1)ط, البف عثيميف, (الدرة المضية في عقد أىؿ الفرقة المرضية)شرح العقيدة السفارينية  ()

 (728/ 1).السعكدية- الرياض- الكطف لمنشر
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ِم ُيا ٫مَ ِ ٛمُا ٌااَوُ َ ا ٫م َّل ا٨مِ ِها٫َم ْصَسا٪َمِم ْص ِِهاَ ْص َ ُؤ٪ُم ْص َو ًٖمااَ  ْص ورى} [َ  ْص  ككاف( . شيء كمثمو ليس) {11:الشُّ
 أف عمى اآلية تفيـ كلكف ,كتعالى سبحانو لنفسو أثبتيا التي الصفات عنو تنفى ال أف الصحيح
. المخمكقيف صفات تماثؿ ال كتعالى سبحانو صفاتو

 ( ):منيا الضكابط مف بعدد العقؿ استعماؿ مجاؿ العمماء حدد كقد
. الصحيحة النصكص مع يتعارض ال أف .ُ
 الصحيح المصدر ىك الكحي يعتبر التي الغيبية القضايا في العقؿ استعماؿ يككف ال أف .ِ

. لمعرفتيا كالكحيد
 باألمكر يعرؼ ما كىك " حكمتيا تتضح لـ التي األمكر في العقؿ عمى النقؿ يقدـ أف .ّ

". التكقيفية
 الشرعية النصكص عمى يقدمو ال كالفكر لمنظر كتشجيعو لمعقؿ اإلسبلـ احتراـ أف شؾ كال

 ألف تصمح ال تجعميا كثيرة بمؤثرات كتتأثر كتختمؼ ,متغيرة العقكؿ أف خاصة ,الصحيحة
 (). األمكر كؿ في المطمؽ الحكـ تككف

 
 

 

 

                                                 

( 400/ 1)تفسير الزمخشرم الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ  ()
( 70/ 1)المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة : انظر( )
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 المطمب الثاني
 تأويل المعتزلة لآليات المقررة لمقضايا الغيبية من خالل تفسير القرطبي

 

أكرد اإلماـ القرطبي في تفسيره مكقؼ المعتزلة مف القضايا الغيبية, كرد عمييا, كىنا 
 :يذكر الباحث أمثمة لعدد مف تمؾ القضايا كالتي منيا

 :الشفاعة: أووً 

َ ُيا]  :عند تفسير القرطبي لقكؿ اهلل تعالى ٍساَٟم ْصً ااَوَ اُ  ْص اَن ْص ٌسا٢َميْص ِ ياَن ْص ً ااَ اََتْص ُ   اَ  ْص َو ٔمَّل

ونَا اُ  ْص٭َمُ ٌلاَوَ اُ  ْص َ٘مُ اِ  ْصَهاا٢َم ْص كخركج أىؿ , حيث  يثبت الشفاعة   ا{48: ٫م   ة}ا[ِ  ْصَهااَٟمَ ا٢َمٌةاَوَ اُ ؤْص
طباقيـ ركايتيا فظيكر: "فيقكؿ, كأف الخمكد فييا خاص بالكفار, الكبائر مف النار  صحتيا عمى كا 

 كردت قد قالكا فإف المعتزلة عقيدة كفساد الحؽ أىؿ عقيدة صحة عمى قاطع دليؿ ليا كقبكليـ
َما آلَِ ٨َمِةا ِِ ا ٫مُ ُ  ُوا٫َمَ ىا]:  قكلو مثؿ األخبار ىذه رد يكجب بما الكتاب مف نصكص اَ  ْص ُ  ْص ِ  ْص َوَ نْص

اَْحِ ٍ اَوَ اَٟمِ  ٍيا . ظالمكف الكبائر كأصحاب: قالكا"  {18:غافر} [ُ َطااُ  حَل َاِٖمِ ا٪َما١مِِم٤َماَ اا٫مِ  َّلاٙم٤َِِماِ يْص
اُدوِنا اِاَو٫مِ ًّااَوَ اَنِ ًٛم ]  :كقاؿ ا٫َمُهاِ يْص َ آمِِهاَوَ اََيِ ْص اُٞم ًا اَُيْص َميْص اَ  ْص :اكقكلو تعالىا{123: ٫م  اا}ا[َ يْص

ونَا] اُ  ْص٭َمُ ٌلاَوَ اُ  ْص َ٘مُ اِ  ْصَهاا٢َم ْص َ ُياِ  ْصَهااَٟمَ ا٢َمٌةاَوَ اُ ؤْص ٍساَٟم ْصً ااَوَ اُ  ْص اَن ْص ٌسا٢َميْص ِ ياَن ْص ً ااَ اََتْص ُ   اَ  ْص ا[َو ٔمَّل

 اآليات ىذه تعـ فبل ,لو صيغة ال كالعمكـ ظالـ كؿ في عامة اآليات ىذه ليست قمنا"  اا{48: ٫م   ة}
نما ,نفس ككؿ سكءان  يعمؿ مف كؿ  في الكاردة األخبار بدليؿ المؤمنيف دكف الكافركف بيا المراد كا 
, فقاؿ الكافريف صفة في فقاؿ أقكاـ عف كنفاىا ألقكاـ شفاعة أثبت تعالى اهلل فإف كأيضا ذلؾ

ا٨مِِ ٤مَا]: سبحانو اَٟمَ ا٢َمُةا ٫مشَّل [٨َمََمأَم ْصَ ُ ُه ْص
( )
ثر}   .  {48:اد َّص

كالمبلحظ أف القرطبي يقكؿ عند حديثو عف العصاة مف المؤمنيف كعدـ خمكدىـ في النار 
ىا] :في قكؿ اهلل تعالى َٝمَ آمِااِا٨َمَ ِ ا ٨مْص كْص

ِ اُ ٦مْص اَ َشاُااَوَ يْص َيْص
ِ ُ اَ ااُدوَناَ ٫مَِ اٙمِ َكآمِِهاَوَ  ْص َ اُ ٦مْص ِ ُ اَ نْص ا اَاَ اَ  ْص  ِنَّل

ًَما ِوا] : تعالىكقكلو"  {48:الـساء} [َطظِقاًم  ِٕمْص اَ وْص اُ  ُٞمَياَوَ ِ٘م ِهاَوَ أَم ْصَ ُ   اِ يْص ُ   اِ يْص َ ُ   ا٨َمَ َ  َّل ا  ْص َ اآَم ِيَّل

ُما ا ٫مَ  ْص ِوا اِا ِ َّل اَ وْص ُهاَ اَ  ْصَ ُساِ يْص " تعالى قاؿ قد:  أم المعتزلةقالكا فإف {87: وسف} [الَؽافُِرونَ  اِا ِنَّل
نما ,يرضى ال لمف يقؿ لـ قمنا مرتضى غير كالفاسؽ " ارتضى لمف إال يشفعكف كال  لمف" قاؿ كا 

                                                 

 .(379/ 1 )القرطبي تفسير:  انظر()
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َ ا٢ِم ْصَ ا]  :قكلو بدليؿ المكحدكف ىـ لمشفاعة اهلل ارتضاه كمف " ارتضى َ اَ ِيا ُتَّل َ ا٢َمَةا ِ َّل َ اَ مْص ُِ  َنا ٫مشَّل

َِيا ْحْص  ىك المرتضى قالكا فإف. اهلل إال إلو ال قاؿ مف إال: المفسركف كقاؿ {87:مر م} [َطْفً ا ٫م َّل
 ٫مَّلِ  َيا]: كقاؿ ليـ استغفركا المبلئكة أف بدليؿ إليو باإلنابة عيدان  اهلل عند اتخذ الذم التائب

ا َتا٪ُميَّل ِ  َياَ َ  ُ  اَ ٓمَّل َااَوِٞم ْص ِ ُ وَنا٫مِ َّل َ  ْص ِ  ُ َنآمِِهاَوَ  ْص اَوُ ؤْص ِ ْص ِ اَ  ِهِّب ٫َمُهاُ َ  ِهِّبُ  َنآمَِ مْص اَٗم ْص َشاَوَ يْص ِمُ  َنا ٫مَ  ْص َ ْص

ا٢َمَ  َوا ِه ْص
َ ُ   اَٞم ِ َ َ اَو٩مِ ِ  َيأَمآُم  اَو ٔمَّل ا٫مِ َّل ِ  ْص ًَما٨َما٧مْص ًةاَو٢ِم ْص َ ٍااَ ْحْص  شفاعة ككذلؾ {7:غافر} [ااَِحقمِ َ ْص

 تعالى اهلل عمى يجب عندكـ: قمنا الكبائر أىؿ دكف التكبة ألىؿ ىي إنما السبلـ عمييـ األنبياء
 (). التكبة قبكؿ

 

كما يقرر القرطبي أيضان ما سبؽ مف عقيدة السمؼ كالرد عمى المعتزلة في تأكيبلتيـ, 
: لرابعةا" حيث يذكر ذلؾ في كتابو التذكرة في معرض حديثو عف الشفاعة, فيذكر مسائؿ منيا

خكانيـ كالمبلئكة األنبياء مف كغيره نبينا بشفاعة فيخرج المذنبيف مف النار دخؿ فيمف  مف كا 
ذا أيضان  المعتزلة أنكرتيا المشافعة كىذه, كيستطرد القرطبي قائبلن المؤمنيف  فيمف منعكىا كا 
ف بذنبو النار استكجب  الدرجات زيادة في: الخامسة دخميا فيمف يمنعكىا أف فأحرل يدخميا لـ كا 

. كترفيعيا ألىميا الجنة في
 

: قيؿ فإف »,األكؿ الحشر شفاعة تنكر كال المعتزلة تنكرىا ال الشفاعة كىذه: عياض القاضي قاؿ
اَٟمَ ا٢َمُةا] :تعالى اهلل قاؿ فقد افِِععَ ٨َمََمأَم ْصَ ُ ُه ْص ثر} [الشَّص  النار مف الخركج في تنفع ال: لو قيؿ {48:اد َّص

 () ."الجنة كيدخمكف منيا يخرجكف الذيف المكحديف كعصاة
 الميزان: ثانياً 

اَ َ  ِ   ُُها٨َمُ و٫َم َِ اُ ُ ا]:كمف خبلؿ تفسير القرطبي لقكلو تعالى إَمُ َ تْص ا٨َمَميْص َ  ٍِ ا حَلقَهُّي ُناَ  ْص َو ٫مَ  ْص

, مذىب المعتزلة كالقاضي بإنكار الميزاف, حيث يبطؿ مذىب المعتزلة{8:األطراف} [اُدْػؾُِحونَ 
 كقد: فكرؾ ابف قاؿ .... الميزاف ذكر مف الصحاح األسانيد في جاء ما يتبع أف كاألكلى: "فيقكؿ
 كمف. بأنفسيا تقكـ ال إذ كزنيا, يستحيؿ األعراض أف عمى منيـ بناء الميزاف المعتزلة أنكرت

 بصحيح ليس كىذا. القيامة يكـ فيزنيا أجساما األعراض يقمب تعالى اهلل إف: يقكؿ مف المتكمميف
  ()."تخؼ كبيا مكتكبة, األعماؿ فييا التي بالكتب تثقؿ المكازيف أف كالصحيح عندنا,

                                                 

 (380/ 1) تفسير القرطبي: انظر( )
 (608: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  ()
 . (165/ 7)تفسير القرطبي  ()
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 كما تخؼ كبيا مكتكبة األعماؿ فييا بالكتب تثقؿ المكازيف أف كالصحيح: "كفي مكطف آخر يقكؿ
ا٨مِ ٤ِمَا]: كجؿ عز اهلل قاؿ, العزيز كالكتاب الصحيح الحديث عميو دؿ احَلَ ا٢َمَ  ْصُ  ْص ٪مَِ  ً اا * َو ِنَّل

ذا األعماؿ صحائؼ تكزف: عمر ابف قاؿ {11-10:آكػطار} [٪َمأمِ ٤ِمَا  أجساـ فالصحؼ ,ىذا ثبت كا 
 أك الجنة بإدخالو أعمالو كثرة عمى دليبلن  األخرل عمى الكفتيف إحدل رجحاف تعالى اهلل فيجعؿ
 .()"النار

 

 .خمق الجنة والنار: ثالثاً 
 الجنة كالنار يديف القرطبي هلل تعالى في خمؽ الجنة كالنار, كيقرر عقيدة السمؼ في أف

أىؿ السنة عمى أف الجنة كالنار مخمكقتاف مكجكدتاف اآلف, كلـ يزؿ أىؿ حيث اتفؽ مخمكقتاف, 
بؿ ينشئيما اهلل : السنة عمى ذلؾ, حتى نبغت نابغة مف المعتزلة كالقدرية, فأنكرت ذلؾ, كقالت

كحمميـ عمى ذلؾ أصميـ الفاسد الذم كضعكا بو شريعة لما يفعمو اهلل, كأنو ينبغي أف . يـك القيامة
كقاسكه عمى خمقو في أفعاليـ, فيـ مشبية في األفعاؿ, . يفعؿ كذا, كال ينبغي لو أف يفعؿ كذا

 ألنيا تصير ؛خمؽ الجنة قبؿ الجزاء عبث: كقالكا. كدخؿ التجيـ فييـ, فصاركا مع ذلؾ معطمة
  هللفردكا مف النصكص ما خالؼ ىذه الشريعة الباطمة التي كضعكىا. معطمة مددان متطاكلة

 ( ).قكليـتعالى, كحرفكا النصكص عف مكاضعيا, كضممكا كبدعكا مف خالؼ 
 

إذ كردت الكثير مف األدلة كتكاترت عمى خمؽ الجنة كالنار كأبديتيـ, حيث ال فناء ليـ 
 :كىنا أذكر بعض األدلة عمى ذلؾ, كالتي كرد بعضيا في القرآف كبعضيا اآلخر في السنة النبكية

 .األدلة عمى كجكد الجنة كالنار مف القرآف الكريـ: أكالن 
ِضا]قكؿ اهلل جؿ كعبل  .ُ ََمِااَو  َ ْص ِضا ٫م َّل ُضَهاا٪َمَ  ْص اَوَٖم َّلٍةا٢َم ْص ُ  ْص اَ ٓمِهِّب ِ َ ٍةاِ يْص َٞمآمُِ   ا ٥َِماَ  ْص

ِيا ٫مَ  ِ  ِا اَ َشاُااَو اُاُ وا ٫مَ لْص ٔمِ ِهاَ يْص ُيا اِاُ ؤْص ِ  َياَ َ  ُ  آمِااِاَوُ ُٞم ِِهاَ ٫مَِ ا٨َملْص ا٫مِ َّل تْص  [ُ ٢ِم َّل

  {21:احل   }
ا چ قكلو تعالى .ِ تْص ُضاُ ٢ِم َّل َمَ  ُتاَو  َ ْص ُضَهاا ٫م َّل اَوَٖم َّلٍةا٢َم ْص ُ  ْص اَ ٓمِهِّب ِ َ ٍةاِ يْص َوَٞماِ ٢ُم  ا ٥َِماَ  ْص

ُم َّلِ ٤مَا   {133:آل طؿران} [٫مِ ْص
 

 
 

                                                 

 (722: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  ()
 (2/614/615)األرناؤوططالطحاويةشرح:  انظر()
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 :األدلة مف السنة النبكية عمى خمؽ الجنة كالنار:ثانيان 
صمى اهلل - , أف رسكؿ اهلل  في الصحيحيفعبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيماما جاء عف  .ُ

إف أحدكـ إذا مات عرض عميو مقعده بالغداة كالعشي, إف كاف مف أىؿ : " قاؿ- عميو كسمـ 
ف كاف مف أىؿ النار فمف أىؿ النار, فيقاؿ ىذا مقعدؾ حتى : الجنة فمف أىؿ الجنة, كا 

 ()"يبعثؾ اهلل يـك القيامة 
 

خسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل : , عف عائشة رضي اهلل عنيا, قالت"صحيح مسمـ"كفي  .ِ
" صمى اهلل عميو كسمـ - كقاؿ رسكؿ اهلل : , فذكرت الحديث, كفيو-صمى اهلل عميو كسمـ - 

رأيت في مقامي ىذا كؿ شيء كعدتـ, حتى لقد رأيتني أريد أف آخذ قطفان مف الجنة حيف 
 ()"كلقد رأيت جينـ يحطـ بعضيا بعضان حيف رأيتمكني تأخرت . رأيتمكني جعمت أقدـ

 

ك أراني مكتفيان بيذا القدر مف األدلة الصحيحة الصريحة في خمؽ الجنة كالنار القؼ ىنا مع 
بعض تأكيبلت المعتزلة لمقضايا الغيبية, كالتي تظير أيضان عقيدة القرطبي مف تمؾ القضايا حيث 

َمَ  ُتا چ :يقكؿ القرطبي عند تفسيره لقكلو تعالى ُضَهاا ٫م َّل اَوَٖم َّلٍةا٢َم ْص ُ  ْص اَ ٓمِهِّب ِ َ ٍةاِ يْص َوَٞماِ ٢ُم  ا ٥َِماَ  ْص

ُم َّلِ ٤مَا ا٫مِ ْص تْص ُضاُ ٢ِم َّل : مكجكدة مخمكقة الجنة أف عمى العمماء كعامة" يقكؿ  {133:آل طؿران} [َو  َ ْص
: المعتزلة كقالت. كغيرىما الصحيحيف في كغيره اإلسراء حديث نص كىك" لممتقيف أعدت" لقكلو
ف كقتنا, في مخمكقتيف غير إنيما  كالنار الجنة خمؽ ابتدأ كاألرض السمكات طكل إذا تعالى اهلل كا 
 تجتمع لئبل الجزاء, كقت في التكميؼ بعد فخمقتا كالعقاب, بالثكاب جزاء دار ألنيما ؛شاء حيث
ذا .... اآلخرة في يجتمعا لـ كما الدنيا, في الجزاء كدار التكميؼ دار  السبع السمكات كانت كا 

 إلى بالنسبة كالكرسي األرض, مف فبلة في ألقيت كدراىـ الكرسي إلى بالنسبة السبع فكاألرضيي
 كعرض عرضيا اآلخرة في عميو ىي ما عمى اآلف فالجنة فبلة, بأرض ممقاة كحمقة العرش

.  ()كيزيد تحتو ما عمى يحتكم السقؼ أف كمعمكـ سقفيا, العرش إذ كاألرض, السمكات
َ ِ  ًَما٨َمأمَّل ُِ  ُهاَوَ ا]:كفي معرض حديث القرطبي عف قكؿ اهلل تعالى اَ َ  اِِصَ ٠مِياُ  ْص َوَ نَّل

أَم َّلُ  نَا ُ  ْص آمِِها٫َمَ  َّل ا٪ُم ْص اَواَّل اَٞم ِ  ِِهاَ ٫مُِ  ْص ا٢َميْص َقآمُِ  ْص ُ َيا٨َمَ َ  َّل   {153:األكعام} [َٔم َّل ُِ   ا ٫م َهُّي

 المعتزلة خمؼ الصبلة عف اهلل عبد بف سيؿ ؿئكس" :نجده يذـ المعتزلة كأىؿ البدع بقكلو
 مخموق، القرآن: يقول من يؤمن كيف ،كفار ىـ! كرامة كال ال,: فقاؿ. كتزكجيـ منيـ كالنكاح

                                                 

 .2165, حديث رقـ54ص/ 7 شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة, ج()
 .901, حديث رقـ619ص/ 2 صحيح البخارم, باب صبلة الكسكؼ, ج()
 (205/ 4)تفسير القرطبي  ()
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 وو النار يدخل المؤمنين من أحد وو شفاعة، وو صراط هلل وو مخموقة، نار وو مخموقة جنة وو
 نكير, كال منكر كال القبر عذاب كال ,وسمم عميو اهلل صمى محمد أمة مذنبي من النار من يخرج

 كيكفركف جمعة, كال السمطاف يركف كال مخمكؽ, اهلل عمـ كأف زيادة, كال اآلخرة في لربنا رؤية كال
 نكر كأخرج عممو, اهلل أحبط بدعة صاحب أحب مف: عياض بف الفضيؿ كقاؿ. بيذا يؤمف مف

.  ()"قمبو مف اإلسبلـ
 

 عذاب القبر: رابعاً 
 

كنعيمو لمف أخمص لربو كعمؿ عذاب القبر لمف كاف لو أىبلن, إف عقيدة السمؼ تثبت 
كسؤاؿ منكر كنكير في قبره عف ربو كدينو كنبيو, عمى ما جاءت بو األخبار عف رسكؿ صالحان 

كالقبر ركضة مف رياض الجنة, أك , اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, كعف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ
 ( ).حفرة مف حفر النيراف

 

 كقاؿ: "حيث يقكؿ, كقد رد اإلماـ القرطبي أقكاؿ المعتزلة فيما يتعمؽ بعذاب القبر كأفسده
نما كنكير, بمنكر تعالى اهلل مبلئكة تسمية يجكز ال: المعتزلة مف األكثركف  مف يبدك ما المنكر كا 
 عمى يجرم كأنو جائز, القبر عذاب: صالح كقاؿ النكير, ىك لو الممكيف كتقريع سئؿ, إذا تمجمجمو

 مذىب كىذا, كيعمـ كيحس يألـ أف يجكز الميت كأف األجساد, إلى األركاح رد غير مف مكتىاؿ
. الكرامية مف جماعة

 ال كىـ اآلالـ فييـ كيحدث قبكرىـ, في المكتى يعذب اهلل إف: المعتزلة بعض كقاؿ
 السكراف كسبيؿ المكتى, مف المعذبيف سبيؿ أف كزعمكا, اآلالـ تمؾ كجدكا حشركا فإذا يشعركف,

 الباقكف كأما اآلالـ, تمؾ كجدكا العقؿ إلييـ عاد فإذا اآلالـ, يجدكا لـ ضربكا لك عميو, المغشى أك
 عذاب أنكركا فإنيـ كغيرىـ, كامؿ بف كيحيى المريسي كبشر عمرك بف ضرار :مثؿ المعتزلة مف

 تردىا فاسدة كميا أقكاؿ كىذه البعث يكـ إلى قبره في ميت فيك مات مف إف: كقالكا أصبلن, القبر
ِ٘مُ   ا]: قكلو تعالىالتنزيؿ كفي الثابتة األخبار ا٢َمُةاَ دْص َمأَمُ  ُما ٫م َّل َ ُض َنا٢َمَ  ْصَهاا٧ُمُ وًّ اَو٢َمِش ًّااَوَ  ْص  ٫م َّلاُ اُ  ْص

ا ٫مَ َ  ِوا َناَ َٟم َّل ٢َم ْص  () {46:غافر} [َ َلا٨مِ ْص
 

                                                 

 (141/ 7)تفسير القرطبي  ()
 (396: ص)ط دار السبلـ - شرح الطحاكية :  أنظر()
 (380-379: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة :  أنظر()
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تدؿ عمى عذاب القبر في الدنيا, أال تراه يقكؿ عف " السابقة كما يقكؿ القرطبي اآلية ك
: كفي الحديث عف ابف مسعكد". كيـك تقـك الساعة أدخمكا آؿ فرعكف أشد العذاب:" عذاب اآلخرة

 فيقاؿ ىذه ,أف أركاح آؿ فرعكف كمف كاف مثميـ مف الكفار تعرض عمى النار بالغداة كالعشي
 ()."داركـ

 

َ ِ  ًَما٨َمأمَّل ُِ  ُهاَوَ ا]ثـ نجد القرطبي يتعجب في تفسيره لقكؿ اهلل تعالى اَ َ  اِِصَ ٠مِياُ  ْص َوَ نَّل

أَم َّلُ  نَا ُ  ْص آمِِها٫َمَ  َّل ا٪ُم ْص اَواَّل اَٞم ِ  ِِهاَ ٫مُِ  ْص ا٢َميْص َقآمُِ  ْص ُ َيا٨َمَ َ  َّل  {153:األكعام} [َٔم َّل ُِ   ا ٫م َهُّي

القرآف مخمكؽ, كال جنة مخمكقة كال نار مخمكقة, كال هلل صراط كال شفاعة, : كيؼ يؤمف مف يقكؿ" 
كال أحد مف المؤمنيف يدخؿ النار كال يخرج مف النار مف مذنبي أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ, 

 ()."كال عذاب القبر كال منكر كال نكير, كال رؤية لربنا في اآلخرة كال زيادة
 

يثبت القرطبي , كفي معرض حديث القرطبي عف أشراط الساعة الغيبية التي ينكرىا المعتزلة
 حؽ, كخركجو بالدجاؿ اإليماف: "فيقكؿ, كما يعتقد بذلؾ السمؼ الصالح, خركج المسيح الدجاؿ

 كبعض الخكارج مف أمره أنكر لمف خبلفان  كالحديث الفقو أىؿ كعامة السنة أىؿ مذىب كىذا
 ؛قالكا كحيؿ مخارؽ عنده ما أف زعمكا لكف كغيرىـ, الجيمية بعض إثباتو عمى ككافقنا المعتزلة

 النبي بيف الفرؽ يككف ال كحينئذ بالصادؽ, الكاذب إلباسان  ذلؾ لكاف صحيحة أمكران  كانت لك ألنيا
 يدعي الدجاؿ أف لك يمـز كاف إنما ىذا فإف عميو, يعرج كال إليو يمتفت ال ىذياف كىذا كالمتنبي

 ليس اهلل إف: »كالسبلـ الصبلة عميو قاؿ كليذا اإلليية, ادعى إنما فإنو ,كذلؾ كليس ,النبكة
ف كنقصو كحدثو فقره عمى لمعقكؿ تنبييان  ()«بأعكر  مكتكب: »قاؿ ثـ خمقو, في عظيمان  كاف كا 
 يشيد لمحس مشاىد األمر كىذا ()«كاتب غير أك كاتب كمؤمنة مؤمف كؿ يقرؤه كافر عينيو بيف

. ككفره بكذبو
 

 سمات مف ثبت ما ذلؾل معف: فقاؿ كافر عينيو بيف مكتكب: الناس بعض تأكؿ كقد
 ذلؾ إدراؾ في الستكل كحقيقتو ظاىره عمى كاف كلك: قاؿ نقصو كظيكر عجزه كشكاىد حدثو

                                                 

 (319/ 15)تفسير القرطبي  ()
 (141/ 7)تفسير القرطبي  ()
: حديث رقـ, 644-643ص, (14)خركج الدجاؿ : باب, (31)المبلحـ : كتاب, أخرجو أبك داكد ()
 (.صحيح: قاؿ األلباني. )(4320)
(, 4/2249(, )20)ذكر الدجاؿ كصفتو كما معو : باب, (52)الفتف كأشراط الساعة : كتاب, أخرجو مسمـ ()

 (. 2934): حديث رقـ
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 لزكـ مف ذكره كما لذلؾ, مكجب غير مف الحديث حقيقة عف كتحريؼ عدكؿ كىذا كالكافر المؤمف
 . ()"إدراكو مف الكافر يمنع تعالى اهلل ألف ؛يمـز ال ذلؾ قراءة في كالكافر المؤمف بيف المساكاة

ًةا]:ففي قكلو تعالى, ككذلؾ رد القرطبي كبلـ المعتزلة في القضاء كالقدر ٪َماَنا ٫م َّلاُ اُ  َّل

َ َ ُ   ا٨مِ ِها ا ٫م َّلاِ ا٨مِ ََما ٘مْص َ ُ َ آَم٤مْص ا٫مَِ  ْص َ َلاَ َ ُهُ ا ٫م َِ اَوآمِاحَلقِهِّب ِ َياَوُ  ْصِ ِ  َياَوَ نْص َو ِٗمَ ًةا٨َمَ َ َثا اُا ٫م َّل ِ ِهِّب٤َماُ َ ٦مِهِّب

َ َ ُ   ا٨مِ ِها ا٨َمَهَ ىا اُا ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  اٙمَِاا ٘مْص ً اآَم ْص َُه ْص ُ ا ٫مَ  ِهِّب َاُتآَم ْص ُ ِ اَ ااَٖماَاْتْص آَم ْص ا ٫مَّلِ  َياُ ؤُم ُهاِ يْص َ َ َيا٨مِ ِها ِ َّل َوَ اا ٘مْص

َ ِ   ٍا اَ َشاُاا ٥َِماِِصَ ٍطاُ  ْص نِِهاَو اُاَ ْصِ ياَ يْص آمِإِ ْص ٨َمَهَ ىا اُا ٫مَّلِ  َيا] فقكلو تعالى  {213:البؼرة} [ِ َيا حَلقِهِّب

نِهِا آمِإِ ْص َ َ ُ   ا٨مِ ِهاِ َيا حَلقِهِّب َاا ٘مْص
 كجعمتو لفرية, الييكد فجعمتو عيسى في كاختمفكا: "يقكؿ [َ َ  ُ  اٙمِ

, ثـ يجد الناظر أيضان كبلـ القرطبي في اهلل عبد جعمكه بأف المؤمنيف اهلل فيدل ربا, النصارل
 إف: قكليـ في المعتزلة عمى ردكيؼ م ":مستقيـ صراط إلى يشاء مف ييدم كاهلل": تعالى قكلو
 .()نفسو بيداية يستبد العبد

 

فيقكؿ في , كفيما يتعمؽ برسالة النبي كختميا لجميع الرساالت يذكر قكؿ المعتزلة كيرده
ا]: تفسير قكلو تعالى ِ ياَ اا ٫م َِ اُواَوَ ا إِل ََمُناَو٫َم ِيْص ِ َنااَ اا٪ُم ْصَتأَم ْص اَ  ْص َٗم ْص َاا ٫َِم ْصَ اُ وًٗمااِ يْص َو٪َمَ ٫مَِ اَ وْص

َ ِ   ٍا ِ يا ٥َِماِِصَ ٍطاُ  ْص َ ا٫َمَ هْص ا٢ِمَ اِدَنااَو ِنَّل اَنَشاُااِ يْص ورى}[ َٖمَ  ْص َاُهاُن ً  اََّنْصِ يآمِِهاَ يْص   {52:الشُّ

 ىؤالء اختمؼ ثـ بو, كعامبلن  قبمو مف بشرع متعبدان  كاف إنو: ثالثة فرقة كقالت "...يقكؿ
 قبميا, كالممؿ األدياف لجميع ناسخ فإنو عيسى ديف عمى كاف أنو إلى طائفة فذىبت التعييف, في
 ألنو ؛إبراىيـ ديف عمى كاف أنو إلى طائفة كذىبت. منسكخ ديف عمى النبي يككف أف يجكز فبل
. األدياف أقدـ ألنو ؛مكسى ديف عمى كاف أنو إلى طائفة كذىبت. األنبياء أبك كىك كلده مف

 كقد. عندنا معمكمة غير الديف عيف كلكف ,ديف عمى يككف أف بد ال أنو إلى المعتزلة كذىبت
ف قاطعة, داللة فييا كليس ,متعارضة أقكاؿ ىي إذ أئمتنا, كميا األقكاؿ ىذه أبطؿ  العقؿ كاف كا 
 نسبة األنبياء مف كاحد إلى منسكبان  يكف لـ السبلـ عميو أنو بو يقطع كالذم. كمو ذلؾ يجكز

 مف مفتتحة بنفسيا مستقمة شريعتو بؿ شريعتو, بكؿ كمخاطبان  أمتو مف كاحدان  يككف أف تقتضي
 . ()"كجؿ عز الحاكـ اهلل عند

 :كفي مكقؼ المعتزلة مف المصالح ككجكب فعميا عمى اهلل تعالى يقكؿ عند تفسير قكلو تعالى
ْصا] اَ  َهُ ا٨َمإِنْص اَوَ ٠مْص ا٫َمُ  ْص ٌ اَاَ ٩َمًةاَ ٫مَِ اَ٘مٛمْص َ  ٪ُم ْص اَن ْص اَ َ يْص َ ُ   آَم٤مْص ُٞم َلا٨َمَ  ِهِّب اا ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  ا َِ  اَناَٖم ْصُ ُ ا ٫م َّل َ َ ااَ  َهُّي

                                                 

 (1282: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة :  أنظر()
 (33/ 3)تفسير القرطبي :  أنظر()
 (57/ 16)تفسير القرطبي  ()
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ا اَا٧َمُ  ٌ اَ ِٗم  ٌا  لكف المصالح, التزاـ في عظيـ المعتزلة عمى رد كىذا" {12:ادجادلة} [ََتُِ و ا٨َمإِنَّل
 ذلؾ: )تعالى قكلو في كاألمر. العمماء ضعفو كقد ,الرحمف عبد ابنو زيد عف الحديث راكم
  ().المعتزلة عمى الرد في متكاتر نص( كأطير لكـ خير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (302/ 17)تفسير القرطبي : أنظر( )
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 المطمب الثالث
 أدلة وجود اهلل تعالى عند األشاعرة وموقف القرطبي منيا

 
 منيج األشاعرة في أدلة إثبات توحيد الربوبية: أوًو 

 عميو كاألدلة, بالضركرة معمكـ فطرم أمر تعالى كجكده أف ىك السمؼ مذىب أف معمكـ
 .()دليؿ كعميو آية لو شيء كؿ ففي الحصر, مف أجؿ كالكحي كاآلفاؽ كاآلثار كالنفس الككف في

ثبات النبكةيعتقد  فإنو ال يصمح إثباتو بدليؿ , األشاعرة أف ما يتكقؼ عميو النقؿ مثؿ كجكد اهلل كا 
 .()ال يثبت إال بالدليؿ العقميؼ ؛النقؿ لما يمـز مف الدكر

 

  بالدليؿ العقمي كالنقمي, ذلؾ ممكف أف األشاعرة فيرل كثير مف, كاحدان  تعالى كأما إثبات ككنو
إجماع األنبياء عمى الدعكة إلى التكحيد كنفي الشريؾ, كالنصكص القطعية :  مثؿالدليؿ السمعيؼ

. ()ؾمف الكتاب الدالة عمى ذؿ
 

ىك دليؿ أما بالنسبة إلى أدلتيـ عمى كجكد اهلل تعالى, فإف أشير دليؿ عند األشاعرة 
ف كاف يكجد فييـ مف سمؾ مسالؾ أخرل إلثبات كجكد اهلل, كىذا الدليؿ ينبني عمى  الحدكث, كا 
مقدمتيف, ككؿ كاحده مف المقدمتيف يشترط إقامة أدلة عمى صحتيا حتى تنتج المقدمتاف نتيجة 

  . صحيحة
 

كؿ حادث ال بد لو مف ميحًدث, كالنتيجة : العاـ حادث, كالثانية :  فييألكلىدمة اأما المؽ
 فأما ,العالـ ال بد لو مف ميحدث أحدثو, كىك اهلل سبحانو كتعالى: بعد إثبات صحة المقدمتيف

 ,إثبات األعراض كقياميا بالجكاىر: إثبات حدكث العالـ فيستند إلى إثبات خمسة أمكر كىي
 إثبات امتناع حكادث ال , إثبات استحالة تخمي الجكاىر عف األعراض,إثبات حدكث األعراض

كؿ؛ كلذلؾ فإنيـ يعتبركف ()يخمك عف الحكادث فيك حادث  إثبات أف ما ال, أكؿ ليا  النُّزي
                                                 

 الثاني كالستكف :السنة السادسة عشرة, العدد: ط, سفر بف عبد الرحمف الحكالي, منيج األشاعرة في العقيدة ()
: ص).السعكدية- تفسير القرطبية اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ,ـ1984-ىػ1404 ,جمادل اآلخرة- ربيع اآلخر

79) . 
عبد : المحقؽ, عبد الرحمف بف أحمد بف عبد الغفار, أبك الفضؿ, عضد الديف اإليجي, المكاقؼ: انظر () 

 . 39بيركت ص- لبناف - دار الجيؿ : الناشر, الرحمف عميرة
 . 40 صرجع السابؽالـ: انظر ()
 . 40 لمجكيني صاإلرشاد: انظر () 
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 ,العالـ ثكحد عمى االستدالؿ في تيـطريؽ كىذه ,العالـ ثكحد أدلة كالسككف كالحركة كالصعكد
. ()كالقدـ الحدكث دليؿ :كيسٌمكنو اهلل, كجكد عمى االستدالؿ ثـ

 

 يمكف ال بالصانع العمـ كأف األصكؿ, ىذه مف العالـ حدكث أف تزعـ كطائفة: "قاؿ ابف تيمية
ثبات حدكثو, بإثبات إال  بحدكث إما ييعمـ كحدكثيا األجساـ, بحدكث إال يمكف ال حدكثو كا 

ما الصفات,  األصكؿ مف صفاتو كنفي الرب, أفعاؿ نفي فيجعمكف بيا, القائمة األفعاؿ بحدكث كا 
. بيا إال النبكة إثبات يمكف ال التي

 

 عارض العقؿ أف لظنيـ قكليـ, نقيض عمى كالسنة بالكتاب االستدالؿ يقبمكف ال ىؤالء ثـ
ما يؤكَّؿ, أف إما كالسمع عميو, تقديمو فيجب - أصمو كىك - السمع . ()"ييفكَّض أف كا 

 لمحكادث مخالفتو كمف, فيو حمكليا كعدـ لمحكادث مخالفتو : عندىـالقديـ ىذا صفات أخصؼ
 تقرير في جدان  أطالكا ثـ. الخ …مكاف كال جية في كال جسمان  كال عرضان  كال جكىران  ليس أنو إثبات
 لكثير إنكارىـ مثؿ العد تحت يدخؿ ماال الفاسدة األصكؿ مف اعميو رتبكا كقد ,ىذا القضايا ىذه
 الجكىرية كنفي القديـ في الحكادث حمكؿ نفي بشبية كاالستكاء كالغضب لكالرض الصفات مف

 كأنفقكا أصكالن  نفييا جعمكا التي البدعية المصطمحات آخر إلى ... كالجسمية كالجية كالعرضية
 خالؽ مف لو البد مخمكؽ ككؿ مخمكؽ الككف: قالكا أنيـ كلك. كنفييا شرحيا في كالمداد األعمار

 . ألفاظيـ في حتى الفبلسفة مكافقة تعمدكا كلكنيـ, الكحيد الدليؿ ليس أنو مع, كأخص أيسر لكاف
 أللزميـ" مخمكؽ: "قالكا لك أنيـ سببو( حادث )كممة استخداـ تعمدىـ أف كيبلحظ

 ىذا مع نظرىـ, في نفسيا عمى بالدعكل يستدؿ كال ,النزاع مكضع ىك ىذا بأف الفبلسفة
 ال: "اإلسبلـ شيخ قاؿ كما فاألشاعرة ,()"حادث أنو نسمـ كال قديـ الككف: يقكلكف فالفبلسفة
. ()"كسركا لمفبلسفة كال نصركا لئلسبلـ

                                                 

 ,(ىػ668: المتكفى )الياشمي البقاء أبك الجعفرم الحسيف بف صالح, كاإلنجيؿ التكراة حرؼ مف تخجيؿ( ) 
 المممكة الرياض, العبيكاف, مكتبة: الناشر, قدح الرحمف عبد محمكد: , تحقيؽـ1998/ىػ1419 األكلى,: الطبعة
 عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, الديف أصكؿ في رسالة: كانظر (40/ 1) السعكدية العربية
: الطبعة, (ىػ728: المتكفى )الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ
 . البف تيمية (15: ص) ـ1980/ىػ1400 الثالثة,

 . (148: ص)تحقيؽ اإلثبات لؤلسماء كالصفات كحقيقة الجمع بيف القدر كالشرع : التدمرية ()
 . (79: ص)منيج األشاعرة في العقيدة  ()
 أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العىباس أبك الديف تقي, الكبرل الحمكية الفتكل ()

 الثانية الطبعة ,التكيجرم المحسف عبد بف حمد. د:, تحقيؽالدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ
 . (282: ص) الرياض – الصميعي دار: الناشر, ـ2004 / ىػ1425
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 الخبر فأما ... كالعقؿ كالحس الخبر بشيادة حادثة األعياف: "الماتريدم منصكر أبك قاؿ
 شيء كؿ خالؽ أنو أخبر إنو ألحد مثمو دليؿ عف البشر يعجز كجو مف تعالى اهلل عف ثبت فما

 األعياف مف عيف كؿ أف كىك الحس كعمـ ... فييف ما ممؾ لو كأف كاألرض السمكات كبديع
 . ()"الغنى شرط ىك كالقدـ بالحاجة مبنىن  بالضركرة محاط يحس

 كتفرؽ اجتماع مف أحكالو عميو ما عمى قديمان  يككف أف مف يخمك ال العالـ أف آخر كدليؿ
 ال إذ كالعقؿ بالحس حكادث كىف كنقصاف كزيادة كقبيح كحسف كطيب كخبيث كسككف بحركة
 تكف لـ إف بعد الككف تحت الحكادث كجميع الحدث كفيو التعاقب فثبت الضديف, اجتماع يجكز
 إلييا انتقؿ أك الصفة بيذه ال أصؿ عف إنشاء كاف أك يسبقيا كال عنيا يخمك ال ما فكذلؾ

 ال فاألجساـ األجساـ, حدكث ثبت فإذا, حادث العمـ ىذا أف ثبت كذلؾ كاف فإف ,فيو باعتراضيا
ذا ككماليا, قكتيا حاؿ في فسد ما إصبلح عمى قادرة ىي كال بنفسيا, تفترؽ كال تجتمع  كانت كا 
 كىك طبعيا غير عمى يقيرىا قاىر مف بد فبل ,بنفسيا تجتمع ال المتنافرة المتضادة الطبائع

 . ()اهلل
 

 االستدالؿ يقبمكف ال التحقيؽ عند أيضان  كىـ: "قاؿ ابف تيمية في بياف مقالة األشاعرة
 ىي التي األعراض بحدكث العالـ حدكث عمى االستدالؿ ؼقكليـ, كفؽ عمى كالسنة بالكتاب
ما األككاف, إما بيا, القائمة األجساـ صفات  ىذا إلييا يحتاج التي المقدمات كتقرير غيرىا, كا 
. مقدمتيف عمى مبني كىك بعضيا, إثبات أك أكالن, الصفات ىي التي األعراض إثبات مف الدليؿ

 عف يخمك ال ما أف: كالثانية. الصفات ىي التي األعراض عف يخمك ال الجسـ أف: إحداىما
 محدثة, إال تككف ال األعراض ىي التي الصفات ألف محدث؛ فيك األعراض ىي التي الصفات

 جنس عف يخمك ال كما كاألككاف, األعراض ىي التي الصفات بعض في ذلؾ يفرضكف كقد
. تتناىى ال حكادث المتناع حادث فيك ,الحكادث

 

 الرسؿ طريقة ليست بأنيا كغيره, كاألشعرم الكبلـ أىؿ حذاؽ اعترؼ قد الطريقة فيذه
 طريقة أنيا عمى المحققكف بؿ عندىـ, محرمة أنيا كذكركا كأئمتيا, األمة سمؼ كال كأتباعيـ,
 اعتمد مف تجد كليذا مطمقان, بيا المدعى ثبكت يمنع كتقسيـ تفصيؿ فييا مقدماتيا كأف باطمة,

                                                 

,  السعكدية- الرياض-دار الصميعي, محمد بف عبد الرحمف الخميس, أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة ()
 . (593: ص).بدكف طبعة

 بف حسف بف الرحمف عبد, كالمرسميف األنبياء دعكة تحقيؽ في المكحديف عيكف كقرة التكحيد كتاب: انظر ()
 . (19-11ص) عيكف, محمد بشير: لمحقؽ, ـ1990/ىػ1411 األكلى,:  الطبعة,التميمي سميماف
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 أدلة كبيف بينيا كيقابؿ ,ضعفيا عمى يطمع أف إما: الـز لو األمريف فأحد دينو أصكؿ في عمييا
. منيـ طكائؼ حاؿ ىك كما تارة, كىذا تارة, ىذا يرجح أك األدلة, عنده فتتكافأ العالـ, بقدـ القائميف
ما  الجنة فناء ألجميا جيـ التـز كما كالعقؿ, الشرع في الفساد معمكمة لكاـز ألجميا يمتـز أف كا 
 كاليكاء الماء أف ألجميا قكـ كالتـز الجنة, أىؿ حركات انقطاع ألجميا اليذيؿ أبك كالتـز كالنار,
 كالطعـ األعراض جميع أف غيرىا كأجؿ ألجميا قكـ كالتـز ذلؾ, كنحك كريح كلكف طعـ لو كالنار
 أثبتكا لما عمييـ الكارد النقض جكاب إلى احتاجكا ألنيـ بحاؿ؛ بقاؤىا يجكز ال كغيرىما كالمكف

: أم أعراض, األجساـ صفات: فقالكا بصفاتيا, األجساـ حدكث عمى االستدالؿ مع هلل الصفات
 . ()"تعرض أنيا

 

 الحكادث, يسبؽ لـ ما أك الحكاًدث, مف يخؿ لـ كما: قالكا منيـ كثير ثـٌ : "كقاؿ رحمو اهلل
 ذلؾ ككاف دليؿ, عمييا ييطمب ال بالضركرة معمكمة بدييٌية مقٌدمة ىذه أفٌ  كظفٌ  حاًدث, فيك

 قٌدرت كلك. المحدكدة كالحكاًدث المعٌيف, كالحاًدث ابتداءن؛ ليا بأف ييشعر الحكاًدث لفظ أفٌ  بسبب
عمت إذا الحكادث فإفٌ  حادث, ألؼ ألؼ ألؼ  ما فإفٌ  ابتداء؛ ليا يككف أف بيدٌ  فبل محدكدة, مقٌدرة جي
 كمعمكـه . دائـ أزليٌ  قديـ ىك بؿ لو, ابتداء ال قيؿ قد إذ منو, ابتدأ معٌيف حدٌ  لو ليس لو ابتداء ال
ٌما معيا, إٌما يككف فإٌنو حادث؛ فيك يسبقيا لـ ما الحكاًدث ىذه أفٌ   . ()"بعدىا كا 

 

 كىنا أفادك أجاد ابف تيمية الرد ()كقد رد العمماء ىذه االستدالالت كما عمييا مف إلزامات
 : كذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية, عمييـ
 

أف طريقتيـ المتبعة في إثبات كجكد اهلل تعالى مف الطرؽ المبتدعة التي لـ يقؿ بيا  .ُ
 كالعرض كالمتحيز كالجكىر الجسـ لفظ أما: "حيث يقكؿ رحمو اهلل, أحد مف السمؼ

 أىؿ مف الخصكمات أىؿ بيا تكمـ التي االصطبلحية األلفاظ مف كنحكىا كالمركب
ثبات العالـ, حدكث عمى بمعانييا االستدالؿ في الكـ  عف بيا كاإلخبار الصانع, كا 

                                                 

 . (135/ 1)الفتاكل الكبرل البف تيمية  ()
 ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, النبكات ()

 األكلى,: الطبعة, الطكياف صالح بف العزيز عبد : تحقيؽ(ىػ728: المتكفى )الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية
 (. 252-251/ 1).السعكدية العربية المممكة الرياض, السمؼ, أضكاء: الناشر, ـ2000/ىػ1420

( 306-1/305), , منيج أىؿ السنة كالجماعة كمنيج األشاعرة في تكحيد اهلل تعالى , خالد نكر: انظر ()
 . ( ـ 1995-  ىػ 1416, 1)1السعكدية , ط– المدينة المنكرة – مكتبة الغرباء األثرية )
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ثباتان, نفيان  اهلل  اهلل جعميـ الذيف كأئمتيا, األمة سمؼ مف أحد عف يعرؼ ال فيذا كا 
 .()عنيـ المحفكظ بؿ كالديف, العمـ في كالجماعة, السنة ألىؿ أئمة

 

 مف ذلؾ فميس ,الباطؿ مف المسمي ىذا في الناس بعض يدخمو ما كأما: "كيقكؿ كذلؾ
ف الديف, أصكؿ  كنحك كالقدر, الصفات, نفي: مثؿ الفاسدة, كالدالئؿ المسائؿ مثؿ فيو, أدخمو كا 
 صفات ىي التي األعراض بحدكث العالـ حدكث عمي االستدالؿ كمثؿ المسائؿ, مف ذلؾ

ما األككاف, إما: بيا القائمة األجساـ  . ()"غيرىا كا 
 

 لمجرد لذلؾ ذميـ يكف كلـ: "حيث يقكؿ, إف ىذه الطريقة تستمـز لكاـز باطمة .ِ
 باطمة, معافو  عمى ذلؾ الشتماؿ بؿ بو, ترجمة إلى يحتج لـ بمفظ معنى لترجمة كال اصطبلح

 يعتمدىا التي الطريؽ تذكر حيث الكتاب, ىذا أثناء في ذلؾ, مف عنيـ نذكره ما سنذكر كما
 كاستدلكا األجساـ, بحدكث العالـ حدكث عمى االستدالؿ في سبيميـ, سمؾ كمف المعتزلة,

 ىي الطريقة ىذه فإف عنيا, األجساـ خمك كبامتناع بعضيا, في األعراض بحدكث ذلؾ عمى
: كجييف مف ذلؾ في الكبلـ في كتكسعكا كاألئمة, السمؼ ذمو الذم الكبلـ أصؿ

 

 إال رسكلو كتصديؽ اهلل معرفة يمكف ال إنو قالكا حتى الديف, أصؿ ذلؾ جعمكا أنيـ: أحدىما
 ال عندىـ, اإليماف كأساس المعرفة, كقاعدة الديف أصؿ الطريؽ ىذه فصارت الطريؽ, بيذه

 أىـ فييا كالذم لكازميا, عمى المحافظة كصار بيا, إال بالصانع عمـ كال ,ديف كال إيماف يحصؿ
. ()"ىك المقصكد بؿ ذلؾ ذكر ىنا الغرض ليس لكف عندىـ, األمكر

 

 في كدخمكا ,األجساـ بحدكث العالـ حدكث عمى االستدالؿ في سمؾ مف سمؾ كلما: "كيقكؿ
 كقاؿ تزندؽ بالكبلـ الديف طمب مف :يكسؼ أبك قاؿ حتى كأىمو الكبلـ السمؼ ذـ الكبلـ ىذا

 كالعشائر القبائؿ في بيـ كيطاؼ ,كالنعاؿ بالجريد يضربكا أف الكبلـ أىؿ في حكمي :الشافعي

                                                 

 . (219/ 1)بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية ()
 أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, كالنقؿ العقؿ تعارض درء ()

 1411 الثانية,: سالـ الطبعة رشاد محمد الدكتكر: تحقيؽ, الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ
 . (38/ 1).السعكدية العربية المممكة اإلسبلمية, سعكد بف محمد اإلماـ جامعة: الناشر, ـ 1991 - ىػ
 . (221/ 1)بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية  ()
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 عمى الكبلـ أىؿ مف اطمعت لقد كقاؿ الكبلـ عمى كأقبؿ كالسنة الكتاب ترؾ مف جزاء ىذا كيقاؿ
 . ()"يقكلو مسممان  ظننت ما شيء
 

, كال يقبمكف االستدالؿ بالكتاب كالسنة, إف األشاعرة يعتمدكف عمى األدلة العقمية  .ّ
 ال بالصانع العمـ كأف األصكؿ ىذه مف العالـ حدكث أف تزعـ كطائفة: "حيث يقكؿ

ثبات حدكثو بإثبات إال يمكف  يعمـ كحدكثيا األجساـ, بحدكث إال يمكف ال حدكثو كا 
ما الصفات, بحدكث إما  الرب أفعاؿ نفي فيجعمكف ,بيا القائمة األفعاؿ بحدكث كا 

 يقبمكف ال ىؤالء ثـ بيا إال النبكة إثبات يمكف ال التي األصكؿ مف صفاتو كنفي
 كىك - السمع عارض العقؿ أف لظنيـ قكليـ نقيض عمى كالسنة بالكتاب االستدالؿ

ما يؤكؿ أف إما: كالسمع عميو تقديمو فيجب - أصمو  عند أيضان  كىـ ,يفكض أف كا 
 . ()"نةكالس بالكتاب االستدالؿ يقبمكف ال التحقيؽ

 

:أدلة وجود اهلل عند اإلمام القرطبي وموقفو من أدلة األشاعرة: ثانًيا  
 

إف المتتبع لتفسير القرطبي كأقكالو يبلحظ أنو يستخدـ ألفاظ المتكمميف عند الحديث عف كجكد 
 لصفات الجامع الحؽ لممكجكد اسـ فاهلل: "حيث يقكؿ, كاجب الكجكد: لفظ: فمف ذلؾ, اهلل تعالى
 معناه: كقيؿ. سبحانو ىك إال إلو ال الحقيقي, بالكجكد المنفرد الربكبية, بنعكت المنعكت اإلليية,

  ()".كاحد كالمعنى يزاؿ, كال يزؿ لـ الذم الكجكد كاجب معناه: كقيؿ. يعبد أف يستحؽ الذم
 

َّلااَ َ ٩َمُهُ ا اُاَو٪َماَنا] :كيقكؿ في تفسير قكلو تعالى َ ُ   اِ  ِما آلَِ٘مِ اَوَ نْص اَ َ  ُ  آمِااِاَو ٫مَ  ْص ا٫َم ْص َوَ اَ  ا٢َمَ  ْصِه ْص

ا  . ()"اآلخرة تفاصيؿ مف الرسكؿ بو جاء كبما الكجكد, بكاجب صدقكا أم" {39:الـساء} [َطؾِقاًم  اُاِ ِ ْص
 الحؽ كلقاؤؾ الحؽ كقكلؾ الحؽ ككعدؾ الحؽ أنت): "كيقكؿ في مكضع آخر مف التفسير

 أم( الحؽ أنت: )فقكلو. الحديث( حؽ كمحمد حؽ كالنبيكف حؽ كالساعة حؽ كالنار حؽ كالجنة
 إذ ,بالحقيقة تعالى هلل الكصؼ كىذا. ككجب ثبت أم الشيء حؽ مف كأصمو الكجكد, الكاجب

                                                 

 عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, القدرية الشيعة كبلـ نقض في النبكية السنة منياج ()
 - ىػ 1406 األكلى,: الطبعة. الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ
 . (610/ 2)اإلسبلمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة: الناشر, سالـ رشاد محمد: المحقؽ, ـ 1986

 . (88/ 3)مجمكع الفتاكل  ()
 . (102/ 1)تفسير القرطبي  ()
 . (194/ 5)تفسير القرطبي  ()
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 بعدـ, مسبكؽ االسـ ىذا عميو يقاؿ مما عداه كما عدـ, يمحقو كال عدـ يسبقو لـ لنفسو كجكده
 . ()"نفسو مف ال مكجده مف ككجكده العدـ, لحاؽ عميو كيجكز

 

, كيبلحظ كذلؾ مف خبلؿ تفسيره أنو متأثر باألشاعرة في االستدالؿ عمى كجكد اهلل تعالى
ا٠َمَ ٍقا] :فعند تفسيره لقكلو تعالى, فيستدؿ بدليؿ الحدكث ا٠َمَ ً اا٢َميْص ٪َمُ يَّل : يقكؿ {19:آكشؼاق} [٫َمَٝمْص

حدل طبؽ, بنات في كقع: شديد أمر في كقع لمف تقكؿ كالعرب"  لمداىية قيؿ كمنو طبؽ, بنات كا 
حدل طبؽ, أـ: الشديدة : لتحكييا طبؽ أـ لمحية يقاؿ إذ الحيات, مف كأصميا: طبؽ بنات كا 
 :التميمي حابس بف األقرع قاؿ كصفنا, كما الحاؿ: المغة في كالطبؽ
 طبؽ إلى منو طبؽ كساقني ... أشطره الدىر حمبت قد امرؤ إني
ثبات العالـ, حدكث عمى دليؿ أدؿ كىذا  .()"الصانع كا 

 

ا] :كعند تفسير قكلو تعالى ٍااَوَ نْص اَ ْص ِضاَوَ ااَ٘مَ َقا اُاِ يْص ََمَو ِتاَو  َ ْص ْصاَ  ْصُ ُ و اِِماَ َ ُ  ِتا ٫م َّل َ َوَ 

ِ  ُ نَا َ ُهاُ ؤْص اَٗمِ  ٍثآَم ْص ا٨َم َِ يِهِّب َواَ َٖمُ ُه ْص َٝمَ اَ ُ  َنا٩َمِ ا ٩مْص  في ينظركا لـ أك: "يقكؿ  {185:األطراف} [٢َمَ ىاَ نْص
 كأف محدثات, أنيا عمى كالتغييرات لمحكادث محبل بككنيا يستدلكا حتى كتدبر تفكر نظر ذلؾ

 بصير سميع مريد قدير عالـ حكيـ الصانع ذلؾ كأف يصنعو, صانع عف يستغني ال المحدث
 ()".محاؿ كذلؾ منو أكمؿ اإلنساف لكاف الصفات بيذه يكف لـ لك ألنو ؛متكمـ
 

ا]  :كقد بدا كاضحان استخداـ اإلماـ القرطبي لدليؿ الحدكث عند تفسير قكلو تعالى  ٩َما٫َمتْص

ا اَ ِِما اِاَٟم ٌّ ىا٨ما٠م اُ ُٞمُ ُه ْص ا ٥َِماَ َٖمٍياُ َ مًّ َ ٪ُم ْص اَوُ َؤ٘مِهِّب اُ ُن ٓمُِ  ْص اِ يْص ِ َ ا٫َمُ  ْص ا٫مَِ  ْص ٢ُم ٪ُم ْص ِضاَ  ْص ََمَو ِتاَو  َ ْص  ٫م َّل

َ اٍناُ  ٤ِمٍا ُ ُ اَ َٓماُؤَناا٨َم ْصُٔم َناآمُِ  ْص ا٪َماَناَ  ْص وَناا٢َمَمَّل أَمُ  َهُّي اِ  ْصُ  َاأُمِ  ُ وَناَ نْص آَم٦َمٌ ا ِ َّل ُ  ْص اَ نْص  {10:إبراهقم}[ ٩َما٫ُم  ا ِنْص

 يككف أف المحدث كالقتضاء أفعالو كلشيادة عميو األدلة لقياـ شؾ البارم في فميس" :حيث يقكؿ
 فكذلؾ عميو, األدلة لقياـ فيو شكا ذلؾ يكجب كلـ آخركف, كنفاه قكـ فيو شؾ قد كلكف محدث, لو
 القمب عمى الريف تعالى اهلل خمؽ فإذا كالعمـ, الدليؿ في النظر مع فيو شؾ كال ريب ال القيامة يكـ
 ()".الشؾ كاف

 

                                                 

 . (336/ 8)تفسير القرطبي  ()
 . (280/ 19)تفسير القرطبي  ()
 . (202/ 2)تفسير القرطبي  ()
 . (577: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  ()



 الفصل الثاني                              محاور اوختالف بين المعتزلة وأىل السنة من خالل كتب القرطبي
  

 

 107 

 ككؿ األمة أجمعت كقد" :فيقكؿ, كفي معرض آخر يفصؿ القكؿ في معنى الحادث كالقديـ
 قدرة بو تتعمؽ كال يفعؿ ال القديـ أف كمكحد ممحد كؿ ؿب ,كالبراىمة كالييكد النصارل مف أمة
 يصير ال كالمحدث محدثان, يصير ال القديـ كأف القديـ عمى العدـ يجكز كال بسبب, كال بكجو قادر

  ()."يكف لـ أف بعد كاف ما ىك المحدث كأف لكجكده, أكؿ ال ما القديـ كأف قديمان,
 

ُهاِا ِهِّب َ ٌةا]: كفي تفسير قكلو تعالى ُٞمُياَوُ  َهُّي ا٩َم ْص ِِها ٫م َهُّي اِ يْص اَ٘مَ تْص اَ ُٞم ٌلا٩َم ْص َ َ ا ِ َّل ُياَ  ْص َ اا َٙمِ  ُ ا ٓمْص

٨َمُ  نَا اَ نَّلىاُ ؤْص ُ  ْص ا نْص ُ ا آلََ اِتإُم َّل اََلُ ُ ا٪َم ْصَياُنَ ٤مِهِّب ُ  ْص كلك جاز : " يقكؿ {75:ادائ ة}[ ٪َماَنااَ  ْص٪ُماَلِنا ٫م َّلَ اَما نْص
لصح في  اختبلط القديـ بالمحدث لجاز أف يصير القديـ محدثان, كلك صح ىذا في حؽ عيسى

 يأكبلف كانا:" قكلو في المفسريف بعض كقاؿ. البلىكت مخالط لكؿ محدث: حؽ غيره حتى يقاؿ
 . ()"كالبكؿ الغائط عف كناية إنو" الطعاـ

 

ا] :كفي قكلو تعالى ُ ٌعاَوَنِخ ٌياِا ْصَ  ٌناَو٧َمٛمْص اَ ٢مْص َاٍواَوَ  ْص َ ٌياُ َ َ اِوَ  ٌتاَوَٖم َّلاٌتاِ يْص
ِضا٩مِ َوِِما  َ ْص

ٍما اِِماَ ٫مَِ اآَلََ اٍتا٫مَِ  ْص َلَهاا٢َمَٚمآَم ْصٍضاِِما  ٪ُُمِيا ِنَّل ُيآَم ْص َ ىآمََِمٍااَو ِٗمٍ اَوُنَ لِهِّب  {4:الرط } [َ ْعِؼُؾونَ ِا ْصَ  ٍناُ  ْص

 يحدث حادث كؿ أف إلى- اهلل لعنيـ- الكفرة ذىبت : "حيث  يقكؿ, يستخدـ تعبيرات ىذا الدليؿ
 كأنكركا بحدكثيا, أقركا كقد األشجار, مف الخارجة الثمار في ذلؾ كادعكا صانع, مف ال بنفسو

 فاعبل, لؤلعراض كأثبتكا صانع, ألمف الثمار بحدكث: فرقة كقالت. األعراض كأنكركا محدثيا,
 في جنسو مف ىك ما كيحدث كقت, في يحدث أنو محدث مف لو بد ال الحادث أف عمى كالدليؿ
 مف ىك ما كؿ كقتو في يحدث أف لكجب بو الختصاصو كقتو في حدكثو كاف فمك آخر, كقت

ذا جنسو,  كلكال بو, خصصو مخصص ألجؿ بو اختصاصو أف صح بكقتو اختصاصو بطؿ كا 
 في ىذا كاستيفاء بعده, أك ذلؾ قبؿ حدكثو مف أكلى كقتو في حدكثو يكف لـ بو إياه تخصيصو

 .()"الكبلـ عمـ
 

فعند تفسير قكلو , كقد سمؾ اإلماـ القرطبي مسمؾ األشاعرة كالمعتزلة في إثبات اسـ القديـ
ُ اَو ٫َِم ْصِها] ]تعالى َهُها٫َمُها حُل ْص اَوٖمْص ٍااَ ا٫مٌِ ا ِ َّل اَ ْص اُ َ ا٪ُميَهُّي ااَ َ٘مَ اَ ا ٫َِمَها ِ َّل ُعاَ َيا اِا ََِلً  [ُ ْرَجُعونَ َوَ أَم ْص

 أف عمى يدؿ كىك{ كجيو إال ىالؾ شيء كؿ }تعالى اهلل قاؿ فقد: قيؿ فإف: "يقكؿ  {88:الؼلص}
 يحيكف؟ ثـ ,يمكتكف كالحكر الكلداف يككنكا أف أنكرتـ فمـ الجزاء, يكـ تعاد ثـ تفنى نفسيا الجنة
 ,لميبلؾ قابؿ كىك إال شيء مف ما أم{ كجيو إال ىالؾ شيء كؿ: }قكلو معنى يحتمؿ: قيؿ

                                                 

 . (55/ 1)تفسير القرطبي  ()
 . (250/ 6)تفسير القرطبي  ()
 . (282/ 9)تفسير القرطبي  ()
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 يفنى أف يمكف ال كالقديـ قديـ تعالى فإنو سبحانو, ىك إال أم كجيو إال ذلؾ بو اهلل أراد إف فييمؾ
. ()فني عنو البقاء حبس فإذا ,محدثو يبقيو ما قدر يبقى إنما كالمحدث محدث, عداه كما

 
 

                                                 

 (. 462-461: ص)التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  ()
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  الخاتمة
عداده, التكفيؽ في اختيار بالمكضكع: كيسره اهلل لي, إف مما يجدر اإلشارة إليو كبعد , كا 

:  مف أبرزىا,  إلى نتائج عديدةاتكصمتي فيو, كاالنتياء مف إعداد البحث, كالنظر, البحث
 كاإليماف, كالصفات,  في كثير مف مسائؿ العقيدة السمؼخالؼ األشاعرة كالمعتزلة ,

 .عف طريؽ التحريؼ كالرد كالتأكيؿ, كالقضاء كالقدر
 معيشة كتنقؿ اإلماـ القرطبي ما بيف األندلس كمصر كاف لو األثر الكبير في تحصيمو 

 .لمعمـ األمر الذم ظير كاضحان مف خبلؿ مؤلفات اإلماـ القرطبي المتنكعة
  كما , ككافؽ المعتزلة في أخرل,  في بعض المسائؿالسمؼ القرطبي مسمؾ اإلماـسمؾ

سمؾ مسمؾ األشاعرة في مسائؿ أخرل أيضان؛ كلذلؾ تميزت عقيدتو بالغمكض كعدـ 
 .الكضكح

 مما يعد كيحسب لئلماـ القرطبي التزامو بمعظـ عقيدة السمؼ الصالح رضكاف اهلل 
 .عمييـ

 بالرغـ مف شيرة اإلماـ القرطبي إال أف أغمب كتب التراجـ كاألعبلـ لـ تذكر أسماء مف 
 .تتممذكا عمى يديو

 كيبتعد , إف المتتبع لتفسير القرطبي كأقكالو يبلحظ أنو يستخدـ ألفاظ المتكمميف بكثرة
 .نكعان ما عف األلفاظ الشرعية التي يستخدميا السمؼ في كثير مف المسائؿ

 كدليؿ الحادث , مستخدمان في ذلؾ أدلة األشاعرة,  القرطبي كجكد اهلل تعالىاإلماـ أثبت
 .كالقديـ

  فيك يثبتيا كما لمعقيدة الصحيحة إف مكقؼ اإلماـ القرطبي مف الغيبيات جاء مكافقان
 ,اآلف الشفاعة كالميزاف كخمؽ الجنة كالنار: كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا, السمؼ

  .كأبديتيما كصرع الجف لئلنساف كرد عمى المعتزلة في ذلؾ
 السبب الرئيس الذم جعؿ المعتزلة تأكؿ الصفات ىك اعتقادىـ أف إثباتيا يفضي إلى 

 .التشبيو
 القرطبي اإلماـ  نحىكقد, اإلماـ القرطبي األشاعرة كالمعتزلة في إثبات اسـ القديـ كافؽ 
كما أنو , مف حيث تأكيؿ كثير مف الصفات, اإلليية األشاعرة في باب الصفات نحىـ

  ., بعضيا كالغضب كالعمـ كالحياةإثبات في السمؼكافؽ 
  مسألة خمؽ : القرطبي المعتزلة في كثير مف مسائؿ القضاء كالقدر مثؿاإلماـخالؼ 

. أفعاؿ العباد كاقترب فييا مف األشاعرة القائميف بعقيدة الكسب



 الخاتمة
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: التوصيات 
, اإلسالييحانعًم عهٗ إيجاد يزجعياخ يٕثٕقح نذٖ انُاس؛ نًتاتعح يا يستجذ عهٗ انعقيذج  :أوًو 

: كيمكف أف تتبنى تشكيؿ ىذه المرجعيات, كما يغزك المجتمع المسمـ مف األفكار اليدامة
 .كجمعيات عممية, مؤسسات

ف في نيؿ العقيدة مف األساسيم ضركرة الرجكع إلى الكتاب كالسنة؛ ككنيما المصدر:ثانًيا
 .كعدـ سمكؾ طرؽ المتكمميف فييا, ؛ كاقتفاء طريؽ السمؼ الصالحاإلسبلمية

, كفضائميـ, السمؼأف ييتـ الباحثكف كالمتخصصكف في العمـ الشرعي ببياف تراجـ أئمة : ثالثًا
 .  كالدفاع عنيااإلسبلميةكدكرىـ في تكضيح العقيدة 

كذلؾ مف حيث , كأف تأخذ مكانتيا بيف المسمميف, اإلسبلمية العمؿ عمى تعزيز العقيدة :بًعاار
 .كالبحث العممي, كالتفييـ, التعميـ
كتسميط الضكء عمى ,  القرطبياإلماـأف ييتـ الباحثكف كالمتخصصكف ببياف فضؿ  :خامًسا

. بتكثيؽ مخالفتو الكبيرة ليـ, كتكجيو ردكده عمى المعتزلة, السمؼالمسائؿ التي كافؽ فييا 
 أكصي الباحثيف كطمبة العمـ الشرعي بكضع كتاب الجامع ألحكاـ القرآف تحت المجير :سادساً 
 . الستخراج الدرر التفسيرية كاألحكاـ الفقيية؛العممي
 أكصي المسئكليف في مجاؿ التربية كالتعميـ إدراج بعض النصكص التفسيرية كالعقدية في :سابعاً 

  .  ال سيما كقد أكرمنا اهلل تعالى بدكلة فمسطيف بالتعميـ الشرعي الثانكم,مناىج التعميـ األساسي
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. فيرس اآليات القرآنية: أوًو 
 

 الصفحة رقميا اآلية
 سورة البقرة

اُ  ْصِ ُ  نَا] َّلااَ َ ٩مْص َاُ  ْص اَلَةاَوِ  ِ  ُ َنآمِا٫مَ  ْصِباَوُ ِ  ُم َنا ٫م َّل  76 3 [.. ٫مَّلِ  َياُ ؤْص
ا٩َم ْص َِ ا] ِ َلاِ يْص ِ َلا ٫َِم ْصَ اَوَ ااُ نْص ِ  ُ َنآمََِماُ نْص  77 4 [...َو ٫مَّلِ  َياُ ؤْص
ُ   ا ٫م َّلاَ ا ٫مَّل ِياَو٩ُم ُدَ اا ٫م َّلاُ ا] َ ُ   ا٨َمأمَّل أَم ْص َ ُ   اَو٫َميْص ْصأَم ْص اَ   83 24 [...٨َمإِنْص
ُٖمَ ا َا َّلةَا] اَ نْصَتاَوَ وْص ُ يْص  66 35 [...َو٩ُم ْص َااَ ااَ َدُما ٞمْص
اِ  ِهِّبياُ ً ى] ااَ  ْصٔمَِ  َّلُ  ْص  62 38 [...٩ُم ْص َاا  ْص ُِ   اِ  ْصَهااَ ِ ً اا٨َمإِ َّل
َ ُياِ  ْصَهاا] ٍساَٟم ْصً ااَوَ اُ  ْص اَن ْص ٌسا٢َميْص ِ ياَن ْص ً ااَ اََتْص ُ   اَ  ْص  92-83-82 48 [...َو ٔمَّل
ٌا] اَ٘مٛمْص اَلٌواََلُ ْص ا ِاْص َ ٫ُم َنَ ا٢َمِيا ٫مَ َ اَ ىا٩ُميْص َ ااَو آلَِ٘مَ ِةاَوَ  ْص نْص  54 220 [..ِِما ٫م َهُّي
مٌا] اَ  ْص ِِتَ

اَ  ْص ا٩َم ْصِياَ نْص اِ يْص َّلااَ َ ٩مْص َا٪ُم ْص ِ ُ   اِ  اا ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  اَ نْص َ  82 254 [...اا َ ااَ  َهُّي
اَو٢َمَ  ْصَهااَ اا اَ] ااَ اا٪َمَ َ تْص َ َهااََلَ اُوٞمْص ً اا ِ َّل  62 286 [...اُ َ  ِهِّبُيا اُاَن ْص

 سورة آل عمران
َ َلا٢َمَ  ْصَ ا ٫م َِ اَواِ  ْصُهاَ َ اٌتاَُمْصَ ََمٌتا]  78 7 [...ُ َ ا ٫مَّلِ ياَ نْص
ا] َ دَّلتْص اا ٫مَّلِ  َيا ٞمْص اُوُٖم ٌها٨َمَ  َّل َ دَهُّي اُوُٖم ٌهاَؤَم ْص َمأَم ْصَ ضَهُّي  88 106 [...َ  ْص
َ اَٙم٤ِمَا] ًَما٫مِ ْص اَوَ اا اُاُ ِ  ُ ا١ُم ْص َ اَ َ اُتا اِاَن ْصُ  َ اا٢َمَ  ْصَ آمِاحَلقِهِّب  65 108 [ٔمِ ْص
َمَ  ُتا] ُضَهاا ٫م َّل اَوَٖم َّلٍةا٢َم ْص ُ  ْص اَ ٓمِهِّب ِ َ ٍةاِ يْص  95-88 133 [...َوَٞماِ ٢ُم  ا ٥َِماَ  ْص
َ  ًٔما] ا ٫مَّلِ  َيا٩ُم ُِ   اِِماَٞم ِ ِيا اِاَ  ْص َ َ يَّل  3 169 ا[...َوَ اَ ْص
ا٢َمَ  ْصِهاَٗم َّلىاَ ِم َ ا] ُ  ْص ِ  ٤َِما٢َمَٚماَ ااَ نْص  73-70 179 [...َ اا٪َماَنا اُا٫مَِ َ َ ا ُٙمؤْص

 سورة النساء
ا] آمِا٫مَ ا٠مِِيا ِ َّل آَم ْص َُ  ْص َ  ٫َمُ  ْص اا ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  اَ أَم ْص٪ُمُ   اَ  ْص َ  75 29 [...َ ااَ  َهُّي
َ ُ   اِ  ] : ِما آلَِ٘مِ اَوَ نْص اَ َ  ُ  آمِااِاَو ٫مَ  ْص ا٫َم ْص  105 39 [... َوَ اَ  ا٢َمَ  ْصِه ْص
اَ َشاُاا] َيْص

ِ ُ اَ ااُدوَناَ ٫مَِ اٙمِ َكآمِِهاَوَ  ْص َ اُ ٦مْص ِ ُ اَ نْص ا اَاَ اَ  ْص  92 48 [... ِنَّل
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اُدوِنا اِاَو٫مِ ًّااَوَ اَنِ ًٛم ] ا٫َمُهاِ يْص َ آمِِهاَوَ اََيِ ْص اُٞم ًا اَُيْص َميْص اَ  ْص  92 123 [َ يْص
[  ً َد ُدو ا٪ُم ْص ا  ْص ا٪َمَ ُ و إُم َّل اَ َ  ُ  إُم َّل ا٪َمَ ُ و إُم َّل ا ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  إُم َّل  56 137 [... ِنَّل

 سورة المائدة
اَو٫ُمِ  ُ  آمََِما٩َما٫ُم  ] ِ  ِ ْص اَ  ْص ُ  ٫َمٌةا٧ُم َّلتْص  39 64 [....َو٩َما٫َمِتا ٫مَ ُه ُداَ ُ ا اِاَ  ْص
ُٞمُيا] ا٩َم ْص ِِها ٫م َهُّي اِ يْص اَ٘مَ تْص اَ ُٞم ٌلا٩َم ْص َ َ ا ِ َّل ُياَ  ْص  107 75 [...َ اا َٙمِ  ُ ا ٓمْص

 سورة األنعام
َ اَ اَوُ َ ا ٫م َّل ِ ُيا َا ِٛمُا] ِ ُكا  َٓمْص َ اُ اَوُ َ اُ  ْص ِ ٪ُمُها  َٓمْص  29 103 [َ أُم ْص
َ ُ ا ٫مَ  ْصَباَوَ ا] ا٢ِم ْصِ ياَ٘مَ  اُِيا اِاَوَ اَ ٢مْص اَ اَ ٩ُم ُلا٫َمُ  ْص  74-70 50 [....٩ُميْص
ا] َ ُ اَ ااِِما ٫مَٜمِهِّب اُ َ اَوَ  ْص َ ُمَهاا ِ َّل  73 59 [...َو٢ِم ْصَ ُهاَ َ أمُِ ا ٫مَ  ْصِباَ اَ  ْص
اَ ٓمِهِّبهِا] َلا٢َمَ  ْصِهاَ َ ٌةاِ يْص َ اُن ِهِّب  74 37 [َو٩َما٫ُم  ا٫َم ْص
ُ َيا] َ ِ  ًَما٨َمأمَّل ُِ  ُهاَوَ أَم َّل ُِ   ا ٫م َهُّي اَ َ  اِِصَ ٠مِياُ  ْص  97-95 153 [...َوَ نَّل

 سورة األعراف
اَ َ  ِ   ُُها] إَمُ َ تْص ا٨َمَميْص َ  ٍِ ا حَلقَهُّي ُناَ  ْص  93-86-85 8 [٨َمُ و٫َم َِ اُ ُ ا ُٙم ْص ُِ  نَاَو ٫مَ  ْص
ِضاَوَ ااَ٘مَ َقا اُا] ََمَو ِتاَو  َ ْص ْصاَ  ْصُ ُ و اِِماَ َ ُ  ِتا ٫م َّل  106 185 [...َ َوَ 

 سورة األنفال
اَ َ  ْصَتا] اَوَ ااَ َ  ْصَتا ِ ْص ا اَا٩َمَ َ ُه ْص اَو٫َم ِيَّل ُ ُ  ُ  ْص أَم ْص  63 17 [...٨َمَ  ْص

 سورة يونس
َ ا٪َم َِمٌةا] َ َ ُ   اَو٫َم ْص ًةاَو ِٗمَ ًةا٨َما٘مْص اُ  َّل  56 19 [...َوَ اا٪َماَنا ٫م َّلاُ ا ِ َّل
ََما ٫مَ  ْصُبااِا] ا ِنَّل ِها٨َمُ يْص اَ ٓمِهِّب ِ َلا٢َمَ  ْصِهاَ َ ٌةاِ يْص َ اُ نْص  70 20 [....َوَ ُ  ٫ُم َنا٫َم ْص
ا ٫م َّلاَ ا] ا اَاَ اَ  ْص ُِ ا ٫م َّلاَ اَٟم ْصً ااَو٫َم ِيَّل اَ  ْص ُِم نَا ِنَّل ُ َ ُه ْص  66 44 [َ نْص

 سورة ىود
ا] ا٢َم ْصُه ْص ا٨َمََماَ ٧مْص َتْص ُ َ ُه ْص ا١َمَ ُم  اَ نْص اَو٫َم ِيْص  67 101 [....َوَ اا١َمَ مْص َاُ  ْص
ُ ا] َٖمُيا  َ ْص ِضاَو ٫َِم ْصِهاُ  ْص ََمَو ِتاَو  َ ْص  70 123 [...َواِا٧َم ْصُبا ٫م َّل

 سورة يوسف
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اُ  ُٞمَياَوَ ِ٘م ِهاَوَ أَم ْصَ ُ   اِ يْصا] ُ   اِ يْص َ ُ   ا٨َمَ َ  َّل ا  ْص  92 87 [....َ اآَم ِيَّل

 سورة الرعد
اَ ٢مْص َاٍوا] َ ٌياُ َ َ اِوَ  ٌتاَوَٖم َّلاٌتاِ يْص

ِضا٩مِ  107 4 [...َوِِما  َ ْص

 سورة إبراىيم
ُٔم ْصا] ا٪َمَ  ْص اَو٫َم ِيْص ُ  ْص اَ َِ  َ نَّل ُٔم ْص اَٟمَ  ْص ا٫َم ِيْص ُ  ْص َناَ ٓمَهُّي أَمَ  َّل  46-17-ت 7 [...َو ِ ْص
ِضا] ََمَو ِتاَو  َ ْص ا٨َما٠مِِ ا ٫م َّل اَ ِِما اِاَٟم ٌّ اُ ُٞمُ ُه ْص  106 10 [....٩َما٫َمتْص

 سورة الحجر
ُ  ٌعاُ  ْص ِِ ٤مَا] اَد ٓمَِ اَ ُؤَ ِااَ  ْص َ اَ نَّل  50 66 [َو٩َمَل ْص َاا ٫َِم ْصِهاَ ٫مَِ ا  َ ْص

 سورة النحل
اَ َشااُا] اَ يْص اُ ِليَهُّي ًةاَو ِٗمَ ًةاَو٫َم ِيْص اُ  َّل َ َ ُ  ْص اَٟماَاا اُاَاَ  56 93 [...َو٫َم ْص

 سورة اإلسراء
ِضا] اِِما  َ ْص ِ ُ نَّل  َياِِما ٫م َِ اِوا٫َمُ  ْص

 50 4[ا...َو٩َمَل ْص َاا ٥َِمآَم ِيا رسْص اِ
ا] َ اَ  َّل َ اًناا َو٩َمَئاَ ٓمَهُّي ِيا ِٗمْص اُهاَوٓمِا٫مَ  ٫مَِ  ْص ا ِ َّل ُ ُ و ا ِ َّل  50 23[ا...َٔم ْص
ِ  ُ َنا] ا ٫مَّلِ  َياَ اُ ؤْص َ َ َناَٖمَ  ْص َاآَم ْص ََ اَوَٓم٤مْص  4 45 [...َو َِ  ا٩َمَ  ْصَتا ٫مُ  ْص
اَوَ ااُ ؤمِ ُ  ْصا] ِ اَ اِهِّب اَ  ْص وُواِ يْص وِوا٩ُمِيا ٫م َهُّي َ ٫ُم َنَ ا٢َمِيا ٫م َهُّي  30 85 [...َوَ  ْص

 سورة الكيف
آمِِها] ِضاَ ٓمْص٭ِمْص ََمَو ِتاَو  َ ْص َ ُ آمََِما٫َم ُِ   ا٫َمُها٧َم ْصُبا ٫م َّل  70 26 [...٩ُمِيا اُاَ ٢مْص

 سورة مريم
َِيا] ْحْص َ ا٢ِم ْصَ ا ٫م َّل َ اَ ِيا ُتَّل َ ا٢َمَةا ِ َّل  93 87 [َطْفً اَ اَ مْص ُِ  َنا ٫مشَّل

 سورة طو
ِشا] َُيا٢َمَٚما ٫مَ  ْص ْحْص  45 -44-43-36 5 [اْسَتَوى ٫م َّل
اِٗميِا ] آمِا٫م َّل ِ ِها ٫مَ  َهُّي ُ  ْص ا٨َم ْص ِ ٨مِ ِهاِِما ٫مَ  ِهِّب ِ ٨مِ ِهاِِما ٫م َّلآُم ِتا٨َما٩مْص  38-37 39 [...َ ِنا ٩مْص
ًَما] اَوَ اُ ِ ُ  َنآمِِها٢ِم ْص َ ُه ْص اَوَ ااَ٘م ْص ِ  ِ ْص اَ  ْص َ َ ُ اَ اآَم٤مْص  42-29 110 [َ  ْص
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 سورة األنبياء
َ ٫ُم نَا] اُ  ْص َ ُياَوُ  ْص اَ  ْص َ ُلا٢َمَمَّل  52 23 [َ اُ  ْص
ا٨مِ َهااَ ا] ا٨مِ َهااَ ٨مٌِٛماَوُ  ْص  88 100 [َ ْسَؿُعونَ ََلُ ْص
َضاَ ِ ُٕمَهاا] ا  َ ْص ِ اَ نَّل ٪مْص ِ ا ٫م ِهِّب آَم ْص ُٓم ِ اِ يْص ا٪َمَ  ْص َااِِما ٫م َّل  54 106  [....َو٫َمَ  ْص
ٍما٢َمآمِِ  يَا ] اِِماَ َ  ا٫َمَ اَل٧ًماا٫مَِ  ْص  54 107 [ ِنَّل

 سورة الحج
ا] اِ يْص ااَ٘مَ  ْص َا٪ُم ْص ِثا٨َمإِنَّل ٍباِ َيا ٫مَ  ْص اِِماَ  ْص ا٪ُم ْصُ  ْص اا ٫م َّلاُ ا ِنْص َ  55 5 [...َ ااَ  َهُّي

 سورة المؤمنون
اا] َناا٨َمإِنَّل ا٢ُم ْص ِ ٖمْص َااِ  ْصَهاا٨َمإِنْص  87 107 [َضادُِونَ َ ٓمَّل َااَ ٘مْص

 سورة الشعراء
َ ىاَوَ اا٪ُم َّلاا]  66 209 [َضادِِعَ ِ ٪مْص

 سورة النمل
َ اِوا]  ا ٫م َّل اَ  َّل َ ُ َهااَٖماِ َ ًةاَوِ َياََتُ َهُّي  64 88 [...َؤَمَ ىا ِاَ اَلاَ ْص

 سورة لقمان
َٗماِما] َ ُ اَ ااِِما  َ ْص ُلا ٫مَ  ْصَثاَوَ  ْص ا٢َمِةاَوُ  َ ِهِّب ُ ا ٫م َّل ا اَا٢ِم ْصَ ُها٢ِم ْص  72-71 34 [... ِنَّل

 سورة السجدة
اٍما] َضاَوَ اآَم ْص َُهََماِِماِٞم َّلِةاَ  َّل ََمَو ِتاَو  َ ْص  45 4  [... اُا ٫مَّلِ ياَ٘مَ َقا ٫م َّل
ا] َ اِناِ يْص َقا إِلنْص ٍااَ٘مَ َ ُهاَوَٓمَ َ اَ٘م ْص اَ ْص َ َيا٪ُميَّل  64 7 [صِعٍ  ٫مَّلِ ياَ ٗمْص

 سورة الزمر
َ اَو ِنْصا] ََضا٫مِِ َ اِدِها ٫مُ  ْص اَوَ اَ  ْص ا٢َم ْصُ  ْص ا اَا٧َم ِيٌّ ُ ُ و ا٨َمإِنَّل أَم ْص  46-17 7 [... ِنْص

 سورة غافر
ا] ِ ْص ِ اَ  ِهِّب ٫َمُهاُ َ  ِهِّبُ  َنآمَِ مْص اَٗم ْص َشاَوَ يْص ِمُ  َنا ٫مَ  ْص  93 7 [... ٫مَّلِ  َياَ ْص
َما آلَِ ٨َمِةا ِِ ا ٫مُ ُ  ُوا٫َمَ ىا حَل َاِٖمِ ا٪َما١مِِم٤مَا] اَ  ْص ُ  ْص ِ  ْص  92 18 [...َوَ نْص
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ِ ِ  ْصا] آَم ْص ِماُن ٍواَو٢َماٍداَوَٕمُم َداَو ٫مَّلِ  َياِ يْص  65 31 [...ِ  ْصَياَد ْصِوا٩َم ْص
ِ٘مُ   ] ا٢َمُةاَ دْص َمأَمُ  ُما ٫م َّل َ ُض َنا٢َمَ  ْصَهاا٧ُمُ وًّ اَو٢َمِش ًّااَوَ  ْص  96 46 [... ٫م َّلاُ اُ  ْص

 سورة الشورى
َو ًٖماا] اَ  ْص ُ ِ ُ  ْص اَ نْص اِ يْص ِضاَٖمَ َيا٫َمُ  ْص ََمَو ِتاَو  َ ْص  90-28 11 [...٨َما٠مُِ ا ٫م َّل
َٗم ْص َاا ٫َِم ْصَ ا] آمِِهاُن ًٗمااَو ٫مَّلِ ياَ وْص اِ َيا ٫م ِهِّب ِياَ ااَوَّصَّل َعا٫َمُ  ْص  54 13 [...ََشَ
ِ ي] ِ َنااَ اا٪ُم ْصَتأَم ْص اَ  ْص َٗم ْص َاا ٫َِم ْصَ اُ وًٗمااِ يْص  98 52 [...َو٪َمَ ٫مَِ اَ وْص

 سورة فصمت
ٍما] َ آمَِ الَّل اَ َٞماَاا٨َمَ َ  ْصَهااَوَ ااَ ٓمَهُّي ِ ِهاَوَ يْص اا٨َم ِ َ ْص ا٢َمِمَياَااحِلً  66 46 [لِْؾَعبِق ِ َ يْص

 سورة الزخرف
ا٪َماُن  اُ ُ ا ٫م َّلاٙم٤ِِمَا] اَو٫َم ِيْص  67 76 [َوَ اا١َمَ مْص َاُ  ْص

 سورة الذاريات
اَ ٨َماَلا] ُ ِ ُ  ْص ونَ َوِِماَ نْص  78 21 [ُ ْبِ ُ

 سورة الحديد
اِِما٪مَِ او] ا ِ َّل ُ ِ ُ  ْص ِضاَوَ اِِماَ نْص اُ ِ  َ ٍةاِِما  َ ْص  52 22 [....َ ااَ َااَواِ يْص

 سورة المجادلة
اَ َ يْصا] َ ُ   آَم٤مْص ُٞم َلا٨َمَ  ِهِّب اا ٫مَّلِ  َياَ َ  ُ  ا َِ  اَناَٖم ْصُ ُ ا ٫م َّل َ  98 12 [...َ ااَ  َهُّي
ا ٫مَّلِ  َياُ َادَهُّيوَنا اَاَوَ ُٞم ٫َمُهاُ و٫َم َِ اِِما  ََ ٫مِهِّب٤مَا]  57 20 [ ِنَّل

 سورة التغابن
ُ ا] ُ اَو٫َمُها حَلمْص ِضا٫َمُها ُٙم ْص ََمَو ِتاَوَ ااِِما  َ ْص  57 1 [...ُ َ  ِهِّبُ ااِاَ ااِِما ٫م َّل

 سورة المدثر
ا٨مِِ ٤مَا] اَٟمَ ا٢َمُةا ٫مشَّل  93-92-82 48 [٨َمََمأَم ْصَ ُ ُه ْص

 سورة التكوير
ا] اَ َشاَاا اُاَ وَهُّي اَ نْص  53 29 [الَعاَدِعَ َوَ اأَمَشاُاوَنا ِ َّل
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 سورة البروج
َ ا٫َمَشِ  ٌ ا] آَم ْصَ اَ ٓمِهِّب  34 12 [ ِنَّل
ُهاُ َ اُ  ْصِ ُ اَوُ ِ  ُ ا]  34 13 [ نَّل
 34 14 [َوُ َ ا ٫مَ ُ  ُ ا ٫مَ ُدودُا]
اٌلاٙمَِااُ ِ  ُ ا]  34 15 [٨َم َّل

 سورة الغاشية
ا]  78 17 [َ ٨َماَلاَ  ْصُ ُ وَنا ٥َِما إِلٓمِِيا٪َم ْصَياُ٘م َِ تْص

 سورة الميل
َ ىاَو ٔمَّلَ ى] اَ ٢مْص ااَ يْص  52 5 [٨َمَ  َّل
َقآمِاحُل ْص َى]  52 6 [َوَا َّل
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فيرس األحاديث النبوية واآلثار : ثانًيا
الصفحة  أخرجو الراوي الحديث م

 اهلل ينزؿ ثمثاه, أك الميؿ, شطر مضى إذا  .ُ
 أبك ىريرة الدنيا, السماء إلى كتعالى تبارؾ

مسند 
الصحيح 
 المختصر

45 

ِ.  
إف أحدكـ إذا مات عرض عميو مقعده 

بالغداة كالعشي, 
عبداهلل بف 

 عمر
 95 الصحيحيف

ّ.  
أف أركاح آؿ فرعكف كمف كاف مثميـ مف 
الكفار تعرض عمى النار بالغداة كالعشي  

عبداهلل بف 
 مسعكد

 97 التذكرة

ْ.  
 كتدفع الرب غضب لتطفئ الصدقة إف

 السكء ميتة
أنس ابف 

  مالؾ
 17 سنف الترمذم

ٓ.  
 يمضي حتى يميؿ كجؿ عز اهلل إف

كىاهي النَّسىاًئٌي  أبك ىريرة األكؿ الميؿ شطر  46رى

 97 مسمـ  بأعكر ليس اهلل إف  .ٔ

 اهلل فييا التي السماء إلى ينتيي حتى  .ٕ
كاه اإلماـ ر أبك ىريرة تعالى

أحمد  
44 

خسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل    .ٖ
 ـصمى اهلل عميو كسؿ

عائشة رضي 
 اهلل عنيا

 95 مسمـ

ٗ.  
 بف عمرك بف اهلل عبد فإذا المسجد دخمت

 الكعبة ظؿ في جالس العاص

 الرحمف عبد
 رب عبد بف

 الكعبة
 74 مسمـ

َُ.  
 رسكؿ سمعت كيؼ: عمر البف رجؿ قاؿ

 النجكل في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل
صفكاف بف 

 86 مسمـ محرز

ُُ.  
 انطمقا: عمي كالبنو عباس ابف لي قاؿ

 75 البخارم عكرمو حديثو مف فاسمعا سعيد أبي إلى

ُِ.  
 مرضكا فإف األمة, ىذه مجكس القدرية
ف تعكدكىـ, فبل  الكبرل اإلبانة ابف عمر تشيدكىـ فبل ماتكا كا 

 53 بطة البف

 52 البخارم أبك ىريرة بارزا كسمـ عميو اهلل صمى النبي كاف  .ُّ
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الصفحة  أخرجو الراوي الحديث م

 لمناس يكما

عبدالرحمف  جنازة في كسمـ عميو اهلل صمى النبي كاف  .ُْ
 52 البخارم السممي

كممتاف خفيفتاف عمى المساف ثقيمتاف في   .ُٓ
الميزاف حبيبتاف إلى الرحمف 

 85 البخارم أبك ىريرة

 في كسمـ عميو اهلل صمى النبي مع كنت  .ُٔ
  رجؿ فجاء المدينة حيطاف مف حائط

أبك مكسى 
 األشعرم

 75 البخارم

 في الميزاف أثقؿ لساقي عبداهلل بف مسعكد  .ُٕ
مف أحد 

 85 كشؼ األستار عاصـ

 نبي كؿ فتعجؿ مستجابة, دعكة نبي لكؿ  .ُٖ
ني دعكتو,  دعكتي اختبأت كا 

 84 مسمـ أبك ىريرة

 74 البخارم ابف عمر مفاتح الغيب خمس ال يعمميا إال اهلل  .ُٗ

َِ.  
 أبي فأتيت القدر مف شيء نفسي في كقع

 68 السنف الكبرل ابف الديممي كعب بف

ُِ.  
 نفسي, عمى الظمـ حرمت إني عبادم يا

 67 البخارم أبك ذر تظالمكا, فبل محرما, بينكـ كجعمتو

ِِ.  
 سحاء نفقة, يغيضيا ال مؤلل اهلل يد

 أبك ىريرة كالنيار الميؿ
مسند اإلماـ 

 أحمد
40 
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. فيرس األعالم المترجم ليم: ثالثًا
 الصفحة اوسمم 
 9 ابف ركاج  6
 14 ابف عطية  13
 8 ابف قطراؿ 4
 22 أبك الحسيف عبدالرحيـ  22
 9 أبك العباس القرطبي 5
 14 أبك بكر العربي 14
 13 أبك جعفر النحاس 12
 15  األندلسيأبك حياف  17
 26 أبك طالب المكي 23
 4 أبي حجو 2
 10 أحمد القرافي 8
 15 ماألسفراييف 19
 9 الجميزم 7
 15 الجكيني 18
 14 كثيرالحافظ ابف  16
 9 الحسف البكرم 9
 8 ربيع األشعرم 3
 26 سفياف ابف عثماف 24
 14  الشككاني 15
 13 الطبرم 10
 36 عبد الجبار اليمذاني 25
 44 عدم بف عازب 26
 58 غيبلف الدمشقي 28
 3 القرطبي 1
 13 الماكردم 11
 16 محمد السفاريني 20
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 59 محمد الطيب 28
 16 مرعي الكرمي 21
 58 معبد الجيني 27
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 فيرس المصادر والمراجع
 

 .القرآن الكريم
 : الكتب: أوًو 

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف , تفسير القرطبي الجامع ألحكاـ القرآف (1
أحمد : تحقيؽ  (ىػ671: المتكفى )فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي 

براىيـ أطفيش الطبعة  دار الكتب   ـ1964- ىػ 1384الثانية , : البردكني كا 
 .القاىرة– المصرية 

عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم , شذرات الذىب في أخبار مف ذىب (2
, عبد القادر األرناؤكط: خرج أحاديثو, محمكد األرناؤكط: تحقيؽ, الحنبمي, أبك الفبلح

.  بيركت, دمشؽ-دار ابف كثير, ـ1986-ىػ1406(1)ط
أحمد : تحقيؽ, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم, الكافي بالكفيات (3

عاـ , لبناف– بيركت – دار إحياء التراث , األرناؤكط كتركي مصطفى
. بدكف طبعة, ـ2000-ىػ1420:النشر

إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ , ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف (4
, تركيا-  استانبكؿ- بعناية ككالة المعارؼ الجميمة,ـ1951ط, الباباني البغدادم

 .لبناف- دار إحياء التراث العربي بيركت: أعادت طبعو باألكفست
مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي , كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف (5

 –مكتبة المثنى: الناشر, القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة
 .ـ1941: تاريخ النشر, العراؽ- بغداد

, ابف األبار, محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي البمنسي, التكممة لكتاب الصمة (6
: سنة النشر,  لبناف- بيركت-دار الفكر لمطباعة,  عبد السبلـ اليراس:تحقيؽ
 .ـ1995- ىػ1415

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز , سير أعبلـ النببلء (7
, شعيب األرناؤكط: بإشراؼ الشيخ, مجمكعة مف المحققيف: تحقيؽ, الذىبي

. لبناف- بيركت- مؤسسة الرسالة, ـ1985-ىػ1405(3)ط
, ـ1396(1)ط, عمي محمد عمر: ؽمحؽت, لمسيكطي, طبقات المفسريف العشريف (8

 .مصر- القاىرة- مكتبة كىبة
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خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي  ؿاألعبلـ (9
 . ـ دار العمـ لممبلييف2002مايك / أيار - الخامسة عشر (ط )(ىػ6 139: المتكفى)
محمد بف عمي بف أحمد, شمس الديف الداككدم , طبقات المفسريف لمداككدم (10

:  النسخة كضبط أعبلمياعبيركت راج- دار الكتب العممية , ىػ945: المالكي المتكفى
 . لجنة مف العمماء بإشراؼ الناشر

مجمع  ,عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ: تحقيؽ, البف تيمية, مجمكع الفتاكل (11
: عاـ النشر, السعكدية- الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية

. بدكف طبعة, ـ1995/ىػ1416
 أبك األزدم, نصر بف يكسؼ بف محمد بف اهلل عبد, األندلس عمماء تاريخ (12

 بنشره؛ عنى (الطبعة الثانية) ىػ403: المتكفى الفرضي بابف المعركؼ الكليد,
 الخانجي, مكتبة: الناشر, الحسيني العطار عزت السيد: طبعو عمى ككقؼ كصححو؛

 .القاىرة
إبراىيـ بف عمي بف محمد, : الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب (13

 .دار التراث القاىرة: الناشر- (ىػ799: المتكفى)ابف فرحكف, برىاف الديف اليعمرم 
محمد بف عبد الرحمف , المفسركف بيف التأكيؿ كاإلثبات في آيات الصفات (14

 .لبناف- بيركت- فدار القرآ- مؤسسة الرسالة, ـ2000-ىػػ1420(1)ط, الغراكم
عمر عبد السبلـ : تحقيؽ, لمذىبي, تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ (15

 .لبناف- بيركت- دار الكتاب العربي, ـ1993-ىػ1413(2)ط, التدمرم
 ,أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات (16

 (ىػ1033: المتكفى)مرعي بف يكسؼ بف أبى بكر بف أحمد الكرمى المقدسي الحنبمى 
 .بيركت– مؤسسة الرسالة  األكلى,: الطبعة, شعيب األرناؤكط: تحقيؽ

 عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشؽ ,معجـ المؤلفيف (17
بيركت, دار إحياء التراث العربي - مكتبة المثنى : الناشر, (ىػ1408: المتكفى)

 .بيركت
لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  (18

 شمس الديف, أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي ,المرضية
 مؤسسة الخافقيف , ـ1982-  ىػ 1402- الثانية  الطبعة (ىػ1188: المتكفى)

 .دمشؽ– كمكتبتيا 
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: لكائح األنكار السنية كلكاقح األفكار السُّنية شرح قصيدة ابف أبي داكد الحائية (19
عبد اهلل بف محمد بف سميماف البصيرم, مكتبة الرشد, ط . د: لمسفاريني, تحقيؽ

 .األكلى
محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك , سنف الترمذم (20

– شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 1975-  ىػ 1395, 2ط  ,عيسى
 .مصر

 أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر ,التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة (21
: تحقيؽ كدراسة, (ىػ671: المتكفى)بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي 

 مكتبة دار  , ىػ1425األكلى, : الطبعة, الصادؽ بف محمد بف إبراىيـ: الدكتكر
 .المنياج لمنشر كالتكزيع, الرياض

إشراؼ كتخطيط , المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة  (22
دار الندكة العالمية لمطباعة , ىػ1420(4)ط, مانع بف حماد الجيني /د: كمراجعة

. السعكدية– الرياض– كالنشر كالتكزيع
غالب بف عمي / د, فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا (23

 المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر ,ـ2001-ىػ1422(4)ط, عكاجي
. السعكدية- جدة- كالتسكيؽ

 ,أحمد بف عطية بف عمي الغامدم ,اإليماف بيف السمؼ كالمتكمميف (24
 .السعكدية- المدينة المنكرة- مكتبة العمـك كالحكـ, ـ200-ىػ11432ط

عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد , الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية (25
– دار اآلفاؽ الجديدة , ـ1977(2)ط, اهلل البغدادم التميمي األسفراييني, أبك منصكر

. لبناف- بيركت
 أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني ,الممؿ كالنحؿ (26

 .مؤسسة الحمبي: الناشر, (ىػ548: المتكفى)
:  الطبعة,مصطفى محمد حممي, منيج عمماء الحديث كالسنة في أصكؿ الديف (27

 .بيركت–  دار الكتب العممية , ىػ 1426- األكلى 
صالح زيف العابديف , األصكؿ الخمسة عند المعتزلة كمكقؼ السمفييف منيا (28

- ىػ1397, عكض اهلل جاد أحمد حجازم/ د.أ: رسالة ماجستير بإشراؼ, الشيبي
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مكة – جامعة الممؾ عبد العزيز – ية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ؿؾ, ـ1977
 .السعكدية- المكرمة

, أبك الحسيف عبد الرحيـ الخياط, االنتصار كالرد عمى ابف الركندم الممحد (29
مكتبة الدار , ـ1993-ىػ1413بيركت  (2)ط, نيبرح/ د: مقدمة كتحقيؽ كتعميقات

أكراؽ شرقية لمطباعة , مصر- القاىرة- العربية لمكتاب لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 .لبناف- بيركت- كالنشر كالتكزيع

 أبك الحسيف يحيى بف أبي ,االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار (30
سعكد بف عبد : المحقؽ, (ىػ558: المتكفى)الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي 

 أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة ,ـ1999/ىػ1419األكلى, : العزيز الخمؼ الطبعة
 .العربية السعكدية

محمد ,  في السياسة كالعقائد كتاريخ المذاىب الفقييةاإلسبلميةتاريخ المذاىب  (31
 .بدكف طبعة, مصر- القاىرة- دار الفكر العربي, أبك زىرة

 شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي ,العرش (32
الثانية, : الطبعة,  محمد بف خميفة بف عمي التميمي تحقيؽ,(ىػ748: المتكفى)

 عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة ,ـ2003/ىػ1424
 .العربية السعكدية

 أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف ,كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف (33
إحساف : , تحقيؽ(ىػ681: المتكفى)إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي 

 .بيركت–  دار صادر ,1971, 1: عباس الطبعة
 أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم ,كتاب العيف (34

 دار , إبراىيـ السامرائي:ميدم المخزكمي, د:  د, تحقيؽ(ىػ170: المتكفى)البصرم 
 . مصركمكتبة اليبلؿ

 يكسؼ: تحقيؽ, الرازم القادر عبد بف بكر أبي بف محمد, الصحاح مختار (35
 بيركت- النمكذجية الدار- العصرية المكتبة, ـ1999-ىػ1420(5)ط, محمد الشيخ

 . لبناف–
 القادر عبد: تحقيؽ, عياض القاضي, المسالؾ كتقريب المدارؾ ترتيب (36

 .المغرب- المحمدية– فضالة مطبعة: الناشر, 1ط, الصحراكم
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 الفكر دار(, 2)ط, 193 ص , زىرة أبك محمد, كفقيو آراؤه كعصره حياتو مالؾ (37
 .لبناف – بيركت- العربي

دار , محمد بف صالح بف محمد العثيميف, فتح رب البرية بتمخيص الحمكية (38
. بدكف طبعة, السعكدية- الرياض- الكطف لمنشر

محمد بف خميفة بف , معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات (39
أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة , ـ1999/ىػ1419األكلى :  الطبعة,عمي التميمي

 .العربية السعكدية
صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد ابف , شرح العقيدة الطحاكية (40

العاشرة, :  الطبعة,(ىػ792: المتكفى)أبي العز الحنفي, األذرعي الصالحي الدمشقي 
 مؤسسة ,عبد اهلل بف المحسف التركي- شعيب األرنؤكط : تحقيؽ ـ1997- ىػ 1417
 .بيركت– الرسالة 

: المتكفى) محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم ,أصكؿ اإليماف (41
كزارة الشؤكف , ىػ1420الخامسة, : الطبعة, باسـ فيصؿ الجكابرة: تحقيؽ (ىػ1206

 .المممكة العربية السعكدية- اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
:  الطبعة,(ىػ1420: المتكفى) عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ,أصكؿ اإليماف (42

الجامعة , ـ1979/ىػ1399ربيع األكؿ - العدد الثالث - السنة الحادية عشرة 
 .اإلسبلمية, المدينة المنكرة

 ,سعكد بف عبد العزيز الخمؼ, قكؿ الفبلسفة اليكناف الكثنييف في تكحيد الربكبية (43
الجامعة اإلسبلمية بالمدينة , ـ2003/ىػ1423 - 35السنة  - 120العدد : الطبعة
 .المنكرة

صالح بف فكزاف , اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد (44
 .دار ابف الجكزم, ـ1999- ىػ 1420الرابعة :  الطبعة,بف عبد اهلل الفكزاف

عبد المحسف بف , االنتصار ألىؿ السنة كالحديث في رد أباطيؿ حسف المالكي (45
دار , ـ2003-ىػ1424(1)ط, حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر

. السعكدية- الرياض- الفضيمة
تقي الديف أبك العباس أحمد بف , بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلمية (46

عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني 
مجمكعة مف : تحقيؽػ, ق1426األكلى, : الطبعة,(ىػ728: المتكفى)الحنبمي الدمشقي 

 .مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المحققيف
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 شيخ اإلسبلـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف تيمية, لفتكل الحمكية الكبرلا (47
/ ىػ 1425الطبعة الثانية : حمد بف عبد المحسف التكيجرم الطبعة. د: تحقيؽ
 .الرياض– دار الصميعي , ـ2004

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد , درء تعارض العقؿ كالنقؿ (48
السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي 

-  ىػ 1411الثانية, : الدكتكر محمد رشاد سالـ الطبعة: تحقيؽ, (ىػ728: المتكفى)
 .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية, المممكة العربية السعكدية,  ـ1991

مسائؿ الجاىمية, التي خالؼ فييا رسكؿ اهلل صمى اهلل )فصؿ الخطاب في شرح  (49
 أبك المعالي محمكد شكرم بف عبد ,عميو كسمـ أىؿ الجاىمية لمحمد بف عبد الكىاب

 ,عمي بف مصطفى مخمكؼ: اهلل بف محمد بف أبي الثناء األلكسي تقديـ كتعميؽ
 .ىػ1422األكلى, : الطبعة

أبك أحمد , الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو (50
المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية, : الناشر, محمد أماف بف عمي جامي عمي

 .ىػ1408األكلى, :  الطبعة,المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية
:  الطبعة,محمد بف خميفة بف عمي التميمي, الصفات اإلليية تعريفيا, أقساميا (51

 .أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة العربية السعكدية: الناشر, ـ2002/ىػ1422األكلى
محمد بف صالح بف محمد , القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى (52

العثيميف 
 .الجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة: الناشر, ـ2001/ىػ1421الثالثة, : الطبعة
أحمد بف حجر بف محمد بف حجر , نقض كبلـ المفتريف عمى الحنابمة السمفييف (53

 ,بف أحمد بف حجر بف طامي بف حجر بف سند بف سعدكف آؿ بكطامي البنعمي
 .الككيت– مكتبة ابف تيمية : الناشر,  ـ1980-  ىػ 1400: الطبعة

خالد بف عبد اهلل بف , شرح العقيدة الكاسطية مف كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية (54
دار ابف الجكزم, الدماـ, المممكة : لناشر, اق1421األكلى, :محمد المصمح الطبعة

 .العربية السعكدية
فكقية حسيف / د: تحقيؽ, أبك الحسف األشعرم, اإلبانة عف أصكؿ الديانة (55

 .مصر– القاىرة – دار األنصار , ىػ1397(1)ط, محمكد
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الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  (56
, محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي", صحيح البخارم "كسننو كأيامو

 . دار طكؽ النجاة,  محمد زىير بف ناصر الناصر:تحقيؽ
محمد بف خميؿ حسف ىٌراس , شرح العقيدة الكاسطية, كيميو ممحؽ الكاسطية (57

عمكم بف عبد القادر : ضبط نصو كخرَّج أحاديثو ككضع الممحؽ, (ىػ1395: المتكفى)
 .الخبر– دار اليجرة لمنشر كالتكزيع : الناشر  ىػ1415الثالثة, :  الطبعة,السقاؼ

, إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف (58
 .لبناف– بيركت - مؤسسة الرسالة, ـ2002- ىػ1423(3)ط
حافظ بف أحمد بف عمي , معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ (59

 -دار ابف القيـ, ـ1990-ىػ1410(1)ط, عمر بف محمكد أبك عمر: تحقيؽ, الحكمي
 .السعكدية- الدماـ

أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد , غاية المراـ في عمـ الكبلـ (60
المجمس األعمى : الناشر,  حسف محمكد عبد المطيؼتحقيؽ,بف سالـ الثعمبي اآلمدم 

 .القاىرة– لمشئكف اإلسبلمية 
كضع ,أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي, االقتصاد في االعتقاد (61

: الناشر,  ـ2004-  ىػ 1424األكلى, :  الطبعة, عبد اهلل محمد الخميمي  :حكاشيو
 .لبناف– دار الكتب العممية, بيركت 

شمس الديف أبك عبد , العمك لمعمي الغفار في إيضاح صحيح األخبار كسقيميا (62
أبك محمد أشرؼ بف عبد :  تحقيؽاهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي

– مكتبة أضكاء السمؼ : الناشر, ـ1995- ىػ 1416األكلى, :  الطبعة,المقصكد
 .الرياض

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر , تيذيب التيذيب (63
مطبعة دائرة المعارؼ : الناشر, ىػ1326الطبعة األكلى, :  الطبعة,العسقبلني

 .النظامية, اليند
أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف , التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد (64

, مصطفى بف أحمد العمكم : تحقيؽ, محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي
كزارة عمـك األكقاؼ : الناشر, ىػ1387:  عاـ النشر,محمد عبد الكبير البكرم

 .المغرب– كالشؤكف اإلسبلمية 
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أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, , الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (65
دار : الناشر,  ىػ1407- الثالثة :  الطبعة,(ىػ538: المتكفى)الزمخشرم جار اهلل 

 .بيركت– الكتاب العربي 
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف , التفسير الكبير مفاتيح الغيب (66

 ىػ 1420- الثالثة : الطبعة التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم
 .بيركت– دار إحياء التراث العربي : الناشر

عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف , التعميقات عمى متف لمعة االعتقاد (67
, أبك أنس عمي بف حسيف أبك لكز: اعتنى بو, إبراىيـ بف فيد بف حمد بف جبريف

 .السعكدية- الرياض- دار الصميعي لمنشر كالتكزيع, ـ1995-ىػ1416(1)ط
زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر , مختار الصحاح (68

المكتبة , ـ1999-ىػ1420(5)ط, يكسؼ الشيخ محمد: تحقيؽ, الحنفي الرازم
 .لبناف- صيدا– بيركت - الدار النمكذجية- العصرية

كآخريف, / إبراىيـ مصطفى ), مجمع المغة العربية بالقاىرة, المعجـ الكسيط (69
 .دار الدعكة: الناشر

أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف , الفركؽ المغكية (70
, محمد إبراىيـ سميـ: حققو كعمؽ عميو, (ىػ395نحك : المتكفى)ميراف العسكرم 

 مصر- دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع, القاىرة : الناشر
, سعكد بف عبد العزيز الخمؼ, أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة (71

 .بدكف ناشر, ىػ1421-ىػ1420:ط
دار , ىػ1422(1)ط, محمد زىير بف ناصر الناصر:  تحقيؽ, البخارمصحيح (72

 .السعكدية-  جدة–طكؽ النجاة
 البخارم خاف صديؽ محمد الطيب أبك األثر أىؿ عقيدة بياف في الثمر قطؼ (73

 .ىػ1421 األكلى,: الطبعة الًقنَّكجي
 بابف المعركؼ العيٍكبىرم محمد بف اهلل عبيد اهلل عبد أبك, بطة البف الكبرل اإلبانة (74

 .الرياض كالتكزيع, لمنشر الراية دار, معطي كآخريف رضا تحقيؽ, العكبرم بىطَّة
 ,المحمكد صالح بف صالح بف الرحمف عبد, األشاعرة مف تيمية ابف مكقؼ (75

 .الرياض – الرشد مكتبة: الناشر, ـ 1995 / ىػ 1415 األكلى,: الطبعة
, الجبريف حمادة بف العزيز عبد بف اهلل عبد, اإلسبلمية العقيدة تسييؿ مختصر (76
 .الرشد مكتبة: الناشر, ىػ1424 الثانية: الطبعة
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محمد بف أبي بكر بف أيكب بف , شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ (77
دار المعرفة, : الناشر, ـ1978/ىػ1398: الطبعة, سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية

 .بيركت, لبناف
شرح رسالة اإلماـ : كطبع الكتاب باسـ)شرح عقيدة اإلماـ المجدد محمد بف عبد الكىاب  (78

 .صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف(المجدد محمد بف عبد الكىاب
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف الشيباني , أسد الغابة في معرفة الصحابة (79

عادؿ - عمي محمد معكض : , تحقيؽ(ىػ630: المتكفى)الجزرم, عز الديف ابف األثير 
 .دار الكتب العممية: الناشر, األكلى: الطبعة, أحمد عبد المكجكد

, غالب بف عمي عكاجي/ د, فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا (80
- جدة-  المكتبة العصرية الذىبية لمطباعة كالنشر كالتسكيؽ,ـ2001-ىػ1422(4)ط

 .السعكدية
: , تحقيؽمحمد بف عمي الطيب أبك الحسيف البىٍصرم المعتزلي, المعتمد في أصكؿ الفقو (81

 .بيركت– دار الكتب العممية : الناشرىػ, 1403األكلى, :  الطبعة,خميؿ الميس
مطبكع ضمف الرسائؿ كالمسائؿ )جكاب أىؿ السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة كالزيدية  (82

األكلى بمصر, :  الطبعة,أبك سميماف عبد اهلل النجدم, (النجدية, الجزء الرابع, القسـ األكؿ
 .دار العاصمة, الرياض: الناشر, ىػ1412ىػ, النشرة الثالثة, 1349

دار الثقافة كاإلرشاد, :  ـ, نشر1960-  ىػ 1380األكلى  الطبعة التكحيد لمماتريدم (83
 ".مطبعة دار الكتب

عبد المطيؼ بف عبد الرحمف آؿ , تحفة الطالب كالجميس في كشؼ شبو داكد بف جرجيسا (84
 1410الثانية, :  الطبعة,عبد السبلـ بف برجس بف ناصر آؿ عبد الكريـ, تحقيؽ الشيخ

 . دار العصمة: الناشر, ـ1990/ىػ
  الجبار عبد لمقاضي بالتكميؼالمحيط  (85
 الجبار عبد لمقاضي , كالعدؿ التكحيد أبكاب في المغني (86
لساف العرب محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  (87

 .لبناف- بيركت– دار صادر , ىػ1414(3)ط, الركيفعى اإلفريقى
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك , جامع البياف في تأكيؿ القرآف (88

: الناشر,  ـ2000-  ىػ 1420األكلى, :  الطبعة, أحمد محمد شاكر:, تحقيؽجعفر الطبرم
 .مؤسسة الرسالة
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أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة , تخريج العقيدة الطحاكية (89
محمد : شرح كتعميؽ, (ىػ321: المتكفى)األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم 

 .بيركت– المكتب اإلسبلمي : الناشر,  ىػ1414الثانية, : الطبعة, ناصر الديف األلباني
أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر , شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة (90

 .السعكدية– دار طيبة , أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم تحقيؽ, الطبرم الرازم البللكائي
مجمع الممؾ فيد  ,عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ: تحقيؽ, البف تيمية, مجمكع الفتاكل (91

بدكف , ـ1995/ىػ1416: عاـ النشر, السعكدية- لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية
 .طبعة

كزارة : الناشر, ىػ1422األكلى, :  الطبعة,عبد اهلل بف سميماف الغفيمي, أشراط الساعة (92
 .المممكة العربية السعكدية- الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

مكتب : آبادل تحقيؽ كنشر مجد الديف أبك طاىر محمد الفيركز, القامكس المحيط (93
  .لبناف– بيركت , ـ2005-  ىػ 1426الثامنة, : تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, الطبعة

, تفسير القرآف العظيـ أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (94
دار طيبة : الناشر,  ـ1999- ىػ 1420الثانية : سامي بف محمد سبلمة الطبعة: المحقؽ

 .لمنشر كالتكزيع
- بيركت– دار إحياء التراث العربي, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيؽ, مسمـصحيح   (95

 .لبناف
 .مكتبة الرشد, الرياض: الناشر, سعيد بف ناصر الغامدم, حقيقة البدعة كأحكاميا (96
:  الطبعة(ىػ1385: المتكفى )الشاربي حسيف إبراىيـ قطب سيد, القرآف ظبلؿ في (97

 .القاىرة- بيركت - الشركؽ دار: الناشر, ىػ 1412 - عشر السابعة
, الدكسرم اهلل عبد بف خمؼ بف محمد بف الرحمف عبد, العقيدة لميمات المفيدة األجكبة (98

 .الككيت األرقـ, دار مكتبة: الناشر, ـ1982 - ىػ 1402 األكلى,: الطبعة
دكتكراة بإشراؼ , سفر بف عبد الرحمف الحكالي, ظاىرة اإلرجاء في الفكر اإلسبلمي (99

,  ـ1999/  ىػ 1420األكلى, :  الطبعة , ىػ1406-  ىػ 1405محمد قطب , : األستاذ 
 .دار الكممة: الناشر 

عبد العزيز بف فيصؿ الراجحي , قمع الدجاجمة الطاعنيف في معتقد أئمة اإلسبلـ الحنابمة (100
 .الرياض– مطابع الحميضي : الناشر,  ق1424األكلى, : الطبعة

: الناشر, االكلى: الطبعة, الحمد أحمد بف إبراىيـ بف محمد, العقائد كتب في مصطمحات( 101
 .خزيمة بف درا
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 كالتشر لمطباعة قباء دار: الناشر, الجميند السيد محمد, معرفية قراءة - كاإلنساف الكحي( 102
 .(القاىرة )كالتكزيع

الثالثة, : الطبعة, محمكد بف عبد الرضكاني, مختصر القكاعد السمفية في الصفات الربانية( 103
 .مكتبة سمسبيؿ, القاىرة: الناشر
دار , ـ2004-ىػ1425: ط, محمد بف عبد الرحمف الخميس, شرح الرسالة التدمرية( 104

 .السعكدية- الرياض- أطمس الخضراء
 عبد:, تحقيؽالحسيف أبك الرازم, القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد, المغة مقاييس معجـ( 105
. ـ1979 - ىػ1399: النشر عاـ الفكر دار: الناشر, ىاركف محمد السبلـ
 الشيباني محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد, كاألثر الحديث غريب في النياية( 106

 المكتبة: الناشر, الطناحي محمد محمكد - الزاكل أحمد طاىر:  تحقيؽر,األثي ابف الجزرم
 .بيركت – العممية
 بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, تيمية البف الكبرل الفتاكل( 107
, (ىػ728: المتكفى )الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد

 .العممية الكتب دار: الناشر
عبد الرزاؽ بف عبد المحسف , تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي( 108
 .الككيت- غراس لمنشر كالتكزيع, ـ2003-ىػ1424(1)ط, البدر
 بف إبراىيـ بف اهلل عبد بف الرحمف عبد بف اهلل عبد, االعتقاد لمعة متف عمى التعميقات( 109
, لكز أبك حسيف بف عمي أنس أبك: بو اعتنى, (ىػ1430: المتكفى )جبريف بف حمد بف فيد

 .كالتكزيع لمنشر الصميعي دار: الناشر
 اهلل عبد بف فكزاف بف صالح, كاإللحاد الشرؾ أىؿ عمى كالرد االعتقاد صحيح إلى اإلرشاد( 110
 .الجكزم ابف دار: الناشر, ـ1999 - ىػ1420 الرابعة: الطبعة, الفكزاف
أحمد بف الحسيف بف أبي : تعميؽ,  لمقاضي عبد الجبار بف أحمد,شرح األصكؿ الخمسة( 111
. مصر– مكتبة كىبة, ـ1996- ىػ1416(3)ط, عبد الكريـ عثماف/ د: حققو كقدـ لو, ىاشـ
, فكقية حسيف محمكد/ د: تحقيؽ, أبك الحسف األشعرم, اإلبانة عف أصكؿ الديانة( 112

 .مصر– القاىرة – دار األنصار , ىػ1397(1)ط
عبد اهلل شاكر محمد : تحقيؽ,  الحسف األشعرممبأل, رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب( 113

 .السعكدية- المدينة المنكرةبعمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية , ىػ1413: ط, الجنيدم
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, عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد, مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة( 114
. السعكدية- الرياض– مكتبة الرشد , ـ1995- ىػ1415(1)ط

, البف عثيميف, (الدرة المضية في عقد أىؿ الفرقة المرضية)شرح العقيدة السفارينية ( 115
. السعكدية- الرياض- دار الكطف لمنشر,  ىػ1426(1)ط

 :السنة السادسة عشرة, العدد: ط, منيج األشاعرة في العقيدة سفر بف عبد الرحمف الحكالي (116
الجامعة اإلسبلمية بالمدينة  ,ـ1984-ىػ1404 ,جمادل اآلخرة- الثاني كالستكف ربيع اآلخر

 .السعكدية- المنكرة
, عبد الرحمف بف أحمد بف عبد الغفار, أبك الفضؿ, عضد الديف اإليجي, المكاقؼ( 117

 .بيركت– لبناف - دار الجيؿ : الناشر, عبد الرحمف عميرة: المحقؽ
 الياشمي البقاء أبك الجعفرم الحسيف بف صالح, كاإلنجيؿ التكراة حرؼ مف تخجيؿ( 118

, قدح الرحمف عبد محمكد: , تحقيؽـ1998/ىػ1419 األكلى,:  الطبعة,(ىػ668: المتكفى)
 .السعكدية العربية المممكة الرياض, العبيكاف, مكتبة: الناشر
 بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, الديف أصكؿ في رسالة( 119
, (ىػ728: المتكفى )الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد

 ـ1980/ىػ1400 الثالثة,: الطبعة
 بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العىباس أبك الديف تقي, الكبرل الحمكية الفتكل( 120
 عبد بف حمد. د:, تحقيؽالدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد

 الرياض – الصميعي دار: الناشر, ـ2004 / ىػ1425 الثانية الطبعة ,التكيجرم المحسف
 -دار الصميعي, محمد بف عبد الرحمف الخميس, أصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة( 121

 . السعكدية-الرياض
 بف الرحمف عبد, كالمرسميف األنبياء دعكة تحقيؽ في المكحديف عيكف كقرة التكحيد كتاب( 122
, ـ1990/ىػ1411 األكلى,:  الطبعة,التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمد بف حسف
 دار مكتبة/ السعكدية العربية المممكة الطائؼ, المؤيد, مكتبة: الناشر, عيكف محمد بشير: تحقيؽ
 السكرية العربية الجميكرية دمشؽ, البياف,
 أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, النبكات( 123
 بف العزيز عبد : تحقيؽ(ىػ728: المتكفى )الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ
 المممكة الرياض, السمؼ, أضكاء: الناشر, ـ2000/ىػ1420 األكلى,: الطبعة, الطكياف صالح
 .السعكدية العربية
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مكتبة  1ط, منيج أىؿ السنة كالجماعة كمنيج األشاعرة في تكحيد اهلل تعالى , خالد نكر( 124
  .السعكدية– المدينة المنكرة – الغرباء األثرية 

 عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, الكبلمية بدعيـ تأسيس في الجيمية تمبيس بياف( 125
, ػ الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ
 لطباعة فيد الممؾ مجمع: الناشر, المحققيف مف مجمكعة: المحقؽ, ىػ1426 األكلى,: الطبعة

 .الشريؼ المصحؼ
 عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, القدرية الشيعة كبلـ نقض في النبكية السنة منياج( 126
 الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ

: الناشر, سالـ رشاد محمد: المحقؽ, ـ 1986 - ىػ 1406 األكلى,: الطبعة (ىػ728: المتكفى)
.اإلسبلمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة
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 ممخص البحث
 

حيث أكثر , تتناكؿ ىذه الدراسة العقدية منيج اإلماـ القرطبي في الرد عمى المعتزلة
اإلماـ القرطبي في الرد عمى المعتزلة في سائر كتبو كخصكصان كتابو التفسير الجامع ألحكاـ 

كانبرت كؿ فرقة مف الفرؽ اإلسبلمية , القرآف كقد تضاربت األقكاؿ في بياف عقيدة اإلماـ القرطبي
 .كتدعي نسبة اإلماـ القرطبي إلييا, تجادؿ عف نفسيا

فقد بدا اإلماـ , كىذه الدراسة كضحت عقيدة اإلماـ القرطبي مف خبلؿ تفسيره كأقكالو
ا في بعض المسائؿ العقدية بيف السمؼ كغيرىـ؛ كلذلؾ اتصؼ مكقفو بالغمكض  القرطبي متأرجحن

 .كعدـ الكضكح
, كمف خبلؿ ىذه الدراسة يتضح أف اإلماـ القرطبي كافؽ السمؼ في بعض المسائؿ

 .مع مخالفتو البينة كالكبيرة لممعتزلة, كما ىك الحاؿ في مكقفو مف األشاعرة, كخالفيـ في أخرل
, مع بياف مكقؼ اإلماـ القرطبي منيا, كقد تناكلت الدراسة مجمكعة مف المسائؿ العقدية

, كجمع مف المسائؿ الغيبية, كاثبات كجكد اهلل تعالى, كالقضاء كالقدر, كمسائؿ الصفات اإلليية
 .كالشفاعة, كالصراط, كفتنة القبر, كالجنة كالنار, كالميزاف

حيث كاف , كالدراسة بيذه المنيجية تحاكؿ إبراز عقيدة السمؼ كريادتيا عمى سائر الفرؽ
.الحكـ عمى عقيدة اإلماـ القرطبي األمر الذم ال يقمؿ مف قدر عممو كشمكلو
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