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 ٔتقذٚر شكر
 

ٚن  أتكجً  ،هباركان  طٓبان  ان كثٓر  ان حهد  رب العالهٓف كأحهدي كأخٓران  بالشكر أك
 أىت عمٓؾ ثىاء ىحصْ ٚ سبحاىؾ ىقكؿ، هها كخٓران  كالذم ىقكؿ الحهد لؾ فالمٍـ
 ىفسؾ  عمِ أثىٓت كها

 تفضؿ الذم ،إبرآٌـا عمِ  عادؿ ر:لمدكتك  كالتقدٓر الشكر بكافر أتكجً ثـ
 عمِ الجهٓؿ لصبري كاف كقد الرسالة عمِ ا٘شراؼ ثـ كرفعٍا، البحث خطة بتعدٓؿ
 الهسٓرة هتابعة فْ بالغ أثر البحث ءىٍاإ عمِ الدائـ كحثً كتشجٓعً كالباحثة، البحث

 .غرفان  الجىة هف كبكأي خٓران  ا فجزاي ٘تهاهً، قدها كالهضْ إىجازي، فْ
لمدراسات راسات العمٓا ككمٓة عبد السٛـ الخبٓر دكمٓة ال إلِبالشكر  كأتقدـ
 .بتفضمٍـ بقبكلْ طالبة بٍهاا٘سٛهٓة 

بىائْ لها قدهً لْ هف دعـ كتشجٓع أكشكرم كخالص تقدٓرم إلِ كالد 
 .عمِ كتحهمً اىشغالْ بالدراسة كالبحث كلصبري

 أخصك  البحث هراجع تكفٓر فْ ساعدىْ هف لكؿ ثىائْ كعهٓؽ شكرم ككذلؾ
 .: إبرآٌـ ىكر الدٓفهىٍـ الدكتكر

حتِ ٓخرج ٌذا البحث إلِ  كهد ٓد العكف أسٍـإلِ كؿ هف  لًأجز كالشكر 
 .حٓز الكجكد
هتد  .الرسالة هىاقشة بقبكؿ تفضمٍـ عمِ الهىاقشة لجىة ٖعضاء شكرم ٓك
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  انجحث يطتخهص

 

ٌذا بحث بعىكاف )اٚتجاي العقائدم عىد ا٘هاـ الرازم هف خٛؿ كتابً التفسٓر 
 الكٓرـ (. الخاهس هف القرآفالجزء الكبٓر هف الجزء اٖكؿ إلِ 

راء ا٘هاـ الفخر الرازم فْ هسائؿ آاىصب ٌذا البحث فْ عرض كدراسة 
 القرآفالتْ كردت فْ كتابً التفسٓر الكبٓر هف الجزء اٖكؿ إلِ الخاهس هف  ،العقٓدة
ىً تىاكؿ أكتظٍر أٌهٓة ٌذا البحث فْ  ،ضكء الكتاب كالسىةعمِ  كهىاقشتٍا ،الكٓرـ

أٌـ أعٛـ اٖشاعرة كأئهتٍـ كذلؾ ىسبة لها لً هف تأثٓر كبٓر  أحدهسائؿ العقٓدة عىد 
 .الٍجرم فْ الذٓف جاءكا هف بعدي حتِ كصفكي بأىً هجدد القرف السادس

كجاءت ٌذي الرسالة فْ ستة فصكؿ هسبكقة بهقدهة كهمحقة بخاتهة كهمحؽ 
  .فٍارس

الهكضكع كسبب اختٓارم لً كخطة البحث بٓىت الباحثة أٌهٓة  فْ الهقدهة:
  .كالهىٍج الذم سارت عمًٓ الباحثة

تحدثت الباحثة فًٓ عف الرازم كىشأتً كأساتذتً كتٛهٓذي  فْ الفصؿ اٖكؿ:
  .كعصري كعف كتاب التفسٓر الكبٓر كهىٍج الرازم فًٓ كصحة ىسبتً كمً إلًٓ

ككحداىٓتً عىد ا٘هاـ تحدثت الباحثة فًٓ عف أدلة كجكد ا  الفصؿ الثاىْ:
  .الهذٌب اٖشعرم كالكتاب كالسىةعمِ  الرازم

 .الصفات اٖسهاء بٓىت فًٓ الباحثة هىٍج الرازم فْ كفْ الفصؿ الثالث:
فًٓ عف هباحث ا٘ٓهاف عىد الرازم كآراءي فْ  تحدثت الباحثة الفصؿ الرابع:

ة ا  .القضاء كالقدر كرٓؤ
ً أٓزم فْ الىبكة كتعٓرفً لٍا كر ثة رأم الراتىاكلت فًٓ الباح الفصؿ الخاهس:
 فْ الهعجزة كالشفاعة 

بٓىت فًٓ الباحثة أراء الرازم فْ الغٓب كالهٛئكة كالجف  الفصؿ السادس:
 .كالٓـك أخر كأحكالً

 ىتائج البحث كهف أٌهٍا: عمِ  كاشتهمت الخاتهة
 .فْ هدٓىة الرم كتعمـ بٍا تعمٓهً اٖكؿ إف ا٘هاـ الرازم كلد كىشأ -1
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الهجددٓف فْ اٖهة ا٘سٛهٓة فقد اعتبري ا٘هاـ السٓكطْ هجدد  أحدٓعتبر  -2
 .القرف السادس الٍجرم

إىً كاف كثٓر اٚطٛع كاسع الثقافة كقد ألؼ كثٓر هف الكتب فْ شتْ  -3
 .الهجاٚت

ا -4 اٖشعرم كقد ألؼ كثٓر كهف أٌـ عمهاء الهذٌب  إف ا٘هاـ الرازم كاف أشعٓر
هف الكتب فْ الدفاع عف الهذٌب اٖشعرم إٚ إىىا ىجدي ٓخالؼ شٓخً 

 .اٖشعرم فْ بعض الهسائؿ
 .كالسىة القرآفالهتكمهٓف كسمؾ طٓرؽ  ترؾفْ آخر عهري  -5
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Abstract 

 

The path of faint in the opinion of imam Elrazi in his book (the big 

tafseer interpretation ) from the holy Quran part one through part five. 

This research scawtinizes the views of imam Elrazi which are 

expressed in his afore mentioned book against the holy Quran the 

generally accepted sunnah. 

The importance of this research is that it tackles the faith issues in 

the opinion of one of the most famous “ asharites “ for his big 6nfluence 

on those who followed him untic he was dellared the re-newer of the 

sixth century. 

The dissertation is in six chapters preceded with an introduction 

and followed with tables and suffix. 

The introduction the researcher explants the importance of the 

topic reasons leadinc to the chone research plan methodology adopted. 

The researcher has enlighten the history of Imam Elrazi since his 

childhood، schooling his students his age his contemporaries his book 

under investigation in the first chapter. 

The second chapter is about the evidences of the existence of allah 

his oneness according to Imam Elrazi in the “ asharite “ doctrine the holy 

Quran sunnah. 

The third chapter illustrates imam Elrazi methodology in the 

attributes. 

In the fourth chapter the researcher discusses the methods of belief 

vision of fate and the visual seeing of Allah according to imam Elrazi. 

The fifth chapter tackles the imam s vie points regarding the 

prophecy the miracle Shafaa. 

In the sixth chapter the researcher explains the imams viewpoints 

in the unknown the angles the jin doomsday how it looks like. 
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The suffix displays the research findings which include. 

1. Imam Elrazi was born brought up in the city of elrey where he 

started his early education. 

2. He is one of the renewers on the Islamic population ( nation ) and 

he was regarded as the renewed of the sixth higrite century by 

imam Elsiuti. 

3. He was very much bookish widely cultured and wrote many books 

in different disciplines. 

4. Although he was an “ asharite “ and had written many books 

defending the asharite doctrive but the researcher finds him 

contradicting his sheikh al ashary sometimes. 

5. Towards the end of his life he departed the asharites and 

concentrated on Quran fsunnah. 

Recommendation:  

1- A comprehensive scientific encyclopedia for each and every 

doctoring “ mazhab” 

2- A full comprehensive book covering all alrazis cultural heritage. 

3- The comparative studies are integral parts of the reply to 

conflicting views. 
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 : المقدمة
الحهد  رب العالهٓف ىحهدي كىستعٓىً كىستغفري كىعكذ بً هف شركر أىفسىا 

 كهف ٓضمؿ فٛ ٌادم لً كاشٍد إف ٚ ،كسٓئات أعهالىا هف ٍٓدم ا فٛ هضؿ لً
اٖهاىة  كأدلشٍد أف هحهد عبدي كرسكلً بمغ الرسالة أالً إٚ ا كحدي ٚ شٓرؾ لً ك 

ا ٚ ٓٓزغ عىٍا إٚ ٌالؾ،عمِ  كىصح اٖهة كتركٍا  الهحجة البٓضاء لٓمٍا كىٍاٌر
 .آلً كصحبً كسمـ ِصمْ ا عمًٓ كعم

 ،أها بعد
إف العقٓدة كالتكحٓد هف أٌـ الهسائؿ التْ شغمت الفكر ا٘سٛهْ هىذ العصر 

ا٘سٛهٓة فرؽ كجهاعات تبىت كؿ هىٍا هىٍجا  قاهت فْ اٖهة كقد ،ا٘سٛهْ اٖكؿ
الذٓف كاىت بٓىٍـ  كالهاتٓردٓة كالهعتزلة ،كهىٍـ اٖشاعرة ،هىٍـ السمؼ ،فْ العقٓدة

ت كهىاقشات ٛن  كترككا لىا كهان  ،كجٚك هف الهؤلفات تفٓد الباحث فْ هجاؿ العقٓدة  ٌائ
ذي الهؤلفات فٍٓا الغث كالسهٓف كلذا كاف الكقكؼ ٌذا التراث العظٓـ كربطً عمِ  ٌك

 .بكاقع اٖهة ا٘سٛهٓة أهر هٍـ فْ ثقافة الهسمـ
 أىمية البحث:

 أحدككاف ا٘هاـ الرازم  ،الهسمهٓف أكثٓرة اعتقاد الهىٍج اٖشعرل كاف ٌك
عتبر هف الهجددٓف فْ الهذٌب اٖشعرم، ككتابً  ،أٌـ ركائز الهذٌب اٖشعرم بؿ ٓك

 الجهاعات الهختمفة فٍكعمِ  ثقافتً الكاسعة كاطٛعًعمِ  التفسٓر الكبٓر شاٌد
 .هسائؿ العقٓدة هف ٌذا الكتابعمِ  هكسكعة عمهٓة لذا أردت الكقكؼ

 مشكمة البحث: 
مؼ العمهاء فًٓ ٌؿ ً عف غٓري لذا اختإف لمرازم أسمكب كهىٍج خاص تهٓز ب

كتبً عمِ  ٌذي الهشكمة عىد اٚطٛع كتبدك أـ هتكمهان  ان أـ فٓمسكف ان شعٓرأكاف سمفٓا أـ 
 .كخاصة التفسٓر الكبٓر

 فروض البحث: 
 ؟الرازم هف ٌك -
 ؟أٓف كلد كىشأة -
 ؟هىٍجً فْ هسائؿ العقٓدة ها ٌك -
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 الدراسات السابقة: 
دراسة كتاب التفسٓر الكبٓر هف ىاحٓة عقائدٓة دراسة تىاكلت عمِ  لـ أقؼ

إٚ إف ٌىالؾ بعض  خٛصة هىٍج الرازم فْ العقٓدة،عمِ  بالرغـ هف احتكائً
ي ؤ الدراسات التْ تىاكلت الرازم كهفكر كفٓمسكؼ كهتكمـ هثؿ كتاب الرازم كآرا

 .كالفمسفٓة لمدكتكر صالح الزركاف الكٛهٓة
  منيج البحث:

الكصفْ ك التحمٓمْ ك ٌذا البحث عمِ الهىٍج اٚستقرائْ اعتهدت الباحثة فْ 
  كالهقارف هف خٛؿ:

  إبراز آراء فخر الدٓف العقدٓة .1
 دراسة كتحمٓؿ ٌذي أراء كهقارىتٍا بأراء اٖخرل  .2
ف أتجاكز اٖجزاء الهحددة لمبحث أتضت طبٓعة البحث فْ بعض اٖحٓاف اق .3

ا هف اٖجزاء.  إلِ غٌٓر
 كرقـ السكرة، اسـ بذكر الهصحؼ، فْ أهاكىٍا إلِ ٓةالقرآى أٓات عزكت .4

 .أٓة
 السىةتخٓرج اٖحادٓث كأثار الكاردة فْ البحث كاعتهد فْ ذلؾ عمِ كتب  .5

كتب  –ا جهع عمٍٓا عمهاء اٖهة ا٘سٛهٓة عمِ تمقٍٓا بالقبكؿ كالرضأالتْ 
 .-الصحاح

الهؤلفات لٗعٛـ التْ لٍا صمة هباشرة بالبحث دكف أصحاب  أترجـ .6
  .الهشٍكرة

 .سىد كؿ قكؿ إلِ قائمً هع ا٘شارة إلِ ذلؾ فْ الٍاهشأ .7
ة كلٗ ةالقرآىٓأٓزؿ الرسالة بفٍارس لٕٓات  .8 عٛـ كالهراجع كاٖحادٓث الىبٓك

ات الرسالة  .كفٍرس هحتٓك
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كٓتضهف كؿ  كلقد اقتضت طبٓعة البحث أف ٓتككف هف تهٍٓد كستة فصكؿ
 تْ:جاءت كأ فصؿ عددان هف الهباحث كخاتهة كفٍارس

انفصم األٔل: انتعرٚف ثبنًؤِنف ٔانًؤَنف ٔٚشتًم عهٗ 

 عذح يجبحث

 المبحث األول: تعريف بالمؤلف 
 المبحث الثاني: عصر المؤلف 

 المبحث الثالث: التعريف بكتاب التفسير الكبير
راز٘ ٔٚشتًم انفصم انثبَٙ: اإلنٓٛبد عُذ اإليبو ان 

 يجحثٍٛعهٗ 

 المبحث األول: أدلة وجود اهلل عند اإلمام الرازي 
 المبحث الثاني: الوحدانية عند اإلمام الرازي

انفصم انثبنث: انصفبد عُذ اإليبو انراز٘ ٔٚشتًم 

 يجحثٍٛعهٗ 

 المبحث األول: الصفات عند المعتزلة واألشاعرة 
 المبحث الثاني: الصفات عند اإلمام الرازي 

انفصم انراثع: يجبحث اإلًٚبٌ عُذ اإليبو انراز٘ 

 أرثعخ يجبحثٔٚشتًم عهٗ 

 المبحث األول: التعريف اإليمان
 مرتكب الكبيرة عمى حكمالالمبحث الثاني: 

 : القضاء والقدر الثالثالمبحث 
 : رؤية اهلل الرابعالمبحث 

عُذ اإليبو انراز٘ ٔٚشتًم  ءادانفصم انخبيص: انُجٕ

 يجبحثثالثخ عهٗ 

 المبحث األول: التعريف بالنبوة 
 المبحث الثاني: المعجزات 
 المبحث الثالث: الشفاعة 

انفصم انطبدش: انطًعٛبد عٍ اإليبو انراز٘ ٔٚشتًم 

 أرثعخ يجبحثعهٗ 

 المبحث األول: التعريف بالغيب 
 المبحث الثاني: المالئكة 

 المبحث الثالث: الجن 
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 المبحث الرابع: اليوم اآلخر 
الكهاؿ ٚك ىْ كصمت فًٓ إلِ أدعْ أٚك الهتكاضع  اجتٍادمكفْ الختاـ ٌذا 

ذااىساف بطبعً خطدعْ خمكي هف العٓكب فا٘أ  بهٛحظات الترحٓب ٓعىْ ء ٌك
 كسد الخطأ إصٛح فْ سعٓان  كاحتراـ، كتكقٓر، تقدٓر، بكؿ كتقبمٍا اٖساتذة الكراـ،

 .الخمؿ
لً كصحبً آ ِسٓدىا هحهد كعمعمِ  كالسٛـكالحهد  رب العالهٓف كالصٛة 

 .أجهعٓف
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 تمييد: 
 المصادر التي استقي منيا الرازي منيجو: 

عقمٓات كسهعٓات كالعقمٓات تشهؿ ا٘لٍٓات إلِ  هباحث العقٓدة اٖشاعرةٓقسـ 
الٓـك أخر كأحكالً كالعقمٓات الجف ك ك كالىبكات أها السهعٓات فتشهؿ الغٓبٓات كالهٛئكة 

 .(1)الكحْ كالسهععمِ  ثباتٍا أها السهعٓات فتعتهدإالعقؿ فْ عمِ  تعتهد
ٍٓات هف إثبات لكجكد ا كهعرفة صفاتً كأفعالً فٛ لكؿ ها ٓتعمؽ با٘أف  كعىدٌـ

حكالً فٛ أؿ الهٛئكة كالجف كالٓـك أخر ك ها السهعٓات هثأك ، هعرفتٍا إٚ بالعقؿإلِ  سبٓؿ
 طٓرؽ السهع أك الكحْ.هعرفتٍا إٚ عف إلِ  سبٓؿ

ىْ ٓىظر فٓها أف  كؿ هعتىْ بالدٓف كاثؽ هف عقمًعمِ  )ٓتعٓف (2)ٓقكؿ الجٓك
السهعٓة  دلةفإف صادؼ غٓر هستحٓؿ فْ العقؿ ككاىت اٖ، السهعٓة دلةتعمقت بً اٖ

مٍا ٚك فْ أصكلٚ هجاؿ لٛحتهاؿ فْ ثبكت ، قاطعة فْ طٓرقٍا ذا سبٓمً فٛ ٍا فها ٌتأٓك
ٛن  دلةثبت اٖتف لـ ا  القطع بً ك كجً إٚ   السهعٓة بطرؽ قاطعة كلـ ٓكف هضهكىٍا هستحٓ

ؿٍا قطعا كلكف طٓرؽ الأصكلفْ العقؿ كثبتت  كلكف ، القطعإلِ  فٛ سبٓؿ، ٓجكؿ فٍٓا تأٓك
ف ا  ك ، ثبكتًعمِ  ظىً ثبكت ها دؿ الدلٓؿ السهعْعمِ  الهتدٓف ٓغمب ف لـ ٓكف قاطعا كا 

الشرع ٚ بأف  فٍك هردكد قطعان ، لقضٓة العقؿ ا هخالفان كاف هضهكف الشرع الهتصؿ بى
 .(3)ٓخالؼ العقؿ ٚك ٓتصكر فْ ٌذا القسـ ثبكت سهع قاطع ٚك خفاء فًٓ(

                                           

فْ تكحٓد ا تعالِ خالد عبد المطٓؼ بف هحهد  اٖشاعرةكالجهاعة كهىٍػ،  السىة أٌؿهىٍػ،   لمهٓزد ((1
 578- 559، صىكر

ىْ الشافعْ اٖشعرم الهمقب  إهاـ 2)) الحرهٓف: عبد الهمؾ بف عبد ا بف ٓكسؼ بف هحهد الجٓك
ٌػ، كرحؿ إلِ بغداد ثـ خرج إلِ الحجاز  419الحرهٓف كلد سىة  إهاـبضٓاء الدٓف الهعركؼ ب

جهع طرؽ الهذاٌب كلٍذا ٓقاؿ لً  فتْ ٓك الحرهٓف  إهاـكجاكر بهكة أربع سىٓف كبالهدٓىة ٓدرس ٓك
الشافعْ هتفؽ عمِ غزارة عمهً كتفىىً فْ اٖصكؿ كالفىكف  هاـكاف اعمـ الهتأخٓرف هف أصحاب ٘

ا.ٌػ، لً هصىفات كثٓرة هىٍا ا٘رشا 478تكفْ سىة  ، 3اٖعٓاف، ج كفٓات   د كالشاهؿ كغٌٓر
 .468، ص18، ج الىبٛء أعٛـكسٓر  167ص

 ا عبد بف الهمؾ عبد الحرهٓف إهاـاٚعتقاد، تألٓؼ:  أصكؿ فْ دلةاٖ ا٘رشاد إلِ قكاطع كتاب 3))
ىْ، الشافعْ، عمؽ  العمهٓة، الكتب عهٓرات، دار ٓاذكر  كأحادٓثً: الشٓخ آٓاتً كخرج عمًٓ الجٓك

 .ـ1995 -ػٌ 1416، ُ لبىاف، ط- بٓركت
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كافقت العقؿ أهخذ بٍا كها خالؼ إذا  السهعٓاتأف  كخٛصة قكؿ الجكٓىْ
ض اٖهر فًٓالعقؿ فٓجب  مً أك تفٓك  .تأٓك

ذا بعٓىً هىٍج الرازم فالعقؿ ٌك   الهطالب)أف  :عىد الرازم ٓقكؿ اٖساسٌك
ك، بالسهع إلًٓ الكصكؿ ٓهكف ٚ هىٍا قسـ :أقساـ..عمِ صحة  تتكقؼ ها كؿ ٌك
 الدٚئؿ صحةٖف  (1)كقدرتً( كعمهً تعالِ ا بذات كالعمـ، صحتً عمِ السهع
 ٌذي ىاأثبت فمك.الحكٓـ. القادر العالـ ا٘لً العمـ بإثبات سبؽ عمِ هكقكفة الىقمٓة
ك، الدكر لـز الىقمٓة بالدٚئؿ صكؿاٖ  بحقٓقة العمـأف  ٌذا ثبت بطؿ كلها، باطؿ ٌك
قكؿ (2)العقؿ بهحض إٚ تحصٓمً ٓهكف ٚ الدٚئؿ ٌذي  عمِ الهطالب..أف )أعمـ ٓك
 السهع عمِ صحة ٓتكقؼ ها كؿ فإف، السهعٓة بالدٚئؿ إثباتً ٓهتىع ها :هىٍا..أقساـ
ٚ بالسهع إثباتً اهتىع صحتً  .(3)الدكر( لـز كا 

 .ةالهعتزلهف  – اٖشاعرةكهف قبمً بقٓة  –كقد اخذ الرازم هىٍجً ٌذا 
، كالكتاب، العقؿ حجة أربعة؛ الدٚئؿ)أف  :اعمـ (4)الجبار عبد القاضْ ٓقكؿ

 .(5)العقؿ( بحجة إٚ تىاؿ ٚ تعالِ ا كهعرفة، كا٘جهاع، السىةك 
 هف عداٌا ها دكف العقؿ بحجة إٚ تىاؿ ٚ ا هعرفةأف  فْ السبب عمؿ كقد

 ها فٗف ؛العقؿ بحجة إٚ تىاؿ ٚ تعالِ ا هعرفةأف  فْ فْ الكٛـ :فقاؿ الحجج
                                           

 .178، ص،32، ج ،الكبٓر التفسٓر(1) 
 .260، ص،27، ج ،الكبٓر التفسٓر (2)
 .167، ص،12، ج ،الكبٓر التفسٓر( 3)

 آبادم اٖسد الٍهذاىْ أبك الحسف، خمٓؿ بف أحهد بف الجبار عبد بف أحهد بف الجبار عبد لقاضْ( ا(4
ك كبار هف ،، أصكلٓان ، قاضٓان الهعتزلْ ة: الهعتزل اٚعتزاؿ، تمقبً شٓخ ذلؾ هع فقٍا الشافعٓة، ٌك
ا غٓري، كاف أكؿ أهري عمِ المقب ٌذا ٓطمقكف القضاة، ٚك قاضْ  اٚعتزاؿ اىتقؿ إلِ هذٌب ثـ أشعٓر
باء، ٓزعـ هىً اهتىاع بعد كأعهالٍا بالرم القضاة قضاء عٓاش، كلْ بف أبْ إسحاؽٓد عمِ أف  كا 

 فْ كفرة، هات بؿ ظمهة هذٌبً فْ ٌـ قـك عف القضاء دٓىار، تكلِ عمِ ربع الىار فْ ٓخمد الهسمـ
 فْ الهطاعف، هكع عف القرآفٓرً ى: ت كثٓرة، هىٍا تصاىٓؼ لً كأربعهائة عشرة خهس سىة الرم

الىبكة،  دٚئؿ كالعدؿ، تثبٓت التكحٓد أبكاب فْ الخهسة، الهغىْ اٖصكؿ بالتكمٓؼ، شرح الهحٓط
 دار .الىبٛء، ط أعٛـ سٓر 229، ص2، ج غبر، لمذٌبْ، هف خبر فْ : العبرالقرآف هتشابً 
 .110، ص،12، ج ،العربْ التراث إحٓاء

 .8صالجبار،  عبد الخهسة، لمقاضْ اٖصكؿ شرح(  (5
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، ا عمِ هىٍا استدلمىا بشْء فمك، كعدلً بتكحٓدي تعالِ ا هعرفة عمِ فرع عداٌا
 .ٓجكز ٚ كذلؾ، أصمً عمِ لمشْء بفرع هستدلٓف كىا ٌذي كالحاؿ

 ٓكذب ٚ، حكٓـ عدؿ كٛـأىً  ثبت هتِ حجة ثبت إىها الكتابأف  :ٌذا بٓاف
 السىة كأها، كعدلً بتكحٓدي تعالِ ا هعرفة عمِ فرع كذلؾ، الكذب عمًٓ ٓجكز ٚك

 فْ الحاؿ ككذلؾ، عدؿ حكٓـ رسكؿ سىة أىٍا ثبت هتِ حجة تككف إىها فٗىٍا
 ككٌٛها، السىةإلِ  أك، حجة ككىً فْ الكتابإلِ  ٓستىدأف  إها ٖىً ا٘جهاع؛

 .(1)تعالِ( ا هعرفة فرعاف عمِ
كهف الهعمـك أف هىاٌج اٚستدٚؿ عمِ هسائؿ اٚعتقاد عىد عاهة الهسمهٓف 
ٓقـك عمِ أساس أف الىصكص الشرعٓة ٌْ اٖصؿ فْ اٚستدٚؿ عمِ هسائؿ 

ٚن اٚعتقاد، فأساس هىٍج اٚستدٚؿ فْ الهسائؿ اٚعتقادٓة ٓجب أف ٓككف  استدٚ
 شرعٓان فْ دٚئمً كها ٓككف شرعٓان فْ هسائمً.

كهسائؿ اٚعتقاد كها ٌك هعمكـ إها أف تككف خبٓرة ٚ ٓهكف اٚستدٚؿ عمٍٓا 
ها أف ٓككف اٚستدٚؿ عمٍٓا ههكىان لمعقؿ،  إٚ هف جٍة كركد الىص القرآىْ بٍا، كا 

مِ الدٚلة العقمٓة، كلكف ٚبد هع ذلؾ هف كركد الىص القرآىْ عمٍٓا كاشتهالً ع
 فالعقؿ كحدي ٚ ٓكفْ لٛستدٚؿ عمِ هسائؿ اٚعتقاد.

ثري بكتب الفمسفة أتكذلؾ هف الهصادر التْ استقْ هىٍا الرازم هىٍجً 
صحابٍا )كبالرغـ هف هحافظة ٖ كهكافقان  ا هؤلفات ها بٓف ىاقدان لؼ فٍٓأكالهىطؽ كقد 
لـ ٓتردد فْ الدهج بٓىً كبٓف ها  أىً عمِ هذٌب السمؼ الصالح إٚ ا٘هاـ الرازم
 .(2)(هف هسمهات الفمسفة فاكجد لىفسً فكرا خاصان  كجدي هىاسبان 

كائؿ الهتكمهٓف الذٓف استخدهكا الهىطؽ فْ أكبٍذا ٓعتبر ا٘هاـ الرازم هف 
  .هباحث عمـ الكٛـ كذلؾ لهزجً بٓف عمـ الكٛـ كالفمسفة

كالفمؾ كالتفسٓر  كالطب دبعمِ كتب البٛغة كالىحك كاٖ كذلؾ اطٛعً
ا كؿ ذلؾ    .ثر فْ ثقافتً كفكريأكغٌٓر

                                           

 .89-88، ص،الهرجع السابؽ( (1
 466، صهقدهة بف خمدكف: طبعة دار البٓاف ، بٓركت لبىاف ، بدكف تآرخ( (2
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  انتعرٚف ثبنًؤِنف ٔانًؤَنف انفصم األٔل:

 ثالثخ يجبحث:عهٗ  ٔٚشتًم

 المبحث األول: تعريف بالمؤلف 
 عصر المؤلف  المبحث الثاني:
 التعريف بكتاب التفسير الكبير المبحث الثالث:
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 انًجحث األٔل

 ثبنًؤنف تعرٚف

 

 :اسمو وكنيتو ولقبو: المطمب األول
 اسمو:

هف بىْ تهٓـ التهٓهْ البكرم عمِ  هحهد بف عهر بف الحسٓف بف الحسف بف
 .الصدٓؽ رضْ ا عىً (1)كرْ بهف قٓرش ٓمتقْ هع أب

كالبعض  (2)اختمفت بعض الهصادر فْ اسـ جدي فبعضٍـ ٓسهًٓ الحسٓف
كالدي عهر بف الحسٓف أف  الرازم ٓذكر فْ التفسٓر الكبٓر كلكف (3)سهاي الحسف أ

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ     پ     ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     چ  تعالِٓقكؿ عىد تفسٓري لقكلً 

چڤ  ڤٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  
ا عمًٓ صمِ  الهراد هحهدأف  جهع الهفسٓرفأ)بعبدي:  (4)

 .(5)قاؿ...( -رحهً ا –كسمـ سهعت الشٓخ الكالد عهر بف الحسٓف 
 كنيتو:

 .كابف الخطٓب (7)أبك الهعالْ (6)أبك عبد ا
  

                                           

بة الطبعة اٖكلِ  (1) ، ج ػ.1396ٌطبقات الهفسٓرف: السٓكطْ ؛تحقٓؽ عمِ هحهد عهر ،هكتبة ٌك
 .115القاٌرة ص

، 55ص، 13، ج كهحهد غازم بٓضكف، : ٓف كثٓر، تحقٓؽ عبد الرحهف الٛدقِ،البدآة كالىٍآة (2)
 ػ.1426ٌ، 9ط، دار الهعرفة بٓركت لبىاف

قاهكس تراجـ ٖشٍر الرجاؿ كالىساء فْ العرب كالهستعربٓف كالهستشرقٓف: خٓر الدٓف  عٛـاٖ (3)
 .203ص 7ـ ؛ج 2002 15الزر كمْ ،دار العمـ لمهٛٓف بٓركت لبىاف الطبعة 

 .1 ، أٓةسكرة ا٘سراء (4)
 ـ.1981، الطبعة اٖكلِ فخر الدٓف الرازم ، دار الفكر بٓركت، هاـالتفسٓر الكبٓر: لٙ (5)
 .248ص 4بف خمكاف ؛ تحقٓؽ إحساف عباس ، دار صادر بٓركت جا: اٖعٓافكفٓات  (6)
 .199، ص6، ج الىجـك الزاٌرة: ٚبف تغر بردم كزارة الثقافة كا٘رشاد القكهْ ،هصر (7)
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 لقبو:
 (2) سٛـكشٓخ ا٘ (1)كها تعددت كىٓتً كذلؾ تعددت ألقابً فٍك فخر الدٓف

إلِ  جهٓع هف اىتسبكاعمِ  كتهٓز بً، كاٖكثر شٓكعا ٌك فخر الدٓف الرازم (3)الرازمك 
 .(4)الرمإلِ 

 مولده ونشأتو:
( ٌجٓرة فْ شٍر رهضاف ككاىت 544) سىة أربع كأربعٓف كخهسهائة كلد

 ىشأتً فْ بٓت عمـ فقد كاف كالدي خطٓب هسجد الرم 
 شيوخو:

، خطٓب هسجد الرم (5)ٓدي ٌك كالدي ا٘هاـ ضٓاء الدٓف أكؿ هف تتمهذ عمِ
الفقً كلً تصاىٓؼ كثٓرة فْ  أصكؿشغؿ بعمـ الخٛؼ فْ الفقً ك أ ككاف كالدي فقٍٓان 

ا. صكؿاٖ  كالكعظ كغٌٓر
ة كالدٓىٓة كقد ذكري فْ كثٓر هف  كعمِ ٓد كالدي تعمـ فخر الدٓف العمـك المغٓك

ٓد الكهاؿ عمِ  كلها تكفْ كالدي تتمهذ (7)أستاذي كشٓخًأىً  كذكر (6)هؤلفاتً
 .(8)السهىاىْ

                                           

؛تحقٓؽ عبد الفتاح هحهد الخمك كهحهكد هحهد ،دار إحٓاء الكتب ابف السبكْطبقات الشافعٓة:  (1)
 .18ص، 8العربٓة ج

 .86الهرجع السابؽ ص (2)
 .396ص 5جػ، 1397ٌهعجـ البمداف: ٓاقكت الحهكم ؛دار صادر بٓركت   ىسبة إلِ الرم (3)
)أبك الحسٓف بف ػ، 311ٌ(ك)أبك بكر الرازم طبٓب تػ258ٌٓا الرازم)هتصكؼ تذكر هىٍـ أبك  (4)

 (315ٓا الرازم لغكم ت ذكر 
ثاري آهف ، ضٓاء الدٓف أبك القاسـ خطٓب الرل، الشافعٌِك عهر بف الحسٓف بف الحسف الرازل ( 5)

 .242ص 7طبقات الشافعٓة: السبكِ ج  الذل ذكري السبكِ الهراـ( غآةكتاب )
 .101ص، 1التفسٓر الكبٓر ج  (6)
 .382ص 3بف خمكاف تحقٓؽ إحساف عباس ، دار صادر بٓركت جا: اٖعٓافكفٓات   (7)
بف زر بف كـ بف عقٓؿ أبك تصٓر الكهاؿ السهىاف تفقً عمِ هحهد بف ٓحْ كاف رئس  أحهدٌك  (8)

 .17-16ص 6طبقات الشافعٓة: السبكِ ج  (575صحابً تكفْ سىة )أ
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زهً هدة  (1)لجٓمْاهجد الدٓف عمِ  كها تتمهذ مة كتعمـ هىً عمـ الكٛـ ٚك طٓك
 .كالفمسفة

 لـ ٓتتمهذ عمٍٓـ هباشرة لكىًأىً  العمهاء الذٓف تأثر بٍـ بالرغـ ٌىالؾ بعض
الحرهٓف )ا٘هاـ  تأثر بهؤلفاتٍـ فقد كاف ٓحفظ كتاب الشاهؿ فْ عمـ الكٛـ ٘هاـ

ىْ( ككذلؾ  (3)لغزالْا لٙهاـ الفقً أصكؿكأٓضا درس الهستصفْ فْ  (2)الجٓك
 .(5()4)الفقً ٖبْ الحسٓف البصرم أصكؿ)الهعتهد( فْ 

كها كاف كاسع اٚطٛع فْ شتِ هجاٚت العمـك هثؿ الطب كالفمؾ كالمغة 
. ا هف العمـك كهؤلفاتً تدؿ عمِ سعة اطٛعً كدرآتً بتمؾ العمـك  كغٌٓر

 تالميذه:
                                           

كاف هف اٖفاضؿ أىً  كذكر عىً 462، صصٓبعة فْ كتابً عٓكف اٖىباءأبف أبْ ترجـ لً  (1)
 العظهاء فْ زهاىً كلً تصاىٓؼ جمٓمة

ىْ الشافعْ اٖشعرم الهمقب  إهاـ (2) الحرهٓف: عبد الهمؾ بف عبد ا بف ٓكسؼ بف هحهد الجٓك
ٌػ، كرحؿ إلِ بغداد ثـ خرج إلِ الحجاز  329الحرهٓف كلد سىة  إهاـبضٓاء الدٓف الهعركؼ ب

جهع طرؽ الهذاٌب كلٍذا ٓقاؿ لً  فتْ ٓك الحرهٓف  إهاـكجاكر بهكة أربع سىٓف كبالهدٓىة ٓدرس ٓك
الشافعْ هتفؽ عمِ غزارة عمهً كتفىىً فْ اٖصكؿ كالفىكف  هاـالهتأخٓرف هف أصحاب ٘ عمـأكاف 

ا. 478تكفْ سىة  ، 3اٖعٓاف، ج كفٓات   ٌػ، لً هصىفات كثٓرة هىٍا ا٘رشاد كالشاهؿ كغٌٓر
 468، ص18، ج الىبٛء أعٛـكسٓر  167ص

الطكسْ الشافعْ الغزالْ فٓمسكؼ كهتصكؼ كلد سىة  أحهدالغزالْ أبك حاهد هحهد بف هحهد بف  (3)
ٌػ، حبب إلًٓ الىظر فْ كتب إخكاف الصفا كلً ىحك هائتْ هصىؼ  505كتكفْ سىة ، ج ػ،450ٌ

ـ قٓؿ عىً ٓتقٓاٌا فمـ أف  ابتمع الفمسفة كحاكؿأىً  ألؼ فْ ذـ الفٛسفة كتاب التٍافت. ككشؼ عكاٌر
ا.ٓستطٓع ! لً هصىفات كثٓرة هىٍا إحٓاء ع ، 19الىبٛء  أعٛـسٓر  مك الدٓف كالهستصفْ كغٌٓر

 .341-322ص
الهشار  عٛـة كاحد أئهتٍـ هف اٖالهعتزلأبك الحسٓف هحهد بف عمِ بف الطٓب البصرم شٓخ  (4)

إلٍٓـ بالبىاف كاف جٓد الكٛـ همٓح العبارة ٓتكقد ذكاء لً اطٛع عٓرض سكف بغداد كتكفْ بٍا سىة 
جكد كتبً الهعتهد أٓب البغدادم )لً تصاىٓؼ كشٍرة بالذكاء كالدٓاىة( هف ٌػ، قاؿ عىً الخط 436

 .587، ص17، ج الىبٛء أعٛـسٓر  271، ص4ج اٖعٓافكفٓات   فْ أصكؿ الفقً.
بف هحهد بف العهاد ، حققً ؛ هحهكد اٚرىاؤؤط كاخرج احادٓثً  أحهدشذرات الذٌب: عبد الحْ بف  (5)

 7ـ ج 1986 –ٌػ،  1406 1بٓركت ط  –احادٓثً عبد القادر اٚرىاؤكط ، دار بف كثٓر دهشؽ 
 .40ص
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ركب هشِ هعً ىحك ثٛثة هائة إذا  كاف لمفخر الرازم تٛهٓذ كثر )كاف
كالطب كغٓر  صكؿالكٛـ كاٖك هشتغؿ عمِ اختٛؼ هطالبٍـ فْ التفسٓر كالفقً 

 .(2)ككاف تٛهٓذي أكثر الخمؽ تعظٓها لً كتأدبا هعً كلً عىدٌـ هٍابة (1)ذلؾ(
 كهف تٛهٓذي الذٓف صاركا هف العمهاء الهشٍكٓرف:

 .(3)أفضؿ الدٓف الخكىجْ .1
ٌْ الهغربْ إبرآٌـ .2 هَّد الٌسمًه بف عمِ بف هيحى

(4). 
 .(5) أثٓر الدٓف اٖبٍرل .3
 .(6)تاج الدٓف اٖرهكل .4
 .(7)شهس الدٓف الخسركشاٌْ  .5

ـ  .(8)كغٌٓر

                                           

 .40ص 7، ج شذرات الذٌب: (1)
 .87طبقات الشافعٓة: السبكْ؛ص (2)
ٌك أفضؿ الدٓف أبك عبد ا بف هحهد بف ىاهكر بف عبد الهمؾ الخكىجْ الشافعْ تكلْ قاضْ  (3)

ٌػ، لً الحهؿ فْ الهىطؽ ككشؼ اٖسرار 646ٌػ، تكفْ سىة  590القضاة فْ هصر كلد سىة 
ا. بف أبْ بف سدٓد الدٓف القاسـ الهعركؼ  أحهدعٓكف اٖىباء هكفؽ الدٓف أبك العباس  كغٌٓر

 .586ص 1998دار الكتب العمهٓة بٓركت  1ققً هحهد باسؿ عٓكف السكد ط صٓبعة ، حأ
فْ العقمٓات،رحؿ إلِ خراساف كتتمهذ عمِ الرازم كصار هف كبار  هاـالحكٓـ القطب الهصرم ا٘( 4)

 .121ص 8السبكِ ج الطبقات،  تٛهٓذي.
 ، أٓةف كتبً )ٌدٌك الفضؿ بف عهر اٚبٍرل ، لً هؤلفات فْ الفمؾ كالفمسفً كالهىطؽ ،ه 5))

 .279ص 7لمزركمْ ج عٛـاٖ ق.663تكفِ سىة  الحكهة(،
ٌك هحهد بف الحسٓف بف عبد ا اٚرهكل ،فقًٓ أصكلِ لً كتاب )حاصؿ الهحصكؿ( فْ أصكؿ  (6)

هعجـ الهؤلفٓف عهر بف رضا راغب بف عبد الغىْ كحالة ، هكتبة  ق. 559أصكؿ الفقً تكفِ سىة 
 .244ص 9كدار احٓاء التراث العربْ ، بٓركت جلبىمف ،  –الهثىْ بٓركت 

ق كاف فقٍٓا أصكلٓا اختصر الهٍذب فْ الفقً ، 580ٌك عبد الحهٓد عٓسِ بف عهٓرً ،كلد سىة  (7)
 .288ص 3لمزر كمِ ج عٛـاٖ  ق.625، كالشفا ٚبف سٓىا تكفِ سىً 

عهر الكٛهٓة كالفمسفٓة  آراؤيأحصاٌـ الدكتكر هحهد صالح زركاف فْ كتابً فخر الدٓف الرازم ك  (8)
لبىمف ، كدار احٓاء التراث العربْ ،  –بف رضا راغب بف عبد الغىْ كحالة ، هكتبة الهثىْ بٓركت 

 36-35ص  بٓركت
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 رحالتو: 
خكارـز لٓكتسب جدٓدا هف إلِ  لـ ٓستقر الفخر الرازم فْ الرم بؿ خرج

ثـ قصد ها  ،خركجً هىٍاإلِ  هىاظرات أدت (1)ةالهعتزلكلكف دارت بٓىً كبٓف  ،العمـ
 .الرمإلِ  فعاد، كراء الىٍر فجرل هعً ىحك ها جرم هعً بخكارـز

 السمطاف شٍاب الدٓف الغكرم سمطاف غزىة كبعدٌا تكجًإلِ  كبعدٌا تكجً
خراساف كاتصؿ بالسمطاف خكارـز شاي هحهد بف تكش كىاؿ عىدي اثىْ الهراتب إلِ 

ككاىت بٓىٍـ هىاقشات  (3)ثٓر ا٘زراء بالكراهٓةككاف ك (2)كاستقر بٍا كأقاـ بهدٓىة ٌراي
كقاؿ صاحب  (4)فهات فقٓؿ إىٍـ كضعكا عمًٓ هف سقاي السـ، هىاقشات كهجادٚت

                                           

 إهاـدخؿ رجؿ عمِ الحسف البصرم كقاؿ ٓا أىً  ىسبة إلِ اعتزاؿ كسبب تسهٓتٍـ بٍذا اٚسـ( 1)
ئر فكٓؼ تحكـ لىا فْ ٌذا اٚعتقاد فتفكر الدٓف ظٍر فْ زهاىىا جهاعة ٓكفركف أصحاب الكبا

صاحب الكبٓرة هؤهىا هطمقا ٚك أف  ٓجٓب قاؿ كاصؿ بف عطاء)ٚ أقكؿأف  الحسف فْ ذلؾ ، كقبؿ
كافر هطمقا ثـ قاـ كاعتزؿ إلِ اسطكاىة هف اسطكاىات الهسجد ٓقرر ها أجاب عمِ جهاعة هف 

ٌـ سهكا أىفسٍـ هعتزلة كذلؾ عىدها  أصحاب الحسف فقاؿ الحسف اعتزؿ عىا كاصؿ بف عطاء،كقٓؿ
ة.كأصكؿ اعتقادٌـ خهس ٌْ  ة كسمـ إلًٓ اٖهر فاعتزلكا الحسف كهعآك بآع الحسف بف عمِ هعآك

كالتكحٓد، كفرقٍـ  العدؿ،كالكعد كالكعٓد كالهىزلة بٓف الهىزلتٓف كاٖهر بالهعركؼ كالىٍِ عف الهىكر
ا.كثٓرة هىٍا الكاصمٓة كالٍزلٓة كالىظاهٓة كغٓ عبد ا عاهر عبد أبْ  هعجـ ألفاظ العقٓدة: تصىٓؼ ٌر
 .247ص 2000ا فالح،هكتبة الصٓاد الطبعة الثاىٓة عاـ 

ِ هدٓىة افغاىٓة تقع فْ الشهاؿ الغربِ هف البٛد عمِ الحدكد اٚفغاىٓة ( 2) احدل هدف خراساف ٌك
ٓة: اعداد الدكتكر سٛهكا٘ هكسكعة الهدف العربٓة كـ هف العاصهة.كابؿ.620اٚراىٓة عمِ بعد 

 .244ص 1993 1ٓحِٓ الشاهِ ،دار الفكر العربِ بٓركت ،ط 
ـ طكائؼ عدة اشتٍركا بالتشبًٓ فْ صفات ا 255ٌـ اتباع هحهد بف كراـ الهتكفِ سىة  (3) ق ٌك

 لـ ٓكف هتكمها بكٛـ.بؿ لـ ٓزؿ عىدٌـأف  كٛـ ا حادث قائـ بذات ا بعدأف  كهذٌب الكراهٓة
ك عىدٌـ لـ ٓزؿ هتكمها بهعىِ لـ ٓزؿ قادرا عمِ الكٛـ. كاٚفكجكد الكٛـ أىً  قادر عمِ الكٛـ ٌك

عىدٌـ فْ اٚزؿ ههتىع ككجكد اٚفعاؿ عىدٌـ كالكٛـ عىدٌـ حركؼ كاصكات حادثة بذات الرب 
ذلؾ أف  ٓقكلكفقدٓهة بؿ  القرآفاٚصكات الهسهكعة كالهراد عىد تٛكة أف  بقدرتً كهشٓئتً ٚك ٓقكلكف

 .347هعجـ الفاظ العقٓدة: عبدا عاهر ص حادث.
إبرآٌـ ابف بف هحهد بف  أحهدكأىباء أبىاء الزهاف ،  اٖعٓافكفٓات  40ص 8ج طبقات الشافعٓة  (4)

قاضْ القضاة شهس الدٓف أبك العباس البر هكْ ا٘ربمْ الشافعْ ؛ تحقٓؽ إحساف  ابف خمكاف
 .248ص4عبأم ، دار صادر بٓركت ج
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إلِ  عجهٓة هف الرمـ فخر الدٓف الرازم فْ البٛد اٖاٚها)تىقؿ  التفسٓر كرجالً
العراؽ كراء الىٍر كدخؿ البٛد العربٓة  خٓكة كبخارل كعاهة بٛد هاإلِ  خراساف
ككاف ، ذلؾعمِ  هف هترجهًٓأحد  كها استفدىا ذلؾ هف تفسٓري كاف لـ ٓىص ،كالشاـ

أكثر استقراري كتدٓرسً بخكارـز ثـ استكطف هدٓىة ٌراة فْ البٛد اٚفغاىٓة ككاىت 
 .(1)كفاتً فٍٓا(

فْ التفسٓر الكبٓر كفْ ىٍآات السكر التْ كثؽ لٍا بالتآرخ كالهكاف ىستدؿ 
ٛن عمِ  بذلؾ فْ ىٍآة سكرة إبرآٌـ ٓقكؿ )تـ تفسٓر ٌذي السكرة ٓـك  كثرة ترحالً فهث

فْ صحراء  –ختـ بالخٓر كالغفراف  –شعباف سىة احدم كستهائة  أكاخرالجهعة فْ 
كفْ سكرة ا٘سراء )تـ تفسٓر ٌذي  (2)بغداد كىسأؿ ا الخٛص هف الٍهـك كاٖحزاف(

ر ٓكـ العشٓرف هف شٍر هحـر فْ بمدة غزىٓف السكرة ٓكـ الثٛثاء بٓف الظٍر كالعص
 .(3)سىة احدم كستهائة(

 مؤلفاتو: 2
قاـ بشرح العدٓد هف  ٓضان ألؼ فْ شتِ الهجاٚت ك ألً تصاىٓؼ كثٓرة فقد 

 )كؿ كتبً ههتعة كاىتشرت تصاىٓفً ابف خمكاف قاؿ عىً، كتب العمهاء الذٓف سبقكي
اشتغمكا بٍا كرفضكا كتب الهتقدهٓف( البٛد كرزؽ فٍٓا سعادة عظٓهة فاف الىاس فْ 
كتبً هف حٓث ترتٓب فْ  هف ابتكر الترتٓب كفؽ قكاعد الهىطؽأكؿ  )ٌكأٓضان  كقاؿ

 كالفصكؿ ،فصكؿإلِ  بكابكاٖ أبكاب،إلِ  الهقدهات كاستىباط الىتائج هراعٓا التقسٓـ
 .(4)(هسألةهسائؿ حتِ اىضبطت لً الهسائؿ فٛ تشذ هىً إلِ 

فْ  ككرةذكاله الهحصكرةهؤلؼ كلكف الكتب  ْهائتىفاتً ىحك كقد بمغ عدد هص
 ٌذا العدد.إلِ  ترجهت لً لـ تصؿالتْ  كؿ الكتب

                                           

 .96التفسٓر كرجالً: ابف عاشكر ص (1)
 .154ص 19التفسٓر الكبٓر ج (2)
 .73ص 21الهرجع السابؽ ج (3)
 .248، ص4ابف خمكاف، ج  :اٖعٓافكفٓات  (4)
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 :(1)ىذكر هىٍا
 .التفسٓر الكبٓر أك هفاتح الغٓب .1
 .لكاهع البٓاف فْ شرح أسهاء ا كالصفات .2
 .الدٓف أصكؿهعالـ  .3
 .الهتقدهٓفهحصكؿ أراء الهتقدهٓف كالهتأخٓرف هف العمهاء كالحكهاء  .4
 .الكٛـ أصكؿالهسائؿ الخهسكف فْ  .5
 .أٓات البٓىات .6
 .عصهة اٖىبٓاء .7
 .أسرار التىٓزؿ فْ التكحٓد .8
 .الهباحث الشرقٓة .9
  .أساس التقدٓس .10
 .الهطالب العالٓة .11
 .صكؿالهحصكؿ فْ عمـ اٖ .12
  .ىٍآة اٚجاز فْ عمـ ا٘عجاز .13
 .السر الهكتـك فْ هخاطبة الىجـك .14
 .الدٓف أصكؿاٖربعٓف فْ  .15
  .صكؿىٍآة العقكؿ فْ درآة اٖ .16
 .القضاء كالقدر .17
 .الخمؽ كالبحث .18
 .الفراسة .19
 .تٍذٓب الدٚئؿ .20
 .الحكهة( فْالهمخص ) .21
 .الىفس )رسالة( .22

                                           

ا فْ كؿ هف: اٖ (1) .طبقات الشافعٓة: السبكِ 313ص 6لمزركمِ،ج عٛـٌذي الكتب التْ كرد ذكٌر
 .251ص 4ج ابف خمكاف :اٖعٓاف.ككفٓات 48ص 8ج
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 .كتاب الٍىدسة .23
 .ات )رسالة(كءالىب .24
 .شرح قسـ ا٘لٍٓات هف ا٘شارات ٚبف سٓىا .25
  .لباب ا٘شارات  .26
 .شرح سقط الزىد لمعهرم  .27
 .هىاقب الشافعْ  .28
 .أسهاء ا الحسىِشرح   .29
 .تعجٓز الفٛسفة)بالفارسٓة(  .30

ـ  .(1)كغٌٓر
 :والعقدي الفقيي مذىبو

 هسٓرة فْ خطٓرة هرحمة هثؿ كقد، العقٓدة أشعرم، الهذٌب شافعْ الرازم كاف
 ،ذلؾ عمِ كزاد، اٖشاعرة هف الهتقدهكف بً جاء ها كتبً استقصِ فْ فقد اٖشاعرة

 (1)كالفٛسفة 3))ة كالجٍهٓةالهعتزلقكؿ إلِ  (2)ماٖشعر  قكؿ عف خرجأىً  إٚ

                                           

حصر الدكتكر هحهد صالح زركاف اسهاء كتب الرازل كاشار إلِ الهطبكع هىٍا كالهخطكط فْ  (1)
 44-40الكٛهٓة كالفمسفٓة ص آراؤيكتابً فخر الدٓف الرازل ك 

 البصرم، ٓمتقْ الٓهاىْ اٖشعرم إسحاؽ بشربف أبْ  إسهاعٓؿ اٖشعرم: أبك الحسف عمِ بف (2)
الذكاء،  فْ عجبا كهائتٓف، كاف ستٓف سىة اٖشعرم، كلد هكسِ(أبْ  ؿالجمٓ الصحابْ هع ىسبً
تعمـ عمًٓ لً، ٓدرس كاف تمهٓذا عمِ الجبائْ، حٓثأبْ  أهً زكج عف اٚعتزاؿ أخذالفٍـ،  كقكة  ٓك

ىكب أخذهىً، ٓك ً هعرفة فْ برع لها عىً، ثـ عىً، ٓك لمىاس، فتاب  هىً، كصعد كتبرأ اٚعتزاؿ، كٌر
ٍتؾالهعتزل عمِ ٓرد أخذهىً، ك  إلِ ا تعالِ ـ، حتِ ة، ٓك  رفعكا قد ةالهعتزل قٓؿ: كاىت عكاٌر
ـ اٖشعرم ىشأ رؤكسٍـ، حتِ  كثٛث كعشٓرف أربع سىة ببغداد السهسـ، هات أقهاع فْ فحجٌر

ة هىٍا: خمؽ كثٓرة هصىفات هئة، لً البدع،  أٌؿ عمِ الرد فْ باٖبصار، المهع اٖعهاؿ، الرٓؤ
 إحٓاء دار الىبٛء، ط أعٛـ ، سٓرِٖٔ /ّٓٔ-ّٕٔ.اٖعٓاف : كفٓات الجبائْ عمِ الىقض
 .ِْٖ- َُالعربْ،  التراث

 ٚك لً قدرة ٚك فعمً عمِ هجبكر العبدبأف  قاؿ: صفكاف، الذم بف الجٍـ الجٍهٓة: أصحاب (3)
  ضٛٚتً: إىكار فقط، كهف با الجٍؿ ٌك فقط، (كالكفر با الهعرفة ٌك ا٘ٓهاف اختٓار، كأف

، َِٓ/ُ ٓٓفسٛه: هقاٚت ٘ .هخمكؽ ا كٛـ كالىار، كأف الجىة بفىاء كالصفات، كالقكؿ اٖسهاء
، كالىحؿ، ٚبف كاٌٖكاء الهمؿ فْ ، الفصؿُِِ /َِْالدٓف،  فْ التبصٓر ، ّّٖ/ْ==   == حـز
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راء كاجتٍادات هخالفة آككاىت لً  ،كدهج بٓف عمـ الكٛـ كالفمسفة (2)كالصكفٓة
 أعٛـ بعض ىقد كها، كضعفٍا اٖشاعرة أدلة بعض عمِ رد فقد، اٖشاعرةلهذٌب 
عد ٌذا (3)هختمفة هىاسبات فْ اٖشاعرة  كحٓرة اضطرابا اٖشاعرة أكثر هف الرازم ٓك

 الهكضع فْ بؿ الكاحد الكتاب فْ الرازم فٍك )كأها (4)سٛـا٘ شٓخ ٓقكؿ، أقكالً فْ

                                                                                                                         

 - ُ كالىحؿ ، الهمؿُٗ /ٕٗ- ٖٔ كالهشركٓف الهسمهٓف فرؽ اعتقادات  ا/ُُِ الفرؽ بٓف الفرؽ
 .ٖٗلٙسفرآىْ

ا، كقد الحكهة ٓحب لهف جىس الحكهة، كالفٛسفة: اسـ بالٓكىاىٓة: هحبة الفمسفة( 1) ؤثٌر  ٌذا صار ٓك
 فْ العقؿ ٓقتضًٓ إٚ إلِ ها ٓذٌب اٖىبٓاء، كلـ دٓاىات عف خرج بهف هختصا العرؼ فْ اٚسـ

ـ أرسطك ٖتباع اسـ زعهً، فٍك ـ الهشاءكف ٌك طٓرقتٍـ، كبسطٍا،  ابف سٓىا ٌذب الذٓف خاصة، ٌك
قكلكف: بقدـ ا، ٓك ىكركف كقرٌر  أرسطك قدهائٍـ اٖجساد، كهف بالجزئٓات، كحشر ا عمـ العالـ، ٓك
 فرقة كالسبعٓف الثٛث : عقائد سٓىا، =الفارابْ، كابف أبك ىصر هتأخٓرٍـ تمهٓذ أفٛطكف، كهف

 .ُٗ، صلمرازم كالهشركٓف الهسمهٓف فرؽ عتقاداتا َُُٔ - ِ كالىحؿ الهمؿ 746/ْٕٓ/ِ
تدعك إلِ  فردٓة كترعات رمجالٍ الثالث القرف فْ ْسٛها٘ العالـ فْ اىتشر دٓىْ التصكؼ: فكر (2)

د قا صارت حتِ الترعات تمؾ تطكرت الحضارم، ثـ ترؼ فعؿ عف تعبٓرا العبادة كشدة الٌز  طرن
تكخِ هعركفة ههٓزة  ا الكصكؿ إلِ هعرفة بغٓة تربٓة الىفس، كالسهك الهتصكفة باسـ الصكفٓة، ٓك

 هع الفمسفات طٓرقتٍـ تداخمت الهشركعة، كقد الكسائؿ اتباع طٓرؽ عف ٚ كالهشاٌدة بالكشؼ
ىدٓة هف الهختمفة الكثىٓة كاٖقكاؿ،  كاٖفعاؿ اٚعتقاد فْ السىة أٌؿ كفارسٓة، فخالفكا ٓكىاىٓة، ٌك
 ها العاهة، كالباطف ٓعمهً ها كباطىا، فالظاٌر ظاٌرا لمقرآفأف  الذٓف ٓقكلكف: الباطىٓة هسمؾ كسمككا
 .سٛـا٘ الدٓف عف بعٓدة كثٓرة شطحات ٌـ، كلٍـ ٓعتقدكىً

اف -  اٖدٓاف فْ الهٓسرة ، الهكسكعةَُُ/َُٓ، لمسكسكْ اٖدٓاف أٌؿ عقائد هعرفة فْ البٌر
 ِّٕ./ِْٗ-1، ج كاٖحزاب هعاصرة كالهذاٌب

 578- 546صِ، ج ، لمهحهكداٖشاعرة هف تٓهٓة ابف هكقؼ:  (3)
 تٓهٓة ا عبد بف السٛـ عبد بف الحمٓـ عبد بف أحهدالدٓف، أبك العباس،  ، تقْسٛـا٘ شٓخ (4)

كدٓف،  عمـ بٓت فْ ، كىشأػٌ ُٔٔ كستهائة كستٓف إحدل سىة بحراف الدهشقْ، كلد ثـ الحراىْ
 كؤكس العمهاء، راشنفا حجكر فْ ىشأ حٓف هف ىشأ كىشأتً: فقد أهري هبدأ أها "الذٌبْ:  عىً ٓقكؿ

 ٓمكم إلِ غٓر الفىكف، ٚ هف فف لكؿ الجاهعة الكتب التفقً، كدكحات ٓراض فْ الفٍـ، راتعا
ة السىةك  العٓزز الكتاب عمـ صان خصك  اٖهكر بهعالْ خذكاٖ الهطالعة كاٚشتغاؿ كلكازهٍا،  الىبٓك

 هف تكؿ اٚشتغاؿ، ٚك هف تهؿ ٚك الهطالعة هف تركل العمـ، فٛ هف تشبع ىفسً تكاد ٚ...
ا: بٓاف كهف كهؤلفاتً تصاىٓفً كثرت."البحث بدعٍـ الكٛهٓة،  تأسٓس فْ الجٍهٓة تمبٓس أشٌٍر
 اٖصفٍاىٓة، الصفدٓة، هىٍاج الهىطقٓٓف، شرح عمِ كالىقؿ، الرد العقؿ تعارض الهرتاد، درء بغٓة
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 كلٍذا ىقٓضً؛ ٓىصر آخر كتاب هف أك هىً آخر هكضع كفْ قٚك ٓىصر هىً الكاحد
  .(1)كالشؾ الحٓرة عمِ أهري استقر

قكؿ  (3)الهتكمهٓف أعظـ هف فٍك، كالتشكٓؾ (2)السفسطة كثٓر الرجؿ )ٌذا ٓك
 لمشككؾ تقٓرران  أعظـ ٌك هف الهتكمهٓف جىس ٓعرؼ هف ٚ ....كتشكٓكان  سفسطة

 فْ تعهقً هف ىشأ إىها الرازم هىً كاضطراب عىٍا جكنابا كأضعؼ الباطمة كالشبٍات
 ٓهٓؿ فتراي، حٓرة كاضطرابان  ذلؾ أكرثً فقد، فكري فْ كاختٛطٍها كالفمسفة الكٛـ عمـ
لِ، تارة الهتكمهٓفإلِ  حار، تارة الهتفمسفة كا  قؼ ٓك  تعهدا ٌذا كلٓس، أخرل تارة ٓك
 .(4)كبحثً ىظري فْ العقمٓة دلةاٖ تكافقً ها بحسب ٓقكؿ بؿ لىصر الباطؿ؛ هىً

  

                                                                                                                         

ة السىة ا كالقدٓرة، ىقض عمِ الشٓعة الرد فْ الىبٓك  كعشٓرف ثهاف سىة كثٓر، تكفْ الهىطؽ، كغٌٓر
 ، ترجهةّّٔ/  ِّٔ ُٔالتراث العربْ،  إحٓاء دار الىبٛء، لمذٌبْ، ط أعٛـ : سٓر .هئة كسبع
 .ٖٓٓ/ ُْ كثٓر ، ٚبفالبدآة كالىٍآةلمذٌبْ،  سٛـا٘ تآرخ ذٓؿ هف تٓهٓة ابف سٛـا٘ شٓخ

 270ص ٓ، ج تٓهٓة ٚبف السىة هىٍاج (1)
ً، كالخداع، كالهغالطة بالسفسطة ٓراد (2) سكاىً،  الخصـ تغمٓط ذلؾ هف الكٛـ، كالغرض فْ التهٓك كا 

العقٓدة،  ألفاظ هعجـ  .فٍٓا الحقائؽ، كالتشكٓؾ إىكار عمِ الفٛسفة تقـك هف كالسفسطائٓة: طائفة
 218- 217، صفالح بف لعاهر

ـالسىةك  الكتاب ٓخالؼ بها العقٓدة هسائؿ فْ أك ا فْ تكمـ هف الهتكمهكف: كؿ (3)  ذهٍـ الذٓف ، ٌك
كالعقؿ،  لمشرع الهخالفة الفاسدة الكاذبة، كالهقدهات القضآا عمِ ٚشتهاؿ كٛهٍـ ا رحهٍـ السمؼ
 ٓذهكا كاٌٖكاء، كلـ الشبٍات أٌؿ ٌـ الكٛـ الذٓف أٌؿ ذهكا )فالسمؼ) :- :- سٛـا٘ شٓخ ٓقكؿ
 ٓستحقً كها ها كبٓاف تعالِ ا هعرفة عمِ الدلٓؿ ٓتضهف صادؽ كٛـ أٌؿ ٌـ الذٓف الكٛـ أٌؿ
 العقٓدة أبكاب فْ الكٛهْ جالهىٍ سمؾ هف كؿ الكٛـ أٌؿ فْ فٓدخؿ ٌذا كعمِ .((عمًٓ ٓهتىع

 تعارض ، درء 622- 615، صِ، ج تٓهٓة، ٚبف : الىبكات .اٖشاعرةة، ك الهعتزلكالجٍهٓة، ك 
 .183 – 177، ص7، ج 187، ص1تٓهٓة ج كالىقؿ، ٚبف العقؿ

 .562- 561، صٓ، ج الفتاكل : هجهكعة (4)
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 :أقوال العمماء فيو
إهاـ الهتكمهٓف ذك الباع الكاسع فْ تعمٓؽ العمكـ كاٚجتهاع ) قاؿ عىً السبكْ

(بالشاسع هف حقائؽ الهىطكؽ  كقاؿ عىً)اىتظهت ًبقىدًرًي اٍلعىًظٓـ عيقيكد اٍلهمَّة  (1)كالهفٍـك
ٓة كابتسهت بدري الىظٓـ ثغكر الثغكر الهحهدٓة تىكع ًفْ الهباحث كفىكىٍا سٛها٘

َّٚ بىكت تسحر ببٓىكىتٍا كأتِ بجىات طمعٍا ٌضٓـ ككمهات ٓقسـ  كترفع فىمـ ٓرض ًإ
ٌٍر ٌىا ٚى ٓقدرأف  الدَّ  .(2)ٓضٓـ(أف  الهمحد بٍعد

كقاؿ )أكحد زهاىً فْ الهعقكؿ كالهىقكؿ  (3))ا٘هاـ الهفسر( كمِكقاؿ عىً الزر 
 .(4)كعمـك اٖكائؿ(

عمـ الكٛـ فْ  )الهتكمـ صاحب التصاىٓؼ كجاء عىً فْ الىجـك الزاٌرة
( بارعان  كاف إهاهان ، كالهىطؽ كالتفسٓر  .(5)فْ فىكف العمـك
فٓرد عصري كىسٓج كحدي فاؽ أٌؿ  )الفقًٓ الشافعْ بف خمكافاكقاؿ عىً 

ت كعمـ اٖكائؿ لً التصاىٓؼ الهفٓدة فْ فىكف  زهاىً فْ عمـ الكٛـ كالهعقٚك
 .(6)عدٓدة

)اجتهع لً خهسة أشٓاء ها جهعٍا ا لغٓري: سعة العبارة  كقاؿ عىً الصفدم
كالحافظة ، كاٚطٛع الذم ٚ هٓزد عمًٓ، صحة الذٌف، فْ القدرة عمِ الكٛـ

كقاؿ  (7)كالذاكرة التْ تعٓىً عمِ ها ٓٓرد فْ تقٓرر أراء كالبرآٌف(، تكعبةالهس
ًي صيكرىة كىًبٓرىة كجٛلة كافرة كعظهة زىاًئدىة( اـ ًفْ أىَّٓاهً لى هى ً٘ كىافى ا )كى
(8). 

)رأس فْ الذكاء كالعقمٓات لكىً عرل  أها الذٓف اىتقدكي كهىٍـ الذم قاؿ فًٓ
ٓثبت أف  سائؿ هف دعائـ الدٓف تكرث الحٓرة ىساؿ اكلً تشكٓؾ عمِ ه، عف أثار

                                           

 .82ص 8ج طبقات الشافعٓة: السبكْ؛ (1)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا (2)
 .313الىبٛء: الزر كمْ ص أعٛـسٓر  (3)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا (4)
 .195ص 6دار الكتاب ، هصر ج ؛بردمىجـك الزاٌرة: ٓكسؼ بف تغرل ال (5)
 .248، ص4ج ابف خمكاف :اٖعٓافكفٓات  (6)
 .148، ص4، ج الكافْ بالكفٓات: الصفدم (7)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا (8)
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فمعمً ، لً كتاب السر الهكتكـ فْ هخاطبة الىجـك سحر صٓرح، قمكبىافْ  ا٘ٓهاف
 .(1)شاء ا تعالِ(أف  تاب هف تألٓفً

أكثر العمـك فْ  )لً تصاىٓؼ ٌجٓرة687كقاؿ عىً الشٍرزكرل الهتكفِ ستة 
الحكهاء الهحققٓف ٚك ٓعد فْ الرعٓؿ اٖكؿ هف الهدققٓف ٚ ٓذكر فْ زهرة أىً  إٚ

هف جاء بعدي ضؿ ، ٓتخمص هىٍاأف  أكرد عمِ الحكهاء شكككا كشبٍا كثٓرة كها قدر
هذاٌبً التْ ٓخبط فٍٓا خبط فْ  هتحٓر، )ٌك شٓخ هسكٓف كقاؿ (2)بسببٍا(
 .(3)عشكاء(

ذا ٓدؿ عم ،ٌذي أقكاؿ بعض العمهاء فًٓ بٓف هادح كقادح ِ تأثٓر الرازم ٌك
لمرازم عمـ غٓزر استهدي هف أف  لفاتً فْ هف جاء بعدي ٚك شؾ فْكهؤ  آراؤيك 

راء القدح فًٓ ىتٓجة ٚختٛؼ هذٌبً كقد آكقد تككف  ،كتابات سابقًٓعمِ  اطٛعً
  .تككف ىتٓجة لمغٓرة بٓف العمهاء

 وصيتو ووفاتو:
الكراهٓة خٛفات ككاىت بٓىً كبٓف ، فْ أكاخر حٓاتً استقر بهدٓىة ٌراي

فعاىِ هف  -كها ذكرىا سابقا–إىٍـ كضعكا لً السـ  :حد الخصكهة كقٓؿإلِ  كصمت
تٛهٓذي أحد  آثار السـ عدة شٍكر كفِ فترة هرضً ٌذي كاىت لً كصٓة أهٌٛا عمِ

 ٖىٍا تقٓرر كتكثٓؽ لهىٍجً الذم هات عمًٓ جاء فٍٓا: ؛ىكردٌا فْ ٌذا الهجاؿ
ي، بً)هف العبد الراجْ رحهة ر  هحهد بف عهر بف الحسٓف ، الكاثؽ بكـر هٚك

ك الكقت الذم ٓمٓف فًٓ كؿ ، عٍدي بأخرة كآخر عٍدي بالدىٓاأكؿ  الرازم كفِ ٌك
تكجً ي كؿ آبؽإلِ  قاسِ ٓك ا أعظـ هٛئكتً ، أحهدهٚك  ا بكؿ الهحاهد التْ ذكٌر

، شٍاداتٍـكىطؽ بٍا أعظـ أىبٓائً فْ أكهؿ أكقات ، شرؼ أكقات هعارجٍـأفْ 

                                           

بف عثهاف بف قآهمز  أحهدهٓزاف اٚعتداؿ قْ ىقد الرجاؿ ؛ شهس الدٓف أبك عبدا  هحهد بف  (1)
 -ٌػ،  1382 1الذٌبْ ، تحقٓؽ عمِ البجاكم ؛ دار الهعرفة لمطباعة كالىشر بٓركت لبىاف ط 

 .340، ص3ـ الذٌبْ ؛ج 1963
ة اٖركاح كركضة اٖفراح فْ تآرخ العمهاء كالفٛسفة: شهس (2) الدٓف هحهد بف هحهكد الشٍر  ىٌز

 .146ص 2ٌػ، ج1396 1،طبعة دائرة الهعارؼ العثهاىٓة ،الٍىد ط أحهدصححً خكر شٓد  ؛زكرم
 الصفحة ىفسٍا. ،الهرجع السابؽ (3)
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عرفتٍا أك لـ اعرفٍا ٖىً ٚ هىاسبة لمتراب هع رب ، ي بالهحاهد التْ ٓستحقٍاأحهدك 
كاٖىبٓاء الهرسمٓف كجهٓع عباد ا ، اٖرباب.كصٛتً عمِ الهٛئكة الهقربٓف

 الصالحٓف.
الىاس ٓقكلكف:إف أف  خٛئْ فْ طمب الٓقٓفأفْ الدٓف ك ثـ اعمهكا إخكاىْ 

ذا هخصص هف كجٍٓف اٖكؿ:قطع عهمً كتعمؽ عف الخمؽهات اىإذا  ا٘ىساف  ، ٌك
 الثاىْ:ك  كالدعاء لً عىد ا اثر.، بقْ هىً عهؿ صالح صار ذلؾ سببا لمدعاءأىً 

د.  ها ٓتعمؽ باٖٚك
ٛن  ىىْأفاعمهكا  أها اٖكؿ:  شٓئان  ءلمعمـ فكىت اكتب فْ كؿ شْ هحبان  كىت رج

ٛن  قان ٚ أقؼ عمِ كهٓتً أك كٓفٓتً سكاء أكاف ح الذم ىظرتً فْ الكتب أف  إٚ أك باط
، العالـ الهخصكص تحت تدبٓر هدبر هىزي عف ههاثمة الهتحٓزاتأف  الهعتبرة

كالهىاٌج ، هكصكؼ بكهاؿ القدرة كالعمـ كالرحهة.كلقد اختبرت الطرؽ الكٛهٓة
إلِ  ٓسعِٖىً ، القرآففها رأٓت فٍٓها فائدة تساكل الفائدة التْ كجدتٍا فْ ، الفمسفٓة

هىع عف التعهؽ فْ إٓراد الهعارضات كالهقارىات، تسمٓـ العظهة كالجٛؿ  كها ، ٓك
كالهىاٌج ، العقكؿ البشٓرة تتٛشِ فْ تمؾ الهضآؽ العهٓقةبأف  ذلؾ إٚ لمعمـ

كبراءتً ، ككحدتً، فمٍذا أقكؿ: كؿ ها ثبت بالدٚئؿ الظاٌرة هف كجكب كجكدي، الخفٓة
، فذلؾ الذم أقكؿ بً كالقْ ا بً، كالفعمٓة، كالتدبٓر، كاٖزلٓة، هف الشركاء فْ القدـ

، كالصحاح القرآفالدقة كالغهكض ككؿ ها كرد فْ إلِ  كأها ها اىتٍِ اٖهر فًٓ
لً العالهٓف أىِ إ، كالذم لـ ٓكف كذلؾ أقكؿ: ٓا الهتعٓف لمهعىِ الكاحد فٍك كها ٌك

أك ، ارحـ الراحهٓف فمؾ ها هد بً قمهْك ، أرل الخمؽ هطبقٓف عمِ اىؾ أكـر اٖكرهٓف
أك إبطاؿ حؽ ، عمهت أىِ أردت بً تحقٓؽ باطؿأف  خطر ببالْ فاستشٍد كأقكؿ

أىً  ىِ ها سعٓت إٚ فْ تقٓرر اعتقدتكاف عمهت هىِ أ، فاجعؿ بْ ها أىا أٌمً
 كأىت أكـر هف، فذاؾ جٍد الهقؿ، الصدؽ فمتكف رحهتؾ هع قصدم ٚهع حاصمْ

ٓا ، كاهح حكبتْ، كاستر زلتْ، فأغثىْ كارحهىْ، الضعٓؼ الكاقع فْ ذلًٓضآؽ أف 
ٚك ٓىقص همكً بخطأ الهجرهٓف....أها الكتب التْ ، هف ٚ ٓٓزد همكً عرفاف العارفٓف

ت فمٓذكرىْ هف ىظر فٍٓا بصالح دعائً ، صىفتٍا كاستكثرت فٍٓا هف إٓراد التساٚؤ
ٚ فمٓحذؼ ا، عمِ سبٓؿ التفضؿ كا٘ىعاـ فأىِ ها أردت إٚ تكثٓر ، لقكؿ السٓئكا 
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كأهرت تٛهٓذم  -قاؿأف  إلْ-البحث كشحذ الخاطر كاٚعتهاد فْ الكؿ عمِ ا....
دفىكىْ عمِ شرط ، ٓبالغكف فْ إخفاء هكتِ، فأىا هتإذا  كهف لْ عمًٓ حؽ ٓك

ثـ ٓقكلكف ٓا كٓرـ جاءؾ ، القرآفا عمِ ها قدركا عمًٓ هف ءك دفىكىْ قر إذا  ،الشرع
  .(1)فقٓر الهحتاج فأحسف إلًٓ.(ال

ٌجٓرة كدفف بجبؿ بالقرب 606شٍر رهضاف عاـ فْ  تكفِ فخر الدٓف الرازل
 هف ٌراة.

  

                                           

 145-143ص 13لمذٌبْ ج سٛـكتآرخ ا٘ 468 -466ىص الكصٓة عٓكف اٖىباء ص ( 1)
 .72 -719، ص2كطبقات الشافعٓة لمسبكْ ج
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 انثبَٙانًجحث 

 ٔثٛئتّعصرِ 

 
انحبنخ انطٛبضٛخ ٔاالجتًبعٛخ انًطهت األٔل: 

 :ٔانثقبفٛخ

م فْ الىصؼ الثاىْ هف أ ٌجٓرة(606-544عاش الفخر الرازم هابٓف )
ٓة فْ ٌذي الفترة تهر بهتغٓرات سٓاسٓة سٛهكاىت اٖهة ا٘، السادس الٍجرمالقرف 

 كاجتهاعٓة كعمهٓة كعقائدٓة ٌاهة سىدرسٍا فٓها ٓمْ:
 الحالة السياسية:

ك كاٚىتصا ف ٓدب فْ  أْ بدسٛهر التْ عرفٍا العالـ ا٘بعد فترات الٌز الٌك
 ٓة كالخارجٓة.أكصاؿ الخٛفة العباسٓة التْ أىٍكتٍا الهشاكؿ الداخم

 المشاكل الداخمية: أما
ٍٓة عمِ الخمفاء العباسٓٓف حٓث  (1)فقد كاىت تعاىِ هف سٓطرة اٖسرة البٓك

هها جعؿ الخمٓفة ، كاىت سمطة الخمٓفة اسهٓة فقط بٓىها استأثر البكٍٓٓكف بالحكـ
بؾ لمتخمص هف بقٓادة طغرل (2)اٚستعاىة بالسٛجقةإلِ  العباسْ القائـ بأهر ا

ٍٓف الذٓف كاىكا قد طردكي هف هىصب الخمٓفة  .سٓطرة البٓك
بؾ بتمبٓة رغبة الخمٓفة كقضِ عمِ آخر همكؾ البكٍٓٓف كأعاد فأسرع طغرل

 ،كبذلؾ أصبح السٛجقة ٌـ أصحاب السٓطرة الفعمٓة، الخمٓفة العباسْإلِ  الحكـ

                                           

ٍٓة فْ  (1) ً كتعكد أصكؿ ٌذي أ سستٍاأاؽ ك الجزء الغربِ هف آراف كالعر قاهت الدكلة البٓك سرة بْ بٓك
كبر عمِ خ اٖىٍا عمِ ٓد اٖأـ ٓتعٓش هف صٓد السهؾ ككاف عمك شاٚسرة إلِ الفرس كاف كالدٌ

ً الذل استطاع هذاف فاستعاف أكف جٓش قكل تهكف هف السٓطرة عمِ ٓكأف  بف بٓك صفٍاف كالرل ٌك
ٓطركف عمِ الخٛفة سٓ اتراؾ الذٓف كاىك سِ الهستكفِ با لمقضاء عمِ اٖبٍـ الخمٓفة العبا

ٍأك   .القرف الخاهس ، أٓةكاخرالقرف الرابع كبدأف بالضعؼ فْ ٓك صٓب ىفكذ البٓك
 ،دقاؽ الذل جهع شهمٍا ككحد كمهتٍاٌِ هجهكعة هف القبائؿ التركٓة تىتسب إلِ سمجكؽ بف  (2)

كلِ عمِ بىكاحِ بخارل ثـ استسمهت كاستقرت أتاف إلِ بٛد ها كراء الىٍر حٓث اىتقمت هف تركس
صبٍاف كجعمٍا عاصهة لً فْ أبؾ حفٓد سمجكؽ حٓث استكلِ عمِ ىٓسابكر كالرل ك قٓادتٍا طغرل

 .9ـ ص2004كلِ صفٍاىِ،دار الهىار الطبعة اٖ، ٓرة(  حركب صٛح الدٓف: اٌٖػ433)
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ٌجٓرة جاء بعدي أخًٓ السمطاف عضد الدٓف  445عاـ  طغرلبؾكبعد كفاة 
إلِ  ٓضـ الشاـأف  حكـ لهدة عشرة أعكاـ كجاء بعدي ابىً همؾ شاي الذم استطاعك 

( هات آخر سٛطٓف السٛجقة 485) عاـ كبكفاتً ٌجٓرة468حكـ السٛجقة عاـ 
العظاـ ككاف ذلؾ إٓذاىا بتفكؾ دكلة السٛجقة فقد خمؼ بعدي أبىاءي فكاىت الخٛفات 

. كقد عاصر الرازم عدة (1)السٛجقةالحكـ هها أدل ضعؼ كتفكؾ دكلة فْ  بٓىٍـ
ة ٛت الهتىازعة فٓها بٓىٍا ٌْ الدكلة الغزىٓك كالدكلة السمجكقٓة كالدكلة  (2)هف الدٓك

 .(4)كالدكلة الفكٓرة (3)الخكارزهٓة
 المشاكل الخارجية: 

رجٓة التْ عاىت هىٍا الخٛفة العباسٓة الحهٛت اأها الهشاكؿ الخ
ككاف ضعؼ الخٛفة ، الحقد كاٚىتقاـ هف الهسمهٓف( التْ كاىت بدافع 5الصمٓبٓة)

ا ٌك الدافع الذم شجع الدكؿ اٖكربٓة قٓادة ٌذي الحهٛت ضد إلِ  العباسٓة كتدٌكٌر
كقد حققت الحهٛت الصمٓبٓة اىتصارات كاستطاعت هف إقاهة دكلة ، الهسمهٓف

 .ْسٛها٘صمٓبٓة فْ الهشرؽ 
فكاىت ، ٓة ركح الجٍادسٛهاٌ٘ذي اٚىتصارات أٓقظت فْ اٖهة أف  إٚ

تؤسس دكلة قكٓة أف  اٖسرة الزىكٓة بقٓادة عهاد الدٓف زىكْ ٌْ التْ استطاعت

                                           

لكتاب العربِ ،بٓركت الكاهؿ فْ التآرخ: ٚبف اٚثٓر،تحقٓؽ الدكتكر عهر عبد السٛـ ،دار ا  (1)
 107-105ص 9، ج ٌػ،1427لبىاف ،

ة ) (2) ا فْ أفغاىستاف كالٍىد ٌػ582-315الدكلة الغزىٓك ( همكؾ ٌذي الدكلة هف اٖتراؾ ككاف اىتشاٌر
حسف  إبرآٌـ: الدكتكر حسف سٛـتآرخ ا٘ ككاف سقكط ٌذي الدكلة عمِ ٓد شٍاب الدٓف الفكرم.

 100-83ص 3ج 1ـ ط1967؛هكتبة الىٍضة الهصٓرة القاٌرة 
( الخكارزهٓٓف هف أتراؾ ها كراء الىٍر كهؤسس الدكلة اىكشتكٓف ٌػ629-487الدكلة الخكارزهٓة ) (3)

 .95، ص4حسف ج إبرآٌـ: حسف سٛـتآرخ ا٘  ككاف سقكطٍا بسبب غزك الهغكؿ
بٛد الٍىد كأفغاىستاف كهؤسسٍا عز الدٓف حسف كآخر اىتشرت فْ  (ٌػ621-543الدكلة الفكٓرة ) (4)

ك تمهٓذ لمرازم ك  : سٛـتآرخ ا٘  .ٌػ612قد استسمـ لخكارـز شاي سىة همككٍا عٛء الدٓف هحهد ٌك
 .163-161ص 4حسف ج إبرآٌـحسف 

 .ٌػ 601كاىتٍت سىة  489ٓىٓة سىة بدأت الحهٛت الصمٓبٓة حهمتٍا اٖكلِ إلِ القسطىط (5)
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ا. كتكج ٌذا اٚىتصار صٛح الدٓف آٖكبْ فْ ك  تهكىت هف استرجاع الهكصؿ الٌر
 .(1)ٌجٓرة( فْ هكقعة حطٓف هف دحر الحهٛت الصمٓبٓة580عاـ )

فْ الجٍة الشرقٓة هف العالـ  (2)قكة التتار كهف الهشاكؿ الخارجٓة ازدٓاد
  .ْسٛها٘

  .كاىت ٌذي ٌْ الحالة السٓاسٓة التْ عاش فٍٓا الفخر الرازم
 الحالة االجتماعية:

فكاىت  ٌجٓرة(606-445أها الحالة اٚجتهاعٓة فْ تمؾ الفترة أم هابٓف)
طبقات إلِ  الهجتهع كاىقسـ، أك أسكأ هىٍا فقد اىتشر الغٛء كالظمـ ،كالحالة السٓاسٓة

ٌْ:  
ـ هف أصحاب الىفكذ كطبقة الجٓكش كالتجار ، طبقة الهمكؾ كالسٛطٓف كغٌٓر

ـ السكاد اٖعظـ كقد، قؿ رفآٌة هف سابقتٍاأككاىت ٌذي  تمِ اب كطبقة العاهة ٌك
 .(3)هعظهٍـ بالفقر كالجكع كالهرض

الهمكؾ ككاف اف هعظها عىد كك، أها الفخر الرازم فقد كاف هف طبقة اٖثٓراء
كخمؼ هف الذٌب هائتْ ألؼ غٓر ها كاف ٓهمكً هف ، ف ههمككان هف الترؾٓلً خهس

 .(4)عقار كدكاب كثٓاب
 الحالة العممية والثقافية:

أها الحالة العمهٓة كالثقافٓة فْ تمؾ الفترة التْ عاش فٍٓا الفخر الرازم فقد 
فقد كاف السٛطٓف ٓتىافسكف فْ  كاىت أفضؿ هف هثٓٛتٍا السٓاسٓة كاٚجتهاعٓة.

                                           

 .10، صحركب صٛح الدٓف: اٚصفٍاىِ، (1)
ٌػ، كبدا ٓعد العدة لغزك الدكلة الخكارزهٓة كدخؿ الرم عاـ 572استمـ جىكٓز خاف الحكـ سىة ( 2)

 .154-130ص 4حسف ؛ ج إبرآٌـ: الدكتكر حسف سٛـتآرخ ا٘  ٌػ،616
ل،تحقٓؽ هحهد عبد الجكز  بف اتظر الهىتظـ فْ تآرخ الهمكؾ كاٚهـ: ٚبِ الفرج عبد الرحهف (3)

 15ـ ج1992 1القادر كهصطفِ عبد القادر ،تصحٓح ىعٓـ زرزكر،دار الكتب العمهٓة بٓركت ط
 .117ص

 .66- 65ص 13: بف كثٓر،جالبدآة كالىٍآة (4)
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غداؽ العطآا لٍـ.فىشطت الحركة كالثقافٓة فْ الدكلة  العمهٓة استجٛب العمهاء كا 
 .(1)ٓة كالفمسفٓة كىشطت حركة الترجهةكازدٌرت العمـك الٓراضٓة كالطبٓع

 
  

                                           

 .11-8ي الكٛهٓة كالفمسفٓة: الزركاف صؤ آراك  فخر الدٓف الرازم( 1)
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 انًجحث انثبنث

 انتعرٚف ثكتبة انتفطٛر انكجٛر

 

 اسمو:
ذا اٚسـ أطمقً ٓقكؿ فْ ، الفخر الرازم ىفسً عمِ كتابً التفسٓر الكبٓر ٌك

 أكثر ها ٓدعِ فًٓأف  الفقً )كاعمـ إىا بٓىا فْ التفسٓر الكبٓر أصكؿكتابً الهعالـ فْ 
 (1)التخصٓص كالهعتهد فْ جكاز الىسخ العقؿ كالىقؿ(عمِ  ٓصح حهمًفإىً  ىسخأىً 

ؿأىكار السرار التىٓزؿ ك أٓر الكبٓر )ٖىً أطمؽ عمِ كتابً كقٓؿ اسهاي التفس اسـ  تأٓك
سهِ (2)الصغٓر( القرآفتفسٓر   ا٘هاـ هىاقب كتابً فْ بهفاتٓح الغٓب كقاؿأٓضان  ٓك
كٓفٓة  عمِ ككقؼ، صىفىاي الذم الكبٓر التفسٓر طالع هفأف  )كاعمـ :الشافعْ
أف  عمـ، تعالِ ا كتاب هف (3)الشافعْ هذٌب كفؽ عمِ لمهسائؿ استىباطىا

 .(4)ساحؿ لً(الشافعْ كاف بحر ٚ 
 عمِ الفقً فْ هسألة هائة هىٍا استىبطىا قد الكضكء آٓةأف  اعمـ :أٓضا كقاؿ

 .(5)الكبٓر( التفسٓر كذكرىاٌا فْ الشافعْ ا٘هاـ هذٌب
 الكبٓر التفسٓر فْ ذكرىا أىا: )الخاهس الكجً :التقدٓس أساس كتابً فْ كقاؿ

 .(1)(...تعالِ قكلًأف 
                                           

 أحهداٖصكلِ الهفسر فخر الدٓف الرازل ،تحقٓؽ عادؿ  هاـالهحصكؿ فْ عمـ أصكؿ الفقً: ا٘ (1)
ـ 1999ٌػ، 1420 2ط  ،اهكتبة العصٓرة صٓدا بٓركت عمِ هحهد هعكض، جكد،عبد الهك 

 .61ص
 .45الكٛهًٓ كالفمسفٓة: زركاف ص آراؤيالفخر الرازل ك   (2)
 القرشْ السائب بف شافع بف عثهاف بف العباس بف إدٓرس بف هحهد ا الشافعْ: أبك عبد هاـا٘ (3)

 هف هىٍها، ككاف لمدٚئؿ ىزاعا الىاس ، كأشدالسىةك  القرآفبهعاىْ  الىاس أعمـ هف الهطمبْ، كاف
خٛ دان قص الىاس أحسف  ٓىسب إلِ شْء العمـ ٚك ٌذا تعمهكا الىاسأف  أقكالً: كددت ، فهفصان كا 
طاؼ ٓضربكاأف  الكٛـ أٌؿ فْ ٓقكؿ: حكهْ ٓحهدكىْ، كاف عمًٓ، ٚك فأكجر أبدا هىً د، ٓك  بالجٓر
ىادل فْ  ق َُٓ سىة الكٛـ، كلد عمِ كأقبؿ السىةك  الكتاب ترؾ هف جزاء ٌذا عمٍٓـ القبائؿ ٓك

 التراث إحٓاء دار ِّٗ، صالرازم هحهد الشافعْ كهىاقبً، ٖبْ : آداب .ػٌ َِْ سىة تكفْ
 .1العربْ ط 

 .192، صفخر الدٓف الرازم هاـهىاقب الشافعْ: ا٘ (4)
 .200، صالهرجع السابؽ (5)
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 فْ فهذككرة الهفصمة اٖجكبة كأها) :الدٓف أصكؿ فْ اٖربعٓف كتابً فْ كقاؿ
 .(2)الكبٓر( التفسٓر

 هختار حكٓـ قادر العالـ إلًأف  عمِ الدٚئؿ أىكاع): العالٓة هطالبً فْ كقاؿ
 .(3)الكبٓر( التفسٓر فْ الباب شرح ٌذا فْ بالغىا قد أىا اعمـ :رحٓـ

 أسباب تأليف التفسير الكبير:
ٛن ٓذكر الفخر الرازم ىفسً أسباب تألٓؼ التفسٓر الكبٓر  هر أىً  )أعمـ قائ

أف  ٓهكف -ٓعىِ الفاتحة - ٌذي السكرة الكٓرهةأف  ىْ بعض اٖكقاتعمِ لسا
كقـك هف أٌؿ ، فاستبعد ٌذا بعض الحساد، هسألةٓستىبط هف فكائدٌا عشرة أٚؼ 

أىفسٍـ هف التعمقات الفارغة عف ها ألفكي هف عمِ  حهمكا ذلؾ، الجٍؿ كالغْ كالعىاد
فمها شرعت فْ تصىٓؼ ٌذا ، كالكمهات الخالٓة عف تحقٓؽ الهعاقد كالهباىْ، الهعاىْ
ها ذكرىاي أهر أف  ذي الهقدهة لتعتبر كالتىبًٓ عمِ)التفسٓر الكبٓر( قدهت ٌ الكتاب

 .(4)ههكف الحدكث.(
 تاريخ تأليفو:

لـ ٓذكر الرازم تآرخ اٚىتٍاء هف التألٓؼ عىد فراغً هف تفسٓر كؿ السكر 
ىها  ٍا فْ تفسٓري أثبتآرخ التْ كهف خٛؿ التك  ً فْ ىٍآة تفسٓري لبعض السكر.أثبتكا 
ىً لـ ٓفسر أك  (5)هختمفة فترات هتقطعة كفْ أهاكففْ  عهؿ عمِ تفسٓريأىً  ىجد

بتسمسؿ السكر كها ٌك بالهصحؼ بؿ فسر بعض السكر الهتأخرة قبؿ السكر  القرآف
كد (6)فهثٛ اىتٍْ هف تفسٓر سكرة ٓكىس الهتقدهة كسؼ (7)ٌك برآٌـ (1)كالرعد (8)ٓك  كا 

 .(3)قبؿ سكرة اٖىفاؿ (2)
                                                                                                                         

 .68التقدٓس،  أساس (1)
 .الجٓؿ دار ،، طُْٓالدٓف، لمرازم،  أصكؿ فْ اٖربعٓف كتاب (2)
 .355، صْ،، ج العالٓة، لمرازم الهطالب (3)
 .11ص، 1981الطبعة اٖكلِ  دار الفكر بٓركت، التفسٓر الكبٓر: فخر الدٓف الرازل، (4)
 .239ص 16،ج 214ص 15، ج122ص ،11ج ،156ص ،9التفسٓر ج  (5)
 .183ص 17الهرجع السابؽ ج (6)
 .84ص 18الهرجع ىفسً ج (7)
 .233ص18ىفسً ج (8)
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 (: 4التعريف بالتفسير الكبير)
( 5)هجمدات(ىً فْ ثهاىٓة إٓة هجمدات ٓقكؿ ابف أبْ أصٓبعة )ٓقع فْ ثهاى

قكؿ الذٌبْ ) كفًٓ ٓستطرد الهؤلؼ فْ العمـك الككىٓة ، (6)(ىً فْ اثىْ عشر هجمدان إٓك
ذكر الهسائؿ اٖ ة كالبٛغٓة كٓبٓف الرازم فْ تفسٓري هعاىْ صكلٓك ٓة كالكٛهٓة كالىحٓك

شاراتً.كٓعتبر ٌذا الكتاب هف  الكٓرـ القرآف كتب التفسٓر كأعظهٍا كأكسعٍا  أجؿكا 
ا ه ختمؼ عف باقْ التفاسٓركأغزٌر همئ بكؿ أىكاع العمكـ فقد ضهىً بأىً  ادة. ٓك

 حصٓمة ها تكصؿ إلًٓ فْ كتبً التْ ألفٍا هف قبؿ التفسٓر.
 منيج الرازي في التفسير الكبير:

كمهات إلِ  فٍك ٓقسـ أٓة ،اتبع الفخر الرازم الهىٍج التحمٓمْ فْ تفسٓري
قسهٍا فْ شكؿ أبحاث هستقمة ،هفردة أك هجهكعة هف  هسألةحٓث فْ كؿ هبحث  ،ٓك

رد، هسألةثـ ٓبدأ فْ تفٓرؽ كؿ  ،الهسائؿ ٌذا الرأم بعدة أراء عمِ  كقد ٓذكر رأم ٓك
كذا ٓتشعب حدٓثً عف جهمة كاحدة هف أٓة  ،كأقكاؿ  عدة شعب.إلِ  ٓةالقرآىٌك

كها عىْ فْ تفسٓري بذكر هىاسبة السكر بعضٍا لبعض كهىاسبة أٓات 
فٓذكر لٕٓة الكحدة سببا ، .فٓذكر أكثر هف هىاسبة كسبب لىزكؿ السكرةبعضٍا لبعض

أك أكثر هف سبب حسب ها ركم فٍٓا فٍك ٓذكر جهٓع اٖقكاؿ فْ سبب ىزكؿ أٓة 
ٍا فهثٛ فْ تفسٓري إذا  ثـ ذكر رآك ا ٓك ذكٌر كاىت ٌىاؾ ركآة قاطعة ٓهٓؿ إلٍٓا ٓك

ڦ    چ  چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ       ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ چلقكلً تعالِ: 

چچ
ا: فالركآة اٖكلِ: قاؿ  قاؿ الرازم (7) بف عباس: ىزلت ا)فْ سبب الىزكؿ كجٌك

                                                                                                                         

 .72ص 19ىفسً ج (1)
 154.ص 19ىفسً ج (2)
 .222ص 15ىفسً ج (3)
كطبعة  ،هجمدات ثهاىٓةٌػ، فْ 1307هف طبعات الكتاب طبعة الهطبعة الخٓٓرة بهصر عاـ  (4)

ر فْ ستة عشر هجمدان الهصٓرة بهٓداف اٖلهطبعة البٍٓة ا حٓاء التراث العربْ إة دار كطبع ،ٌز
 .ٌػ، كتقع ٌاتاف الطبعتٓف فْ ستة عشر هجمدان 1405دار الفكر عاـ  كطبعة ،بٓركت

 .39ص ،2ج صٓبعة،أأبْ  ىباء: بفعٓكف اٖ (5)
 .155ص 28الىبٛء: الذٌبْ، ج أعٛـسٓر  (6)
 .212، أٓة سكرة البقرة اؿ (7)



37 
 

كالركآة الثاىٓة: ىزلت فْ رؤساء الٍٓكد كعمهائٍـ هف ، بْ جٍؿ كرؤساء قٓرشأ فْ
الهىافقٓف كالركآة الثالثة: قاؿ هقاتؿ: ىزلت فْ ، بىْ قٓرظة كالىضٓر كبىْ قٓىقاع
 .(1()ٚ هاىع هف ىزكلٍا فْ جهٓعٍـأىً  عبد ا بف أبْ كأصحابً كاعمـ

 كأٓضا عىِ فْ تفسٓري بالغة العربٓة كالبٛغة كبذكر كجكي القراءات كا٘عراب
كتكسع فْ الهباحث الفقٍٓة فعىِ كثٓرا ، ٓةصكلفْ تفسٓري بالقكاعد اٖأٓضان  كاٌتـ

ترجٓح أراء ا٘هاـ إلِ  أراء الفقٍٓة ككاف ٓهٓؿ بذكر الهسائؿ الفقٍٓة كعرض جهٓع
ة كأفعاؿ ا كأفعاؿ  هسألةكفْ ، كالرد عمِ هخالفٍٓا (2)الشافعْ آٓات الصفات كالرٓؤ

فىد  (3)هىٍج اٖشعرمعمِ  لالفرؽ اٖخر ك  ةالهعتزلأقكاؿ عمِ  العباد كاف ٓرد ٓك
قكؿ فْ ذلؾ: )لٓس ٖحد ٓقصد –تكرركف ٌذي الكجكي ٓعٓبىا فٓقكؿ إىكـ أف  أقكالٍـ ٓك

ء أف  فْ كؿ هكضع فاىا ىقكؿ:-الجبر كاٚختٓار هسألةة فْ الهعتزلعمِ  ردكدي ٌٚؤ
ٛة لٍـ كجكي هتعددة فْ الهعتزل أٓضان  فىحف، ت الجزاء فٍـ ٓكرركىٍا فْ كؿ أٓةتأٓك

ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  چ  تعالِفهثٛ فْ تفسٓر قكلً  (4)ىكرر الجكاب عىٍا فْ كؿ أٓة(

                                           

 .5ص ،6الرازل ج :التفسٓر الكبٓر (1)
 .694-691ص 7الىبٛء: الذٌبْ ،ج أعٛـسٓر سبؽ تخٓرجً،   ،هاـ الشافعْا٘ (2)
بف سالـ بف إسهاعٓؿ بف عبد ا بف  إسحاؽبشر بف أبْ ٌك أبك الحسف عمِ بف إسهاعٓؿ  (3)

فْ  ٌػ، كاف عمهان 206هكسْ اٖشعرم كلد سىة أبْ  هكسْ ٓىتٍْ تسبً إلِ الصحابْ الجمٓؿ
ً اٚعتزاؿ عف زكج أهً الجبائْ كلها  أخذالذكاء كالحكهة كقكة الفٍـ  برع فْ هعرفة اٚعتزاؿ كٌر

تقدٓـ العقؿ عمِ الىقؿ  اٖشعرمراء آٌـ أبف كٛب كتطكر هذٌبً بعد كفاتً ك هىً كسمؾ هسمؾ  أكتبر 
ا بالعقؿعىد التعرض كى العبد ٚ == == التصدٓؽ ،قدرة  ، ا٘ٓهاف ٌكفْ الصفات ٚ سبع أثبتٌك

ا ، كافؽ    ٌػ،324كالجهاعة فْ كثٓر هف أصكلً تكفْ سىة  السىة أٌؿتأثٓر لٍا فْ حدكث هقدكٌر
 .367-365ص 10ج ،سٓر أعٛـ الىبٛء: الذٌبْ ،286-284ص 3كفٓات اٖعٓاف: ج

 .147ص 3التفسٓر الكبٓر: ج (4)
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چڤڤ
فْ  (2)فذكر حجج القاضْ عبد الجبار، عدة هسائؿ قد فسر ٌذي أٓة فْ، (1)

ة ة ثـ أبطمٍا بأربعة أكجً ثـ ذكر إحدل عشر حجة ٘ثبات الرٓؤ  .(3).ىفْ الرٓؤ
فقد عمؿ الرازم هٓٛد عٓسْ عمًٓ ، التفسٓر العقمْ لٕٓاتإلِ  كها ىجدي ٓهٓؿ

الفٛسفة  أدلةالهسمهٓف ذكر  أدلةذكر أف  فبعد عقمٓان  السٛـ هف غٓر أب تفسٓران 
ٛن كرجحٍا  حدكث الشخص هف غٓر ىطفة اٖب ههكف؟ أف  قٓؿ: كلـ قمتـ )فإف قائ

ها عمِ ، الهسمهٓف فاٖهر فًٓ ظاٌر... أصكؿقمىا: أها عمِ  الفمسفة  أصكؿكا 
دؿ عمًٓ كجكي...( زي ظاٌر ٓك كىجدي فْ تفسٓري ٍٓتـ ببٓاف هكٓة  (4)فاٖهر فْ تجٓك

السكرة هف هدىٓتٍا كىجدي دائـ البحث فْ أٓة كها ٓتفؽ هع ككىٍا هكٓة أك هدىٓة 
ٛن  )سكرة  ٓقكؿ كها ٍٓتـ بعدد آٓات السكرة كأٓف ىزلت ففْ بدآة تفسٓري لسكرة البقرة هث

ىزلت بهىِ فْ حجة الكداع كآٓاتٍا هائتاف كست  (281البقرة هدىٓة إٚ أٓة 
 .(5)كثهاىكف(

بأف  القائمٓف (6)كقد اتبع رأل الصحابة كالهفسٓرف ،فكاتح السكر كها اٌتـ بعمـ
ٌذي الفكاتح غٓر هعمكهة بأف  عمـ هستكر.فىجدي ٓقكؿ )القكؿٌذا سر هحجكب ك 

 ذكر أقكاؿ الذٓف رأكاأىً  كها (7)ٓككف حقا...(أف  هركل عف أكابر الصحابة فكجب
 فٍٓـ كفِ الىٍآة تكصؿالهراد هف ٌذي الفكاتح هعمـك كذكر حججٍـ كحجج هخالأف 
ِ إلِ  كفتح باب الهجازفات ، الكٛـ فْ هثؿ ٌذي الفكاتح ٓضٓؼأف  )أعمـىتٓجة ٌك

 .(8)ا(إلِ  ٓفكض عمهٍاأف  فاٖكلِ، هها ٚ سبٓؿ إلًٓ

                                           

 .103أٓة  ،،سكرة اٖىعاـ( 1)
ة الهعتزلٌػ، كاف شٓخ 415الهتكفِ عاـ  الهعتزلْبادل أبف عبد الجبار الٍهذاىِ اٖسد أحهد ٌك  (2)

فْ عصري ككاىكا ٓمقبكىً بقاضْ القضاة كلْ القضاء بالرم كهات فٍٓا لً هصىفات كثٓرة هىٍا 
 .4ص ،كمِصكؿ الخهسة( : اٖعٛـ: الزر ك)شرح اٖ (اٖهالْك) عف الهطاعف( القرآف)تىٓزً 

 .156ص، 3التفسٓر الكبٓر ج (3)
 .53-52،، ص8التفسٓر الكبٓر، ج  (4)
 .3ص، 2الهرجع السابؽ ج (5)
 ٍا.فسى الصفحةالهرجع السابؽ  (6)
 .5ص 2الهرجع السابؽ ج (7)
 .122ص 27الهرجع السابؽ ج (8)
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ة دكف تخٓرجٍا كدكف بٓاف  كها ىجد فْ تفسٓري قمٓؿ هف اٖحادٓث الىبٓك
 . صحتٍا هف ضعفٍا
اتٍـ فْ الككف آفْ تفسٓري بذكر أٓضان  كعىْ الرازم راء الفٛسفة كىظٓر

ت عمِ تفسٓري غفمسفٓة كالكٛهٓة حتِ طكتجدي ٓستطرد فْ الهباحث ال، كتفىٓدٌا
ٓكرد شبٍة أىً  ٌذا القكؿ هعىِك  )ٓكرد الشبٍة ىقدا كٓحمٍا ىسًٓ( حتِ قٓؿ فًٓ

تكسع فْ تحقٓقٍا أكثر هف أصحابٍا أف  . إٚضعٓفان  ثـ ٓرد عمٍٓا ردان  ،الهخالفٓف ٓك
ـ ٓجد ٌذا الكٛـ الهعتزلالهتأهؿ فْ طٓرقة الرازم فْ ىقض شبً  ة كالفٛسفة كغٌٓر

قٓؿ فًٓ )فًٓ كؿ  كأٓضان  ثـ بعد ذلؾ ٓقـك بىقدٌا. ،هبالغ فًٓ فٍك ٓأتْ بالشبٍة كأدلتٍا
ٛن كرد السبكْ عمِ ٌذا  (1)شْء ٚ التفسٓر( إىها فًٓ هع ، )ها اٖهر ٌكذا :قائ

إٓاٌا  انٓ لفْ ها أكرد هف هسائؿ العمـك جا )كالفخر الرازم لـ ٓكف (2)كؿ شْء( التفسٓر
هة، إٓاٌا عمِ كجً اٚستكثار كاٚستطراد ، إىها ٌك سائر فْ ذلؾ عمِ طٓرقة قٓك

إذ ٓأخذ فْ بٓاف هفادٌا  ،الهطمكب اٖكؿ إىها ٌك أٓةأف  تسٓر عمِ اعتبار
حسب قكاىٓف المغة العربٓة كىكت عمِ هحؿ استخراجً هف التراكٓب ب اٖصمْ هكقفان 

ثـ ٓذٌب فْ تربٓة ذلؾ الهعىِ كتكسٓعً  ،هقتصدا فْ ذلؾ غٓر هسرؼ، بٛغتٍا
حكاـ تسمسؿ الهعاىْأ ربط أكفْ  هذٌب ا٘باىة كالتفصٓؿ هجتٍدا  ،صؿ الكٛـ كا 

الهساس بهطالب حكٓهة إلِ  حتِ تىتٍْ بذاتٍا ،كالتىبًٓ عمِ تكلٓد بعضٍا البعض
ىٍا حمؽ هتههة سمسمة الهعىِ الهرتبط بأصؿ أٓسكقٍا حٓىئذ عمِ  ،كهسائؿ عمهٓة

 .(3)حكـ كجً هف الربط(أْ عمِ القرآىالهفاد 
شتهؿ  ،كفًٓ فكائد عظٓهة ،ٓعتبر ٌذا الكتاب هف هراجع التفسٓر الكبٓرة ٓك

ذكر فًٓ الحكـ الشرعْ فْ آٓات اٖحكاـ ،عمِ شتِ العمـك كفًٓ ىقاش عقدم هع  ،ٓك
ـ فْ هسائؿ العقٓدةة الهعتزل هسائؿ المغة العربٓة هف أٓضان  كفًٓ ،كالفٛسفة كغٌٓر

ا فٍك هف  عراب كغٌٓر  كتب التفاسٓر. أجؿبٛغة كا 
 ىل أكمل الرازي كتابو التفسير الكبير؟:

                                           

 .254، ص4بالكفٓات: الصفدل.ج ْالكاف (1)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا (2)
 .47كرجالً: ابف عاشكر صالتفسٓر  (3)
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 ،ا٘هاـ فخر الدٓف الرازمإلِ  ،ٚ خٛؼ فْ ىسبة كتاب التفسٓر الكبٓر
 الكبٓر بالتفسٓر الرازم كتصٓرح، إلًٓ فجهٓع الذٓف ترجهكا لً ىسبكا ٌذا الكتاب

حالتً  كها صرح الرازم (1)القضآا لبعض هىاقشتً عىد هؤلفاتً هف عدد فْ عمًٓ كا 
ٌذا  هصىؼ الرازم هحهد )ٓقكؿ كقكلً، الكتاب هصىؼ كأىً التفسٓر فْ باسهً
كلكف ، (3)(الرازم عهر بف هحهد الكتاب ٌذا هصىؼ كقكلً )ٓقكؿ، (2)(الكتاب

 ،الرازم لـ ٓكهمًأف  إلِ فٍىاؾ هف ٓذٌب، فْ إكهاؿ الرازم لٍذا الكتابالخٛؼ 
ء بٓىٍـ خٛؼ فْ الحد الذم كصؿ إلًٓ الرازم فْ تفسٓري ٚؤ أىً  فٍىاؾ هف ٓرل ،ٌك

ىاؾ  (ص)تفسٓري عىد سكرة كقؼ فْ أىً  فْ سكرة اٖىبٓاء كهىٍـ هف ٓرل كقؼ ٌك
  .أٓف كصؿ فْ تفسٓريإلِ  كلـ ٓبٓف ،لـ ٓكهمً ككقؼ عىد ٌذاأىً  هف قاؿ

ىاؾ هف ٓرل التفسٓر الكبٓر كمً هف تصىٓؼ الرازم كلقد اعتهدت أىً  ٌك
 ثٛثة هحاكر ٌْ:عمِ  الباحثة لدراسة ٌذي القضٓة

 .الرازم لـ ٓكهؿ تفسٓري كأدلتٍـأف  الهحكر اٖكؿ: الذٓف قالكا
 .أدلتٍـك الرازم أكهؿ تفسٓري أف  الذٓف قالكا الهحكر الثاىْ:
 .الهىاقشة كالترجٓح الهحكر الثالث:

 كأدلتٍـ: (4)الرازم لـ ٓكهؿ تفسٓريأف  الذٓف قالكا
صٓبعة فْ ترجهة الرازم كفْ بٓاف هؤلفاتً أفْ كتاب عٓكف اٖىباء ٚبف أبْ 

هجمدة بخطً الدقٓؽ سكل )كتاب التفسٓر الكبٓر الهسهِ بهفاتٓح الغٓب اثىتا عشر 
م أكهؿ الراز أف  كظاٌر ٌذا القكؿ (5)تفسٓر الفاتحة هجمد(فرد لٍا كتاب أفإىً  الفاتحة

بف  أحهدصٓبعة فْ الكتاب ىفسً فْ ترجهة شهس الدٓف أالتفسٓر كلكف ذكر بف أبْ 
                                           

، ٖٔالتقدٓس ص أساس ُّٗ، صالشافعْ هاـا٘ ، هىاقبُٔ، صالفقً أصكؿ فْ : الهعالـ (1)
 .455، ص4، ج العالٓة الجٓؿ، الهطالب دار .ط 145، صالدٓف أصكؿ فْ اٖربعٓف كتاب

 .ٗٔ، صَُ، ج الكبٓر التفسٓر( 2)
 .ٖ، صُّ، ج الكبٓر التفسٓر (3)
كاهىة: ابف حجر كالدرر ال ٌػ، ،606: شهس الدٓف الذٌبْ فْ حكادث سىة سٛـتآرخ ا٘  (4)

ٓدٌـ فْ ذلؾ الدكتكر هحهد حسٓف الذٌبْ فْ كتابً التفسٓر كالهفسٓرف أك  ،304ص 1العسقٛىِ ج
 كغٓري.

 .29ص 2صٓبعة جأبف أبْ ا: اٖىباءعٓكف ( 5)
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كابف خطٓب الرم  (2)ٚبف خطٓب الرم( القرآفلً )تتهة تفسٓر أف  (1)خمٓؿ الخكبِ
  .ٌك الفخر الرازم

 القرآففْ ترجهتً لمرازم عىد بٓاف هؤلفاتً )فٍٓا تفسٓر  ابف خمكاف كذكر
ك كبٓر جدا كلكىً لـ ٓكهمً شرح سكرة الفاتحة ، الكٓرـ جهع فًٓ كؿ غٓرب كغٓربة ٌك

 .(3)فْ هجمد(
التفسٓر الكبٓر هف أف  طبقاتً فْ ترجهتً لمفخر الرازم كذكر السبكْ فْ

بف هحهد  أحهدتً لىجـ الدٓف كلكىً فْ ترجه، هؤلفاتً كلكف لـ ٓذكر أكهمً أـ ٚ
 .(5))كلً تكهمة عمِ تفسٓر ا٘هاـ فخر الدٓف الرازم( :قاؿ (4)الغهكلْ

بف ارات الذٌب لٗسىكم فْ ترجهة الغهكلْ: )كهؿ تفسٓر كفْ شذ
  .بف الخطٓب ٌك فخر الدٓف الرازماك  (6)الخطٓب(

كلكىً لـ دل فْ طبقات الهفسٓرف )كهف تصاىٓفً التفسٓر الكبٓر ك كقاؿ الدا
 .(7)ٓكهمً(

كؿ هف إلِ  أصحاب ٌذا الرأم ٓىسبكف تكهمة التفسٓرأف  كقد عمـ هف ها هر
ا  ،الخكبِ كالغهكلِ كلكف لـ ٓذكركا أٓف كقؼ الرازم فْ تفسٓري ٚك السكر التْ فسٌر

 كؿ هف الخكبِ كالغهكلِ.
كقؼ عىد تفسٓر سكرة اٖىبٓاء كحجتٍـ ها كجد عمِ أىً  كهىٍـ هف ٓرل

ٛن ٌاهش كتاب كشؼ الظىكف ها ىصً )الذم رأٓىاي بخط السٓد  عف شرح  هرتضْ ىق
 .(8)سكرة اٖىبٓاء(إلِ  كصؿ فًٓأىً  الشفا لمشٍاب

                                           

بف اىباء: ف اٖك ٌػ، : ع637ٓسىة  الخكبْ تكفْبف خمٓؿ  أحهدٌك شهس الدٓف قاضْ القضاة  (1)
 .155ص 13: بف كثٓر جالبدآة كالىٍآة، 171ص 2صٓبعة جأأبْ 

 .171ص 2اصٓبعة: جبف أبْ ا: اٖىباءعٓكف  (2)
 .474 1: جابف خمكاف :اٖعٓافكفٓات  (3)
 .179، ص5طبقات السبكِ: ج  ٌػ،727بف هحهد الغهكلِ تكفْ سىة  أحهدٌك ىجـ الدٓف  (4)
 .179ص 5طبقات الشافعٓة: السبكِ: ج (5)
 .216ص ،6شذرات الذٌب: الذٌبْ: ج (6)
 .75ص ،2ج ،طبقات الهفسٓرف: الداككدل (7)
 .207ص 1التفسٓر كالهفسركف: دكتكر الذٌبْ ج ،299ص ،2كشؼ الظىكف: حاجِ خمٓفة ج  (8)
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 ذلك: عمى  وحجتيم
ا بٓف ، الفرؽ فْ اٖسمكب كفْ ذكر أقكاؿ الحكهاء كالهسائؿ الٓراضٓة كغٌٓر

 سكرة اٖىبٓاء كها بعدٌا. ها قبؿ
ذي العبارات أف  ككذلؾ ها كرد فًٓ هف عبارات ٚ ٓهكف تصدر هف الرازم ٌك

چڦ  ڦ    ڦ چ  :تعالِجاءت فْ تفسٓر سكرة الكاقعة فْ قكلً 
حٓث قاؿ )شْء  (1)

ٓتً فْ كٛـ فخر الدٓف الرازم رحهً ا كبعدٌا فرغت هف كتابة ٌذا هها أهف ٌذا ر 
 .(2)عمِ أىِ هعترؼ باىْ أصبت فًٓ فكائد ٚ أحصٍٓا(، خاطريكافؽ خاطرم 

چچ  چ  چ        چ  چ  كفِ تفسٓري لىفس السكرة لقكلً تعالِ:
حٓث قاؿ:  (3)

ا ا٘هاـ فخر الدٓف الرازم أصكلاٖكلِ:  هسألة)ال فْ هكاقع  -رحهً ا–ٓة ذكٌر
بأجكبة  -رحهً ا –عضٍا.... كقد أجاب عىً ا٘هاـ فخر الدٓف بكثٓرة ىحف ىذكر 
 .(4)لـ ٓذكر ها أقكؿ فًٓ(أىً  كثٓرة كأظف بً

ىً لـ أالقائؿ ٌك غٓر الرازم ك أف  ي العبارات تدؿ دٚلة كاضحة عمِكقالكا ٌذ
 آخر قد شاركً فًٓ ٘كهاؿ ها ىقص فًٓ. ٌذا الجزء هف التفسٓر كاف هؤلفان إلِ  ٓصؿ

 وأدلتيم: (5)الذين قالوا أكممو بنفسو
الرازم لها اىتصب آخر )أف  عاشكر فْ كتابً التفسٓر كرجالً:بف آقكؿ 

حٓاتً لتصىٓؼ التفسٓر تهكف هف إخراج شْء هىً فْ تحٓرري الىٍائْ كبقْ شْء 
تصىٓفً كتحٓرري كالحؽ فْ عمِ  فاقبؿ، فْ اٖهالْ كالهسكدات بٓد بعض تٛهٓذي

ك ،ذلؾ اٖصؿ بالفرع هف كضعً فْ  فالكتاب بركحً ٌك لمرازم كمً كبتحٓرري ٌك
 .(6)اٖكؿ ككضع تمهٓذي الخكبْ فْ أخر(

                                           

 .23 ، أٓة،سكرة الكاقعة (1)
 .156ص، 29ج ،التفسٓر الكبٓر (2)
 .24 أٓة ،،سكرة الكاقعة (3)
 .157ص 29التفسٓر الكبٓر ج (4)
فخر الدٓف الرازم  هاـ،الدكتكر عمِ هحهد العهارل: ا٘ 90ابف عاشكر: التفسٓر كرجالً ص( 5)

،هحهد صالح زركاف: فخر الٓف  56، الدكتكر هحسف عبد الحهٓد: الرازم هفسرا ص187-161ص
 الكٛهٓة كالفمسفٓة ص آراؤيالرازم ك 

 .90التفسٓر كرجالً: ابف عاشكر ، ص (6)
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تْ التفسٓر اء)الذم اىتٍٓت إلًٓ بعد قر  فٓقكؿ: أها الدكتكر هحسف عبد الحهٓد
قد اخطئكا  –الرازم لـ ٓكهؿ تفسٓري ٓعىْ بٍـ القائمٓف بأف  – ءجهٓع ٌٚؤأف  كمً

 ٓصمكاأف  لكاف هف الههكفىتٓجة لعدـ قراءتٍـ جهٓع التفسٓر.إذ لك فعمكا هثمها فعمت 
كإلِ  إلِ  اعتبارا هف سكرة الفاتحة التفسٓر )هفاتٓح الغٓب(أف  ها كصمت إلًٓ ٌك

 .ىٍآة سكرة الىاس لً كلٓس لغٓري
آخر اشترؾ فْ كتابتً لٓس  شخصان أف  ف ها كرد فًٓ هف عبارات تدؿ عمِأك 

فْ الحاشٓة الهتف أك كتبت إلِ  إٚ تعمٓقات هتىاثرة هف بعض تٛهٓذي أضٓفت
 .(1)كدخمت فْ الهتف فْ أثىاء استىساخً(

 :وأدلتيم في ذلك
ٚن: ْ تىقسـ أك  :ىكعٓف هف ا٘حاٚتإلِ  ا٘حاٚت ٌك
 بعض هؤلفاتً فهثٛ فْ تفسٓر سكرة اٖىبٓاء ٓقكؿ:إلِ  الىكع اٖكؿ: إحاٚت 

فْ )أها الهأخذ اٖكؿ فقد تكمهىا فًٓ فْ الجهمة فْ كتابىا الهسهِ بالهحصكؿ 
ك هف كتب الرازم الهعركفة (2)(صكؿاٖ  .ٌك

ْ هبثكثة فْ جهٓع إلِ  كالىكع الثاىْ: ا٘حاٚت السكر الهتقدهة كالهتأخرة ٌك
ر قكلً فْ تفسٓر سكرة الشعراء سبٓؿ الهثاؿ ٚ الحصعمِ  أجزاء التفسٓر ىذكر هىٍا

 هسألةكفْ تفسٓر سكرة العىكبكت )ال (3)عمـ إىا قد بٓىا فْ سكرة اٖىعاـ....(أ)ك 
كقكلً فْ  (4)الثالثة: قد ذكرىا تهاـ ذلؾ فْ سكرة البقرة كىٓزد ٌىا عمِ ها ذكرىاي....(

كفْ تفسٓر سكرة الرحهف  (5)فْ سكرة لقهاف )كذكرىا فْ تفسٓر اٖىفاؿ فْ أكائمٍا(
 .(6))كقد ذكرىا ٌذا كمً فْ تفسٓر سكرة الفاتحة(

                                           

 .56الرازم هفسرا: الدكتكر هحسف عبد الحهٓد ص 1))
 .196، ص22التفسٓر الكبٓر ج (2)
 .130ص 24، ج التفسٓر الكبٓر (3)
 .28، ص26الهرجع السابؽ ج (4)
 .141، ص25ج ًفسىالهرجع (5)
 .84، ص29، ج ًجع ىفسالهر (6)
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ِ فْ الفترة التكآرخ الك ثاىٓان: ثٓرة التْ دكىٍا الرازم فْ ىٍآة هعظـ السكر ٌك
ِ فْ بدآة التفسٓر كفْ كسطً كأخري ػ603ٌكسىة  ػ595ٌهابٓف   .ٌك

ربٓع أكؿ  ففْ آخر سكرة آؿ عهراف: )تـ تفسٓر ٌذي السكرة ٓـك الخهٓس
كذا ثبت التآرخ فْ أكثر السكر (1)اٖخر سىة خهس كتسعٓف كخهسهائة( إلِ  (2)ٌك

آخر سكرة الكٍؼ حٓث قاؿ: )تـ التفسٓر ٓكـ الثٛثاء السابع عشر هف صفر ستة 
آخر إلِ  ثـ استهر التآرخ فٓها بعد ذلؾ بٓف السكر (3)اثىٓف كستهائة فْ بمدة غزىٓف(

 متفسٓر سكرة الفتح: )تـ تفسٓر ٌذي السكرة فْ ٓـك الخهٓس السابع عشر هف ذ
 .(4)الحجة سىة ثٛث كستهائة ٌجٓرة(

 .ها بعد سكرة اٖىبٓاءإلِ  كصؿ بتفسٓريأىً  كهف خٛؿ ٌذي التكآرخ ٓتبٓف
كحدة اٖسمكب كالهصادر كالترجٓح كالتكافؽ التاـ فْ الهصطمحات كاٚتجاي  ثالثان:

الكاحد فْ إبداء أراء كاختٓار العقائد كدفع الشبٍات ككذا أسمكب اٖسئمة كاٖجكبة 
فْ إثارة الهسائؿ الفكٓرة كالبٛغٓة كطٓرقة اٚستدٚؿ كاٚستىباط كها شابً ذلؾ هف 

 .(5)الردكد كالهىاقشات
 شة والترجيح:المناق

الذٓف –الفٓرؽ الثاىْ  أدلةأف  قٓف تبٓف لمباحثةٓالفر  أدلةبعد الىظر كالتأهؿ فْ 
بأف  ها كردٖف  كذلؾ، الفٓرؽ اٖكؿ أدلةاقكم هف  -الرازم أكهؿ تفسٓريأف  ٓركا

سكرة اٖىبٓاء قد ردي أصحاب الرأم الثاىْ با٘حاٚت إلِ  الرازم كصؿ بتفسٓري
ذي ا٘حاٚت   شهؿ.أفْ الترجٓح ك  أقكلالكثٓرة الهكجكدة فْ التفسٓر ٌك

ككذلؾ التكآرخ التْ دكىٍا الرازم فْ ىٍآة كثٓر هف السكر كرد فٍٓا تكآرخ 
  .لتفسٓر سكر بعد سكرة اٖىبٓاء

                                           

 .162، ص9، ج ىفسًالهرجع  (1)
 .هف ٌذا الهبحث 3، ص (2)
 .178، ص21، ج التفسٓر الكبٓر (3)
 .109ص 28الهرجع السابؽ ج (4)
 .62الرازم هفسرا: الدكتكر هحسف عبد الحهٓد،ص (5)
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رؽ فْ ذكر أقكاؿ الحكهاء كالهسائؿ ٌىاؾ فأف  ؿ هفكأها ها ذكري الفٓرؽ اٖك 
ذلؾ هكجكد فْ ثىآا عمِ  الٓراضٓة هابٓف قبؿ سكرة اٖىبٓاء كبعدٌا. فاف الرد

 .(1)التفسٓر كخاصة اٖجزاء اٖخٓرة هىً
ٌىاؾ عبارات كردت فْ تفسٓر بعض أف  كأها ها ذكري الفٓرؽ اٖكؿ هف

ٛن بف عاشكر عمِ ذلؾ االسكر ٚك ٓتصكر أىٍا صدرت عف الرازم فقد رد  : )قد قائ
ك شائع بكثرة فْ الكتب ٓقع هف طرؼ الركاة كهف  ٓككف إدراجان  فْ صمب كٛهً ٌك

أك قد تككف )تعمٓقات هتىاثرة هف بعض تٛهٓذ ا٘هاـ الرازم أك  (2)طرؼ الىاسخٓف(
 .(3)الهتف أك كتبت فْ الحاشٓة كدخمت الهتف أثىاء استىساخً(إلِ  أضٓفت، قرائً

، الهىطؽ كحدة، التفكٓر بدقة الهتصؼ، فًٓ الرازم أسمكب كضكحأف  كها
 تشعٓب عمِ كالقدرة، اٚستطراد ككثرة، العقمٓة دلةباٖ القضآا عمِ كاٚستدٚؿ
 أقساهٍا كؿ ٌذا تهٓز بً الرازم كحدة فٓستحٓؿ كحصر كتفتٓتٍا كتفٓرعٍا الهسائؿ
 الرازم. لٓككف بىفس هستك أف  تهًأهف عمِ 

 بؿ، كالهسمؾ الهىٍج فْ تفاكتان  فًٓ ٓكاد ٓمحظ ٚ الكبٓر التفسٓر ٓقرأ كالذم
 فًٓ تجعؿ الىاظر، (4)كاحدة كطٓرقة كاحد ىهط عمِ آخريإلِ  أكلً هف الكتاب ٓجرم
 .الرازم تألٓؼ هف ٌك آخريإلِ  أكلً هف الكتابأف  ٓجـز

ٌك آخر سكرة فًٓ إلِ  تفسٓر الرازم كمً هف أكلًأف  إلِ كهف ٌذا ىخمص
 هف تصىٓؼ الرازم.

 
 
 
 
 

                                           

 .245-242ص 28التفسٓر الكبٓر ج 10-9ٓتاف تفسٓر سكرة الطكر أ  (1)
 .86ص ،التفسٓر كرجالً: ابف عاشكر (2)
 .63الرازم هفسرا: الدكتكر هحسف عبد الحهٓد ص (3)
 .251، صُ، ج كالهفسركف، لمذٌبْ، التفسٓر( 4)
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 اإلنٓٛبد عُذ اإليبو انراز٘  انفصم انثبَٙ:

  يجحثٍٛ:عهٗ  ٔٚشتًم

 وجود اهلل عند اإلمام الرازي  أدلة المبحث األول:
 الوحدانية عند اإلمام الرازي المبحث الثاني:

  



48 
 

 انًجحث األٔل

 ٔجٕد هللا عُذ اإليبو انراز٘ أدنخ
 

ىبكءات اللٍٓات ك ا٘إلِ  العقٓدة عمِ تقسٓـ هسائؿ العقٓدةاتفؽ عمهاء 
ا٘هاـ الرازم  تقٓررلهعرفة  فٛبد هف الكقكؼ عمِ ٌذي الهصطمحات، سهعٓاتالك 

 ، لهعرفة تقٓرري لهسائؿ العقٓدة ا٘سٛهٓة.هىٍا
 نٓٛبد:اإلانتعرٚف ثهفظ  انًطهت األٔل:

 لغة:
ٓة اهصدر الً بفتح  عبد عبادة كهىً لفظ  ِبهعى، ىٓةلٍاا  ك  ٌٚٓةألٛـ فٍها إلٌك

 لكي ٓعىْ هعبكد ككؿ هف اتخذ هعبكدان أاسـ الهفعكؿ ه ِلً فعؿ بهعىا  ك ، الجٛلة ا
ٛـ كحذفت ال)فمها أدخمت عمًٓ اٖلؼ ك  (1)هؤتـ بً هعىِلً عىد هتخذي كىظٓري إهاـ بإ

لكثرتً فْ الكٛـ كلك كاىتا عكضا هىٍها لها اجتهعتا هع الهعطكؼ فْ  الٍهزة تخفٓفان 
 .(2)كقطعت الٍهزة فْ الىداء لمزكهٍا تفخٓها لٍذا اٚسـ )ا٘لً( قكلً

ِ ىسبة لً ا  كصفة إلٍٓة ك لٍْ إالصفة إذ ٓقاؿ ٌذا عمـ إلِ  ٌك جهع إلٍٓة ٌك
 .(3)بٓف ا٘لً
 :اصطالحا  

بذات ا سبحاىً كتعالِ هف إثبات لفظ إلٍٓات ٓطمؽ عمِ كؿ ها ٓتعمؽ 
ٓة فْ  (4)أسهائً كصفاتً كأفعالًك  لكجكدي ككحداىٓتً  السىةأك  القرآفكلـ ٓرد لفظ إلٌك

ك اسـ ألجٛلً )ا( كالهقصكد بً ا سبحاىً  كلكف كرد اٚسـ الهشتؽ هىٍا ٌك
    ) تعالِٓقكؿ  تعالِك 

                                           

ٌػ، 1403، القرآفهؤسسة عمـك  ؛بف أبْ بكر بف عبد القادرهختار الصحاح: تألٓؼ هحهد   (1)
 .2223، ص،6ـ ج1983

الحمبْ  البابْ ـ طبع هصطف1952ْ-ٌػ، 1371القاهكس الهحٓط: لمفٓركزبادم الطبعة الثاىٓة  (2)
دي بهصر، ج   .282ص، 4كأٚك

اب كهحهد الصادؽ بف هىظكر: اعتىِ بتصحٓحً أهٓف هحهد الساف العرب: لمعٛهة  (3) عبد الٌك
ـ 1995ٌػ، 1419 ،3بٓركت طدار إحٓاء التراث العربْ كهؤسسة التآرخ العربْ لبىاف  ،العبٓدل

 .359ص ،17ج
 .الهصرم أحهدجْ شرح الجرجاىْ تحقٓؽ الدكتكر ٓالهكقؼ الخاهس فْ ا٘لٍٓات لٙ  (4)
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   )(1). 
 ٔجٕد هللا: انثبَٙ:انًطهت 

دلٓؿ إلِ  إف كجكد ا ظاٌر ككاضح أكثر هف كضكح الشهس ٚك ٓحتاج
: ٓقكؿ ا تعالِأٓضان  أكاثبات كذلؾ بإجهاع الهسمهٓف بؿ كالهشركٓف

(    
  

  
  

    )(2) 
 .(3)لـ ٓىازع فْ ذلؾ إٚ الدٌٓرف

الهتكمهٓف أف  الجزئٓة هف البحث تبٓف لمباحثة كهف خٛؿ الدراسة فْ ٌذي
 ىكعٓف: إلِ  بصكرة عاهة قسهكا الكجكد

ذا  ك كجكد ذاتْ ثابت فْ ىفسً غٓر هكتسب هف غٓري ٌك الىكع اٖكؿ: ٌك
ك كجكد ا سبحاىً كتعالِ ٓقكؿ تعالِ ،ٓمحقً عدـالكجكد غٓر هسبكؽ بعدـ ٚك  : ٌك

(   
  

                                           

 .22 ، أٓةسكرة الحشر (1)
 .61 ، أٓةالعىكبكتسكرة  (2)
طفة العالـ قدٓـ كلـ ٓزؿ الحٓكاف هف الىأف  الدٌٓرة طائفة قدٓهة جحدكا الصاىع الهدبر كزعهكا (3)

 3الهمؿ كالىحؿ ج  كالىطفة هف الحٓكاف كذلؾ كاف ككذلؾ ٓككف فالجاهع الطبع كالهٍمؾ ٌك الدٌر
 .79ص
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)(1). 

سهِ   .(2)بكاجب الكجكد ٓك
ك ها كاف حادثان  ذا ٚبد لً هف  ،بعد عدـ الىكع الثاىْ:ٌك كجكد حادث ٌك ٌك

ذا الهكجد كالهحدث ٌك ا سبحاىً ك  ،هكجد ٓكجدي كهحدث ٓحدثً ٓقكؿ  ،تعالٌِك
    )تعالِ 
     

 )(3). 
العالـ حادث أف  فإذا ثبت، الهؤثرإلِ  ف الحدكث عىدٌـ ٌك العمة الهحكجةأك 

ذي قضٓة بدٌٓة ، حٓز الكجكدإلِ  ٓبرزي هف حٓز العدـ، فٛ بد لً هف هحدث ٌك
سهِ بههكف الكجكد لً باىٓان ضركرةأف  فهف رأل بٓتان هبىٓان هىسقان عمـ، عىدٌـ  .ٓك

إلِ  قد أشار فْ هسمؾ إثبات كجكد ا تعالِ، الكٓرـ القرآفأف  ٚك شؾ
ضافةأٓضان  هسمؾ حدكث العالـ ً٘ كلكف ، الهسالؾ اٖخرل التْ أرشد إلٍٓاإلِ  با
هعرفة إلِ  ٌك فْ الطٓرؽ القرآفكهسمؾ ، سمؾ الهتكمهٓفه، الفرؽ بٓف الهسمكٓف

الكٓرـ ٓسمؾ بالهخاطبٓف سبٓؿ الحس  القرآفكٓفٓة إثبات ٌذا الحدكث. فبٓىها ىجد 
ا، حدكث العالـ دراؾ٘، كالهشاٌدة كحدكث ، عف طٓرؽ حدكث أعٓاف اٖشٓاء كتغٌٓٓر

حٓاء اٖرض ، ككإىزاؿ الهاء هف السهاء، السحاب الهسخر بٓف السهاء كاٖرض كا 
ٍىا ًهٍف كيؿٍّ دىابَّةو{ ككخمؽ السهاء كاٖرض، بالىبات بىثَّ ًفٓ ، كا٘ىساف ىفسً، كا٘بؿ، }كى

   )كها فْ ٌذي أٓات. التْ ٓقكؿ ا تعالِ فٍٓا: 
  
  
  

    
    

                                           

 .3 ، أٓةسكرة الحدٓد (1)
ك ا سبحاىً كتعالِ  ابف سٓىا ٓهٓز (2) بٓف ىكعٓف هف كاجب الكجكد ٌها كاجب الكجكد بذاتً ٌك

ك الذم لك كضع شٓئا هها لٓس لً صار كاجب الكجكد فهثٛ اٖربعة كاجبة  ككاجب الكجكد بغٓري ٌك
 .186الىجاة ٚبف سٓىا ص  الكجكد ٚ بذاتٍا كلكف عىد قرض اثىٓف كاثىٓف

 .62 ، أٓةسكرة الزهر (3)
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)(1). 

ان هباشرا إدراكالتْ ٓدركٍا ا٘ىساف ، فقد جعؿ ا تعالِ ٌذي اٖعٓاف الحادثة
حٓث ٓقكؿ جؿ شأىً: }ًإفَّ ًفْ ذىًلؾى ، آٓات كدٚئؿ عمِ كجكد خالؽ كهحدث لٍا

{ كها أىٍا أشارت ، فالٓراح أعٓاف، حدكث اٖعراض أٓضاإلِ  ٔٓاتو ًلقىٍكـو ٓىٍعًقميكفى
 .ككٌٛها ٓدرؾ بالحس، (2)كتصٓرفٍا كحركتٍا أعراض  لٍا

   كقكلً تعالِ: )
   

)(3). 
  كقكلً: )

     
  )(4). 
   كقكلً: )
    

 )(5). 
فدؿ كجكدٌا ، لـ تكفأف  فٍذي الهذككرات فْ ٌذي أٓات أىعٓاف حدثت بعد

، إذ لك كاىت كاجبة الكجكد بىفسٍا ٚهتىع عمٍٓا العدـ، لٍا هكجدان أف  بعد عدهٍا عمِ
بٓف تغٓري الهستهر، الكٓرـ حدكث العالـ القرآفٌكذا ٓثبت  الذم ٚ ٓختص ، ٓك

                                           

 .164. ، أٓةكرة البقرةس (1)
اف طبعة ا :الىبكات (2) ـ 2000 - ػٌ 1420سىة  أكلِبف تٓهٓة ،تحقٓؽ عبد العٓزز بف صالح الطٓك

 السمؼ هكة. أضكاءهكتبة 
 .17 ، أٓةسكرة الغاشٓة (3)
 .6-5 ، أٓةسكرة الطارؽ (4)
 .35 ، أٓةالطكر (5)
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غٓر ذلؾ هف أٓات التْ تخاطب الىاس بها إلِ ، شخص دكف آخربهعرفتً 
مهسكىً فْ حٓاتٍـ الٓكهٓة  .بؿ كفْ أىفسٍـ، ٓشاٌدكىً ٓك

 ٔجٕد هللا عُذ انراز٘: انًطهت انثبنث:

ك تكثٓؽ عمِ  الرازم هتكمـ اشعرم العقٓدة سارأف  بها هىٍج الهتكمهٓف ٌك
 الكجكد كههكف الكجكد.كجكد ا بها اصطمحكا عمًٓ فهٓز بٓف كاجب 

ك هكجد  فكاجب الكجكد عىد ا٘هاـ الرازم ٌك الهكجكد اٖكؿ كالعمة اٖكلِ ٌك
ي ههكف لذاتً اسك  هاكاجب الكجكد لٓس إٚ ٌك ك )أف زم جهٓع الهكجكدات ٓقكؿ الرا

ك الغىِ عف كؿ ها سكاي(أف  هؤثر فٓمـزإلِ  كهحتاج  (1)كؿ ها سكاي هحتاج إلًٓ ٌك
أك كاجب الكجكد عىد ا٘هاـ الرازم ٌك الذم تككف حقٓقتً ٚ تقبؿ كالهكجكد لذاتً 

تككف حقٓقتً هاىعة هف قبكؿ العدـ أف  الفىاء ٚك العدـ ٓقكؿ الرازم )كؿ هكجكد فإها
ها  (2)تككف قابمة لً فاٖكؿ ٌك كاجب الكجكد لذاتً كالتالْ ٌك الههكف لذاتً(أف  كا 

بأىً  اي باطؿ ٚك ٓىطبؽ كصؼ اٚعتقادفكاجب الكجكد عىد الرازم ٌك الحؽ كها سك 
 .(3)كاف كؿ ها سكاي ٌك الفىاء الهحض حؽ إٚ باعتقاد كجكدي

هها ٓٛحظ عف ا٘هاـ الرازم اٌتهاهً الكبٓر فْ بٓاف صفة الكجكد ٌؿ ٌْ 
صفة ذاتًٓ  بهعىِ ٌؿ ٌْ ىفس الهآٌة أـ الكجكد صفة زائدة عف ذات ا 

 ثٛثة أقساـ:إلِ  ء فْ ٌذا الهبحثتعالِ. كقد قسـ الرازم أرا
عمِ  الكجكد ٌك ىفس الهآٌة فْ الكاجب كالههكفأف  اٖكؿ: الذٓف ٓركف

ك هف قبٓؿ اٖلفاظ الهشتركة. كلكىً ٓختمؼ فْ الكاجب عىً فْ الههكف  السكاء ٌك
ختمؼ فْ الطبع اٖشعرل إلِ  أمكقد ىسب الرازم ٌذا الر ، فٍك ٓشترؾ فْ الهعىِ ٓك

عمِ  ٓقكؿ الرازم )قكؿ هف ٓقكؿ إطٛؽ لفظ الكجكد (4)الحسٓف البصرمكالْ أبْ 

                                           

دار الكتاب العربْ  ،أحهد حجازم السقافخر الدٓف الرازم؛تحقٓؽ الدكتكر  هاـالهطالب العالٓة: ا٘ (1)
 .37ص 1بٓركت ج

 .70الهرجع السابؽ ص (2)
 .38الهرجع السابؽ ص (3)
ة الهعتزلٌػ، ( شٓخ 436) الهعتزلٌْك هحهد بف عمِ الطٓب أبك الحسٓف البصرم الهتكمـ  (4)

ِ لً تصاىٓؼ كاسعة هىٍا الهعتهد فْ الهعتزلكالهىتصر لٍـ سكف بغداد ككاف ٓدرس الهذٌب 
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ذا ٌك كاحد بؿ بحسب ه هعىِكاجب الكجكد كههكف الكجكد لٓس بحسب  فٍكهٓف ٌك
 .(2()1)شعرل كأبْ الحسٓف البصرم(بْ الحسف اٖأقكؿ 

ك الثاىْ: الههكف بحسب هفٍـك كاحد عمِ  كقكع لفظ الهكجكد الكاجب)أف  ٌك
إىها ٓتهٓز ، ؾ الهفٍـك غٓر هقارف بشْ هف الهآٌات بؿ ٌك كجكد هجردذلأف  إٚ

ك غٓر عارض لشْء هف الهآٌات ككجكد أىً  عف سائر الهكجكدات بقٓد سمبْ ٌك
ذا ٓعىِ (3)الههكىات أكصاؼ عارضة لهآٌات الههكىات( كجكد ا ٌك ىفس أف  ٌك

بف اإلِ  ىسب ٌذا الرأمكقد ، هآٌتً اها كجكد الههكىات فٍك زائد عمِ هآٌتٍا
 .(4)سٓىا

ك  الثالث: الكاجب كعمْ الههكف بحسب هفٍـك عمِ  كقكع لفظ الهكجكد)أف ٌك
كلحقٓقتً  تعالِكاحد ذلؾ الهفٍـك صفة عارضة لهآٌة الحؽ سبحاىً ك 

كلقد  صكؿطائفة عظٓهة هف عمهاء اٖإلِ  كلقد ىسب ٌذا الرأم (5)الهخصكصة(
ك  أصكؿىصر ٌذا الرأم الثالث فْ كتابً اٖربعٓف فْ  الدٓف حٓث قاؿ عىً )ٌك

 .(6) الهختار عىدىا(
 ابف سٓىا إلِ أها فْ كتابً التفسٓر الكبٓر فقد ىصر الرأم الثاىْ كالذم ىسبً
أف  )عمْ تقدٓر كذلؾ عىد كٛهً عف تعٓرفات الفعؿ كها ٓرد بً عمٍٓا حٓث قاؿ

                                                                                                                         

 17الىبٛء ج أعٛـسٓر  ة.الهعتزلعىً الرازم كاف أفضؿ كاحذؽ هتأخرل  أخذأصكؿ الفقً 
 .53ص 12ج أٓة، ْكالىٍ ، أٓةكالبد 588ص

 أحهدفخر الدٓف الرازم هحهد بف عهر ؛تقدٓـ كتحقٓؽ الدكتكر  هاـاٖربعٓف فْ أصكؿ الدٓف: لٙ (1)
ٓرة ج  .143، ص1حجازم السقا ،هكتبة الكمٓات اٌٖز

جعؿ ىفس الكجكد أىً  لـ ٓجد فْ كتابات اٖشعرم ها ٓدؿأىً  ٓقكؿ الدكتكر هحهد صالح زركاف (2)
  بصٓرح العبارة اٖشعرمٓسىدكي إلِ أف  دكف الرأمكلكىً كجد قدهاء أتباعً الهشآٌر ٓركف ٌذا 

 عمِ الٍاهش. 167، صٓة كالفمسفٓةالكٛه آراؤيالرازم ك  هاـكتابً ا٘
 .143الرازم ص هاـاٖربعٓف فْ أصكؿ الدٓف: لٙ (3)
كالهىطؽ تكفِ  ٌك أبك عمِ الحسٓف عٓد ا البمخْ صاحب التصاىٓؼ فْ الطب كالفمسفة (4)

ا  سٓر الىبٛء جلً كتاب الشفاء كا٘شارات كالتىبٍٓات كالىجا (ٌػ428)  .199ص 13ة كغٌٓر
 .143اٖربعٓف فْ أصكؿ الدٓف ص (5)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا (6)
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حصؿ كجكد لٍذي الهآٌة فٓمـز أىً  ٓصدؽ قكلىافإىً  ا عف الهآٌةٓككف الكجكد زائد
ذا هحاؿ كأهاإلِ  حدكث كجكد آخر لذلؾ الكجكد أف  عمِ تقدٓرعمِ  غٓر ىٍآة ٌك

ٚ ٓقتضْ حصكؿ كجكد فإىً  ٓككف الكجكد ٌك ىفس الهآٌة فاف قكلىا حدث كحصؿ
ٚ لـز  تقدٓرعمِ  كىحف أف ىتكمـالهآٌة عمِ  ٓككف الكجكد زائداأف  لذلؾ الشْء كا 

 .(1)الكجكد ىفس الهآٌة(أف 
د ٌذا ال آراؤيكىٛحظ ٌىا اٚرتباؾ فْ  د الرأم أخر فٍك تارة ٓٓؤ رأم كتارة ٓٓؤ

تجًأىً  إٚ طٓرؽ إلِ  فْ آخر حٓاتً ٓترؾ طٓرؽ الهتكمهٓف كها فًٓ هف تشعب ٓك
 .(2)كها ذكر فْ كصٓتً السىةك  القرآف

ٔجٕد هللا عُذ اإليبو  أدنخ انًطهت انراثع:

 انراز٘:

 ٌها: تعالِإثبات كجكد ا عمِ  دلةٓهٓز الرازم بٓف ىكعٓف هف اٖ
ٓقصد بٍـ الهتكمهٓف –ْ اٖكؿ: طٓرؽ أصحاب الىظر كاٚستدٚؿ العقم

 .(3)كالفٛسفة
                                           

 .44ص 1التفسٓر الكبٓر ج (1)
 .ىص الكصٓة فْ الفصؿ اٖكؿ هف ٌذا البحث ( 2)
ك اٚستدٚؿ ( 3) الفٛسفة ا٘لٍٓكف فمـ ٓسمككا فْ اٚستدٚؿ عمِ كجكد ا تعالِ هسمؾ الهتكمهٓف، ٌك

ىها سمككا هسمكان آخر، ٌك ها ٓسهِ فْ بالحادث عمِ الهحدث، أك بالص ىعة عمِ الصاىع، كا 
ٓككف أف  الهكجكد ٚ ٓخمك هفأف  عرؼ العمهاء بدلٓؿ ا٘هكاف، كْ ٓثبتكا بً الكاجب فقد قالكا:

أف  كاجبا أك ههكىان، كالكاجب ها كاف كجكدي هف ذاتً، كالههكف ها كاف كجكدي هف غٓري، أم
عدهً بحسب ذاتً، كحٓىئذ فٛ بد لً هف هؤثر ٓرجح جاىب الههكف هاٚ ٓككف كجكدي أكلِ هف 

ٓككف كاجب الكجكد بذاتً، أىك ههكف الكجكد، فإف أف  الكجكد عمِ جاىب العدـ، ٌذا الهؤثر إها
ك الهطمكب ف كاف ههكف الكجكد احتاج إلِ عمة .كاف كاجب الكجكد بذاتً ثبت كجكد الكاجب ٌك كا 

ههتىع، إذ ٚبد هف اٚىتٍاء إلِ  ، أٓةىًأت إلِ غٓر ترجح كجكدي عمِ عدهً، كتسمسؿ الههكىا
عمة غٓر هحتاجة إلِ عمة أخرل تكجدٌا، ٌذي العمة عىدٌـ ٌْ )كاجب الكجكد( أم ا 

ٌىا كجكدان، ككؿ كجكد فإها كاجب أىك أف  ٚ شؾ"كتابً: الىجاة: ٓىا فْ كفْ ذلؾ ٓقكؿ ابف س.تعالِ
ك الهطمكبههكف، فإف كاف كاجبان فقد صح كجكد الك  ف كاف ههكىان فإىا ىكضح.اجب ٌك أف  كا 

الههكف ٓىتٍْ كجكدي إلِ كاجب الكجكد... ثـ ٓىٍِ ابف سٓىا سمسمة الههكىات إلِ عمة كاجبة 
قكؿ فْ كتابً:  .(235، صالىجاة) ، أٓةىًأ لكؿ ههكف عمة ههكىة بؿالكجكد، إذ لٓس  ٓك

هكجكد إذا التفت إلًٓ هف حٓث ذاتً هف غٓر ا٘شارات كالتىبٍٓات، هشٓر إلِ ٌذا الهعىِ: كؿ 
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ٓقصد بً طٓرؽ الهتصكفة كطٓرؽ البداٌة –الثاىْ:طٓرؽ اٚستدٚؿ القمبْ 
 .(1)كالفطرة

                                                                                                                         

ٓككف بحٓث ٓجب لً الكجكد فْ ىفسً، أك ٚ ٓككف، فإف كجب فٍك الحؽ أف  فإها التفات إلِ غٓري
ك القٓـك ف لـ ٓجب لـ ٓجز.بذاتً الكاجب الكجكد هف ذاتً، ٌك ههتىع بذاتً بعد ها أىً  ٓقاؿأف  كا 
رف باعتبار ذاتً شرط هثؿ شرط عدـ عمتً صار قأف  فرض هكجكدان، أم فْ قكلىا كؿ هكجكد بؿ

ف لـ ٓقرف بٍا شرط، ٚ حصكؿ عمة ٚك عدهٍا بقْ لً  ههتىعان، أك هثؿ كجكد عمتً صار كاجبان كا 
ك ا٘هكاف: فٓككف باعتبار ذاتً الشْء الذم ٚ ٓجب ٚك ٓهتىع فكؿ .فْ ذاتً اٖهر الثالث ٌك

 3، ج ت ٚبف سٓىااشار بحسب ذاتً")ا٘أك ههكف الكجكد .هكجكد إها كاجب الكجكد بذاتً
لٓس كجكدي هف ذاتً بؿ هف غٓري، فإف ==  == كعمِ ذلؾ فالههكف فْ ىظر الفٛسفة .(347ص

ٓككف ذلؾ بهؤثر خارج أف  هف الههكف فْ حد ذاتً لٓس كجكدي بأكلِ هف عدهً، فإذا كجد فٛ بد
 ف ذاتً، كفْ ذلؾ ٓقكؿ ابف سٓىا: ع

فمٓس ٓصٓر هكجكدان هف ذاتً، فإىً لٓس كجكدي أكلِ هف عدهً، هف ها حقً فْ ىفسً ا٘هكاف 
ص  3ج ،ْء أك غٓبتً") اٚشارت ٚبف سٓىاحٓث ٌك ههكف، فإف صار أحدٌها أكلِ فمحضكر ش

رت، (كلكف قد ٓقاؿ: ٌذا الكاجب بذاتً الذم أىثبتً ابىا سٓىا، كالفارابْ هف قبمً)348 أ.س رابٓك
 (.ـ 1969، الىاشر، دار الكتاب العربْ بٓركت سىة 252أهٓف ص هبادئ الفمسفة، ترجهة أحهد 

ٓىٍختىاري  بُّؾى ٓىٍخميؽي هىا ٓىشىاءي كى رى ، ٌؿ ٌك ا الخالؽ لمعالـ بقدرتً كهشٓئتً كاختٓاري، كها قاؿ تعالِ: }كى
{ القصص آٓة  تىعىالىِ عىهَّا ٓيٍشًركيكفى افى ا كى ـي اٍلًخٓىرىةي سيٍبحى ٍي اًلؽي .68هىا كىافى لى ككها قاؿ تعالِ: }ا خى

{ الزهر آٓػة  ًكٓؿه ءو كى ٍْ مىِ كيؿٍّ شى ٌيكى عى ءو كى ٍْ الكاقع أف فٛسفة ا٘سٛـ لـ ٓثبتكا لمعالـ خالقا .62كيؿٍّ شى
ىها أثبتكا كاجب كجكد بذاتً، ٌك )ا( كجعمكي عمة تاهة،  -كهدبران أكجد العالـ بهشٓئتً كاختٓاري، كا 

أها خمؽ العالـ  .غٓر اختٓار ٚك هشٓئة، كصدكر شعاع الشهس عىٍاصدر عىٍا هعمكلٍا هف 
كتدبٓري، فقد أحالكي عمِ العقكؿ كاٖفٛؾ التْ اىفصمت عىً تعالِ، عىد تعقمً لذاتً، بدكف اختٓاري 

-كاجب الكجكد-أها ا .كهشٓئتً، كبكاسطة تمؾ العقكؿ كاف الخمؽ كالتدبٓر، كا٘ٓجاد كا٘عداـ
لً بالعالـ، ٚ هف ىاحٓة الخمؽ، فالخمؽ كالتأثٓر إىها ٌك لمعقكؿ كاٖفٛؾ  ، فٛ صمة-عىدٌـ

الىاشئة عىً بطٓرؽ العمٓة، ٚك هف ىاحٓة العمـ فٍك ٚ ٓعمـ الجزئٓات الكائىة فْ العالـ، بؿ ٓعمـ 
الىظاـ العاـ لمككف، ذلؾ ٖف الجزئٓات ىاقصة، كا كاهؿ، كعمـ الكاهؿ بالىاقص ٓىقصً فْ 

ـ  .ىظٌر
إف ٌذي الىظٓرة بعٓدة كؿ البعد عف ا٘سٛـ، فالهسمـ ٓؤهف أف كؿ شْء فْ ٌذا الككف هف خمؽ 
ىً ٚ ٓحدث شْء فْ ٌذا الككف إٚ بأهر ا كهشٓئتً، كحكهة  ا سبحاىً كتعالِ كبإرادتً، كا 
ف ىظٓرة الفٛسفة ٌذي تعتبر شرؾ صٓرح ٖىٍـ أثبتكا خالؽ سكل ا  هخصكصة ٓعمهٍا ا، كا 

 تعالِ.
 .171ص ،1ج، كالهطالب العالٓة 107-106، ص2، ج التفسٓر الكبٓر ( 1)
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 الطريق األول: طريق أصحاب النظر واالستدالل: 
فْ التفسٓر الكبٓر عىد تفسٓري  دلةستة أىكاع هف اٖإلِ  قسـ ٌذا الطٓرؽ

  )لقكلً تعالِ
   

    
  )(1) ٓقكؿ هف سكرة البقرة 

دي هعرفة كجك عمِ  كاٖهر بعبادتً هكقكؼ بعبادتً أهر تعالِسبحاىً ك أىً  عمـأ)ك 
ها الحدكث  تعالِإثباتً إلِ  الطرؽأف  عمـ أىا بٓىا فْ الكتب العقمٓةأك  إها ا٘هكاف كا 

أك فْ هجهكعٍها هعا ككؿ ذلؾ إها فْ الجكاٌر أك اٖعراض فٓككف هجهكع الطرؽ 
قكؿ فْ كتاب الهطالب العالٓة )هىشأ الحاجة  (2) ستة ٚ هٓزد عمٍٓا( إلْ كجكد –ٓك

ِ إها -ا ها فْ هجهكعٍها.فٍذي أحكاؿ ثٛثة ٌك أف  إها ا٘هكاف أك الحدكث كا 
ثاىٍٓا إهكاف ، تعتبر فْ الذكات أك الصفات فالهجهكع طرؽ ستة: أكلٍا إهكاف الذكات

ٍا هجهكع ا٘هكاف خاهس، رابعٍا حدكث الصافات، ثالثٍا حدكث الذكات، الصفات
كفٓها ٓمْ   (3)كالحدكث فْ الذكات سادسٍا هجهكع ا٘هكاف كالحدكث فْ الصفات(

 دراستٍا بالتفصٓؿ:
 :(4)إمكان الذوات

ىص الدلٓؿ: )ٚشؾ فْ كجكد الهكجكدات ككؿ هكجكد فٍك إها كاجب الكجكد 
ها ههكف لذاتً فاف حصؿ فْ الهكجكدات كاجب الكجكد لذاتً فٍك  الهطمكب لذاتً كا 

باطٛف فٛبد هف  (5)هؤثر كالدكر كالتسمسؿإلِ  كاف كاف ذلؾ الهكجكد ههكىا افتقر

                                           

 .21 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .107-106، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .71ص 1، ج الهطالب العالٓة:( 3)
ك ٓعىِ اٚستدٚؿ بإهكاف اٖجساـ عمِ كجكد الصاىع( 4)  .ٌك
ك ىكعاف التسمسؿ فْ الهؤثٓرف كالتسمسؿ فْ أثار فأها  (5) التسمسؿ ٌك ترتٓب أهكر غٓر هتىآٌة ٌك

ـ. ف لمىظار كغٌٓر ها الثاىْ ففًٓ قٚك ك هحاؿ باتفاؽ العقٛء كا  هعجـ ألفاظ العقٓدة:   اٖكؿ ٌك
بف  عبد ا عاهر عبد ا فالح ؛تقدٓـ فضٓمة الشٓخ عبد ا بف عبد الرحهفأبْ تصىٓف

 .89ـ ص1997ٌػ، 1417 1جبٓرف،هكتبة العبٓكاف ط 
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ك الهطمكب(إلِ  اٚىتٍاء كقد شرح الرازم ٌذا الدلٓؿ عىد  (2()1) هكجكد لذاتً ٌك
  تفسٓري لقكلً تعالِ )

     
    

   
   )(3) 

ٛن البقرة  هف سكرة )ٖىً لك كجد هكجكدٓف كاجبا الكجكد لذاتٍٓها ٚشتركا فْ  قائ
هتاز كؿ كاحد هىٍها عف أخر بها فًٓ التعٓف. كها بً الهشاركة  كجكب الكجكد ٚك

إلِ  غٓر ها بً الههآزة فٓمـز تركٓب كؿ كاحد هف أجزائً. ككؿ كاحد هف أجزائً
ههكف لذاتً فكؿ هف غٓري فٍك إلِ  غٓري ككؿ هفتقرإلِ  فكؿ هركب هفتقر، غٓري

ذا خمؼ. كؿ كاحد هف ذىٓؾ أف  ثـ ىقكؿ الهكجدٓف الكاجباف لذاتٍٓها ههكف لذاتً ٌك
فضْ هذككرعاد التقسٓـ ال الجزئٓف كاجبان  غٓر هركب هف أجزاء أىً  ككفإلِ  فًٓ ٓك

غٓر هحاؿ الهقصكد حاصؿ ككؿ كثرة ٚبد فٍٓا أىً  هتىآٌة كذلؾ هحاؿ هع تسمٓـ
حاد كاف كاىت هكجكدة لذكاتٍا كاىت هركبة كها ثبت فالبسٓط هف كاحد. فتمؾ أ

ذا خمؼ. كاف كاىت ههكىة كاف الهركب الهفتقر لٍا  با٘هكاف فثبت  أكلِهركب ٌك
اف أها فْ كتاب الهطالب  (4) كؿ هاعدا الكجكد الكاجب ههكف لذاتً(أف  بٍذا البٌر

كالعالٓة  ٌذي الهكجكدات ف أ ىً لها ثبتأ) فقد ذكر ٌذا الدلٓؿ بىص آخر ٌك
الدكر أف  هحدث كثبتإلِ  الهحدث هحتاجأف  الهحسكسات ههكىً هحدثة ثبت

هكجكد قدٓـ زلْ كاجب إلِ  كالتسمسؿ هحاٚف فحٓىئذ ٓجب اىتٍاء ٌذي الهكجكدات
اعتبرىا أحكاؿ كجكد إذا  هعرفة كاجب الكجكد لذاتً ٚ تتـ إٚأف  كالرازم ٓرل (5)لذاتً(

                                           

 .85ص، ٓف فْ أصكؿ الدٓف: لٙهاـ الرازماٖربع( 1)
ها  ابف سٓىا ىجد ىفس ٌذا الدلٓؿ عىد (2) فْ كتابً الىجاة كىصً )كؿ هكجكد فإها كاجب الكجكد كا 

ٓىتٍْ كجكدي إلِ  الههكفأف  ههكف الكجكد فاف كاف كاجبا فٍك الهطمكب كاف كاف ههكىا فاىا ىكضح
 .194كتاب الىجاة ٚبف سٓىا ص  كاجب الكجكد(

 .116 ، أٓةسكرة البقرة( 3)
 25ص 4التفسٓر الكبٓر: ج (4)
 .54-53، ص،1الهطالب العالٓة ج (5)
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أف  بٓىا إهكاىٍا لذكاتٍا ثـ بٓىاإذا  الهحسكسات فٍك ٓرلكجكد ٌذي الههكىات أك 
التسمسؿ كالدكر باطٛف فعىد ذلؾ ٓهكىىا أف  الههكف لذاتً ٚبد لً هف هرجح ثـ بٓىا

 .(2()1)الجـز بإثبات هكجكد كاجب لذاتً
 :دليل إمكان الصفات

قـك ٌذا الدلٓؿ كؿ اٖجساـ هحدثة ككؿ هحدث لً عمة كصاىع أف  عمِ ٓك
فٍك كاجب الكجكد  ف كاف قدٓهان ا  لـز الدكر كالتسمسؿ ك كاف هحدثا إذا  لصاىعذلؾ ا

ك الهطمكب   .كأساس ٌذا الدلٓؿ ٌك إثبات كجكد ا عف طٓرؽ الجسهٓة، لذاتً ٌك
ة فْ هآٌة الجسهٓة هختمفة فْ )أف  ىص الدلٓؿ: أجساـ العالـ هتسآك

ستحٓؿ، الصفات كاٖلكاف كاٖهكىة كاٖحكاؿ اختصاص جسـ بصفتً  ٓككفأف  ٓك
ٚ لـز حصكؿ اٚستكاء فٓجب جؿالهعٓىة ٖ ٓككف أف  الجسهٓة أك لكاـز الجسهٓة كا 

عاد الكٛـ  كاف جسهان أف  صصذلؾ بتخصٓص هخصص كتدبٓر هدبر كذلؾ الهخ
رل الرازم (3)فٍك الهطمكب( ف لـ ٓكف جسهان ا  فًٓ ك  ٓككف أف  كؿ جسـ ٓهكفأف  ٓك

عمِ  فْ غٓر ٌذا الشكؿ كالكضع كذكر دلٓؿ ٓككفأف  ٓشكؿ ككضع هعٓف كٓهكف
هف سكرة الفاتحة  چٹ   ٹ  ٹ چ  تعالِذلؾ فْ كتاب التفسٓر الكبٓر عىد تفسٓري لقكلً 

ك )كاف الشٓخ ا٘هاـ الكالد إلِ  عىدها ذكر قٚك ىسبً كالدي الشٓخ ضٓاء الدٓف ٌك
ر فرد أىكاعان  تعالِ أف  ضٓاء الدٓف عهر رحهً ا ٓقكؿ غٓر هتىآٌة  فْ كؿ جٌك

ر فردٖف  القدرة كالحكهة كالرحهة كذلؾعمِ  هف الدٚئؿ الدالة ٓهكف فإىً  كؿ جٌك
البدؿ عمِ  البدؿ كٓهكف اتصافٍا بصفات غٓرعمِ  حٓاز غٓر هتىآٌةأعمِ  كقكعً

                                           

 .54الهرجع السابؽ ص (1)
قد ذكر إىىا ٚ  ابف سٓىا فأب كفْ ٌذا إشارة هىً إلِ ها ذكري فْ ىفس الكتاب )الهطالب العالٓة( (2)

الهكجكد إها بأف  ىحتاج إلِ هادكف ا )الههكىات( لمكصكؿ إلِ هعرفة ا فاىتقدي الرازم كرد عمًٓ
ٚ == == إكجكدي هف عدهً كاجب الكجكد لذاتً أك ههكف لذاتً فاف كاف ههكىا لذاتً اهتىع رجحاف 

ٚ إتتـ  هعرفة كاجب الكجكد ٚأف ههكف عمِ الكاجب فثبت بها ذكرىا دٚؿ بكجكد التبهرجح فٍذا اس
 .54ص 1الهطالب العالٓة ج  حكاؿ ٌذي الههكىات.أذا اعتبرىا إ
 .62، ص1الهطالب العالٓة ج ( 3)
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كجكد إلِ  اٚفتقارعمِ  بتقدٓر الكقكع ٓدؿفإىً  ككؿ كاحد هف تمؾ اٖحكاؿ الهقدرة
 .(1)الصاىع الحكٓـ الرحٓـ(

أىً  الرازم ىقد ٌذا الدلٓؿ فْ كتابً الهباحث الهشرقٓة إذ ذكرأف  ىىا ىجدإ إٚ
اٚشتراؾ فْ الجسهٓة بٓف اٖجساـ ٚ ٓقبؿ كحقٓقة هسمهة )لقد عرض أف  قد تبٓف لً

رة عف كجكد ٌذي اٖبعاد الجسهٓة لٓس عباٖف  لْ شؾ بعد ذلؾ فْ هقدهاتٍا كذلؾ
 عبارة عف ىفس قابمٓة ٌذي اٖبعادأٓضان  كلٓس، ٌذي اٖبعاد هف قبٓؿ الكـٖف  بالفعؿ
ا(عمِ   .(2)ها ٓشعر بٍا ظكاٌٌر

 دليل حدوث الذوات:
ذا الدلٓؿ ٓقـك جهٓع اٖجساـ هحدثة ٖىٍا تتككف فْ هجهكعٍا هف أف  عمِ ٌك

ٓخمك هف هركبات كالحركة كالسككف ككؿ هركب ٚ ٓخمك هف الحكادث. كهاٚ 
  .الحكادث فٍك حادث
كؿ اٖجساـ هحدثة ككؿ هحدث لً عمة كصاىع كذلؾ )أف  ىص الدلٓؿ

كاف هحدثا لـز الدكر كالتسمسؿ كاف كاف قدٓها فٍك كاجب الكجكد لذاتً إذا  الصاىع
ك الهطمكب( فاعؿ إلِ  العالـ هحدث كجب افتقاريأف  )اىً لها ثبتأٓضان  كقاؿ (3) ٌك
ها الدكر أك ٓىتٍْإلِ  هحدثا افتقر كافأف  كذلؾ الفاعؿ  فاعؿ آخر فإها التسمسؿ كا 

 .(4)فاعؿ قدٓـ كاجب الكجكد لذاتً(إلِ 
ف )أف  فْ ٌذا الدلٓؿ ابف تٓهٓة كقاؿ ٌذا الدلٓؿ ٚ ٓحتاج إلًٓ أكثر الىاس كا 

ىظر كاستدٚؿ فكٓؼ إلِ  كأف الهعرفة الضركٓرة ٚ تحتاج، كاف ٓستأىس بً أحٓاىان 
أف  ا٘ٓهاف أك صدؽ الىبكة فٍذا أهر ٚ ٓقبؿ ؛ كذلؾ بٓف رحهً ا ٓعمؽ بٍا صحة

ذي الطٓرؽ فًٓ ، ٌذا الدلٓؿ كاف سببا لظٍكر كثٓر هف اٖقكاؿ كالهذاٌب الضالة ٌك
ؿ بٛ فائدة كاستدٚؿ عمِ اٖظٍر باٖخفِ  .(تطٓك

                                           

 .17، ص1التفسٓر الكبٓر: ج (1)
حجازم السقا ،هكتبة الكمٓات  أحهدفخر الدٓف الرازم ،تحقٓؽ الدكتكر  هاـالهباحث الهشرقٓة: لٙ  (2)

ٓرة ج  .49إلِ  47هف ص 2اٌٖز
 .200ص 1الهطالب العالٓة: ج (3)
 .321السابؽ ص الهرجع (4)
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كالهقصكد ٌىا إىها كاف التىبًٓ عمِ طرؽ  :ابف تٓهٓة سٛـقاؿ شٓخ ا٘
 كأف ها ٓذكري أٌؿ البدع هف الهتكمهة كالهتفمسفة ؛فإها، الطكائؼ فْ إثبات الصاىع

ٛ ٚ ٓحتاج إلًٓ أك ىاقصا ٚ ٓحصؿ الهقصكدأف  كأف الطرؽ التْ ، ٓككف طٓك
جاءت بٍا الرسؿ ٌْ أكهؿ الطرؽ كأقربٍا كأىفعٍا كأف ها فْ الفطرة الهكهمة بالشرعة 

ثة كأف سالكٍٓا ٓفكتٍـ هف كهاؿ الهعرفة بصفات الهىزلة ٓغىْ عف ٌذي اٖهكر الهحد
عذركا بالجٍؿ إذا  ا تعالِ كأفعالً ها ٓىقصكف بً عف أٌؿ ا٘ٓهاف ىقصا عظٓها

ٚ كاىكا هف الهستحقٓف لمعذاب خالفكا الىص الذم قاهت عمٍٓـ بً الحجة فٍـ إذا  كا 
 .(1) بٓف هحرـك كهأثكـ(

قكؿ ا ٚ ٓفتقر إثبات الصاىع إلٍٓا ككؿ ٌذي الهقدهات التْ ) :أٓضان  ٓك ذكٌر
إثبات أف  كبتقدٓر افتقاري إلٍٓا ؛ فإبطاؿ التسمسؿ ههكف فتتـ تمؾ الهقدهات كذلؾ

حدكث اٖجساـ كها تقدـ بؿ ىفس ها ٓشٍد حدكثً هف الحكادث إلِ  الصاىع ٚ ٓفتقر
ة الهحدث ٌك هف أبٓف العمـك الضركٓرإلِ  الحادث ٓفتقربأف  ٓغىِ عف ذلؾ كالعمـ

ك أبٓف هف افتقار الههكف الحدكث ههكف بأف  ٓقرر ذلؾأف  الهرجح فٛ ٓحتاجإلِ  ٌك
كاف ٓهكف حدكثً عمِ غٓر ذلؾ الكجً فتخصٓصً بكجً دكف كجً ههكف أىً  أك

 .أحدٌهاهرجح هخصص بإلِ  جائز الطرفٓف فٓحتاج
ذي الطٓرقة ٓسمكٍا هف هتأخرم أٌؿ الكٛـ هف  ة كاٖشعٓرة كهف الهعتزلٌك

ـ. أحهدكافقٍـ عمِ ذلؾ هف أصحاب   كهالؾ كالشافعْ كأبْ حىٓفة كغٌٓر
ف كاىت صحٓحة فإىٍا تطكٓؿ بٛ فائدة فًٓ كاستدٚؿ  كقد ىبٍىا عمِ أىٍا كا 
عمِ اٖظٍر باٖخفِ كعمِ اٖقكل باٖضعؼ كها ٚ ٓحد الشْء بها ٌك أخفِ هىً 

ف كاف الحد هطابقان  الحد أف  ٓحصؿ بً التهٓٓز هع هىعكسان  لمهحدكد هطردان  كا 
كاٚستدٚؿ باٖخفِ قد ٓككف فًٓ هىفعة هف كجكي أخرل هثؿ هف حصمت لً شبٍة أك 

فإف الظٍكر كالخفاء  هعاىدة فْ اٖهر الجمْ فٓبٓف لً بغٓري لككف ذلؾ أظٍر عىدي؛
 أهر ىسبْ إضافْ هثؿ هف ٓككف هف شاىً اٚستخفاؼ باٖهكر الكاضحة البٓىة فإذا

ء ٛ هستغمقاٌا بً كعظهً كها ٓكجد فْ جىس ٌٚؤ غٓر ذلؾ هف إلِ  كاف الكٛـ طٓك

                                           

 .125، ص4ابف تٓهٓة، ج  الهرجع درء تعارض العقؿ كالىقؿ: (1)
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ذا ٌك الهقصكد ٌىا  الفكائد لكف لٓس ٌذا هها ٓتكقؼ العمـ كالبٓاف عمًٓ هطمقان  ٌك
ء كثٓران  ٚؤ الهطمكب ٚ ٓهكف هعرفتً إٚ بها ذكركي هف الحد أف  ها ٓغمطكف فٓظىكف ٌك

ـ كالدلٓؿ كبسبب ٌذا الغمط ٓضؿ إذا  ذلؾ الطٓرؽ الهعٓفأف  هف ٓضؿ حتِ ٓتٌك
 .(1)بطؿ اىسد باب الهعرفة
 دليل حدوث الصفات: 

عمِ كجكد  أدلةالكٓرـ هف  القرآفها جاء فْ عمِ  ٖىً ٓقـك ْالقرآىأك الدلٓؿ 
قـك تعالِا  تقاف عمِ أٓضان  عف طٓرؽ بٓاف عظهة تدبٓري كقدرتً ٓك بٓاف إحكاـ كا 

 ٌذا العالـ.
قكؿ  عمِ  الرازم فْ التفسٓر الكبٓر عف ٌذا الدلٓؿ )أها أٓات التْ تدؿٓك

ذا عٓف دلٓؿ  ِ كثٓرة هىٍا آٓات التفكٓر فْ السهكات كاٖرض ٌك كجكد الصاىع ٌك
تقاىٍا  .(2) الصاىع(عمِ  الهتكمهٓف فإىٍـ ٓستدلكف بإحكاـ اٖفعاؿ كا 

ذا الدلٓؿ ٓعتبر هف اقكم اٖ عاهة إلِ  كأقربٍاكجكد ا كأسٍمٍا عمِ  دلةٌك
ٌذا العالـ أف  كجكد الً إٚعمِ  الىاس ٓقكؿ عىً الرازم فْ التفسٓر الكبٓر )ٚ دلٓؿ

الهحسكس بها فًٓ هف السهكات كاٖرض كالجباؿ كالبحار كالهعادف كالىبات كالحٓكاف 
ذا الدلٓؿ ٓتفرع  (3)هدبر ٓدبري كهكجد ٓكجدي كهرب ٓربًٓ كهبؽ ٓبقًٓ(إلِ  هحتاج ٌك
 ف ٌها:ٓٛهىً دل

ٚن:  .دلٓؿ العىآة ا٘لٍٓة أك
 .دلٓؿ اٚختراع ثاىٓان:

  

                                           

 .20، ص2ابف تٓهٓة، ج  درء تعارض العقؿ كالىقؿ:( 1)
 .98، ص2التفسٓر الكبٓر ج (2)
 .85، ص1لكبٓر: جالتفسٓر ا( 3)
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 دليل العناية اإلليية:
الطٓرؽ )أف  ٓقكؿ: (1)ابف رشد هف أكائؿ الذٓف استخدهكا ٌذا الدلٓؿ الفٓمسكؼ

فْ العىآة  التْ ىبً إلٍٓا الكتاب العٓزز كدعْ الكؿ هف بابٍا تىحصر فْ جىسٓف.
ثـ ها ٓظٍر هف ، ً كىسهْ ٌذا دلٓؿ العىآةأجمبا٘ىساف كجعؿ جهٓع اٖشٓاء هف 

ات الحسٓة كالعقؿ دراكف كالجهاد كا٘جكاٌر اٖشٓاء هثؿ اختراع الهعاد (2)اختراع
 .(3) كىسهِ ٌذا دلٓؿ اٚختراع(

ذا الدلٓؿ ٓقـك فْ  الىظر فْ ٌذا العالـ كها فًٓ هف ىظاـ هحكـ دقٓؽعمِ  ٌك
كؿ أجزاءي كالْ الىظر فْ جهٓع الهكجكدات فْ ٌذا العالـ كبعد التفكٓر كالتأهؿ 

 ) تعالِىجدٌا كمٍا هكافقة لكجكد ا٘ىساف كهصمحتً كهىفعتً. ٓقكؿ 
     

     
   
  

    
     

     
     

    
    
  

    
   

                                           

ً ٌػ، ( ٌك فٓمسكؼ كطبٓب كفقٓ 595-520) ابف رشد بف هحهد أحهدبف رشد ٌك الكلٓد بف ا (1)
هالؾ كالعقٓدة عمِ  هاـهالؾ كدرس الفقً عمِ هذٌب ا٘ هاـا٘ أطك كقاضِ كلد فْ اٖىدلس حفظ ه

تكلِ هىصب القضاة فْ اشبٓمٓة تعرض أكاخر حٓاتً  سٛـالهذٌب اٖشعرم ٓعد هف أٌـ فٛسفة ا٘
 309ص 21الىبٛء ج أعٛـسٓر  إلِ هحىة اتٍهكي فٍٓا بالكفر.

كاف هخترع لٓس هف  ْسٛها٘كمهة اختراع لٓس هف الكمهات الهتداكلة فْ الشرع أف  ترل الباحثة (2)
ىها ىستعهؿ كمهة هبدع كخالؽ كهصكر.  أسهاء ا الحسىِ كا 

ٓة بالهدٓىة سٛههحهد بف عمِ حاجِ عمِ ؛الجاهعة ا٘ أحهد: أبك ابف رشد العقؿ كالىقؿ عىد (3)
 .84ـ ص1987ٌػ، 1379الهىكرة 
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 )(1)  كاف ٌذي الهكافقة لٓست
 عف طٓرؽ الصدفة بؿ هقصكدة لفاعؿ قاصد كهٓرد لذلؾ.

رل الرازم فْ العقكؿ  ٌذا الىكع هف الدٚئؿ أكقع فْ القمب كأكثر تأثٓران أف  ٓك
 .(2)بعد عف الشبٍاتأك 

الكٓرـ عىآتً با٘ىساف  القرآففْ كثٓر هف الهكاضع فْ  تعالِكقد ذكر ا 
   ) تعالِكرعآتً لٍك قاؿ 

   
   

   
   

    
    

      
   

)(3) ِقكؿ سبحاىً كتعال   ) ٓك
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

  
   

    
   
 )(4) ِقكؿ تعال  ٓك

(   
    
                                           

 .21- 20 ، أٓةسكرة لقهاف (1)
 .116، ص1الهطالب العالٓة: ج (2)
 .13-12سكرة الجاثٓة أٓات  (3)
 .16إلِ  6سكرة الىبأ أٓات هف  (4)
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  )(1)  ٌذي أٓات

ا الكثٓر هف أم  عىآتً كرعآتً لهصالحىا بها  تعالِٓذكر فٍٓا سبحاىً ك  القرآفكغٌٓر
 سخر لىا هها فًٓ هعاشىا.

 تختمؼ عىٍا هف الرازم فابف سٓىا ٓرل ابف سٓىا العىآة ا٘لٍٓة عىدأف  كىجد
ىً  (2)بؿ ٌْ تفٓضىا أجمعىآة ا بالعالـ لٓس هف أف  عىً ىتٓجة لعمهً لذاتً ٖك

تعهؿ ها تعهؿ هف العىآة أف  العمؿ العالٓة ٚ ٓجكز)أف  بذاتً عمة لمخٓر. ٓقكؿ
ا داعْ كٓعرض عمٍٓا شْء  ىا أك تككف بالجهمة ٍٓهٍاجمٖ دعٌك  ٚك سبٓؿ لؾ آثارٓك

ت كالحٓكاف هها تىكر أثار العجٓبة فْ ككف العالـ كأجزاء السهكات كأجزاء الىباأف 
 عالهان العىآة ٌْ ككف اٖكؿ أف  تعمـأف  كها ٓجب .بؿ ٓقتضْ تدبٓران  ٓصدر اتفاقان 

الكجً عمِ  بً لذاتً كبها عمًٓ الكجكد هف ىظاـ الخٓر كالكهاؿ بحسب ا٘هكاف راضٓان 
بمغ هف ا٘هكاف فٓفٓض عىً ها ٓعقؿ الكجً اٖعمِ  الهذككر فٓعقؿ ىظاـ الخٓر

 .(3) أتـ تأدٓة(عمِ  بمغ الذم ٓعقمً فٓضان الكجً اٖعمِ  ىظاها كخٓرا
 دليل االختراع:

الىظر كالتأهؿ فْ خمؽ ا٘ىساف كالككف كاف كراء ٌذا عمِ  ٓقكـ ٌذا الدلٓؿ
ك ا سبحاىً قاؿ   ) تعالِا٘تقاف كالىظاـ خالؽ هدبر ٌك

   
                                           

 .32-24سكرة عبس أٓات هف (1)
الهكجكدات صدرت أك فاضت عف اٖكؿ أم أف  الفٓض ٓعىْ الصدكر كتقـك ىظٓرة الفٓض عمِ( 2)

عد أفمكطٓف أكؿ هف قاؿ بالفٓض ك  ==  == ٌا هفأخذفقد  ابف سٓىا ٌا هىً الفارابْ أهاأخذا ٓك
عىد  ٌا عمِ ىطاؽ كاسع كخصكصان هها أدل إلِ اىتشار  كتهاسكان  تىاسقان  أكثرالفارابْ ككاىت عىدي 
ٚن  ابف سٓىا الصكفٓة كقد عقد لٍا الهكسكعة العربٓة الهجمد   كاهمة فْ كتابًٓ الشفاء كالىجاة. فصك

 .213الخاهس ص
 .234، ص،ابف سٓىا لىجاةا (3)
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 )(1) قكؿ  ٓك
    ) تعالِ

     
   
   

     
    

    
    

   
   
     

    
  )(2)  ذا ٌك

ا لـ ٓخمقٍـ أف  ردا لهف ٓىكر كجكد الً خالؽ هثؿ الدٌٓرة الذٓف قالكا الدلٓؿ ٓعتبر
   كالذٓف قاؿ ا فٍٓـ )

   
   

    
    
     

)(3). 
ذا الدلٓؿ استخدهً اٖشعرم فْ إثبات كجكد ا ٓقكؿ فْ كتابً المهع  )أف ٌك

أف  ذلؾعمِ  قٓؿ الدلٓؿ، لمخمؽ صاىعا صىعً كدبريأف  عمِ ساؿ سائؿ ها الدلٓؿ
كعظها  ة ثـ لحهان هضغ ـثـ عمقة ث ةفطكهاؿ كالتهاـ كاف ىا٘ىساف الذم ٌك غآة ال

                                           

 .73 ، أٓةسكرة الحج (1)
 .16 ، أٓةسكرة الرعد (2)
 .24 ، أٓةسكرة الجاثٓة (3)
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حاؿ ٖىىا ىراي فْ حاؿ كهاؿ قكتً إلِ  لـ ٓىقؿ ىفسً هف حاؿأىً  كدها كقد عمهىا
ٓخمؽ لىفسً جارحة ٓدؿ أف  ٚك ٚك بصران  ٓحدث لىفسً سهعان أف  كتهاـ عقمً ٚ ٓقدر

ؿ ها قدر عمًٓ فْ حاٖف  ،عجزأعف فعؿ ذلؾ حاؿ ضعفً كىقصاىً أف  عمِ ذلؾ
هاؿ فٍك فْ حاؿ قدر كها عجز عىً فْ حاؿ الكأىقصاىً فٍك فْ حاؿ كهالً عمًٓ 

الذم ٓىقؿ ىفسً هف ٌذي لٓس ٌك أىً  عمِ عجز فدؿ ها كصفىايأالىقصاف عىً 
ٛن أاٖحكاؿ ك  ٖىً ٚ ٓجكز  ،ها ٌك عمًٓعمِ  حاؿ كدبريإلِ  ىقمً هف حاؿ ف لً ىاق

 .(1)حاؿ بغٓر ىاقؿ كهدبر(إلِ  اىتقالً هف حاؿ
كؿ كاحد )أف ً ىٍج اٖشعرم فْ ٌذا الدلٓؿ فقد قاؿ فٓعمِ  كقد سار الرازم

ف كؿ ها كجد أأف ك  ىً صار هكجكدان أقبؿ ذلؾ ك  ها كاف هكجكدان أىً  ٓعمـ بالضركرة
ٖف  ،بكاف ٚك سائر الىاسبعد عدـ فٛبد لً هف هكجد كذلؾ الهكجد لٓس ىفسً ٚك اٖ

عجز الخمؽ عف فعؿ ٌذا التركٓب هعمكـ بالضركرة فٛبد هف هكجد ٓخالؼ 
 .(2)الهكجكدات حىْ ٓصح هىً إٓجاد ٌذي اٖشخاص(

كلقد ربط الرازم بٓف إهكاف الصفات كالذات هع حدكث الصفات كالذات فْ 
بدلٓؿ ا٘هكاف فقط أك بدلٓؿ كجكد ا عمِ  اٚستدٚؿأف  كتاب التفسٓر الكبٓر كذكر

)أف  الدلٓمٓفبد هف اٚستعاىة بكؿ كجكد ا بؿ ٚعمِ  الحدكث فقط ٚ ٓكفْ لمدٚلة
كجكد الصاىع ٚ ٓكفْ إٚ باٚستعاىة بإهكاف عمِ  اٚستدٚؿ بحدكث اٖعراض

 .(3)اٖعراض كالصفات(
 دليل الجواىر واألعراض:

 تعريف األعراض والجواىر:
عرض كهعىاي لغةن الظٍكر كالبركز )عرض أهر كذا ٓعرض اٖعراض جهع 

 .(4)كذا أم أظٍري كبرزي لً( أم ٓظٍر كعرض عمًٓ أهران 

                                           

 .8، تحقٓؽ الدكتكر حهكدة غرابة صاٖشعرمالمهع فْ الرد عمِ الٓزغ كالبدع: ٖبْ الحسف  (1)
 .107 – 22ص، 2ج :الهرجع التفسٓر الكبٓر (2)
 .114، ص،2السابؽ: ج الهرجع (3)
ٌػ، 1403،  القرآفبكر بف عبد القادر ؛هؤسسة عمـك بف أبْ هختار الصحاح: تألٓؼ هحهد  (4)

 .1082، ص3ـ ج1983
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ك ها ٓقـك بذاتً ٚك ٓفتقر ر ٌك غٓري إلِ  كعىد الهتكمهٓف العرض ضد الجٌك
قـك بً ر ٓقـك بذاتً أها المكف فٍك عرض ٖىً ٚ قٓاـ لً إٚ ، ٓك الجسـ جٌك
 .(1)بالجسـ

ر كالعرض ٌك كؿ ، ٌك كؿ ذات لـ ٓكف فْ هكضكع ابف سٓىا عىد كالجٌك
أها الرازم فقد عرؼ اٖعراض بأىٍا )كؿ ها كاف أحاٚ  (2)ذات قكاهٍا هكضكع

 ْالهعتزلكجعؿ هف أىكاعً اٖككاف كالحركة كجعمٍا القاضْ عبد الجبار  (3)بالهتحٓز(
 .(4)ـ كاٖصكات(ٚكالبركدة كأالطعـك كالركائح كالحرارة سبعة أىكاع ٌْ )اٖلكاف ك 

ثبت بٍا الهتكمهٓف كجكد ا أالتْ  دلةاٖأحد  كدلٓؿ الجكاٌر كاٖعراض ٓعتبر
شرح القاضْ عبد الجبار ٌذا الدلٓؿ  ٛن تعالِ ٓك  ىً ٓىبغْ لهف أراد اٚستدٚؿأ) قائ

ٚن ٓثبتٍا أف  كجكد ا عف طٓرؽ اٖعراض فعمًٓعمِ  ىٍا أك ثـ ٓكضح حدكثٍا كا 
ك ا سبحاىً ك إلِ  تحتاج  .(5)(تعالِهحدث كفاعؿ ٓغآر الحكادث ٌك

ر ٚ ف الجكاٌأالعمـ هككف هف أعراض كجكاٌر ك )أف كىص الدلٓؿ عىد الرازم 
ف اٖعراض حادثة فالجكاٌر التْ ٚ تىفؾ عىٍا حادثة ٖىٍا ٚ أتىفؾ هف اٖعراض ك 

قكؿ أٓضا) .(6)فكؿ حادث ٚبد لً هف هحدث(، تسبقٍا العالـ إها أف  كلقد عرفتٓك
ها أعراض كقد ٓستدؿ بكؿ كاحد هىٍها  .(7)كجكد الصاىع(عمِ  جكاٌر كا 
ذا الدلٓؿ كها ٓكضحً الرازم ٓحتاج  إثبات كجكد اٖعراض ثـ إثبات إلِ ٌك

مك هف ٌذي اٖعراض اٖجساـ ٚ تخأف  كث ٌذي اٖعراض ثـ بعد ذلؾ ىثبتحد

                                           

 .الهرجع السابؽ: ىفس الصفحة (1)
 163ص ابف سٓىا الىجاة:( 2)
فخر الدٓف الرازم  هاـهحصؿ أراء الهتقدهٓف كالهتأخٓرف هف العمهاء كالحكهاء كالهتكمهٓف: ا٘ (3)

هكتبة  ،كؼ سعدؤ الطكسْ راجعً كفدـ لً طً عبد الر كبذٓمً كتاب تمخٓص الهحصؿ لمعٛهة 
ٓرة  .الكمٓات اٌٖز

بف الحسٓف بف  أحهد هاـتعمٓؽ ا٘، قاضْ القضاة عبد الجبار بف هحهد شرح اٖصكؿ الخهسة: (4)
بة القاٌرة   .92ص 1996ٌاشـ حققً كقدـ لً الدكتكر عبد الكٓرـ عثهاف هكتبة ٌك

 .8-7ص ،2ج، ْ أصكؿ الدٓف: فخر الدٓف الرازماٖربعٓف ف (5)
 الهرجع السابؽ، الصفحة ىفسٍا. (6)
 .106ص ،كالهتأخٓرف: فخر الدٓف الرازمار الهتقدهٓف هحصؿ أفك (7)
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العكارض فٍك حادث كىٛحظ ٌىا التشابً فْ ها ٚ ٓخمك هف ٌذي أف  إثبات كأخٓران 
فكأف الهستدؿ عمِ  التحمٓؿ لٍذا الدلٓؿ بٓف الرازم كها ذكري القاضْ عبد الجبار

 :ها ٓأتْإلِ  كجكد ا تعالِ بحدكث العالـ عف ٌذا الطٓرؽ ٓحتاج
ٚن:  .إثبات الجكاٌر الفردةإلِ  أك
 .إثبات حدكثٍاإلِ  ثاىٓان:
 .لٍا هحدثان أف  ثـ اٚستدٚؿ بعد ذلؾ عمِ ثالثان:

كذا ىرل ، شاقة، فْ إثبات كجكد ا تعالِ كاٖعراضطٓرقة الجكاٌر أف  ٌك
ٛن  هع اٚعتراضات  ،عف الجهٍكر كصعبة الهىاؿ حتِ عمِ الهتخصصٓف فض

ر الفرد عمهٓان ، كالكاردة عمٍٓا، الهكجٍة إلٍٓا ر ، أف ثـ بطٛف ىظٓرة الجٌك فالجٌك
فدؿ ذلؾ عمِ ، العمـ الحدٓث تجزأي أثبتكقد ، الفرد عىدٌـ ٌك الجزء الذم ٚ ٓتجزأ

هف فٛسفة ، ٌذي الىظٓرة هأخكذة عف الهادٓٓف الطبٓعٓٓفأف  ثـ، فساد الىظٓرة
ر الفرد( ٌك )دٓهقٓرطْ أف  الٓكىاف ذلؾ  (1)ؽ. ـ( 470الكاضع لىظٓرة )الجٌك

كأىٍا ٚ ، هف جزئٓات غآة فْ الصغر ٌذا العالـ ٓتركبأف  الفٓمسكؼ الذم قرر
ْ )الجكاٌر الفردة(، ىٍآة لٍا كتتفرؽ هف تمقاء ، ٌذي الجكاٌر تتجهعأف  كرأىل، ٌك

فٓتككف هف اجتهاعٍا اٖجساـ كهف تفرقٍا عدـ ، كبكاسطة حركة ذاتٓة فٍٓا، ىفسٍا
ذي الحركة لـ تستهدٌا الجكاٌر هف أٓة قكة أىخرل أك أصؿ آخر، اٖجساـ ىها ك ، ٌك ا 

ذي ىظٓرة هف ٚ ٓؤهف بخالؽ لٍذا الككف كهف فًٓ(2)هف طبٓعتٍا(  .. ٌك
كؿ حركة ٚبد لٍا أف  الشرع أثبتكها ، العمـ بطٛف ٌذي الىظٓرة أثبتكقد 
 .هف هحرؾ

 الطريق الثاني: طريق االستدالل القمبي:

                                           

فٓمسكؼ ٓكىاىْ، كجد فْ القرف الخاهس الهٓٛدم، الدكتكر هحهد السٓد ىعٓـ كالدكتكر عكض الٌمً  (1)
 1379الطبعة الثاىٓة سىة  31، صٓة كصٛتٍا بالفمسفة الٓكىاىٓةسٛهجاد حجازم، فْ الفمسفة ا٘

 .ـ 1959 -ٌػ
رت، هبادئ الفمسفة، ترجهة  (2) ، الىاشر، دار الكتاب العربْ بٓركت 252، صأهٓف أحهدأ.س رابٓك

 .ـ1969سىة 
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اٖكؿ كجكد ا الىكع عمِ  دلةالرازم هٓز بٓف ىكعٓف هف اٖأف  قد بٓىا سابقا
أها الىكع ، ٌك طٓرؽ أصحاب الىظر كاٚستدٚؿ العقمْ كقد استقصٓىاي فٓها سبؽ

قصد بً الدلٓؿ الصكفْ. دلةاٖالثاىْ هف   فٍك طٓرؽ اٚستدٚؿ القمبْ ٓك
هف خٛؿ التفسٓر الكبٓر  كقد اتجً إلًٓ فْ أكاخر حٓاتً كقد كاف ٓهٓؿ إلًٓ كثٓران 

  .كالكتب التْ ألفٍا بعد التفسٓر
قـك ٌذا الدلٓؿ عىد الصكفٓة  تعالِا سبحاىً ك إلِ  الكصكؿأف  عمِ ٓك

كهعرفتً حؽ الهعرفة إىها ٓككف بالخمكة كالٓراضة الىفسٓة كهجاٌدة الطباع كالشٍكات 
حتِ تتخمص هف الذىكب بهداكهة اٚستغفار كالعبادة كقهع الشٍكات فتصفك الركح 

كقاؿ  .(1)تعرؼ ا حؽ هعرفتًأف  طٓعكتسهك عىد ذلؾ ٓسطع ىكر الهعرفة فٍٓا فتست
عىً )أها تحصٓؿ الٍدآة عف طٓرؽ الٓراضة كالتصفٓة ذلؾ بحر ٚ ساحؿ لً كلكؿ 

تعالِ ا هىٍج خاص كهشرب هعٓف كها قاؿ إلِ  كاحد هف السائٓرف
(     

    
     

      
  )(2) تمؾ اٖسرار عمِ  لمعقكؿ ٚك كقكؼ

هف هبادئ تمؾ اٖىكار كالعارفكف الهحققكف لحظكا فٍٓا هباحث  لٙفٍاـٚك خٓر 
 .(3)فٍاـ اٖكثٓرف(أأسرار دقٓقة قمها عرضت عمٍٓا ك  عهٓقة

قكؿ عىً )ٌك اشتغؿ بتصفٓة إذا  طٓرؽ عجٓب أكٓد ظاٌر فاف ا٘ىساف ٓك
ذكر ا كقع فْ عمِ  كداـك بمساف جسدي كلساف ركحً تعالِقمبً عف ذكر غٓر ا 

ر ىفسً أىكار عالٓة تجمِ لجٌك أسرار بٍٓة ك  قمبً ىكر كضؤ كحالة قاٌرة كقكة عالٓة ٓك
ْ هقاهات ها لـ ٓصؿ ا٘ىساف إلٍٓا ٚ ٓهكف الكقكؼ عمٓ سبٓؿ عمِ  ٍاٌك

 .(4)التفصٓؿ(
                                           

ت ط ( 1) ا: تألٓؼ هحهد ألعبدي كطارؽ عبد الرحٓـ ؛دار اٖرقـ الكٓك  1997 2الصكفٓة ىشأتٍا كتطكٌر
 .13ص

 .148 ، أٓةسكرة البقرة (2)
 .1التفسٓر الكبٓر ج (3)
 .12، ص1م، جفخر الدٓف الراز  هاـلٙالٓة: الهطالب الع (4)
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ىٍج الهتكمهٓف فْ عمِ  الرازم سارأف  كخٛصة القكؿ فْ ٌذا الهبحث
الصفات كحدكثٍها كجكد ا عف طٓرؽ إهكاف الذات ك  أثبتالتدلٓؿ عمِ كجكد ا ف

فْ أكاخر حٓاتً اختار البعد عف طٓرؽ الهتكمهٓف كاكتفْ باٖخذ أىً  كبهجهكعٍها إٚ
 (1)الكٓرـ ٖىً ٓهتاز بالبساطة كالكضكح كخالْ هف التعقٓدات الكٛهٓة القرآفبطٓرؽ 

ك هف أكاخر كتبً التْ ألفٍا بعد التفسٓر  كها ذكر فْ كتابً الهطالب العالٓة ٌك
ة إٚ)أف الكبٓر:  ا الحكهاء كالهتكمهكف كاف ككاىت كاهمة كقٓك أف  الدٚئؿ التْ ذكٌر

 الحؽ كالصكاب كذلؾإلِ  ـ عىدم إىٍا اقربالكٓر القرآفٌذي الطٓرقة الهذككرة فْ 
الشبٍات ككثرت  أبكابتمؾ الدٚئؿ دقٓقة كلسبب ها فٍٓا هف الدقة اىفتحت ٖف 

ت طٓرؽ كاحد ٌك الهىع هف إلِ  فحاصمة راجع القرآفإها الطٓرؽ الكارد فْ ، التساٚؤ
كثار هف اٚست ِالتعهؽ كاٚحتراز عف فتح باب القٓؿ كالقاؿ كحهؿ الذٌف كالعقؿ عم

 .(2)كاٖسفؿ( اٖعمِدٚئؿ العالـ 
 انًجحث انثبَٙ

 ٔحذاَٛخ هللا

 

ٌْ تكحٓد ا كحدي ٚ كقاعدتً التْ ٓرتكز عمٍٓا  سٛـأساس ا٘أف  شؾ ٚ
لً اٖسهاء الحسىْ  ،كهمٓكًشْء  ىً خالؽ كؿأىً ٌك الهعبكد الحؽ ك أك  ،شٓرؾ لً

ٍا لً أثبتلىفسً فْ كتابً العٓزز كالتْ  تعالٍِا سبحاىً ك أثبتكالصفات العمْ التْ 
 .ا عمًٓ كسمـ فْ سىتً الهطٍرةصمِ  الرسكؿ الكٓرـ

 :: تعريف الوحدانيةاألول مطمبال
جعمً كاحدان كرجؿ كحد كاحد هحركٓف ككحد إذا  )تفعٓؿ هف كحدي التكحٓد لغة:

الشْء كالتكحٓد هصدر كحد ٓكحد أم جعؿ  (3)بكسر الحاء ككحٓد كهتكحد هىفرد(
 .(1)كاحد

                                           

 .16ىص الكصٓة لمرازم فْ أكؿ ٌذا البحث ص  (1)
 .236ص 1الرازم ج هاـلٙالهطالب العالٓة: ( 2)
الحمبْ  البابْـ طبع هصطفْ 1952-ٌػ، 1371القاهكس الهحٓط: لمفٓركزابادم الطبعة الثاىٓة ( 3)

دي بهصر ج  .356، ص1كأٚك
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ٌك إفراد ا بالعبادة أم ىعبد ا كحدي ٚك ىشرؾ بً شٓئا )ىفردي  :اصطالحا  
بة( فْ كتاب التكحٓد )هعىِ  (3)ابف حجر كقاؿ (2) بالعبادة هحبة كتعظٓها كرغبة كٌر

كحدتً عهمتً كاحدا كقٓؿ سمبت عىً الكٓفٓة كالكهٓة فٍك كاحد فْ ذاتً ٚ اىقساـ لً 
 شبًٓ لً كفْ ألٍٓتً كهمكً كتدبٓري ٚ شٓرؾ لً ٚك رب سكاي ٚك خالؽ كفْ صفاتً ٚ

 .(4) غٓري(
ٚن أك بأك  صفاتان ك   هع اعتقاد كحدتً ذاتان كالتكحٓد ٌك إفراد ا اعـ  هعىِفعا

 .(5)بها ٓختص بً تعالِالتكحٓد ٌك إفراد ا 
 :: أنواع التوحيدالثاني مطمبال

 ٌْ: (6)ٌىالؾ ثٛثة أىكاع هف التكحٓد
 توحيد الربوبية: أوال :

ٚن فْ حاؿ قاؿ ربً كربؾ كربٓبً إلِ  الربكبٓة ٌْ إىشاء الشْء حا حد التهاـ ٓك
ك ٚ ٓطمؽ هعرفا با٘لؼ كالٛـ إٚ  كالرب هصدر استعٓر لمفاعؿ أم لهعىِ هربْ ٌك

 .(7)ا جؿ كعٛ لتكمفً بهصالح الهكجكداتعمِ 
فتكحٓد الربكبٓة   (8)بالخمؽ كالهمؾ كالتدبٓر لِتعاكتكحٓد الربكبٓة ٌك إفراد ا 

ا هها ٓتعمؽ باٖهكر  ٌك ا٘ٓهاف بأكصاؼ الربكبٓة كالخمؽ كالرزؽ كا٘حٓاء كغٌٓر
                                                                                                                         

العقٓدة: تصىٓؼ أبك عبد ا عاهر عبد ا فالح ؛ تقدٓـ فضٓمة الشٓخ عبد ا عبد هعجـ ألفاظ ( 1)
 .103ٌػ، ص1407هكتبة العبٓكاف الطبعة اٖكلِ ’ الرحهف بف جبر 

 ، الصفحة ىفسٍا.السابؽالهرجع  (2)
بف عمِ بف هحهد بف هحهد بف عمِ الكىاىْ صاحب أشٍر  أحهدٌك شٍاب الدٓف أبك الفضؿ ( 3)

عمِ صحٓح البخارم عالـ كهحدث كفقًٓ أصمً هف عسقٛف هف فمسطٓف كلد كهات بالقاٌرة  شرح
هف هؤلفاتً فتح البارئ فْ شرح صحٓح البخارم كا٘صابة فْ تهٓٓز الصحابة كلساف الهٓزاف 

ا  كتٍذٓب التٍذٓب كغٌٓر
عبد ا كهحب شرح البارم لصحٓح البخارم: ٓف حجر العسقٛىْ ؛ تصحٓح كترقٓـ هحهد فؤاد ( 4)

 .345ص 13ٌػ، ج1379الدٓف الخطٓب ، دار الهعرفة بٓركت 
 .103، صهعجـ ألفاظ العقٓدة:( 5)
 .لفاظ العقٓدةٌذا التقسٓـ فْ هعجـ اٖ ( 6)
 .73-72ص 1ج، القاهكس الهحٓط: لمفٓركزابادم( 7)
 .104ص ،لفاظ العقٓدةأهعجـ ( 8)
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   ) تعالِالككىٓة قاؿ 
   

     
   

   
   

  
     
    

   )(1)  ٌذا
الهشركٓف ٓعترفكف  بالربكبٓة كاٚىفراد أف  عمِ كثٓر هف أٓات تدؿ القرآفكفْ 

   ) تعالِبالرزؽ كالخمؽ ٓقكؿ 
   

    
      
 )(2)  ذا الىكع هف التكحٓد هكجكد فْ الفطرة ٌك

 حتِ هف الهشركٓف.أحد  ٓىازع فًٓالفطرة ٚ ٓكاد 
  

                                           

 .54 ، أٓةسكرة اٖعراؼ( 1)
 .25 أٓة ،سكرة لقهاف( 2)
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 توحيد اإللوىية: ثانيا :
ك إفراد ا سبحاىً ك  بكؿ أىكاع العبادة كاف ٚ ٓتخذ ا٘ىساف غٓر ا  تعالٌِك

  ) تعالِٓقكؿ  (1)ٓتقرب إلًٓ بالعبادة كالهحبة
   

    
    
    
 )(2). 

ٓة عهف  ٓة ا سبحاىً كا٘ٓهاف بٍا كىفْ ا٘لٌك كسيهْ بذلؾ لتعمقً بإثبات إلٌك
 سكاي كالتكجً إلًٓ بالعبادة كالطاعة

 توحيد الصفات: ثالثا :
ك إفراد ا سبحاىً ك  بأسهائً كصفاتً كها كرد بذلؾ الكتاب العٓزز  تعالٌِك

الهطٍرة كذلؾ بتسهٓتً سبحاىً بكؿ اٖسهاء التْ سهْ بٍا ىفسً ككصفً بكؿ  السىةك 
 ) تعالِصفة كصؼ بٍا ىفسً ٓقكؿ 

    
  

)(3). 
 : : التوحيد عند المتكممينالثالث مطمبال

اختٛؼ فرقٍـ التْ عمِ  اختمؼ الهتكمهكف فْ بٓاف حقٓقة التكحٓد بىاءان 
 .إلٍٓآىتسبكف 

  

                                           

 .104هعجـ ألفاظ العقٓدة ص ( 1)
 .39 ، أٓةسكرة ا٘سراء( 2)
 .11 ، أٓةسكرة الشكرل( 3)
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 : (1)لجيميةاالتوحيد عند 
الصفات فٍك  أثبتف هف أت الصفات ٓىافْ القكؿ بالتكحٓد ك إثباأف  ٓركف

ٛن  ان هشبً كلٓس هكحد فْ هسهْ  كسهكا أىفسٍـ الهكحدٓف كجعمكا ىفْ الصفات داخ
 .(2)التكحٓد

 ة:المعتزلالتوحيد عند 
 تعالِكىفكا عف ا  (3)ىفْ جهٓع الصفات ا٘لٍٓةعمِ  ٓقـك التكحٓد عىدٌـ

، تغٓرا كتأثٓرا، تحٓزا كاىتقاٚ، صكرة كجسها، التشبًٓ هف كؿ كجً )جٍة كهكاىا
ؿكأكجبكا  ، فالصفات صفاتً قائهة بذاتًأف  كزعهكا (4) أٓات الهتشابً فٍٓا( تأٓك

 .(5)الذاتعىدٌـ عٓف 
 : األشاعرةالتوحيد عند 

كالكحداىٓة فْ  (6)الكحداىٓة فْ الذات اٖشاعرةالهقصكد بالتكحٓد عىد 
 .(8)كالكحداىٓة فْ اٖفعاؿ (7)الصفات

                                           

ـ  أخذبف صفكاف اٌْ جهاعة تىتهْ إلِ الجٍـ ( 1) كبعد كفاة الجعد أخذ فْ كٛهً عف الجعد بف دٌر
تعالِ كىفْ التشبًٓ ٌػ، كاٌـ هعتقداتً ٌْ: تىٓزً ا 128ً كصار لً أتباع كقتؿ عاـ ىشر تعالٓه

ؿ كؿ أٓات التْ تشعر لْ التشبًٓ كأكؿ صفة الكٛـ كقاؿ كٛهً سبحاىً ىفسْ ذاتْ أف  كتأٓك
رل أف كىفْ الصفات اٖزلٓ القرآفلذلؾ قاؿ بخمؽ  ا٘ىساف لٓس لً ة كالعمـ كالقدرة كا٘رادة ٓك

ىها ٌك هجبر لذلؾ ٌـ هف الجبٓرة  شْء  هع د بالقمب ٚ ٓضركا٘ٓهاف هعتقاستطاعة عمِ الفعؿ كا 
الفرؽ بٓف  16-15، صٓةسٛهتآرخ الفرؽ ا٘  لذلؾ ٌـ هف الهرجئة كها قالكا بفىاء الجىة كالىار.

 .199الفرؽ ص
 .199الفرؽ بٓف الفرؽ ص ( 2)
 .93الفرؽ بٓف الفرؽ ص ( 3)
 .45-44ص 1الهمؿ كالىحؿ: الشٍرستاىْ ؛ج( 4)
 .407هصطفْ: صٓة: هحهد بف سٛهتآرخ الفرؽ ا٘( 5)
 .أكثرٓككف ٌىاؾ الً آخر أك ا٘لٍٓة ٚ تتككف هف أجزاء ٚك أف  الذاتأم أف ( 6)
 أم ٚ ٓشبً غٓري فْ صفة هف صفاتً تعالِ. (7)
ك أف ٚ ٓككف لغٓر ا فعؿ هف اٖفعاؿ،  هىٍج ابف تٓهٓة فْ تقٓرر عقٓدة التكحٓد: إبرآٌـ بف  (8) ٌك

 .81هحهد، ص
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ذلؾ عمِ  ٌْ إفراد ا بالربكبٓة كالخمؽ كاستدلكا اٖشاعرةكالكحداىٓة عىد 
 (1)اٖشاعرةبدلٓؿ التهاىع الذم ذكري اٖشعرل فْ كتابً المهع كتبعً فْ ذلؾ هتأخرل 

اٚثىٓف ٚ ٖف  صاىع اٖشٓاء كاحد؟ قٓؿ لًأف  قاؿ قائؿ لـ قمتـ )فإفكخٛصتً 
ها بدعمِ  ىظاـ ٚك ٓتسؽعمِ  ٓجرم تدبٌٓر ٓمحقٍها العجز أك كاحد أف  إحكاـ ٚك

ٓتـ أف  ٓهٓتً لـ ٓخؿأف  ىساىان كأراد أخرإٓحْ أف  أرادإذا  أحدٌهاٖف  ٍهاىه
ستحٓؿ، دكت اٖخر أحدٌهاأك ٚ ٓتـ هرادٌها أك ٓتـ هراد ، هرادٌها جهٓعان  ٓتـ أف  ٓك
ف لـ ٓتـ أك ، فْ حاؿ كاحدة كهٓتان  ٓككف الجسـ حٓان أف  ٖىً ٓستحٓؿ هرادٌها جهٓعان 
ها كالعاجز ٚ ٓككف  هرادٌها جهٓعان   أحدٌهاكاف تـ هراد  ٚ قدٓهان لٍا ك إكجب عجٌز

 فدؿ لٍا ٚك قدٓهان إٓككف  خر كجب العجز لهف لـ ٓتـ هرادي هىٍها كالعاجز ٚدكف أ
 .(2)الصاىع كاحد(أف  ها قمىايعمِ 

 : توحيد اهلل عند اإلمام الرازي:الرابع مطمبال
أثبت أف عىد تقٓرري لكحداىٓة ا فشعرم ا٘هاـ الرازم هىٍجً اٖ ِلـ ٓتخط

ك كقد استخدـ ىفس دلٓؿ اٖ (3)ذاتً قائهة بٍاعمِ  كحداىٓة ا صفة زائدة شعرم ٌك
 دلٓؿ التهاىع. 

كالكاحد عىد الرازم قد ٓككف اسها أك صفة فاٚسـ ٌك ها ٓقصد بً العدد 
أها الصفة كقكلىا ، كقكؿ احدٌـ كاحد كاثىٓف فٓككف ٌذا الكاحد اسها كلٓس صفة

ذاهررت برجؿ كاحد  اٖشٓاء التْ ٓصدؽ عمٍٓا أىٍا كاحد هشتركة )أف كاحد شْء  ٌك
را أك عرضان ، فْ هفٍكـ الكحداىٓة هختمفة فْ خصكص هآٌتٍا أك  اعىْ ككىٍا جٌك

صح أك هجردان  جسهان  هع  عىْ هآٌتً كككىً كاحدان ألعهؿ كؿ كاحد هىٍها أٓضان  ٓك
ذا ٌك اٚسـك أىً  هعىِخر... فمفظ الكاحد تارة ٓفٓد الذٌكؿ عف أ كتارة ٓفٓد ، احد ٌك

ذا أىً  هعىِ  .(4) ككىً ىعتا( هعىِكاحد حٓف ها ٓحصؿ ىعتا لشْء آخر ٌك

                                           

 .147 -135ص 2ا٘قداـ لمشٍرستاىْ كالرازم الهطالب العالٓة ج ٓةاىٍ ( 1)
 .8ص ،د عمِ أٌؿ الٓزغ كالبدع: اٖشعرمالمهع فْ الر ( 2)
 .190ص 4، ج التفسٓر الكبٓر ( 3)
 .187، ص4التفسٓر الكبٓر: ج( 4)
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فإىىا ىعىْ بً الصفة  تعالِا سبحاىً ك عمِ  كلكف عىد استخداـ لفظ كاحد
لٓس فْ الكجكد شٓئا ٓشاركً فْ كجكب الكجكد أىً  هعىِٓقكؿ الرازم )أها الكحدة ب

فٍذي الكحدة فاف  (1)(تعالٌِْ الكحدة الخاصة بذات ا سبحاىً ك  فكاىت ٌذي الكحدة
 هتكحد بٍا كهتفرد بٍا ٚ ٓشاركً فْ ٌذي الصفة سكاي. تعالِا سبحاىً ك 

 توحيد الربوبية عند اإلمام الرازي:
فْ إثبات كحداىٓة ا فكاف  اٖشاعرةقرار هعظـ عمِ  قد سار ا٘هاـ الرازم

اٖقكل عىدي كقد ذكري فْ كتابً الهطالب العالٓة عىد ذكري ك  دلٓؿ التهاىع ٌك اٖفضؿ
ٛن ا٘لً كاحد أف  عمِ لدٚئؿ الهتكمهٓف هف الدٚئؿ أقكاٌا  عمـ أىٍـ ذكركا أىكاعان أ)ك  قائ

 .(3)كقد أٓد ٌذا الدلٓؿ كأبطؿ حجج اىتقادي (2)لتهاىع(ادلٓؿ 
 األلوىيو عند اإلمام الرازي: توحيد

اٌتهكا بتكحٓد الربكبٓة أكثر هف  بأىٍـ اٖشاعرة ابف تٓهٓة سٛـلقد ىقد شٓخ ا٘
ٓة ٓة  ٚ ٓكفْتكحٓد الربكبٓة كحدي أف  بالرغـ هف (4)تكحٓد ا٘لٌك كأٌهمكا تكحٓد ا٘لٌك

قد اٌتـ  ا٘هاـ الرازمأف  ىىا ىجدأبالعبادة. إٚ تخصٓص ا كحدي عمِ  الذم ٓقـك
ك الهىعـ عمِ  ببٓاف أٌهٓة عبادة ا كحدي ٖىً الهستحؽ لمعبادة ٖىً ٌك الخالؽ ٌك

 )إٓاؾ ىعبد( ىجدي ٓذكر تعالِفعىد تفسٓري لسكرة الفاتحة عىد قكلً ، خمقة بجهٓع الىعـ
العبادة ٌْ غآة التعظٓـ ٚك تمٓؽ إٚ لهف لً غآة ا٘ىعاـ كا٘حساف )لها كاف أف 

أىً  كفككٓؼ ٚ ٓك، ٌك الهعبكد فْ الحقٓقة ٚ جـر سهْ ألٍا تعالِحاىً ك البارم سب
، جهٓع خمقً بكفرة ا٘ىعاهاتعمِ  ٌك الهىعـ تعالِأىً  الهستحؽ لمعبادة كقد بٓف

غآة التعظٓـ ٚ تمٓؽ إٚ بهف صدر عىً غآة أف  كالعبادة غآة التعظٓـ كالعقؿ ٓشٍد
 ) تعالِا٘ىعاـ كا٘حساف كالًٓ ا٘شارة بقكلً 

   
    

                                           

 .190ص 4ج التفسٓر الكبٓر، (1)
 .135، ص2ج ،الهطالب العالٓة( 2)
 .147إلِ  135هف ص 2ج الهرجع السابؽ، ( 3)
 1ٌػ، ج1411، 1درء تعارض العقؿ كالىقؿ: ٚبف تٓهٓة ،تحقٓؽ الدكتكر هحهد رشاد سالـ ط ( 4)

 .226ص
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  )(1)... ِقاؿأف  إل 

ٓأهر أف  ٓككف هعبكدا لمخمؽ ٖىً خالقٍـ كهالكٍـ كلمهالؾأف  استحؽ تعالِا أف 
ىٍْ(  .(2) ٓك

ذا ٓدؿ عمِ  كجً العهـك كلٓسعمِ  كاف لٗشاعرة ابف تٓهٓة ىقدأف  عمِ ٌك
 سبٓؿ التخصٓص.

  

                                           

 .28 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .208، ص1التفسٓر الكبٓر ج( 2)
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انفصم انثبنث: انصفبد عُذ اإليبو 

 انراز٘ 

 :يجحثٍٛ عهٗ ٔٚشتًم

  األشاعرةة و المعتزلالصفات عند  المبحث األول:
 الصفات عند اإلمام الرازي  المبحث الثاني:
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 انًجحث األٔل

 األشبعرحخ ٔانًعتسنانصفبد عُذ 

 

  ) تعالِٓقكؿ ا 
    

   
    
   )(1) 

قكؿ تعالِ      )ٓك
    

    
    

    
    

)(2)  قكؿ     ) تعالِٓك
    

 )(3) ِا هف أٓات التْ تدؿ عم أف  كغٌٓر
 تسع )أف قاؿ أىً  ا عمًٓ كسمـصمِ  عف الىبْ السىةأسهاء حسىِ أها فْ  

 .(4)كتسعٓف اسها هائة إٚ كاحد هف أحصاٌا دخؿ الجىة(
كأعظـ الهباحث فْ عمـ  أجؿاٖسهاء كالصفات تعد هف  هسألةأف  شؾ ٚك

فٍٓا فهىٍـ هف قاؿ بالىفْ الهحض كهىٍـ هف  ٓٓفسٛها٘الكٛـ كقد اختمفت هقاٚت 
باٖسهاء كالصفات  ْ الصفات عىً تعالِ كهىٍـ هف أقرأقرا باٖسهاء  بالجهمة كىف

ا كهىٍـ هف ذٌب كجكب إلِ  كلكىً رد طائفة هىٍا كتأكلٍا كصرفٍا عف ظاٌٌر
عمِ  هف أسهاء كصفات كأجراٌا السىةا٘ٓهاف بكؿ ها كرد فْ كتاب ا كصحٓح 

                                           

 .180 ، أٓةسكرة اٖعراؼ( 1)
 .110 ، أٓةسكرة ا٘سراء( 2)
 8 ، أٓةسكرة طً( 3)
، ج البارم( فتح 2736كتاب الشركط باب ها ٓجكز هف اٚشتراط رقهً ) البخارمهتفؽ عمًٓ فْ ( 4)

 11، ج البارم( فتح 6410ككتاب الدعكات باب  هائة اسـ غٓر كاحد رقهً ) 354، ص5
( كفْ هسمـ كتاب الذكر كالدعاء 7392ككتاب التكحٓد باب  هائة اسـ إٚ كاحد رقهً ) 211ص

 (02677ا تعالِ رقهً  أسهاءباب فْ 
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ا كرفض الكٓفٓة كالتشبًٓ ٌذا ها سىبٓىً بالتفصٓؿ كىكضح رأم الرازم فٍٓا أف  ظكاٌٌر
 :أتْشاء ا كلكف قبؿ ٌذا ىبدأ ب

 
 : الفرق بين االسم والمسمي: األول مطمبال

 : تعريف االسم: مسألة
الهاضْ –دؿ عمِ هعىِ فْ ىفسً غٓر هقترف باٖزهىة الثٛثة  ٌك ها

ك ٓىقسـ –كالحاضر كالهستقبؿ  ك الداؿ عمِ هعىِ ٓقكـ بذاتً إلِ  ٌك اسـ عٓف ٌك
ك هاٚ ٓقكـ بذاتً هثؿ العمـ كالجٍؿ فىقكؿ ٓزد عالـ  كٓزد كعهرك كالْ اسـ هعىِ ٌك

ك هضهف ب (1)كعهرك جاٌؿ ٚك  هعىِكقد ٓككف ال هعىِٚك ٓككف المفظ اسها إٚ ٌك
ٚ لً هعىِك  اسـ لً ٚك ٓككف اسـ فْ ىفسً  هعىِعمِ  )ها دؿأٓضان  كاٚسـ ٌك (2)ا 

كأسهاء اٖشٓاء ٌْ اٖلفاظ الدالة عمٍٓا كقٓؿ اٚسـ ها أىبا عف الهسهْ كالفعؿ ها 
 .(3)أىبا عف حركة الهسهْ كالحرؼ ها أىبا عف هعىِ لٓس باسـ ٚك فعؿ(

لمهآٌة هف حٓث ٌْ ٌْ )اسـ هفرد( كقد  لرازم قد ٓككف )اسهان كاٚسـ عىد ا
ك اٚسـ الداؿ ٓككف اسهان  كالعالـ  ةككف الشْء هكصكفا بالصفة الفٛىٓعمِ  هشتقا ٌك

الهآٌات هفردة ٖف  الهشتقاتعمِ  الهآٌات سابقة بالرتبةأف  كالقادر كاٖظٍر
قكؿ (4)كالهشتقات هركبة كالهفرد قبؿ الهركب( أف  اٖسهاء أهاأف  عمـأ)ك أٓضان  ٓك

كاسـ الذات  (5)لمذات أك لجزء هف أجزاء الذات أك ٖهر خارج الذات( تككف اسهان 
فقط ٌك اسـ  سهاء ا الحسىْ اسـ عمـ كاحدان أىدي ٌك اسـ العمـ كقد استخرج هف ع

كبٓر هشتقة ٓقكؿ فْ التفسٓر ال تعالِألجٛلً ا ٖىً اسـ غٓر هشتؽ كباقْ أسهائً 
أها اٚسـ  (6)(ةلبتاس بهشتؽ كاىً لٓ تعالٌِذا المفظ اسـ عمـ  أف  )الهختار عىدىا

                                           

 .122ص 1ْ جسٛههكسكعة عمـ الكٛـ ا٘( 1)
 .119الهرجع السابؽ ص( 2)
 .120السابؽ ص عالهرج( 3)
 .118ص 1التفسٓر الكبٓر ج( 4)
 .155، صالهرجع السابؽ( 5)
 .162الهرجع السابؽ ص( 6)
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بذلؾ تككف الذات هركبة هف ٖف  جزء هف الذات فٍك عىد الرازم هحاؿعمِ  الداؿ
هر خارج هف الذات فٍذي أعمِ  ٓككف اٚسـ الداؿأف  ذات كاسـ كا غٓر هركب أها

قسهٓف عمِ  اٖسهاء عىد الرازمأف  كٓتضح لىا هها سبؽ (1)عىد الرازم ٌْ الصفات
ك اسـ اٖكؿ:  صفات ٌْ باقْ عمِ  أسهاء تدؿ ا كالثاىْ: ةلجٛلااسـ هحض ٌك

 أسهاء ا الحسىْ.
 : الفرق بين االسم والمسمي: مسألة

ٛن كذكػػػر الػػػرازم أقػػػكاؿ الفػػػرؽ الكٛهٓػػػة فػػػْ ٌػػػذا البػػػاب  ة قػػػائ  (2))قالػػػت الحشػػػٓك
ة اٚسػػـ غٓػػر الهعتزلػػكاٚشػػعٓرة اٚسػػـ ىفػػس الهسػػهْ كغٓػػر التسػػهٓة كقالػػت  كالكراهٓػػة

ٛن  رأٓػػػػًكػػػػؿ هػػػػف الطػػػػرفٓف ذكػػػػر  أدلػػػػةذكػػػػر أف  كبعػػػػد (3)الهسػػػػهْ كىفػػػػس التسػػػػهٓة(  قػػػػائ
 .(5)((4)اٚسـ غٓر الهسهْ كغٓر التسهٓةأف  )كالهختار عىدىا

البحػػث فػػْ ٌػػذا أف  إلػػِ ز الػػرازم بػػٓف اٚسػػـ كالهسػػهِ كفػػْ الىٍآػػة تكصػػؿهَّٓػػ
ٛن ٌػػك عبػث ٚ طائػػؿ هىػً الهكضػكع  ػد باٚسػػـ ٌػذا المفػػظ الػذم ٌػػك أصػػكات أي )إذا  قػػائ ٓر

كبالهسػػػهِ تمػػػؾ الػػػذكات أىفسػػػٍا كتمػػػؾ الحقػػػائؽ بأعٓىٍػػػا ، هتخصصػػػة كحػػػركؼ هؤلفػػػة
ٌػذا عمػِ  هسػألةاٚسـ غٓر الهسهْ كالخكض فْ ٌذي البأف  فالعمـ الضركرم حاصؿ

ذا كػاف الهػراد باٚسػـ ذات الهسػهْ كبالهسػهْ التقدٓر ٓكػكف عبثػان  تمػؾ الػذكات أٓضػان  كا 
ػػذا ك  ْءعػػٓف الشػػ ْءذات الشػػأف  هعىػػاي ِهسػػهاٚسػػـ ٌػػك الأف  كػػاف قكلىػػا ف كػػاف أٌك
ػك عبػث فثبػتهف بأىً  حقا إٚ  الخػكض فػْ ٌػذا البحػثأف  اب إٓضاح الكاضحات ٌك

                                           

فخر الدٓف  هاـِ كالصفات: ا٘لكاهع البٓىاف شرح أسهاء ا تعال  156ض 1التفسٓر الكبٓر ج ( 1)
 ٌػ.1323 الرازم ،صححً السٓد هحهد بدر الدٓف أبك فراس ط أكلِ الهطبعة الشرقٓة هصر سىة

ة عف ( 2) ة ٖىٍـ ٓحشكف اٖحادٓث التْ ٚ أصؿ لٍا فْ اٖحادٓث الهرٓك ة حشٓك سهٓت الحشٓك
ك ٓطمؽ عمِ كؿ هف صمِ  الرسكؿ ة ٓقكلكف بالجبر كالتشبًٓ ٌك  أثبتا عمًٓ كسمـ كجهٓع الحشٓك

ك هف  الذٌب   كاتباع السمؼ. السىةاٖلقاب شٓكعا ككركدا فْ كتب هخالفْ  أكثرالصفات كالقدر ٌك
 .221، ص،1، ج ،فْ أخبار هف ذٌب

 .115ص 1التفسٓر الكبٓر ج( 3)
الكٛهٓة كالفمسفٓة  آراؤيالفخر الرازم ك   الغزالْ أمثر بر أٌىا تالدكتكر الزركاف أف الرازم  لٓر ( 4)

 .116ص
 .116التفسٓر الكبٓر ص( 5)
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الػرازم أف  ٌػذا الهبحػثكلكف الهٍـ فْ  .(1)جهٓع التقدٓرات ٓجرم هجرل العبث(عمِ 
اٚسػػػػـ غٓػػػػر الهسػػػػهْ كغٓػػػػر أف  ٖىػػػػً اختػػػػار اٖشػػػػاعرةفٓػػػػً ٓخػػػػالؼ رأم أسػػػػٛفً هػػػػف 

اٚسػـ ىفػس الهسػهْ أف  إلػِ ذٌبػكا اٖشػاعرةأف  خٛؼ ها ذكػر ٌػك هػفعمِ  التسهٓة
ػػػرا لػػػرأم أىػػػً  كغٓػػػر التسػػػهٓة حتػػػِ اٚسػػػـ غٓػػػر التسػػػهٓة بػػػأف  ة القائػػػؿالهعتزلػػػاكجػػػد تبٓر

ٛن كىفػػس الهسػػهِ  ٛإىػػا اسػػتخرجىا لقػػكؿ هػػف ٓقػػكؿ اٚسػػـ ىفػػس الهسػػهِ  )أعمـقػػائ  تػػأٓك
عمػػِ  ٓػػدؿأف  هػػف غٓػػر هعىػػِعمػػِ  الهسػػهْ اسػػـ لكػػؿ لفػػظ دؿأف  لطٓفػػا دقٓقػػا كبٓاىػػً

كػػػكف لفػػػظ أف  زهػػػف هعػػػٓف كلفػػػظ اٚسػػػـ كػػػذلؾ فكجػػػب ٓكػػػكف لفػػػظ اٚسػػػـ اسػػػها لىفسػػػً ٓك
 .(2)اٚسـ اسها لمهسهِ هف باب اٚسـ الهضاؼ(

 الصفات:: أنواع مسألة
 عدة أىكاع ٌْ:إلِ  قسـ الهتكمهكف الصفات

هىٍا سبع  اٖشاعرةالهتكمهكف  أثبتأك الصفات الحقٓقٓة  صفات المعاني:
عمِ  عىدٌـ ٌْ ها دلت هعىِصفات فقط كأىكركا ها سكاٌا هف الصفات كصفة ال

ذي الصفات ٌْ العمـ كالقدرة كالحٓاة هعىِ الكٛـ ك  ا٘رادةك  كجكدم قائـ بذات ا ٌك
 كالسهع كالبصر.

كا أحكاهٍا كقالكا ٌك قادر بذاتً سهٓع أثبتك  عطمكا الصفاتة فقد الهعتزلأها 
فرارا  ٚك بصران  ٚ سهعان ك  ٚك حٓاة بذاتً عمٓـ بذاتً حْ بذاتً كلـ ٓثبتكا قدرة ٚك عمهان 

 .(3)اٖكؿهىٍـ هف تعدد 
أٓضان  كتسهِ (4)ابٍ ٌْ التْ لـ تزؿ ٚك ٓزاؿ هكصكفان  الصفات الذات:

 بالصفات أٚزهة ٖىٍا هٛزهة لمذات ٚ تىفؾ عىٍا كالعمـ كالقدرة.
  

                                           

 .116ص 1ج ،التفسٓر الكبٓر( 1)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 2)
 .697هكسكعة عمـ الكٛـ ص( 3)
 .693، صالهرجع السابؽ( 4)
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 الصفات السمبية: 
سمب ها ٚ ٓمٓؽ عمِ  تدؿأف  العدـ كالهراد بٍاعمِ  ٌْ الصفات التْ تدؿ

ْ غٓر ثابتة ٚك ٓمـز باٚتصاؼ بٍا قٓاـ عرض تعالِبا  كالصفات السمبٓة  (1)ٌك
 كالبقاء كهخالفة الهخمكقات كالكحداىٓة كالغىاء الهطمؽ.خهسة ٌْ القدـ 
 صفات األفعال: 

ْ عىد ك  ٌْ كؿ اسـ اشتؽ لمبارم هف صفاتً هثؿ هىعـ رازؽ كخالؽ ٌك
 .(2)صفات حادثة اٖشاعرة

 الصفات الخبرية: 
ْ الصفات التْ كردت فْ الشرع أم ٌْ التْ جاءت فْ  الكٓرـ  القرآفٌك

 .(3)تعالِكاخبر بٍا ا سبحاىً ك 
 الصفات االختيارية: 

ْ الصفات الهتعمقة بهشٓئة ا كقدرتً شاء فعمٍا كاف شاء لـ ٓفعمٍا أف  ٌك
 كتسهْ الصفات الفعمٓة. (4)كالهجْء كالىزكؿ كاٚستكاء

 تقسيم الصفات عند السمف: 
 ا: َلقد قسن السمف الصفات الثبَتٓة ؤلِ قسهٓو ٌه

ٚنٌؿ ب، ٚ تىفك عو الذات صفات ذاتية: َٚ تتعمق  َأبدان ْ ٚزهة لٍا أز
 َهىٍا ها ٌَ خبرّ.، هىٍا ها ٌَ عقمْ، بٍا هشٓئتً َقدرتً

، َتحدث بهشٓئتً َقدرتً، َقت َآوؿ تتعمق بٍا هشٓئتً َقدرتً ك صفات فعمية:
 .َهىٍا ها ٌَ خبرّ، هىٍا ها ٌَ عقمْ

 َالصفات الذاتٓة عمِ قسهٓو
فٓقترو فْ ؿ بالعقؿ عمٍٓا ٓحصؿ ستدٚٚصفات ذاتٓة عقمٓة: أّ أو ا .أ 

 .ا٘رادة َالسهعكالحٓاة َالعمن َالقدرة  كصفةؿ سهع َالعقػا الػهعرفتٍ
                                           

 .695ْ صسٛههكسكعة عمـ الكٛـ ا٘( 1)
 .696، صالسابؽالهرجع ( 2)
 .693، صالهرجع ىفسً( 3)
 .16تكحٓد اٖسهاء كالصفات كأثري فْ كجداف العبد كسمككً ا٘ٓهاىْ: الدكتكر السٓد ص( 4)
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و ػعمٍٓا َؤثباتٍا ٚ ٓهكو ؤٚ عؿ صفات ذاتٓة خبرٓة: أّ أو اٚستدٚ .ب 
 .الٓدٓوكصفة ىص ػق الػطرٓ

 :َالصفات الفعمٓة عمِ قسهٓو أٓضان
َالرزق... فٓشترك فْ هعرفتٍا السهع الخمق كصفة صفات فعمٓة عقمٓة:  .أ 

 .ؿَالعق
ْءؿ َالىزَكاٚستكاء صفات فعمٓة خبرٓة:  .ب   .(1)٘تٓاو َالهج

َذلك ٖىً ؛ َٚ شك أو تقسٓن السمف لمصفات ا٘لٍٓة ٌَ الصَاب الحق
السمف لٍذا التقسٓن بقَلً تعالِ ؿ َلقد استد، عمِ جهٓع الصفات ا٘لٍٓةؿ ٓشه
(      

    
   

    
      

  
  

  
   

    
    

   
    

    
   

   
)(2). 

بٍذي أٓة عمِ تقسٓهٍن لمصفات ٌََ أو ا ؿ َقد بٓىَا َجً اٚستدٚ
عمِ الصفات التْ ؿ ْ ٌذي أٓات أسهاء الذات التْ تشتهػر فػذك تبارك َتعالِ

                                           

، دراسات فْ تَحٓد اٖسهاء َالصفات ا٘لٍٓة: سعد عبد ا عاشَر َجابر زآد السهٓرّ( 1)
 ّٓص: ػ، ٌُِْٗسىة الىشر: ، غزة –الىاشر: هكتبة َهطبعة دار الهىارة ، ةػالطبعة: الثالث

 .بتصرف
 .24-23-22سكرة الحشر أٓات ( 2)
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الدالة عمِ الصفات التْ ؿ َذكر بعد ذلك أسهاء الفع، سهاءاشتقت هىٍا ٌذي اٖ
 .(1)ؿ )ٌك(بٓو الىَعٓو بضهٓر الفصؿ اشتقت هىٍا أٓضا َفص

، صفاتػا بالػٚ تعمق لٍ، ا تعالِ أعٛن هجردة أسهاءٓرُ الهعتزلة أو 
دد اٖسهاء جاء لبٓاو تعدد الهىفْ عو البارّ تعالْ هو العجز َالىقص ػَأو تع
القاضْ عبد الجبار: )عالن ٚ بعمن قادر ؿ قَؿ ا هو خٛػك جمٓػَٓظٍر ذل، َىحَي

ؿ ة ٓثبتَو اٚسن لمبارّ تعالِ َٓىفَو ها دػفالهعتزل (2) اة(ػْ ٚ بحٓػٚ بقدرة ح
بٓو أسهاء ا تعالِ َصفاتً َبذلك ترّ أىٍن ٚ ٓرَو َجَد عٛقة ، عمًٓ هو صفة

َالعالن ، سهٓو ضعٓفاػَال، قصٓراؿ كها لَ سهْ الطَٓ، فاٖسها ٚ تفٓد ؤٚ العمهٓة
 .(3) ؿ(جاٌ

، لٍن: َجدىا اسن عالن اشتق هو عمنؿ )ٓقاكقد رد عمٍٓـ اٖشعرم بقكلً 
َاسن سهٓع اشتق هو ، َكذلك اسن حْ اشتق هو حٓاة، و قدرةػتق هػَاسن قادر اش

هو أو تكَو هشتقة  تعالَِٚ تخمَ أسهاء ا ، سن بصٓر اشتق هو بصرَا، سهع
َز أو ٓسهِ ا تعالِ عمِ ػفٛ ٓج، أَ عمِ طرٓق التمقٓب، ؤها ٘فادة هعىِ

قمىا: ؤو ا  إذاػفة. فػَلٓس هشتقا هو ص، طرٓق التقمٓب باسن لٓس فًٓ ؤفادة هعىِ
ٌذا ؤجهاع الهسمهٓو. َؤذا َعمِ ، كقَلىا زٓد َعهر، تعالِ عالن قادر فمٓس تمقٓبا

َؤو كاو ذلك ، فقد َجب ؤثبات العمن، كاو هشتقا هو عمن، ن ٓكو كذلك تمقٓباػل
ٛ ٓختمف ها ٌَ ٘فادة هعىِ َاجب ؤذا كاو هعىِ العالن هىا أو لً ػف، ِػادة هعىػ٘ف

                                           

الىاشر: الدار ، الطبعة: اَٖلِ، الصفات الخبرٓة بٓو الهثبتٓو َالهؤَلٓو: جابر السهٓرّ( 1)
 .بػالسَداىٓة لمكت

 .132-131، صشرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار( 2)
، ُ/ِْٕ، . هقاٚت اٚسٛهٓٓو: اٖشعرُّّٖ-ُْٖص: ، البغدادّاىظر: الفرق بٓو الفرق: ( 3)

. دراسات فْ تَحٓد ْٖص: ، شرح الرسالة التدهرٓة: عبد الرحهو البراك .ِْٖ -ُ/ِّٕ
. البٍٓقْ َهَقفً هو ا٘لٍٓات: أحهد ْٓص: ، عاشَر َجابر السهٓرّ اٖسهاء َالصفات: سعد

 -: عهادة البحث العمهْ بالجاهعة ا٘سٛهٓة الىاشر، الثاىٓة الطبعة:، بو عطٓة بو عمْ الغاهدّ
. َجَب هحبة الىبْ ُ/ُّٕػ، ٌُِّْالىشر:  سىة، الههمكة العربٓة السعَدٓة -الهدٓىة الهىَرة 

 .ُّص: ، الشاهمة( )الهكتبة، صمِ ا عمًٓ َسمن َأصحابً: عبد الرزاق عفٓفْ
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َ ذَ كها ؤذا كاو قَلْ هَجَد هفٓدا فٓىا ا٘ثبات كاو ػعالن فٍؿ أو ٓكَو ك عمهان
 .(1) ً هَجَد(ٖى؛ ًػا ؤثباتػالِ َاجبػعلبارّ تا

صفات ثبكتٓة حقٓقٓة كثبكتٓة إضافٓة إلِ  ها الرازم فقد قسـ الصفاتأك 
ْ أربعة فكصفات سمبٓة كصفات هركبة هف  تككف أف  هاإٌذي اٖىكاع الثٛثة ٌك

ها هاأف  حقٓقٓة هع إضافٓة كا  تككف إضافٓة هع سمبٓة أف  تككف حقٓقٓة هع سمبٓة كا 
ضافٓة كسمبٓتأف  كأها )أها الثبكتٓة الحقٓقٓة كقكلىا ا ، ةككف هجهكعة حقٓقٓة كا 

ْ قكلىا هعمكـ كهذككر كهشككر أها الصفة السمبٓة  هكجكد أها الصفات ا٘ضافٓة ٌك
ْ قكلىا ضافٓة ٌك ا عالـ أف  كالقدكس كالغىْ أها الصفات الهركبة هف حقٓقٓة كا 

ضافة فالعمـ ٓمزهٍا ككىٍا كقادر فالعمـ كالقدرة صفات حقٓقٓة ٓمزه ٍا حصكؿ ىسبة كا 
هتعمقة بالهعمـك كالقدرة صفة ٓمزهٍا تعمقٍا بإٓجاد هقدكر أها الصفات الحقٓقٓة هع 

ها ك  كأخرأكؿ  أها ا٘ضافٓة هع السمبٓة ٌْ قكلىاك  السمبٓة ٌْ قكلىا قدٓـ كأزلْ ا 
ْ الهمؾ فٍك ا لهمؾ الذم هجهكع الحقٓقة كا٘ضافٓة كالسمبٓة فٍْ صفة كاحدة ٌك

ك هستغىْ عف غٓري فالكجكد صفة حقٓقٓة كافتقار غٓري إلًٓ صفة  ٓفتقر إلًٓ غٓري ٌك
 .(2)إضافٓة كاستغىاؤي عف غٓري سمب(

 أم اصطالحية؟ (3): ىل أسماء اهلل توقفيومسألة
 السىةالكٓرـ ك  القرآفأسهاء حسىِ كثٓرة كردت فْ  تعالِإف  سبحاىً ك 
ة كلكف ٌؿ ٓجكز عمِ  العقؿ أثبتأسهاء  تعالِا سبحاىً ك عمِ  ىطمؽأف  الىبٓك

 ؟.السىةك  القرآفكهالٍا  أـ ىتكقؼ عىد اٖسهاء التْ كردت فْ 
إلِ  فْ بدآة ٌذا الهبحث ذكر الرازم أراء الهتكمهٓف كأدلتٍـ كقد قسهٍا

أسهاء كصفات ا تكقفًٓ أم ٚ ٓجكز إطٛؽ شْء أف  قسهٓف: اٖكؿ الذٓف ٓزعهكف

                                           

 .ْْص: ، الدٓاىة: اٖشعرّؿ ا٘باىة عو أصَ( 1)
 .145- 139، صالتفسٓر الكبٓر ك 24- 23: لمرازم ،صلكاهع البٓىاف( 2)
 القرآفٍا ٌك لىفسً فْ أثبتىتكقؼ عىدٌا فٛ ىثبت لً أسهاء ٚك صفات إٚ التْ أف  تكقفًٓ بهعىِ( 3)

ا٘رشاد إلِ صحٓح اٚعتقاد:   ٍا لً رسكلً فْ سىتً فٛ ىثبت لً شٓئا بهقتضْ عقكلىاأثبتالكٓرـ أك 
الرئاسة العاهة لطباعة البحكث العمهٓة ككالة الطباعة كالترجهة الٓراض طبع  1صالح بف فكزاف ،ج

 .126 ٌػ، ص: 1412سىً 
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كاٖحادٓث  القرآففْ  كاف كاردان إذا  إٚ تعالِا عمِ  ٖسهاء كالصفاتهف ا
هعىِ ٓمٓؽ بجٛؿ عمِ  كؿ لفظ دؿأف  أها الثاىْ فٍك قكؿ الذٓف ٓركف الصحٓحة.

ٚ فٛ أسهاءي سبحاىً كثٓرة ٚ تحصْ ٚك تعد أف  كالكاقع .(1)ا كصفاتً فٍك جائز كا 
لؾ بكؿ اسـ ٌك لؾ أا عمًٓ كسمـ )أسصمِ  عف الىبْكها جاء فْ الدعاء الهأثكر 

هف خمقؾ أك استأثرت بً فْ عمـ أحد  سهٓت بً ىفسؾ أك أىزلتً فْ كتابؾ أك عمهتً
 .(2) الغٓب عىدؾ(

ذكر الرازم صفات ٚ عمِ  الكٓرـ دالة القرآفٌىالؾ ألفاظ قد كردت فْ أف  ٓك
هثؿ اٚستٍزاء فْ قكلً  كقد ذكر هىٍا صكران  تعالِٓهكف إثباتٍا فْ حؽ ا 

   )تعالِ
   
 )(3)  ًتعالِكهىٍا الهكر فْ قكل 

(    
   

)(4) تعالِالغضب فْ قكلً أٓضان  كهىٍا ( 
 )(5)  ا هف ألفاظ الصفات التْ ٚ ٓجكز كغٌٓر

ا كقاىكىا تسٓر عمًٓ الرازم اكجد لٍا تفسٓر أف  إٚ، تعالِا سبحاىً ك عمِ  إطٛقٍا
ك )كاعمـ ىقكؿ: لكؿ كاحد هف ٌذي اٖحكاؿ أف  القاىكف الصحٓح فْ ٌذي اٖلفاظأف  ٌك

الغضب حالة أف  تصدر عىٍا فْ الىٍآة هثالً كآثارأهكر تكجد هعٍا فْ البدآة 
كاٖثر الحاصؿ هىٍا فْ ، تحصؿ فْ القمب عىد غمٓاف دـ القمب كسخكىة الهزاج

 تعالِالهغضكب عمًٓ فإذا سهعت الغضب فْ حؽ ا إلِ  الىٍآة إٓصاؿ الضرر
 .(6)بدآات ا٘عراض كقس الباقْ عمًٓ(عمِ  ىٍآات ا٘عراض ٚعمِ  فاحهمً

                                           

 .159-158ص 1التفسٓر الكبٓر ج ( 1)
 .250- 246، ص6، ج فْ هسىدي ، طبع دار الرسالة أحهد هاـا٘ أخرجً( 2)
 .15 ، أٓةسكرة البقرة( 3)
 .54 ، أٓةعهرافسكرة آؿ ( 4)
 .56 ، أٓةالفتحسكرة ( 5)
 .160ص 1التفسٓر الكبٓر ج( 6)
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 ة: المعتزل: األسماء والصفات عند الثاني بمطمال
هو  (1)الدالة عمِ الهسهٓات(ؿ ٌْ اٖقَا اٖسهاء) ةالهعتزلكاٚسـ عىد 

ة دٚلأم الِ ػٓرَو فْ أسهاء ا تع ٚ؛ تعرٓف الهعتزلة لٛسن ٓتضح أىٍنؿ خٛ
 ت.هعىِ زائد غٓر الذاؿ َأو ٌذي اٖسهاء ٚ تحه، عمِ الذات

ا  َلن ، لصفة عىد الهعتزلة ٌْ: َصف الَاصف)اأها الصفة فقد عرفٌك
هو  (2)هسهِ(ؿ َاصف َاٚسن عىدٌن التسهٓة َلن ٓكو فْ اٖزؿ ْ اٖزػو فػٓك
 صفةػتعرٓف الهعتزلة اٖسهاء َالصفات ٓتضح أىٍن ٚ ٓفرقَو بٓو اٚسن َالؿ خٛ

 .بٓىٍهآَجعمَىٍها بهعىِ َاحد فٛ َٓجد فرق 
بكؿ الصفات السالبة فٍك )لٓس بجسـ  تعالِة ا سبحاىً ك الهعتزلكها صؼ 

ر ٚك عرض ٚك بذم  ٚك شبح ٚك جثة ٚك صكرة ٚك لحـ ٚك دـ ٚك شخص ٚك جٌك
لكف ٚك طعـ ٚك رائحة ٚك هجسً ٚك بذم حرارة ٚك بركدة ٚك رطكبة ٚك ٓبكسة ٚك 

 .(3)طكؿ ٚك عرض ٚك هحض ٚك اجتهاع ٚك افتراؽ...(
ك عالـ بذاتً ة لـ ٓفرقكا الهعتزلك  بٓف ذات ا كصفاتً فٍْ شْء كاحد )ٌك

ْ هعاىْ قائهة بذاتً ٖىً لك  كقادر بذاتً حْ بذاتً ٚ بعمـ ٚك بقدرة ٚك حٓاة ٌك
ٓة(  .(4)شاركتً فْ القدـ الذم ٌك خص صفاتً لشاركتً فْ ا٘لٌك

َلٍذا زعهَا أو الصفة ، لن ٓرُ الهعتزلة " ثهة فرق بٓو الصفة َالَصفك
َالقدرة بهعىِ قادر. ، بهعىِ أكثر هو الَصف. فالعمن عىدٌن بهعىِ عالنلٓست 

                                           

 .253، ص1: اٖشعرم جا٘سٛهٓٓفهقاٚت ( 1)
، التبصٓر فْ الدٓو َتهٓٓز الفرقة الىاجٓة عو الفرق الٍالكٓو: طاٌر بو هحهد ا٘سفرآٓىْ( 2)

سىة الىشر: ، بٓرَت، الىاشر: عالن الكتب، الطبعة: اَٖلِ، َٓسف الحَت ؿاػق: كهػتحقٓ
 .ّٕص: ، نُّٖٗ

 .211، صشعرما٘سٛهٓٓف: لٗهقاٚت ( 3)
 .57الهمؿ كالىحؿ: الشٍرستاىْ ص( 4)
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اٖشعرّ قَلٍن:)لً عمن بهعىِ ؿ ً ٚ بعمن ٌَكذا ٓقَػَالعالن عىدٌن عالن بذات
 .(1)َا غٓر ذلك(ػَلن ٓطمق، َلً قدرة بهعىِ هقدَر، هعمَن

ا إىساف أف  عٛـ كها لكأٓقكلكف أىٍا هجرد ) كها إىٍـ أىكركا اٖسهاء كتأكلٌك
عٛـ ٓعرؼ بٍا شخص ذلؾ الرجؿ كقد أْ بعدة أسهاء كتمؾ اٖسهاء هجرد سه

ٓسهْ ا٘ىساف بأسهاء ٚك تىطبؽ عمًٓ صفاتٍا أم لٓس كؿ ها سهْ سعٓدا ٌك هف 
قكلكف ٌذي أف  أٌؿ السعادة كلٓس كؿ هف سهْ صادؽ ٌك هف أٌؿ الصدؽ...ٓك

صرح كثٓر هىٍـ بىفْ ِ عم اٖسهاء إىها ٌْ لهعرفة الذات ٚ أىٍا دالة الصفات ٓك
قكلكف سهٓع بٛ سهع بصٓر بٛ بصر عمٓـ بٛ عمـ كمٓـ بٛ كمهة رحٓـ  الصفات ٓك

 .(2) ا عف قكلٍـ( تعالِبٛ رحهة 
فْ أحد  هىزي عف الشبً كالهثاؿ ٚك ٓىازعً تعالِا أف  كخٛصة رأٍٓـ ٌك

ذلؾ ىفْ الصفات عمِ  خمقً كبىكاعمِ  سمطاىً ٚك ٓجرم عمًٓ شْء هها ٓجرل
ٖىً لك اتصؼ سبحاىً بالصفات  ،صفات ا لٓست شْء غٓر ذاتًأف  :كقالكا

لكاىت ٌذي الصفات قدٓهة كذات ا قدٓهة كبذلؾ ٓتعدد القدهاء كلذلؾ ٓعدكف هف 
صفات اٚستكاء كالٓد كالعٓف ككذلؾ صفات الهحبة كالرضْ  أكلكاىفات الصفات كلقد 

كذلؾ لىفٍٓـ صفة الكٛـ  تعالِهخمكؽ   القرآفأف  ذلؾعمِ  كالغضب كالسخط بىكا
ا هستحقان أف  كزعهكا تعالِعف ا  ا كشٌر  ها ٓفعمً ثكابان  العبد خالؽ ٖفعالً خٌٓر
 (4).(3)كعقابان 

 :األشاعرة: األسماء والصفات عند المطمب الثالث

                                           

تحقٓق: هحهد ، اٖشعرّؿ هقاٚت ا٘سٛهٓٓو َاختٛف الهصمٓو: أبَ الحسو عمْ بو ؤسهاعٓ( 1)
سىة الىشر: ، القاٌرة –الىاشر: هكتبة الىٍضة الهصرٓة ، الطبعة: الثاىٓة، عبد الحهٓد دٓوػهحْٓ ال
 .ِْٓ، نُٗٔٗ

 .52الهكاقؼ: لمجرجاىْ الهكقؼ اٖكؿ ص( 2)
 كها بعدٌا ك 257كها بعدٌا كالهمؿ كالىحؿ لمشٍرستاىْ  211ص ،: اٖشعرما٘سٛهٓٓفهقاٚت  ( 3)

 .كها بعدٌا 224الفرؽ بٓف الفرؽ لمبغدادم ص
ؽ لمبغدادم الفرؽ بٓف الفر  كها بعدٌا ك 257كها بعدٌا كالهمؿ كالىحؿ لمشٍرستاىْ  211ص( 4)

 .كها بعدٌا 224ص
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ض ف اٖكؿ ٌك ا٘ٓهاف بألفاظٍا اشاعرة فْ آٓات الصفات هذٌبلٗ كتفٓك
ا هع ىفْ دٚلتًبأف  هعاىٍٓا فكضٌك ا ٓك شْء هف الصفات عمِ  ٓسكتكا عف تفسٌٓر

ذا ٌك هكقؼ اٖشعرم كالسابقكف هف  كالهذٌب الثاىْ ٌك صرؼ ٌذي  اٖشاعرةٌك
تٍا ذا ها ٓسهكىً بال هعىِإلِ  الىصكص عف هدلٚك ؿآخر ٌك  .(1)تأٓك

ٓف بً التهسؾ بكتاب ٓقكؿ اٖشعرم: )قكلىا الذم ىقكؿ بً كدٓىىا الذم ىد
عرشً كها قاؿ عمِ  ا هستكمأف  ربىا...كجهمة قكلىا

(   
 )(2)  كاف لً كجٍان.  

   )كها قاؿ 
  )(3). 
 )ف لً ٓدٓف بٛ كٓؼ كها قاؿ أك 

)(4)  ف أأسهاء ا غٓري كاف ضاٚ ك أف  ف هف زعـأك
  ) عمها كها قاؿ 

)(5)  ككها قاؿ(   
     

    
      

     
    

      
    )(6) 

 كىثبت  السهع كالبصر...

                                           

 .135ص 1الفرؽ بٓف الفرؽ: البغدادم: ج ( 1)
 .5 ، أٓةسكرة طً( 2)
 .27 ، أٓةسكرة الرحهف( 3)
 .64 ، أٓةسكرة الهائدة( 4)
 .166 ، أٓةسكرة الىساء( 5)
 .11 ، أٓةسكرة فاطر( 6)
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 فْ أخرة باٖبصار كها لا ٓر بأف  كٛـ ا غٓر هخمكؽ...كأف  كىقكؿ 
راي الهؤهٓرل  ٌذا ٌك هعتقد ا٘هاـ  (1) ف كها جاءت الركآات(ك ىالقهر لٓمة البدر ٓك

ـ هتفاكتة فٍىاؾ آراٌؤفكاىت  اٖشاعرة ماٖشعرم هؤسس الهذٌب اٖشعرم أها هتأخر 
ْ السهع عمِ  صفات اتفقكا إثباتٍا هثؿ الصفات السبع أك )صفات الهعاىْ ٌك

ىاؾ صفات اتفقكا م كالبصر كالعمـ كالقدرة كالحٓاة ا٘رادة كالكٛـ( ٌك ٍا هثؿ عمِ تأٓك
ىالؾ صفات اختمفكا فٍٓا هثؿ العمك  بٓرةالخالصفات  كالىزكؿ كالهجْء ٌك
 .(2)كاٚستكاء
 تعالِ كلكف كصفات   جهٓع اٖسهاء ٓثبتكفبصكرة عاهة  اٖشاعرةك 

 .(3)كلٓس كأسهاء
ا عمِ  اٖشاعرةجهع أأها الصفات التْ  إثباتٍا ٌْ الصفات السبع كأسهٌك

ذات ا القائهة بً ٌْ عمِ  ائدةز القدٓهة الالصفات الحقٓقة )أف بالصفات الحقٓقة 
رل (4)سبع( قدرة حْ بحٓاة سهٓع بسهع عالـ بعمـ قادر ب تعالِا أف  اٖشاعرة ٓك

ذي الصفات زائدة ذات ا سبحاىً عمِ  بصٓر ببصر كهٓرد بإرادة هتكمـ بكٛـ ٌك
ْ ٓةا٘باقٓة بذاتً كحقٓقة  صفات هكجكدة أزلٓة كهعافو  ٌك ذات أزلٓة  تككفأف  لٌك

 .(5)هكصكفة بتمؾ الصفات
ىفْ الصفات اٚختٓآرة هثؿ الرضا كالغضب عمِ  اٖشاعرةجهع جهٓع أكها 

قـك ىفٍٓا عىدٌـأتٓكالفرح كالهجْء ك  ا ٓك أىٍا حكادث كاف ا ٚ تحؿ عمِ  اف كغٌٓر
ْ هضافة  ٚ أىٍا  ذي الصفات عىدٌـ هخمكقات  هىفصمة عىً ٌك بً الحكادث ٌك

 .(6)صفات قائهً بً

                                           

 .157 -240شعرم صا٘سٛهٓٓف: اٖهقاٚت ( 1)
 .327، صالفرؽ بٓف الفرؽ: البغدادم ( 2)
 .140، ص1التفسٓر الكبٓر ج( 3)
 .322، صالفرؽ بٓف الفرؽ: البغدادم( 4)
 .688هكسكعة عمـ الكٛـ ص( 5)
 .122، صحدٓث الىزكؿ 5: ٚبف تٓهٓة جالفتاكلهجهكعة ( 6)
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ا –أها الصفات الخبٓرة  فهىٍـ هف تأكلٍا كهىٍـ  -كالكجً كالٓدٓف كالعٓف كغٌٓر
 هف ٓثبتٍا بشرط التفكٓض.

 عاـ عىدٌـ بهىزلة الصفات. هعىِكاٖسهاء ب
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 انًجحث انثبَٙ

 األضًبء ٔانصفبد عُذ اإليبو انراز٘

 

ان  خالفٍـ فْ أىً  هعظـ اٖحٓاف إٚ ىجد الرازم عىد حدٓثً عف الصفات أشعٓر
 ـ كضعؼ أدلتٍـ عمٍٓا.آراٌؤبعض أراء كىقدٌـ فْ بعض 
ٓهٓز بٓف ىكعٓف هف اٖسهاء الىكع اٖكؿ  اٖشاعرةىجد الرازم كغٓري هف 

ذي اسهاٌا الرازم الصفات الذاتٓة.  اٖسهاء الخاصة بذات ا هثؿ الهكجكد كالقدٓـ ٌك
ذي اسهاٌا صفات تدؿِ عم كالىكع الثاىْ أسهاء تدؿ عمِ  الصفات كالعالـ كالقدٓر ٌك

 .(1)كٓفٓة الكجكد
ك اسـ الجٛلة ا كذكر أثبتكقد  اسـ ا أىً  الرازم  اسها كاحدا فقط ٌك

ذا ٌك اٖقرب عىدم()أف اٖعظـ  قكؿ (2)اٚسـ اٖعظـ ٌك قكلىا ا ٌك اسـ ا أف  ٓك
فٍْ  تعالِاٖعظـ ٌك اٚسـ الحقٓقْ الكحٓد ٖىً غٓر هشتؽ أها بقٓة أسهاء ا 

صفة الحٓاة عمِ  صفة القدرة كالحْ ٓدؿعمِ  صفات فالقادر هثٛ تدؿعمِ  تدؿ
عىد الرازم أعٛـ  تعالِذلؾ جهٓع أسهاء ا الحسىْ فأسهاء ا عمِ  كقس

أكصاؼ باعتبار ها دلت عمًٓ هف ك  الذاتمِ ع كصفات فٍْ أعٛـ هف حٓث دٚلتٍا
 .(3)هعاىْ

رل الرازم ائدة عف ز س ٌْ ذاتً بؿ ٌْ هفٍكهات إضافٓة صفات ا لٓأف  ٓك
هفٍكـ ٖف  ارة عف ىفس القادٓرة كالعالهٓةذاتً الهخصكصة لٓست عب)أف تً ذا

هكجكد العالهٓة كالقادٓرة هفٍكهات إضافٓة كذاتً ذات قائهة بىفسٍا كالفرؽ بٓف ال
 .(4)هعمـك بالضركرة( كا٘ضافٓةالقائـ بالىفس كبٓف اٚعتبارات الىسبٓة 

                                           

 .133، ص1التفسٓر الكبٓر ج( 1)
 .132الهرجع السابؽ ص( 2)
 .11، صالرازملكاهع البٓىاف: ( 3)
 .120، ص1التفسٓر الكبٓر ج( 4)
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فْ إثبات الصفات الحقٓقٓة أك السبع  اٖشاعرةقرار عمِ  كقد سار الرازم
ثباتٍا كأٓدٌا بقكلً )ٌذي إعمِ   سبحاىً كقد ذكر أدلتٍـ اٖشاعرةٍا أثبتصفات التْ 

 .(1)(تعالِٚبد هف ا٘قرار بكجكد ٌذي الصفات  أىً  عمِ الدٚئؿ كاضحة
شرح ٌذا بقكلً ا  كىً ٓجعؿ ٌذي الصفات صفات ىسبة ك كل  هعىِ)أف ضافة ٓك

 عالهان ككىً قادرا ككىً بحٓث ٓصح هىً ا٘ٓجاد كتمؾ الصحة هعممً بذاتً كككىً 
بذاتً كتمؾ حالة ىسبٓة إضافٓة كتمؾ الىسبٓة الحاصمة هعممً  دراؾهعىاي التصكر ا٘

فصفات القدرة كالعمـ ٌْ صفات حقٓقة عىد الرازم كالصفات  (2)الهخصكصة(
ضافة )فالعمـ صفة ٓمزهٍا ككىٍا هتعمقة بهعمكـ  الحقٓقٓة عىدي ٓمزهً حصكؿ ىسبً كا 

ٓمزهٍا لكاـز أىً  فٍْ صفات حقٓقة إٚ (3)كالقدرة صفة ٓمزهٍا صحة تعمقٍا بالهقدكر(
ٌْ الصفة الحقٓقٓة الكحٓدة التْ ٚ ٓمزهٍا الىسبة هف باب الىسب إٚ صفة الحٓاة 

 كا٘ضافة.
ذٌب الرازم  كؿ هف كاف لً اطٛعأف  ٓرل صفات ا غٓر هتىآٌة بؿأف  ٓك

عمِ  اٖسفؿ أكثر كاف اطٛعًك  اٖعمِفْ تدبٓر العالـ  تعالِحكهة ا  أثارعمِ 
التعظٓـ أكثر )كؿ هف الصفات الهكجبة لمهدح ك عمِ  أكثر ككقكعً تعالِأسهاء ا 

اسـ آخر هف أسهائً إلِ  كرحهتً كصؿ تعالِىكع هف أىكاع حكهة ا عمِ  كقؼ
كرحهتً فكذلؾ ٚىٍآة ٖسهائً الحسىْ  تعالِكلها كاف ٚ ىٍآة لهراتب حكهة ا 

 .(4) كصفاتً العمٓا(
  

                                           

 .139، صالهرجع السابؽ( 1)
 .140، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .السابؽ ىفس الصفحة عالهرج( 3)
 .160، صالهرجع السابؽ( 4)
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 : الصفات السمبية عند اإلمام الرازي: األول مطمبال
ؽ با عف ا الصفات السمبٓة ٌْ سمب كؿ ها ٚ ٓمٓأف  كها ذكرىا سابقان 

تككف صفات سمبٓة )فإذا أتت أف  هاكا   (1)تككف صفات ثبكتٓةأف  هاإكصفات ا 
ٚ فالسمب الهحض ٚ ٓهدح ا   تعالِالصفات السمبٓة استمزهت الصفات الثبكتٓة كا 

 .(2)بً ىفسً(
ثٛثة أىكاع هف السمكب ٌْ: إلِ  أها الصفات السمبٓة عىد الرازم فقد قسهٍا

  .الصفات كسمكب عائدة لٗفعاؿإلِ  الذات كسمكب عائدةإلِ  سمكب عائدة
ىىزي الذات ا٘لٍٓة عف كؿ السمكب أف  الذات ٌْإلِ  أها السمكب العائدة

ْ قكلىا ر ٚك جسهان  تعالِأىً  )ٌك ٚك فْ  لٓس كذا ٚك كذا أك كقكلىا لٓس بجٌك
فمها كاىت ذاتً هخالفة لسائر الذكات كذلؾ صفاتً فصفاتً  (3)ز(الهكاف ٚك فْ الحٓ

ة سمكب غٓر هتىآٌة ٚ تشبً صفات خمقً فْ شْء فتككىت هف ٌذي الهخالف تعالِ
كف أىكاع الذكات كالصفات الهغآرة لذاتً غٓر هتىآٌة فٛ جـر هف الصفات.)ل

 .(4)ٓحصؿ ٌىا سمكب غٓر هتىآٌة(
الصفات فٍْ كثٓرة جدا هثؿ العجز كالكسؿ كالىـك إلِ  أها السمكب العائدة

ىىزي ا أف  م صفة ٌْ ىقص فْ حؽ ا٘ىساف ٓجبأأف  كالىسٓاف كالقاىكف فٍٓا
 عىٍا( تعالِٓجب تىٓزً ا فإىً  عىٍا )كؿ صفة هف صفات الىقص تعالِسبحاىً ك 

قكؿ ٚ  الِتعفإىً  عمهً ببعض الهخمكقات ٚ ٓهىعً عف العمـ بغٓري)أف أٓضان  ٓك
 .(5)ٓشغمً شاف عف شاف(

                                           

ْ التْ تدؿ عمِ الذات دكف ( 1) زائد كقد ٓقاؿ ٌْ  هعىِالصفة الثبكتٓة تىقسـ إلِ قسهٓف ىفسٓة ٌك
ة ٌأهٛ ٓحتاج كصؼ الذات بٍا إلِ تعقؿ  زآد  هعىِالتْ تدؿ عمِ  ْهر زائد عمٍٓا. كصفة هعىٓك
ْ صفات زائدة  .2، ص،1ج ،الهكاقؼ لمجراىْ  عمِ الذات كالتحٓز ٌك

 .35، صشرح لهع اٚعتقاد: بف فكزاف( 2)
 .143، ص1التفسٓر الكبٓر ج( 3)
 .144، ص1التفسٓر الكبٓر ج( 4)
 .143، صالهرجع السابؽ( 5)
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ٚ ٓفعؿ كذا  تعالِا أف  ب العائدة لٗفعاؿ عىد الرازم فٍْ قكلىاك أها السم
ا ٚ ٓخمؽ الباطؿ أف  ٓة فهثٛالقرآىقكلً ٌذا ببعض أٓات عمِ  ككذا كقد استدؿ

  ) تعالِذلؾ بقكلً عمِ  كاستدؿ
   
     
    
   
 )(1) ٓخمؽ لمعب كقكلً  تعالِأىً  كهىٍا ٚ

   ) تعالِ
   
   

   
    

)(2). 
بحسب هقدكراتً  تعالِأسهاء ا أف  كخٛصة قكؿ الرازم فْ الصفات

اٖفعاؿ غٓر ك  ىٍآة لٍا )أقساـ السمكب بحسب الذات كالصفات كبحسب السمكب ٚ
 أها (3)ْ هتىآٌة هف اٖسهاء(فأقساـ أٓضان  هتىآٌة فٓحصؿ هف ٌذا الجىس

فقط  تعالٍِا فْ حؽ ا أثبتة فٍْ السبع صفات الحقٓقٓة التْ الصفات الثبكتٓ
 .تأكؿأف  كخٛؼ ذلؾ ٓجب

 : صفة الكالم: المطمب الثاني
ٚن  ٓة هها سٛهبٓف الفرؽ ا٘ حادان  صفة الكٛـ هف الصفات التْ أثارت جد
ؿ  القرآفخمؽ  هسألةبأدم تكفٓر بعضٍـ بعضا كصفة كٛـ ا هرتبطة   القرآفٌك

 .(4)قدٓـ أـ حادث

                                           

 .27 ، أٓةسكرة ص( 1)
 .39- 38 ، أٓةسكرة الدخاف( 2)
 .143ص 1التفسٓر الكبٓر ج( 3)
ٓة فْ عٍد الخمٓفة الهأهكف سٛهكبر الهحف التْ ىزلت باٖهة ا٘أالقرآف هف كاىت هحىة خمؽ ( 4)

كقد عذب كاهتحف كأكذم كجمد كىفْ فمـ  القرآفالقائمٓف بقدـ  هاـ ابف حىبؿ إهاـكالهعتصـ ككاف ا٘
رل الدكتكر قاسـ هحهكد أف ٓرجع عف قكلً  ا هف ة ىظركا إلِ كٛـ الهعتزلالهشكمة لفظٓة فٓك
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ك حرؼ حادث هخمكؽ  تعالِكٛـ ا أف  ترل ةالهعتزلف  فْ هحؿ ٌك
 القرآفبأف  كبٍذا فٍـ ٓقكلكف (1)فْ الهصاحؼ حكآات عىً ةكصكت كتب أهثم

 أدلةكقد استدلكا لقكلٍـ ٌذا ب تعالِكذلؾ لىفٍٓـ صفة الكٛـ عف ا  تعالِهخمكؽ  
 .(2)عقمٓة كشرعٓة
الكٛـ الىفسْ  أحدٌها تعالِفقد فرقكا بٓف ىكعٓف هف كٛـ ا  اٖشاعرةأها 

ك عىدٌـ صفة ذاتٓة قدٓهة قائهة بذات ا  ك لٓس هف جىس كٛـ البشر  تعالٌِك ٌك
أم لٓس حركؼ كأصكات كبالتالْ ٌك صفة ذاتًٓ لً كالثاىْ ٌك الهؤلؼ هف حركؼ 

ك حادث  .كأصكات ٌك
ٓهٓز بٓف ىكعٓف هف الكٛـ أها الكٛـ  اٖشاعرةالرازم كغٓري هف أف  ٌذا كىجد

ٓعرؼ غٓري أف  جؿالكٛـ فعؿ هخصكص ٓفعمً الحْ القادر ٖ)أف ٓرل فإىً  الحادث
أف  الهراد هف ككفأف  كهف ٌذا ٓظٍر ها فْ ضهٓري هف ا٘رادات كاٚعتقادات

ٛن  ا٘ىساف هتكمهان   (3)الغرض الهخصكص( لٍا بٍذا بٍذي الحركؼ هجرد ككىً فاع
رل ٓهتىع فْ بدٍٓة فإىً  كاٖصكاتالكٛـ الذم ٌك هتركب هف الحركؼ أف  الرازم ٓك
ها أكٛـ صفة اصطٛحٓة كضعٓة حادثة ك كهف ٌذا فاف ال (4)ٓككف قدٓهان أف  العقؿ

ضهف الصفات السبع الحقٓقٓة   اٖشاعرةٍا أثبتالىكع الثاىْ فٍْ صفة الكٛـ التْ 
)كأها الكٛـ الذم ٌك صفة قائهة بالىفس فٍْ صفة حقٓقٓة كالعمـك كالقدر  تعالِ

  )فْ تفسٓر  تعالِكىجدي عىد تفسٓر قكلً  .(5)كا٘رادات(
     
    
      

                                                                                                                         

هقدهة   قدٓـ.أىً  ىظركا إلًٓ هف ىاحٓة الهعىِ فقالكا اٖشاعرةحادث ك الىاحٓة المفظٓة فقالكا أىً 
 .ٚبف رشد دلةهىاٌػ، اٖ الدكتكر هحهكد قاسـ فْ عمـ الكٛـ فْ كتابً

 .57، صالهمؿ كالىحؿ الشٍرستاىْ( 1)
 .65-63، صٚبف رشد دلةهقدهة الدكتكر هحهكد قاسـ فْ عمـ الكٛـ فْ كتابً هىاٌػ، اٖ ( 2)
 .33، ص1التفسٓر الكبٓر ج( 3)
 .222ص 7الهرجع السابؽ ح( 4)
 .33، ص1الهرجع السابؽ ج( 5)
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  )(1) ٌذي أف  هف سكرة الىساء ذكر
كٛـ ا حادث فرد عمٍٓـ بقكلً )إىكـ تحكهكف أف  عمِ ةالهعتزلأٓة استدؿ بٍا 

بحدكث الكٛـ الذم ٌك حركؼ كأصكات كىحف ٚ ىىازع فْ حدكثً إىها الذم ىدعْ 
 .(2)قدهً شْء آخر غٓر ٌذي الحركؼ كاٖصكات(
حادث ككٛـ قدٓـ أها الحادث إلِ  كفْ كٛـ الرازم ٌذا دٚلة تقسٓـ الكٛـ

 .(3)بالذات فٍك اٖلفاظ كالحركؼ كاٖصكات كأها القدٓـ فٍك الكٛـ الىفسْ القائـ
 : العمم: المطمب الثالث

اتصاؼ ا بصفة العمـ ٓقكؿ عمِ  ٓة التْ تدؿالقرآىٌىاؾ الكثٓر هف أٓات 
     ) تعالِ

  )(4)  ًكقكل
  ) تعالِ

    
     

    
    

    
     

     
)(5) .ا الكثٓر هف أٓات  كغٌٓر

ا لـ ٓزؿ أف  ةالهعتزلا عالـ بذاتً ٚ بعمـ )أجهعت أف  :ةالهعتزلكقد قالت 
كقاؿ  (6)ا عالـ قادر حْ بىفسً ٚ بعمـ ٚك قدرة ٚك حٓاة(أف  قادرا كحٓا كقالكا عالهان 

                                           

 .87 أٓة سكرة الىساء( 1)
 .222ص 10التفسٓر الكبٓر ج( 2)
اٖشاعرة كالهعتزلة الرازم قد جاء بهذٌب جدٓد هخالؼ لهذٌب الحىابمة ك ٓرل الدكتكر زركاف أف ( 3)

ذا الهذٌب ٌك أف الكٛـ ٓىقسـ إلِ ىفسْ كلفظْ ك  ف الىكعٓف حادثاف هخمكقاف فٓككف اختمؼ أٌك
كٛـ الىفسْ كحدكث اٖلفاظ كعف ة بإثبات الكٛـ الىفسْ كعف الحىابمة بإثبات الالهعتزلعف 

 331الكٛهٓة كالفمسفٓة: الدكتكر الزركاف ص آراؤيالرازم ك   بحدكث الكٛـ الىفسْ. اٖشاعرة
 .14 ، أٓةالهمؾسكرة ( 4)
 59 ، أٓةسكرة اٖىعاـ( 5)
 .218، صٓٓف لٗشعرمسٛههقاٚت ا٘( 6)
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ك قادر بقدرة ٌْ ٌك كحْ بحٓاة ٌْ ٌك( (1)كقاؿ أبك ٌذٓؿ ك ٌك  )ٌك عالـ بعمـ ٌٌك

أساس هذٌبٍـ حتِ ٚ تشارؾ ا عمِ  ة ساككا بٓىٍا كبٓف الذاتالهعتزلأف  ىجد (2)
 .تعالِفْ القدـ الذم ٌك اخص صفاتً 

ؿ فٍـ ، لتغٓر اٖشٓاء عمـ ا ٓتغٓر تبعان أف  أها عف عمـ ا بالجزئٓات ٌك
ذي عمـ ا٘ىساف ٖف إلِ  صادؽ بالىسبةٓركف التغٓر  ٌذا العمـ ٓىبع عف حكاسً ٌك

ر فٍك ٓعمـ هف فاف عمهً ثابت ٚ ٓتغٓ تعالِأها ا ، اٖشٓاء الهتغٓرةعمِ  تتكقؼ
عمـ بالشْءأىً  عمِ ٓككفأف  اٖزؿ بالشْء قبؿ كاف أىً  عمِ كافإذا  سٓككف ٓك

عمـ بالشْء تغٓر عمـ ا٘ىساف فْ إلِ  اف ٓكدمعدـ فتغٓر اٖزهأىً  عمِ عدـإذا  ٓك
سكاء بالىسبة  اٖزهافجهٓع العمـ ا٘لٍْ ٖف عمِ  فكرة الزهف ٚ تىطبؽأف  حٓف
 .(3)إلًٓ

ٚ عمـ لً ٚك قدرة ٚك حٓاة  تعالِا اٖشعرم فقد اىتقد قكؿ الجٍهٓة أف  أها
ا أف  كاأثبتف ،ة لـ تقؿ بذلؾ كلكىٍا أتت بهعىايالهعتزلأف  كقاؿ ،ٚك سهع ٚك بصر

ٓثبتكا لً حقٓقة العمـ أف  عالـ قادر حْ سهٓع بصٓر عف طٓرؽ التسهٓة غٓر تعالِ
ذلؾ بهبدأ ا٘حكاـ عمِ  اٖشعرم  صفة العمـ كدلؿ أثبتكقد  (4)كالقدرة كالسهع

أف  ٌذا العالـ هىسؽ كهىظـ أحسف تىسٓؽ كتىظٓـ كتدبٓر فٛبدأف  هعىِكا٘تقاف ب
 بها ٓفعمً. عالهان ٓككف أف  كالتىسٓؽ خالؽ ٌذا الىظاـ

صفة العمـ كقد  تعالِ  أثبتىٍج اٖشعرم فعمِ  أها الرازم فقد سار
ك دلٓؿ ا٘تقاف كا٘حكاـ قاؿ عمِ  استخدـ ىفس دلٓؿ اٖشعرم فْ التدلٓؿ عمـ ا ٌك

د ٚبدعمِ  الخالؽ لمشْء)أف الرازم  بً  عالهان ٓككف أف  سبٓؿ التقدٓر كالتجٓك
ٓككف أف  خالقً قد خصً بقدر دكف قدر كالتخصٓص بقدر هعٓف ٚبدٖف  كبتفاصٓمً
ٚ  عالهان ٓككف قد حصؿ الرجحاف بدكف هرجح فثبت أف خالؽ الشْء ٚبد أف  بإرادة كا 

                                           

اٚعتزاؿ  أخذة كهقدهٍـ كهقرر طٓرقتٍـ كالهىاظر عمٍٓا الهعتزلٌك هحهد بف ٌذٓؿ العٛؼ شٓخ ( 1)
ؿ كىٓتً أبك هحهد إسحاؽعف   .396، ص3ٚبف خمكاف ج اٖعٓافكفٓات   بف خالد الطٓك

 .224ٓٓف لٗشعرم صسٛههقاٚت ا٘( 2)
 .51-50، صهقدهة فْ عمـ الكٛـ لمدكتكر هحهكد قاسـ دلةاٖ جهىاٌ ( 3)
 .42ص ،اٖشعرم: ةىاىة عف أصكؿ الدٓا٘با( 4)
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بٍا كبتفاصٓمٍا  عالهان سً لكاف فصٓؿ فمك كاف العبد هكجد ٖفعاؿ ىسبٓؿ التفعمِ  بً
غٓر هكجد أىً  فٓها لـ ٓحصؿ ٌذا العمـ عىدىا عمهىافْ العدد كالكهٓة كالكٓفٓة 

 .(1)لىفسً(
ٚن أها عف تعٓرفً لهآٌة العمـ فقد ذكر  تعٓرفات بعض الهتكمهٓف لعمـ ا  أك

التعٓرفات التْ أف  ٓعرؼ )لها ثبتأف  العمـ أكضح هفبأف  كهف ذلؾ خرج (2)كىقدٌا
ا الىاس باطمً فاعمـ كقد  ٓككف لخفاء الهطمكب جدان العجز عف التعٓرؼ قد أف  ذكٌر
لً كالعجز  عرؼ هىً لٓجعؿ هعرفان أحٓث ٚ ٓكجد شْء إلِ  ٓككف لبمكغً فْ الجٛء

هآٌة العمـ هتصكرة تصكرا بدٍٓٓا جمٓا فٛ أف  عف تعٓرؼ العمـ لٍذا الباب كالحؽ
ذلؾ بعمـ ا٘ىساف بىفسً كبأىً هكجكد كبذلؾ عمِ  كدلؿ (3)هعرفتً لهعرؼ(إلِ  حاجة

ٓعمـ كجكد أىً  كؿ كاحد ٓعمـ بالضركرة)أف تعٓرؼ عمهً بىفسً إلِ  ٓككف هحتاج ٚ
عمـ بٍذي  عالهان لٓس فْ السهاء ٚك فْ لجة البحر كالعمـ الضركرم بككىً أىً  ىفسً ٓك

شْء عالـ ٚ هحالة إلِ  اٖشٓاء عمـ باتصاؼ ذاتً بٍذي العمـك كالعمـ باىتساب شْء
الضركرم بٍذي الهىسكبٓة حاصٛ كاف العمـ الضركرم  بكٛ الطرفٓف فمها كاف العمـ

ذا كاف كذلؾ كاف تعٓرفً ههتىعا(  .(4) بهآٌة العمـ حاصٛ كا 
  ) تعالِكذكر الرازم عىد تفسٓري لقكلً 

   
    

   
     

                                           

 .173، ص2التفسٓر الكبٓر ح( 1)
ٛن ذكر الرازم بعض تعٓرفات الهتكمهٓف لمعمـ ( 2) ٛن : عرفً اٖشعرم قائ العمـ ها ٓعمـ بً كربها قاؿ  قائ

 العمـ كالهعمـك ٚ ٓعرفاف إٚ بالعمـ كتعٓرؼ العمـ بٍهابأف  كاعترض عمًٓ عالهان ها ٓصٓر الذات بً 
ك غٓر جائز كع العمـ ٌك هعرفة الهعمـك بها عمًٓ كربها قاؿ العمـ بأف  أبكبكررفً القاضْ دكر ٌك

قكلً هعرفة الهعمـك تعٓرؼ العمـ بالهعمـك فٓعكد الدكر أٓضان أف  ٌك الهعرفة كاٚعتراض عمِ اٖكؿ
بها قاؿ العمـ ٌك تبٓف الهعمـك كر  اٚسفرآىْ إسحاؽ بكأتككف إٚ كفؽ الهعمـك كقاؿ  فالهعرفة ٚ

  ٌك إٚ استبداؿ لفظ هكاف لفظ اخفْأف  ضعٓؼ فتعٓرؼ العمـ بالتبٓٓفباىً الحقائؽ كىقدي بأىً است
 .220-219ص 2التفسٓر الكبٓر ج

 .221، ص2التفسٓر الكبٓر ج( 3)
 ، الصفحة ىفسٍا.السابؽالهرجع ( 4)
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 )(1)  ة كهىٍـ ٌشاـ بف الهعتزلأف

ا عالـ )أف ا ٚ ٓعمـ الجزئٓات ٓقكؿ ٌاشـ بأف  قد استدلكا بٍذي أٓة  (2)الحكـ
بحقائؽ اٖشٓاء كهآٌتٍا فقط فأها حدكث تمؾ اٖشٓاء كدخكلٍا فْ الكجكد فٍك 

ٌاشـ أف  ٌاشـ العقمٓة كالىقمٓة كذكر أدلةكذكر  (3)ٚ ٓعمهٍا إٚ عىد كقكعٍا( تعالِ
 هف الركافض لذلؾ ٓقكؿ بقكلٍـ.
ك إلِ  كىجد الرازم قد ذٌب ها ذٌب إلًٓ جهٍكر الهسمهٓف كها ذكر ٌك ٌك

 سبٓؿ التفصٓؿ هف اٖزؿعمِ  عالـ بجهٓع الهعمكهات التْ ٚىٍآة لٍا تعالِا )أف 
رل (4)اٖبد(إلِ   كاٖرزاؽ اٖعهارا ٓعمـ جهٓع الهكجكدات قبؿ كقكعٍا كاف أف  ٓك

أف  ع الحكادث ٚبدٓجهأف  ٓخص الخمؽ هكتكب فْ المكح الهحفكظ )كاعمـ كجهٓع ها
كالسعادة  جؿٓع حكادث ٌذا العالـ هف الخمؽ كالرزؽ كاٖهكج تعالِتككف هعركفة  

فمك كقعت بخٛؼ عمـ ا ٚىقمب ، المكح الهحفكظ تككف هكتكبة فْأف  كالشقاكة ٚبد
ٛن  ىقمب ذلؾ الكتاب كذبا كذلؾ هحاؿ( عمهً جٍ  .(5)ٚك

ذا السؤاؿ ٌك  ىالؾ سؤاؿ ٓطرح ىفسً دائها عىد الكٛـ عف العمـ ا٘لٍْ ٌك ٌك
تغٓرٌؿ ال  ؟عمـ ا٘لٍْ قدٓـ أـ ٓتجدد ٓك

الحادثة بعمـ قدٓـ كاىً ٚ ا ٓعمـ اٖشٓاء أف  إلِ (6)اٖشاعرةٓذٌب هعظـ 
ها تحؿ ٖف  ىفٍٓـ لحمكؿ الحكادثعمِ  ٓتجدد لً عمـ عىد حدكث اٖشٓاء كذلؾ بىاءان 

 .(1)الحكادث فٍك حادث بً

                                           

 .124 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
ـ اعتىؽ 805-ٌػ، 190هحهد  ْالرافضْ الهشبً الهعثر ٓمقب بأب ٌشاـ بف الحكـ الككفْ الشٓعْ( 2)

الصادؽ ككاف ٓذٌب هذٌب الجٍهٓة كلد بالككفة كىشا فٍٓا كاف  هاـالهذٌب الشٓعْ عمِ ٓد ا٘
الىبٛء الطبقة  أعٛـسٓر  زؿ فاحدث لىفسً عمهآقكؿ لف عمـ ا هحدث كاىً لـ ٓعمـ شٓئا فْ اٖ

 .215ص 2فٓرد جالعقد ال الثاىٓة العشر ك
 .38، ص4التفسٓر الكبٓر ج( 3)
 .37، صالهرجع السابؽ( 4)
 .25، ص9الرازم ، ج هاـالتفسٓر الكبٓر: لٙ( 5)
 .1050ص 3، ج ةشاعر ابف تٓهٓة كهكقفً هف اٖ ( 6)
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ىا ىجد لمرازم رأم خٛؼ أسٛفً   عمـ باٖشٓاء قبؿ أف  ٓرل إذ اٖشاعرةٌك
ح ٌك قكؿ حدكثٍا كعمـ آخر بعد حدكثٍا. ٓقكؿ فْ الهطالب )الهذٌب الصحٓ

ك (أف  الحسٓف البصرم ٌك قكؿ (2) ٓتغٓر العمـ عىد تغٓر الهعمـك العمـ )أف أٓضان  ٓك
قكؿ (3) ٓتغٓر بتغٓر الهعمكهات(أف  بالشْء ٓجب  الدٚئؿ العقمٓة دلت)أف أٓضان  ٓك

 .(4) التغٓر فْ العمـ هحاؿ(أف  ٓعمـ الحكادث قبؿ كقكعٍا فثبت تعالِأىً  عمِ
ا خالؽ لكؿ شْء فْ ٌذا الككف فٛ أف  العمـ ا٘لٍْكخٛصة القكؿ فْ 

 ) تعالِٚ ٓعمـ اٖشٓاء التْ خمقٍا ٓقكؿ أىً  ٓجكز عقٛ
   

     
     

     
    
     

    )(5)  كاف ا
عمهً بعد كجكدي كاف الصكاب ٌك ها ذٌب إلًٓ الرازم  ٓعمـ الشْء قبؿ كجكدي ٓك

 ) تعالِكالدلٓؿ عمًٓ قكلً 
   

   
   
    
   

    
    

     
    

     
    

     

                                                                                                                         

 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 1)
 .204ص 3، ج ب العالٓةلالهطا( 2)
 .205، صالهرجع السابؽ( 3)
 .17، ص9، ج الكبٓر: التفسٓر( 4)
 .59 ، أٓةىعاـاٖسكرة ( 5)
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 )(1)  ِكقكلً تعال( 
   
    
   
 )(2)  ِقكؿ تعال ٓك

(     
    

  
   
   
   
     

 )(3). 
 : السمع والبصر: المطمب الرابع

لىفسً فْ كتابً العٓزز  تعالٍِها ا سبحاىً ك أثبتإف السهع كالبصر صفتاف 
     ) تعالِٓقكؿ 

   
    
   

    
     

    
)(4)  قكؿ     ) تعالِٓك

   
    

   
    )(5)  تعالِكقاؿ 

     ) تعالِ
   

                                           

 .143 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .142 ، أٓةعهرافسكرة آؿ ( 2)
 .140 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 3)
 .58 ، أٓةسكرة الىساء( 4)
 .1 الهجادلة، أٓةسكرة ( 5)
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)(1)  ْهكسْ لها كاىكا فْ سفر كعمت أصكاتٍـ  عف أبْ السىةكجاء ف
أىفسكـ فأىكـ ٚ تدعكف أصـ ٚك عمِ  ا عمًٓ كسمـ )أربعكاصمِ  فقاؿ لٍـ الىبْ

الت السٓدة عائشة رضْ ا عىٍا )سبحاف الذم فك  (2)(بصٓران  تدعكف سهٓعان ، غائبا
ا عمًٓ كسمـ فْ صمِ  الىبْإلِ  تشتكْ أدلةالهج كسع سهعً اٖصكات لقد كاىت

 .(3)بعض كٛهٍا فاىزؿ ا )قد سهع( أٓةعمِ  جاىب البٓت كاىً لٓخفْ
  

                                           

 .46، أٓةكرة طً( س1)
 .(7386برقـ) 274، ص13بصٓر فتح البارم ج ركاي البخارم كتاب التكحٓد باب ا سهٓع( 2)
 .373ص 13 سهٓعان بصٓران فتح البارم، ج ركاي البخارم تعمٓقا فْ كتاب التكحٓد باب ككاف ا( 3)
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 ة: المعتزل: السمع والبصر عند مسألة
عمِ  اتفقكا عهكهان أف  ة قْ الهقصكد بٍاتٓف الصفتٓف بعدالهعتزلقد اختمفت 

ا٘رادة كالسهع كالبصر لٓست هعاىْ قائهة بذاتً أف  عمِ ةالهعتزلىفٍٓها )اتفقت 
ا أف  ترل ةالهعتزلك  (1)كلكف اختمفكا فْ كجكي كجكدٌا كهحاصؿ هعاىٍٓا( تعالِ

ا  )فإفكجد إذا  الهسهكع إدراؾلٓس بً آفة تهىعً هف أف  هعىِسهٓع بصٓر ب
 إدراؾٚ آفة بً تهىعً هف  كاف حٓان أىً  هعىِعمِ سهٓعان بصٓران لـ ٓزؿ  تعالِ

ىفسً ٓرل  ٚ تعالِا أف  (3)عمـ ا كزعـ الكعبْإلِ  كهىٍـ هف أكلٍا (2)الهسهكع(
عمهً بىفسً كغٓري )ذٌب أبك القاسـ الكعبْ كهف تابعً هف  هعىِعمِ  ٚك غٓري إٚ
 ٚ عالـ بالهسهكعات كالهبصراتأىً سهٓعان بصٓران ككىً أف  هعىِإلِ  البغدادٓٓف

سهٓع بصٓر لذاتً أىً  ة هف قاؿالهعتزلكهف  (4)بالهعمكهات( عالهان ككىً عمِ  زائدا
أىً سهٓعان بصٓران هف ككىً  هعىِالأف  فهذٌبً هذٌب الكعبْ ٚ غٓر كهف قاؿ هىٍـ

 بً فهذٌبً بخٛؼ هذٌب الكعبْ. ةآف حْ ٚ
 : األشاعرة: السمع والبصر عند المطمب الخامس

ْ هف الصفات الحقٓقٓة  تعالِصفتْ السهع كالبصر   اٖشاعرة أثبت ٌك
ا  أثبتالسبع التْ  كقد  (5)ذلؾ هها عمـ بالضركرة(أف  )كالهتقرر عىدٌـ تعالٌِك

ها صفتاف قائهتاف زائدتاف تعالِأىً  إلِ ذٌب اٖشعرم  سهٓع بسهع بصٓر ببصر ٌك
 .(6)(عالهان ككىً عمِ 

                                           

 .58الهمؿ كالىحؿ: الشٍرستاىْ ص( 1)
 ص، 3ج، الهطالب العالٓة( 2)
بف هحهكد أبك القاسـ هف الهتكمهٓف  أحهد( ٌك عبد ا بف 313-273اسـ الكعبْ )قأبك ال( 3)

مة كاأف صىؼ فْ عمـ الكٛـ كتب كثٓرة ك ة البغدادٓٓالهعتزل ىتشرت كتبً بٍا ثـ قاـ ببغداد هدة طٓك
ا الشٓخ جعفر السجائْ  ، أٓةبحكث فْ الهمؿ كالىحؿ ؿ  قاـ بٍا إلِ حٓف هكتً،أعاد إلِ بمخ ك 

 .290-287ص 3ج
 .330ا٘قداـ فْ عمـ الكٛـ: الشٍرستاىْ ص ( ىٍآة4)
 .199، ص8، ج شرح الهكاقؼ: الجرجاىْ( 5)
 .333، صا٘قداـ فْ عمـ الكٛـ: الشٍرستاىْ ، ( ىٍآة6)
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 تعالِ)فا سبحاىً ك  (1)بصٓر بصفة الحٓاةا سهٓع أف  عمِ كلقد استدلكا
 .(2)كلك لـ ٓتصؼ بٍها ٚتصؼ بضدٌها(سهٓعان بصٓران حْ فمـز القضاء بككىً 

أف ها )بقكلً  كتهٓؿ الباحثة إلِ ها ذٌب إلًٓ الرازم فْ ىقدي لٍذا الدلٓؿ
ادعكي هف أف كؿ حْ ٓصح اتصافً بالسهع كالبصر ٓفتح عمٓىا سؤاؿ ألٓس كؿ حْ 
ٓصح اتصافً بالشٍكة كالمذة كاٖلـ كهع أف ا تعالِ ٚ ٓصح عمًٓ شٓئا هىٍا ثـ 
ـ ٓعمهكف أف حٓاة ا هخالفة لحٓاتىا قحتْ لك صح  كٓؼ ٓذٌبكف إلِ ٌذا القكؿ ٌك

ٍؿ ٓهىع ٌذا احتهاؿ ككف السهع كالبصر عمٓىا اٚتصاؼ بالسهع كالبصر ف
هشركطٓف بحصكؿ التأثٓر فْ اٖذف كالعٓف كبها أف ٌذا الشرط ههتىع الحصكؿ 

 .(الهشركط أٓضان ههتىعبالىسبة  كاف 
 : السمع والبصر عند الرازي: المطمب السادس
رل تعالِا٘هاـ الرازم صفتْ السهع كالبصر   أثبت اٖشاعرةكهعظـ   ٓك

لكىً لـ ٓستدؿ عمٍٓها  .(3)عالهان  تعالِككىً عمِ  صفتاف حقٓقٓتاف زائدتاف أىٍها
ك اٖشاعرةبدلٓؿ  ك دلٓؿ الحٓاة بؿ ارتضْ دلٓؿ الكهاؿ ٌك ٓككف أف  ا ٓجبأف  ٌك
أف  بكؿ الكهاٚت كصفتْ السهع كالبصر هف صفات الكهاؿ فٓجب ؼهكصك 

 كعدهٍها ىقص. تعالِٓتصؼ بٍها ا سبحاىً ك 
بكؿ  ٓككف هكصكفان أف  ا أكهؿ الهكجكدات فكجب)أف  :أتْجاء ك كدلٓمً

ىا إار كالسهاع صفة هف صفات الكهاؿ فالحالة الهسهاة با٘بصأف  الكهاٚت كهعمـك
الكهاؿ إلِ  ٓجد فْ ىفسً كأىً اىتقؿ هف الىقصاففإىً  ثـ راءي هف عمـ شٓئان أف  ىابَّٓ 

ا عف جهٓع  تعالِالحؽ سبحاىً ك ككاف عدهٍها هف صفات الىقصاف كلها كاف  هىٌز
ىعتقد أف  صفات الىقص كاجب اٚتصاؼ بجهٓع صفات الكهاؿ لـز بهقتضْ العقؿ

 .(4)هكصكفا بٍا هىزي عف الىقص الحاصؿ بسبب فقداىٍها( تعالِككىً 

                                           

 .193، ص3الهطالب العالٓة ج( 1)
 .333، صا٘قداـ: الشٍرستاىِ ٓة( ىٍا2)
 .190ص 3الهطالب العالٓة: الرازم ج( 3)
 .693، صالهرجع ىفسً( 4)
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كبالرغـ هف أشعٓرة الرازم التْ ٚ خٛؼ عمٍٓا ىجدي فْ صفتْ السهع 
الذم  (1)ْالهعتزلعمـ كها فعؿ أبك القاسـ الكعبْ ربطٍها بصفة الإلِ  كالبصر ٓهٓؿ

كذلؾ عىد  عالـ بالهسهكعات كالهبصكراتأىً سهٓعان بصٓران ككىً  هعىِأف  إلِ ذٌب
   )فْ سكرة الىساء  تعالِتفسٓري لقكلً 

  )(2) فقاؿ فْ تفسٓر ٌذي 
عمِ  اعمـ بالهسهكعات كالهبصرات فٓجآزكـفإىً  أٓة )أم اعهمكا بأهر ا ككعظً

لٍاتٓف الصفتٓف كىقدي  اٖشاعرة أدلةضعؼ إلِ  كربها ٓرجع ٌذا (3)ها صدر هىكـ(
 كبٓاف ضعفٍا. ٖدلتٍـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                           

 .693، صالهرجع ىفسً( 1)
 .58 ، أٓةسكرة الىساء( 2)
 .146ص ،10ج :التفسٓر الكبٓر( 3)
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انفصم انراثع: يجبحث اإلًٚبٌ عُذ اإليبو 

 انراز٘ 

  :أرثعخ يجبحث ٔٚشتًم عهٗ

 بمباحث اإليمانالمبحث األول: التعريف 
 مرتكب الكبيرةعمى حكم الالمبحث الثاني: 

 المبحث الثاني: القضاء والقدر 
 المبحث الثالث: رؤية اهلل 
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 انًجحث األٔل

 بإلًٚبٌث انتعرٚف 

 

ؤهىكف بً كها ٓشكؿ عمٍٓـ  القرآفكاف الصحابة رضْ ا عىٍـ ٓتمكف  ٓك
عهمكفصمِ  الرسكؿإلِ  ٓردكىً ـ بً كٓىتٍكف عها ٓىٍاٌـ  ا عمًٓ كسمـ ٓك بها ٓأهٌر

تبعكف أكاهر الرسكؿ ا عمًٓ كسمـ فأدرككا العمـ كالعهؿ فقكم إٓهاىٍـ صمِ  عىً ٓك
 ، ككاىكا أفضؿ القركف إٓهاىا
 ذلؾ حتِ عٍدعمِ  ا عمًٓ كسمـ كاف ألصحابًصمِ  كلها تكفْ الىبْ

البدع فظٍر الحدٓث  ككثرت (2)فظٍرت الفتف بظٍكر الخكارج (1)بف أبْ طالبعمِ 
ـ هف الهعتزلك  (3)عف ا٘ٓهاف كاثر الذىكب كظٍرت بعض الفرؽ كالهرجئة ة كغٌٓر

 الفرؽ.
 اإليمان:  أصول: المطمب األول

ا٘ٓهاف ٌْ ا٘ٓهاف با  أصكؿأف  كالجهاعة السىةهف الهعركؼ عىد أٌؿ 
چ  تعالِذلؾ قكلً عمِ  كهٛئكتً ككتبً كرسمً كالٓكـ اٖخر كالقدر خٓري كشري كالدلٓؿ

ٱ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڎ   ڎڌ  

چڌ  ڈ  ڈ  
(4). 

                                           

 رسكؿ اابف عـ با الحسف ، أ ِاؼ ٓكىطالب بف عبد الهطمب بف ٌاشـ بف عبد هىبف أبْ  ْعم( 1)
ك أكؿ ٌاشهْ كلد بٓف ٌاشهٓٓف ك ا عمًٓ كسمـ كصٍري هف فاطهة كأبك السبطٓف صمِ  كؿ أٌك

اجر كشٍد بدر كاحد كجهٓع صمِ  كؿ هف اسمـ هف الصبٓافأخمٓفة هف بىْ ٌاشـ ك  القبمتٓف ٌك
ً ضربً عبد الرحهف بف أٌمِ ا عمًٓ كسمـ إٚ تبكؾ استخمفً عمصمِ  الهشاٌد هع رسكؿ ا

 .271- 269ص ،4، ج التهٓٓز بٓف الصحابة  ٌػ، 40همحـ بسٓؼ هسهـك فتكفْ شٍٓدا عاـ 
طالب رضْ ا عىً ٓقكؿ الشٍرستاىْ ٌـ كؿ هف خرج عف بف أبْ  ْخرجكا عمِ عمٌـ الذٓف ( 2)

ربعة ئهة اٖٖكاف فْ عٍد الصحابة عمِ اأف  الحؽ الذم اتفقت الجهاعة عمًٓ سكاء هاـا٘
 .122ص ،1ج ،الراشدٓف أك هف كاف بعدٌـ هف التابعٓف الهمؿ كالىحؿ

ء لغة ٌك التأخٓر كاٌ٘هاؿ كاصطٛحان ٌـ هف ٓقكلكف إف ( الهرجئة ٌْ أحد الفرؽ ا٘سٛهٓة كا٘رجا3)
ـ ٓخرجكف اٖعهاؿ هف ا٘ٓهاف ثـ  ا٘ٓهاف قكؿ بٛ عهؿ كا٘ٓهاف عىدٌـ ٌك التصدٓؽ كالقكؿ ٌك

 أطمؽ اٖرجاء عمِ أصىاؼ أخرل كالجٍهٓة كالقائمٓف بأف ا٘ٓهاف ٌك الهعرفة فقط بالكراهٓة.
 .177 ، أٓةالبقرةسكرة ( 4)
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لحدٓث عهر بف الخطاب رضْ ا عىً قاؿ: بٓىها ىحف جمكس  السىةكفْ 
إذ طمع عمٓىا رجؿ شدٓد بٓاض الثٓاب شدٓد سكاد الشعر ٚ ، ذات ٓكـ’ د الىبْعى

إلِ  فأسىد ركبتًٓ، ’الىبْإلِ  حتِ جمس، هىا ٚ ٓيرل عمًٓ أثر السفرأحد  ٓعرفً
ثـ  ...... فقاؿ: سٛـركبتًٓ ككضع كفًٓ عمِ فخذًٓ كقاؿ: ٓا هحهد أخبرىْ عف ا٘

، كرسمً كالٓـك أخر تؤهف با كهٛئكتً ككتبً)أف قاؿ فأخبرىْ عف ا٘ٓهاف: قاؿ: )
 . (1)قاؿ: صدقت...كذكر الحدٓث، كتؤهف بالقدر خٓري كشري((

 (2)كا٘ٓهاف عىد السمؼ ٌك تصدٓؽ بالقمب كقكؿ بالمساف كعهؿ بالجكارح
ك إقراري كعهؿ الجكارح ٌْ  ك اعتقادي كقكؿ المساف ٌك ك)تصدٓؽ القمب ٌك

 .(3)العبادات(
ڎ  ڎ   ڳ  ڳ  ڳ   چهف ا٘ٓهاف تصدٓؽ القمب: قكلً تعالِ: أف  كالدلٓؿ عمِ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  

  ى   ىى  ى  ى  ىې  ې  ې  ې  ڭ  ڭ  ڭې   ې  ۉ   ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ   ى  ى  

چڈ  ڈ  ی  ی   ى  ىى   ى   ى  ى  ىى   ى  ى  ى  ى  ى  ى
(4). 

: )ٓدخؿ ا أٌؿ قاؿ رسكؿ ا :رضْ ا عىً قاؿ كعف أبْ سعٓد ألخدرم
دخؿ أٌؿ الىار الىار ثـ ٓقكؿ: اىظركا هف كجدتـ فْ قمبً هثقاؿ حبة  الجىة الجىة ٓك

هف أف  كالدلٓؿ عمِ، الحدٓث. هتفؽ عمًٓ (5)...(هف خردؿ هف إٓهاف فأخرجكي
 )ا٘ٓهاف ا٘قرار بالقكؿ: قكلً تعالِ: 

    
    

  
                                           

، كتاب ا٘ٓهاف، باب بٓاف ا٘ٓهاف كا٘حساف، كركاي 1/36ركاي هسمـ عف ابف عهر عف عهر  (1)
عف ا٘ٓهاف  ،كتاب ا٘ٓهاف، باب سؤاؿ جبٓرؿ الىبْ 1/27ٌٓررة أبْ  البخارم ىحكي هف حدٓث

 تؤهف بالقدر خٓري كشري((.)أف كا٘حساف... كلـ ٓذكر ) سٛـكا٘
 .171- 170ص 7، ج ٚبف تٓهٓة الفتاكلهجهكع  (2)
دار التدهٓرة السعكدٓة شرح العقٓدة  2008- 1420 ِكلأط  عبد الرحهف بف صالح ، إعداد( 3)

ة: لمبراؾ  .الطحآك
 .41 ، أٓةالهائدةسكرة ( 4)
، كتاب التكحٓد، باب كٛـ الرب ٓـك القٓاهة هع 727، ص6،، ج حدٓث الشفاعة ركاي البخارم( 5)

 الجىة هىزلة فٍٓا أٌؿ، كتاب ا٘ٓهاف، باب أكل 172، 183 1، ج أىبٓائً. كركاي هسمـ
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   )(1) . 
الًَّذٓفى آهىىيكا )أف هف ا٘ٓهاف عهؿ اٖركاف: قاؿ تعالِ: أف  كالدلٓؿ عمِ

ىَّاتي اٍلًفٍردىٍكًس  ـٍ جى ٍي اًت كىاىىٍت لى اًلحى ًهميكا الصَّ ٚن(كىعى  . (2)ىيزي
أك  -قاؿ: )ا٘ٓهاف بضع كسبعكف ’ رسكؿ اأف  كعف أبْ ٌٓررة رضْ ا عىً

قكؿ ٚ إلً إٚ ا كأدىاٌا إهاطة اٖذل  -أعٌٛا  -شعبة فأفضمٍا  -بضع كستكف 
 هتفؽ عمًٓ. (3)عف الطٓرؽ كالحٓاء شعبة هف ا٘ٓهاف(

  

                                           

 .136 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .107 ، أٓةسكرة الكٍؼ( 2)
كتاب  63، ص1، ج ، كتاب ا٘ٓهاف، باب أهكر ا٘ٓهاف. كهسمـ13، ص1، ج أخرجً البخارم (3)

 ا٘ٓهاف، باب عدد شعب ا٘ٓهاف.
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راء الفرق الكالمية في اإليمان من خالل أقوال الرازي في آ: الثاني مطمبال
 التفسير الكبير: 

 أربعة فرؽ ٌْ: إلِ  ٓٓف حسب هقاٚتٍـ فْ ا٘ٓهافسٛهقسـ الرازم ا٘
ا٘ٓهاف اسـ ٖفعاؿ القمكب كالجكارح كا٘قرار أف  الذٓف قالكا :ولىالفرقة األ 

إلِ  كقد ىسب ٌذا القكؿ –بالجكارح تصدٓؽ بالقمب كقكؿ بالمساف كعهؿ  -بالمساف 
ة كأٌؿ الحدٓث أها الخكارج فا٘ٓهاف با عىدٌـ ٓتىاكؿ الهعرفة با الهعتزلالخكارج ك 

تىاكؿ طاعة ، السىةعمًٓ دلٓٛ عقمٓا أك ىقمٓا هف الكتاب ك  تعالِكبكؿ ها كضع ا  ٓك
كبٓرا كاف أـ  لِتعاا فْ جهٓع ها أهر ا بً هف أفعاؿ كترؾ كؿ ها ىٍْ عىً 

صغٓرا كقالكا هجهكع ٌذي اٖشٓاء ٌك ا٘ٓهاف كترؾ أم كاحدة هف ٌذي الخصاؿ ٌك 
زاؿ إذا  العهؿأف  بالتعٓرؼ لكىٍـ ٓخالفكىٍـ فْ السىةفٍـ ٓكافقكف أٌؿ  (1)الكفر

 فٓزكؿ بزكالً ا٘ٓهاف.، بعضً زاؿ باقٓة
 -اقترف – لعدإذا  ا٘ٓهافأف  عمِ ة فالرازم ٓرل إىٍـ اتفقكاالهعتزلأها 

إذا  أداء الكاجبات ٚ ٓقترف بالباء أها هعىِا٘ٓهاف بٖف  بالباء فالهراد بً التصدٓؽ
آخر كذكر الرازم إىٍـ اختمفكا فْ ٌذا  هعىِذكر هطمقا غٓر هقترف بالباء فاف لً 

ا٘ٓهاف ٌك فعؿ لمطاعات سكاء كاىت كاجبة أك أف  إلِ فهىٍـ هف ذٌب هعىِال
كاصؿ إلِ  باب اٖقكاؿ أك اٖفعاؿ أك اٚعتقادات كقد ىسب ٌذا القكؿ هىدكبة أك هف

ا٘ٓهاف ٌك أف  كهىٍـ هف قاؿ، كأبك ٌذٓؿ العٛؼ كالقاضْ عبد الجبار (2)بف عطاء
 ٌشاـ بف الحكـ كهىٍـ هف قاؿإلِ  فعؿ الكاجبات فقط دكف الىكافؿ كىسب ٌذا القكؿ

كهف أتباعً  (3)كىسب ٌذا القكؿ لمىظاـا٘ٓهاف ٌك اجتىاب كؿ ها جاء فًٓ كعٓد أف 

                                           

 .27، ص2التفسٓر الكبٓر ج( 1)
كلد بالهدٓىة سىة  -ٖىً كاف ٓجمس فْ سكؽ الغزالٓف  -ٌك أبك حذٓفة كاصؿ بف عطاء الغزَّاؿ ( 2)

هف هات  - عالهان ، كرحؿ إلِ البصرة كتمهذ عمِ الحسف البصرم ثـ اعتزلً. كاف هتكمها بمٓغان ػ80ٌ
 .53، ص1كالهمؿ كالىحؿ ج 81، صترجهتً فْ الفرؽ  .ػ131ٌبالبصرة 

، تمهٓذ بف أخت العٛؼ، كاف ٓىظـ الخرز لذلؾ سهْ إسحاؽبف سٌٓار الىظاـ أبك  إبرآٌـٌك ( 3)
 ==  أخذكالسُّهىٓة هف الهٛحدة، ك  ةطالع كتب الفٛسفة كعاشر الثىٓك بالىظاـ كلد فْ البصرة،
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هف قاؿ شرط ا٘ٓهاف ٌك اجتىاب الكبائر كتركٍا. فٍـ ٓكافقكف الخكارج فْ تعٓرؼ 
زكاؿ ا٘ٓهاف بزكاؿ بعضً  هسألةلكىٍـ ٓكافقكىٍـ فْ  -كذلؾ  السىةكأٌؿ  -ا٘ٓهاف 

فهرتكب  ،لكىٍـ ٓخالفكىٍـ فْ اسهً فْ الدىٓا، أك بعض العهؿ. فقكلٍـ كقكؿ الخكارج
ف اتفقكا عمِ حكهً فْ  الكبٓرة عىدٌـ غٓر هسمـ كغٓر كافر فٍـ ٓسهكىً فاسؽ كا 

ك الخمكد فْ الىار  .(1)أخرة ٌك
أف  ٓرل قسهٓف: اٖكؿإلِ  أها ها اسهاٌـ الرازم بأٌؿ الحدٓث فقد قسهٍـ

ك اٖصؿ ثـ بعد ذلؾ كؿ طاعة إٓهاف ذي عمِ  الهعرفة إٓهاف كاهؿ ٌك حدة ٌك
اٖصؿ الذم ٌك الهعرفة إلِ  كاىت ترجعإذا  ٓككف شٓئا هىٍا إٓهاىا إٚالطاعات ٚ 

ىكار القمب كفر ثـ كؿ هعصٓة بعدي كفرأف  كزعهكا حدي كلـ ٓجعمكا عمِ  الجحكد كا 
شْء هف الهعاصْ كفرا ها  شٓئا هف الطاعات إٓهاىا ها لـ تكجد الهعرفة كا٘قرار ٚك

كالقسـ  (2)عبد ا بف سعٓد بف كٛبإلِ  لـ ٓكجد الجحكد كا٘ىكار كىسب ٌذا القكؿ
ا٘ٓهاف اسـ لكؿ الطاعات كجعمكا الفرائض كالىكافؿ هف جهمة أف  الثاىْ ٓزعهكف

ا٘ٓهاف كفْ ترؾ شْء هف الفرائض ىقص لٙٓهاف كهف ترؾ الىكافؿ ٚ ٓىقص 
 .(3)إٓهاىً

فًٓ عهؿ  ا٘ٓهاف بالقمب كالمساف هعا ٚك ٓدخؿأف  : الذٓف قالكاالفرقة الثانية
ْ:إلِ  ٌذي الفرقة اىقسهتأف  الجكارح كبٓف الرازم  هذاٌب ٌك

                                                                                                                         

أبْ  ة لشٓخًالهعتزلعف ٌشاـ بف الحكـ الرافضْ. كاف هتكمها جدلٓان شاعران، رد عمًٓ كثٓر هف == 
ترجهتً فْ   ؿ العٛؼ كالحٓائْ كهف تٛهذتً الجاحظ لً هصىفات هىٍا: "الىكت" ك"التكحٓد"،الٍذٓ

 .67 -60، ص1، ج الهمؿ كالىحؿ
 .708-707ة "شرح اٖصكؿ الخهسة" الهعتزلآراء  ( 1)
مقب كٛب ٖىً كاف فْ هىظراتً ( 2) ٌك عبد ا بف سعٓد بف كٛب القطاف البصرم أبك هحهد ٓك

جري إلًٓ كها ٓجذب الكٛب الشْء كاف رئس الهتكمهٓف بالبصرة فْ زهاىً ٓجتذب هف ٓ ىاظري ٓك
فْ أٓاـ الهأهكف عبد ا  السىة أٌؿقاؿ عىً )كهف هتكمهٓف أىً  كىقؿ السبكِ عف كالد الفخر الرازم

 .30ص 2طبقات السبكٓج  ة فْ هجمس الهأهكف كفضحٍـ ببٓاىًالهعتزلبف سعٓد ألىسفْ الذم دفف 
 .بتصرؼ 27، ص2، ج التفسٓر الكبٓر ( 3)
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ا٘ٓهاف ٌك إقرار بالمساف كهعرفة بالقمب كىسب أف  : الذٓف قالكاالمذىب األول
 كبقٓة الفقٍاء. (1)أبْ حىٓفةإلِ  ٌذا القكؿ

ا٘ٓهاف ٌك التصدٓؽ بالقمب كالمساف أف  ٌكأف  الذٓف قالكا والمذىب الثاني:
إلِ  الهراد بالتصدٓؽ بالقمب ٌك الكٛـ القائـ بالىفس كىسب ٌذا القكؿأف  كبٓفهعا 

ذا ٌك الهذٌب الذم ارتضاي كأٓدي كها سىرم ٚحقا.  اٖشعرم.ٌك
ك قكؿ الصكفٓة الذٓف ٓركف ا٘ٓهاف ٌك إقرار أف  أها الهذٌب الثالث ٌك

خٛص بالقمب.  بالمساف كا 
ا٘ٓهاف عبارة عف عهؿ القمب أف  كاصحاب ٌذي الفرقة قالأك  الفرقة الثالثة:

ـ ٓركف ا٘ٓهاف عبارة عف هعرفة ا بالقمب حتِ هف عرؼ ا بقمبً أف  فقط ٌك
إلِ  ٓقر بً فٍك هؤهف كاهؿ ا٘ٓهاف كىسب ٌذا القكؿأف  كجحد بمساىً كهات قبؿ

ة كالرسؿ كالٓـك اٖخر فقد زعـ أىٍا غٓر  الجٍـ بف صفكاف أها هعرفة الكتب السهآك
 اخمة فْ حد ا٘ٓهاف. د

ـ الذٓف قالكا الفرقة الرابعة: ا٘ٓهاف ٌك ا٘قرار بالمساف فقط هع شرط أف  ٌك
 .(2)غٓٛف بف هسمـ الدهشقْإلِ  حصكؿ الهعرفة فْ القمب كىسب ٌذا القكؿ

  

                                           

( فقًٓ كعالـ أكؿ اٖئهة اٖربعة صاحب 150-80ٌك أبك حىٓفة الىعهاف بف ثابت الككفْ )( 1)
حىٓفة فْ الككفة أبْ ْ اشتٍر بعمهً الغٓزر كأخٛقً الحسىً كلدسٛهالهذٌب الحىفْ فْ الفقً ا٘

عد هف التابعٓف فمقد التقْ ببعض الصحابة  هىٍـ اىس بف هالؾ كلقد هرت بابْ حىٓفة كىشا بٍا ٓك
ةهحىتٓف اٖكلِ فْ عٍد الدكلة  ٓزف العابدٓف بف عمِ ضد  هاـعىدها كقؼ هع ثكرة ا٘ اٖهٓك

ٓف أبْ  فس الذكٓة حٓث سجىًىباسٓة عىدها كقؼ هع ثكرة هحهد الكالثاىٓة فْ عٍد الدكلة الع اٖهٓك
 1965ٓب البغدادم دار الرسالة بٓركت طلمختآرخ بغداد   ػ150ٌسىة  تكفِجعفر الهىصكر حتِ 

 حىٓفةأبْ  هادة
بكي قد اسمـ كصار هف هكالْ سٓدىا أمً قبطْ هف هصر كاف صأٌك غٓٛف بف هسمـ الدهشقْ ( 2)

 ٘ىسافاأف  عثهاف بف عفاف كلد كعاش فْ هدٓىة دهشؽ اشتٍر بصٛحً كتقكاي كهذٌبً الكٛهْ
ك القكؿ الذم تكسع فًٓ اهحتار كاىً سٓحاسب عمِ اختٓ  .ة فٓها بعدالهعتزلري ٌك
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 : اإليمان عند اإلمام الرازي: الثالث مطمبال
هف سكرة البقرة  تعالِا٘ٓهاف عىد تفسٓري لقكلً  أصكؿذكر الرازم 

(    
   

  
    

  
  

  
    

  
  

  
   

   
  

   
  
  

    
   

   
)(1) ٚن ٓككف إٚ با٘ٓهاف بأهكر خهسة ٌْ ) البر ٚأف  ذكر ا٘ٓهاف أك

با كلف ٓحصؿ العمـ با إٚ عىد العمـ بذاتً الهخصكصة كالعمـ بها ٓجب كٓجكز 
ستحٓؿ عمًٓ كلف ٓحصؿ العمـ بٍذي اٖهكر إٚ  عىد العمـ بالدٚلة الدالة عمٍٓا... ٓك

ذا ا٘ٓهاف هفرع هف اٖكؿ  تعالِها لـ تعمـ ككىً ٖف  كثاىٍٓا ا٘ٓهاف بالٓـك اٖخر ٌك
ىعمـ أف  جهٓع الههكىات ٚ ٓهكىىاعمِ  بجهٓع الهعمكهات كلـ تعمـ قدرتً عالهان 

ب كخاهسٍا رابعٍا ا٘ٓهاف بالكتكثالثٍا ا٘ٓهاف بالهٛئكة ك ، صحة الحشر كالىشر
  .(2)ا٘ٓهاف بالرسؿ(

ك لـ خص ا٘ٓهاف بٍذي ا ىا ٓساؿ ىفسً سؤاؿ ٌك  ؟ ٖهكر الخهسةٌك

                                           

 .177 ، أٓةالبقرةسكرة ( 1)
 .42ص ،5ج ،التفسٓر الكبٓر( 2)
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رد سؤالً ٌذا بقكلً )ٖىً دخؿ تحتٍا كؿ ها ٓمـز الصدؽ بً فقد دخؿ عمِ  ٓك
تحت ا٘ٓهاف با هعرفتً كتكحٓدي كعدلً كحكهتً كدخؿ تحت الٓكـ اٖخر الهعرفة 

سائر ها ٓتصؿ بذلؾ كدخؿ تحت إلِ  اب كالعقاب كالهعادبها ٓمـز هف أحكاـ الثك 
إلِ  ا عمًٓ كسمـ لٓؤدٍٓا إلٓىاصمِ  الىبْإلِ  الهٛئكة ها ٓتصؿ بأدائٍـ الرسالة

كجهٓع ها  القرآفٓعمـ هف أحكاؿ الهٛئكة كدخؿ تحت الكتاب أف  غٓر ذلؾ هها ٓجب
أىً  تٍـ كصحة شرائعٍـ فثبتبكءئً كدخؿ تحت الىبٓٓف ا٘ٓهاف بىأىبٓاعمِ  اىزؿ ا
ستدؿ الرازم بٍذي  (1) هها ٓجب ا٘ٓهاف بً إٚ دخؿ تحت ٌذي أٓة(شْء  لـ ٓبؽ ٓك
أفعاؿ عمِ  قدـ ا٘ٓهاف با كالٓكـ اٖخر تعالِا أف  هذٌبً كقد ذكرعمِ  أٓة

ٓتاء الزكاة -الجكارح  ْ إقاهة الصٛة كا  أعهاؿ القمكب اشرؼ أف  عمِ لمتىبًٓ –ٌك
 عىد ا هف أعهاؿ الجكارح.

 (3)بالقمب( (2)ا٘ٓهاف عبارة عف التصدٓؽأف  فا٘ٓهاف عىدي )كالذم ىذٌب إلًٓ
شرح الرازم عبارة )التصدٓؽ بالقمب(  ٛن ٓك العالـ هحدث فمٓس أف  هف قاؿ)أف  قائ

هدلكؿ ٌذي اٖلفاظ ككف العالـ هكصكؼ بالحدكث بؿ هدلكلٍا حكـ ذلؾ القائؿ بككف 
ذا الحكـ العالـ ح ادث كالحكـ بثبكت الحدكث لمعالـ هغآر لثبكت الحدكث لمعالـ ٌك

ؼ الصٓغ بر عىً فْ كؿ لغة بمفظ خاص بهختمالذٌىْ بالثبكت أك اٚىتفاء أهر ٓع
الحكـ الذٌىْ أهر هغآر أف  عمِ اٖهر الذٌىْ كاحد ٓدؿأف  كالعبارات هع ككف

الجاٌؿ بالشْء قد ٓحكـ ٖف  لمعمـ لمصٓغ كالعبارات كأٓضا الحكـ الذٌىْ أهر هغآر
فىجد الرازم ٓهٓز بٓف الحكـ الذٌىْ كبٓف الصٓغ كالعبارات الدالة عمًٓ ككذلؾ  (4) بً(

 بٓىً كبٓف العمـ كالتصدٓؽ بالقمب عىدي ٌك ٌذا التصكر الذٌىْ.

                                           

 .42ص ،5ج ( التفسٓر الكبٓر،1)
هكسكعة هصطمحات الرازم: الدكتكر سهٓح دغٓـ ،   التصدٓؽ عبارة عف الحكـ بثبكت الشْء( 2)

 .169ص 2001سىة  1هكتبة لبىاف ط 
 .28، ص2ر الكبٓر جالتفسٓ( 3)
 .29، صالهرجع السابؽ( 4)
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فا٘ٓهاف عىد الرازم ٌك )التصدٓؽ بكؿ ها عرؼ بالضركرة ككىً هف دٓف 
اسهاٌا  أدلةكقد استدؿ بقكلً ٌذا بعدة  (1) كسمـ هع اٚعتقاد(ا عمًٓ صمِ  هحهد
 القٓكد:

كاف فْ أصؿ أىً  :ها ٓدؿ عمًٓ ٌكك  ا٘ٓهاف أصمً التصدٓؽأف  القٓد اٖكؿ:
ٓككف الهتكمـ بً غٓر أف  المغة التصدٓؽ فمك صار فْ الشرع لغٓر التصدٓؽ لـز

 عربْ.
الهسمهٓف فمك  السىةعمِ  شٓكعااٖلفاظ اٖكثر  لفظ ا٘ٓهاف هفأف  ثاىٓان:ك 
 .هعىِغٓر هسهاي لكجب تكاتر ذلؾ ال هعىِكاف ال

كمها ذكر ا٘ٓهاف قرىً بالعهؿ الصالح فمك كاف العهؿ  تعالِا أف  ثالثان:ك 
 ) تعالِالصالح داخؿ فْ ا٘ٓهاف لكاف ذلؾ تكرار كاستدؿ بقكلً 

   
     
   

 )(2)  ٌذي أٓة دالة)أف كقاؿ 
ا٘ٓهاف كالهعطكؼ هغآر عمِ  عطؼ العهؿ تعالِا٘ٓهاف غٓر العهؿ ٖىً أف  عمِ

 .(3) لمهعطكؼ عمًٓ(
 مناقشة أدلتو: 

الشرعْ ٓأتْ حد ا٘ٓهاف فْ المغة ٌك التصدٓؽ. لكف الهعىِ بأف  قد ىسمـ 
ادة عمِ الهعىِ المغكم. كالصٛة ٌْ لغة الدعاء ْ فْ الشرع أفعاؿ كأقكاؿ  (4)بٓز ٌك

 هخصكصة هتعبد  بٍا.
لكىً فْ اصطٛح الشرع ا٘هساؾ عف  (5)كذلؾ الصٓاـ ٌك فْ المغة ا٘هساؾ

 غركب الشهس. إلِ  الطعاـ كالشراب كالجهاع كسائر الهفطرات هف طمكع الفجر

                                           

 ، الصفحة ىفسٍا.الهرجع السابؽ( 1)
 .57 ، أٓةسكرة الىساء( 2)
 .140، ص19، ج التفسٓر الكبٓر (3)
 هادة صؿ. 368هادة صؿ. ك"هختار الصحاح"  1681، ص"القاهكس" ( 4)
. 374هادة صاـ، ككذلؾ "هختار الصحاح"  1460، ص"القاهكس"  سكرة( 5)  هادة صـك
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 لشرعْ ٓأتْ بٓزادات كضكابط ٚ تكجد فْ الهعىِ المغكم فدؿ عمِفالهعىِ ا
كا٘ٓهاف كالصٛة كالزكاة كالصـك ، اٚختصار عمِ الهعىِ المغكم لٙٓهاف خطأأف 

 .(1)كالحج بؿ ٌك أساسٍا
ذا كاف ا٘ٓهاف ٌك التصدٓؽ فىقكؿ التصدٓؽ ٓككف فْ القمب كها ٓككف ، كا 

 بالمساف كالجكارح. 
فهف تصدٓؽ المساف شٍادة الرجؿ عمِ أهر ها. فشٍادتً تعتبر تصدٓقان لٍذا 

 اٖهر. 
الىبْ أف  كهف تصدٓؽ الجكارح ها جاء فْ حدٓث أبْ ٌٓررة رضْ ا عىً

فزىا العٓف ، ا كتب عمِ ابف آدـ حظً هف الزىا أدرؾ ذلؾ ٚ هحالة)أف قاؿ: 
 . (2)ٍْ كالفرج ٓصدؽ ذلؾ أك ٓكذبً(كالىفس تتهىِ كتشت، الىظر كزىا المساف الىطؽ

 هعىٌِك اٖكثر شٓكعا عىد الهسمهٓف فىعـ كلكف لٓس ب لفظ ا٘ٓهافأف  أها
تصدٓؽ القمب فقط بؿ ا٘ىساف الهؤهف الكاهؿ عىد الهسمهٓف ٌك الذم ٓعرؼ ا 
ىتٍْ عف ىكآًٌ كأكاهري كىكآًٌ تدخؿ هف ضهىٍا أعهاؿ  أتهر بأكاهري ٓك خشاي ٓك ٓك

اخؿ إذا  ا٘ىسافأف  كالصٛة كالصٓاـ كالزكاة كهف الهتكاتر عىد الهسمهٓف الجكارح
 بأحد ٌذي ا٘عهاؿ فاف إٓهاىً ىاقص كغٓر تاـ.

ا٘ٓهاف عمِ  عطؼ العهؿ تعالِا٘ٓهاف غٓر العهؿ ٖىً أف  أها قكلً
أك عطؼ الخاص ، كالهعطكؼ هغآر لمهعطكؼ عمًٓ )عطؼ البعض عمِ الكؿ

  )عالِ: كقكلً ت، عمِ العاـ
  
   

 )(3)  ِفعطؼ سبحاىً بعض الصمكات عم

                                           

 .187، ص7ج ابف تٓهٓة فتاكم ( 1)
: ، كهسمـ240،، ص5889رقـ حدٓث ، باب زىِ الجكارح، 5اف،، ج كتاب اٚستئذ :البخارم( 2)

 .2049ص 4ج، 2657رقـ  ِ،ر ا عمِ ابف آدـ حظً هف الزىباب قدٌ ، كتاب القدر
 .238 ، أٓةالبقرة( سكرة 3)
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الصمكات هف باب عطؼ البعض عمِ الكؿ كهف ٌذا القبٓؿ عطؼ العهؿ عمِ  باقْ
 .(1) ا٘ٓهاف فٍك هف باب عطؼ البعض عمِ الكؿ(

اٖعهاؿ هف أف  فإىا ىقكؿ بٍذا لكىىا ىٓزد، فْ القمب أصؿ ا٘ٓهاف ٌكأف 
هف فرغ هىً ا٘ٓهاف فْ قمبً راجع بٛ إٓهاف أها هف فرغ هىً أف  كىقكؿ، ا٘ٓهاف

ا سبحاىً ٖف  عهؿ الجكارح لسبب كا٘كراي كىحكي فٍذا عىدىا ٚ ٓؤثر عمِ إٓهاىً.
    )كتعالِ ٓقكؿ
    

   
    
  

    
   )(2).(3) 

  

                                           

 .45، صعمْ بف عبد العٓزز بف عمِ الشبؿ٘ٓهاف عىد السمؼ كهخالفٍٓـ: ( ا1)
 .106 ، أٓةسكرة الىحؿ( 2)
 .224، 7/123"الفتاكل"  ( 3)
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 انًجحث انثبَٙ

 يرتكت انكجٛرحعهٗ كى انح

 

إلِ  فْ حكـ هرتكب الكبٓرة الخكارج كالهعتزلة كاٖشاعرة كأٌؿ السىةاختمؼ 
أف  كقكلٍـ، عدة أقكاؿ بىاء عمِ اختٛفٍـ فْ دخكؿ اٖعهاؿ فْ هسهِ ا٘ٓهاف

 ا٘ٓهاف كؿ ٚ ٓتجزأ فىقكؿ اٖقكاؿ كها ٓمْ: 
 الخوارج: 

التكفٓر إىها ٓككف بالذىكب التْ لٓس فٍٓا كعٓد أف  قاؿ قـك هف الخكارج:
فٛ ٓزاد صاحبً عمِ اٚسـ الذم ، القرآففأها الذم فًٓ حد أك كعٓد فْ ، هخصكص

كؿ هف ٓرتكب ذىبان كاحدان كلـ أف  كرد فًٓ هثؿ تسهٓتً زاىٓان كسارقان كىحك ذلؾ كحكهً
كاتصؼ بككىً كافرا حكـ الخكارج عمِ هرتكب الكبٓرة ، حبط عهمً، ٓكفؽ لمتكبة

 .(1)بالخمكد فْ الىار
الهؤهىٓف فْ اٚسـ كالثكاب إلِ  الهشركٓف فْ الحكـ كالسٓرة ٚكإلِ  فٍـ ٚ

(    
   

     
   

   
 )(2)  أها حكهٍـ فْ الدىٓا فحكـ الهؤهف

لكف ٚ تقبؿ ، كسبٍٓـ كهغىهٍـ كتؤكؿ ذبٓحتٍـالهىافؽ كالفاسؽ الهؤهف. فٓحـر قتالٍـ 
قاـ عمٍٓـ الحدكد كالهؤهىٓف. أها عف حكهٍـ فْ الدىٓا  قدح فْ عدالتٍـ ٓك شٍادتٍـ ٓك

ـ فسقإلِ  الكفر ٚكإلِ  فٍـ فْ هىزلة بٓف الهىزلتٓف ٚ ٌذا ، ًا٘ٓهاف. كسهٌك
ختمؼ عف الفسؽ عىد أٌؿ   .(3)كالجهاعة السىةٓك

 الكعٓد لمعصاة كالكافٓرف ىستشٍد بىهاذج هىٍا: عهـك أدلتٍـ ٌْ ىصكص

                                           

 .73-72، صالفرؽ بٓف الفرؽ: لمبغدادم( 1)
 .14 الهجادلة، أٓةسكرة ( 2)
 .52، صْمْ بف عبد العٓزز عمِ الشبمعا٘ٓهاف عىد السمؼ كهخالفٍٓـ: ( 3)
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    }قكلً تعالِ: 
     
    

 }(1) ِفمـ ٓجعؿ ا سبحاىً كتعالِ بٓف الكفر كا٘ٓهاف حكهان آخر فدؿ عم 
ٓككف هؤهىان لهعصٓتً أف  كالعاصْ ٚ ٓهكف، الكفرإلِ  ٌذا أكإلِ  الىاس أهاأف 

 فٍك كافر.
 )قكلً تعالِ: ك 

   
   
   
    

     
   
 )(2) الجىة أك إلِ  فجعؿ سبحاىً الهآؿ إها

 .فمـ ٓبؽ إٚ الىار، كصاحب الذىب ٚ ٓككف فْ الجىة، الىار
   }قكلً تعالِ: ك 

   
   

    
    

    
   

}(3)  فهرتكب الذىب كالكبٓرة غٓر هتؽ  فمك كاف
غٓر الهتقْ ٌك أف  كهفٍـك أٓة، هتؽ  لها ارتكب ٌذي الهعصٓة فٛ ٓتقبؿ هىً
 .(4)الكافر فصار هرتكب الكبٓرة حكهً حكـ الكافر

 ة: المعتزلمرتكب الكبيرة عند عمى حكم الالمطمب األول: 
ٚ ٓككف اسهً اسـ ، كحكـ بٓف الحكهٓف، صاحب الكبٓرة لً اسـ بٓف اٚسهٓف

ىها ٓسهِ فاسقان. ككذلؾ فٛ ٓككف حكهً حكـ ، ٚ اسهً اسـ الهؤهفك ، الكافر كا 
                                           

 .2 ، أٓةسكرة التغابف( 1)
 .7 ، أٓةلسكرة الشكر ( 2)
 .27 ، أٓةسكرة الهائدة( 3)
 .54، صالشبمْ ْا٘ٓهاف عىد السمؼ كهخالفٍٓـ: عمْ بف عبد العٓزز عم( 4)
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ذا الحكـ ٌك سبب تمقٓب ال، ٚ حكـ الهؤهف؛ بؿ ٓفرد لً حكـ ثالثك ، الكافر  هسألةٌك
 .(1)بالهىزلة بٓف الهىزلتٓف

أك ٓككف هف أٌؿ ، ٓككف هف أٌؿ الثكابأف  فإف الهكمؼ ٚ ٓخمك؛ إها
 ٓككف هستحقان لمثكاب العظٓـأف  فٛ ٓخمك؛ إها، العقاب. فإف كاف هف أٌؿ الثكاب

همعكىان( فحصؿ ، فاجران ، كالهٛئكة( أك لعقاب دكف ذلؾ )فاسقان ، كالرسؿ، )كاٖىبٓاء
بؿ ٓسهِ ، ٚ هىافقان ك  ،ٚ كافران ك  ،صاحب الكبٓرة ٚ ٓسهِ هؤهىان أف  هف ٌذي الجهمة

ء ءفإىً  فاسقان. ككها ٚ ٓسهِ باسـ ٌٚؤ بؿ لً اسـ بٓف ، ٚ ٓجرم عمًٓ أحكاـ ٌٚؤ
ة بدكف التكبة هخمد فْ الهعتزلكحكـ بٓف الحكهٓف فصاحب الكبٓرة عىد ، اٚسهٓف

ف عاش عمِ ا٘ٓهاف كالطاعة هائة ، الىار تككف أف  ة بٓفالهعتزلسىة. كلـ ٓفرؽ كا 
كاقعة قبؿ الطاعات أك بعدٌا أك بٓىٍا فإذا هرتكب الكبٓرة ، الكبٓرة كاحدة أك كثٓرة
أها ، ٌذي حالً فْ الدىٓا، كلكىً فاسؽ فٍك بهىزلة بٓف الهىزلتٓف، لٓس هؤهىان ٚك كافران 

، ؿ ٌك خالد فْ الىارٖىً لـ ٓعهؿ بعهؿ أٌؿ الجىة ب، فْ أخرة فٍك ٚ ٓدخؿ الجىة
، كٓىطؽ بالشٍادتٓف سٛـة هف تسهٓتً هسمهان باعتباري ٓظٍر ا٘الهعتزلٚك هاىع عىد 

ة الهعتزلكربط  (2)ةالهعتزلا كاصؿ بف عطاء شٓخ كلكىً ٚ ٓسهِ هؤهىان. كقد قرر ٌذ
ٓثٓب أف  كغٛ بعضٍـ فْ التعبٓر فقاؿ: ٓجب عمِ ا، الثكاب كالعقاب باٖعهاؿ

ٓعفك أف  هات كلـ ٓتب ٚ ٓجكزإذا  كٓعاقب هرتكب الكبٓرة؛ فصاحب الكبٓرة، الهطٓع
فمك لـ ٓعاقب لـز الخمؼ فْ ، ٖىً أكعد بالعقاب عمِ الكبائر كأخبر بً، ا عىً
 .كعٓدي.

إلِ  كبعضٍـ ٓذٌب، الكبٓرة الكاحدة تحبط جهٓع الطاعاتأف  ةالهعتزلكذٌب 
كهف زادت طاعاتً أحبطت ، طاعاتً أحبطتٍافهف زادت هعاصًٓ عمِ ، دلةاالهع

تً  .(3)عقاب ٚز
 تعالِالكبٓرة كالصغٓرة عىد تفسٓري لقكلً  ذىكبالرازم تفرقتٍـ بٓف ال ذكركقد 

(    

                                           

 .105م، صغدادمبلالفرؽ بٓف الفرؽ ( 1)
 .105الفرؽ بٓف الفرؽ لمبغدادم، ص (2)
 .58، صالهمؿ كالىحؿ: لمشٍرستاىْ( 3)
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  )(1) 
ك قكؿ هف ٓقكؿ: الكبائر تهتاز عف الصغائر بحسب اعتبار  )القكؿ الثاىْ: ٌك

ء الذٓف ٓقكلكف:، أحكاؿ فاعمٍٓا كلكؿ هعصٓة ، لكؿ طاعة قدرا هف الثكابأف  فٍٚؤ
ثـ أتِ بهعصٓة ، فإذا أتِ ا٘ىساف بطاعة كاستحؽ بٍا ثكابا، قدرا هف العقاب
طاعة كعقاب الهعصٓة بحسب القسهة فٍٍىا الحاؿ بٓف ثكاب ال، كاستحؽ بٍا عقابا

اأف  العقمٓة ٓقع عمِ ثٛثة أكجً: أحدٌا: ف كاف هحتهٛ ، ٓتعادٚ كٓتسآك ذا كا  ٌك
 ٖىً تعالِ قاؿ، ٚ ٓكجدأىً  دؿ الدلٓؿ السهعْ عمِأىً  بحسب التقسٓـ العقمْ إٚ

(  
   

    
   

      
    

)(2) ٓككف فْ أف  كلك كجد هثؿ ٌذا الهكمؼ كجب ٚ
 .الجىة ٚك فْ السعٓر
كحٓىئذ ٓىحبط ، ٓككف ثكاب طاعتً أٓزد هف عقاب هعصٓتًأف  كالقسـ الثاىْ:

ً هف الثكاب فضؿ هف الثكاب شْء، ذلؾ العقاب بها ٓسآك كهثؿ ٌذي الهعصٓة ، ٓك
ذا اٚىحباط ٌك الهسهِ بالتكفٓر، ٌْ الصغٓرة  .ٌك

كحٓىئذ ٓىحبط ، ٓككف عقاب هعصٓتً أٓزد هف ثكاب طاعتًأف  كالقسـ الثالث:
ً هف العقاب فضؿ هف العقاب شْء، ذلؾ الثكاب بها ٓسآك كهثؿ ٌذي الهعصٓة ، ٓك

ذا اٚىحباط ٌك الهسهِ با٘حباط، ٌْ الكبٓرة كبٍذا الكٛـ ظٍر الفرؽ بٓف ، ٌك
ذا قكؿ جهٍكر   .(3) ة(الهعتزلالكبٓرة كبٓف الصغٓرة. ٌك

ة الذٓف ٓقكلكف بخمكد الهعتزلفْ هعرض ردي عمِ -ٓقكؿ فخر الدٓف الرازم
عمِ دٚلة ألفاظ العهكـ )أف  :-أصحاب الكبائر فْ الىار لككىٍـ هف الفجار

                                           

 .31 ، أٓةسكرة الىساء (1)
 .7 الشكرل، أٓةسكرة ( 2)
 .75، ص10، ج سٓر الكبٓرفالت( 3)
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قطعٓة. كالتهسؾ بالدلٓؿ الظىْ فْ الهطمكب  هسألةاٚستغراؽ دٚلة ظىٓة ضعٓفة كال
بؿ ٌٍىا ها ٓدؿ عمِ قكلىا:ٖف استعهاؿ الجهع الهعرؼ باٖلؼ ، القطعْ غٓر جائز

إلِ  ٓككف المفظ ٌٍىا عائدان أف  فٓحتهؿ، كالٛـ فْ الهعٍكد السابؽ شائع فْ المغة
ـ كالكٛـ فْ ذلؾ قد تقدـ عمِ ، هف الهكذبٓف بٓـك الدٓف الكافٓرف الذٓف تقدـ ذكٌر

صاحب الكبٓرة أف  لكف ٚ ىسمـ، العهـك ٓفٓد القطعأف  سمهىا، سبٓؿ اٚستقصاء
 ) كالدلٓؿ عمًٓ قكلً تعالِ فْ حؽ الكفار:، فاجر

   
)(1) ،ٓككف الهرادأف  فٛ ٓخمك إها ( 
   )

  )الذٓف ٓككىكف هف جىس الفجرة أك الهراد 
 ) ـ  كاٖكؿ: ()ٌك

فتقٓٓد الكافر بالكافر الذم ٓككف هف جىس ، كؿ كافر فٍك فاجر با٘جهاعٖف  باطؿ
ذا بطؿ ٌذا القسـ بقْ الثاىْ، الفجرة عبث ذا دلت ٌذي أٓة ، كذلؾ ٓفٓد الحصر، كا  كا 

ـأف  عمِ صاحب الكبٓرة لٓس بفاجر عمِ أف  ثبت، الكفار ٌـ الفجرة ٚ غٌٓر
 .(2)ا٘طٛؽ"

 قول المرجئة: 
ـ عمِ ىقٓض الكعٓدٓة ك قكؿ عاهة الهرجئة ٌك فهرتكب الكبٓرة عىدٌـ ، ٌك

 كاهؿ ا٘ٓهاف دىٓا كآخرة. 
لكف ا سبحاىً كتعالِ كعد الهؤهىٓف ، ا تعالِإلِ  أها فْ أخرة فحكهً

 بالرحهة كالهغفرة فٓتحقؽ كعدي سبحاىً عمِ العصاة. 
 أدلتيم عمى قوليم:

أدلتٍـ ٌْ عهكـ ىصكص الكعد بالرحهة كالهغفرة كالتجاكز عف الهؤهىٓف 
 كهىٍا: 

                                           

 .42سكرة عبس ( 1)
 .85، ص31، ج التفسٓر الكبٓر: الرازم( 2)
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     )قكلً تعالِ: . 1
    

     
    

  )(1) .
فٍك هستحؽ لهغفرة ا ٚك ٓستحؽ الىار ، ٓشرؾ با فهرتكب الكبٓرة هؤهف لـ

 فٓككف هف أٌؿ الجىة.، الكافٓرف الهشركٓفإلِ  ٖىٍا ٚ ٓصٌٛا
ك سبحاىً أف . 2 قاؿ تعالِ: ، فعمًإلِ  قد حثىا عمًٓ كحبَّبىاالعفك هأهكؿ هف ا ٌك

{   
  

  
    

   
 }(2). 

كحسف العفك هىً سبحاىً ٓقتضْ ، كالعفك هىً سبحاىً أكثر تحققا هف عقكبتً
 العفك عف الفاسؽ كصاحب الكبٓرة دكف الشرؾ كالكفر. 

  }قكلً تعالِ: . 3
    
   

   
 }(3) بدلٓؿ قكلً } كالكبائر فْ أٓة ٌْ الكفر كالشرؾ 

     
    

   }. 
 والجماعة:  السنةمرتكب الكبيرة عند أىل المطمب الثاني: 

قد ، هرتكب الكبٓرة هؤهفه ىاقص ا٘ٓهافأف  إلِ كالجهاعة السىةكذٌب أٌؿ 
ٚك ، فٛ ٓسمب اسـ ا٘ٓهاف بالكمٓة، هعصٓةىقص هف إٓهاىً بقدر ها ارتكب هف 

                                           

 .48 ، أٓةسكرة الىساء( 1)
 .134 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 2)
 .31 ، أٓةالىساء( 3)
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أك هؤهف بإٓهاىً فاسؽ ، فٍك هؤهف ىاقص ا٘ٓهاف، ٓعطِ اسـ ا٘ٓهاف بإطٛؽ
 .(1)بكبٓرتً

 والجماعة:  السنةحكم مرتكب الكبيرة عند أىل 
، كخيمؼ الكعد ىقص تعالِ ا عىً، إف ثكاب ا تعالِ فضؿ كعد بً

كهرتكب الكبٓرة هف ، كلٓس فْ خيمؼ الكعٓد ىقص، كالعقاب عدؿ كلً العفك عىً
  :)الهؤهىٓف ٚ ٓخمد فْ الىار لقكلً تعالِ

     
     

 )(2). 
ك إٓهاىً ك كبٓرتً، كهرتكب الكبٓرة قد عهؿ خٓران ٌك عمِ فٓعاقب ، كشران ٌك

هف ٓرتكب الكبائر هف أف  ىستخمص هف ٌذاإذا  ثـ ٓثاب عمِ إٓهاىً، كبٓرتً
ثـ ٓىاؿ ، هات هصران عمٍٓاأف  فٓعاقب عمِ كبٓرتً، الهؤهىٓف ٌك دكف هىزلة الكافر

غٓر خالد فْ إذا  فٓخرج هف الىار. فٍك، شفاعة ىبًٓ الهصطفِ صمِ ا عمًٓ كسمـ
 .(3)ةالهعتزلالىار كها قاؿ الخكارج ك 

 رأي الرازي في مرتكب الكبيرة: 
 العبد ٓعاقبأف  إلِ ة كهىاقشتٍـ خمصالهعتزلذكر أقكاؿ الخكارج ك أف  بعد

ها ارتكب هف خطآا ثـ بعد ذلؾ ٓدخؿ الجىة جزاء إٓهاىً با ٓقكؿ )العبد عمِ 
كاستدؿ بتأثٓر  (4)دار الثكاب كٓبقْ ٌىالؾ ابد أباد(إلِ  ٓصؿ إلًٓ العقاب ثـ ٓىقؿ

ذا سىبٓىً إفصمِ  فاعة سٓدىا هحهدش شاء ا  ا عمًٓ كسمـ فْ إسقاط العقاب ٌك
ذا الرأم ٌك رأم أٌؿ  فْ هبحث الشفاعة.  كعمًٓ إجهاع اٖهة. السىةٌك

 الوعد والوعيد:  :مسألة
كالهراد هف ، اٌلتْ بىْ عمٍٓا اٚعتزاؿ صكؿٌذا ٌك اٖصؿ الثٌالث هف اٖ

ـٌ كالعقاب عمِ الهعاصْك  ،عمِ الٌطاعاتالكعد ٌك الهدح كالٌثكاب   .هف الكعٓد الٌذ
                                           

 .192-190شرح العقٓدة الكاسطٓة: لمٍراس ( 1)
 .8-7 ، أٓةسكرة الزلزلة( 2)
 .378، صالهكاقؼ: لٛٓجْ ، (3)
 .172، ص3التفسٓر الكبٓر ج( 4)
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كالعقؿ كثٓرة طرحٍا  السىةكالهسائؿ الهتبىٓة عمِ الكعد كالكعٓد فْ الكتاب ك 
دة بالرأم الهعتزلالهتكمٍّهكف كالهفسٍّركف فْ كتبٍـ الكٛهٌٓة كالتفسٓرٌٓة. كلٓست  ة هتفرٍّ

ٌىها تفٌردكا فْ بعض الفركع ذلؾ ىذكر عىاكٓف الهسائؿ  جؿٖك  فْ ٌذي الهسائؿ كا 
دات ثـٌ ىركٍّ ، الكمٌٓة ْ تالهعتزلز عمِ هتفرٍّ  : أتْتْ كأة ٌك

ٌؽ باٖفعاؿ )الٌطاعة كالعصٓاف( فٍك إٌها الهدح كالٌذـٌ  أك ، الكٛـ فْ الهستحى
 .الكٛـ فْ الشركط اٌلتْ هعٍا تستحٌؽ ٌذي اٖحكاـ .الٌثكاب كالعقاب

، السىةجهاعة هف أٌؿ ك  التفٌضؿ كها ٌك الهشٍكر لدل الٌشٓعةٌؿ الٌثكاب عمِ كجً 
 كها ٌك الهشٍكر لدل هعتزلة البصرة؟، أك هف باب اٚستحقاؽ

 فقط؟ أك سهعْ، ٌؿ استحقاؽ العقاب عمقْ سهعْ
فٓعٌبر ، كالهعاصْ هؤثٍّرة فْ سقكط الٌثكاب، ٌؿ الٌطاعات هؤثرة فْ سقكط العقاب

 اىْ با٘حباط؟كعف الث، عف اٌٖكؿ بالٌتكفٓر
 الوعد: 

ة عرفً القاضْ عبد الجبار بقكلً )أها الكعد فٍك كؿ الهعتزلالكعد فْ هفٍكـ 
أف  ٚك فرؽ بٓف، الغٓر أك دفع ضرر عىً فْ الهستقبؿإلِ  خبر ٓتضهف إٓصاؿ ىفع

تعالِ كعد أىً  كها ٓقاؿ:أىً  أٚ ترل، ٓككف حسىا هستحقا كبٓف أٚ ٓككف كذلؾ
ككذلؾ ٓقاؿ: ، غٓر هستحؽأىً  فقد ٓقاؿ: كعدٌـ بالتفضؿ هع، الهطٓعٓف بالثكاب

 كقاؿ (1)ٓككف قبٓحا(أىً  فٛف كعد فٛىا بضٓافة فْ كقت ٓتضٓؽ عمًٓ الصٛة هع
بد هف استقباؿ الحاؿ فْ الحدٓف جهٓعا ىفعً فْ الحاؿ أك ضري هع أف  ٖىً، )ٚك

ا كعد أف  ٓعمـأىً  كالكعٓد فٍكالقكؿ لـ ٓكف كاعدا ٚك هتكعدا...كأها عمـك الكعد 
، الهطٓعٓف بالثكاب كتكعد العصاة بالعقاب كأىً ٓفعؿ ها كعد بً كتكعد عمًٓ ٚ هحالة

 .(2)ٚك ٓجكز عمًٓ الخمؼ كالكذب(
ة لتأٓٓد هذٌبٍـ ٌذا بعض الىصكص التْ فٍهكا هىٍا كجكب الهعتزلكقد أكرد 
ِ آٓات هف ، إىفاذ ا كعدي هىٍا قكؿ ا عز ، بعض الشبً العقمٓةالكٓرـ ك  القرآفٌك

                                           

 .134شرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار ص( 1)
 .136 -135الهرجع السابؽ ض ( 2)
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     )كجؿ: 
    

    
    

   
   

    
     

  )(1)  كهكضع الشاٌد هف
( أٓة ٌك قكلً ًً مىِ المَّ قىعى أىٍجرييي عى  هعىِحٓث فسركا ٌذا الكقكع ب، تعالِ: )فىقىٍد كى

العهؿ فْ رأٍٓـ هف هكجبات ٖف  ،أم فقد كجب ثكابً عمِ ا استحقاقا، الكجكب
 .(2)الثكاب

 ا هاداـ قد كمؼ عبادي باٖعهاؿبأف  العقؿعمِ ذلؾ هف أٓضان  كاستدلكا
ٚ لكاف ذلؾ ظمها، ٓككف لٍا هقابؿ هف اٖجرأف  الشاقة فٛبد كا هىزي عف ، كا 

ـ  - تعالِفٛ ٓجكز عمِ ا ، الظمـ ٓكجب العهؿ ٚك ٓكجب لً أف  -فْ ىظٌر
 .(4)( 3)جزاء

ِ هف كجكب دخكؿ الجىة بالعهؿ عمِ  ة استدٚلٍـالهعتزلكقد بىْ  ٌك
كقد أكرد الحافظ ابف حجر فٍٓا عدة هعاىْ لمعمهاء حكؿ هفٍكـ ، الهسائؿ الٍاهة

 قاؿأىً  ا عىٍا عف الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ ْرض (5)الذم ركتً عائشة الحدٓث

                                           

 .100 ، أٓةسكرة الىساء( 1)
 4 دكتكر غالب بف عمِ عكاجْ ، طبعة هىٍا: سٛـكهكقؼ ا٘ سٛـفرؽ هعاصرة تىتهْ إلِ ا٘( 2)

 .1188، ص3ٌبٓة جدة جذالهكتبة العصٓرة ال
، عكاجْ ْدكتكر غالب بف عم هىٍا: سٛـكهكقؼ ا٘ سٛـفرؽ هعاصرة تىتهْ إلِ ا٘( 3)

 .1188ص
 .حةفالهرجع السابؽ ىفس الص( 4)
ـ أب ِر بف عهرك القرشْ التهٓهْ تكىبكر الصدٓؽ عبد ا بف عثهاف بف عاهأبْ  ئشة بىتاع( 5)

ْ بىت صمِ  ربع سىٓف أك خهس تزكجٍا رسكؿ اأا كلدت قبؿ البعثة ب عبد ا عمًٓ كسمـ ٌك
ْ بىت تسع تكفٓت سىة سبع كدخؿ بٍا  حسف أكاىت رضْ ا عىٍا افقً الىاس ك  جرةهف الٍ 57ٌك

 .140-138، ص8، ج صابة فْ تهٓٓز الصحابةا٘  ،ٓان أالىاس ر 
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قالكا: ٚك أىت ٓا رسكؿ ا؟ ، ٚ ٓدخؿ أحدا الجىة عهمًفإىً  ،)سددكا كقاربكا كابشركا
 .(1)ٓتغهدىْ ا بهغفرة كرحهة(أف  قاؿ: ٚك أىا إٚ
ٚن دخكؿ الجىة إىها ٌك بفضؿ ا أف  كالحؽ كلٓس لمعبد عمِ ربً ، كأخٓران  أك
ٚ ٓظمـ عهؿ عاهؿ هف ذكر أىً  أكجب عمِ ىفسً تعالِا أف  غٓر أم استحقاقان 

ىفسٍا إىها ٌْ تفضٓؿ  كاٖسباب، فجعؿ العهؿ هف اٖسباب دخكؿ الجىة، ِأك أىث
 هف ا تعالِ.

 الوعيد: 
أف  ة سبؽ بٓاىً فْ كٛـ القاضْ عبد الجبار هفالهعتزلكالكعٓد فْ هفٍـك 

كالهقصكد  ٚك ٓجكز عمًٓ الخمؼ كالكذب، ا ٓفعؿ ها كعد بً تكعد عمًٓ ٚ هحالة
هف غٓر هاتكا إذا  بالكعٓد ٌىا ٌك ها ٓتعمؽ بأحكاـ الهذىبٓف هف عصاي الهؤهىٓف

كالهعتزلكقد أكضح ، تكبة هاتكا هف غٓر إذا  أصحاب الكبائرأف  ة رأٍٓـ فْ ٌذا ٌك
عقابٍـ ٓككف أف  تكبة فإىٍـ ٓستحقكف بهقتضِ الكعٓد هف ا الىار خالدٓف فٍٓا إٚ

 .(2)أخؼ هف عقاب الكفار
  )قكلٍـ بالكعٓد بقكلً تعالِ: عمِ  كقد استدلكا
   
   

     
   
  

  
    

 )(3). 
أف  )دلت أٓة عمِ ٓة:الجبار فْ بٓاف كجً الدٚلة بأ ٓقكؿ القاضْ عبد

ٌذا ٌك الهعقكؿ هف ا٘حاطة فْ باب الخطآا؛ ٖف  –هف غمبت كبائري عمِ طاعتً 
ٌك هف أٌؿ الىار  –إذ ها سكاي هف ا٘حاطة التْ تستعهؿ فْ اٖجساـ هستحٓؿ فٍٓا

                                           

 .300 -294، ص11، ج ، ابف حجر فتح البارم:  خرجً البخارم( أ1)
 .45، ص1، ج الهمؿ كالىحؿ: الشٍرستاىْ ( 2)
 .82-81أٓات سكرة البقرة ( 3)
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 ) تعالِكاستدلكا كذلؾ بقكلً  (1)هخمد فٍٓا(
   

    
    

)(2). 
"إف الهجـر  ٓبٓىً القاضْ عبد الجبار بقكلً: ة بأٓتٓف:الهعتزلككجً استدٚؿ 

ٓف بالىار؛ ٖىً هعىىٓككىا هرادٓف بأٓة أف  فٓجب، اسـ ٓتىاكؿ الكافر كالفاسؽ جهٓعان 
أرادٌها جهٓعان. ثـ أىً  فمها لـ ٓبٓىً دؿَّ عمِ، دكف أخر لبٓىً أحدٌهاتعالِ لك أراد 
اسـ الهجـر ٓتىاكؿ الكافر كالفاسؽ جهٓعا ظاٌر فْ المغة كالشرع أف  قاؿ: الكٛـ فْ

، كبٓف قكلٍـ هجـر، جهٓعان. أها هف جٍة المغة؛ فٗىٍـ ٚ ٓفرقكف بٓف قكلٍـ: هذىب
. كأها هف، الهذىب شاهؿ لٍها جهٓعاأف  فكها جٍة الشرع: فٗف أٌؿ  فكذلؾ الهجـر

 (3)كبٓف قكلٍـ: فاسؽ لزىاي".، الشرع ٚ ٓفرقكف بٓف قكلً هجـر لزىاي
قكؿ فْ هكضع آخر بعد سٓاؽ ٌذي أٓة:"أٓة تدؿ عمِ الكعٓد بالخمكد أف  ٓك

كالخمكد ٌك الدكاـ ، كبٓف أىٍـ خالدكف فْ الىار، ٖىً لـ ٓخص هجرهان هف هجـر
 .(4)الذم ٚ اىقطاع لً"

ا عمِ ٌذا الهفٍكـ. كآٓا  ت أخرل كثٓرة ٓدؿ ظاٌٌر
تاب ا٘ىساف فاف ا عٓد هرتبط عىدي بعدـ التكبة أها إذا ف الك إأها الرازم ف

عفك عىً تعالِ  ف اكعد بقبكؿ التكبة هف الهؤهىٓف ٖك تعالِا ٖف  ٓغفر لً ٓك
ٚن إكاف  ءإذا كعد بشْ تعالِ ٖف  ٓقكؿ )الكعٓد هختص بعدـ التكبة خٛؼ كعدي هحا

ٓككف أف  فكذا ٓجكز، حصمت التكبة لـ ٓبؽ ٌذا الكعٓدإذا  أىً الدلٓؿ دؿ عمِ
فإف بتقدٓر قٓاـ الدٚلة عمِ حصكؿ العفك اهتىع بقاء ٌذا ، بعدـ العفك هشركطان 

 .(5)الكعٓد عىد حصكؿ العفك(

                                           

 .1/97 القرآفهتشابً ( 1)
 .75-74سكرة الزخرؼ أٓات ( 2)
 .2/609 القرآفهتشابً  -3
 .661، 660شرح اٖصكؿ الخهسة ص( 4)
 .236، ص9، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
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 ة بقكلً: الهعتزلعمِ  ابف تٓهٓة رحهً ا سٛـكقد رد شٓخ ا٘
ذلؾ هشتهؿ أف  كها، هشتهؿ عمِ ىصكص الكعد كالكعٓد السىةالكتاب ك ف إ)

أف  فكها، ككؿ هف الىصكص ٓفسر أخر كٓبٓىً، عمِ ىصكص اٖهر كالىٍْ
قد  القرآفٖف  ،ىصكص الكعد عمِ اٖعهاؿ الصالحة هشركطة بعدـ الكفر الهحبط

ىصكص الكعد لمكفار كالفساؽ هشركطة فكذلؾ ، هف ارتد فقد حبط عهمًأف  دؿ عمِ
ذا هتفؽ أف  قد دؿ عمِ القرآفٖف  ،بعدـ التكبة ا ٓغفر الذىكب جهٓعا لهف تاب ٌك

الحسىات ٓذٌبف السٓئات أف  فإف ا قد بٓف بىصكص هعركفة، عمًٓ بٓف الهسمهٓف
ٓئات ... فجعؿ لمس، كأف هف ٓعهؿ هثقاؿ ذرة خٓرا ٓري كهف ٓعهؿ هثقاؿ ذرة شران ٓري

ها ٓكجب رفع عقابٍا كها جعؿ لمحسىات ها قد ٓبطؿ ثكابٍا لكف لٓس شْء ٓبطؿ 
 .(1)لٓس شْء ٓبطؿ جهٓع الحسىات إٚ الردة(أىً  جهٓع السٓئات إٚ التكبة كها

  

                                           

 .224ص، 18ابف تٓهٓة، ج  :الفتاكلهجهكعة ( 1)
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 موقف الرازي: 
  ) تعالِة فْ تفسٓر قكؿ الهعتزلكرد القكاؿ أ

   
   

     
   
  

  
    

 )(1) لفظ ا٘حاطة حقٓقة أف  )هعمكـ
كالككز بالهاء كذلؾ ٌاٌىا ههتىع فْ إحاطة جسـ بجسـ آخر كإحاطة السكر بالبمد 

الهحٓط ٓستر الهحاط بً أف  :أحدٌهاكاىت السٓئة كبٓرة لكجٍٓف. إذا  فىحهمً عمِ ها
فكاىت الهشابٍة ، كالكبٓرة لككىٍا هحٓطة لثكاب الطاعات كالساترة لتمؾ الطاعات

أحبطت ثكاب الطاعات فكأىٍا إذا  الكبٓرةأف  كالثاىْ:، حاصمة هف ٌذي الجٍة
بحٓث ٚ ، لت عمِ تمؾ الطاعات كأحاطت بٍا كها ٓحٓط عسكر العدك با٘ىسافاستك 

فكأىً تعالِ قاؿ: بمِ هف كسب كبٓرة كأحاطت ، ٓتهكف ا٘ىساف هف التخمص هىً
فإف قٓؿ: ٌذي أٓة كردت ، كبٓرتً بطاعاتً فأكلئؾ أصحاب الىار ٌـ فٍٓا خالدكف

ٌذا ٌك الكجً الذم ، صكص السببقمىا: العبرة بعهكـ المفظ ٚ بخ، فْ حؽ الٍٓكد
 .(2) ة بً فْ إثبات الكعٓد ٖصحاب الكبائر(الهعتزلاستدلت 

ٛن عمٍٓـ  اٖشاعرةرد  ذكر السىةك  القرآفأدلتٍـ هف  ذكرأف  كبعد جاب أ) قائ
إلِ  آٓات الكعٓد خاصة بالىسبةإلِ  آٓات العفك بالىسبةأف  أصحابىا عىٍا بكجكي....

لـ ٓكجد الهخصص كلكف أىً  سمهىا، العاـ ٚ هحالة كالخاص هقدـ عمِ، العاـ
ك هعىا هف كجكي، عهكهات الكعٓد هعارضة بعهكهات الكعد ، ٚك بد هف الترجٓح ٌك

قد اشتٍر أىً  كالثاىْ:، الكفاء بالكعد أدخؿ فْ الكـر هف الكفاء بالكعٓدأف  اٖكؿ:
جٓح عهكهات رحهة ا سابقة عمِ غضبً كغالبة عمًٓ فكاف تر أف  فْ اٖخبار

ك كحؽ العبد ، الكعٓد حؽ ا تعالِ كالكعد حؽ العبدأف  الكعد أكلِ. الثالث: ٌك

                                           

 .82-81 أٓتافسكرة البقرة ( 1)
 .156، ص3، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
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ٌذي  لـ ٓكجد الهعارض كلكفأىً  سمهىا، أكلِ بالتحصٓؿ هف حؽ ا تعالِ
فإف قٓؿ العبرة ، فٛ تككف قاطعة فْ العهكهات، العهكهات ىزلت فْ حؽ الكفار

هف  كلكف لها رأٓىا كثٓران ، كذلؾأىً  قمىا: ٌب، بعهـك المفظ ٚ بخصكص السبب
 كالهراد تمؾ اٖسباب الخاصة فقط عمهىا، اٖلفاظ العاهة كردت فْ اٖسباب الخاصة

ا كا أعمـ(أف   ...(1) إفادتٍا لمعهـك ٚ ٓككف قٓك
لهذٌبً اٖشعرم فقد  هخالفان  الكعد كالكعٓد فمـ ٓأًت  هسألةفْ  أها رأم الرازم

عذب هف ٓشاء ٓقكؿا أف  قرر  ٓعفك عف بعض الهعاصْ كاىً ٓغفر لهف ٓشاء ٓك
 سبحاىً كتعالِ ٓعفك عف بعض الهعاصْ كلكىا ىتكقؼ فْ حؽ كؿبأىً  )أىا ىقطع

 هىٍـ هدة عذب أحدان إذا  تعالِبأىً  كىقطع، ٌؿ ٓعفك عىً أـ ٚأىً  عمِ التعٓٓفأحد 
ذا قكؿ أكثر الصحابة كالتابعٓف كأٌؿ ، بؿ ٓقطع عذابً، ٚ ٓعذبً أبدان فإىً   السىةٌك

 .(2) كالجهاعة كأكثر ا٘هاهٓة(
كترل الباحثة أف ا كعد الذٓف ٓعهمكف الصالحات الجىة كتكعد الكفار 
ٚن كأخٓران كبالعهؿ الصالح الذم جعمً  كالفساؽ الىار، كدخكؿ الجىة ٌك بفضؿ ا أك

ك الذم ٓسخر أسباب العهؿ ا تعالِ سببان لدخكؿ الجىة إىها ٌك ب تكفٓؽ هف ا ٌك
الصالح لمعبد، كأها الكفار فٍـ فْ الىار كها ذكر ا تعالِ، كأها الفساؽ هف أهة 
ـ إلِ ا تعالِ، إف شاء عذبٍـ بحسب  سٓدىا هحهد صمِ ا عمًٓ كسمـ فأهٌر

ٛن  ف شاء عفا عىٍـ تفض ككرهان هىً  ذىكبٍـ ثـ أدخمٍـ بعد ذلؾ الجىة جزاء إٓهاىٍـ، كا 
 سبحاىً كتعالِ.

  
  

                                           

 .163، ص( التفسٓر الكبٓر،1)
 .156( الهرجع السابؽ، ص2)
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 انثبنثانًجحث 

 انقضبء ٔانقذر

 
 تٕطئخ:

 التْ تىاكلٍا أصحاب الفرؽ بالبٓافهسائؿ الالقضاء كالقدر تعد هف أٌـ  هسألة
، خمؽ أفعالً لذلؾ سهكا بالقدٓرةعمِ  كا قدرة ا٘ىسافأثبتة ك الهعتزلكقد اٌتـ بٍا 

ـ هع هخالفتٍـ الشدٓدة لمهعتزلة التكفٓؽ بٓف السهع كالعقؿ كقالكا  اٖشاعرةكحاكؿ  ٌك
 بخمؽ ا٘ىساف ٖفعالً اٚختٓآرة.

إثبات القدر كاهٛ .كاف ا٘ىساف كاف إلِ  كالرازم فْ كثٓر هف كتبً هاؿ
 الفعؿ كلكف قدرتً هرتبطة بقدرة ا.عمِ  كاف ٓقدر

 : اصطالحا  القضاء لغة و  تعريف: األول مطمبال
 القضاء لغة: 

إحكاـ عمِ  هعىِ قضْ بالقاؼ كالضاد كالحرؼ الهعتؿ أصؿ صحٓح ٓدؿ
تقاىً لجٍتً ك   اء لها جاءت بعد اٖلؼ الزائدة طرفان ٓالأف  صمً قضام. إٚأاٖهر كا 

 .(1)هزتٌي 
 : القرآنالقضاء في 

   ) تعالِٓقكؿ 
    

    
    
     
     

)(2). 
قكؿ    ) تعالِٓك

   
     
     

                                           

رم هادة ( 1) ، لساف الهٓزاف: ٚبف هىظكر هادة  2413ص 6، ج (ِ)قض هختار الصحاح لمجٌك
 209ص 11( جِ)قض

 47 أٓة، عهرافآؿ ( 2)
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  )(1)  قكؿ ٓك
    ) تعالِ

   
  

)(2) .ا هف أٓات  كغٌٓر
إلِ  لـ ٓخرج عف هعىاي المغكم فٍك ٓرجع القرآفلفظ القضاء فْ  هعىِك 

هضاءي كالفراغ هىً  ىفاذي كحتهً كفعمً كقطعً كا  ٚن  فكران إحكاـ اٖهر كا  ٛن أك كاف  قك  فع
ان  إلٍٓان   .(3)أك بشٓر

فقد تكرر فْ الحدٓث ذكر لفظ القضاء كهشتقاتً فكؿ ها احكـ  السىةأها فْ 
عهمً أك تـ أك ختـ أك أدم... كقد جاءت ٌذي الكجكي كمٍا فْ الحدٓث كهىً الفضاء 

 .(4)الهقركف بالقدر
ىً أتٓا رسكؿ ا)أف فْ صحٓحة  .(5)خرج هسمـأ ا صمِ  رجمٓف هف هٓز

أشْ قضْ ، هؿ الىاس الٓـك ٓكدحكف فًٓعمًٓ كسمـ فقاٚ: ٓا رسكؿ ا أٓرت ها ٓع
كثبتت ، هف قدر قد سبؽ أك فٓها ٓستقبمكف بً هها أتاٌـ بً ىبٍٓـ، عمٍٓـ كهضْ فٍٓـ

قضْ عمٍٓـ كهضْ فٍٓـ كتصدٓؽ ذلؾ فْ شْء  الحجة عمٍٓـ ؟ فقاؿ: ٚ. بؿ
   )كتاب ا عز كجؿ 

   
 )(6()1). 

                                           

 .20 ، أٓةغافر( سكرة 1)
 23 أٓة ،ا٘سراء( 2)
ؿ أم ( 3)  .طبعة ادر الهعارؼ القاٌرة 542ص 2: الطبرم ، جالقرآفجاهع البٓاف عف تأٓك
 .78، ص4ثٓر ، هادة )قضا( جثر: ٚبف اٖفْ غٓرب الحدٓث كاٖ ( الهرجع الىٍآة4)
الىٓسابكرم  –قبٓمة عربٓة –هف قشٓر ٓرل ا القشٌك أبك الحسف هسمـ بف الحجاج بف كرد بف ككش( 5)

ك ٓمْ  أٌؿإهاـ ثقة حافظ  204كلد سىة  الحدٓث لً هصىفات كثٓرة هىً )كتاب الهسىد الصحٓح( ٌك
ا هات سىة ٌػ،  طبقات الحىابمة:  261 صحٓح البخارم كلً كتاب )التهٓز( ككتاب )العمؿ( كغٌٓر

البدآة  195-194، ص5ٚبف خٛف ج عٓافاٖ،كفٓات  415-414، ص2ٓعمْ الحىبمْ جر بٖٓ
 222 -221، ص7: الزركمْ جعٛـاٖ،  42-40، ص11ٚبف كثٓر ، ج كالىٍآة،

 .8-7 ، أٓةالشهس( 6)
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هً كحٓمتً كرزقً كعهمً كشقاكتً كسعادتً أدهْ فْ بطف خمؽ أح هسمـ كتاب القدر باب ٓصح( 1)
 .2042- 2041، ص4ج
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 : القضاء عند الرازي: المطمب الثاني
 القضاء لغة عند الرازي: 

أقضٓة عمِ  )القضاء هصدر فْ اٖصؿ سهْ بً كلٍذا جهعأف  الرازم لٓر 
ك )هف تركٓب ؽ ض م  (1)كغطاء كأغطٓة كفْ هعىاٌا القضٓة كجهعٍا القضآا( ٌك

اٖلؼ الزائدة اعتمت فقمبت ألفا ثـ لها الٓاء لها كقعت طرفا بعد أف  كاصمً قضام إٚ
 .(2)ٚقت ألفا قمبت ٌهزة ٚهتىاع التقاء اٖلفٓف لفظا(

 هعىِكالقضاء عىد الرازم ٌك القطع ٓقكؿ )اٖصؿ الذم ٓدؿ تركٓبً عمًٓ ٌك 
أٓضان  ها ٓقرب هف ٌذا التركٓب ٓدؿأف  القطع( كٓؤكد ذلؾ بقكلً )كهها ٓؤكد ذلؾ

ك اٖكؿ بأطراؼ إذا  قضًٓالقطع كأكلٍا  هعىِعمِ  قطعً... كثاىٍٓا القضـ ٌك
قاؿ رجؿ قضٓؼ أم ٖف  اٖسىاف ك الدقة ٓك فًٓ قطع لمهأككؿ... كثالثٍا القضؼ ٌك
قاؿ قضٓت الغربةٖف  ىحٓؿ ْ الفساد ٓك إذا  القمة هف أسباب القطع كرابعٍا القضاة ٌك

 .(3) فسدت(
قالكا: القاضْ هعىاي القاطع قكلً )عف أٌؿ المغة إىٍـ  (4)ىبارمىقؿ عف اٖك 

عدة هعاىْ عمِ  القرآفلفظ القضاء كرد فْ أف  كذكر الرازم (5)لٗهكر الهحكـ لٍا(
ْ )هحاهؿ لفظ القضاء فْ  كجكي: أحداٌا: عمِ  ٓستعهؿأىً  : قالكاالقرآفأك كجكي ٌك

  ) تعالِالخمؽ ٓقكؿ  هعىِب
   
    

                                           

 .25، ص4ج الكبٓرالتفسٓر ( 1)
 ، الصفحة ىفسٍا.السابؽ( الهرجع 2)
 .26، ص،ؽبالسا( الهرجع 3)
الهقرئ الىحكم صاحب التصاىٓؼ فْ  اٖىبارمهحهد بف أبك القاسـ بف هحهد بف بشار  أبكبكر( 4)

الىاس حفظا لٍا كاف صدكؽ كثقة دٓىٓا  أكثركالىحك كالمغة ك  اٖدبكفقًٓ  عٛهةكاف  اٖدبالىحك ك 
ك شاب ال أخذٌػ، ك 328سىة  تكفٌِػ، ك 261الحادم عشر هف رجب سىة  اٖحدكلد ٓـك  ىاس عىً ٌك

الهشكؿ كالكقؼ كاٚبتداء كالرد عمِ هف خالؼ ك  كغٓرب الحدٓث القرآفْ عمـك فصىؼ كتبا كثٓرة 
ٓفطبقات   هصحؼ عثهاف ككتاب الزاٌر ٓف لمزبٓدم الىحٓك كفٓات  ك 154-153، صكالمغٓك

 .341، ص4اٖعٓاف ج
 .25، ص،4الكبٓر ج تفسٓرال( 5)
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 )(1)  ...كٓعىْ خمقٍف 

   ) تعالِاٖهر قاؿ  هعىِكثاىٍٓا ب
    

  
)(2 ا٘خبار قاؿ ا  هعىِالحكـ كلٍذا ٓقاؿ لمحاكـ قاضْ كرابعا ب هعىِكثالثٍا ب

   ) تعالِ
   
    
   )(3) 

 ) تعالِٓقكؿ الشْء  كقد تأتْ بهعىِ الفراغ هف  (4) أم أخبرىاٌـ(
    

   (29)) (5) لها  هعىِب
  ) تعالِكقاؿ  (6)فرغكا هف ذلؾ

   
    

 )(7)  ٓعىْ فرغ هف إٌٛؾ الكفار
   ) تعالِكقاؿ 

  
  

 )(8) ذا عرفت ٌذا  هعىِب لٓفرقكا هىً كا 
  )فىقكؿ: قكلً 

    

                                           

 .12 ، أٓةصمتفسكرة ( 1)
 .24 ، أٓةا٘سراء( سكرة 2)
 24 ، أٓةسكرة ا٘سراء( 3)
 .53، ص12، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
 .29 ، أٓةحقاؼاٖ( سكرة 5)
 .217، ص5، ج التفسٓر الكبٓر( 6)
 .44 ، أٓةسكرة ٌكد( 7)
 .29 ، أٓةسكرة الحج( 8)
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 )(1). 

 .(2) كقٓؿ احكـ اهرأ(ٓفعؿ شٓئا بأىً  خمؽ شٓئا كقٓؿ حكـإذا  هثؿ:
   ) تعالِكعىد تفسٓري لقكلً 
   

     
    

   
)(3) ا عمًٓ كسمـ صمِ  الرسكؿ عرؼ الهراد بقضاء

ف  .(4) ا٘ٓجاد(ك  )الفتكل الشرعٓة كقضاء ا التكٓك
 : اصطالحا  : القدر لغة و المطمب الثالث

 (5)هصدر قدر ٓقدر قدرا بسككف الداؿ كفتحٍا هع فتح القاؼ كجهعً أقداران 
ككىًٍ كىٍآتً.كالقدر قضاء ا  ءهبمغ الشْعمِ  فالقاؼ كالداؿ كالراء أصؿ ٓدؿ

القضاء كالحكـ  هعىِكالقدر ٓأتْ ب، كىٍآتٍا التْ أرادٌا لٍاهبالغٍا عمِ  لٗشٓاء
 .(6)كالتقدٓر كالتدبٓر كا٘تهاـ كالهساكاة كالقٓاس كالتٍٓئة كالتصدٓؽ(

 تعالِٓقكؿ  (7)الكٓرـ القرآفكلقد كرد لفظ القدر كثٓرا فْ 
(   

   
 )(8)  قكؿ  تعالِٓك

(   
   

                                           

 117 ، أٓةالبقرةسكرة ( 1)
 .26، ص4، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .65 ، أٓةسكرة الىساء (3)
 .166، ص10، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
 .56، ص11. لساف العرب هادة)قدر( ج523هختار الصحاح هادة )قدر( ص ( 5)
 .114، ص3، ج القاهكس الهحٓط هادة قدر ( 6)
 .881: هادة قدر صالقرآفهعجـ الفاظ  ( 7)
 .57 ، أٓةسكرة الىهؿ( 8)
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   )(1)  قكؿ  تعالِٓك
(   

)(2)  قكؿ    ) تعالِٓك
   

     
    

    
)(3) .ا هف أٓات  كغٌٓر

القدٓر كالقادر كالهقتدر هف أسهاء ا الحسىْ تدؿ صفة القدرة كصفة أف  كها
 .(4)التقدٓر

ة فقد تكرر ذكر القدر كهىٍا حدٓث اٚستخارة )فاقدري لْ  السىةأها فْ  الىبٓك
سري لْ( فٛ تقؿ لك أىْ فعمت شْء  ا عمًٓ كسمـ )كاف أصابؾصمِ  كقكلً (5)ٓك

 .(6)كاف كذا ككذا كلكف قؿ قدر ا كها شاء فعؿ(
 القدر عند الرازي:  معنى: الرابع مطمبال

بالتسكٓف أىً  القدر كاحد إٚك  اقدر..كالقدرالقدر هصدر قدرت أف  الرازم لٓر 
ءو  تعالِالهراد بً ها ٓهضًٓ ا هف اٖهكر قاؿ ك  (7)هصدر كبالفتح اسـ ٍْ )ًإىَّا كيؿَّ شى

) مىٍقىىايي ًبقىدىرو  .(9) (8)خى
ٚن:كقد أكرد الرازم عدت هعاف لمقدر ٌْ:  التقدٓر كالتكفٓؽ قاؿ فْ  هعىِ أك

    ) تعالِتفسٓر قكلً 

                                           

 .12 ، أٓةسكرة القدر( 1)
 .23 ، أٓةسكرة الهرسٛت( 2)
 .2 ، أٓةسكرة الفرقاف( 3)
 .348- 343، ص: لمدكتكر الرضكاىْالسىةلمفائدة أسهاء ا الحسىْ الكاردة فْ الكتاب ك  ( 4)
 .228ِ،، صا جاء فْ التطكع هثىد باب هجالبخارم: كتاب التٍ( الهرجع 5)
ض الهقادٓر  صحٓح هسمـ: كتاب القدر باب فْ اٖ( 6) هر بالقكة كترؾ العجز كاٚستعاىة با كتفٓك

 .2052، ص4 ج
 .139ص 6، ج التفسٓر الكبٓر( 7)
 .49 ، أٓةسكرة القهر( 8)
 28، ص32ج( 9)
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   )(1)  أم تقدٓر
 . (2)كتكفٓؽ

 ) تعالِالهقدار: قاؿ فْ تفسٓر قكلً  هعىِك ثاىٓان:
  )(3) بهقدار شْء  قدر كؿأىً  هعىِفال

 .(4)هعمـك
 ) تعالِقاؿ فْ تفسٓر قكلً ، العمـ هعىِب ثالثان:

   
      

 )(5) ْالعالـ بهقادٓر المٓؿ كالىٍار إٚ ا أف  ٓعى
 .(6)(تعالِ

 ) تعالِالكتابة كالتدبٓر كالقضاء كقاؿ فْ تفسٓر قكلً  هعىِب رابعان:
    

  )(7)  ْكقٓؿ ف
 .(9) دبرىا كقٓؿ قطعىا كالكؿ هتقارب( (8)قاؿ الزجاج، قدرىا كتبىا هعىِ

                                           

 .3 ، أٓةسكرة الطٛؽ( 1)
 .24، ص30، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .3 اٖعمِ، أٓةسكرة ( 3)
 .132، ص31، ج الكبٓر التفسٓر( 4)
 ،20 ، أٓةالهزهؿة سكر ( 5)
 .186، ص30، ج ٓر الكبٓرسالتف( 6)
 .60 ، أٓةسكرة الحجر( 7)
غة مبالىحك كال إهاـالىحكم  مبف السرم بف سٍؿ الزجاج البغداد بف هحهد إبرآٌـ إسحاؽأبك ( 8)

 اٖدبعف الهبرد كثعمب رحهٍها ا تعالِ ككاف ٓخرط الزجاج ثـ تركً كاشتغؿ ب اٖدب أخذالعربٓة 
ٌػ، ببغداد كالًٓ ٓىسب أبك القاسـ عبد الرحهف الزجاج صاحب كتاب 316فىسب إلًٓ تكفْ سىة 

ككتاب  القرآفالجهؿ فْ الىحك ٖىً كاف تمهٓذي صىؼ الزجاج تصاىٓؼ كثٓرة هىٍا كتاب هعاىْ 
االعركض ككتاب اٚ  أعٛـسٓر  ،50 -49ص 1كاف جماٖعٓاف كابف خكفٓات   شتقاؽ كغٌٓر
 .219-218، ص1الىبٛء: لمذٌبْ ج

 .200-199، ص19، ج الكبٓر التفسٓر( 9)
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 تعالِالتقتٓر كالتضٓٓؽ قاؿ فْ تفسٓر قكلً  هعىِ: بخاهسان 
(    

   
     
   

 )(1) ٌك الذم  تعالِا أف  ٓعىْ أكلـ ٓعمهكا
قبض تارة أخرم كقكلً ٓقدر أم ٓقتر كضٓؽ  .(2)ٓبسط الرزؽ لهف ٓشاء تارة ٓك

رل  تعالِكؿ هقدكرات العبد ٓقكؿ عىد تفسٓر قكلً عمِ  ا قادرأف  الرازم ٓك
(   

   
    
   
     
  

     
   )(3)  احتج أصحابىا

ككجً  كأبْ ٌشاـ (4)عمِ ٖبْ خٛفان  تعالِ  هقدكر العبد هقدكرأف  عمِ بٍذي أٓة
 كبٍذي أٓة ٓمـز تعالِهقدكر  شْء  ككؿ، هقدكر العبد شْأف  ككجً اٚستدٚؿ

 .(5)(تعالِٓككف هقدكر العبد هقدكر  أف 
 ) تعالِكها فْ قكلً  -القضاء كالقدر–عىدها ٓرد المفظٓف هعا 

     
      
     

                                           

 .52 أٓة ،سكرة الزهر( 1)
 .289، ص26، ج الكبٓر التفسٓرسكرة ( 2)
 .20 ، أٓةرةقسكرة الب( 3)
اب بف سٛأبك عمِ الجبائْ البصرم ،هحهد بف ( 4) فْ  سان أـ شٓخ الهعتزلة فْ البصرة كاف ر عبد الٌك

هً ثـ اعرض اٖشعرم أذ كمف الجبائْ زكج إشعرم ك ٌشاـ كاٖأبعىً ابىً  أخذفْ الفمسفة كالكٛـ 
 ةتً ٓعرفكف بالجبائٓة هات بالبصر عف طٓرؽ اٚعتزاؿ كتاب هىً كالجبائِ لً طائفة ٓعتقدكف هقاٚ

د كاٖهف هصىفاتً التٌػ،  303عاـ  اعدٓؿ كالتجٓك : لمذٌبْ سٛـتآرخ ا٘  سهاء كالصفات كغٌٓر
 .71-70، ص7ج

 .81، ص2التفسٓر الكبٓر ج( 5)
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  )(1) بقضاء شْء  )أم كؿ

كقدر كالقدر التقدٓر كالفرؽ بٓف القضاء كالقدر القضاء ها كاف هقصكدا فْ اٖصؿ 
 .(2)كالقدر ها ٓككف تابعا لً(
 مراتب القضاء والقدر: 

ا إف لمقضاء كالقدر هراتب هف لـ ٓؤهف ابف  بٍا لـ ٓؤهف بالقضاء كالقدر ذكٌر
 ٌْ:  (3)القٓـ
 : عمـ ا الهسبؽ بها الخمؽ عاهمكف قبؿ إٓجادٌـ.كلِالهرتبة اٖ -
 الهرتبة الثاىٓة: كتابة ذلؾ فْ المكح الهحفكظ قبؿ خمؽ السهكات كاٖرض. -
فهشٓئتً هتىاكلة كؿ ك  الهرتبة الثالثة: هشٓئة ا تعالِ ىافذة كقدرتً شاهمة -

 هكجكد ٚ خركج لكائف عف هشٓئتً كها ؿ ٚ خركج لً عف عمهً.
الهرتبة الرابعة: خمؽ ا تعالِ ٚ فعاؿ عبادي كدخكلٍا تحت قدرتً كهشٓئتً  -

 .(4)كها دخمت تحت عمهً ككتابتً
 كالخمؽ.، الهشٓئة أك ا٘رادة، كالكتابة، فهراتب القضاء ٌْ: العمـ

أف  فٍك إها، لهراتب القضاء كالقدرأها الرازم لـ ٓكف عىدي ترتٓب هقصكد 
أك بىص عمِ ترتٓب صحٓح ، ٓذكر الهراتب أك بعضٍا جاهعا بٓىٍا بكاك العطؼ

ٛن    ) تعالِعىد تفسٓري لقكلً  فهث
     

                                           

 .38 ، أٓةحزاباٖسكرة ( 1)
 .213ص 25، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
ٓكب بف سعد الدهشقْ الفقً اٖصكلْ الهفسر أبف أبْ بكر بف بف القٓـ الجكٓزة: ٌك هحهد ( ا3)

شدٓد  ِقصة كتٍػ، د كطكؿ صٛة إلِ الحد اٌٖػ، كاف ذا عباد691العارؼ كلد سىً الىحكم 
داكد أبْ  الهحبة لمعمـ ككتابتً كتصىٓفً كاقتىاء الكتب صىؼ تصاىٓؼ كثٓرة هىٍا تٍذٓب سىف

ا ٚـز مة ك  ابف تٓهٓة كالصكاعؽ الهىزلة عمِ الجٍهٓة كالهعطمة كشفاء العمٓؿ كغٌٓر هىً  أخذهدة طٓك
ٓكؿ العبر فْ خبر هف غبر: لمذٌبْ ذ 196 -195، ص2اٖعٓاف جكفٓات   ٌػ،751ىة تكفْ س

 .155ص 4ج
طبعة العبٓكاف عاـ  133، ص1شفاء العمٓؿ فْ هسائؿ القدر كالحكهة كالتعمٓؿ: ٚبف القٓـ ج ( 4)

 .450-449ص ،8كج  150-148ص 3، ج ٚبف تٓهٓة الفتاكلهجهكعة  ك 203
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  )(1)  ٓقكؿ )احتج

القضاء كالقدر... فالذم حكـ عمًٓ ا بعذاب أخرة  هسألةأصحابىا بٍذي أٓة فْ 
ً فْ المكح الهحفكظ كاطمع الهٛئكة عمًٓ لك صار هؤهىا لصار خبر أثبتكعمـ ذلؾ ك 

كلصارت الكتابة الهحفكظة فْ المكح الهحفكظ باطمة الصدؽ كذبا كلصار العمـ جٍٛ 
كلصار اعتقاد الهٛئكة جٍٛ ككؿ ذلؾ هحاؿ كهستمـز الهحاؿ هحاؿ فهقدكر ا٘ٓهاف 

 .(2) هىً هحاؿ(
  ) تعالِفْ تفسٓر قكلً أٓضان ك 

     
  l    

  
)(3) ٚك خكؼ ٚك رجاء ٚك شدة ٚك  ٓصٓبىا خٓر ٚك شرلأىً  هعىِ)ال

ك هقدر لىا كهكتكب عىد ا كككىً هكتكبا عىد ا ٓدؿ هعمكها أىً  عمِ رخاء إٚ ٌك
 .(4)عىد ا هقضٓا بً عىد ا(

  

                                           

 .18 ، أٓةسكرة الفرقاف( 1)
 .64-63، ص24، ج الكبٓر التفسٓر( 2)
 .51 ، أٓةالتكبة( 3)
 .85، ص16، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
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 : أنواع القضاء والقدر: مسألة
 تعالِىكعٓف: ككىْ قدرم كقكلً  تعالِالقضاء فْ كتاب ا 

(   
    
    

     
    
   

    
)(1)  ًتعالِكقكل ( 

   
   

 
  

    
)(2)  ًتعالِكشرعْ دٓىْ كقكل (  

    
  

    
   

     
    

   )(3)  أم أهر
قسهٓف إلِ  فالقضاء ا٘لٍْ ٓىقسـ (4)كشرع فمك كاف قضاء ككىْ لها عبد غٓر ا

كالْ دٓىْ هتعمؽ بأهري كا سبحاىً اخبر عف  تعالِككىْ هتعمؽ بخمقً سبحاىً ك 
لً الخمؽ كاٖهر فالخمؽ قضاؤي كقدري كفعمً كاٖهر شرعً كدٓىً فٍك الذم أف  ىفسً

                                           

 .14 ، أٓةسكرة سبا( 1)
 .69 ، أٓةسكرة الزهر( 2)
 .23 ، أٓةا٘سراءسكرة ( 3)
 .767، ص2،ج ابف القٓـ شفاء العمٓؿ:( 4)
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خمؽ كشرع كأهر ٚك خركج ٖحد عف حكهً الككىْ القدرم أها حكهً الدٓىْ الشرعْ 
 .(1)كاٖهراف هتٛزهافالفساؽ ك  فٓعصًٓ الفجار

 : اإلرادة والمشيئة: مسألة
ْ ا٘ٓجاد المشيئة لغة:  .(2)الهشٓئة هصدر شاء ٌك

راد بٍا الهشٓئة كالطمب كالقصد اإلرادة لغة:  .(3)أصمٍا هف الركد ٓك
 : اصطالحا  اإلرادة و  المشيئة

أها فْ الشرع فالهشٓئة اخص هف ا٘رادة كاف كاف بحسب المغة ٓستعهؿ كؿ 
ْ الهشٓئة إلِ  لفظ ا٘رادة ٓىقسـأف  (4)هىٍها هكاف اٖخر قسهٓف إرادة ككىٓة ٌك

ْ الهحبة رادة دٓىٓة ٌك كشرعٓة دٓىٓة أها الهشٓئة فمـ ، فا٘رادة إرادتٓف: ككىٓة قدٓرة، كا 
 .(5)ترد فْ الىصكص إٚ ككىٓة قدٓرة فها شاء ا كاف كها لـ ٓشأ لـ ٓكف

كربطكا بٓىٍا  (6)كذكركا أىٍا حادثة تعالِرادة  كا صفة ا٘أثبتة فالهعتزلأها 
فكؿ ها أرادي ا أهر بً ككؿ ها أهر  –ا٘رادة الشرعٓة –كبٓف اٖهر كالىٍْ ا٘لٍْ 

فها أهر بً هرادي كها ىٍْ عىً أك لـ ٓأهر بً فٍك لٓس هرادا لً كعمًٓ ، بً أرادي
 .(7)فالكفر كالهعاصْ كاقعة بغٓر إرادة ا

رادة قدٓهتٓف كاستدؿ اٖشعرمأثبتفقد  اٖشاعرةأها  ثبكت عمِ  كا  قدرة كا 
لك لـ ٓكف هكصكفا بصفة ا٘رادة ٚتصؼ بضدٌا كالسٍك بأىً  تعالِصفة ا٘رادة  

 .(8)كالكراٌة

                                           

، 2شفاء العمٓؿ: ٚبف القٓـ ، ج 61-60، ص8، ج ٚبف تٓهٓة الفتاكلهجهكعة  بتصرؼ ك (1)
 .767ص

 .هادة )ىشئ( 274ص القرآفالهفردات فْ غٓرب  ( 2)
رم ج ( 3)  .478، ص2الصحاح: لمجٌك
 .181، صالتعٓرفات: لمجرجاىْ ( 4)
 .190 -189، ص1: ٚبف القٓـ جشفاء العمٓؿ ( 5)
 .بعدٌا كها 57، صلمدكتكر هحهكد قاسـ دلةاٖ جهقدهة هىاٌ ( 6)
 .بتصرؼ ،الهرجع السابؽ( 7)
 .40-37المهع: اٖشعرم ص( 8)
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أها الرازم فىجدي ساكم بٓىٍا كبٓف الهحبة كالرضا كالكراٌة فٓقكؿ )فْ ا٘رادة 
  ) تعالِؿ ا٘رادة: قاؿ ا كها ٓقرب هىٍا: المفظ اٖك 

    
  

  
    

   
)(1)  تعالِكالمفظ الثاىْ: الرضا قاؿ (  

   )(2)  تعالِكقاؿ 
(     

  
  

    
   
   
 )(3)  تعالِكالمفظ الثالث: الهحبة قاؿ 

( )(4)  كقاؿ
(    

 )(5). 
  ) تعالِكالمفظ الرابع: الكراٌة قاؿ 

    
)  تعالِكقاؿ (  

  
    

   
   

  )(6) (1)  جعؿ الرازم
                                           

 .185 ، أٓةالبقرة( 1)
 .7 ، أٓةسكرة الزهر( 2)
 .18 ، أٓةسكرة الفتح( 3)
 .54 ، أٓةسكرة الهائدة( 4)
 .222 ، أٓةسكرة البقرة( 5)
 .46 ، أٓةسكرة التكبة( 6)
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ٓٓرد  تعالِا أف  ٓرل ذلؾعمِ  ا٘رادة هرادفا لمرضْ كالهحبة كالكراٌة كبىاء هعىِ
رضْ بً ٓقكؿ )الدلٓؿ أهر الكافر با٘ٓهاف... كلكف لـ  تعالِا أف  عمِ الكفر ٓك

كاىت هكجبة لمكفر كاف خالؽ تمؾ القدرة هٓردا أف  قدرة الكافرأف  ٓرد هىً ا٘ٓهاف...
هٓرد العمة هٓرد الهعمكؿ كاف كاىت صالحة لمكفر كا٘ٓهاف اهتىع رجحاف ٖف  لمكفر

ٖكؿ فًٓ كاف هف العبد عاد التقسٓـ اأف  اٖخر إٚ بهرجح كذلؾ الهرجحعمِ  أحدٌها
فحٓىئذ ٓككف هجهكع القدرة الداعٓة هكجبا لمكفر كهٓرد العمة  تعالِكاف كاف هف ا 
بأف  عالـ تعالِكقاؿ )اىً  (2) هٓرد لمكفر هف الكافر( تعالِأىً  هٓرد لمهعمكؿ فثبت

، الكافر ٓكفر كحصكؿ ٌذا العمـ ضد حصكؿ ا٘ٓهاف كالجهع بٓف الضدٓف هحاؿ
دا لً فثبت ههتىع الكقكع ٚ ءكالعالـ بككف الشْ أهر الكافر  تعالِأىً  ٓككف هٓر

 فعؿ تعالِٓككف هدلكؿ أهر ا أف  ٚ ٓٓرد هىً ا٘ٓهاف فكجبأىً  با٘ٓهاف كثبت
 .(3)آخر سكم ا٘رادة كذلؾ ٌك الهطمكب(شْء 

الكفر كالهعاصْ كمٍا هحبكبة أف  الذٓف ٓركف اٖشاعرةكالرازم ٌىا كغٓري هف 
 .(4) شاءٌا كخمقٍااٖف  

ٛن ٌذا القكؿ  ابف القٓـ لقد اىتقد ة )أف  قائ هىشأ الغمط فْ ٌذا القكؿ ٌك التسٓك
بٓف الهشٓئة كالهحبة كاعتقاد كجكب الرضا بالقضاء فهف لـ ٓفرؽ بٓف الهشٓئة 

بد لً هف التزاهً: أها القكؿأحد  كالهحبة لذهً ا سبحاىً ٓحب بأف  أهٓرف باطمٓف ٚك
 .(5)ٚ قضاي(ك  ها شاء ذلؾ ٚك قدريبأىً  كالفسكؽ كالعصٓاف أك القكؿالكفر 

ا الهعتزلالىقٓض هف أقكاؿ عمِ  راء الرازم ٌذا كاىتآإف  ة التْ سىذكٌر
 .ٚحقان 

 ة: المعتزل: القدرة والمشيئة عند المطمب الخامس

                                                                                                                         

 .149 148، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .34ص 1، ج الكبٓرالتفسٓر ( 2)
 .35ص ،السابؽ عالهرج( 3)
 .251، 228، ص1، ج ابف القٓـ هدارج السالكٓف إلِ رب العالهٓف: ( 4)
 .378ص 1، ج شفاء العمٓؿ: ٚبف القٓـ ،( 5)
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ٚك ا ٚ ٓٓرد الكفر هف العبد ٚك ٓٓرد القبائح أف  ة فقد زعهتالهعتزلأها 
سخطٍا ٓقكؿ القاضْ عبد الجبار )الهقصكد ببٓاف ٍا ٓك ٚ  تعالِأىً  ٓشاءٌا بؿ ٓكٌر

سخطٍا كالذم ٓدؿ ٍا ٓك غآة ها بً أف  ذلؾعمِ  ٓٓرد القبائح ٚك ٓشاءٌا بؿ ٓكٌر
الىٍْ كها ٌك  تعالِكلقد صدر هف جٍة ا ، ٓعرؼ كراٌة الغٓر إىها ٌك الىٍْ

ٍْ عف القبٓح فقد زجر عىً كتكعد عمًٓ بالعقاب كها ى تعالِاكبر هف الىٍْ ٖىً 
أىً  عمِ هىً أدلةاٖلٓـ كأهر بخٛفً كرغب فًٓ ككعد عمًٓ بالثكاب العظٓـ كؿ ذلؾ 

 .(1)ٚ ٓٓرد ٌذي القبائح( تعالِ
 كاىتقدٌـ فْ إثباتٍـ قدرة ا اٖشاعرةعمِ  كلقد اعترض القاضْ عبد الجبار

ٛن أفعاؿ العباد عمِ  أىً  قد ثبتأىً  قكلٍـ – اٖشاعرةٓقصد –)كهها ٓتعمقكف بً  قائ
أجىاس الهقدكرات كهف عمِ  ٓككف قادراأف  قادرا لذاتً كهف حؽ القادر لذاتً تعالِ

ٓككف قادرا عمٍٓا. كالجكاب: لـ كجب ذلؾ ؟ أف  جهمة الهقدكرات أفعاؿ العباد فكجب
 .(2)ذلؾ ؟؟( أثبتكهف 

ٛن عهـك هشٓئة ا  اٖشاعرةإثبات  عبد الجبار كها اىتقد القاضْ )كهها  قائ
قكلٍـ ها شاء ا كاف كها لـ ٓشاء لـ ٓكف أف  عمِ ٓتعمقكف بً قكلٍـ أجهعت اٖهة

ذا ٓدؿ ... تعالِكؿ ها كقع فْ العالـ هف الكفر كالهعاصْ فبهشٓئة ا أف  عمِ ٌك
ٖىىا ىخالؼ دعكم ا٘جهاع فٍٓا غٓر ههكف أف  ذلؾ:عمِ  اٖصؿ فْ الجكاب
هراد اٖهة بٍذا القكؿ ٚ ٓعمـ ضركرة فهتِ لـ ٓعمـ هرادٌـ أف  فًٓ... ثـ ٓقاؿ لٍـ:

ؿٓصار لمأف  بٍذا القكؿ ضركرة فٛبد هرادٌـ بذلؾ هشاء ا هف أف  ... فىقكؿتأٓك
  .(3) فعؿ ىفسً كاف كها لـ ٓشاء هف فعؿ ىفسً لـ ٓكف ٚك ٓجكز غٓر ذلؾ(

قكؿ اؿ العباد فكؿ ها أهر بً الهكمفٓف فقد أرادي ككؿ ها لـ )كأها أفعأٓضان  ٓك
فها ٓقع فْ اٖرض هف الهعاصْ كالهباحات كأفعاؿ غٓر ، ٓأهر بً فمٓس هرادا لً

 .(4) (تعالِالهكمفٓف ٓقع بغٓر إرادة ا 
                                           

 .459، صْ عبد الجبارضشرح اٖصكؿ الخهسة: القا( 1)
 .375، صالهرجع السابؽ( 2)
 .169، صالهرجع السابؽ( 3)
 .459، صالسابؽالهرجع ( 4)
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هٓرد لجهٓع  تعالِا أثبت أف ة كأبطؿ أدلتٍـ ك الهعتزللقد اىتقد الرازم أقكاؿ 
ٌذا بىفس هىٍج عمِ  كقد دلؿ تعالِا دخؿ فْ الكجكد فٍك هراد  الكائىات.فكؿ ه

ك اٚستدٚؿ العقمْ الهعتزل ٛن ة ٌك أراد  تعالِا أف  )فْ إرادة الكائىات: اعمـ قائ
عمِ  حدكث كؿ ها حدث هف الههكىات كلـ ٓرد حدكث كؿ ها لـ ٓحدث هىٍا كالدلٓؿ

أف  ٓككف هٓردا لً فٓمـزأف  هكجدا فٛبدهكجد كؿ الهحدثات ككؿ ها كاف أىً  اٖكؿ:
لـ ٓرد  تعالِأىً  ٓككف ا هٓردا لحدكث جهٓع الهحدثات...كالدلٓؿ الثاىْ: ٌك

، عالـ باستحالة حدكثً تعالِهها لـ ٓحدث كاف كؿ ها لـ ٓحدث فا شْء  حدكث
 . (1)ٓككف هٓردا لحدكثً(أف  ٓستحٓؿ ءكالعالـ باستحالة حدكث الشْ

ة ٘ثبات الهعتزلأٓات التْ تهسؾ بٍا أف  الىقمٓة فقد أكد الرازم دلةأها اٖ
 (2)(السىةهذٌب أٌؿ عمِ  ة هف أٓات الدالةكءبٍـ هعرضة بالبحار الزاخرة الههمهذٌ

     ) تعالِكهىٍا قكلً 
   
    

  
   

      
    

   
   )(3)  تقدٓر أٓة(

عدـ اٚقتتاؿ ٚـز لهشٓئة عدـ أف  :هعىِٚ ٓقتتمكا لـ ٓقتتمكا كالأف  كلك شاء ا
هشٓئة عدـ أف  عدـ المزـك فحٓث كجد اٚقتتاؿ عمهىاعمِ  اٚقتتاؿ كعدـ الٛـز ٓدؿ

شؾ ذلؾ القتاؿ هعصٓة أف  اٚقتتاؿ هقصكدة بؿ كاف الحاصؿ ٌك هشٓئة اٚقتتاؿ ٚك
 الكفر كا٘ٓهاف كالطاعة كالعصٓاف بقضاء ا كقدري كهشٓئتً كعمْأف  عمِ فدؿ ذلؾ

 .(4)(تعالِٓف بإرادة ا قتالٍـ لمهؤهىك  قتؿ الكفارأف 

                                           

 .212، صاٖصكؿ: الرازم درآةالعقكؿ فْ  ( ىٍآة1)
 .62، ص15، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .253 ، أٓةلبقرةسكرة ا( 3)
 .203، ص6، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
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ٓقكؿ عىد ، تصٓرؼ العبد كها ٓشاءعمِ  ا قادرأف  عمِ كها بٓف الرازم
    ) تعالِتفسٓري لقكلً 
    
)(1)  ًتعالِأها قكل (   
     
) ًٓتعالِ عمِ قدرتً عمِ  ا عمًٓ كسمـ كغٓريصمِ  الىبْإلِ  تىب

تصٓرؼ الهكمؼ تحت هشٓئتً كحكهً كحكهتً كاىً ٚ دافع لها أراد ٚك هاىع لها 
 .(2)اختار(

 أفعال العباد: و  : أفعال اهللالمطمب السادس
 فعال اهلل: أ

هف أٌـ الهسائؿ فْ باب  تعالِالحكهة كالتعمٓؿ فْ أفعاؿ ا  هسألةإف 
ْ هرتبطة بالغآة كالحكهة هف أفعاؿ ا   عمِ كلقد اتفقت جهٓع أراء تعالِالقدر ٌك

لـ ٓفعؿ فعٛ خالٓا هف الحكهة كلكف اختٛؼ أراء جاء هف ٌؿ ٌذي  تعالِا أف 
 الفعؿ كحاصمة بعدي ؟.عمِ  ؟ أـ أىٍا هترتبة تعالِالحكهة هقصكدة هف ا 

 ٌْ:  هسألةعدة أقكاؿ فْ ٌذي الٌىالؾ 
ٚ ا  فٍك ٚ ٓفعؿ فعؿ ك  تعالِالقكؿ اٖكؿ: ٌك إثبات الحكهة فْ كؿ أفعاؿ ا 

ك قكؿ   ة.الهعتزللعمة كحكهة فٍك ٚ ٓخمؽ شٓئا عبثا ٌك
ك ىفْ الحكهة كالتعمٓؿ عف كؿ افعالً  فا خمؽ  تعالِالقكؿ الثاىْ: ٌك

ذ قكؿ  ٚ حكهة ٚك باعثك  الهخمكقات ٚ لعمة بؿ فعؿ ذلؾ لهجرد الهشٓئة كا٘رادة ٌك
 .(3)كالجٍهٓة اٖشاعرة

ذي الحكهة  تعالِا أف  القكؿ الثالث: اكجد الهخمكقات لحكهة هحهكدة ٌك
ذي حكهة  تعالِفإىً  ا كلكف بحسب عاهًإلِ  تعكد خمؽ الخمؽ لٓعبدكي كٓحهدكي ٌك

                                           

 .106 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .233، ص3، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .397، صفْ عمـ الكٛـ: الغزالْ ا٘قداـ ىٍآة ( 3)
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ذا قكؿ كا أثبتىٍـ أة بالهعتزلهقصكدة كاقعة بخٛؼ قكؿ  حكهة ٌْ تتبع لمعباد ٌك
 .(1)الكراهٓة

ك قكؿ أٌؿ  ك السىةالقكؿ الرابع: ٌك  حكهة فْ كؿ أف  كالجهاعة كالسمؼ ٌك
 .(2)ها خمؽ بؿ لً فْ ذلؾ حكهة كرحهة

 ة من خالل أقوال الرازي: المعتزلأفعال اهلل عند 
ٛن ة كىقدٌا كأبطؿ أدلتٍـ الهعتزللقد ذكر الرازم أقكاؿ  أف  )كعىدىا ٚ ٓجكز قائ

أف  عمِ ة:الهعتزلكقاؿ )اتفقت  (3)خٛفا لمهعتزلة(، شٓئا لغرض تعالِٓفعؿ ا 
ذا عىدىا باطؿ( تعالِأفعاؿ ا  كقاؿ  (4)كأحكاهً هعممة برعآة هصالح العباد... ٌك

أخرم ؟ إلِ  )ها الحكهة هف تعٓف القبمة ؟ ثـ ها الحكهة هف تغٓر القبمة هف جٍة
 - اٖشاعرةٓقصد بٍـ -السىةففٍٓا الخٛؼ الشدٓد بٓف أٌؿ  كلِاٖ هسألةأها القمىا: 

ة الهعتزلفإىٍـ ٓقكلكف ٚ ٓجب تعمٓؿ أحكاـ ا البتة... أها  السىةة أها أٌؿ الهعتزلك 
تككف أفعالً أف  حكٓـ كالحكٓـ ٚ ٓجكز تعالِأىً  عمِ فقد قالكا: لها دلت الدٚئؿ
لً سبحاىً فْ كؿ أفعالً كأحكاهً حكها كأغراضا ثـ أف  خالٓة عف اٖغراض عمهىا

ؿ القبمة هف جٍة إلِ  أىٍا تارة تككف ظاٌرة جمٓة لىا كتارة هستكرة خفٓة عىا كتحٓك
ة عىا(أف  جٍة أخرم ٓهكف  .(5)تككف لهصالح خفٓة كأسرار هطٓك

   ) تعالِكقاؿ عىد تفسٓر قكلً 
   

   
   

   
  )(6)  قالت(

ذا ٓدؿالهعتزل ( ٚـ الغرض كالحكهة ٌك  تعالِأىً  عمِ ة الٛـ فْ قكلً )ًلتيٍخًرجى الىَّاسى

                                           

 .39، ص8ابف تٓهٓة، ج  :الفتاكلهجهكعة ( 1)
 .39 - 38، صالهرجع السابؽ( 2)
 .205، صخٓرف كبذٓمً كتاب تمخٓص الهحصؿ: لمرازم ،أفكار الهتقدهٓف كالهتأهحصؿ ( 3)
 .240اٖربعٓف فْ أصكؿ الدٓف: الرازم ، ص( 4)
 .94-93، ص4، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
 .1 ، أٓةإبرآٌـسكرة ( 6)
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كأحكاهً هعممة  تعالِأفعاؿ ا أف  عمِ إىها اىزؿ ٌذا الكتاب لٍذا الغرض كذلؾ ٓدؿ
 برعآة الهصالح.

أف  آخر فٍذا ٓفعمًشْء  جؿهف فعؿ فعٛ ٖبأف  كأجاب اٖصحاب عىً:
 تعالِكاف عاجزا عف تحصٓؿ ٌذا الهقصكد إٚ بٍذي الكاسطة كذلؾ فْ حؽ ا 

ذا ثبت بالدلٓؿ كؿ  أف كأحكاهً بالعمؿ ثبت تعالِٓهتىع تعمٓؿ أفعاؿ ا أىً  هحاؿ. كا 
 .(1)آخر( هعىِعمِ  هؤكؿ هحهكؿبأىً  ظاٌر اشعر

 : األشاعرةأفعال اهلل عند 
ٓفعؿ لهجرد أىً  كقالكا تعالِالحكهة كالعمة هف أفعاؿ ا  اٖشاعرة ِىف

 ٌْ:  أدلةكاستدلكا لقكلٍـ ٌذا بعدة  (2)الهشٓئة كا٘رادة
ٚن:  رقحادثة فتفتأٓضان  فعؿ لعمة فتمؾ العمةإذا  فإىً ذلؾ ٓستمـز التسمسؿأف  أك

كذاإلِ   غٓر ىٍآة.إلِ  عمة ٌك
ٛن أف  ثاىٓان: أها ٓككف فإىً  بٍا. ا لك خمؽ العمة لكاف ىاقصا بدكىٍا هستكه

بً فاف كاف  ِسكاء أك ٓككف كجكدٌا أكل إلًٓكجكد تمؾ العمة أك عدهٍا بالىسبة 
بً فٓككف  لِأك كجكدٌا أف  ٍا كاف كاف الثاىْ فثبتجمٓفعؿ ٖأف  اٖكؿ اهتىع

 .(4) (3)هستكهٛ بٍا فٓككف قبمٍا ىاقصان 
هىٍجً اٖشعرم فىفْ الحكهة كالتعمؿ فْ أفعاؿ ا عمِ  أها الرازم فقد سار

 الهشٓئة كا٘رادة ا٘لٍٓة. إلِ  كأرجعٍا تعالِ
ٓقكؿ فْ هعرض ذكري لهراتب ا٘ٓهاف التْ ٓجب ا٘ٓهاف بٍا )أها الهرتبة 

، ٓعمـ فْ أحكاهً أهكرا أربعةأف  با: فٍْ هعرفة أحكاهً كٓجبالرابعة فْ ا٘ٓهاف 
ٛن  قكؿ فْ كتابً اٖربعٓف فْ  (5)(أحداٌا أىٍا غٓر هعممة بعمة أص الدٓف )ٚ  أصكؿٓك

                                           

 .73، ص19، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .379قداـ: الغزالْ صاٖ ىٍآةسكرة ( 2)
 .150- 149، صاٖربعٓف: الرازم ( 3)
 .49 ، أٓةسكرة القهر( 4)
 .132، ص7، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
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قكؿ )القكؿ بتعمٓؿ  (1)كأحكاهً هعممة بعمة ألبتً( تعالِتككف أفعاؿ ا أف  )ٚ ٓجكز ٓك
 .(2)هحاؿ( تعالِأحكاـ ا 

لها خمؽ الهخمكقات ٚ لعمة هعٓىة بؿ فعؿ  تعالِا أف  الرازمفْ هذٌب 
خمؽ السهكات كاٖرض  تعالِأىً  ذلؾ لهجرد الهشٓئة ٓقكؿ الرازم )السؤاؿ السابع:

عمِ  فها الحكهة فْ تقٓدٌا كضبطٍا بآٖاـ السبعة؟ فىقكؿ: أها، فْ هدة هتراخٓة
حكـ ها ٓٓرد ٚك ٓفع تعالِٖىً ، هذٌبىا فاٖهر فْ الكؿ سٍؿ كاضح ؿ ها ٓشاء ٓك

 .(3)صىعً ٚ عمة لصىعً(شْء  اعتراض عمًٓ فْ أهر هف اٖهكر ككؿ
 تعالِا إلِ  هذٌبً ٌذا فقد تأكؿ الرازم لفظ الحكهة الهىسكبةعمِ  كاستىادا

العمـ أك ا٘حكاـ كا٘تقاف ٓقكؿ )الىكع  هعىِإلِ  الكٓرـ كصرفٍا القرآفالكارد فْ 
ذي المفظة ٓراد بٍا العمـ(الرابع: الحكهة:   تعالِكقاؿ عىد تفسٓري لقكلً  (4)ٌك

(    
)(5)  غٓر هعممة  تعالِأفعاؿ ا أف  لها اعتقدكا السىةأٌؿ أف  عمـأ)ك

بعكاقب اٖهكر. كقالت  عالهان حكٓها: ككىً  تعالِككىً  هعىِبرعآة الهصالح قالكا: 
العمٓـ فمك كاف عمِ  عطؼ الحكٓـ تعالِة: ٌذي أٓة تبطؿ ٌذا القكؿ ٖىً الهعتزل

ك هحاؿ.عمِ لمشْء  الحكٓـ ٌك العمٓـ لكاف ٌذا عطفا   ىفسً ٌك
العمٓـ عمِ  كرد فًٓ لفظ الحكٓـ هعطكفا القرآفكؿ هكضع فْ أف  كالجكاب:

كٓفٓة إلِ  عائدافكاف الهراد هف الحكٓـ ككىً هحكها فْ أفعالً فا٘حكاـ كا٘عٛـ 
 .(6)عمـ(أالفعؿ كا 

إٚ إىىا ىجدي  تعالِالحكهة كالتعمٓؿ فْ أفعاؿ ا إلِ  كبالرغـ هف ىفْ الرازم
فىجدي ٓقكؿ  تعالِفْ بعض أجزاء هف التفسٓر الكبٓر ٓعترؼ بالحكهة فْ الفعاؿ ا 

                                           

 .240، صاٖربعٓف فْ أصكؿ الدٓف: الرازم ،( 1)
 .212، ص11، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .99، ص14، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .147، ص1، ج الهرجع السابؽ( 4)
 .92 ، أٓةسكرة الىساء( 5)
 .237، ص10، ج التفسٓر الكبٓر( 6)
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أبقاٌـ كقكاٌـ أها ٖىً  تعالِاستئصاؿ إبمٓس كذٓرتً كلكىً عمِ  قادر تعالِ)اىً 
ها لحكهة ٚ ٓطمع عمٍٓا إٚ ٌك( قكؿ عىد تفسٓري  (1)ٓفعؿ ها ٓشاء كٓحكـ ها ٓٓرد كا  ٓك

    ) تعالِلقكلً 
   

   
    

  
   

    
    
      
     

     
      
    

     
    

   
    

    
    
    

  )(2) ذات أف  )أعمـ
ْ اٖالصدكر ٌْ اٖ ْ ذات شٓاء الهكجكدة فْ الصدكر ٌك سرار كالضهائر ٌك

ىها ، اكصاحبتٍا ذاتٍ ذكي الشْء ىٍا حالة فٍٓا هصاحبة لٍا كصاحبالصدكر ٖ كا 
لف ابتٛءي لـ ٓكف ٖىً ٓخفْ عمًٓ ها فْ الصدكر أك غٓر عمِ  ذكر ذلؾ لٓدؿ بً

ىها ابتٌٛـ أها لهحض ، ذلؾ ٖىً عالـ بجهٓع الهعمكهات الهشٓئة أك كا 
  .(3)لٛستصٛح(

  

                                           

 .165 2، ج الهرجع السابؽ( 1)
 .154 ، أٓةعهرافآؿ سكرة ( 2)
 .133، ص9، ج سكرة التفسٓر الكبٓر( 3)
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 أفعال العباد: 
فْ هرتبتٓف هف  فٍٓا الخٛؼٌك هف الهسائؿ الخٛفٓة الفرعٓة الكٛهٓة ك 

ها ا٘رادة كالهشٓئة  قكلٓف: عمِ  كالخمؽ. كالخٛؼ فٍٓـ، هراتب القدر ٌك
ذا هذٌب  ا ٚ ٓٓرد أف  ة فٍـ ٓقكلكفالهعتزلاٖكؿ: إىكار ٌاتٓف الهرتبتٓف ٌك

ىها العباد ٌـ الخالقكف أف  الكفر كالهعاصْ كٓقكلكف ا ٚ ٓخمؽ أفعاؿ العباد كا 
 ٖفعالٍـ.

 تعالِالثاىْ: ا٘قرار بٍاتٓف الهرتبتٓف بإثبات إٚ رادة كالهشٓئة الشاهمة  
خالؽ ٖفعاؿ  تعالِفا شْء  كاف أفعاؿ العبادشْء  ا خالؽ كؿبأف  كالقكؿ

ذا ٌك قكؿ  كقد اتفؽ أصحاب ، السىةكالجٍهٓة كجهٍكر هف أٌؿ  اٖشاعرةالعباد. ٌك
ا ٌك خالؽ أفعاؿ العباد كاختمفكا فْ ٌؿ العبد لً قدرة أـ ٚ ؟ أف  عمِ ٌذا الرأم

ذا ها سىكضحً تالٓان   : كاف كاىت لً قدرة فٍؿ ٌذي القدرة هؤثرة أـ ٚ ؟ ٌك
 ة: المعتزل: أفعال العباد عند مسألة 

اٖخر عمِ  هقدكٓرًأحد  ترجٓح ِالعبد قادر تهاـ القدرة عمأف  ةالهعتزل لتر 
عمِ  أحدٌهآحدث ا بً ها ٓختص بً فعؿ أف  إلِ بٛ سبب حادث ٚك حاجة

كعىدٌـ )أفعاؿ العباد ٓقدر عمٍٓا العباد  (1)بٛ هرجح أحدٌهااٖخر بؿ ٌك ٓرجح 
ترؾ ها ٓشاء كلٓس ا خالؽ ـ هحدثكف لٍا فكؿ إىساف حر ٓفعؿ ها ٓشاء ٓك شْء  ٌك

فٍـ هف ٌذا (2) هف أفعالٍـ( أف  عمِ العبد قادر تهاـ القدرةف إ ة ٓركفالهعتزلأف  ٓك
إذا  قكلٍـ ٌذاأف  ٓحدث ا فًٓ قدرة لذلؾ إٚأف  إلِ ٓترؾ بدكف الحكجةأف  ٓفعؿ أك

 فًٓ –القضاء الدٓىْ الشرعْ  –ىظرىا إلًٓ هف جٍة التكالٓؼ التْ أهرىا ا بٍا 
ا أعطْ كؿ عبد قدرة ٖف  إعاىة اإلِ  ا٘ىساف هحتاجأف  هف الصحة إٚشْء 

 .أحدٌهاالضدٓف كالعبد بعقمً ٓختار أحد  ٓفعؿأف  ٓستطٓع بٍا
كالعصٓاف كالفسكؽ كمٍا قبائح كا هىزي عف فعؿ الكفر أف  ذلؾعمِ  كدلٓمٍـ

 فإىٍا هف العبد كلٓس هف ا إذا  القبائح

                                           

 .118، ص8بتصرؼ ج ابف تٓهٓة :الفتاكلهجهكعة ( 1)
 .1966طبعة دار الهعارؼ سىة  101- 100، صكالفمسفة: دكتكر ٓكسؼ هكسْ ، القرآف( 2)
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 :األشاعرة: أفعال العباد عند مسألة
كهمٓكً كها شاء كاف كها شْء  خالؽ كؿ تعالِا أف  إلِ اٖشاعرةٓذٌب 

كلـ ٓك ألـ ٓش ـ بقكلٍـ ٌذا ٓهٓمكفشْء  كؿعمِ  ف ٌك بالجبر القكؿ إلِ  قدٓر ٌك
ا كاف ا اجرم العادة بخمؽ أف  ٖىٍـ قالكا قدرة العبد ٚ تأثٓر لٍا فْ حدكث هقدكٌر

ا هقارىا لٍا فٓككف الفعؿ خمقا  ككسبا لمعبد فٍـ هف ٌذا (1)هقدكٌر الفعؿ كقدرة أف  ٓك
كها داهت قدرة ا٘ىساف  تعالِاكتساب ٌذا الفعؿ كٌٛها هف خمؽ ا عمِ  ا٘ىساف
 تعالِا أف  ٓركف اٖشاعرةالقكؿ بالجبر فإلِ  ا فْ خمؽ الفعؿ فٍذا ٓقكدٚ اثر لٍ
ـ بٍذا اٖصؿ خالفكا شْء  خالؽ كؿ أف  ة القائمٓفالهعتزلبها فْ ذلؾ أفعاؿ العباد ٌك

 ا ٚ ٓخمؽ أفعاؿ العباد بؿ العباد ٌـ الخالقكف لٍا. 
  :نظرية الكسب

   ) تعالِٓقكؿ الرازم عىد تفسٓري لقكلً 
    

   
   )(2)  تدؿ(

اجتٛب ىفع إلِ  كالكسب ٌك الفعؿ الهفضْ، هكتسبا لمفعؿ ككف ا٘ىسافعمِ  أٓة
  ) تعالِكقاؿ عىد تفسٓري لقكلً  (3) أك دفع ضرر(

   
     

  )(4)  الكسب عبارة عها(
سؤاؿ طرحً )ها الكسب ؟ الجكاب: عمِ  كقاؿ ردا (5) ٓفٓد جر هىفعة أك دفع هضرة(

ٓككف ذلؾ أف  ها ٓىالً الهرء بعهمً فٓككف كسبً هكتسب بشرطعمِ  الكسب ٓطمؽ
أىً  دفع هضرة كعمْ ٌذا الكجً ٓقاؿ اٖرباح: أىٍا كسب فٛف أك جر هىفعة أك

ٓقصد –أها الذم ٓقكلً أصحابىا ، ٚ ٓراد إٚ الربحٖف  كسٓر الكسب أك قمٓؿ الكسب
                                           

 .98 -97ص 8، ج بتصرؼ ابف تٓهٓة :لهجهكعة فتاك (  1)
 .3 ، أٓةىعاـاٖسكرة ( 2)
 .156، ص12، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .111 ، أٓةسكرة الىساء( 4)
 .38ص 11، ج الكبٓر التفسٓر( 5)
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الكسب كاسطة بٓف الجبر كالخمؽ فٍك هذككر فْ كتب الكٛـ أف  هف – اٖشاعرة
 .(1)القدٓهة(

ٛن فقد ذكر الرازم تعٓرفات  اصطٛحان أها الكسب   فقد اتفقكا السىة)أها أٌؿ  قائ
 هف اٖعراض بقدرتً هف العدـشْء  ككف العبد هكتسبا دخكؿ هعىِلٓس أىً  عمِ
 .(2) الكجكد(إلِ 

اٖشعرم )أحداٌا ٌك قكؿ إلِ  ىسب اٖكؿ كذكر عدة تفسٓرات لمكسب
 بالهقدكر هف غٓر تأثٓر القدرةالقدرة صفة هتعمقة أف : - رضْ ا عىً - اٖشعرم
العمـ كالهعمـك أف  . كهاتعالِالهقدكر بؿ القدرة كالهقدكر حصٛ بتخمٓؽ ا عمِ 

ك هتعمؽ  تعالِالذم حصؿ بتخمٓؽ ا الشْء  كلكف ، تعالِحصٛ بتخمٓؽ ا  ٌك
 .(4( )3)ٌك الكسب(أىً  القدرة أم

ك  (5)الباقٛىْإلِ  أها التفسٓر الثاىْ فىسبً ذات الفعؿ تكجد بقدرة ا )أف ٌك
ذي الصفة حاصمة  تعالِ ثـ ٓحصؿ لذلؾ الفعؿ كصؼ كككىً طاعة أك هعصٓة ٌك

 .(6) بالقدرة الحادثة(
ك  (1)اٚسفٓرىْإلِ  كالتفسٓر الثالث ىسبً  القدرة الحادثة كالقدرة القدٓهة)أف ٌك

فٍذا  تعالِقع بإعاىة ا تعمقتا بهقدار كاحد ككقع الهقدكر بٍها كأىً فعؿ العبد ك إذا 
 .(2)ٌك الكسب(

                                           

 .190، ص5، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .86، ص4، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .86، ص4التفسٓر الكبٓر ج( 3)
 .78- 72، صالبدع اٖشعرم أٌؿالمهع فْ الرد عمِ ( 4)
هحهد بف الطٓب بف هحهد بف قاسـ البصرم البغدادم بف  أبكبكرالقاضْ  هاـالباقٛىْ ٌك ا٘( 5)

دتً كاف هف  ، كاف ٓضرب بً الهثؿ بفٍهً  البصرة ، سكف بغداد أٌؿالباقٛىْ لـ ٓعرؼ تآرخ ٚك
حد زهاىً هكصكفا بجكدة اٚستىباط كسرعة الجكاب اىتٍت إلًٓ رئاسة أك ً كاف فْ عمهً ئكذكا
، 4، جتاالكافْ بالكفٓ  ٌػ، 403كالرافضة تكفْ سىة  ةعمِ الهعتزل ٌب اٖشعرم كاف سٓفان الهذ
 .193- 190، ص17، ج الىبٛء أعٛـ، كسٓر  270- 269ص

 .45-43فٓها ٓجب اعتقادي: لمباقٛىْ ص ا٘ىصاؼك  86، ص4، ج التفسٓر الكبٓر( 6)
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ء قسهٍـبأف  كذكر القائمٓف ٚؤ  فرقٓف: إلِ  القدرة الحادثة هؤثرة ٌك
ٌك الذم  تعالِفا ، القدرة هع الداعْ تكجب الفعؿأف  اٖكؿ: الذٓف ٓقكلكف

 هعىِدخكؿ ٌذي اٖفعاؿ فْ الكجكد كالعبد ٌك الهكتسب بإلِ  كضع اٖسباب الهؤدٓة
ذا هذٌب إهاـ ك  الهؤثر فْ كقكع فعمً ٌك القدرة كالداعٓة القائهتاف بًأف  ٌك

 .(4)اختاري فْ كتابً الذم اسهاي بالىظاهٓة تعالِرحهً ا  (3)الحرهٓف
ـ الذٓف ٓقكلكف: القدرة هع الداعْ ٚ تكجب الفعؿ بؿ العبد الهعتزلأها  ة ٌك

ذا الفعؿ شاء فعؿ كاف أف  الفعؿ كالترؾ هتهكف هىٍهاعمِ  قادر شاء ترؾ ٌك
 .(5)كالكسب

ة فْ تعٓرؼ الكسب هف الهعتزلك  اٖشاعرةالرازم قد ذكر أقكاؿ أف  كىٛحظ
ٓتعرض لمترجٓح لهذٌب هعٓف ٚك ىقد ٚك تصحٓح بؿ ىجدي ختـ سرد ٌذي أف  غٓر

كالهىازعات بٓف الطرفٓف فْ اٖلفاظ ، أراء بقكلً )ٌذا همخص الكٛـ هف الجاىبٓف
 .(6)كا الٍادم( كثٓرةكالهعاىْ 

ك ككف العبد أعضائً سمٓهة أف  لكىا ىجد الرازم اكجد تفسٓرا آخر لمكسب ٌك
 ) تعالِصالحة لمفعؿ كالترؾ كذلؾ عىد تفسٓري لقكلً 

     

                                                                                                                         

الهتكمـ ، اٖصكلْ ،  اٚسفرآىْبف هٍراف  إبرآٌـبف هحهد بف  إبرآٌـ: ٌك اٚسفرآىْ إسحاؽأبك ( 1)
الهجتٍدٓف فْ عصري شعٓرة كاحد س اٖأأٌؿ خراساف الهمقب بركف الدٓف ر الفقًٓ ، الشافعْ ، شٓخ 

ٌػ، هف هصىفاتً جاهع الحمْ فْ أصكؿ الدٓف كالرد عمِ  418تكفْ بىٓسابكر ٓـك عاشكراء سىة 
 .70 -69، ص6، ج الكافْ بالكفٓات . ك160 -159، ص12، ج الىبٛء أعٛـسٓر   الهمحدٓف.

 .87، ص4، ج الكبٓر سكرة التفسٓر( 2)
ىْ: ٌك عبد الهمؾ بف عبد ا ب( 3) ىْ الىٓسابكرم أبكالجٓك  ف ٓكسؼ بف عبد ا بف هحهد الجٓك

ىْ جاكر الحرهٓف كسهْ  419الهعالْ كلد سىة  لؼ أالحرهٓف  إهاـٌػ، تتمهذ عمِ ٓد كالدي الجٓك
اف فْ أصكؿ الفقً تكفْ سىة  أٌهٍاكثٓر هف الكتب  طبقات   ٌػ، 478العقٓدة الىظاهٓة ، كالبٌر
 .165، ص5، ج الشافعٓة: السبكْ،

 .87، ص4التفسٓر الكبٓر ج( 4)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 5)
 .78ص 4، ج سكرة التفسٓر الكبٓر( 6)
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  )(1). 

 كثاىٍٓا:، ثٛثة أهكر: أكلٍا: إثبات الكسب لٙىسافعمِ  الكٛـ اشتهؿ )ٌذا
 أجزاء إىها ٓستكفْ فْ ذلؾ الٓكـ. فٍذي الكمهةأف  كالثالث:، كسبً ٓكجب الجزاءأف 

ا هشتهمةعمِ  ْ  صكؿٌذي اٖعمِ  اختصاٌر  أصكؿالثٛثة فْ ٌذا الكتاب ٌك
عظٓهة الهكقع فْ الدٓف كقد سبؽ تقٓرر ٌذي اٖهكر هرارا ٚك باس بذكر بعض 

 : صكؿالىكت فْ تقٓرر ٌذي اٖ
ك عبارة عف ككف أعضائً سمٓهة ، اٖكؿ: فٍك إثبات الكسب لٙىساف اأه ٌك

ٌذا اٚستكاء اهتىع صدكر الفعؿ كالترؾ عىً عمِ  صالحة لمفعؿ كالترؾ فهاداـ ٓبقْ
الترؾ كجب صدكر ذلؾ الفعؿ أك إلِ  الفعؿ أك الداعْإلِ  الداعْ فإذا أىضاؼ إلًٓ

 .(2)الترؾ(
رل ا كمٍا  تعالِجهٓع أفعاؿ العباد ٌْ هف ا أف  الرازم ٓك ا كشٌر خٌٓر
ٓككف الهراد هف القدر أف  ٓقكؿ )فمها اكجب... ا٘ٓهاف بالقدر كجب تعالِبتخمٓؽ ا 

 (3)الطاعات كالشركر كمٍا هف ا(أف ب شٓئا آخر سكم ذلؾ كها ذلؾ إٚ ا٘ٓهاف
قكؿ )ٓقتضْ خمؽ الخٓر كالشر كالطاعة كالهعصٓة كا٘ٓهاف كالكفر ٌك ا أف  ٓك

هجهكع القدرة هع الداعْ هستمـز لمفعؿ كعمْ ٌذا أف  كىجدي ٓقكؿ )هذٌبىا (4)(تعالِ
قكؿ (5)التقدٓر فالكسب حاصؿ لمعبد( أها  تعالِ)كخالؽ ٌذي اٖفعاؿ ٌك ا أٓضان  ٓك

 .(6)بكاسطة أك غٓر كاسطة(
ك بقكلً ٌذا ٓهٓؿ قكؿ بً ٓقكؿ )الفاعؿ أهاإلِ  ٌك ٓككف ٌك العبد أف  الجبر ٓك

قكؿ )ا٘ىساف هضطر بصكرة هختار( (7)كاٖكؿ باطؿ(، تعالِأك ا  رل. (1)ٓك  ٓك
                                           

 .17 ، أٓةسكرة غافر( 1)
 .68، ص27، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .222ص، 9الهطالب العالٓة، ج ( 3)
 .153، ص13، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
 .68، ص19، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
 .147، ص2، ج الكبٓرالتفسٓر ( 6)
 .8، ص8ج السابؽ،الهرجع ( 7)



161 
 

الذم ٓؤدم إلًٓ القكؿ بالكسب كلٍذا لـ  هعىِالرازم قد فٍـ الأف  بعض الباحثٓف
 .(2)ٓستخدـ ٌذي الكمهة إٚ ىادرا بؿ استعاض عىٍا بالكمهة الصٓرحة الجبر

 ان إٚ إىىا ىجد الرازم كفْ هكاقع هتفرقة هف كتابً التفسٓر الكبٓر ٓقؼ هكقف
ض اٖهر ان هخالف ك التكقؼ كتفٓك ها فٍٓا هف غهكض إلِ  ا كذلؾ ىسبةإلِ  لذلؾ ٌك

ك قكؿ )كأقكؿ: ٌىا سران ٓ الفاعمٓة ٖف  القكؿ بالجبرإلِ  إثبات ا٘لً ٓمجئأف  آخر ٌك
ك ىفْ الصاىععمِ  لك لـ تتكقؼ كلك تكقفت ، الداعٓة لـز كقكع الههكف غٓر هرجح ٌك

الفعؿ عمِ  القكؿ بالقدرة ٖىً لك لـ ٓقدر العبدإلِ  لـز الجبر.كاثبات الرسؿ ٓمجئ
كفأم فائدة فْ بعث الرسؿ  ك فكؽ الكؿ ٌك ىزاؿ الكتب ؟ بؿ ٌىاؾ سر آخر ٌك أف  كا 

ها استكم فًٓ الكجكد كالعدـ أف  الفطرة السمٓهة كالعقؿ اٖكؿ كجدىاإلِ لها رجع 
ذا ٓقتضْ الجبر كىجد، إٚ بهرجح أحدٌهاٚ ٓترجح  تعالِا إلِ  بالىسبة أٓضان  ٌك

بحسف  بدٍٓٓان  ٓرة كجزهان تفرقة بدٍٓٓة بٓف الحركات اٚختٓآرة كالحركات اٚضطرا
 هسألةة. فكاف ٌذي الالهعتزلالهدح كقبح الذـ كاٖهر كالىٍْ كذلؾ ٓقتضْ هذٌب 

كبحسب ، كقعت فْ حٓز التعارض بحسب العمـك الضركٓرة كبحسب العمـك الىظٓرة
كبحسب التكحٓد كالتىٓزً كبحسب الدٚئؿ ، قدرتً كحكهتًإلِ  ىظرا، تعالِتعظٓـ ا 
ذي الهآخذ التْ شرحىاٌا كاٖسرار التْ كشفىا عف حقائقٍا صعبت فمٍ، السهعٓة

الحؽ كٓختـ عاقبتىا بالخٓر آهٓف إلِ  ٓكفقىاأف  كغهضت فىساؿ ا العظٓـ هسألةال
ك (3)رب العالهٓف( الجبر هع القطع إلِ  كؿ هذٌب ٓكؿعمِ  بحث العقكؿأف  ٓرل ٌك

ٚ ٓظمـ عبادي هثقاؿ ذرة هع القطع بقٓاـ حجة ا  تعالِبصحة التكالٓؼ كاف ا 
فعؿ العبد كمً هىً أف  هف قاؿ)أف التسمٓـ. ٓقكؿ ك  عبادي فكجب التكقؼتعالِ عمِ 

ها طرفا هعكجاف، فقد كقع فْ القدر كهف قاؿ ٚ فعؿ لمعبد فقد كقع فْ الجبر ، ٌك
 . (4)اء ا كقدري(الكؿ بقضبأف  كالصراط الهستقٓـ إثبات الفعؿ لمعبد هع ا٘قرار

 
                                                                                                                         

 .288، ص9ج ،الهطالب العمٓة ك 136، ص7، ج الهرجع السابؽ( 1)
 .525، صالفمسفٓة: دكتكر الزركافك  الكٛهٓة آراؤيفخر الدٓف الرازم ك ( 2)
 .61، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .73، صالهعالـ فْ أصكؿ الدٓف: الرازم ،( 4)
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 انًجحث انراثع

 رؤٚخ هللا

 

 اٖشاعرةٍا أثبتف ك ك ٍا الصحابة كالتابعأثبتٓة ا حؽ ٌٖؿ الجىة ؤ إف ر 
 تعالِٓقكؿ  السىةك  القرآفكقد ثبتت ب، ة كالجٍهٓةالهعتزلكخالفٍـ فٍٓا 

(    

   )(1)  ْكف
ا عمًٓ كسمـ قالكا: ٓا رسكؿ ا ٌؿ ىرم صمِ  أىاسا فْ زهف الىبْ)أف الحدٓث 

ٌؿ تضاركف ، ا عمًٓ كسمـ: ىعـصمِ  ا عز كجؿ ٓكـ القٓاهة ؟ قاؿ رسكؿ ا
ة القه ة الشهس بالظٍٓرة لٓس فٍٓا سحاب ؟ ٌؿ تضاركف فْ رٓؤ ر لٓمة البدر فْ رٓؤ

 .(2)ٚ ٓا رسكؿ ا....( ؟( قالكا:صحكا لٓس فٍٓا سحاب
 ة في الرؤية: المعتزلأقوال المطمب األول: 
ة ا الهعتزلىفت  ا  تعالِة رٓؤ ك  أصؿكلقد جعمٌك اٖكؿ  اٖصؿالتكحٓد ٌك

ك  ةالهعتزل أصكؿهف  كقد  (3)الذم تقكـ عمًٓ العقٓدة اٚعتزالٓة اٖصؿالخهسة ٌك
ْ  تعالِا عمِ  ها ٓجكزعمِ  ادخمٍا القاضْ عبد الجبار عمِ  هحاٚت أربعةٌك

 ٌْ:  تعالِا 
ٚن:  ٓككف جسها.أف  هحاؿ أك
 ٓككف عرضا. أف  استحالة ثاىٓان:
 ىفْ الثاىْ عىً. ثالثان:
ة عىً رابعان:  .ىفْ الرٓؤ

                                           

 .23-22 ، أٓةالقٓاهةسكرة ( 1)
 .(183) 178، ص1، ج ( كصحٓح هسمـ4581برقـ ) 249، ص9، ج صحٓح البخارم( 2)
ك قائـ عمِ ىفْ الصفات عف ا تعالِ فٍـ ٓثبتكف لً  صؿ اٖكؿ هف أصكلٍـ ٌكاٖ( 3) التكحٓد ٌك

ىفكف الصفات ٚ ٓككف إٚ تكحٓد عىدٌـ لفْ إثبات الصفات القكؿ بتعدد القدهاء فاٖف  أسهاء ٓك
قكلكف ع ا ذسهع ٚك قدرة كها ٓقـك ٌعمـ ٚك ٛ مٓـ قدٓر سهٓع بصٓر لكف ببىفْ الصفات القدٓهة ٓك

قـك ك اٖصؿ ة عف ا تعالِ ٓـك القٓاهة ٓك   .القرآفلؾ عمِ القكؿ بخمؽ ذعىدٌـ عمِ ىفْ الرٓؤ
، ـ 2008-ٌػ،  1429سىة  أكلِهقاٚت الفرؽ: دكتكر أبك ٓٓزد بف هحهد ، دار الجزار طبعة 

 .82ص
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 بالسهع كالعقؿ كذلؾ تعالِعف ا  ةىفْ الرٓؤعمِ  ىستدؿأف  ثـ قاؿ ٓهكف
ة ٚ تتكقؼ هسألةٖف  السهع فٛستدٚؿ عمِ  السهع ككؿ ها ٚ ٓتكقؼعمِ  الرٓؤ

ة هسألةٚ ٓكفر هخالفًٓ فْ أىً  عمًٓ ههكف. كقرر القاضْ الجٍؿ بككىً ٖف  الرٓؤ
ٛن ٓرل  ٚ أف  حدىاأٚك جٍٛ بشْ هف صفاتً كقد ٓعمـ  تعالِبذاتً  ٚ ٓقتضْ جٍ
 إٓهاىًٚك ٓقدح ذلؾ فْ ٓرل  أـ ٚٓرل أىً  ٚك ٓخطر ببالً قدٓران  حكٓهان  ان ـ صاىعللمعا
 .(1)تعالِبا 

 ة: المعتزلنفي الرؤية عند  أدلة: مسألة
ة قكؿ ا عمِ  جعؿ القاضْ عبد الجبار عهدة استدٚلً  ) تعالِىفْ الرٓؤ

   
    

  )(2). 
 كذلؾ لها فٍٓا هف كجكي عدة هىٍا: 

ٚن:  إدراؾهفردة أف  قرف بالبصر ٚ ٓحتهؿ إٚ الرؤٓة بالرغـ هفإذا  دراؾا٘ أك
قصد بً البمكغ دراؾا٘فْ المغة تعىْ هعاىْ كثٓرة فقد ٓذكر  ، بمغإذا  الغٛـ أدرؾ، ٓك

ة. هعىِقٓد بالبصر فٛ إذا  كلكف، أٓىعإذا  الثهر كأدرؾ  لً إٚ الرٓؤ
ة عف ىفسً عمِ  قاؿ تدؿ أٓة ثاىٓان: البصر كفْ ذلؾ تهدحا  إدراؾىفْ الرٓؤ

ة بً ىقصا كالىقص إلِ  ذاتً كهف كاف تهدحً راجعاإلِ  راجا ذاتً كاف إثبات الرٓؤ
 .اٖحكاؿم حاؿ هف أب تعالِغٓر جائز فْ حقً 

لً هثؿ قكؿ قائؿ: هشٓت برجمْ  آلةبها ٌك  دراؾا٘عمؽ  تعالِأىً  ثالثان:
ة دراؾا٘كذلؾ ٓفٓد  بأذىْككتبت بٓدم كسهعت  البصر كفْ قكلً عمِ  عمؽإذا  الرٓؤ

   ) تعالِ
    
   
)(3) ة  تعالِالعاـ فْ قكلً  هعىِثـ حاكؿ صرؼ ال .(4)ىفْ لمرٓؤ

                                           

 .237 -233، صشرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار بتصرؼ( 1)
 .103 ، أٓةىعاـاٖسكرة ( 2)
 .49 ، أٓةسكرة القهر( 3)
 .247 -233، صشرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار ( 4)
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(    

  )(1)  كقاؿ ٓرد الىظر
ٓت الٍٛؿ أىقكؿ ر أف  فٛ ٓهكف، ير أؿ فمـ الٍٛإلِ  هىٍا قكلؾ ىظرت، بهعاىْ كثٓرة

تً عمِ  ٚ دلٓؿ ةالهعتزلي. كعمًٓ ٓؤكد ر أفمـ   .(2)السهعٓة دلةباٖ تعالِرٓؤ
 ) تعالِة عىد تفسٓري لقكلً الهعتزلكقد ذكر الرازم أقكاؿ 

   
 )(3) ة استدلكا الهعتزلأف  كذكر

ة عف ا  ٛن بطمٍا أكذكر أدلتٍـ ك  تعالِبٍذي أٓة لقكلٍـ بىفْ الرٓؤ أىٍـ  )أعمـ قائ
ة دراؾٓحتجكف بٍذي أٓة هف كجٍٓف: اٖكؿ: أىٍـ قالكا: ا٘ ، بالبصر عبارة عف الرٓؤ

ٛن أف  بدلٓؿ فإىً  أك قاؿ رأٓتً كها أدركتً ببصرم، لك قاؿ أدركتً ببصرم كها رأٓتً قائ
ة دراؾا٘أف  فثبت، ٓككف كٛهً هتىاقضا  .بالبصر عبارة عف الرٓؤ

ٚ ٓراي شْء أىً  تعالِ: ٚ تدركً اٖبصار ٓقتضْإذا ثبت ٌذا فىقكؿ: قكلً 
كالدلٓؿ عمِ صحة ٌذا العهـك كجٍاف: اٖكؿ: ، هف اٖبصار فْ شْء هف اٖحكاؿ

ٓصح استثىاء جهٓع اٖشخاص كجهٓع اٖحكاؿ عىً فٓقاؿ: ٚ تدركً اٖبصار إٚ 
ٚ فْ الحالة الفٛىٓة كاٚستثىاء/ ٓخرج هف الكٛـ ها لك ٚ، بصر فٛف ي لكجب كا 

عهكـ ٌذي أٓة ٓفٓد عهـك الىفْ عف كؿ اٖشخاص فْ جهٓع أف  دخكلً. فثبت
قك  (4)أحدا ٚ ٓرل ا تعالِ فْ شْء هف اٖحكاؿأف  اٖحكاؿ. كذلؾ ٓدؿ عمِ ؿ ٓك

ها قبؿ ٌذي أف  ة بٍذي أٓة أىٍـ قالكا:الهعتزللؾ )الكجً الثاىْ: فْ تقٓرر استدٚؿ ذ
ك ٓدرؾ ، هشتهؿ عمِ الهدح كالثىاءٌذا الهكضع إلِ  أٓة كقكلً بعد ذلؾ: ٌك

ٚ ، كثىاء ٚ تدركً اٖبصار هدحان  :ٓككف قكلًأف  فكجب هدح كثىاءن أٓضان  اٖبصار كا 
كذلؾ ٓكجب ، ها لٓس بهدح كثىاء كقع فْ خٛؿ ها ٌك هدح كثىاءأف  ٓقاؿ:أف  لـز

ْ غٓر ٚئقة بكٛـ ا.) ٛن بطمٍا أك أدلتٍـ عمِ  ( كبعد ذلؾ ذكر الرد5الركاكة ٌك  قائ
                                           

 .23-22 ، أٓةةالقٓاهسكرة ( 1)
 .247، صعبد الجبارسكرة شرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ ( 2)
 .103 أٓة ،ىعاـاٖسكرة ( 3)
 .131، ص13، ج التفسٓر الكبٓرسكرة ( 4)

 131، ص13، ج التفسٓر الكبٓر 5
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البصر عبارة عف  إدراؾأف  )كالجكاب عف الكجً اٖكؿ هف كجكي: اٖكؿ: ٚ ىسمـ
ة كالدلٓؿ عمًٓ: فْ أصؿ المغة عبارة عف المحكؽ كالكصكؿ قاؿ  دراؾلفظ ا٘أف  الرٓؤ

أدركً إذا  )حتِ أم لهمحقكف كقاؿ: (1)تعالِ: قاؿ أصحاب )هكسِ إىا لهدرككف(
قاؿ: أدرؾ فٛف فٛىا، أم لحقً (2)الغرؽ( كأدركت ، كأدرؾ الغٛـ أم بمغ الحمـ، ٓك

 .الشْءإلِ  ٌك الكصكؿ دراؾا٘أف  الثهرة أم ىضجت. فثبت
كاف لً حد كىٍآة كأدركً البصر بجهٓع إذا  إذا عرفت ٌذا فىقكؿ: الهرئْ

ة ، اإدراك حدكدي كجكاىبً كىٍآاتً. صار كأف ذلؾ ا٘بصار أحاط بً فتسهِ ٌذي الرٓؤ
ة إذا  أها ة أف  ا. فالحاصؿإدراكلـ ٓحط البصر بجكاىب الهرئْ لـ تسـ تمؾ الرٓؤ الرٓؤ

ة هع ا٘حاطة  ة ٚ هع ا٘حاطة. كالرٓؤ جىس تحتٍا ىكعاف: رؤٓة هع ا٘حاطة كرٓؤ
ة دراؾفىفْ ا٘ دراؾٌْ الهسهاة با٘ كىفْ الىكع ، ٓفٓد ىفْ ىكع كاحد هف/ ىكعْ الرٓؤ
ة عف ا  دراؾالجىس فمـ ٓمـز هف ىفْ ا٘ٚ ٓكجب ىفْ  عف ا تعالِ ىفْ الرٓؤ

 .(3)فٍذا كجً حسف هقبكؿ فْ اٚعتراض عمِ كٛـ الخصـ، تعالِ
ىقكؿ صٓغة الجهع كها تحهؿ عمِ اٚستغراؽ فقد تحهؿ أف  الكجً الثالث:

ذا كاف كذلؾ فقكلً: ٚ تدركً اٖبصار ٓفٓد، عمِ الهعٍكد السابؽ أٓضا أف  كا 
ذي ، اٖبصار الهعٍكدة فْ الدىٓا ٚ تدركً كىحف ىقكؿ بهكجبً فإف ٌذي اٖبصار ٌك

اٖحداؽ ها داهت تبقِ عمِ ٌذي الصفات التْ ٌْ هكصكفة بٍا فْ الدىٓا ٚ تدرؾ 
ىها تدرؾ ا تعالِ، ا تعالِ عىد أف  تبدلت صفاتٍا كتغٓرت أحكالٍا فمـ قمتـإذا  كا 

 ا؟حصكؿ ٌذي التغٓرات ٚ تدرؾ 
اٖبصار البتة ٚ تدرؾ ا تعالِ فمـ ٚ ٓجكز حصكؿ أف  الكجً الرابع: سمهىا

 (4)ا تعالِ بحاسة سادسة هغآرة لٍذي الحكاس كها كاف ضرار بف عهرك إدراؾ
 .(1)ٓقكؿ بً؟ كعمِ ٌذا التقدٓر فٛ ٓبقِ فْ التهسؾ بٍذي أٓة فائدة

                                           

 .61 ، أٓةسكرة الشعراء( 1)
 .90 ، أٓةٓكىسسكرة ( 2)
 .132، ص13، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
عهاؿ عطاء ثـ خالفً فْ خمؽ اٖكاصؿ بف هري هف اتباع أبف عهرك الككفْ: كاف أكؿ  ضرار( 4)

بحاسة سادسة ٓخمقٍا ا ٓرل  ىهاا  بالعٓف الهجردة ك  لٓر  ا ٚأف  اب القبر ككاف ٓقكؿذىكار عا  ك 
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ة اٖأف  أها قكلٍـ ٛن بصار لً فقد رد ذلؾ ا تهدح بعدـ رٓؤ )ٓهتىع  قائ
تً ة لك كاف تعالِ فْ ذاتً بحٓث تهتىع رٓؤ بؿ إىها ، حصكؿ التهدح بىفْ الرٓؤ

تً تًأىً  ثـ، ٓحصؿ التهدح لك كاف بحٓث تصح رٓؤ ، تعالِ ٓحجب اٖبصار عف رٓؤ
 .(2)كبٍذا الطٓرؽ ٓسقط كٛهٍـ بالكمٓة

ة عىً  ثبات ىفْإعمِ  أها أدلتٍـ العقمٓة فقد اجتٍدكا شٍر ها أك  تعالِالرٓؤ
 اثىٓف ٌها:  أدلةلدٍٓـ 

ٚن: ٓككف الرائْ بالحاسة صحٓح الحاسة كالهكاىع هرتفعة كالهدرؾ بٍا أف  أك
جب ةأف  هكجكد ٓك . كقد رد الرازم قكلٍـ (3)ٓككف هرئٓا كاف اختؿ شرط اهتىعت الرٓؤ

ٛن ٌذا  ة اٖجساـ كاٖعراض عىد حصكؿ سٛهة أف  )ٌب قائ الحاسة كحضكر رٓؤ
ٓككف رؤٓة ا تعالِ أف  ٓمـز هىًأىً  فمـ قمتـ، الهرئْ كحصكؿ سائر الشرائط كاجبة

تً كاجبة؟ ألـ تعمهكا ذاتً أف  عىد سٛهة الحاسة كعىد ككف الهرئْ بحٓث ٓصح رٓؤ
ٚك ٓمـز هف ثبكت حكـ فْ شْء ثبكت هثؿ ذلؾ الحكـ ، تعالِ هخالفة لسائر الذكات

ء كال، فٓها ٓخالفً ـ أف  ةالهعتزلعجب هف ٌٚؤ ـ عكلكا عمِ ٌذا الدلٓؿ ٌك أكلٍـ كآخٌر
هىٍـ لٍذا السؤاؿ كلـ ٓخطر أحد  ٓدعكف الفطىة التاهة كالكٓاسة الشدٓدة كلـ ٓتىبً

 .(4)ببالً ركاكة ٌذا الكٛـ(
ـ كفْ حك تٓككف هقابٛ أك حاؿ فْ الهقابٛأف  الرائْ بالحاسة ٓجب ثاىٓان:

ةا  ْ الهقابؿ ك الهقابؿ أك الحاؿ ف ٛن رد قكلٍـ ٌذا  ٓضان أك  .(5)ٚ استحالة الرٓؤ )قكلكـ  قائ
حاصؿ ٖف  ،ٓككف هقابٛ أك فْ حكـ الهقابؿ إعادة لعٓف الدعكلأف  الهرئْ ٓجب

ها ٚ ٓككف هقابٛ ٚك فْ حكـ الهقابؿ ٚ تجكز أف  الكٛـ أىكـ قمتـ: الدلٓؿ عمِ

                                                                                                                         

، 1، ج الهمؿ كالىحؿ  كائً ككثرة اطٛعً تكفْ زهف الرشٓدذٓـك القٓاهة لً تصاىٓؼ كثٓرة تدؿ عمِ 
 .544، ص10، ج الىبٛء أعٛـسٓر  91 - 90ص

 .131، ص13، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 2)
 .275شرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار ص( 3)
 .137 -136، ص13التفسٓر الكبٓر ج( 4)
 .276 ص شرح اٖصكؿ الخهسة القاضْ عبد الجبار ،( 5)
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تً  كهعمـك، ٓككف هقابٛ أك فْ حكـ الهقابؿأف  ٓجبفإىً  كؿ ها كاف هرثٓاأف  ،رٓؤ
 .(1)ٚ فائدة فْ ٌذا الكٛـ إٚ إعادة الدعكل(أىً 

ة عف ا سبحاىً ك أٌذي خٛصة   .كىقد الرازم لٍا تعالِقكالٍـ فْ ىفْ الرٓؤ
 في الرؤية:  األشاعرةقول المطمب الثاني: 

ة ا ٓـك القٓاهة اٖشاعرةت أثبت عمِ  قاؿ أبك الحسف اٖشعرم )هها ٓدؿ ،رٓؤ
ة ا سبحاىً باٖبصار: ذا كاف لٗشٓاء رائٓان ٓرل  ا عز كجؿأف  رٓؤ  اٖشٓاء كا 

هف ٚ ٓعمـ ىفسً ٚ أف  ىفسً. كذلؾٓرل  اٖشٓاء هف ٚٓرل  ىفسً فٛٓرل أف  فٛبد
 ً فمذلؾ هف ٚبىفس عالهان باٖشٓاء كاف  عالهان ٓعمـ اٖشٓاء فمها كاف ا عز كجؿ 

ىا ىفسً كهاأف  اٖشٓاء فمها كاف ا عز كجؿ رائٓا ىفسً فجائزٓرل  ىفسً ٚٓرل   ٓٓر
  ) تعالِٓعمهىاٌا كقد قاؿ ا أف  ىفسً جاز عالهان لها كاف أىً 

    
  )(2) سهع أىً  فاخبر
ٚ أف  باٖبصار ٓمزهًٓرل أف  ا عز كجؿ ٚ ٓجكزأف  زعـ كٛهٍها كرآٌها كهف

 . (3) (لٓر أف  العالـ القادر الرائْ جائزٖف  ٚك قادرا عالهان ٓككف ا أف  ٓجكز
  ) تعالِكقد ذكر الرازم فْ تفسٓر قكلً 

   
)(4) تعالِأىً  عمِ )احتج اٖصحاب بٍذي أٓة 

تً. الهؤهىكف ٓركىً ٓكـ القٓاهة هف كجكي  الكجً اٖكؿ: فْ تقٓرر الهطمكب :تجكز رٓؤ
ذا ثبت ٌذا اكجب القطع تعالِأىً  عمِ ىقكؿ: ٌذي أٓة تدؿأف  تً كا  أف  تجكز رٓؤ

ة ا عمِ  كذكر عدة أكجً لمدٚلة (5).(القٓاهةالهؤهىٓف ٓركىً ٓكـ   :تعالِإهكاف رٓؤ
 : الوجو األول

                                           

 .137، ص13، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .46 ، أٓةسكرة طً( 2)
 .17 -16، صلمهع: اٖشعرمكتاب ا( 3)
 .49 ، أٓةسكرة القهر( 4)
 .130، ص13، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
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  ا تهدح بقكلً ))أف قاؿ 
 كاف فْ إذا الشْء  (... كتهاـ التحقٓؽ فًٓ إف

تً تً هدح كتعظٓـ ، ىفسً بحٓث ٓهتىع رٓؤ إذا  أهالمشْء  فحٓىئذ ٚ ٓمـز هف عدـ رٓؤ
ة ثـ ً إدراكحجب اٖبصار عف رؤٓتً كعف عمِ  قدرأىً  كاف فْ ىفسً جائز الرٓؤ

أىً  عمِ ٌذي أٓة دالةأف  الهدح كالتعظٓـ. فثبتعمِ  القدرة الكاهمة دالةكاىت ٌذي 
ة بحسب ذاتً( تعالِ  .(1)جائز الرٓؤ

 الوجو الثاني: 
( لٓس ٌك ىفس اٖبصار فاف البصر ٚ  تعالِإف قكلً  اري ىٍبصى ٍٖ ًي ا )ٚى تيٍدًركي

 ٓدرؾ شٓئا ألبتً فْ هكضع هف الهكاضع بؿ الهدرؾ ٌك الهبصر فكجب القطع هف
(ٌكأف  اري ىٍبصى ٍٖ ًي ا ذا كاف كذلؾ أىً  الهراد هف قكلً )ٚى تيٍدًركي ٚ تدركً الهبصركف كا 

ك ٓدرؾ كاف قكلً )ٌك ٓدرؾ اٖبصار( الهراد هىً  ك ٓدرؾ الهبصٓرف... كقكلً )ٌك ٌك
ذا كاف اٖهر كذلؾ كاف  تعالِاٖبصار( ٓقتضْ ككىً  جائز  تعالِهبصرا لىفسً كا 

ة فْ ذاتً  . (2)الرٓؤ
 الوجو الثالث: 

( صٓغة جهع دخؿ عمٍٓا اٖلؼأف  فْ اٚستدٚؿ بأٓة اري ىٍبصى ٍٖ اٚـ ك  لفظ )ا
ْ تفٓد اٚستغراؽ فقكلً )ٚى تيٍدًركي  ( ٓفٓدٌك اري ىٍبصى ٍٖ ٚ ٓراي جهٓع اٖبصار فٍذا أىً  ًي ا

 .(3)ٓفٓد سمب العهـك ٚك ٓفٓد السمب
  

                                           

 ، الصفحة ىفسٍا.السابؽالهرجع ( 1)
 .131، صالهرجع السابؽ( 2)
 .132، صالهرجع السابؽ( 3)
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 الوجو الرابع: 
ة ا  القٓاهةإف ا ٓـك  دراكك  تعالِٓخمؽ حاسة سادسة بٍا تحصؿ رٓؤ ً. ا 

ؿ عمٍٓا فْ إثباتأفٍذي كجكي  ىٓف هالهؤ أف  ربعة هستىبطة هف ٌذي أٓة ٓكف التعٓك
 .(1)ٓكـ القٓاهةٓركىً 

 إثبات رؤية اهلل عند الرازي:  أدلة: المطمب الثالث
ة  عمِ  أدلةاستدؿ الرازم بعدة  ْ:  تعالِإثبات الرٓؤ  ٌك

  ) تعالِلقكلً إلِ  اٖكؿ: هشٓرا
  

    
     

    
    

    
   

    
     

    
  )(2)  أف

ة هف ا تعالِ ة ا ، هكسِ عمًٓ السٛـ طمب الرٓؤ كذلؾ ٓدؿ عمِ جكاز رٓؤ
  .تعالِ

ة عمِ استقرار الجبؿ حٓثأىً  كالثاىْ: قاؿ: فإف استقر  تعالِ عمؽ الرٓؤ
 .زئلجبؿ جائز كالهعمؽ عمِ الجائز جاكاستقرار ا ْهكاىً فسكؼ تراى

 الكجكي الهذككرةالثالث: التهسؾ بقكلً: ٚ تدركً اٖبصار هف 
  ) الرابع: التهسؾ بقكلً تعالِ:

  
    
     

                                           

 .131( التفسٓر الكبٓر، ص1)
 .143 ، أٓةسكرة اٖعراؼ( 2)
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    )(1). 

ادة كمهة ا العمهاء الهفسركفٌذا اختمؼ  جؿٖك، هبٍهة كالٓز ، فْ تفسٌٓر
ة ا سبحاىً كتعالِأف إلِ  كحاصؿ كٛهٍـ ٓرجع  .(2)الهراد هىٍا رٓؤ

  )الخاهس: التهسؾ بقكلً تعالِ
    
   
     

   
    

   
 )(3)  ِككذا القكؿ فْ جهٓع أٓات الهشتهمة عم

 .كأطكاران  المقاء كتقٓرري قد هر فْ ٌذا التفسٓر هراران 
  ) السادس: التهسؾ بقكلً تعالِ:

    
)(4)  فْ ٌذي أٓة: همكا بفتح الهٓـ  القراءاتفإف إحدل

كأهٓؿ إلِ ٌذا ذلؾ الهمؾ لٓس إٚ ا تعالِ. أف  كأجهع الهسمهكف عمِ، ككسر الٛـ
اك  الرأم لٕٓة الكٓرهة كالقراءة الصحٓحة  .التهسؾ بٍذي أٓة أقكل هف التهسؾ بغٌٓر

   )السابع: التهسؾ بقكلً تعالِ: 
  

)(5) ِأف  كتخصٓص الكفار بالحجب ٓدؿ عم
ة ا عز كجؿ.  .الهؤهىٓف ٚ ٓككىكف هحجكبٓف عف رٓؤ

القمكب الصافٓة هجبكلة عمِ حب هعرفة ا تعالِ عمِ أكهؿ أف  الثاهف:
ة. فكجب، الكجكي ة ا أف  كأكهؿ طرؽ الهعرفة ٌك الرٓؤ تعالِ هطمكبة لكؿ تككف رٓؤ
ة لٍا لقكلً تعالِ، أحد ذا ثبت ٌذا كجب القطع بحصكؿ الرٓؤ  :)كا 

                                           

 .26 ، أٓةٓكىسسكرة ( 1)
 .81، ص17، ج الكبٓر التفسٓر( 2)
 .110 ، أٓةسكرة الكٍؼ( 3)
 .20 ، أٓةسكرة ا٘ىساف( 4)
 .15 أٓة ،سكرة الهطففٓف( 5)
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   )(1) . 

ة هسألةفٍذا جهمة الكٛـ فْ سهعٓات   .(2)الرٓؤ
  

                                           

 .31 ، أٓةسكرة فصمت( 1)
 .139، ص13، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
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عُذ اإليبو  ءادانُجٕانفصم انخبيص: 

 انراز٘ 

 ثالثخ يجبحثٔٚشتًم عهٗ 

 المبحث األول: التعريف بالنبوة 
 المبحث الثاني: المعجزات 
 المبحث الثالث: الشفاعة 
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 انًجحث األٔل

 انتعرٚف ثبنُجٕح

 
 تٕطئخ:

فٍـ الكاسطة بٓف ا كخمقً ، خمقًعمِ  الرسؿ هف أعظـ ىعـ اإف إرساؿ 
ٓكـ  - اٖخرلالحٓاة إلِ  كبالىسبة تعالِا إلِ  ٓبٓىكف لٍـ ها ٓجب اعتقادي بالىسبة

كضحكف لٍـ ها ٓجب فعمً كها ٓجب تركً -القٓاهة  ذركة ك  كٓىظهكف حٓاة البشر ٓك
: تعالِا عمًٓ كسمـ قاؿ ا صمِ  سىاـ ٌذي الىعهة ٌْ إرساؿ سٓدىا هحهد

(    
   

    
   

  
   
     

 )(1)  تعالِكقاؿ ( 
   

)(2). 
 : اصطالحا  : النبوة لغة و المطمب األول

 :)قاؿ ا تعالِ، الىبكة فْ المغة: هشتقة هف الىبأ بهعىِ الخبر
    

  )(3)  كقاؿ
     )تعالِ 

    
    

)(4). 

                                           

 .164 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 1)
 .104 ، أٓةسكرة اٖىبٓاء (2)
 .49 ، أٓةسكرة الحجر (3)
 .2 ، أٓةالتحٓرـسكرة ( 4)
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ٓقكؿ: فعٓؿ بهعىِ هفعؿ. هثؿ ىذٓر بهعىِ هىذر أف  صكابً (1)قاؿ ابف برم
ْ اٚرتفاع عف اٖرض  كألٓـ بهعىِ هؤلـ. كجاء فْ المساف )أخذ هف الىبكة كالىباكة ٌك

 .(2)فأصمً غٓر الٍهز( -شرؼ عمِ سائر الخمؽأىً  أم –
ك " ْ ، كأصمً الٍهزة كقد قرم بً، أم لفظ الىبْ " هف الىبأقاؿ ابف تٓهٓة: )ٌك ٌك
لكف لها كثر استعهالً لٓىت ٌهزتً كها فعؿ هثؿ ذلؾ فْ ، قراءة ىافع ٓقرأ الىبْ

ْ العمك فهعىِ ا، كقد قٓؿ ٌك هف الىبكة، كفْ البٓرة، الذٓرة لىبْ الهعمِ الرفٓع ٌك
فٛ ، ٌذا الهعىِ داخؿ فْ اٖكؿ فهف أىبأي ا كجعمً هىبئا عىًأف  كالتحقٓؽ، الهىزلة

كأها لفظ العمك كالرفعة فٛ ٓدؿ عمِ خصكص الىبكة إذ ، ٓككف إٚ رفٓع القدر عمٓا
 )اٖعمِ كها قاؿ تعالِ بأىً  بؿ ٓكصؼ، كاف ٌذا ٓكصؼ بً هف لٓس بىبْ

   
    
 )(3) هٍهكز.... بأىً  كقراءة الٍهزة قاطعة

ىها ٓقاؿ ، كلـ ٓستعهؿ فًٓ ىبا ٓىبك، كأٓضا فإف تصٓرفً أىبأ كىبأ ٓىبئ كٓىبئ بالٍهزة كا 
قاؿ ، كاف ٓجفك عىٍاإذا  كالهاء ٓىبك عف القدـ، ٌذا ٓىبك عىً كفْ فٛف ىبكة ، الىبكةٓك

 .(4)الىبْ هأخكذ هف ا٘ىباء ٚ هف الىبكة(بأف  عىا أم هجاىبة. فٓجب القطع
 الرسالة:

أك هف الرسؿ بهعىِ ، الرسكؿ فْ المغة هأخكذ هف ا٘رساؿ بهعىِ التكجًٓ
، كقد أرسؿ إلًٓ، تتابع دري )كا٘رساؿ: التكجًٓإذا  التتابع أخذا هف قكلٍـ: رسؿ المبف

ذكر كاٚسـ كالرسكؿ ، الرسالة كالرسالة كالرسكؿ... كالرسكؿ بهعىِ الرسالة ٓؤىث ٓك

                                           

ٌػ(. ىحكم لغكم، هف  582 -499ٌك عبد ا بف برم بف عبد الجبار الهقدسْ الهصرم ) (1)
: بغٓة الكعاة فْ  هصىفاتً: المباب فْ الرد عمِ ابف الخشاب، كحكاش عمِ الصحاح لـ ٓكهمٍا.
ٓف كالىحاة. جٛؿ الدٓف السٓكطْ، تحقٓؽ هحهد أبك الفضؿ  ، هطبعة 1، طإبرآٌـطبقات المغٓك

 .34/  2 -ٌػ 1384عٓسِ الحمبْ. هصر، 
اٖىصارم، ط دار صادر بٓركت، هادة ىبأ،  ف هىظكربا لساف العرب، جهاؿ الدٓف هحهد بف هكـر( 2)

 .164- 163 1ج
 .139 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 3)
 .337 – 336، ص1985الىبكات، ٚبف تٓهٓة، طبع دار الكتب العمهٓة، بٓركت،  (4)
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أخذا هف ، الهرسؿ... كالرسكؿ: هعىاي فْ المغة: ٌك الذم ٓتابع أخبار هف بعثً
كسهِ الرسكؿ رسٚك ٖىً ذك رسكؿ أم ذك  ...قكلٍـ: جاءت ا٘بؿ رسٛ أم هتتابعة

 .(1)ة(رسالة كالرسكؿ اسـ هف أرسمت ككذلؾ الرسال
ٓككف هأخكذا هف ا٘رساؿ بهعىِ أف  كعمِ ذلؾ فالرسكؿ فْ المغة إها 

ها ك ظاٌر هف حٓث الهعىِ كا  ٓككف هأخكذا هف التتابع فٓككف الرسكؿ أف  التكجًٓ ٌك
 .(2)ٌك هف تتابع عمًٓ الكحْ

)الىبكة كاسطة بٓف الخالؽ كالهخمكؽ فْ تبمٓغ شرعً كسفارة بٓف الهمؾ 
 لخمقً لٓيخرجٍـ هف الظمهات -تبارؾ كتعالِ  -رحهف الرحٓـ كدعكة هف ال، كعبٓدي
ىقمٍـ هف ضٓؽ الدىٓا، الىكرإلِ   .سعة الدىٓا كأخرةإلِ  ٓك

ٌْ ٓتفٌضؿ ، عبٓديإلِ  -تبارؾ كتعالِ  -فٍْ ىعهة هٍداة هف ا  كفضؿ إلٍ
 .بٍا عمٍٓـ. ٌذا فْ حٌؽ الهرسىؿ إلٍٓـ

كاصطفاء هف ، ا ٓهٌف بٍا عمًٓ فٍْ اهتىاف هف، أها فْ حٌؽ الهرسىؿ ىفسً
بة رباىٌٓة ٓختٌصً ا بٍا هف بٓف الخمؽ كيٌمٍـ، الرٌب لً هف بٓف سائر الٌىاس  .ٌك

ٚك تأتْ ، ٚك تدرؾ بكثرة طاعة أك عبادة، كالىبكة ٚ تىاؿ بعمـ ٚك ٓراضة
 بتجكٓع الىفس أك إظهائٍا.

 ٌْ ٌىها ٌْ هحض فضؿ إلٍ ٌْ ، كا  كأهر اختٓارٌم؛ فٍك ، كهجٌرد اصطفاء رباى
ٌْ إذا  جٌؿ كعٛ كها أخبر عف ىفسً: فالىبكة  .(3)ٚك تىاؿ بطمبً(، ٚ تأتْ باختٓار الىب

 : الفرق بين النبي والرسول: المطمب الثاني
 ٌىالؾ عدة اتجاٌات فْ تحدٓد الفرؽ فْ الهسهْ بٓف الىبْ كالرسكؿ ٌْ: 

ٚن:  (1)بشرع أهر بتبمٓغً أـ لـ ٓأهر تعالِالىبْ ٌك هف أكحْ إلًٓ ا أف  أك
أف  ف لـ ٓأهريا  ٓبمغ غٓر فٍك رسكؿ ىبْ. ك أف  أهريأف  هف ىباي ا بخبر السهاء)أف 

                                           

 .284 – 283، ص11، ج لساف العرب، هادة رسؿ (1)
ٌػ، 1401، دار الكتب العمهٓة، بٓركت، 3أصكؿ الدٓف لعبد القاٌر بف طاٌر البغدادم، طبعة   (2)

 .154ص
اف طبعة بسىة  ابف تٓهٓة الىبكات:( 3) ـ هكتبة 2000- ػٌ 1420،تحقٓؽ عبد العٓزز بف صالح الطٓك

 .40، صأضكاء السمؼ هكة
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كلٓس فالرسكؿ اخص هف الىبْ فكؿ رسكؿ ىبْ ، ٓبمغ غٓري فٍك ىبْ كلٓس برسكؿ
 .(2)فالىبكة جزء هف الرسالة(، ىفسٍا عـ هف جٍةأكؿ ىبْ رسكؿ كلكف الرسالة 

الىبْ ٌك هف ىبأي ا بشرع سابؽ ٓىذر بً أٌؿ ذلؾ الشرع. كقد ٓؤهر  ثاىٓان:
أك الكصآا كالهكاعظ كذلؾ كأىبٓاء بىْ ، بتبمٓغ بعض اٖكاهر فْ قضٓة هعٓىة

، هىٍـ بشرع جدٓد ىاسخ لمتكراةأحد  إسرائٓؿ إذ كاىكا عمِ شٓرعة التكراة كلـ ٓأت
أها الرسكؿ فٍك  ثالثان: (3)ـ الرسؿ السابقٓفٓلتعافتككف هىزلتً حٓىئذ بهىزلة الهجدد ل

هف خالفكا أكاهري. كسكاء كاف ٌذا الشرع جدٓدا إلِ  هف بعثً ا بشرع كأهري بتبمٓغً
 .(4)فْ ىفسً أك بالىسبة لهف بعث إلٍٓـ كربها أتِ بىسخ بعض أحكاـ شٓرعة هف قبمً

، ٓدعك الىاس إلٍٓا)الرسكؿ: هىف بعثً ا بشٓرعة هجددة  (5)قاؿ البٓضاكم
كالىبْ ٓعهًُّ كهف بعثً لتقٓرر شرع سابؽ؛ كأىبٓاء بىْ إسرائٓؿ الذٓف كاىكا بٓف هكسِ 

ُّْ  -كعٓسِ  عمهاءى أهتً  -صمِ ا عمًٓ كسمـ  -عمٍٓـ السٛـ؛ كلذلؾ شبًَّ الىب
الهعجزة كتابنا هىزٚن إلِ  بٍـ؛ فالىبْ أعّـُ هف الرسكؿ... كقٓؿ: الرسكؿ هىف جهع

، كقٓؿ: الرسكؿ هف ٓأتًٓ الهمىؾي بالكحْ، هىف ٚ كتاب لً، كالىبْ غٓر الرسكؿ، ًٓعم
ِ إلًٓ فْ الهىاـ( كالىبْ: ٓقاؿ لً كًلهىف ٓكحى
(6) . 

 ﴿ تعالِ  -كلكف ٌذا التفٓرؽ هدفكعه بقكلً 
    

   
      

     
    

                                                                                                                         

 .173، ص1، ج لكسْ ،ركح الهعاىْ: لٗ ( 1)
ة: ٖبْ العز ص( 2)  .95شرح العقٓدة الطحآك
 .227- 225الىبكات: لبف تٓهٓة ص( 3)
 .154، صأصكؿ الدٓف: لمبغدادم ،( 4)
الحسف البٓضاكم الشٓرازم كلد فْ الهدٓىة بف أبْ ٌك عبد ا بف عهر ىاصر الدٓف أبك سعٓد ( 5)

ا بارعا كهصىفا هبرزا فٓرد عصري كاف قاضْ قضاة شٓراز ثـ صرؼ عف إهاهالبٓضاء بفارس كاف 
،  447، ص5، ج الكافْ بالكفٓات  ٌػ،685قضاة شٓراز فرحؿ إلِ تبٓرز حتِ تكفْ فٍٓا سىة 

 .595، صطبقات الشافعٓة: السبكْ
 .133، ص4، ج تفسٓر البٓضاكم( 6)
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   )(1) ، فٓكسؼ- 

ٌّْ هف أىبٓاء بىْ إسرائٓؿ -عمًٓ السٛـ  كهع ذلؾ فٍك رسكؿ ، لـ ٓأًت بشرع جدٓد، ىب
 بىص ٌذي أٓة.
قـك هخالفٓف إلِ  الرسكؿ ٌك هف بيعثأف  التفٓرؽ الهختار عىدىا: كعمًٓ فإف

كالىبْ: ٌك هف ، سكاءه دعاٌـ بشرع جدٓد أك بشرع هىف قبمً، دٓف اإلِ  فدعاٌـ
قكؿ قـك هكافقٓف فأقاـ فٍٓـ دٓف ا.إلِ  بيعث ابف تٓهٓة: )الىبْ: ٌك الذم ٓيىبئً  ٓك
ك ٓىبئ بها أىبأ ا بً، ا هف خالؼ أهر ا لٓبمغً إلِ  رسؿ هع ذلؾفإف أي ، ٌك

 كلـ ٓرسؿ ٌك، كاف إىها ٓعهؿ بالشٓرعة قبمًإذا  كأها، رسالة هف ا إلًٓ؛ فٍك رسكؿ
 (قاؿ تعالِ ، ٓبمغً عف ا رسالتً؛ فٍك ىبْ كلٓس برسكؿإلِ أحد 

     
     

   
    

    
     

)(2) ٚن ٓعـ الىكعٓف فإف ، رسكؿبأىً  أحدٌهاكقد خص ، فذكر إرسا
كقد ثبت ، اى؛ كىكحهف خالؼ إلِ  الذم أهري بتبمٓغ رسالتً، ٌذا ٌك الرسكؿ الهطمؽ

كقد كاف قبمً أىبٓاء كشٓث ، أٌؿ اٖرضإلِ  رسكؿ بيعثأكؿ أىً  فْ الصحٓح
دٓرس ا(، كا  كقبمٍها آدـ كاف ىبًّٓا هكمَّهن

(3) . 
 : أىم مميزات الرسل:المطمب الثالث
ٚن  الصفات كؿ صفات الكهاؿ البشرم حتِ تساعدٌـ عمِ أداء  الكاجبة لٍـ إجها

جهاٚ كؿ ، اٖهاىةك  الصدؽكتفصٓٛ ، رسالتٍـ كها ٓستحٓؿ عمٍٓـ بعض الصفات كا 
ْ الكذب اددص بشرم ٓخؿ بأداء رسالتٍـ كتفصٓؿ أضىق الخٓاىة ك  الصفات الكاجبة ٌك
كلٓس عمِ هرتبة الىبكة فٛ ، كلً أقكاؿ كلً أفعاؿ، كؿ هدَّعو لمخبر كاٖهر كالىٍْٖف  ؛

                                           

 .34 ، أٓةسكرة غافر( 1)
 .52 ، أٓةسكرة الحج( 2)
 .281ابف تٓهٓة، ص الىبكات: (3)
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ً فْ أقكالً كأفعالً، كذبيً فٓها ادعايأحد  ٓظٍر لكؿأف  بد ، كضٍعؼى أهري كىًٍٓ، كتىاقضى
 كعدـ صٛحً. 
ادعْ الىبكة هف الكاذبٓف إٚ ظٍر عمًٓ الكذب كالفجكر كاستحكاذ أحد  )ها هف
ـ أف  فاف الىبْ ٚبد، ها ظٍر لً ادىْ تهٓز –الشٓاطٓف عمًٓ  أهٌر ٓخبر الىاس بأهكر ٓك

بد خبر ٓفعؿ أهكرا ٓبٓف بٍا صدقً كالكاأف  بأهكر ٚك ذب ٓظٍر فْ ىفس ها ٓأهر بً ٓك
بؿ كؿ شخصٓف أدعٓاء ، عىً كها ٓفعمً ها ٓبٓف بً كذبً هف كجكي كثٓرة كالصادؽ ضدي

ٓظٍر صدؽ ٌذا ككذب ٌذا كلك بعد هدة أف  ٚبد –صادؽ كاٖخر كاذبا  أحدٌهااهرأ 
ككفاءي . فهف عرؼ الرسكؿ كصدقً (1)إذ الصادؽ هستمـز لمبر كالكاذب هستمـز لمفجكر(

 .(2)لٓس كاٌفأىً  كهطابقة قكلً لعهمً عمـ ٓقٓىا
إلِ  أها الصفات التْ تجكز فْ حقٍـ فٍْ الصفات البشٓرة التْ ٚ تكدم

ىقص هراتبٍـ العمٓا كاٖكؿ كالىـك كالتجارة كالصىاعات الشٓرفة كالزكاج كاٖهراض غٓر 
لهرض كلها كجدي صابران شاكران ، أها عف سٓدىا أٓكب عمًٓ السٛـ فقد ابتٛي ا باالهىفرة

قكؿ تعالِ:  ىابتً ٓك   ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چٹ أثابً ا عمِ صبري كثباتً كا 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ       ى  ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى      ى

  ١١ - ١٤ص:  (3)چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ا هف اٖعراض البشٓرة.  كالهكت كغٌٓر

 ة: المعتزلالنبوة عند 
بىاءن  -سبحاىً كتعالِ  -إرساؿ الرسؿ كاجبه عمِ ا أف  إلِ ةالهعتزلٓذٌب 

: ْالهعتزلعمِ أصمٍـ فْ التحسٓف كالتقبٓح العقمٓٓف. كلذلؾ ٓقكؿ القاضْ عبد الجبار 
 .(4)البعثة هتِ حسىت كجبت(أف  )قاؿ هشآخىا:

ٌْ الهعتزلأٌها عف هكقؼ  أك ، ة هف الىبٌكة: ٌؿ ٌْ صفة ثابتة قائهة بىفس الىب
 صفة إضافٓة؟

 أٌىٍـ ٓجعمكىٍا صفة ثبكت -رحهً ا  -ابف تٓهٓة  سٛـفٓيؤٌكد شٓخ ا٘

                                           

ة: أبك العز الحىفْ، ص( 1)  .88شرح الطحآك
 .89، صالسابؽالهرجع ( 2)
 .44-41( سكرة ص، أٓات 3)
 .564، صشرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار( 4)
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ـ هف ٓقكؿ ة كالشٓعة كغٌٓرالهعتزلرحهً ا: )ككثٓر هف القدٓرة  - سٛـٓقكؿ شٓخ ا٘
رحبأصمً فْ التعدٓؿ كالت  ٓقكؿ:، كأٌف ا ٚ ٓيفٌضؿ شخصان عمِ شخص إٚ بعهمً، ٓك

ٌْ فىعىؿى هف اٖعهاؿ الصالحة ها ، الىبٌكةأف  أك الرسالة جزاء عمِ عهؿ هتقٌدـ؛ فالىب
 .(1)ٓجٓزً ا بالىبكة(أف  استحٌؽ بً

 : األشاعرةالنبوة عند 
ٓفعؿ كؿ أف  ا ٓجكزأف  بىاء عمِ أصمٍـ:، بعثة كؿ هكمؼ اٖشاعرةجكز 

 .الىبْ ٚ ٓككف فاجران أف  ههكف. كلكىٍـ قٓدكا إطٛقٍـ ٌذا بقكلٍـ:
ء ٓجكزكف بعثة كؿ هكمؼ -ابف تٓهٓة  سٛـقاؿ شٓخ ا٘ ، رحهً ا: )فٍٚؤ

 كالىبكة عىدٌـ هجرد إعٛهً بها أكحاي إلًٓ كالرسالة هجرد أهري بتبمٓغ ها أكحاي إلًٓ.
بؿ ٌْ هف ، هستمزهً لصفة ٓختص بٍا ٚك، كلٓست الىبكة عىدٌـ صفة ثبكتٓة

 .(2)كها ٓقكلكف هثؿ ذلؾ فْ اٖحكاـ الشرعٓة، الصفات ا٘ضافٓة
 : عصمة األنبياء: المطمب الرابع

ٓطعف أف  هف شأىًٖف  الهٍهة الهكضكعاتإف هكضكع عصهة اٖىبٓاء هف 
ًي اٖخٛقْ فْ ك  هف خٛلً بشخص الىبْ أك سٛهتً الفكٓرة هطمؽ العقائدٓة كتكاهم

ٌذا الهكضكع ٓتصؿ بالهصدر الثاىْ الذم ٓبىْ عمًٓ ٖف  شؤكف حٓاتً كذلؾ
ك الىبكة فْ إطار هسائؿ  ٓقع الحدٓث عف العصهة، ا٘ىساف دٓىً كعقٓدتً حٓاتً ٌك

ْ هجهكعة القضآا التْ ٓشترؾ فٍٓا اٖىبٓاء، الىبٌكة  هسألةكتقؼ السٛـ   عمٍٓـ ٌك
الىبٌكة العاٌهة هف حٓث أٌهٓتٍا لها لٍا هف آثار فْ الصٌؼ اٌٖكؿ هف هسائؿ  العصهة

فثبكت العصهة ٘ىساف ها ٓعىْ ، هٌٍهة كثهرات أساسٌٓة فْ عقٓدة ا٘ىساف الهسمـ
هع ، ثبكت هجهكعة هف أثار كالمكاـز بحٓث تككف أقكالً كأفعالً حٌجة عمِ أخٓرف

 هسألةتفٌرعة عف اٌتخاذي قدكة كأيسكة لٍـ فْ كٌؿ شْء كغٓر ذلؾ هف الثهرات اله
  .العصهة

فْ  تعالِٓقكؿ ، الكٓرـ فْ عدة هكاضع القرآفكقد كرد لفظ العصهة فْ 
   )كصؼ الهٛئكة 

                                           

ة: السىةهىٍاج ( 1)  .415، ص2ابف تٓهٓة، ج  الىبٓك
 .416، صالهرجع السابؽ( 2)
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 )(1) أقاتؿ الىاس حتِأف  كجاء فْ الحدٓث )أهرت 
 .(2)ٓقكلكا ٚ الً إٚ ا فهف قالٍا فقد عصـ هىْ هالً كدهً...(

 : اصطالحا  العصمة لغة و المطمب الخامس: 
 لغة: 

هف الشر بكذا كأعصـ  العصهة: الهىع. ككؿ شْء اعتصهت بً. كاعتصـ
جهٓعا. كاستعصـ: التجأ. أعصهتً: ٌٓأت لً ها ٓعتصـ بً. كدفعتً إلًٓ بعصهتً: 

 .(4)كالعصهة فْ كٛـ العرب هعىاٌا الهىع (3)أم برقبتً كرهتً
 : اصطالحا  

العصهة ٌْ حفظ ا ٖىبٓائً كرسمً هف الكقكع فْ الذىكب كالهعاصْ 
عمْ ىبٓىا كعمٍٓـ –)كعصهة اٖىبٓاء  ابف حجر كارتكاب الهىكرات كالهحرهات ٓقكؿ

حفظٍـ هف الىقائص كتخصٓصٍـ بالكاهٛت الىفسٓة كالىصر  –الصٛة كالسٛـ 
ىزاؿ السكٓىة  ـ’ كالثبات فْ اٖهكر كا  العصهة فْ حقٍـ أف  كالفرؽ بٓىٍـ كبٓف غٌٓر

ـ بطٓرؽ الجكاز(  .(5)بطٓرؽ الكجكب كفْ حؽ غٌٓر
 األنبياء منيا:  تعالىاألمور التي عصم اهلل 

ٚن: الكفر: فاٖىبٓاء كالرسؿ ٚ شؾ إىٍـ هعصكهكف هف الكقكع فْ الكفر  أك
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  چ ، ٓقكؿ تعالِ: كالشرؾ قبؿ الىبكة كبعدٌا

                                           

 .52 أٓة، حجسكرة ال( 1)
( كأخرجً هسمـ فْ كتاب ا٘ٓهاف 1213) 205، ص5أخرجً البخارم كتاب باب كجكب الزكاة ج( 2)

 .(29)– 214، ص1، ج أقاتؿ الىاس حتِ ٓقكلكا ٚ الً ٚ اأف  )باب أهرت
 .59ص 1، ج الهحٓط فْ المغة: إسهاعٓؿ بف عباد( 3)
 .437ص  هختار الصحاح هادة )عصـ(( 4)
 .454، ص18، ج البارم: ٚبف حجرفتح ( 5)
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چې  ې  ٴۇ
(1)

عصهتٍـ هىً قبؿ الىبكة كبعدٌا ٚك عمِ  )أها الكفر فأجهعت اٖهة 
)ففْ الجهمة كؿ ها ٓقدح فْ ىبكتٍـ  ابف تٓهٓة كقاؿ (2)(هىٍـ فْ ذلؾخٛؼ ٚ حد 

 كقاؿ الرازم )ك أجهعت اٖهة (3)تىٓزٍٍـ عىً(عمِ  كتبمٓغٍـ عف ا فٍـ هتفقكف
 .(4)اٖىبٓاء هعصكهكف عف الكفر كالبدعة(أف  عمِ

أف  فٛبدالكبائر هها ٓحط قدر العبد عىد ا تعالِ أف  ٚ شؾ الكبائر: ثاىٓان:
كأقكالً تعد  ٓككف الىبْ هعصكها هف الكبائر ٖىً قدكة لمىاس كهرشد لٍـ فكؿ أفعالً

اٖىبٓاء هعصكهكف هف الكبائر بأف  القكؿ )فإف ابف تٓهٓة هة. ٓقكؿتشٓرعا تأخذ بٍا اٖ
قكؿ أكثر أٌؿ أىً  كجهٓع الطكائؼ حتِ سٛـدكف الصغائر ٌك قكؿ أكثر عمهاء ا٘

 .(5)الكٛـ(
العصهة فْ التحهؿ كالتبمٓغ: هف خصائص اٖىبٓاء كالهرسمٓف إىٍـ  ثالثان:

كحاي أفٛ ٓىسكف شٓئا هها  هعصكهكف فْ تحهؿ الكحْ كفٓها ٓخبركف عف ا تعالِ
التبمٓغ إٚ شٓئا قد ك  الرسؿ هعصكهكف فْ تحهؿ الرسالةأف  ا إلٍٓـ كاتفقت اٖهة

 .(6)ىسخ
 ؟ىل األنبياء معصومون من الصغائر ولكن

اٖىبٓاء هعصكهٓف هف الكبائر كها ذكرىا كلكف أف  اتفقت أقكاؿ الهتكمهٓف فْ
ا عمٍٓـ  ٍـ هىٍا كهىٍـ هف جكٌز اختمفكا فْ ٌؿ ٓرتكبكف صغائر الذىكب فهىٍـ هف ىٌز
)كعاهة الجهٍكر الذٓف ٓجكزكف عمٍٓـ الصغائر ٓقكلكف إىٍـ هعصكهكف هف ا٘قرار 

ـ(عمٓ  .(7)ٍا فٛ ٓصدر عىٍـ ها ٓضٌر
  

                                           

 .65 ، أٓةالزهرسكرة ( 1)
 .134، صشرح الهكاقؼ: لمجرجاىْ( 2)
 .471ابف تٓهٓة، ص :السىةهىٍاج  (3)
ـ 1986 1عصهة اٖىبٓاء: الرازم ،تقدٓـ هحهد حجازم ، هكتبة الثقافة الدٓىٓة القاٌرة طبعة ( 4)

 .18ص
 .363، ص1ابف تٓهٓة، ج  هجهكعة الفتاكل:( 5)
 .291، ص10، ج هجهكعة الفتاكل: ٚبف تٓهٓة( 6)
ة: السىةهىٍاج ( 7)  ص ، 1، ج ابف تٓهٓة الىبٓك
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 ة: المعتزلالعصمة عند 
ـ ٓركفالهعتزلٓعرؼ  خاص  هعىٌِذا المفظ بٍذا الأف  ة العصهة بالهىع ٌك

تختمؼ عمًٓ فربها ٓسهْ  -اٖسهاء -ساهْفقط ٓقكؿ القاضْ عبد الجبار )كاٖباٖىبٓاء 
 .(1)تكفٓقا كربها ٓسهْ عصهة(

  عمًٓ ا صمِٓجىب رسكلً )أف ٚبد لً تعالِ هف أىً  ةالهعتزلكلذا ٓقرر 
ٖىً لك لـ ٓجىبً عف هثؿ ٌذي الحالة لـ ٓقع القبكؿ ، ها ٓىفر عف القبكؿ هىً كآلً
ٌف الهكمؼ ٚ ٓككف أقرب، هىً ٓجىب ا أف  فٓجب، ذلؾ إٚ عمِ ها قمىايإلِ  ٖك

قاؿ تعالِ: ، ٌمتًعف الغمظة كالفظاظة كذكر ع كسمـ عمًٓ  ا صمِ تعالِ رسكلً
(    

      
   

    
   

    
    
     

 )(2( )3). 
 : األشاعرةالعصمة عند 
العصهة تككف لٗىبٓاء بعد البعثة كلٓس قبمٍا أها بعد أف  اٖشاعرةهعظـ ٓرل 

ٌىها ٓصٌح عصهتٍـ عمِ البعثة فٍـ ٓجكزكف عمٍٓـ الصغائر كالسٍك ) إذا  ىاأصكلكا 
ـ عمِ الطاعة دكف الهعاصْ كصاركا بذلؾ أف  قمىا هعصكهٓف عف ا أقدٌر

ٌك قكؿ أكثر اٖىبٓاء هعصكهٓف هف الكبائر دكف الصغائر بأف  القكؿْ( الهعاص
قكؿ أكثر أٌؿ الكٛـ كها ذكر أبك الحسف أىً  كجهٓع الطكائؼ حتِ سٛـعمهاء ا٘
ك اٖشاعرةٌذا قكؿ أكثر أف  (4)أهدم قكؿ أكثر أٌؿ التفسٓر كالحدٓث أٓضان  ٌك

                                           

 .519، صشرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار( 1)
 .159 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 2)
 .780، صشرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار( 3)
ذ ٌػ، فْ أهد هف 55هدم كلد سىة سالـ سٓؼ الدٓف أ بف أبْ هحهدهدم ٌك أبك حسف عمِ أ( 4)

ك شاب كدرس فٍٓا ثـ تعرض ٚتٍاـ الفقٍاء فٍٓا بسبب هٓمً إلِ  دٓار بكر اىتقؿ إلِ بغداد ٌك
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السمؼ كاٖئهة كالصحابة كالتابعٓف كتابعٍٓـ إٚ ها ٓكافؽ كالفقٍاء بؿ ٌك لـ ٓىقؿ عف 
  .(1) ٌذا القكؿ(

قكؿ البغدادم اٖىبٓاء بعد البعثة هعصكهكف أف  : )أجهع أصحابىا عمِ(2)ٓك
 .(3)عف جهٓع الذىكب(

قكؿ الشٍرستاىْ اٖىبٓاء هعصكهكف عف الذىكب أف  : )القكؿ الصحٓح:(4) ٓك
 الصغائر لك تكررت تبدلتٖف  الذىكب الكبٓرة؛الصغٓرة كها أىٍـ هعصكهكف عف 

 .(5)كبائر(إلِ 
قكؿ التفتازاىْ اٖىبٓاء ٚ ٓرتكبكف الذىكب الكبٓرة ٚك أف  : )هذٌبىا: (6) ٓك

 كلك ارتكبكا الذىب الكبٓر سٍكان فإىٍـ ٚ ٓصركف عمًٓ كٓىتبٍكف، الصغٓرة عف عهد
 .(7)ذلؾ فكران(إلِ 

 رأي الرازي في العصمة:

                                                                                                                         

==  ==  ٌػ، إلِ هصر كبقْ فٍٓا هدرسا كتعرض فٍٓا إلِ هحىة 591العمـك العقمٓة فاىتقؿ سىة 
إلِ الفمسفة فاىتقؿ الحهاة ثـ إلِ دهشؽ كعهؿ فٍٓا  حٓث اتٍـ بفساد العقٓدة بسبب هٓمًل أخر 

 306، ص8، ج مسبكْلطبقات الشافعٓة   ٌػ، 631هدرسا فْ العٓزٓزة ثـ عزؿ هىً تكفْ سىة 
 .105-105ص 25ابف تٓهٓة، ج  هجهكعة الفتاكل:( 1)
 ا رحؿ هعٌك عبد القاٌر بف طاٌر بف هحهد أبك هىصكر البغدادم التهٓهْ كلد فْ بغداد كىشا بٍ( 2)

ة كقد هدحً الهعتزلكاف هف ابرز شٓكخ  اٚسفرآىْ إسحاؽً إلِ ىٓسابكر حٓث تتمهذ عمِ أبك أبٓ
، مسبكْلطبقات الشافعٓة   كالبٍٓقْ كالهركزمٓرل هىٍـ هف تٛهٓذي القش اٖشاعرةالعمهاء كخصكصا 

 140، ص5ج 
 .178، صأصكؿ الدٓف: البغدادم( 3)
كلد ٓرل ىصر القشأبْ  أبك الفتح الشٍرستاىْ تتمهذ عمِ ٓد أحهدـ بف الشٍرستاىْ: ٌك عبد الكٓر( 4)

ك هف أٌـ رجاؿ ال 548ٌػ، تكفْ سىة  496سىة  ذٌب اٖشعرم اٌتـ با٘لحاد كالتشٓع اشتٍر هٌك
 128، ص6، ج طبقات الشافعٓة لسبكْ  ا٘قداـ كىٍآةبكتابًٓ الهمؿ كالىحؿ 

 445ص، ا٘قداـ: الشٍرستاىْ آةالتفسٓر ىٍ( 5)
ا كلد سىة ( 6) ٌػ،  721ٌك هسعكد بف عهر التفتازاىْ صاحب الهقاصد كشرحً كشرح الىسفٓة كغٌٓر

 .126، صالدرر الكاهف  791كتكفْ 
 .193ص 2سرح الهقاصد: التفتازاىْ ، ج( 7)
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كاحد هف ٌذي اٖهكر إلِ  الخٛؼ فْ عصهة اٖىبٓاء ٓرجعأف  الرازمٓرل 
 :ْ  اٖربعة ٌك
ٚن: ىفْ الكفر كالشرؾ عف عمِ  اٖهة قد اجتهعتأف  اٚعتقاد. كقد ذكر أك

ٓقاؿ: أف  اٖىبٓاء )اختمؼ الىاس فْ عصهة اٖىبٓاء عمٍٓـ السٛـ كضبط القكؿ فًٓ
، أربعة: أحدٌا: ها ٓقع فْ باب اٚعتقاد أقساـإلِ  اٚختٛؼ فْ ٌذا الباب ٓرجع
كرابعٍا: ، كثالثٍا: ها ٓقع فْ باب اٖحكاـ كالفتكل، كثاىٍٓا: ها ٓقع فْ باب التبمٓغ

ها ٓقع فْ أفعالٍـ كسٓرتٍـ. أها اعتقادٌـ الكفر كالضٛؿ فإف ذلؾ غٓر جائز عىد 
 .(1)أكثر اٖهة(
ىفْ الكذب كالتحٓرؼ عف عمِ  اٖهة قد أجهعتأف  كذكر، التبمٓغ ثاىٓان:

فقد ، اٖىبٓاء فٓها ٓتعمؽ بالتبمٓغ كذلؾ حتِ ٚ ٓرتفع الكثكؽ بٍـ )ها ٓتعمؽ بالتبمٓغ
ٚ ، فٓها ٓتعمؽ بالتبمٓغ، أجهعت اٖهة عمِ ككىٍـ هعصكهٓف عف الكذب كالتحٓرؼ كا 

 ذلؾ ٚ ٓجكز كقكعً هىٍـ عهدا كها ٚ ٓجكزأف  كاتفقكا عمِ، ٚرتفع الكثكؽ باٖداء
اٚحتراز عىً غٓر ٖف  قالكا:، كهف الىاس هف جكز ذلؾ سٍكا، سٍكاأٓضان 
 .(2)ههكف.(

ك ها عمِ  الفتكل كذكر إجهاع اٖهة ثالثان: عصهتٍـ هف الخطأ الهتعهد )ٌك
ـ فًٓ عمِ سبٓؿ التعهدأىً  ٓتعمؽ بالفتكل فأجهعكا عمِ كأها عمِ ، ٚ ٓجكز خطٌؤ

 .(3)سبٓؿ السٍك فجكزي بعضٍـ كأباي آخركف(
قكؿ رابعان: ٌذا الباب ٌك الذم كقع عمًٓ الخٛؼ كقد قسـ أف  أفعالٍـ ٓك

 خهسة أقكاؿ ٌْ: إلِ  الرازم الخٛؼ فًٓ
اٖىبٓاء فعؿ الكبائر عهدا كذكر إىٍـ عمِ  القكؿ اٖكؿ: ٌك قكؿ الذٓف جكزكا

ة( ك قكؿ الحشٓك ة )قكؿ هف جكز عمٍٓـ الكبائر عمِ جٍة العهد ٌك  .(4)الحشٓك

                                           

 .7، ص3، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 2)
 .7السابؽ، ص ( الهرجع3)
 .8، صالسابؽالهرجع ( 4)
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ك هف قاؿ بعصهتٍـ هف الكبائر جكز عمٍٓـ فعؿ الصغائر  القكؿ الثاىْ: ٌك
ة الهعتزلإلِ  هف جٍة العهد كاستثىكا هف ذلؾ الكذب كالتطفٓؼ كىسب ٌذا القكؿ

)قكؿ هف ٚ ٓجكز عمٍٓـ الكبائر لكىً ٓجكز عمٍٓـ الصغائر عمِ جٍة العهد إٚ ها 
ذا قكؿ أكثر   تعالِٓقكؿ عىد تفسٓري لقكلً  .(1)ة(الهعتزلٓىفر كالكذب كالتطفٓؼ ٌك

(   
   
   

     
   

   
   

   
    

   
 )(2)  احتج هف جكز الذىب عمِ اٖىبٓاء(

ٚ لكاف طمب ، التكبة هشركطة بتقدـ الذىبٖف  بٍذي أٓة قاؿ: فمٚك تقدـ الذىب كا 
عمِ اٖىبٓاء فكاىت ٌذي ة فقالكا: إىا ىجكز الصغٓرة الهعتزلكأها ، التكبة طمبا لمهحاؿ

 .(3)التكبة تكبة هف الصغٓرة(
ك عصهتٍـ هف الكبائر كالصغائر هف جٍة العهد كىسب ٌذا  القكؿ الثالث: ٌك

بؿ ، ٓأتكا بصغٓرة ٚك بكبٓرة عمِ جٍة العهد البتةأف  القكؿ لمجبائْ )أىً ٚ ٓجكز
ؿعمِ جٍة ال ك قكؿ الجبائْ( تأٓك  .(4)ٌك

ك تقع هىٍـ الصغائر هف جٍة السٍك كالخطأ أف  ٓجكزأف  القكؿ الرابع: ٌك
كاف كاف هرفكع عف أههٍـ كلكىٍـ هأخكذكف بذلؾ ٖىٍـ اصفْ سٓررة هف بقٓة البشر 
)أىً ٚ ٓقع هىٍـ الذىب إٚ عمِ جٍة السٍك كالخطأ كلكىٍـ هأخكذكف بها ٓقع هىٍـ 

                                           

  .8، ص3( التفسٓر الكبٓر، ج1)
 .128- 127 ، أٓةسكرة البقرة( 2)
 .69ص 4، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .8، ص3، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
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ف كاف ذلؾ هكضكعا عف أهتٍـ كذلؾ كل كدٚئمٍـ هعرفتٍـ أقٖف  عمِ ٌذي الجٍة كا 
ـ(، أكثر  .(1)كأىٍـ ٓقدركف هف التحفظ عمِ ها ٚ ٓقدر عمًٓ غٌٓر

ك تقع هىٍـ كبٓرة ٚك صغٓرة ٚ خطا ٚك أف  ٚ تجكزأىً  القكؿ الخاهس: ٌك
عهدا ٚك سٍكا كىسب ٌذا القكؿ لمرافضة )أىً ٚ ٓقع هىٍـ الذىب ٚ الكبٓرة ٚك 

ؿالسٍك ٚك عمِ سبٓؿ الالصغٓرة ٚ عمِ سبٓؿ القصد ٚك عمِ سبٓؿ  ، كالخطأ تأٓك
ك هذٌب الرافضة(   .(2)ٌك

عصهة اٖىبٓاء كها ذكرىا كلكف هتِ تبدأ ٌذي عمِ  لقد أجهعت اٖهة
الرازم قد ذكر ثٛثة أقكاؿ ٌْ: الذٓف قالكا بعصهة اٖىبٓاء هىذ أف  العصهة ىجد

ك قكؿ الرافضة دتٍـ ٌك كالذٓف قالكا بالعصهة بعد بمكغٍـ أها قبؿ الىبكة فٛ ٓجكز ، ٚك
ذا قكؿ  فٍك ٚ ٓجكز لٍـ ارتكاب  اٖشاعرةة أها قكؿ الهعتزللٍـ فعؿ الكبائر ٌك

الهعاصْ بعد الىبكة أها قبؿ الىبكة فجائز. )كاختمؼ الىاس فْ كقت العصهة عمِ 
 ثٛثة أقكاؿ:

ك قكؿ أىٍـ هعصكهكف هف إلِ  أحدٌا: قكؿ هف ذٌب كقت هكلدٌـ ٌك
كقت عصهتٍـ كقت بمكغٍـ كلـ ٓجكزكا أف  إلِ كثاىٍٓا: قكؿ هف ذٌب، الرافضة

ك قكؿ كثٓر هف ، هىٍـ ارتكاب الكفر كالكبٓرة قبؿ الىبكة كثالثٍا: قكؿ هف ، ةالهعتزلٌك
ك قكؿ أكثر ، أها قبؿ الىبكة فجائز، ذلؾ ٚ ٓجكز كقت الىبكةأف  إلِ ذٌب ٌك

  .(3)ة(الهعتزلهف عمِ  الٍذٓؿ كأبْأصحابىا كقكؿ أبْ 
إىٍـ بعد الىبكة هعصكهٓف هف الكبائر إٚ الصغائر فٓجكز ٓرل أها الرازم ف

لـ ٓصدر عىٍـ الذىب حاؿ الىبكة البتة أىً  عمٍٓـ عف طٓرؽ السٍك )كالهختار عىدىا
ذ ابتمِ إبرآٌـ ربً  تعالِٓقكؿ فْ تفسٓر قكلً  (5( )4)ٚ الكبٓرة ٚك الصغٓرة( )كا 

                                           

 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 1)
  .8، ص3( التفسٓر الكبٓر، ج2)
 .8، ص3( التفسٓر الكبٓر، ج3)
 .الهرجع ىفسً 40، صكعصهة اٖىبٓاء( 4)
، عصهة اٖىبٓاء ك 12-8، ص3، ج التفسٓر الكبٓر  استدؿ عمِ قكلً ٌذا بستة عشر دلٓؿ( 5)

 .49- 40ص
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بكمهات فأتهٍف قاؿ إىْ جاعمؾ لمىاس إهاها قاؿ كهف ذٓرتْ قاؿ ٚ ٓىاؿ عٍدم 
عمًٓ السٛـ كاف هعصكها عف أىً  )إىْ جاعمؾ لمىاس إهاها ٓدؿ عمِ (1)الظالهٓف(

قتدم بًٖف  جهٓع الذىكب فمك صدرت الهعصٓة هىً ، ا٘هاـ ٌك الذم ٓؤتـ بً ٓك
 (2)ٓجب عمٓىا فعؿ الهعصٓة كذلؾ هحاؿ(أف  فٓمـز، اٚقتداء بً فْ ذلؾلكجب عمٓىا 

الهراد هف أف  قد ثبتأىً  كقاؿ )أٓة تدؿ عمِ عصهة اٖىبٓاء هف كجٍٓف. اٖكؿ:
كالىبْ ، فإف ا٘هاـ ٌك الذم ٓؤتـ بً، كؿ ىبْ إهاـأف  ٌذا العٍد ا٘هاهة. ٚك شؾ

ذا دلت أٓة عمِ، أكلِ الىاس أف  فبأف تدؿ عمِ، ا٘هاـ ٚ ٓككف فاسقاأف  كا 
 ٓككف فاسقا فاعٛ لمذىب كالهعصٓة أكلِ. أف  الرسكؿ ٚ ٓجكز
أف  كاف ٌك الىبكة كجبأف  قاؿ: ٚ ٓىاؿ عٍدم الظالهٓف فٍذا العٍد الثاىْ:
ف كاف ٌك ا٘هاهةأحد  تككف ٚ ٓىالٍا كؿ ىبْ ٚ بد كأف ٖف  فكذلؾ، هف الظالهٓف كا 
ٚ تحصؿ الىبكة ٖحد هف أف  ككؿ فاسؽ ظالـ لىفسً فكجب، تـ بًٓككف إهاها ٓؤ 

 .(3)الفاسقٓف كا أعمـ(
ا سبحاىً )أف  ابف تٓهٓة كخٛصة القكؿ فْ عصهة اٖىبٓاء ٌك ها قالً

إٚ ذكر تكبتً هىً. كلٍذا كاف الىاس فْ ، كتعالِ لـ ٓذكر هف ىبْ هف ٖىبٓاء ذىبا
ها، ٓقكلكا بالعصهة هف فعمٍاأف  عصهة اٖىبٓاء عمِ قكلٓف: إها ٓقكلكا أف  كا 

 فإف اٖهة هتفقة عمِ، ٚ سٌٓها فٓها ٓتعمؽ بتبمٓغ الرسالة، بالعصهة هف ا٘قرار عمًٓ
فإف ذلؾ ٓىاقض هقصكد الرسالة كهدلكؿ ، ٓقر فًٓ عمِ خطأأف  ذلؾ هعصـكأف 

 الهعجزة... ".
العصهة عمِ طرفْ  هسألةالهىحرفٓف فْ أف  قاؿ رحهً ا: "كاعمـأف  إلِ

كٌٛها هخالؼ لكتاب ا هف بعض الكجكي؛ قـك أفرطكا فْ دعكل اهتىاع ، ىقٓض
، الهخبرة بها كقع هىٍـ هف التكبة هف الذىكب القرآفالذىكب حتِ حرفكا ىصكص 

 القرآفذكركا عىٍـ ها دؿ أف  كرفع درجاتٍـ بذلؾ. كقـك أفرطكا فْ، كهغفرة ا لٍـ
ٍـ ا عىٍا، ًعمِ براءتٍـ هى ء هخالفكف ، كأضافكا إلٍٓـ ذىكبا كعٓكبا ىٌز ٚؤ ٌك

                                           

 .124 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .48، ص4، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .84ص، 4، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
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ء هخالفكف لمقرآف. كهف اتبع ، لمقرآف ٚؤ عمِ ها ٌك عمًٓ هف غٓر تحٓرؼ  القرآفٌك
صراط الذٓف أىعـ ا عمٍٓـ هف ، الصراط الهستقٓـإلِ  هٍتدٓا، كاف هف اٖهة الكسط

 .(1)الىبٓٓف كالصدٓقٓف كالشٍداء كالصالحٓف..(
  

                                           

ة: السىةهىٍاج ( 1)  .474، صالىبٓك
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 انًجحث انثبَٙ

 انًعجسح 

 
 تًٓٛذ:

تٍاـ اٖىبٓاء بالسحر اتٍاـ قدٓـ أطمقً الكفار لتىفٓر الىاس هف إتباع اإف 
الكٓرـ أبطؿ ٌذي التٍهة كأكضح الفرؽ بٓف ها جاء بً اٖىبٓاء  القرآفأف  اٖىبٓاء إٚ

كبٓف فىجد بعض الهتكمهٓف فرؽ بٓف الهعجزة  هف هعجزات كبٓف السحر كالشعكذة.
بٓىٍا كبٓف السحر  لالهعجزة كأىكر ها دكىٍا كالبعض اٖخر ساك  أثبتبقٓة اٖعهاؿ ف

 كالكراهة.
 : اصطالحا  المعجزة لغة و المطمب األول: 

ك عدـ القدرة لغة: ا هفعمة هف العجز ٌك  . (1) بفتح الجٓـ ككسٌر
إذا  الهعجزة فْ اٚصطٛح ٌْ ها خرؽ العادة هف قكؿ أك فعؿ :اصطالحا  

هثمٍا عمِ أحد  جٍة التحدم ابتداء بحٓث ٚ ٓقدرعمِ  كافؽ دعكم الرسالة كقارىٍا
)الهعجز الحقٓقْ ٌك ها ٓىفرد ا بالقدرة عمًٓ ٚك ٓصح دخكلً  (2) ها ٓقاربٍاعمِ  ٚك

 .(3)تحت قدر الخمؽ هف الهٛئكة كالبشر كالجف(
إىها جاءت  فالقرآلفظ )هعجزة( لـ ٓرد بهعىاي اٚصطٛحْ فْ أف  كىٛحظ

اف ٓقكؿ     ) تعالِكمهة أٓة ككمهة بٌر
     

 )(4) ، تعالِكقاؿ ( 
    

      
    

    

                                           

 .369ص 5ج ف هىظكربا لساف العرب:( 1)
ٌػ، هكتبة الفٛح  1405 3الطبعة رحهً ا،  ،شقراٖ سمٓهاف عهر أ.د. الرسؿ كالرساٚت:( 2)

ت  .121، صالكٓك
صححً أٖب  ،البٓاف: الباقٛىْ 39، ص1980ٓكسؼ هكارثِ الهكتبة الشرقٓة بٓركت سىة ( 3)

 .ٓرتشارد
 .8 ، أٓةسكرة الشعراء( 4)
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 )(1) ، كقاؿ( 
    

    
   

    
    

    
   )(2) ،

   ) تعالِكقاؿ 
     

    
    
   

  ﴾ (3) ِكىحك ذلؾ هف أٓات التْ تدؿ عم 
 ها ٓؤتً اٖىبٓاء كالرسؿ إىها ٌك آٓات كبرآٌف. أف 

كالغرض هف الهعجزة إثبات صدؽ ىبكة اٖىبٓاء كأىٍـ رسؿ هف عىد ا كهف 
ؿ عصا سٓدىا هكسْ، أهثمة ذلؾ عدـ إحراؽ الىار لسٓدىا إبرآٌـ عمًٓ السٛـ  كتحٓك

سً بؿ ا ٓأتْ بٍا هف ىفأف  حٓة تسعْ. كالهعجزة ٚ ٓستطٓع ا٘ىساف العادمإلِ 
 كحدي ٌك الذم ٓأتْ بٍا 

 شروط المعجزة:
 .ككف الهعجزة هها ٓىفرد ا بالقدرة عمٍٓاتأف  ٓجب  .1
 .تككف خارقة لمعادة كتىاقضٍاأف  .2
 .ٓككف غٓر الىبْ ههىكعا هف إظٍار هثمٍاأف  .3
  .(4)تقع عىد تحدم الرسكؿ بهثمٍا كادعائً أىٍا أٓة هف اأف  .4

 ة:المعتزل: المعجزة عند المطمب الثاني

                                           

 .12 ، أٓةسكرة الىهؿ( 1)
 .32 أٓة، سكرة القصص( 2)
 .111 ، أٓةسكرة البقرة( 3)
 .27، صالبٓاف: الباقٛىْ( 4)
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صدؽ اٖىبٓاء لذلؾ ٚ عمِ  الهعجزة ٌْ الدلٓؿ الكحٓدأف  ةالهعتزلقالت 
تككف أف  ذلؾ إىكار الكراهات كالسحرعمِ  ٓجكز ظٍكر الخكارؽ إٚ لىبْ كبىك

العادة ٚ تخرؽ إٚ )أف خارجة عف العادة أك هف الخكارؽ ٓقكؿ القاضْ عبد الجبار 
خرقٍا لغٓر ٌذا الكجً ٓككف بهىزلة ٖف  تخرؽ بغٓر ٌذا الكجً عىد إرساؿ الرسؿ ٚك

 .(1)العبث(
ا لها تهٓزت أثبتاء كخكارؽ السحرة إىٍـ لك ٓكلكحجتٍـ ٘ىكار كراهات اٖ ٌك

ز عمِ  هعجزات اٖىبٓاء هف بٓىٍا هف أدلتٍـ ىفْ الهعجزة عف غٓر اٖىبٓاء )تجٓك
ىقٛب الجبؿ ذٌبا إبٓرزا أك البحر السفسطة ٖىً ٓقتضِ تجكٓز اإلِ  الكراهة ٓفضِ

 .(2)دها عبٓطا كاىقٛب أكاف ٓتركٍا ا٘ىساف فْ بٓتً أئهة فضٛء هدققٓف(
ا عمِ  هف أدلتٍـ كأٓضان  عدـ جكاز الهعجزة إٚ لىبْ )أىٍا لك جاز ظٍكٌر

كذا ا عمِ صالح آخر إكراها لً ٌك عدد كثٓر إذ لٓس إلِ  عمِ صالح لجاز إظٍاٌر
ا اختصاص عدد هىٍـ  بذلؾ أكلِ هف عدد آخر كحٓىئذ ٓصٓر عادة فٛ ٓبقِ ظٍكٌر

 .(3)(دلٓٛ عمِ الىبكة كٓطكل بساط الىبكة رأسان 
)إىٍـ قالكا لك كاف لمكراهات أصؿ لكاف أكلِ الىاس بٍا أٓضان  كهف أدلتٍـ

ـ صفكة ا٘ كقادة اٖىاـ كالهفضمكف عمِ الخمٓقة بعد  سٛـأٌؿ الصدر اٖكؿ ٌك
 .(4)السٛـ كلـ ٓؤثر عىٍـ أهر هستقصِ(اٖىبٓاء عمٍٓـ 

ا كأبطمٍا جهٓعان  دلةكؿ ٌذي اٖ ا صاحب طبقات الشافعٓة كغٌٓر  .(5) ذكٌر
أها الرازم فىجدي عىد ىقدي لمهعتزلة فْ أقكالٍـ فْ الهعجزة اقؿ حدة هف 

  ) تعالِة فىجدي عىد تفسٓر قكلً الهعتزلالهعتاد هىً اتجاي 
     

    
    

     
                                           

 .570- 568، صشرح اٖصكؿ الخهسة: القاضْ عبد الجبار( 1)
 .316، ص2جلمسبكْ،  الكبرلطبقات الشافعٓة ( 2)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 3)
 .316، ص2( طبقات الشافعٓة الكبرل، السكبْ، ج4)
 .319-317السابؽ صالهرجع ( 5)
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 )(1)  ة إحٓاء الهٓت فعؿ الهعتزلقالت
ٓجكز هف ا إظٍاري إٚ عىدها ٓككف هعجزة لىبْ إذ لك كهثؿ ٌذا ٚ  خارؽ لمعادة

فإىً  ٓككف هعجزة لبطمت دٚلة ىبكتً. أها عىد أصحابىاأف  جؿجاز ظٍكري ٚ ٖ
فكاف ٌذا الحصر ، ٓجكز إظٍار خكارؽ العادات لكراهة الكلْ كلسائر اٖغراض

ٛن   )أحدٌا: بْ ٓقكؿصدؽ الىعمِ  قكلٍـ هف أىٍا ٌْ الدلٓؿإلِ  كأحٓاىا ٓهٓؿ (2)(باط
، قـك هكسِ لها شاٌدكا تمؾ الهعجزة الباٌرة زالت عف قمكبٍـ الشككؾ كالشبٍاتأف 

فإف دٚلة هثؿ ٌذا الهعجز عمِ كجكد الصاىع الحكٓـ كعمِ صدؽ هكسِ عمًٓ 
قكؿ (3)السٛـ تقرب هف العمـ الضركرم( الهعجزة أف  التكراة دلت عمِٖف  )كذلؾ ٓك

 (4)هف كاف صادقا فْ ادعاء الىبكة فإف قتمً كفر(أف  تدؿ عمِ الصدؽ كدلت عمِ
ٌذي أٓة أف  كىتـ هؤهىٓف فالهعىِأف  فْ ذلؾ ٔٓة لكـأف  )كأها قكلً:أٓضان  كقاؿ

كقاؿ  (5)كىتـ ههف ٓؤهف بدٚلة الهعجزة عمِ صدؽ الهدعْ(أف  هعجزة باٌرة
أف  اٖهة بٍا عمِتقكـ الهعجزة عمِ ٓد الرسكؿ عىد اٖهة حتِ تستدؿ أف  )كثالثٍا:

 .(6)الرسكؿ صادؽ فْ دعكاي(
 الهعجزة تظٍربأف  عف هىٍجً اٖشعرم فْ القكؿ كهع ٌذا فٍك لـ ٓتخؿ

ىها تتكقؼعمِ  ادعاء صاحبٍا فاف ادعْ الىبكة فٍك ىبْ كاف عمِ  ٓد الىبْ كالكلْ كا 
ىٍا تظٍر عىد الىبْ ٓة فٍك كلْ كا  ها ها سكاي عمِ  ادعْ الٚك فٛ سبٓؿ التحدم كا 

 تعالِسبٓؿ التحدم ٓقكؿ عىد تفسٓري لقكلً عمِ  تككف
(   

   
   

                                           

 .243 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .177، ص6التفسٓر الكبٓر ج( 2)
 .2، ج الهرجع السابؽ( 3)
 ص ، 3، ج الهرجع السابؽ( 4)
 ، ص6، ج الهرجع السابؽ( 5)
 ص،  7، ج الهرجع السابؽ( 6)
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  ) (1)  كالجكاب هف كجكي(
ك فإف ادعِ ، ظٍكر الفعؿ الخارؽ لمعادة دلٓؿ عمِ صدؽ الهدعْأف  اٖكؿ: ٌك

ٓة ، صاحبً الىبكة فذاؾ الفعؿ الخارؽ لمعادة ٓدؿ عمِ ككىً ىبٓا ف ادعِ الٚك فذلؾ كا 
ظٍكر الفعؿ الخارؽ لمعادة ٓدؿ عمِ ككف ذلؾ )أف كقاؿ  (2)ٓدؿ عمِ ككىً كلٓا(

اقترف ٌذا الفعؿ بادعاء الىبكة دؿ عمِ ككىً أف  ثـ، عف الهعصٓة أن ا٘ىساف هبر 
ٓة دؿ عمِ ككىً صادقا فْ دعكل ، صادقا فْ دعكل الىبكة ف اقترف بادعاء الٚك كا 

ٓة اء طعىا فْ هعجزات اٖىبٓاء ٓكلكر الكراهة عمِ اٖكبٍذا الطٓرؽ ٚ ٓككف ظٍ، الٚك
عدة  بٓف الهعجزة كالكراهة فْ اٖشاعرةكقد هٓز الرازم كغٓري هف  (3)عمٍٓـ السٛـ(
 أهكر ٌْ: 
ٚن: ا أـ الكلْ فٓجب عمًٓ إخفائٍا أك  .الىبْ هأهكر بإظٍاٌر
قطع بٍا أـ الكلْ فٛ ٓتحدم بٍاأف  ثاىٓان:  .الىبْ ٓدعْ الهعجزة ٓك
 .ٓجب ىفْ الهعارضة عف الهعجزة ٚك ٓجب ىفٍٓا عف الكراهة ثالثان:
دٓف الىبْ عمِ أىً  عمِ اقرإذا  الكلْ إٚعمِ  ٚ ٓجكز ظٍكر الكراهة رابعان:

 كذلؾ حتِ ٚ ٓدعْ ذلؾ الكلْ الىبكة.
 :أتْهذٌبً اٖشعرم ىجدي حدد الفرؽ بٓف الهعجزة كالكراهة كعمِ  ان كاعتهاد

ٚن: قطع بٍا أها الكلْ فٛ ٓقطع بٍاالىبأف  أك  .ْ ٓدعْ الهعجزة ٓك
أف  ىبكتً أها الكلْ فٛ ٓجبعمِ  الىبْ ٓظٍر الهعجزة لتككف دلٓٛأف  ثاىٓان:

 ٓظٍر هعجزتً بؿ ٓجب عمًٓ إخفائٍا.

                                           

 .37 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 1)
 .34، ص8، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .2، ص 21ج الكبٓر،التفسٓر ( 3)
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 ٛ ٓظٍر ها ٓدؿفعارضة عف هعجزتً عف هعجزة الىبْ ٓجب ىفْ الهأىً  ثالثان:
 ىفٍٓاعكسٍا أها الكراهة فٛ ٓجب عمِ 

الكلْ حتِ ٓقر بىبكة الىبْ كٓؤهف بً عمِ  ٚ ٓجب ظٍكر الكراهةأىً  رابعان:
إذا  الكلْأف  فتككف كراهتً هؤكدة لىبكة الىبْ كفْ ٌذا رد لمذٓف ٓركف

 ظٍرت لً الكراهة قد ٓدعْ بٍا الىبكة.
اء طعىا فْ هعجزات ٓكلٓقكؿ )كبٍذا الطٓرؽ ٚ ٓككف ظٍكر الكراهة عمِ اٖ

قطع أف  عمٍٓـ السٛـ. الثاىْ:اٖىبٓاء  الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ ٓدعْ الهعجزة ٓك
اٖف  ادعِ الكراهة ٚ ٓقطع بٍاإذا  كالكلْ، بٍا أها الكراهة ، الهعجزة ٓجب ظٍكٌر

ا. الثالث: ٓجب ىفْ الهعارضة عف الهعجزة ٚك ٓجب ىفٍٓا عف أىً  فٛ ٓجب ظٍكٌر
ٓة إٚالكراهة. الرابع: أىا ٚ ىجكز ظٍكر الك أقر إذا  راهة عمِ الكلْ عىد ادعاء الٚك

عىد تمؾ الدعكل بككىً عمِ دٓف ذلؾ الىبْ كهتِ كاف اٖهر كذلؾ صارت تمؾ 
الكراهة هعجزة لذلؾ الىبْ كهؤكدة لرسالتً كبٍذا التقدٓر ٚ ٓككف ظٍكر الكراهة 

ا لٍا.(  .(1)طاعىا فْ ىبكة الىبْ بؿ ٓصٓر هقٓك
 :األشاعرة: المعجزة عند المطمب الثالث

ـ ف. حٓث ذٌب أكثٌر إلِ  لٗشاعرة فْ هكاىة دٚلة الهعجزة عمِ الىبكة قٚك
الدٚلة عمِ الىبكة أف  إلِ بٓىها ذٌب بعضٍـ، القكؿ بحصر دٚلة الىبكة فْ الهعجزة
ا هكهمة لدٚلة ، كذكركا طرقنا أخرل، لٓست هحصكرة فْ دٚلة الهعجزة لكىٍـ جعمٌك

 .الهعجزة
بحصر الدٚلة عمِ الىبكة فْ الهعجزة  اٖشاعرةكههف صرح هف أئهة 

صدؽ هدعْ الىبكة لـ أف  ٓعمـأف  القاضْ أبك بكر الباقٛىْ حٓث ٓقكؿ: )ٓجب
ىها ٓثبت بالهعجزات( ، ٓثبت بهجرد دعكاي ا)كقد ، (2)كا  قكؿ فْ ىفس الهعىِ أٓضن ٓك

عاء الرسالة إٚ أٓات ٚ دلٓؿ ٓفصؿ بٓف الصادؽ كالكاذب فْ ادأىً  اتفؽ عمِ
 .(3)الهعجزة( 

                                           

 .2ص، 21، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 . 54 ا٘ىصاؼ فٓها ٓجب اعتقادي ٚك ٓجكز الجٍؿ بً. لمباقٛىْ: ص (2)
 . لمباقٛىْ: صالبٓاف عف الفرؽ بٓف الهعجزات كالكراهات كالحٓؿ كالكٍاىة كالسحر كالىارىجات (3)
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 تككف:أف  فْ تعٓرفٍـ لمهعجزة كبٓاىٍـ لشركطٍا أىٍا ٚ بد اٖشاعرةٓذكر 
ٚن:  خارقة لمعادة. أك
 .تككف هقركىة بتحدم الىبْأف  ثاىٓان:
 .تككف سالهة هف الهعارضةأف  ثالثان:

الخارقة لمعادة  كهف جهمة تعٓرفاتٍـ لٍا قكؿ الباقٛىْ: )ٌْ أفعاؿ ا تعالِ
كفْ ىفس الهعىِ ، (1)اف بهثؿ ذلؾ(أتٓالهطابقة لدعكل اٖىبٓاء كتحدٍٓـ اٖهـ ب

ىْ: )ٌْ أفعاؿ ا تعالِ عمِ حسب ، الخارقة لمعادة الهستهرة الظاٌرة، ٓقكؿ الجٓك
ادعِ صاحبً الىبكة فذاؾ الفعؿ الخارؽ لمعادة ٓدؿ  )فإفكقاؿ الرازم، (2)دعكل الىبكة(

ٓة فذلؾ ٓدؿ عمِ ككىً كلٓا كالثاىْ: قاؿ بعضٍـ: ، ً ىبٓاعمِ ككى ف ادعِ الٚك كا 
ا ك اٖكلٓاءك ، اٖىبٓاء هأهكركف بإظٍاٌر الىبْ ٓدعْ أف  هأهكركف بإخفائٍا كالثالث: ٌك

قطع بً الهعجزة ٓجب اىفكاكٍا أف  ٓقطع بً كالرابع:أف  كالكلْ ٚ ٓهكىً، الهعجز ٓك
 .(3)ىفكاكٍا عف الهعارضة(كالكراهة ٚ ٓجب ا، عف الهعارضة

الهعتادة الهىتظهة  السىةٓراد بً أف  أطمؽإذا  فأها لفظ العادة فاٖصؿ فًٓ
ككؿ هخمكؽ فممً فْ خمقً كتدبٓري سىة جآرة ، كفؽ تدبٓر ا تعالِ، لمهخمكقات
ا لً ا.، قدٌر  كفؽ ضكابط ثابتة هحددة ٚ ٓتجاكٌز

ا٘هاـ ابف تٓهٓة: )كأها  كفْ بٓاف ٌذا الهعىِ ككجً الدٚلة فًٓ ٓقكؿ
اىْ ظاٌر لجهٓع الخمؽأٓضان  اٚستدٚؿ بسىتً كعادتً فٍك ...فإىً قد ، طٓرؽ بٌر

كعادتً فْ ، عمـ عادتً سبحاىً فْ طمكع الشهس كالقهر كالككاكب كالشٍكر كاٖعكاـ
كعادتً فٓها عرفً الىاس هف الهطاعـ كالهشارب ، خمؽ ا٘ىساف كغٓري هف الهخمكقات

ة....(كاٖغذٓ كالخارؽ لمعادة عمِ ٌذا الهعىِ ٌك الهخالؼ لمسىف ، (4)ة كاٖدٓك
ا ا لمهخمكقات ا، الككىٓة التْ قدٌر ْ هعمكهة لمىاس عمها ضركٓر فإذا جاءت ، ٌك

                                                                                                                         

38 . 
 .54ا٘ىصاؼ. لمباقٛىْ: ص (1)
ىْ:دلةلهع اٖ (2)  .110ص . لمجٓك
 .34، ص8، ج التفسٓر الكبٓر ( 3)
 .959 -958ص 2الىبكات. ٚبف تٓهٓة: ج (4)
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ا تعالِ ٌك ٖف  ،ا قد أراد بٍا تصدٓقٍـ كتأٓٓدٌـأف  آٓات اٖىبٓاء خارقة لٍا عمـ
 كحدي القادر عمِ خرؽ تمؾ السىف.

 كتتمخص شركطٍـ فْ أهٓرف:، ٚك بٌد هف شركط تتهٓز بٍا الهعجزة
بخٛؼ ، تككف هقركىة بدعكل الىبكةأف  الهعجزة هف الىبْ ٚ بدٌ أف  أكلٍها:

 ٚ ٓهكىً ذلؾ.فإىً  الساحر
ٚ فإىً  ،كثاىٍٓها: استحالة هعارضة هعجزة الىبْ؛ بخٛؼ ها ٓأتْ بً الساحر

 ٓعارض.أف  بد
إها أٚ ٓتهكف فإىً  ،الىبكة ادعِإذا  بٓاف ها ٓحصؿ لمساحرٓشرح الباقٛىْ 

ف فعمً فٛ ٓسمـ عىدي ، حتِ ٚ ٓككف فعمً قدحا فْ دٚلة الىبكة، هف فعؿ السحر كا 
 هف الهعارضة.

احتج بالسحر كادعِ بً الىبكة أبطمً ا لً إذا  الساحر)أف كفْ ذلؾ ٓقكؿ: 
 تعالِ بكجٍٓف:
أىساي ا ، كأىً سٓدعْ الىبكة، حاؿ الساحر عمـ ذلؾ فْإذا  أىً :أحدٌها

أك لـ ٓفعؿ سبحاىً عىد قكلً كها ٓفعمً فْ ىفسً هف اٖفعاؿ ، عهؿ السحر جهمة
، السهاء جٍةإلِ  الصعكد كلـ ٓخمؽ فًٓ، بغض سقـ أك هكت أك هف، شٓئنا فْ الهسحكر

الفرؽ بٓف كباف ، سحري بطؿ فإذا هىعً ٌذي اٖسباب، عمِ الدخكؿ فْ بقرة كالقدرة
 الىبْ كبٓىً.

ْ ، كعىد أٌؿ بابؿ، السحر هعمكهة عىد السحرة أبكابأف  كالكجً أخر: ٌك
قع هف هقدكر ، فإذا تحدل ساحر هف السحرة بشْء ٓفعؿ عىد سحري، أهكر هعركفة ٓك

ٓكجد خمؽ هف أف  لـ ٓمبث، ا عز كجؿ هف جىس بعض آٓات الرسؿ كتحدل بً
فٓىتقض بذلؾ ها ادعاي ، ارضكىً بأدؽ كأبمغ هها أكرديكٓع، السحرة ٓفعمكف هثؿ فعمً

بطؿ(  .(1) ٓك
ٛن فْ أقكالٍـ  ابف تٓهٓة كلقد اىتقدٌـ )كقالكا: كخكارؽ اٖىبٓاء ٓظٍر هثمٍا  قائ

ٖىً لـ ٓدعٍٓا. قالكا: كلك ، ٚك ٓدؿ عمِ الىبكة، عمِ ٓد الساحر كالكاٌف كالصالح

                                           

 .95 -94البٓاف. لمباقٛىْ: ص( 1)
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فٛ ، ا ٓعجزي عىٍاأف  لـ ٓكف بد هف ،هف أٌؿ الخكارؽ هع كذبًأحد  ادعِ الىبكة
 . (1) أك ٓقٓض لً هف ٓعارضً فتبطؿ حجتً(، ٓخمقٍا عمِ ٓدي
رحهً ا: )كلٍذا ٓقٓـ أكابر فضٛئٍـ هدة ٓطمبكف الفرؽ بٓف  -كقاؿ 

أف  فٛ ٓجدكف فرقا؛ إذ ٚ فرؽ عىدٌـ فْ ىفس اٖهر. كالتحقٓؽ:، الهعجزات كالسحر
 فٛ ٓكجد إٚ هع الشٍادة لمرسكؿ، كلصدؽ الخبر بالىبكة، لمىبكةآٓات اٖىبٓاء هستمزهً 

 .(2)ٚ ٓكجد هع التكذٓب بذلؾ(، رسكؿبأىً 
 ىتحدث عف هعجزة سٓدىا هحهدأف  عىد الحدٓث عف هعجزات اٖىبٓاء ٚبد لىا

ْ صمِ  كتاب ، الكٓرـ القرآفأعظـ دٚئؿ الىبكة أف  الكٓرـ. القرآفا عمًٓ كسمـ ٌك
ف كأخٓرف ٓقكؿ رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ )ها هف ٓكلأعجز اٖ ا الذم

ىها كاف الذم ، ها هثمهً آهف عمًٓ البشر، إٚ قد أيعطْ هف أٓات، اٖىبٓاء هف ىبْ كا 
 ٌْ ـ تابعان ٓـك القٓاهة( قاؿ ابف حجر أف  فأرجك، أيكتٓتي كحٓان أىكحِ اي إل أككف أكثٌر

، هعجزتْ التْ تىحٌدٓتي بٍاأف  لذم أكتٓتي كحٓان((: "أمفْ هعىِ قكلً: ))إىها كاف ا
 ٌْ ْي الذم أيىًزؿ عم ك ، الكح لٓس الهراد أىً  إلِ الىظر -رحهً ا  -ثـ لفت  القرآفٌك

الكٓرـ فقاؿ: بؿ  القرآفهف الحدٓث حصرى هعجزاتً صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ هعجزة 
ٌذي  .(3)ري صمِ ا عمًٓ كسمـ(الهعجزة العظهِ التْ اختٌص بٍا دكف غٓأىً  الهراد

 كدعاٌـ لٙتٓاف بهثمً حٓف زعهكا، ف كأخٓرفٓكلالهعجزة العظٓهة تحدل ا بٍا اٖ
 ) فقاؿ تعالِ، هف كٛهً صمِ ا عمًٓ كسمـ القرآفأف 

     
   
   
  )(4)   فمها أعجز

ٓأتكا بعشر سكر هثمً هفتٓرات هف أف  القرآفتحداٌـ ، ٓأتكا بهثمًأف  الهشركٓف

                                           

 .588ابف تٓهٓة، ص الىبكات:( 1)
 .956( الىبكات، ابف تٓهٓة، ص2)
 .623، ص8ج ابف حجر  فتح البارم: (3)
 .34-33سكرة الطكر أٓات ( 4)
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ٓىاتو كىاٍدعيكا هىًف ، عىدٌـ ًً هيٍفتىرى ـٍ ٓىقيكليكفى اٍفتىرىايي قيٍؿ فىٍأتيكا ًبعىٍشًر سيكىرو ًهٍثًم قاؿ تعالِ )أى
اًدًقٓفى أف  المًًَّ اٍستىطىٍعتيـٍ ًهٍف ديكًف   .(1)(كيٍىتيـٍ صى
ا عمًٓ كسمـ ٓقكؿ عىد صمِ  ىبكتًعمِ  ً الدٚلةٓف القرآفأف  كذكر الرازم
  ) تعالِتفسٓر قكلً 

     
    
   )(2) 

ـ ككٓدٌـأىً  عمـ  جؿككاف كؿ ذلؾ ٖ، تعالِ لها حكْ عف الهىافقٓف أىكاع هكٌر
أىً  بؿ كاىكا ٓعتقدكف، أىٍـ ها كاىكا ٓعتقدكف ككىً هحقا فْ ادعاء الرسالة صادقا فًٓ

ـ ا تعالِ، هفتر ٓىظركا كٓتفكركا فْ الدٚئؿ الدالة عمِ صحة بأف  فٛ جـر أهٌر
كلك كاف هف عىد غٓر ا لكجدكا فًٓ اختٛفا كثٓرا  القرآفىبكتً. فقاؿ: أفٛ ٓتدبركف 

صحة عمِ  الكٓرـ القرآفكتظٍر دٚلة  (3)عمِ صحة ىبكتً( القرآففاحتج تعالِ ب
 : أتْا عمًٓ كسمـ فْ صمِ  ىبكتً

ٚن: كتحدَّل ، فقد أىزلً ا عمِ رجؿ أهْ ٚ ٓقرأ ٚك ٓكتبفصاحتً:  أك
ها  القرآفٓأتكا بهثمً أك بهثؿ سكرة هىً؛ كا٘عجاز كالتحدم فْ أف  الفصحاء ٚ ٓىكٌر

 ، إٚ هيكابر؛ فٍك هعجز فْ فصاحتً كبٛغتً كىظهً كأسمكبً
أخبر الىبْ هحهد صمِ ا عمًٓ كسمـ بحكادث إخباري عف الغٓكب:  ثاىٓان:

عف اٖهـ كها أخبر ، جهة هف حكادث الدىٓا هثؿ فتح الشاـ كالعراؽ كالقسطىطٓىٓة
كهركرا بجهٓع ، بدءنا هف آدـ عمًٓ السٛـ، الهاضٓة كأحكالٍـ هع أىبٓائٍـ كرسمٍـ

برآٌـ كهكسِ كعٓسِ عمٍٓـ السٛـ كها تىبأ ، اٖىبٓاء كالهرسمٓف كسٓدىا ىكح كا 
 لها اىتصر الفرس عمِ الرـكأىً  كهىٍا، بحكادث هستقبمٓة؛ فحدثت كها تىبأ بٍا

 .(4) ؼسٛهتً عف اٚختٛ ثالثان:
 ٓقكؿ الرازم ذكركا فْ تفسٓر سٛهتً عف اٚختٛؼ ثٛثة أكجً:

                                           

 .13 ، أٓةسكرة ٌكد( 1)
 .82 ، أٓةسكرة الىساء( 2)
 .202، ص10، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 4)
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ء الهىافقٓف كاىكا ٓتكاطئكف فْ أف  : هعىاي(1) اٖكؿ: قاؿ أبك بكر اٖصـ ٌٚؤ
كا تعالِ كاف ٓطمع الرسكؿ عمًٓ الصٛة ، السر عمِ أىكاع كثٓرة هف الهكر كالكٓد
كها كاىكا ، كٓخبري عىٍا عمِ سبٓؿ التفصٓؿكالسٛـ عمِ تمؾ اٖحكاؿ حاٚ فحاٚ 

ذلؾ لك لـ ٓحصؿ بإخبار ا تعالِ أف  فقٓؿ لٍـ:، ٓجدكف فْ كؿ ذلؾ إٚ الصدؽ
ٚ لها اطرد الصدؽ فًٓ فمها لـ ، كلظٍر فْ قكؿ هحهد أىكاع اٚختٛؼ كالتفاكت، كا 

ك الذم ، ذلؾ لٓس إٚ بإعٛـ ا تعالِأف  ٓظٍر ذلؾ عمهىا ذٌب إلًٓ كالثاىْ: ٌك
ك هشتهؿ عمِ أىكاع كثٓرة ، كتاب كبٓر القرآفأف  الهراد هىًأف  أكثر الهتكمهٓف ٌك

 ،فمك كاف ذلؾ هف عىد غٓر ا لكقع فًٓ أىكاع هف الكمهات الهتىاقضة، هف العمـك
ؿ ٚ ٓىفؾ عف ذلؾٖف  لٓس أىً  كلها لـ ٓكجد فًٓ ذلؾ عمهىا، الكتاب الكبٓر الطٓك

أها كجً اٚستدٚؿ التالْ فٓقكؿ فًٓ )لكجً الثالث: فْ تفسٓر  (2)هف عىد غٓر ا(
ك، سمٓـ عف اٚختٛؼ ها ذكري أبك هسمـ اٖصفٍاىْ القرآفقكلىا:  الهراد هىً أف  ٌك

بؿ ، حتِ ٚ ٓككف فْ جهمتً ها ٓعد فْ الكٛـ الركٓؾ، اٚختٛؼ فْ رتبة الفصاحة
ف أف  كهف الهعمـك، كاحدآخري عمِ ىٍج إلِ  بقٓت الفصاحة فًٓ هف أكلً ا٘ىساف كا 

ٛ هشتهٛ عمِ الهعاىْ ، كاف فْ غآة البٛغة كىٍآة الفصاحة فإذا كتب كتابا طٓك
ا هتٓىا كبعضً ، الكبٓرة فٛ بد كأف ٓظٍر التفاكت فْ كٛهً بحٓث ٓككف بعضً قٓك

 .(3)الهعجز هف عىد ا تعالِ(أىً  كذلؾ عمهىا القرآفكلها لـ ٓكف ، سخٓفا ىاٚز
كتهٓؿ الباحثة إلِ ها ذٌب إلًٓ الرازم هف دٚلة القرآف الكٓرـ عمِ أف قكتً 
صمِ ا عمًٓ كسمـ أىً ٌك الهعجزة الباقٓة إلِ ٓـك القٓاهة كذلؾ لها فًٓ هف تحدم 
هف أكؿ بعثة سٓدىا هحهد صمِ ا عمًٓ كسمـ إلِ ٓـك القٓاهة لٙتٓاف بهثمً أك 

                                           

طىب فْ كصفً ككاف  ٓتعالِة أبك بكر اٖصـ كاف ثهاهة بف أشرس الهعتزلاٖصـ شٓخ  (1) فًٓ ٓك
عمِ هات سىة  هاـكاف فًٓ هٓؿ عف ا٘أىً  عف الدكلة إٚ ان عمِ الفقر هىقبض صبكران  ٓىا كقكران د

== == ككتاب الحجة كالرسؿ ككتاب الحركات كالرد  القرآفككتاب خمؽ  ئتٓف كلً تفسٓراإحدل كه
  عمِ الهمحدة كالرد عمِ الهجكس كاٖسهاء الحسىِ كافتراؽ اٖهة كأشٓاء عدة ككاف ٓككف بالعراؽ

 402، ص9، ج ٛـ الىبٛء: الذٌبْأعسٓر 
 .202، ص10، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 3)
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ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چا تعالِ: بصكرة أك بعشرة آٓات، ٓقكؿ 

چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
  ى  ى  ى   ى  ى   ى  ىى  ى  ې  ې  ې  ې  چ كقاؿ:  (1)

چ  ى  ى     ى  ى   ى  ى  ى  ى
(2)

قكؿ ا تعالِ:   ٱ   ڦ   ڦڦ  ڦ  پ  پ    چ ٓك

چپ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ                ٿ  ٿ   
(3). 

  

                                           

 .88 ، أٓةا٘سراءسكرة ( 1)
 .23 ، أٓةالبقرةسكرة ( 2)
 .13 ، أٓةٌكدسكرة ( 3)
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 انًجحث انثبنث
 انشفبعخ

 

 تٕطئخ:

الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ ٌك الشافع الهشفَّع ٓكـ أف  اتفؽ الهسمهكف عمِ
كالشٍداء كلغٓري هف اٖىبٓاء ، كأف الشفاعة ثابتة لً صمِ ا عمًٓ كسمـ، القٓاهة

كالجهاعة عمِ إثبات شفاعة الىبْ صمِ ا عمًٓ  السىة. كاتفؽ أٌؿ السىةبالكتاب ك 
بٓىها ، كسمـ فْ أصحاب الكبائر هف الهسمهٓف الذٓف هاتكا كلـ ٓتكبكا هف ذىكبٍـ

ا  لٓست سكل رفع  السىةكقالت:إف الشفاعة الهذككرة فْ الكتاب ك ، ةالهعتزلأىكٌر
ادة ثكاب اله أها أصحاب الكبائر فٍـ كفار فْ ، شفكع فٍٓـ هف الهؤهىٓفالدرجات كٓز

شاء ا تعالِ أف  سىعرض لٍا أدلةكاستدلكا عمِ ذلؾ ب، ىار جٍىـ خالدكف فٍٓا أبدا
 بالىقد كالتهحٓص

 المطمب األول: الشفاعة لغة واصطالحا :
 الشفاعة لغة:أوال : 

ك  جعؿ الفرد زكجان الشفاعة لغة هأخكذة هف الشفع الذم ٌك ضد الكتر. ٌك
ًي هف باب قطع كتسهِ الركعتٓف شفعان؛ كالشفاعة الدُّعاءي ، ٓقاؿ كاف كتراى فىشىفىع

ًمًؾ فْ حاجة ٓسأىليٍا لغٓري ، كشىفىعى ًإلًٓ فْ هعىِ طىمىبى ًإلًٓ، كالشَّفاعةي كٛـ الشًَّفًٓع ًلٍمهى
فٛف فشفعىىْ إلِ  الهطمكب ٓقاؿ تشفعت بفٛفإلِ  كالشَّاًفعي الطالب لغٓري ٓتشفع بً

كجاء فْ تاج العركس:)الشَّفاعىة ٌْ:كٛـ الشَّفٓع لمهمؾ فْ حاجةو ٓسأليٍا  .(1)فًٓ
شىفع إلًٓ: فْ هعىِ طمب إلًٓ. كقاؿ الراغب: الشٍَّفع: ضـ الشْءً  هثمً إلِ  لغًٓري. كى

ٛن عىً كأكثر ها ٓستعهؿ فْ اىًضهاـ إلِ  كالشفاعة: اٚىضهاـ آخر ىاصران لً كسائ
هف ٌك أدىِ كهىً الشىفاعةي فْ القٓاهة. كقاؿ غٓريي: إلِ  ٌك أعمِ هرتبة هىف

 .(2)الٌشفاعة:التجاكز عف الٌذىكب كالجرائـ(
  

                                           

 .183، ص8لساف العرب: ابف هىظكر ج( 1)
 .5348، ص1، ج تاج العركس( 2)
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 :اصطالحا  الشفاعة ثانيا : 
ٚك بد هف شافع ، ٓدفع عىً هضريأف  أك، ٓىفع غٓريأف  ٌْ سؤاؿ الغٓر

فْ التجاكز عف الذىكب  :)السؤاؿأك ٌْ .(1) كهشفكع إلًٓ، كهشفكع فًٓ، كهشفكع لً
، أم ٌْ التكسط فْ جمب الخٓر أك دفع الضر .(2) هف الذم كقع الجىآة فْ حقً"
 .(3) جمب الهىفعة كدفع البٛء فتككف الشفاعة دائرة عمِ أهٓرف:

 :القرآنالشفاعة في 
 تعالِٓة ٓقكؿ القرآىلقد كرد لفظ الشفاعة فْ كثٓر هف أٓات 

(    
     

   ) (4) قكؿ  تعالِ ٓك
(    

    
     

  )(5). 
 :السنةأما في 

)كأحادٓث الشفاعة الهصرحة بخركج  :(6)، رحهً االٓهاىْ ٓقكؿ ابف الكٓزر
ْ قاطعة فْ ألفاظٍا..لكركدٌا ، الهكحدٓف هف الىار قاطعة فْ هعىاٌا با٘جهاع ٌك
كأها شكاٌدٌا بغٓر لفظٍا فقاربت ، عف عشٓرف صحابٓا أك تٓزد فْ الصحاح كالسىف

                                           

 .688، صشرح اٖصكؿ الخهسة( 1)
 .211، صالتعٓرفات لمجرجاىْ( 2)
 .168، ص2، ج الكاسطٓةشرح العقٓدة ( 3)
 .109 ، أٓةسكرة طً( 4)
 .28 ، أٓةسكرة اٖىبٓاء( 5)
 إهاـكجكدي كاف  القرآفٌػ، حفظ  775بف عمِ بف الهرتضْ كلد فْ الٓهف سىة  إبرآٌـهحهد بف ( 6)

البدر الطالع   ٌػ، 840تكفْ سىة  القرآفالهجتٍدٓف هجدد زهاىً كاف هبرزا فْ المغة العربٓة كعمـك 
 .93-82، ص2، ج هحاسف ها بعد القرف السابعب
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تصٓرح بدخكؿ عصاي . كقاؿ:أحادٓث الشفاعة هتكاترة كفٍٓا ال(1)خهسهائة حدٓث(
 .(2) الهكحدٓف الىار ثـ بخركجٍـ هىٍا بالشفاعة

ا عز كجؿ ٓخرج قكها هف الىار )أف : ، رحهً آقكؿ أبك الحسف اٖشعرم
اهتحشكا بشفاعة رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ تصدٓقا لها جاءت بً أف  بعد

قكؿ (3)الركآات عف رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ( ىْ:. ٓك إف الشفاعة  الجٓك
ْ هصرحة بالتشفٓع فْ أٌؿ الكبائر، التْ بمغت اٚستفاضة السىةشٍدت لٍا  ، ٌك

 .(4) كأف اٖخبار الهأثكرة شاٌدة بتعمؽ الشفاعة بأصحاب الكبائر
 )فقد تكاترت اٖحادٓث عف الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ ٓقكؿ ابف تٓهٓة:

اأىً  كأف الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ ٓشفع فْ ، ٓخرج أقكاـ هف الىار بعدها دخمٌك
ذي اٖحادٓث حجة عمِ الكعٓدٓة الذٓف ٓقكل، أقكاـ دخمكا الىار كف: هف دخمٍا هف ٌك
 .(5)خرج هىٍا(ٓأٌؿ التكحٓد لـ 

قكؿ ابف تٓهٓة فْ هكضع آخر:)كقد ثبت بالىصكص الهستفٓضة عف الىبْ  ٓك
شفاعة الىبْ أٓضان  كثبت، اهتحشكاصمِ ا عمًٓ كسمـ إخراج قـك هف الىار بعد ها 
كأثار بذلؾ هتكاترة عىد أٌؿ العمـ ، صمِ ا عمًٓ كسمـ ٌٖؿ الكبائر هف العصاة

السرقة كرجـ الزاىْ الهحصف كىصب الزكاة  بالحدٓث أعظـ هف تكاتر أثار بىصاب
 .(6)(ككجكب الشفعة كهٓراث الجدة كأهثاؿ ذلؾ

الشفاعة صراحة لمهذىبٓف هف أهة رسكؿ كهف اٖحادٓث الشٓرفة التْ تثبت 
ىْ ، فتعجؿ كؿ ىبْ دعكتً، ا صمِ ا عمًٓ كسمـ )لكؿ ىبْ دعكة هستجابة كا 

شاء ا هف هات هف أهتْ أف  فٍْ ىائمة، اختبأت دعكتْ شفاعة ٖهتْ ٓـك القٓاهة

                                           

 .1/359إٓثار الحؽ عمِ الخمؽ: ابف الكٓزر ( 1)
 .379، 374، 1/370الهصدر السابؽ ( 2)
 .1/20ا٘باىة: أبك الحسف اٖشعرم ( 3)
ىْ  دلةا٘رشاد إلِ قكاطع اٖ( 4)  .331-330فْ أصكؿ اٚعتقاد: أبك الهعالْ عبد الهمؾ الجٓك
 .486، ص7ابف تٓهٓة، ج  الفتاكل:هجهكع ( 5)
ة السىةهىٍاج ( 6)  .204، ص6ابف تٓهٓة، ج  الىبٓك
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قكؿ، (1) ٚ ٓشرؾ با شٓئا" ا عمًٓ كسمـ )إذا كاف ٓـك القٓاهة شفعت صمِ  ٓك
فقمت ٓا رب أدخؿ الجىة هف كاف فْ قمبً خردلً فٓدخمكف ثـ أقكؿ أدخؿ الجىة هف 

أصابع رسكؿ ا صمِ ا إلِ  فقاؿ أىس كأىْ أىظر، كاف فْ قمبً أدىِ شْء"
 .(2) عمًٓ كسمـ"

 ة:المعتزل: الشفاعة عند المطمب الثاني
الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ كغٓري فٓهف استحؽ  شفاعة ة ٓىكركفالهعتزلإف 

ا، الىار هف أٌؿ الكبائر ء فْ زعهٍـ ٚ ٓخرجكا هف الىار بعد دخمٌك ٚؤ قصركف ، ٌك ٓك
الشفاعة عمِ التائبٓف هف الهؤهىٓف دكف الفساؽ هف أهة هحهد صمِ ا عمًٓ كسمـ 

اؽ ٓىافْ هبدأ الكعٓد إثبات الشفاعة لمفسٖف  ؛(3) كتككف برفع درجاتٍـ فْ الجىة
 .ة الخهسة التْ ٓقـك عمٍٓا هذٌبٍـالهعتزل أصكؿالذم ٌك أصؿ هف 

)ٚ خٛؼ بٓف  ة فْ الشفاعة:الهعتزلٓقكؿ القاضْ عبد الجبار فْ بٓاف رأم 
ىها الخٛؼ فْ أىٍا ، شفاعة الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ ثابتة لٗهةأف  اٖهة فْ كا 

قكؿ فْ هكضع (4)الشفاعة لمتائبٓف هف الهؤهىٓف(أف  )فعىدىا تثبت لهف؟(. ثـ قاؿ . ٓك
الشفاعة ثابتة لمهؤهىٓف دكف الفساؽ بأف  )فحصؿ لؾ بٍذي الجهمة العمـ هكضع آخر:

 .(5)هف أٌؿ الصٛة(
الشفاعة ٚ تقبؿ لمعصاة هف أهة هحهد أف  إلِ كذٌب الهفسر الزهخشرم

 ) لقكؿ تعالِصمِ ا عمًٓ كسمـ. كذلؾ فْ تفسٓري 

    
     

                                           

، كتاب ا٘ٓهاف، باب اختباء الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ دعكة الشفاعة لٗهة. 199ركاي هسمـ رقـ ( 1)
ذا ، كتاب الدعكات، باب فضؿ ٚ حكؿ ٚك قكة إٚ با، قاؿ أبك عٓسِ 3602ٌكركاي الترهذم رقـ 

سمسمة اٖحادٓث الصحٓحة لٗلباىْ رقـ  حدٓث حسف صحٓح، قاؿ الشٓخ اٖلباىْ: صحٓح.ك
1551. 

ـ. 6509ركاي البخارم رقـ( 2) . كتاب التكحٓد، باب كٛـ الرب عز كجؿ ٓـك القٓاهة هع اٖىبٓاء كغٌٓر
 ، كتاب الرقاؽ، باب صفة الجىة.193كهسمـ رقـ 

 .212، ص2ا٘سفآرىْ، ج سرار اٖثٓرة: هحهد ٖلكاهع اٖىكار البٍٓة كسكاطع ا( 3)
 شرح اٖصكؿ الخهسة ص( 4)
 .690، صالهصدر السابؽ( 5)
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 )(1). 
قكؿ أبك الحسف اٖشعرم عىد عرضً اختٛؼ الفرقة كأصحاب  ، رحهً ا،ٓك

 الهقاٚت فْ شفاعة الرسكؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ ٌؿ ٌْ ثابتة ٌٖؿ الكبائر أـ ٚ؟:
كالشفاعة هف الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ ، ة ذلؾ كقالت بإبطالًالهعتزلكرت ىأ)ف

قكؿ فْ هكضع آخر: .(2)(ٓزادكا فْ هىازلٍـ هف باب التفضٓؿأف  لمهؤهىٓف  )فإفٓك
ـالهعتزلكثٓرا هف الزائغٓف عف الحؽ هف  تقمٓد إلِ  ة كأٌؿ القدر هالت بٍـ أٌكاٌؤ

رؤسائٍـ كهف هضِ هف أسٛفٍـ....كأىكركا شفاعة رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ 
 .(3)لمهذىبٓف كدفعكا الركآات فْ ذلؾ عف السمؼ الهتقدهٓف(

ة الهعتزلفأىكرتٍا ، )اختمؼ الىاس فْ الشفاعة :(4)كقاؿ ابف حـز الظاٌرم
اٖشعٓرة ك  السىةبٓىها ذٌب أٌؿ ، هف الىار بعد دخكلً فٍٓاأحد  كقالكا:بعدـ خركج

 .(1)القكؿ بالشفاعة(إلِ  كالكراهٓة كبعض الرافضة

                                           

 .139، ص13، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .166، ص2، ج ٓٓف كاختٛؼ الهصمٓفسٛههقاٚت ا٘( 2)
 .41، ص1، ج ا٘باىة فْ أصكؿ الدٓاىة(3)
، اٖىدلسْ، الظاٌرم، شاعر ككاتب كفٓمسكؼ كفقًٓ. كلد فْ  أحهدبف  ْعم( 4) بف سعٓد بف حـز

اختيمؼ فْ ىسبً، أٓىحدر هف أصكؿ  .هدٓىة قرطبة ككاف ٓمقب القرطبْ إشارة إلِ هكلدي كىشأتً
، فقد كاىت أسرتً هف تمؾ  فارسٓة أـ هف أصؿ أسباىْ أـ ٌك عربْ صهٓـ الىسب؟!. كعمِ كؿٍّ

الهىطؽ عف  أخذعىهيرىت حٓاتً فْ صباي بالدرس كالتحصٓؿ، ف .تآرخ اٖىدلساٖسر التْ صىعت 
الفقً الشافعْ عف شٓكخ  أخذالحدٓث عف ٓحِٓ بف هسعكد، ك  أخذهحهد بف الحسف القرطبْ، ك 

عاىِ .قرطبة، كىشأ شافعْ الهذٌب ثـ اىتقؿ إلِ الهذٌب الظاٌرم حتِ عرؼ بابف حـز الٌظاٌرم
ٛن تمؾ الفترة فْ كتابً طكؽ الحهاهة فْ اٖلفة ابف حـز هف الفتىة التْ  شبت بقرطبة، ككتب هتهث

عادة الخٛفة  ٚن بٍاجس السٓاسة كا  ؼ. ثـ ترؾ قرطبة كاستقر بهدٓىة ألهرٌٓة، ككاف هشغك ٖٚي كا
حف  ٓف. كلقْ هف جراء ذلؾ عذابنا كثٓرنا؛ فظؿ ٓعاىْ الىفْ كالتشٓرد بعٓدنا عف قرطبة، ٓك لٗهٓك

ٓف، تفرغ ابف حـز لمعمـ لمعكدة إلٍٓا ة ىٍائٓنا باٖىدلس كزالت دكلة اٖهٓك . كلها سقطت الخٛفة اٖهٓك
ؿ فْ  ا: الًفصى كالتألٓؼ. فأثرل الهكتبة العربٓة بهؤلفات هفٓدة فْ هختمؼ فركع الهعرفة هف أشٌٍر

ؿ؛ طكؽ الحهاهة؛ جهٍرة أىساب العرب؛ ىيقىطي العركس؛ كرسال تً فْ بٓاف فضؿ الًهمىٍؿ كاٌٖكاء كالىٍّحى
ة كالخٛفة؛ اٖخٛؽ كالسٓر فْ هداكاة الىفكس كالهحٌمِ بأثار؛ هاهاٖىدلس كذكر عمهائً؛ ا٘
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قكؿ ابف تٓهٓة:إف الخكارج ك  ة ٓقكلكف:إف هف دخؿ الىار ٚ ٓخرج هىٍا الهعتزلٓك
مًٓ كسمـ فْ أٌؿ الكبائر قبؿ بؿ ٓخمد فٍٓا كٓىكركف شفاعة هحهد صمِ ا ع

ىكركف خركج، الدخكؿ كبعدي )الكعٓدٓة الذٓف ٓجعمكف أٌؿ  كٓقكؿ: .(2)هف الىارأحد  ٓك
كذبكف  خرجكىٍـ هف ا٘ٓهاف بالكمٓة ٓك الكبائر هف الهسمهٓف هخمدٓف فْ الىار ٓك

 .(3)بشفاعة الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ(
قكؿ ابف القٓـ)رد الخكارج ك  الىصكص الهتكاترة الدالة عمِ خركج ة الهعتزلٓك

إلِ  كقالكا ٚ سبٓؿ لهف دخؿ الىار، أٌؿ الكبائر هف الىار بالشفاعة ككذبكا بٍا
ا.... ادة الثكاب فقط ٚ عمِ ، الخركج هىٍا بالشفاعة ٚك غٌٓر أحالكا بالشفاعة عمِ ٓز

اٖهة كعارا كصاركا هضغة فْ أفكاي ، الهتكاترة قطعا السىةفردكا ، الخركج هف الىار
 .(4)فْ فرقٍا(

عدـ استحقاؽ العصاة هف أهة هحهد صمِ ا عمًٓ كسمـ إلِ  ةالهعتزلذٌب 
خرج إذا  الهؤهفأف  ة عمِ ٌذا اٚعتقاد الباطؿ زعهٍـالهعتزلكالذم حهؿ ، الشفاعة

لكف ، ٓستحؽ الخمكد فْ الىارفإىً  ٓتكب هىٍاأف  هف الدىٓا بكبٓرة هف الكبائر دكف
كأف آٓات الكعٓد تتىاكؿ الفساؽ هف الهسمهٓف  .(5)أخؼ هف عقاب الكافر عقابً ٓككف

ذا ها ٓعرؼ ب، كها تتىاكؿ الكفرة الكعد كالكعٓد كقد بٓىا ٌذا فْ الفصؿ  هسألةٌك
 .(6)السابؽ

                                                                                                                         

ْ، كقد اٖدبٓيعد ابف حـز درة فْ تآرخ اٖىدلس السٓاسْ كالفكرم ك  .ا٘حكاـ فْ أصكؿ اٖحكاـ
ٛن بفكري كقمهً،  ا، كلكف  أكثرعاش حٓاة همٓئة بالهحف كالهصائب، قضاٌا هىاض هف أربعٓف عاهن

أحرقت هؤلفاتً كهزقت عٛىٓة أف  فقٍاء عصري حىقكا عمًٓ كألبكا ضدي الحاكـ كالعاهة، إلِ
" لىٍآةكا آة( ، البد198|4لساف الهٓزاف )  .بقٓرة هىتمٓشـ هف بٛد اٖىدلس ِبٓمٓة. تكفبإش
(11|77). 

 .53، ص4، ج الفصؿ كالهمؿ: ابف حـز الظاٌرم( 1)
 .637- 659، ص6، ج الفتاكل الكبرل: ابف تٓهٓة هجهكع( 2)
 .374، ص3، ج هجهكع الفتاكل الكبرل: ابف تٓهٓة( 3)
 .568، ص1، ج رتٓف: ابف القٓـجطٓرؽ الٍ( 4)
 .45ص 1، ج الهمؿ كالىحؿ لمشٍرستاىْ( 5)
 ة فْ ٌذا البحث صالهعتزلالكعد كالكعٓد عىد ( 6)
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آكلتأٓ ذلؾ عمِ  د قكلٍـ بىفْ الشفاعة استدلكا ببعض أٓات التْ ٓدؿ ظاٌٌر
   ): تعالِهثؿ قكلً 

     
     

     
)(1) :هف أف  )أٓة تدؿ عمِ ٓقكؿ القاضْ عبد الجبار

أٓة كردت ٖف  ٚك ٓىصري؛، استحؽ العقاب ٚ ٓشفع الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ لً
الكفار دكف أٌؿ إلِ  فٛ ٓهكف صرفٍا، الٓـك أخر ٚك تخصٓص فٍٓافْ صفة 

ْ كاردة فٓهف ٓستحؽ العذاب فْ ذلؾ الٓـك، الثكاب ٌذا الخطاب ٚ ٓمٓؽ إٚ ٖف  ،ٌك
كلك كاف ، ٓهىع الشفاعة لمهؤهىٓف أٓضان بأف  ٓطعف عمِ ها قمىايأف  فمٓس ٖحد، بٍـ

أف  فكاف ٚ ٓصح، قد أغىِ عىٍـ كأجزلالىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ ٓشفع لٍـ لكاف 
كلها ، (2)(   ) ٓقكؿ تعالِ:

   ) ٓقكؿ:أف  صح
) .كقد قبمت شفاعتً صمِ ا عمًٓ كسمـ فٍٓـ. كلها صح 

ٖف  ؛(3)(   ) ٓقكؿ:أف 
سقاط  العقاب...أعظـ هف كؿ فداء ٓسقط بً ها قد استحقكي هف قبكؿ الشفاعة كا 

أف  تككف الشفاعة فداء لٍـ عها قد استحقكي..كلها صحأف  بؿ كاف ٓجب، الهضرة
كأعظـ الىصرة تخمٓصٍـ هف ، (  ) ٓقكؿ:

 .(4)العذاب الدائـ بالشفاعة. فأٓة دالة عمِ ىفْ الشفاعة هف جهٓع ٌذي الكجكي
قكؿ الزهخشرم  الشفاعة ٚ تقبؿ لمعصاي؟ أف  قمت:ٌؿ فًٓ دلٓؿ عمِ )فإفٓك

 ثـ ىفِ، تقضْ ىفس عف ىفس حقان أخمت بً هف فعؿ أك ترؾأف  ٖىً ىفِ، قمت:ىعـ
ٓقبؿ هىٍا شفاعة شفٓع فعمـ أىٍا ٚ تقبؿ لمعصاة. فإف قمت:الضهٓر فْ)ك ٚ أف 

ْ ، ىٓة العاصٓة غٓر الهجزل عىٍاأم الىفسٓف ٓرجع؟ قمت:إلِ الثاإلِ  ٓقبؿ هىٍا( ٌك

                                           

 .48 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .48 ، أٓةقرةسكرة الب( 2)
 .48 ، أٓةسكرة البقرة( 3)
 .91-90، ص1القرآف، ج هتشابً ( 4)
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 تعالِكقكلً  .(1)التْ ٚ ٓؤخذ هىٍا عدؿ. كهعىِ ٚ ٓقبؿ هىٍا شفاعة(
(   

   
    
    

  )(2) . 
الظالـ ٚ أف  ا تعالِ بٓف فْ ٌذي أٓة)أف ٓقكؿ القاضْ عبد الجبار: 
كأف الشفاعة ٚ تككف إٚ لمهؤهىٓف لتحصؿ لٍـ ، ٓشفع لً الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ

ادة فْ الدرجات هع ها ٓحصؿ لً صمِ ا عمًٓ كسمـ هف  هٓزة فْ التفضؿ كٓز
 .(3)التعظٓـ كا٘كراـ(
التْ تهسككا بٍا فٓقكؿ القاضْ عبد الجبار )لقد دلت العقمٓة  دلةأها اٖ
فكٓؼ ٓخرج الفاسؽ هف الىار ، العقكبة تستحؽ عمِ طٓرؽ الدكاـأف  الدٚئؿ عمِ

قكؿ .(4)بشفاعة الرسكؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ كالحاؿ ها تقدـ؟( أف  )ألٓسأٓضان  ٓك
اٖهر عمِ ها فمك كاف ، اٖهة اتفقت عمِ قكلٍـ: المٍـ اجعمىا هف أٌؿ الشفاعة

، ٓجعمٍـ ا تعالِ هف الفساؽٖف  ٓككف ٌذا الدعاء دعاءأف  ذكرتهكي لكاف ٓجب
ٛن كلقد ذكر الرازم فْ قكلٍـ ٌذا   .(5)كذلؾ خمؼ(  قائ

قاؿ: أف  ة عمِ إىكار الشفاعة ٌٖؿ الكبائر بكجكي...إلِالهعتزل)كاستدلت 
ٓجعمىا أف  ا تعالِ فْ إلِ ىرغبأف  ٓىبغْأىً  أف اٖهة هجهعة عمِ كسابعٍا:

قكلكف فْ جهمة أدعٓتٍـ:، هف أٌؿ شفاعتً عمًٓ السٛـ )كاجعمىا هف أٌؿ شفاعتً(  ٓك
فمك كاف الهستحؽ لمشفاعة ٌك الذم خرج هف الدىٓا هصران عمِ الكبائر؛ لكاىكا قد 

 .(6)ٓختـ لٍـ هصٓرف عمِ الكبائر"أف  ا تعالِ فْإلِ  رغبكا

                                           

 .1/88الكشاؼ: الزهخشرم  تفسٓر( 1)
 .18 ، أٓةرفسكرة غا( 2)
 .600، ص2القرآف، ج هتشابً ( 3)
 شرح اٖصكؿ الخهسة.( 4)
 .692، صشرح اٖصكؿ الخهسة ( 5)
 .2/61التفسٓر الكبٓر  ( 6)
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قكؿ الرازم: قكؿ الهسمهٓف:المٍـ اجعمىا هف أٌمؿ شفاعة هحهد صمِ "إها  ٓك
كأعىْ ، عىدىا تأثٓر الشفاعة فْ جمب أهر هطمكبأف  ا عمًٓ كسمـ. فالجكاب عىً:

كدفع الهضار ، بً القدر الهشترؾ بٓف جمب الهىافع الزائدة عمِ قدر اٚستحقاؽ
، لعبد عاصٓان الهستحقة عمِ الهعاصْ؛ كذلؾ القدر الهشترؾ ٚ ٓتكقؼ عمِ ككف ا

 (1)فاىدفع السؤاؿ".
  

                                           

 .2/69الكبٓر التفسٓر  - 1
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 :األشاعرة: الشفاعة عند المطمب الثالث
)أف ا عمًٓ كسمـ فْ أٌؿ الكبائرصمِ  الشفاعة لسٓدىا هحهد اٖشاعرة أثبت

كهىٍا الشفاعة ٌٖؿ الكبائر ، كالجهاعة ٓثبتكف الشفاعة بأىكاعٍا الثهاىٓة السىةأٌؿ 
ردكف قكؿ ، هف أهة هحهد صمِ ا عمًٓ كسمـ  .(1)ة الهىكٓرف لٍاالهعتزلٓك

كالجهاعة عمِ شفاعة الىبْ صمِ ا عمًٓ  السىةجهع أٌؿ أٓقكؿ اٖشعرم )
ٓشفع عىد ا تعالِ فٓخرج قـك هف أهتً هف أىً  كعمِ، كسمـ ٌٖؿ الكبائر هف أهتً
هىها( ة )ك  .(2)الىار بعدها صاركا حي قكؿ شارح الطحآك أىكركا ة كالخكارج الهعتزلٓك

كالجهاعة  السىةكأها أٌؿ ، شفاعة ىبٓىا صمِ ا عمًٓ كسمـ كغٓري فْ أٌؿ الكبائر
لكف ، فٓقركف بشفاعة ىبٓىا هحهد صمِ ا عمًٓ كسمـ فْ أٌؿ الكبائر كشفاعة غٓري

حد لً حدان(أحد  ٚ ٓشفع قكؿ الجكٓىْ: .(3)حتِ ٓأذف ا لً ٓك إف الشفاعة شٍدت  ٓك
ْ هصرحة بالتشفٓع فْ أٌؿ الكبائر، التْ بمغت اٚستفاضة السىةلٍا  كأف ، ٌك

 .(4)اٖخبار الهأثكرة شاٌدة بتعمؽ الشفاعة بأصحاب الكبائر
 : الشفاعة عند الرازي:المطمب الرابع

ك ٓتحدث عف الشفاعة فسار لـ ٓتخؿ قرار عمِ  الرازم عف اشعر ٓتً ٌك
ا عمًٓ كسمـ ٚهتً )أجهعت اٖهة صمِ  بإثبات الشفاعة لسٓدىا هحهد اٖشاعرة

لهحهد صمِ ا عمًٓ كسمـ شفاعة فْ أخرة كحهؿ عمِ ذلؾ قكلً تعالِ: أف  عمِ
(    

    
   
 )(5) :ِكقكلً تعال ( 
   )(6) 

                                           

ة ( 1)  .290-1/282العقٓدة الطحآك
 .97الثغر ص أٌؿرسالة إلِ ( 2)
ة:( 3)  .294، ص1، ج العز الحىفْأبْ شرح العقٓدة الطحآك
ىْ  دلةا٘رشاد إلِ قكاطع اٖ( 4)  .331-330فْ أصكؿ اٚعتقاد: أبك الهعالْ عبد الهمؾ الجٓك
 .79 ، أٓةسكرة ا٘سراء( 5)
 .7 أٓة ،سكرة الضحِ( 6)
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هف تجب عمِ  إثبات الشفاعة كلكىٍـ اختمفكاعمِ  هة اجتهعتاٖ أف كذكر الرازم
الشفاعة تككف لمهستحقٓف لمثكاب لٓىالكا ها ٓستحقكف أها أف  ترل ةالهعتزلأف  كقاؿ

فٓركا أىٍا تجب ٌٖؿ الذىكب كالكبائر لٓخرجكا هف الىار كٓدخمكا الجىة  اٖشاعرة
شفاعتً عمًٓ السٛـ لهف تككف أتككف لمهؤهىٓف الهستحقٓف أف  )اختمفكا بعد ٌذا فْ

ة عمِ أىٍا الهعتزلأـ تككف ٌٖؿ الكبائر الهستحقٓف لمعقاب؟ فذٌبت ، لمثكاب
ادة هف الهىافع عمِ قدر ها تحصأف  لمهستحقٓف لمثكاب كتأثٓر الشفاعة فْ ؿ ٓز

ا فْ إسقاط العذاب عف الهستحقٓف لمعقاب(، استحقكي ثـ  (1)كقاؿ أصحابىا: تأثٌٓر
فْ  اٖشاعرة أدلةة فْ ىفٍٓـ الشفاعة كأبطمٍا لٍـ كأكرد الهعتزل أدلةأكرد بعد ذلؾ 
 ) تعالِكذلؾ عىد تفسٓري لقكلً  (2)إثبات الشفاعة

      
    

    
    )(3)  قالكا إىٍا

تدؿ عمِ ىفْ الشفاعة هف ثٛثة أكجً اٖكؿ: قكلً تعالِ: ٚ تجزم ىفس عف ىفس 
. كلك أثرت الشفاعة فْ إسقاط العقاب لكاف قد أجزت ىفس عف ىفس شٓئان  شٓئان 

ذي ىكرة فْ سٓاؽ الىفْ فتعـ جهٓع أىكاع  الثاىْ: قكلً تعالِ: ٚك ٓقبؿ هىٍا شفاعة ٌك
ٖحد هف  كالثالث: قكلً تعالِ: ٚك ٌـ ٓىصركف كلك كاف هحهد شفٓعان ، الشفاعة

شبٍٍـ ٌذي بقكلً عمِ  كرد (4)ة(العصاة لكاف ىاصرا لً كذلؾ عمِ خٛؼ أٓ
آباءٌـ ٓشفعكف أف  الٍٓكد كاىكا ٓزعهكفأف  )الكٛـ عمِ أٓة هف كجٍٓف: اٖكؿ:

ظاٌر أٓة ٓقتضْ ىفْ الشفاعة أف  فأٓة ىزلت فٍٓـ. الثاىْ:، سكا هف ذلؾئٓلٍـ ف
ادة الثكاب ٌٖؿ الطاعة هطمقان  ، إٚ أىا أجهعىا عمِ تطرؽ التخصٓص إلًٓ فْ حؽ ٓز
اأٓضان  فىحف ٖىا ىجٓب ، ىخصً فْ حؽ الهسمـ صاحب الكبٓرة بالدٚئؿ التْ ىذكٌر

أف  ٚ ٓجكزأىً  كعف الثاىْ، العبرة بعهـك المفظ ٚ بخصكص السبببأف  عف اٖكؿ

                                           

 .59، ص3، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .70 – 59، صالهرجع السابؽ( 2)
 .48 ، أٓةسكرة البقرة( 3)
 .59، ص3، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
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ادة الهىافع ٖىً تعالِ حذر هف ذلؾ الٓـك  ٓككف الهراد هف أٓة ىفْ الشفاعة فْ ٓز
تحصٓؿ إلِ  رجع ىفْ الشفاعةإذا  ٓحصؿ التحذٓر كلٓس، ٚ تىفع فًٓ شفاعةبأىً 

ادة الىفع ادة الىفع لٓس فًٓ خطر ٚك ضرر ٓبٓف ذلؾٖف  ٓز أىً  عدـ حصكؿ ٓز
لـ ٓحصؿ أحد  ٚ أٓزد فًٓ هىافع الهستحؽ لمثكاب بشفاعة تعالِ لك قاؿ: اتقكا ٓكهان 
 السٛـ:حكآة عف عٓسِ عمًٓ  قكلً تعالِ:كذكر فْ  (1)بذلؾ زجر عف الهعاصْ(

(   
     
   

 )(2)  احتج بعض اٖصحاب بٍذي أٓة
قكؿ عٓسِ عمًٓ ٖف  عمِ شفاعة هحهد صمِ ا عمًٓ كسٌمـ فْ حؽ الفساؽ قالكا:

التعذٓب ٚ ٓمٓؽ ٖف  ،لٓس فْ حؽ أٌؿ الثكاب (ىٍـ عبادؾإتعذبٍـ ف)أن السٛـ 
  ) قكلًٖف  فْ حؽ الكفارأٓضان  كلٓس، بٍـ

    
) ِذلؾ لٓس إٚ فْ حؽ أف  ٚ ٓمٓؽ بٍـ فدؿ عم

ذا ثبت شفاعة الفساؽ فْ حؽ عٓسِ عمًٓ السٛـ ثبت، الفساؽ هف أٌؿ ا٘ٓهاف  كا 
 .(3)فْ حؽ هحهد صمِ ا عمًٓ كسٌمـ بطٓرؽ اٖكلِ ٖىً ٚ قائؿ بالفصؿ"

ٌذي الشفاعة هف ىبْ ا عٓسِ عمًٓ السٛـ أف  ككجً اٚستدٚؿ بٍذي أٓة
أك فْ حؽ ، أك فْ حؽ الهسمـ الهطٓع، ٓقاؿ إىٍا كاىت فْ حؽ الكفارأف  إها

أك الهسمـ صاحب ، التكبة أك الهسمـ صاحب الكبٓرة بعد، الهسمـ صاحب الصغٓرة
قكلً تعالِ:)كاف تغفر لٍـ فاىؾ أىت ٖف  ،الكبٓرة قبؿ التكبة. كالقسـ اٖكؿ باطؿ

الهسمـ ٖف  ،كالقسـ الثاىْ كالثالث كالرابع باطؿ، ٚ ٓمٓؽ بالكفار، العٓزز الحكٓـ(
الهطٓع كالهسمـ صاحب الصغٓرة كالهسمـ صاحب الكبٓرة ٚ ٓجكز بعد التكبة تعذٓبً 

ٛن عىد  ذا كاف كذلؾ لـ ٓكف قكلً: ، ةالهعتزلعق ذا بطؿ )أف كا  تعذبٍـ( ٚئقان بٍـ. كا 
إف ٌذي الشفاعة إىها كردت فْ حؽ الهسمـ صاحب الكبٓرة  ٓقاؿ:أف  ذلؾ لـ ٓبؽ إٚ

                                           

 .60، ص3، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .118 ، أٓةسكرة الهائدة( 2)
 .145، ص12، ج التفسٓر الكبٓر: فخر الدٓف الرازم( 3)
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ذا صحَّ القكؿ بٍذي الشفاعة فْ حؽ ىبْ ا عٓسِ عمًٓ السٛـ صح ، قبؿ التكبة كا 
، د صمِ ا عمًٓ كسمـ ضركرة إذ ٚ فرؽ بٓىٍهاالقكؿ بٍا فْ حؽ ىبٓىا هحه

 .(1)فكٌٛها ىبْ
قكؿ فْ تفسٓر قكلً  ًف اٍرتىضىِ( تعالِٓك َّٚ ًلهى )كىٚى ٓىٍشفىعيكفى ًإ

(2). 
ٌذي أٓة هف أقكل الدٚئؿ أف  "كاعمـ ٓقكؿ الرازم فْ اٚستدٚؿ بٍذي أٓة:

هف قاؿ ٚ إلً إٚ ا فقد ارتضاي أف  كتقٓرري ٌك لىا فْ إثبات الشفاعة ٌٖؿ الكبائر:
أىً  ارتضاي ا تعالِ فْ ذلؾ فقد صدؽ عمًٓأىً  كهتِ صدؽ عمًٓ، تعالِ فْ ذلؾ
ذا ، الهركب هتِ صدؽ فقد صدؽ ٚ هحالة كؿ كاحد هف أجزائًٖف  ،ارتضاي ا كا 

أف  فثبت بالتقٓرر الذم ذكرىاي، ا قد ارتضاي كجب اىدراجً تحت ٌذي أٓةأف  ثبت
 .(3)ٌذي أٓة هف أقكل الدٚئؿ لىا"

قكؿ الرازم فْ هكضع أخر: صاحب الكبٓرة هرتضِ أف  "كجً اٚستدٚؿ بً ٓك
ٓككف هف أٌؿ أف  ككؿ هف كاف هرتضِ عىد ا تعالِ كجب، عىد ا تعالِ

إف صاحب الكبٓرة هرتضِ عىد ا تعالِ ٖىً هرتضِ عىد ا  إىها قمىا:، الشفاعة
هرتضِ عىد ا بحسب ٌذا أىً  هاىً كتكحٓدي ككؿ هف صدؽ عمًٓبحسب إٓ

الهرتضِ عىد ا جزء هف ٖف  هرتضِ عىد ا تعالِأىً  الكصؼ ٓصدؽ عمًٓ
، كهتِ صدؽ الهركب صدؽ الهفرد، هرتضِ عىد ا بحسب إٓهاىً هفٍكـ قكلىا:

ذا ثبت ٌذا كجب، صاحب الكبٓرة هرتضِ عىد اأف  فثبت هف أٌؿ  ٓككفأف  كا 
َّٚ ًلهىًف اٍرتىضىِ) الشفاعة لقكلً تعالِ: ( ىفْ الشفاعة إٚ لهف كاف كىٚى ٓىٍشفىعيكفى ًإ

ٛن لشفاعتٍـأف  فكجب، هرتضِ كاٚستثىاء عف الىفْ إثبات ذا ، ٓككف الهرتضِ أٌ كا 
صاحب الكبٓرة داخؿ فْ شفاعة الهٛئكة كجب دخكلً فْ شفاعة اٖىبٓاء أف  ثبت

كقاؿ فْ تفسٓر   .(4)ٚ قائؿ بالفرؽ"أىً  ضركرة، صمِ ا عمًٓ كسٌمـكشفاعة هحهد 

                                           

 .62، ص3، ج فخر الدٓف الرازمالتفسٓر الكبٓر: ( 1)
 .28 ، أٓةسكرة اٖىبٓاء( 2)
 .160، ص22، ج التفسٓر الكبٓر: فخر الدٓف الرازم( 3)
 .63، ص3، ج التفسٓر الكبٓر: فخر الدٓف الرازم( 4)
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   ) :تعالِقكلً 
)(1). 

، "كاحتج أصحابىا عمِ ثبكت الشفاعة لمفساؽ بهفٍـك ٌذي أٓة الرازم:قاؿ 
ء بأىٍـ ٚ تىفعٍـ شفاعة الشافعٓف ٓدؿ عمِ ـ أف  كقالكا:إف تخصٓص ٌٚؤ غٌٓر

 .(2)تىفعٍـ شفاعة الشافعٓف"
   ) تعالِكفْ قكلً 
    

     
 )(3)  ِها ذكري الرازم فْ هعرض الرد عم

أف  كها بعدٌا ٓدؿ عمِها قبؿ ٌذي أٓة )أف  ة بٍذي أٓة حٓث قاؿالهعتزلاستدٚؿ 
 الكافٓرف. أها ها قبؿ ٌذي أٓة فقكلً تعالِ: الهراد )الهجرهٓف(

(    
   
 )(4) ِكؿ هف آهف بآٓات ا أف  ٌذا ٓدؿ عم

  ) ككاىكا هسمهٓف فإىٍـ ٓدخمكف تحت قكلً تعالِ:
    

 )  كالفاسؽ هف أٌؿ الصٛة آهف با
ٛن تحت ذلؾ الكعدأف  فكجب، تعالِ كبآٓاتً كأسمـ ٓككف خارجان أف  ككجب، ٓككف داخ

 ) عف ٌذا الكعٓد. كأها ها بعد ٌذي أٓة فقكلً تعالِ:
   

  
 )(5) ٘ها سٛـكالهراد بالحؽ ٌىا؛ إها ا ؛ كا 

 -ها قبؿ ٌذي أٓة أف  فثبت، القرآفٚك ، سٛـكالرجؿ الهسمـ ٚ ٓكري ا٘، القرآف

                                           

 .48 ، أٓةسكرة الهدثر( 1)
 .171، ص16، ج التفسٓر الكبٓر: فخر الدٓف الرازم( 2)
 .75- 74 ، أٓةسكرة الزخرؼ( 3)
 .68 ، أٓةسكرة الزخرؼ( 4)
 .48 ، أٓةسكرة الزخرؼ( 5)
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أف  ٓدؿ عمِ، الهجرهٓف فْ عذاب جٍىـ خالدكف( كها بعدٌا)أف  ٓقصد قكلً تعالِ:
 .(1)الهراد هف الهجرهٓف الكفار"

أها فْ اٖحادٓث الكاردة عف إثبات الشفاعة فقد استدؿ بحدٓث أبْ ٌٓررة 
رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ ٓكها بمحـ فرفع إلًٓ الذراع  ِ)أت رضْ ا عىً

ككاىت تعجبً فىٍش هىٍا ىٍشة ثـ قاؿ: أىا سٓد الىاس ٓـك القٓاهة ٌؿ تدركف لـ 
كأخٓرف فْ صعٓد كاحد  اٖكلٓفقاؿ: ٓجهع ا ، ذلؾ؟ قالكا: ٚ ٓا رسكؿ ا

فٓبمغ الىاس هف الغـ كالكرب ها ٚ ، فٓسهعٍـ الداعْ كٓىفذٌـ البصر كتدىك الشهس
أٚ تركف ها أىتـ فًٓ؟ أٚ تركف ها قد بمغكـ أٚ  ٓطٓقكف فٓقكؿ بعض الىاس لبعض

دـ فٓأتكف آدـ أبككـ آ ربكـ؟ فٓقكؿ بعض الىاس لبعضإلِ  تذٌبكف إٚ هف ٓشفع لكـ
فٓقكلكف ٓا آدـ أىت أبك البشر خمقؾ ا بٓدي كىفخ فٓؾ هف ركحً كأهر الهٛئكة 

 أٚ ترل ها ىحف فًٓ أٚ ترل ها قد بمغىا؟ فٓقكؿ لٍـ:، ربؾإلِ  اشفع لىا، فسجدكا لؾ
ىً ، ربْ قد غضب الٓكـ غضبا لـ ٓغضب هثمً قبمً كلف ٓغضب بعدي هثمًأف  كا 

ىكح. فٓأتكف إلِ  اذٌبكا مٓر غإلِ  ٓتً. ىفسْ ىفسْ اذٌبكاىٍاىْ عف الشجرة فعص
، كسهاؾ ا عبدا شككرا، أٌؿ اٖرضإلِ  الرسؿأكؿ  فٓقكلكف: ٓا ىكح أىت ىكحان 

ربْ قد غضب الٓـك أف  ها ىحف فًٓ؟ فٓقكؿ لٍـ:إلِ  أٚ ترل، ربؾإلِ  اشفع لىا
ىً كاىت لْ دعكة دعكت بٍا  غضبان  لـ ٓغضب قبمً هثمً كلف ٓغضب بعدي هثمً كا 

إبرآٌـ فٓأتكف إبرآٌـ عمًٓ السٛـ فٓقكلكف: إلِ  اذٌبكا، غٓرمإلِ  عمِ قكهْ اذٌبكا
ها إلِ  أٚ ترل، ربؾإلِ  اشفع لىا، أىت إبرآٌـ ىبْ ا كخمٓمً هف أٌؿ اٖرض

لـ ٓغضب قبمً هثمً  قد غضب الٓـك غضبان ربْ أف  فٓقكؿ لٍـ إبرآٌـ: ىحف فًٓ؟
إلِ  اذٌبكا، غٓرمإلِ  ىفسْ ىفسْ اذٌبكا، كذكر كذباتً، كلف ٓغضب بعدي هثمً

قكلكف: ٓا هكسِ أىت رسكؿ ا، هكسِ فضمؾ ا برساٚتً ، فٓأتكف هكسِ ٓك
 ها ىحف فًٓ؟ فٓقكؿ لٍـ هكسِ:إلِ  أٚ ترل، ربؾإلِ  اشفع لىا، كبكٛهً عمِ الىاس

ىْ ربْ قد غضب الٓكـ غضبا لـ ٓغضب قبمً هثمً كلف ٓغض أف ب بعدي هثمً كا 
، عٓسِ بف هٓرـإلِ  اذٌبكا، غٓرمإلِ  ىفسْ ىفسْ اذٌبكا، هر بقتمٍاأألـ  قتمت ىفسان 

                                           

 .227، ص27، ج التفسٓر الكبٓر (1)
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هٓرـ كركح هىً ككمهت إلِ  فٓأتكف عٓسِ فٓقكلكف: أىت رسكؿ ا ككمهتً ألقاٌا
أف  ها ىحف فًٓ؟ فٓقكؿ لٍـ عٓسِ:إلِ  ترلأٚ ، ربؾإلِ  اشفع لىا، الىاس فْ الهٍد

كلـ ٓذكر لً ، ربْ قد غضب الٓـك غضبا لـ ٓغضب قبمً هثمً كلـ ٓغضب بعدي هثمً
هحهد. فٓأتكىْ فٓقكلكف: ٓا هحهد إلِ  اذٌبكا، غٓرمإلِ  ىفسْ ىفسْ اذٌبكا، ذىبا

 اشفع لىا، أىت رسكؿ ا كخاتـ الىبٓٓف كقد غفر ا لؾ ها تقدـ هف ذىبؾ كها تأخر
أٚ ترل ها ىحف فًٓ؟ فأىطمؽ كأستأذف عمِ ربْ فٓؤذف لْ فإذا رأٓت ربْ ، ربؾإلِ 

ٓدعىْ ثـ ٓقكؿ لْ: ٓا هحهد ارفع رأسؾ كقؿ أف  فٓدعىْ ها شاء، كقعت ساجدا
ثـ أشفع فٓحد لْ حدا ، ربْ بهحاهد عمهىٍٓا أحهدتسهع كسؿ تعطً كاشفع تشفع ف

ربْ تبارؾ كتعالِ كقعت لً ساجدا فٓدعىْ ها  ثـ أرجع فإذا رأٓت، فأدخمٍـ الجىة
 أحهدف، ثـ ٓقكؿ: ارفع رأسؾ كقؿ تسهع كسؿ تعطً كاشفع تشفع، ٓدعىْأف  شاء ا

ثـ أرجع فإذا رأٓت ربْ ، فأدخمٍـ الجىة ثـ أشفع فٓحد لْ حدان ، ربْ بهحاهد عمهىٍٓا
رفع رأسؾ كقؿ ثـ ٓقكؿ: ٓا هحهد ا، ٓدعىْأف  شاء ا فٓدعىْ ها كقعت لً ساجدان 

ثـ أشفع فٓحد لْ حدا ، ربْ بهحاهد عمهىٍٓا أحهدف، تسهع كسؿ تعطً كاشفع تشفع
أم ، القرآففأدخمٍـ الجىة. ثـ أرجع فأقكؿ: ٓا رب ها بقْ فْ الىار إٚ هف حبسً 

 .(1)كجب عمًٓ الخمكد(
ة: الكٛـ الهعتزل)قالت بأىً  ة لٛستدٚؿ بٍذا الحدٓثالهعتزلكقد ذكر اىتقاد 

مة فٛ ٓهكف أف  أحدٌا:، عمِ ٌذا الخبر كأهثالً هف كجكي ٌذي اٖخبار أخبار طٓك
الراكم إىها ركاٌا بمفظ أف  فالظاٌر، ضبطٍا بمفظ الرسكؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ

كثاىٍٓا: أىٍا خبر عف كاقعة ، كعمِ ٌذا التقدٓر ٚ ٓككف شْء هىٍا حجة، ىفسً
ت عمِ كجكي هختمفة هع ا، كاحدة  كذلؾ، -الىقصاف  –لٓزادات كالىقصاىات كأىٍا رٓك
أٓضان  هها ٓطرؽ التٍهة إلٍٓا. كثالثٍا: أىٍا هشتهمة عمِ التشبًٓ كذلؾ باطؿأٓضان 

ٓطرؽ أٓضان  . كذلؾالقرآفٓطرؽ التٍهة إلٍٓا. كرابعٍا: أىٍا كردت عمِ خٛؼ ظاٌر 
فمك ، ىقمٍا التٍهة إلٍٓا. كخاهسٍا: أىٍا خبر عف كاقعة عظٓهة تتكافر الدكاعْ عمِ

                                           

ـ. 6509ركاي البخارم رقـ( 1) . كتاب التكحٓد، باب كٛـ الرب عز كجؿ ٓـك القٓاهة هع اٖىبٓاء كغٌٓر
 .، كتاب الرقاؽ، باب صفة الجىة193كهسمـ رقـ 
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حد التكاتر كحٓث لـ ٓكف كذلؾ فقد تطرقت التٍهة إلِ  لكجب بمكغً كاف صحٓحان 
اٚعتهاد عمِ خبر الكاحد الذم ٚ ٓفٓد إٚ الظف فْ الهسائؿ أف  كسادسٍا:، إلٍٓا

ة ٌذي بقكلً )أجاب أصحابىا الهعتزلأقكاؿ عمِ  . كذكر الرد(1)القطعٓة غٓر جائز(
ان كؿ بأف  عف ٌذي الهطاعف ف كاف هرٓك بأحاد إٚ أىٍا  كاحد هف ٌذي اٖخبار كا 

ك خركج أٌؿ العقاب هف الىار بسبب الشفاعة  كثٓرة جدان  كبٓىٍا قدر هشترؾ كاحد ٌك
 .(2)فٓككف حجة كا أعمـ.(، فٓصٓر ٌذا الهعىِ هركٓا عمِ سبٓؿ التكاتر

ك ا عمًٓ صمِ  إثبات الشفاعة لسٓدىا هحهدعمِ  حادٓث دالةاٖأف  ٓرل ٌك
صمِ ا عمًٓ كسمـ ٚ ٓشفع لبعض  هحهدان أف  كسمـ )كأها اٖحادٓث فٍْ دالة عمِ

لبتة اٚ ٓشفع ٖحد أىً  كذلؾ ٚ ٓدؿ عمِ، الىاس ٚك ٓشفع فْ بعض هكاطف القٓاهة
أىً  ٓهتىع هف الشفاعة فْ جهٓع الهكاطف كالذم ىحققًأىً  ٚك، هف أصحاب الكبائر

 فمعؿ الرسكؿ لـ ٓكف هأذكىان ، الشافعٓف ٚ ٓشفع إٚ بإذف ا أحدا هفأف  تعالِ بٓف
، فٛ ٓشفع فْ ذلؾ الهكاف ٚك فْ ذلؾ الزهاف، فْ بعض الهكاضع كبعض اٖكقات

ثـ ٓصٓر هأذكىا فْ هكضع آخر كفْ كقت آخر فْ الشفاعة فٓشفع ٌىاؾ كا 
 .(3)أعمـ.(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .69ص 3، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 2)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 3)
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 انفصم انطبدش: انطًعٛبد عٍ اإليبو انراز٘ 

 أرثعخ يجبحثٔٚشتًم عهٗ 

 .المبحث األول: التعريف بالغيب
 .المبحث الثاني: المالئكة

 المبحث الثالث: الجن 
 .المبحث الرابع: اليوم اآلخر
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 انًجحث األٔل

 انتعرٚف ثبنغٛت

 
 تٕطئخ:

ْ تمؾ اٖشٓاء التْ خمقٍا ا  الغٓبٓاتالسهعٓات أك  ثـ غٓبٍا عىا  تعالٌِك
بحٓث ٚ ٓهكف لمعقؿ البشرم كحدي إثبات كجكدٌا أك ىفٍٓا هٍها أكتْ هف قكم إٚ 

هثؿ الهٛئكة كالجف كالهكت ، عف طٓرؽ السهع هف ىبْ صادؽ عف طٓرؽ الكحْ
 كىعٓـ كعذاب القبر كالهٓعاد كالبعث كالحشر.

 لغيب لغة واصطالحا :المطمب األول: تعريف ا
 تعريف الغيب لغة:

 ،الغٓب الشؾ غٓاب كغٓكب ككؿ ها غاب عىؾ كها أطهأف هف اٖرض
ها كقـك غٓب كغٓاب  كغاب الشْء فْ الشْء ٓغٓب غٓابة بالكسر كغٓبة بكسٌر

كالغٓب الشؾ كجهعً غٓاب كغٓكب كالغٓب كؿ ها غاب  (1)كغٓب هحركة غائبكف
قاؿ: سهعت صكتان هف كراء الغٓب أم هف هكضع ٚ أراي كقد تكرر فْ الحدٓث ، ٓك

ٛن فْ القمكب أك ك كؿ ها غاب عف العٓكف سكاء كاف هحص غٓر  ذكر الغٓب ٌك
ك جهع غٓب كالغٓب ٌك  (2)هحصؿ كقرئ الغٓكب بالحركات الثٛث فْ الغٓف ٌك

 .(3)ر الذم غاب كخفْ جدان اٖه

 :اصطالحا  الغيب 
أها الغٓب فْ اٚصطٛح فٛ ٓختمؼ فْ هعىاي العاـ هف هعىاي المغكم فٍك 
ٌٚ ا سبحاىً كتعالِ ٚك طٓرؽ لتحصٓمً إٚ بكاسطتً سبحاىً  العمـ الذم ٚ ٓعمهً إ

ىها ٌك بكحْ هف ا سبحاىً ك أحد  كتعالِ فإف عمهً  .تعالِفٛ ٓككف بذاتً كا 
  

                                           

 .155ص 1القاهكس الهحٓط ج( 1)
 .654، ص1، ج لساف العرب( 2)
 .334، ص4الشككاىْ ، ج هاـفتح القدٓر: ا٘( 3)
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 أىمية اإليمان بالغيب:
، عف غٓري هف الكائىات، إف ا٘ٓهاف بالغٓب هف الخصائص الههٓزة لٙىساف

أها الغٓب فإف ا٘ىساف ، الهحسكس إدراؾالحٓكاف ٓشترؾ هع ا٘ىساف فْ أف  ذلؾ
ؿ لٙٓهاف بً بخٛؼ الحٓكاف لذا كاف ا٘ٓهاف بالغٓب ركٓزة أساسٓة هف ، كحدي الهٌؤ

ة كمٍاركائز  فقد جاءت الشرائع بكثٓر هف اٖهكر ، ا٘ٓهاف فْ الدٓاىات السهآك
ٌٚ بطٓرؽ الكحْ الثابت فْ الكتاب إلِ  الغٓبٓة التْ ٚ سبٓؿ لٙىساف العمـ بٍا إ

كعف السهاكات السبع كها فٍٓف ، كالحدٓث عف ا تعالِ كصفاتً كأفعالً السىةك 
لشٓاطٓف كالجف كغٓر ذلؾ هف الحقائؽ كعف الهٛئكة كالىبٓٓف كالجىة كالىار كا

ٌٚ بالخبر الصادؽدراكا٘ٓهاىٓة الغٓبٓة التْ ٚ سبٓؿ ٘ عف ا ، ٍا كالعمـ بٍا إ
 تعالِقاؿ ، ٓةالقرآىكقد كرد لفظ الغٓب فْ كثٓر هف أٓات  كرسكلً

(     
     

   
  

   
   
   

     
   

    
    

  
 )(1)  قكؿ  تعالِٓك

(   
   

   
   

  
   )(2) 
ا هف أٓات  .كغٌٓر

                                           

 .5إلِ  1سكرة البقرة أٓات هف ( 1)
 .105 ، أٓةسكرة التكبة( 2)
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 : الغيب عند الرازي:الثاني المطمب
 تعالِالغٓب عىد تفسٓري لقكلً  هعىِا٘هاـ الرازم ٓذكر تفسٓٓرف لأف  كىجد

(  
  

  
  )(1). 

ك)بالغٓب صفة  (2)(ْالهعتزلأبك هسمـ اٖصفٍاىْ )إلِ  اٖكؿ ىسبً ٌك
ٚ ، الهؤهىٓف هعىاي أىٍـ ٓؤهىكف با حاؿ الغٓب كها ٓؤهىكف بً حاؿ الحضكر

ذا خمكاإذا  كالهىافقٓف الذٓف شٓاطٓىٍـ قالكا: إىا هعكـ إلِ  لقكا الذٓف آهىكا قالكا آهىا كا 
 )إىها ىحف هستٍزئكف. كىظٓري قكلً تعالِ 

    
    

   
)(3) قكؿ الرجؿ لغٓري: ىعـ الصدٓؽ لؾ فٛف بظٍر الغٓب ككؿ ذلؾ ، ٓك

ـ هكافقا لباطىٍـ هبآىتٍـ لحاؿ الهىافقٓف الذٓف ٓقكلكف ك  هدح لمهؤهىٓف بككف ظاٌٌر
 فالغٓب عىدي ضد الحضكر. (4)بأفكاٌٍـ ها لٓس فْ قمكبٍـ(

 كىسب ٌذا القكؿ (5)كالتفسٓر الثاىْ )الغٓب ٌك الذم ٓككف غائبا عف الحاسة(
ك غٓب ٓدؿ عمًٓ دلٓؿ كىصؿ السىةإجهاع أٌؿ إلِ  هعرفتً عف طٓرؽ إلِ  ٌك

ذا ٓدخؿ تحتً العمـ با كصفاتً ككتبً أىبٓائً كالٓـك اٖخر ك  التفكٓر كالتدبر ٌك
ذا ٌك الغٓب الذم ك  كالشرائع ٓستحؽ الهؤهىٓف الهدح عمًٓ )فالهراد هف اٖحكاـ ٌك

                                           

 .3 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
العالـ بالتفسٓر كبغٓري هف صىكؼ العمـ، قد  الهعتزلْهسمـ هحهد بف بحر اٖصفٍاىْ الكاتب  (2)

تكلِ أهري. ذكري هحهد بف  كقاؿ: لً  إسحاؽصار عاهؿ أصبٍاف كعاهؿ فارس لمهقتدر ٓكتب لً ٓك
ؿ لحكـ التىٓزؿ عمِ هذٌب  == == ة أربعة عشر هجمدان، الهعتزلهف الكتب: كتاب جاهع التأٓك

كتاب جاهع رسائمً كتاب حهزة كتاب الىاسخ كالهىسكخ، كتاب فْ الىحك، كسهْ حهزة كتابً فْ 
ؿ القرآف  .شرح التأٓك

 .52 ، أٓةسكرة ٓكسؼ( 3)
 .30، ص2، ج الكبٓر التفسٓر( 4)
 ٍا.ىفسالصفحة الهرجع السابؽ ( 5)
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ستدلكا بأف  ٌذي أٓة هدح الهتقٓف بأىٍـ ٓؤهىكف بالغٓب الذم دؿ عمًٓ دلٓؿ ٓتفكركا ٓك
كعمِ ٌذا ٓدخؿ فًٓ العمـ با تعالِ كبصفاتً كالعمـ بأخرة كالعمـ بالىبكة ، فٓؤهىكا بً

أف  اٚستدٚؿ هشقة فٓصمحكالعمـ باٖحكاـ كبالشرائع فإف فْ تحصٓؿ ٌذي العمـك ب
 .(1)ٓككف سببا ٚستحقاؽ الثىاء العظٓـ(

)لك كاف الهراد هف قكلً:  أتْقكلً بعمِ  هسمـ استدؿ ْأبأف  كذكر الرازم
الذٓف ٓؤهىكف بالغٓب ٌك ا٘ٓهاف باٖشٓاء الغائبة لكاف الهعطكؼ ىفس الهعطكؼ 

ىً غٓر جائز: الثاىْ: لك حهمىاي عمِ ا٘ٓهاف ، عمًٓ بأف  بالغٓب ٓمـز إطٛؽ القكؿكا 
ك خٛؼ قكلً تعالِ، ا٘ىساف ٓعمـ الغٓب   :)ٌك

   
     

     
     

    
     

     
)(2) أها لك فسرىا أٓة بها قمىا ٚ ٓمـز ٌذا الهحذكر. 
فعمِ ، لفظ الغٓب إىها ٓجكز إطٛقً عمِ هف ٓجكز عمًٓ الحضكر، الثالث

فقكلً: الذٓف ٓؤهىكف ، ٌذا ٚ ٓجكز إطٛؽ لفظ الغٓب عمِ ذات ا تعالِ كصفاتً
كاف الهراد هىً ا٘ٓهاف بالغٓب لها دخؿ فًٓ ا٘ٓهاف بذات ا تعالِ  بالغٓب لك
الركف العظٓـ فْ ٖف  كذلؾ غٓر جائز، ٚك ٓبقِ فًٓ إٚ ا٘ٓهاف بأخرة، كصفاتً

فكٓؼ ٓجكز حهؿ المفظ عمِ هعىِ ٓقتضْ ، ا٘ٓهاف ٌك ا٘ٓهاف بذات ا كصفاتً
 (3)اخترىاي لـ ٓمزهىا ٌذا الهحذكر( خركج اٖصؿ أها لك حهمىاي عمِ التفسٓر الذم

ها ٓجكز هىً الحضكر كالهشاٌدة عمِ  كهف قكلً ٌذا ٌك ٚ ٓطمؽ لفظ الغٓب إٚ
 كعمْ ذلؾ بىْ هذٌبً.
ٛن قكلً ٌذا عمِ  كقد رد الرازم قكلً: ٓؤهىكف أف  )كالجكاب عف اٖكؿ: قائ

كالذٓف ٓؤهىكف بها بالغٓب ٓتىاكؿ ا٘ٓهاف بالغائبات عمِ ا٘جهاؿ ثـ بعد ذلؾ قكلً: 
                                           

  .30، ص2( التفسٓر الكبٓر، ج1)
 .59 ، أٓةىعاـسكرة اٖ( 2)
 .30، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
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أىزؿ إلٓؾ كها أىزؿ هف قبمؾ ٓتىاكؿ ا٘ٓهاف ببعض الغائبات فكاف ٌذا هف باب 
ك جائز كها فْ قكلً: كهٛئكتً كرسمً كجبٓرؿ، عطؼ التفصٓؿ عمِ الجهمة  ٌك

فكاف ذلؾ ، ٚ ىزاع فْ أىا ىؤهف باٖشٓاء الغائبة عىاأىً  ؿ كعف الثاىْ:ئٓهٓكاك 
ٍٓف جهٓعا. فإف قٓؿ أتقكلكف: العبد ٓعمـ الغٓب أـ ٚ؟ التخصٓص ٚزها عمِ الكج

لِ ها ٚ دلٓؿ عمًٓ أها الذم ٚ دلٓؿ إلِ  الغٓب ٓىقسـأف  قمىا قد بٓىا ها عمًٓ دلٓؿ كا 
تقكؿ: أف  كأها الذم عمًٓ دلٓؿ فٛ ٓهتىع، عمًٓ فٍك سبحاىً كتعالِ العالـ بً ٚ غٓري

فٓد ، ىعمـ هف الغٓب ها لىا عمًٓ دلٓؿ كعمِ ٌذا الكجً قاؿ ، الكٛـ فٛ ٓمتبسٓك
أف  . كعف الثالث: ٚ ىسمـدلةأقساـ اٖأحد  العمهاء: اٚستدٚؿ بالشاٌد عمِ الغائب

الهتكمهٓف أف  كالدلٓؿ عمِ ذلؾ، لفظ الغٓبة ٚ ٓستعهؿ إٚ فٓها ٓجكز عمًٓ الحضكر
ر ٓقكلكف ٌذا هف باب إلحاؽ الغائب بالشاٌد.   تعالِ كصفاتً دكف بالغائب ذات آٓك

ـي اٍلغيٓيكًب أف  )قيؿٍ  تعالِ. كعىد تفسٓري لقكلً (1)كا أعمـ( َّٛ ؽٍّ عى بٍّْ ٓىٍقًذؼي ًباٍلحى  (2)(رى
ك  ٓفسر عمـ الغٓب بعمـ الساعة كأحكالٍا )عٛـ الغٓكب أم ها ٓخبري عف الغٓب ٌك

 .(3)قٓاـ الساعة كأحكالٍا فٍك ٚ خمؼ فًٓ فإف ا عٛـ الغٓكب(
 كالجهاعة السىةها ذٌب إلًٓ أٌؿ إلِ  الرازم قد ذٌبأف  ذلؾ ىجد هف كؿ

 الغٓب ٌك العمـ بذات ا كصفاتً كهٛئكتً كالٓـك اٖخرأف  إلِ اٖشاعرةأسٛفً ك 
 أحكالً.ك 

  

                                           

 .31، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .48 ، أٓةسكرة سبا( 2)
 .216، ص25ج ، فسٓر الكبٓرتال( 3)
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 انًجحث انثبَٙ

 انًالئكخ

 

 المطمب األول: التعريف بالمالئكة:
ؿ ك  ،الهٛئكة جهع همؾ ٛليًٌـ صىؼ هف خمؽ الٌمً جى هعمكهاتىا عىٍـ ك  ،جى

، هشٍكدان بالىسبة إلٓىاك  هحسكسان  عالهان عالـ الهٛئكة لٓس ٖف  ذلؾك  ،هحدكدة جدان 
ٌٚ بكاسطة إلِ  طٓرؽ لىافٛ  الكٓرـ أك  القرآفهعرفة عالهٍـ أك هعرفة خصكصٓاتٍـ إ

ة عف الىبْ )صمِ ا عمًٓ كآلً( فهعمكهاتىا تقتصر عمِ ها كرد ، اٖحادٓث الهرٓك
ًكمى فْ صفات الهٛئكة ٚ أف ك  ،اٖحادٓث الشٓرفةك  الكٓرـ القرآفبٓاىً فْ  كثٓران هها ري

ة.، تستكعبٍا عقكلىا  ذلؾ ٖىٍا خارجة عف هقآٓسىا الدىٓٓك
 ) تعالِكقد ذكر الرازم تعٓرؼ الهٛئكة عىد تفسٓري لقكلً 

   
    

    
    

  
   

     
    )(1)  ؿ ٓقك

الهألكة كاٖلككة الرسالة ك  إلًٓ أم أرسمىْ إلًٓٓقاؿ ألكىْ ، )الهمؾ أصمً هف الرسالة
حذفت الٍهزة كألقٓت حركتٍا عمِ ها قبمٍا طمبا لمخفة « هٗكة»كأصمً الٍهزة هف 
الهٛئؾ جهع هٗؾ عمِ اٖصؿ «: الكشاؼ»قاؿ صاحب ، لكثرة استعهالٍا

لحاؽ التاء لتأىٓث الجهع(  .(2)كالشهائؿ فْ جهع شهأؿ كا 
ؿ الهك  ككصؼ ا عز ؿ جٛلًجى ٍمؽ هف هخمكقاتً جى ـ ذك ، ٛئكة بأىٍـ خى ٌك

، ٚ ٓعصكىًك  ٌـ عباده  ٓعبدكىً كٓعهمكف بأهريك  ،هكتك  حٓاةك  أجىحةك  عقؿك  إرادة
ٌـ عمِ درجات ك  ،لٓست لٍـ ىفس أٌهارة بالسكءك  ،ٚك ٓكصفكف بالذككرة ٚك باٖىكثة

                                           

 .30 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .174، ص2التفسٓر الكبٓر ج( 2)
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الهمكاف المذاف ٓسٌجٛف عهؿ هىٍـ ك  ،كركح القدس، هف الفضؿ فهىٍـ الركح اٖهٓف
ـ هف الهٛئكة.ك  أعكاىًك  هىٍـ همؾ الهكتك  ،ا٘ىساف  غٌٓر

ٛن لتبمٓغ الكحْك  ٌذا ىزاؿ الهقٌدرات فْ لٓمة ك  ٓختار الٌمً هف الهٛئكة رس ا 
ـ الٌمً بً ٚك ٓعصكىًك  ،ٓحشركف ٓـك القٓاهةك  ،القدر  تعالِٓقكؿ  ٓقكهكف بها ٓأهٌر

   )فْ كصفٍـ 
     

   
 )(1)  قكؿ  ) تعالِٓك

   
    

    
 )(2)  قكؿ ٓك

  ) تعالِ
  

   
    

    
   )(3) 
قكؿ     ) تعالِٓك

      
    

 )(4).  ْفقد كرد عف السٓدة عائشة رضْ ا  السىةأها ف
ا عمًٓ كسمـ: خمقت الهٛئكة هف ىكر كخمؽ صمِ  عىٍا قالت )قاؿ رسكؿ ا

 .(5)الجاف هف هارج هف ىار كخمؽ ادـ هها كصؼ لكـ(

                                           

 .6 ، أٓةسكرة التحٓرـ( 1)
 .19 ، أٓةسكرة الزخرؼ( 2)
 .13 ، أٓةسكرة الرعد( 3)
ر أٓات  سكرة( 4)  .21 - 19التكٓك
 (.7687صحٓح هسمـ باب الرقاؽ حدٓث رقـ )( 5)
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لطٓفة ٌكائٓة تقدر عمِ التشكؿ بأشكاؿ كقد عرفٍا الرازم بأىٍا )أجساـ 
ٌذا ٌك قكؿ أكثر الهسمهٓف. أها عبدت أف  كذكر (1)هختمفة هسكىٍا السهكات(

ك الهٛئكة ٌْ أف  اٖكثاف فإىٍـ ٓعرفكىٍا بأىٍا )قكؿ طكائؼ هف عبدت اٖكثاف ٌك
، ا٘ىحاس فإىٍا بزعهٍـ أحٓاء ىاطقةك  الحقٓقة فْ ٌذي الككاكب الهكصكفة با٘سعاد

أها الىصارل  (2)الهىحسات هىٍا هٛئكة العذاب(ك  كأف الهسعدات هىٍا هٛئكة الرحهة
ك الهٛئكة فْ الحقٓقة ٌْ أف  فقد عرفكا الهٛئكة باىٍا )قكؿ طكائؼ هف الىصارل ٌك

ٌذي الىفكس ٖف  اٖىفس الىاطقة الهفارقة ٖبداىٍا عمِ ىعت الصفاء كالخٓٓرة كذلؾ
ف كاىت خبٓثة كدرة فٍْ ، لصة فٍْ الهٛئكةكاىت صافٓة خاأف  الهفارقة كا 

إثبات كجكد الهٛئكة عمِ  هجهعكف اٖىبٓاء جهٓعان أف  الرازم ٓرلك  (3)الشٓاطٓف(
بؿ ، )كأها الدٚئؿ الىقمٓة فٛ ىزاع البتة بٓف اٖىبٓاء عمٍٓـ السٛـ فْ إثبات الهٛئكة

 .(4)ذلؾ كاٖهر الهجهع عمًٓ بٓىٍـ كا أعمـ(
 هجهكعات لكؿ هجهكعة عهؿ كهٍاـ ككؿ بٍاإلِ  الرازم الهٛئكةكلقد قسـ 

كزعهكا ، كا أىٍا هكجكدات غٓر هتحٓزة ٚك حالة فْ الهتحٓزأثبتهف الىاس  كثٓران )أف 
ثـ ٌذي الهكجكدات قد تككف عالٓة هقدسة عف ، أىٍا هكجكدات هجردة عف الجسهٓة

ْ الهٛئكة الهقربكف، تدبٓر اٖجساـ بالكمٓة  قاؿ ا تعالِ: كها، ٌك
(    

     
   

  )(5)  مٍٓا هرتبة اٖركاح ٓك
 كها قاؿ تعالِ:، كأشرفٍا حهمة العرش، الهتعمقة بتدبٓر اٖجساـ

(  
    

   

                                           

 .175، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 2)
 .175، ص2تفسٓر الكبٓر، جال( 3)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 4)
 .19 ، أٓةسكرة اٖىبٓاء( 5)
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 )(1) كالهرتبة الثاىٓة: الحافكف حكؿ العرش ،
  ) كها قاؿ تعالِ:

    
    

   
    

 )(2)  كالهرتبة الثالثة: هٛئكة
كالهرتبة الخاهسة: هٛئكة ، هٛئكة السهكات طبقة طبقة كالهرتبة الرابعة:، الكرسْ

كالهرتبة ، كالهرتبة السادسة: هٛئكة كرة الٍكاء الذم ٌك فْ طبع الىسٓـ، كرة اٖثٓر
، كالهرتبة الثاهىة: هرتبة اٖركاح الهتعمقة بالبحار، الزهٍٓررالسابعة: هٛئكة كرة 

كالهرتبة العاشرة: هرتبة اٖركاح ، كالهرتبة التاسعة: هرتبة اٖركاح الهتعمقة بالجباؿ
 .(3)السفمٓة الهتصرفة فْ ٌذي اٖجساـ الىباتٓة كالحٓكاىٓة الهكجكدة فْ ٌذا العالـ(

 ة والبشر:: التفضيل بين المالئكالثاني مطمبال
 عدة أقكاؿ ٌْ:إلِ  هسألةفْ ٌذي ال ٓٓفسٛها٘اختمفت هقاٚت 

لًٓ ذٌبت ، اٖكؿ: تفضٓؿ الهٛئكة عمِ البشر هطمقان  كاستدلكا ، ةالهعتزلكا 
هف كتاب ا كسىة رسكلً صمِ ا عمًٓ كسمـ لٍا كجٍٍا فْ الدٚلة عمِ  أدلةب

   ) كقكلً سبحاىً فْ بىْ آدـ، قكلٍـ
    

  
  
  

    
 )(4) كؿ فهف ٓككف عمِ  كثٓر كلـ ٓقؿعمِ  فقاؿ

 )كبقكلً سبحاىً ، الخارج هف ٌذا الكثٓر إٚ الهٛئكة
   

    
  

                                           

 .17 ، أٓةسكرة الحاقة( 1)
 .75 ، أٓةالزهر سكرة( 2)
 .79، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .70 ، أٓةسكرة ا٘سراء( 4)
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)(1) ذا داؿ فْ المغة أفضؿ هف الهعطكؼ عمًٓ  الهعطكؼأف  عمِ ٌك

     )كبقكلً سبحاىً 
    
    

      
      

  
   

 )(2) (عىدٌـ أىْ ٚ ادعْ فكؽ  هعىِكال
ٓقكؿ ا تعالِ: أىا عىد ظف عبدم ا عمًٓ كسمـ )صمِ  بقكلً السىةهىزلتْ كهف 

ف ذكرىْ فْ هٗ ، فإف ذكرىْ فْ ىفسً ذكرتً فْ ىفسْ، ذكرىْإذا  كأىا هعً، بْ كا 
 .(3)(ذكرتً فْ هٗ خٓر هىً

ك هذٌب   اٖشاعرةالثاىْ: تفضٓؿ اٖىبٓاء كصالحْ البشر عمِ الهٛئكة: ٌك
 ) تعالِكقكلً  ظاٌرة الدٚلة عمِ قكلٍـ أدلةكاستدلكا ب

  
   

   
   
 )(4) الفاضؿ ٚ ٓسجد أف  )كقالكا

  ) تعالِلمهفضكؿ كقكلً 
  

   
  )(5( )6). 

                                           

 .172 ، أٓةسكرة الىساء( 1)
 .50 ، أٓةىعاـسكرة اٖ( 2)
 (.2675( كهسمـ فْ صحٓحً برقـ )7 405ركاي البخارم فْ صحٓحً برقـ )( 3)
 .34 ، أٓةسكرة البقرة( 4)
 .7 ، أٓةسكرة البٓىة( 5)
، 13، ج فتح البارم ٚبف حجر ك 439، ص226ص – 48، صشعرما٘سٛهٓٓف: لٗهقاٚت ( 6)

ة 386ص  .277، صشرح الطحآك
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ٌذا فْ التفضٓؿ بٓف الهٛئكة كالبشر أها التفضٓؿ بٓىٍـ كبٓف اٖىبٓاء فقد 
اٖىبٓاء كحججٍـ ٓقكلكف )هف عمِ  بأفضمٓة الهٛئكةأكرد الرازم أقكاؿ الذٓف ٓقكلكف 

ٓككف هقدها عمِ الكٛـ فْ اٖىبٓاء أف  الىاس هف قاؿ الكٛـ فْ الهٛئكة ٓىبغْ
ا تعالِ قدـ ذكر ا٘ٓهاف بالهٛئكة عمِ ذكر ا٘ٓهاف بالرسؿ أف  لكجٍٓف: اٖكؿ:
   )فْ قكلً: 

    
    

  
   

    
   
   

   
)(1). 

الرسكؿ فْ تبمٓغ الكحْ كالشٓرعة فكاف  الهمؾ كاسطة بٓف ا كبٓفأف  الثاىْ:
 .(2)هقدها عمِ الرسكؿ(

اٖىبٓاء أفضؿ هف الهٛئكة فحجتٍـ فْ ذلؾ )الكٛـ فْ بأف  أها الذٓف ٓقكلكف
هعرفة كجكد الهٛئكة إلِ  الىبكات هقدـ عمِ الكٛـ فْ الهٛئكة ٖىً ٚ طٓرؽ لىا

كٛـ فْ الهٛئكة فٛ جـر كجب فكاف الكٛـ فْ الىبكات أصٛ لم، بالعقؿ بؿ بالسهع
 .(3)تقدٓـ الكٛـ فْ الىبكات(

الهٛئكة قبؿ الىبْ بالشرؼ أف  ٓرل أها رأم الرازم فقد جهع بٓف القكلٓف فٍك
 )كاٖكلِ هعرفتٍا بعد إٓهاىىا بالىبْإلِ  كالعمٓة كبعد الىبْ فْ عقكلىا ٖىىا تكصمىا

فْ عقكلىا كأذٌاىىا بحسب كصكلىا  ٓقاؿ الهمؾ قبؿ الىبْ بالشرؼ كالعمٓة كبعديأف 
شرؼ الرتبة لمعالـ العمكم ٌك أف  ٚ خٛؼ بٓف العقٛء فْأىً  إلٍٓا بأفكارىا. كاعمـ

 .(4)شرؼ الرتبة لمعالـ السفمْ ٌك كجكد ا٘ىساف فًٓ(أف  كجكد الهٛئكة فًٓ كها

                                           

 .285 ، أٓةسكرة البقرة( 1)
 .174، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .174، ص2( التفسٓر الكبٓر، ج3)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 4)
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ا عمًٓ صمِ  سٓدىا هحهدأف  عمِ ف هجهعكفٓالهسمهأف  الباحثة لكتر 
ة كاىت أـ سفمٓةعمِ  ٌك أفضؿ الهخمكقاتكسمـ  أها أفضمٓة ، ا٘طٛؽ عمٓك
ة )عمِ  البشر أك البشرعمِ  الهٛئكة ككىت الهٛئكة فٍْ كها قاؿ شارح الطحآك

كهف حسف ، كأىٍا قٓرب هها ٚ ٓعىْ، لقمة ثهرتٍا هسألةترددت فْ الكٛـ عمِ ٌذي ال
 .(1)الهرء تركً ها ٚ ٓعىًٓ( إسٛـ

هف فضكؿ الهسائؿ كلٍذا لـ ٓتعرض  هسألةٌذي الأف  )كحاصؿ الكٛـكقاؿ: 
 .(2)(صكؿلٍا كثٓر هف أٌؿ اٖ

 
 

 
 

 
 
 
  انثبنثانًجحث 

 ٍ ـــــانج

 

 :واصطالحا   المطمب األول: التعريف بالجن لغة
كالجهاعة ٌْ ا٘ٓهاف بكجكدٌـ كقد  السىةالجف هف الغٓبٓات كعقٓدة أٌؿ 

الكٓرـ  القرآفكفْ ، الكٓرـ تتحدث عف الجف القرآفسكرة كاهمة فْ  تعالِاىزؿ ا 
ـ هكمفكف بعبادة ك  كثٓر هف أٓات السىةكصحٓح  اٖحادٓث التْ تؤكد كجكد الجف ٌك

   ) تعالِٓقكؿ ا ، ا
   

)(3)  تعالِكقاؿ ( 
   

                                           

ة: أبك العز الحىفْ( 1)  .287، صشرح الطحآك
 .288، صالسابؽالهرجع ( 2)
 .65 ، أٓةآراتذالهرجع سكرة ال( 3)
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 )(1)  ْجاء فْ الصحٓحٓف )اىطمؽ  السىةكف
سكؽ عكاظ كقد إلِ  ا عمًٓ كسمـ فْ طائفة هف أصحابً عاهدٓف ِرسكؿ ا صم

كأرسمت عمٍٓـ الشٍب فرجعت الشٓاطٓف ، حٓؿ بٓف الشٓاطٓف كبٓف خبر السهاء
قاؿ ها ، كأرسمت عمٓىا الشٍب، فقالكا: هالكـ ؟ فقالكا حٓؿ بٓىىا كبٓف خبر السهاء

فاىظركا ها ٌذا اٖهر الذم حدث ؟، حاؿ بٓىكـ كبٓف خبر السهاء إٚ ها قد حدث
فضربكا هشارؽ كاٖرض كهغاربٍا ٓىظركف ها ٌذا اٖهر الذم حاؿ بٓىٍـ  

، بىخمةصمِ  رسكؿ اإلِ  كبٓف خبر السهاء.قاؿ: فاىطمؽ الذٓف تكجٍكا ىحك تٍاهة
ك عاهد ك ٓصمْ بأصحاإلِ  ٌك ، القرآففمها سهعكا ، بً صٛة الفجرسكؽ عكاظ ٌك
قكهٍـ إلِ  فٍىالؾ رجعكا، فقالكا: ٌذا الذم حاؿ بٓىكـ كبٓف خبر السهاء، كتسهعكا لً

( الرشد فأهىا بً كلف ىشرؾ بربىا أحدان إلِ  ٍٓدم فقالكا: )ٓا قكهىا إىا سهعىا قراىا عجبان 
استهع ىفر أىً  إلِ ا عمًٓ كسمـ: )قؿ أكحْصمِ  ىبًٓعمِ  كاىزؿ ا عز كجؿ

كأىٍها ، )كفْ الحدٓث إثبات كجكد الشٓاطٓف كالجف ابف حجر كقاؿ (2)هف الجف(
ىها صارا صىفٓف باعتبار الكفر كا٘ٓهاف، لهسهْ كاحد  فٛ ٓقاؿ لهف اهف هىٍـ، كا 

 .(3)شٓطاف(أىً 
الشٓرفة الهطٍرة فاف ا٘ٓهاف  السىةالكٓرـ ك  القرآفهف  دلةكبعد كؿ ٌذي اٖ

بكجكد الجف هف هستمزهات ا٘ٓهاف اٖساسٓة. إىكاري ٓستمـز الكفر بها جاء فْ 
 .السىةالكتاب ك 

 تعريف الجن لغة:

                                           

 .130 ، أٓةسكرة اٖىعاـ( 1)
 .(449( كهسمـ فْ صحٓحً برقـ )4921صحٓح البخارم حدٓث رقـ ) (2)
 .675، ص8ابف حجر، ج  فتح البارم:( 3)



234 
 

ك التستر  ك هأخكذ هف اٚجتىاف ٌك الجف بالكسر جىس جهعْ كاحدي جىْ ٌك
 .(1)ٌك جىاف كاٚستخفاء كلقد سهكا بذلؾ ٚجتىاىٍـ هف الىاس فٛ ٓركف كالجهع

أف  اٖكؿ:، الرابعة: ذكركا قكلٓف فْ أىٍـ لـ سهكا بالجف هسألة)ال كقاؿ الرازم
كهىً الجىة ، كهىً الجىة ٚستتار أرضٍا باٖشجار، لفظ الجف هأخكذ هف اٚستتار

ـ عف العٓكف، لككىٍا ساترة لٙىساف كهىً الهجىكف ٚستتار ، كهىً الجف ٚستتاٌر
: ٚستتاري فْ البطف كهىً قكلً تعالِكهىً الجىٓف ، عقمً

(   
     
 )(2)  (3)ان أم كقآة كستر. 

 تعريف الجن في االصطالح:
، ىحك ها عمًٓ ا٘ىسافعمِ  الهكمفةك  ركاح العاقمة الهٓردةٌـ ىكع هف اٖ
طبٓعتٍـ ٚك بصكرتٍـ عمِ  هستكركف عف الحكاس ٚ ٓركفهجردكف عف الهادة 

تىاكحكف كلٍـ ذٓرة هكمفكف بعبادة عمِ  الحقٓقٓة كلٍـ قدرة شربكف ٓك التشكؿ ٓأكمكف ٓك
 .(4)أفعالٍـ فْ أخرةعمِ  هحاسبكفك  ا

ٛن أها الرازم فٓعرؼ الجف  لٓس الجف كالشٓاطٓف أىً  : )أطبؽ الكؿ عمِقائ
بؿ القكؿ ، جسهاىٓة كثٓفة تجْء كتذٌب هثؿ الىاس كالبٍائـعبارة عف أشخاص 

ف: اٖكؿ: أىٍا أجساـ ٌكائٓة قادرة عمِ التشكؿ بأشكاؿ هختمفة ، الهحصؿ فًٓ قٚك
كثٓرا هف الىاس أف  فٍاـ كقدرة عمِ أعهاؿ صعبة شاقة. كالقكؿ الثاىْ:ا  ك  كلٍا عقكؿ

كزعهكا أىٍا هكجكدات هجردة ، كا أىٍا هكجكدات غٓر هتحٓزة ٚك حالة فْ الهتحٓزأثبت
قرر الرازم (5)عف الجسهٓة( الجف ك  ٌىالؾ ىكعاف هف الجف اٖكؿ صالح هؤهفأف  ٓك

ـ الشٓاطٓف )كاعمـ عمِ كٛ القكلٓف فٍذي اٖركاح قد تككف هشرقة أىً  كاٖخر كافر ٌك

                                           

 .95، ص13، ج لساف العرب( 1)
 .2 ، أٓةكسكرة الهىافقكف 16 الهجادلة، أٓةسكرة ( 2)
 .82، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 4)
 .79، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
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ْ الهسهاة بالصالحٓف هف الجف، إلٍٓة خٓرة سعٓدة كقد تككف كدرة سفمٓة شٓررة ، ٌك
ْ الهسهاة بالشٓاطٓف(، قٓةش  .(1)ٌك

 ) :الكٓرـ القرآفكالجف هخمكؽ هف ىار كها جاء فْ 
    

 )(2)  ذا ها قرري الرازم ٛن ٌك  الثالثة: فْ بٓاف هسألة)ال قائ
 الجف هخمكؽ هف الىار كالدلٓؿ عمًٓ قكلً تعالِ:أف 

(   
    )(3) 

  ) قاؿ:أىً  كقاؿ تعالِ حاكٓا عف إبمٓس لعىً ا
    

     
    

   )(4)  كقد ذكر
 اٖشاعرةا٘حٓاء كا٘هاتة كذكر أقكاؿ عمِ  لمجف قدرة أثبتٌىالؾ هف أف  الرازم

كعمِ ، لٍذي الشٓاطٓف قدرة عمِ ا٘حٓاء أثبتة فْ ذلؾ )هف الىاس هف الهعتزلك 
كعمِ تغٓٓر اٖشخاص عف صكرتٍا اٖصمٓة كخمقتٍا ، ا٘هاتة كعمِ خمؽ اٖجساـ

شْء هف ٌذي ٚ قدرة لٍا عمِ أىً  كقاؿ، كهىٍـ هف أىكر ٌذي اٖحكاؿ، ةٓكلاٖ
 .اٖحكاؿ

القدرة عمِ ا٘ٓجاد كالتككٓف كا٘حداث أف  أها أصحابىا فقد أقاهكا الدٚلة عمِ
 .فبطمت ٌذي الهذاٌب بالكمٓة، لٓست إٚ 
فٛ جـر ، ا٘ىساف قادر عمِ إٓجاد بعض الحكادثأف  ة فقد سمهكاالهعتزلكأها 

، ا عمِ خمؽ اٖجساـ كالحٓاةٌذي الشٓاطٓف ٚ قدرة لٍأف  بٓافإلِ  صاركا هحتاجٓف
كالقدرة ٚ تصمح ٘ٓجاد ، قادر بالقدرةفإىً  ككؿ جسـ، قالكا الشٓطاف جسـأف  كدلٓمٍـ
كقد بىك ٌذي ، الشٓطاف جسـأف  فٍذي الهقدهات ثٛث: الهقدهة اٖكلِ:، اٖجساـ

                                           

 .80، صالسابؽالهرجع ( 1)
 .15 ، أٓةسكرة الرحهف (2)
 .27 ، أٓةسكرة الحجر( 3)
 .12 ، أٓةسكرة اٖعراؼ (4)
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ها حاؿ فْ الهتحٓزأف  الهقدهة عمِ كلٓس لٍـ فْ ، ها سكل ا تعالِ إها هتحٓز كا 
ْ قكلٍـ الجسـ  -إثبات ٌذي الهقدهة شبٍة فضٛ عف حجة. كأها الهقدهة الثاىٓة:  ٌك

فمك كاف ، اٖجساـ هها تستمـز ههاثمةأف  فقد بىكا ٌذا عمِ -إىها ٓككف قادرا بالقدرة
، كبىاء ٌذي الهقدهة عمِ تهاثؿ اٖجساـ، شْء هىٍا قادرا لذاتً لكاف الكؿ قادرا لذاتً

ْ قكلٍـ ٌذي القدرة التْ لىا ٚ تصمح لخمؽ اٖجساـ فكجب -ة: كأها الهقدهة الثالث  ٌك
ذا -ٚ تصمح القدرة الحادثة لخمؽ اٖجساـأف  ٖىً ٓقاؿ لٍـ لـ ٚ ، ضعٓؼأٓضان  ٌك

ٓجكز حصكؿ قدرة هخالفة لٍذي القدرة الحاصمة لىا كتككف تمؾ القدرة صالحة لخمؽ 
فٍذا إتهاـ ، حاؿ اهتىاع كجكديٚ ٓمـز هف عدـ كجكد الشْء فْ الفإىً  اٖجساـ

 .(1)(هسألةالكٛـ فْ ٌذي ال
 : ىل يعمم الجن الغيب ؟:مسألة

ٖىٍـ بقكا فْ قٓد ىبْ ا سمٓهاف ٚ ٓعمهكف  هسألةحسـ ٌذي ال القرآفإف 
إىٍـ لك كاىكا ٓعمهكف الغٓب لعمهكا بهكتً كتحرركا هف  تعالِبهكتً فبٓف سبحاىً ك 

   )القٓد 
    
    

     
    
   

    
 )(2) ذا ها ذٌب إلًٓ الرازم : كقاؿ، ٌك

الثالثة  هسألةٓقكؿ )ال، ٓجب التكقؼ عف ٌذي الهباحث ٖىٍا تجمب الشؾ كالظىكف
الجف ٌؿ ٓعمهكف الغٓب؟ كقد بٓف ا تعالِ فْ كتابً أىٍـ بقكا أف  عشرة: اختمفكا فْ

ـ ها كاىكا ٓعمهكف هكتً ، فْ قٓد سمٓهاف عمًٓ السٛـ كفْ حبسً بعد هكتً هدة ٌك
ثـ ، كهف الىاس هف ٓقكؿ إىٍـ ٓعمهكف الغٓب، لغٓبكذلؾ ٓدؿ عمِ أىٍـ ٚ ٓعمهكف ا

خبر ببعض إلِ  فٍٓـ هف ٓصعدأف  اختمفكا فقاؿ بعضٍـ السهكات أك ٓقرب هىٍا ٓك
كهىٍـ هف قاؿ: لٍـ طرؽ أخرل فْ هعرفة الغٓكب ٚ ، الهٛئكة السىةالغٓكب عمِ 

                                           

 .90، ص1التفسٓر الكبٓر ج( 1)
 .14 ، أٓةأسكرة سب( 2)
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ٚ الظىكف فتح الباب فْ أهثاؿ ٌذي الهباحث ٚ ٓفٓد إأف  كاعمـ، ٓعمهٍا إٚ ا
 . (1)كالحسابات كالعالـ بحقائقٍا ٌك ا تعالِ.(

 
 

 
  

                                           

 .90، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
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 انًجحث انراثع

 انٕٛو األخر

 

 المطمب األول: التعريف باليوم اآلخر لغة واصطالحا :
أف  ثـ غٓبٍا عىا كعمْ الهؤهف تعالِالٓـك أخر هف الغٓبٓات التْ خمقٍا ا 

كاف ٌىالؾ ٓـك آخر لٓس بعدي ٓـك ، فٍٓالمحٓاة الدىٓا ساعة أخٓرة تىتٍْ أف  ٓؤهف
بعثٍـ كٓحاسبٍـ، تبدأ فًٓ حٓاة ثاىٓة ٌك ٓـك القٓاهة ها عمِ  ٓعٓد ا فًٓ العباد ٓك

ستهر ها ٚ إلِ  فعمكي كقدهكي هف أعهاؿ ٌذا ٌك الٓـك اٖخر أكلً هف كقت البعث ٓك
 ىٍآة.

 اليوم اآلخر )يوم القيامة( لغة:
أدخؿ فٍٓا الٍاء ، هف ا٘ىساف هف القٓاـ دفعة كاحدةالقٓاهة: أصمٍا ها ٓككف 

ـ قٓاهة، تىبٍٓان عمِ كقكعٍا دفعة. كقٓؿ: أصمً هصدر  .(1)قاـ الخمؽ هف قبكٌر
 اليوم اآلخر في االصطالح:
الحٓاة بعد إلِ  سٓعٓد العباد هرة أخرل تعالِا بأف  ٌك التصدٓؽ الجاـز
قاهة العدؿ فْ ، هكتٍـ؛ كذلؾ لهحاسبتٍـ ذا ٓستمـز ا٘ٓهاف بكؿ تفاصٓؿ ، شأىٍـكا  ٌك

 السىةكالتْ دلت عمٍٓا ، التْ أخبر بٍا الهكلِ تعالِ فْ كتابً، ا٘عادة كالجزاء
 .كالبعث كالحساب كالصحؼ كالهٓزاف كالصراط كالجىة كالىار كغٓر ذلؾ، الهطٍرة

كعمؿ  (2)ٓةالقرآىكقد سيهْ الٓكـ أخر بكثٓر هف اٖسهاء فْ أٓات 
كثرت أسهاؤي ، لكثرة أسهائً بقكلً )كؿ ها عظـ شاىً كتعددت صفاتً (3)القرطبْ

ذا هىٍج كٛـ العرب إٚ السٓؼ لها عظـ عىدٌـ هكضعً كتأكد ىفعً أف  ترل ٌك

                                           

 .(ـك ، هادة: )ؽ362، ص11، ج لساف العرب ٚبف هىظكر (1)
ا ا٘( 2) القرطبْ فْ التذكرة فْ أحكاؿ ألهكتْ كأهكر أخرة: طبعة الهكتبة السمفٓة الهدٓىة  هاـذكٌر

 .الهىكرة
بف فرح اٖىصارم الخزرجِ اٖىدلسْ القرطبْ ، كاف  أحهدالقرطبْ ٌك أبك عبد ا هحهد بف ( 3)

عارفا با زاٌدا فْ الدىٓا هشتغٛ بأهكر أخرة هف هؤلفاتً التفسٓر الهسهْ )الجاهع ٖحكاـ  عالهان 
ا تكفْ فْ هٓىة الخصٓب كدفف بٍا عاـ القرآف   ٌػ،671( ككتاب التذكرة فْ أحكاؿ ألهكتْ كغٌٓر
 .322، ص5، ج لمزر كمْ عٛـاٖ



239 
 

ا ككثرت  لدٍٓـ كهكقعً جهعكا لً خهسهائة اسـ كلً ىظائر. فالقٓاهة لها عظـ أهٌر
 .(1)عدٓدة ككصفٍا بأكصاؼ كثٓرة(فْ كتابً بأسهاء  تعالِأٌكالٍا سهاٌا ا 
    ) :تعالِٓقكؿ ا 

   
  

    
   

  
  

    
  

  
  

   
   

  
   

  
  

    
   

   
)(2)  تعالِكٓقكؿ: (  

   
   

 )(3)  قكؿ  ): تعالِٓك
  

   
    

    
  )(4) رل  ٓك

ا٘ٓهاف بالٓـك أخر ٓستمـز ا٘ٓهاف بها ٓدخؿ تحتً هف البعث أف  ا٘هاـ الرازم

                                           

 .214، صالتذكرة فْ أحكاؿ ألهكتْ: القرطبْ ،( 1)
 .177 ، أٓةسكرة البقرة( 2)
 .69 ، أٓةسكرة الحج( 3)
 .58 ، أٓةسكرة الحجر( 4)
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ا )كدخؿ تحت الٓكـ أخر: الهعرفة  بها ٓمـز هف أحكاـ كالحشر كالهٓزاف كغٌٓر
 .(1)سائر ها ٓتصؿ بذلؾ(إلِ ، الثكاب كالعقاب كالهعاد

رل رحهة ا كعدلً )كأها قكلً: هالؾ عمِ  الٓـك أخر ٌك دلٓؿأف  الرازم ٓك
ٓحصؿ بعد ٌذا الٓـك ٓـك آخر أف  هف لكاـز حكهتً كرحهتًأف  ٓـك الدٓف فٓدؿ عمِ

كٓظٍر فًٓ اٚىتصاؼ لمهظمكهٓف هف ، ٓظٍر فًٓ تهٓٓز الهحسف عف الهسْء
 .(2)كلك لـ ٓحصؿ ٌذا البعث كالحشر لقدح ذلؾ فْ ككىً رحهاىا رحٓها(، الظالهٓف

رل ا٘ٓهاف با كبالرسؿ )أف هف أىكر الٓـك أخر فٍك كافر أف  الرازم ٓك
إذ ربها ، كبالكتب هتِ حصؿ فقد حصؿ ا٘ٓهاف بالهٛئكة كالٓـك أخر ٚ هحالة

ىكر الٓكـ أىً  ثـ، ٓؤهف با كبالرسؿ كبالكتبأىً  ىسافادعِ ا٘ ٓىكر الهٛئكة ٓك
زعـ، أخر ٓجعؿ أٓات الكاردة فْ الهٛئكة كفْ الٓـك أخر هحهكلة عمِ أىً  ٓك

ؿال هىكر الهٛئكة كهىكر القٓاهة أف  فمها كاف ٌذا اٚحتهاؿ قائها ٚ جـر ىص، تأٓك
 .(3)كافر با(

هاك  الجىةإلِ  الٓكـ أخر البعث كآخر درجاتً أهاكأكؿ درجات  ىالؾ إلِ  ا  الىار ٌك
 ها شاء ا.إلِ  ٓككف الهستقر

 : الموت:المطمب الثاني
كالهكت  (4)الٓـك أخر ٓبدأ بالهكت بالىسبة لٙىسافأف  ذٌب بعض العمهاء

ْ حقٓقة أىً  حقٓقة كاقعة ٓراٌا البشر جهٓعا أهاهٍـ هع اختٛؼ أسبابً إٚ كاحدة ٌك
ك ٓشهؿ جهٓع الكائىات إلِ  اىقطاع ا٘ىساف عف الحٓاة الدىٓا كاىتقالً عالـ آخر ٌك

   ) :تعالِالحٓة ٓقكؿ 
    
   

     
     

   

                                           

 .215، ص5، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .228، ص1، ج ( التفسٓر الكبٓر2)
 .243، ص11، ج السابؽالهرجع ( 3)
 .16، ص1، ج الغزالْ ،التفسٓر إحٓاء عمـك الدٓف: ( 4)
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   )(1)  قكؿ ٓك
    ) تعالِ

    
    

   
   

      
   

 )(2)  ٓقكؿ الرازم فْ تفسٓر ٌذي أٓة
(    

) ْتعالِ ٓتكفِ اٖىفس التْ ٓتكفاٌا عىد الهكت أىً  ٓعى
رسؿ اٖخرلإلِ  ٓهسكٍا ٚك ٓردٌا الىفس أف  هسهِ ٓعىْ أجؿإلِ  البدف كقكلً: ٓك

 أجؿإلِ  البدف عىد الٓقظة كتبقِ ٌذي الحالةإلِ  التْ ٓتكفاٌا عىد الىكـ ٓردٌا
ْ هطابقة لمحقٓقة جؿكذلؾ اٖ، هسهِ ، ٌك كقت الهكت فٍذا تفسٓر لفظ أٓة ٌك

ر هشرؽ ، كلكف ٚ بد فًٓ هف هٓزد بٓاف فىقكؿ الىفس ا٘ىساىٓة عبارة عف جٌك
ك الحٓاة تعمؽ بالبدف حصؿ ضكئً فْإذا  ركحاىْ فْ أىً  فىقكؿ، جهٓع اٖعضاء ٌك

كأها فْ ، كقت الهكت ٓىقطع تعمقً عف ظاٌر ٌذا البدف كعف باطىً كذلؾ ٌك الهكت
ٓىقطع ضكئً عف ظاٌر البدف هف بعض الكجكي ٚك ٓىقطع ضكئً فإىً  كقت الىـك

الهكت اىقطاع تاـ أف  الهكت كالىكـ هف جىس كاحد إٚأف  فثبت، عف باطف البدف
ذا ثبت ٌذا ظٍر، كاهؿ كالىكـ اىقطاع ىاقص هف بعض الكجكي القادر العالـ أف  كا 

ر الىفس بالبدف عمِ ثٛثة أكجً أحدٌا: ٓقع ضكء الىفس أف  الحكٓـ دبر تعمؽ جٌك
ٓرتفع ضكء الىفس أف  عمِ جهٓع أجزاء البدف ظاٌري كباطىً كذلؾ الٓقظة كثاىٍٓا:

ٓرتفع ضكء أف  ً كذلؾ ٌك الىـك كثالثٍا:عف ظاٌر البدف هف بعض الكجكي دكف باطى
ك الهكت فثبت الهكت كالىكـ ٓشتركاف فْ ككف كؿ أف  الىفس عف البدف بالكمٓة ٌك

                                           

 .35 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 1)
 .42 ، أٓةسكرة الزهر( 2)
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عف أخر بخكاص هعٓىة فْ صفات  أحدٌهاثـ ٓهتاز ، كاحد هىٍها تكفٓا لمىفس
 .(1) كهثؿ ٌذا التدبٓر العجٓب ٚ ٓهكف صدكري إٚ عف القادر العمٓـ الحكٓـ(، هعٓىة

فالكؿ شْء  الهكت ٚ هحالة ٚك ٓىجً هف ذلؾإلِ  كؿ بشر صائرأف  كالحؽ
الهكت كحتِ اٖىبٓاء ٚ ٓىجكف هىً إلِ  هحتـك كجهٓع الىاس صائركف أجؿلً 
(   

 )(2) ًبد كحٓف ٓقرر ا الهكت ٚ بد هى أف  ٚك
ذا ها ٓقرري فْ  الكٓرـ  القرآفٓقع ٚك ٓقدـ سببا بؿ ا كحدي الحْ الذم ٚ ٓهكت ٌك

 .السىةك 
  

                                           

 .284، ص26، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .30 ، أٓةسكرة الزهر( 2)
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 البرزخ:المطمب الثالث: 
ستهر حتِ ىفخة الصكر التْ تبعث  أتْ فْ الترتٓب التالْ بعد الهكت ٓك ٓك

ـ كلٍذا ٓسهْ عالـ البرزخ بعالـ الصكر كها سهْ بعالـ القبر  الخمؽ هف قبكٌر
 لغة: البرزخ

 .(1)اهتزاجٍهاك  الهاىع هف اختٛطٍهاك  ،الحاجز بٓف الشٓئٓف
 تعالِالكٓرـ الفترة بعد الهكت كحتِ البعث بالبرزخ قاؿ  القرآفكقد سهْ 

(   
      

    
    
  )(2). 
مَّـى كىافى ٓتعكذ هىٍفى دبر )أف  السىةكفْ  سى ًً كى مىٍٓ مَِّ المًَّ عى ًً صى رىسيكؿى المَّ

ةً  ٍيـ ًإىْ أعكذ بؾ هف الجبف كأعكذ بؾ هف)، الصٛى ارزؿ العهر كأعكذ إلِ  أردأف  المَّ
 .(3)بؾ هف عذاب القبر(

 إثبات القٓاهة، كسائر أٌؿ الهمؿبؿ ، )هذٌب سائر الهسمهٓف ابف تٓهٓة ٓقكؿ
ـ، الكبرل ثبات الثكاب كالعقاب فْ ، كالثكاب كالعقاب ٌىاؾ، كقٓاـ الىاس هف قبكٌر كا 
 السىةكأٌؿ ، ٌذا قكؿ السمؼ قاطبة، ٓـك القٓاهةإلِ  ها بٓف الهكت، البرزخ

ىها أىكر ذلؾ فْ البرزخ، كالجهاعة لكف هف أٌؿ الكٛـ هف ، قمٓؿ هف أٌؿ البدع، كا 
إذا  الهٓتأف  كأئهتٍا، كأف هذٌب سمؼ اٖهة، إىها ٓككف عمِ البدف فقط، ٓقكؿ ٌذا

كلبدىً كأف الركح تبقِ بعد ، كأف ذلؾ ٓحصؿ لركحً، أك عذاب، ٓككف فْ ىعٓـ، هات
فٓحصؿ لً هعٍا الىعٓـ ، كأىٍا تتصؿ بالبدف أحٓاىان ، هىعهة أك هعذبة، هفارقة البدف

كقاهكا هف ، أجسادٌاإلِ  اهة الكبرل أيعٓدت اٖركاحكاف ٓـك القٓإذا  ثـ، كالعذاب
ـ لربٍـ(   .(4)قبكٌر

                                           

 .49ص 1، ج الهعجـ الكسٓط( 1)
 .100-99 تاف، أٓسكرة الهؤهىكف( 2)
 .2667حدٓث رقـ103ص 3، ج خرجً البخارم فْ كتاب الجىائز، باب ها ٓتعكذ هف الجبف( أ3)
 .284، ص4، ج هجهكع الفتاكل( 4)
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البرزخ ٌك أف  ها ذٌب إلًٓ جهٍكر الهسمهٓف هفإلِ  أها الرازم فقد ذٌب
ٓهكت. أف  إلِ ٓخمؽأف  اٖكؿ ها بٓف جؿالحٓاة بٓف الهكت كالبعث ٓقكؿ )اٖ

ك البرزخ( دخؿ فْ ٌذي الجهمة أحكاؿ كقاؿ  (1)كالثاىْ: ها بٓف الهكت كالبعث ٌك ٓك
ثـ ٓحشر ، ٓصٓر شخصا ثـ ٓهكت فٓككف فْ البرزخأف  إلِ ا٘ىساف هف ٓككف ىطفة

هاإلِ  إها، ثـ ٓىقؿ  . (2)ىار(إلِ  جىة كا 
 : البعث:المطمب الرابع

أحداٌها ، كجٍٓفعمِ  بعث: ٓبعثً بعثا أرسمً كحدي كالبعث فْ كٛـ العرب
  )} تعالِا٘رساؿ كقكلً 

  
   

  
   

     
    

      
 )(3)  إثارة بارؾ أك قاعد هعىاي أرسمىا. كالبعث

 ) تعالِلمهكتِ كهىً قكلً  كالبعث: ا٘حٓاء هف ا
   

  )(4)  أم
ـ ٓكـ البعث  .(5)أحٓٓىاكـ. كبعث ألهكتْ حشٌر

ها كاف عمًٓ كالهراد ٌىا رجكع إلِ الشْء  تكجً بأىً  عرؼ العمهاء البعث
لِاٚجتهاع بعد التفرؽ إلِ  بعد الفىاء كرجكع أجزاء البدفالكجكد  الحٓاة ىعد  كا 

 .(6)اٖبداف بعد الهفارقةإلِ  الهكت كاٖركاح

                                           

 .280، ص12، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .102، ص31، ج الهرجع السابؽ( 2)
 .103 ، أٓةسكرة اٖعراؼ( 3)
 .56 ، أٓةسكرة البقرة( 4)
 .2هجمد  ف هىظكربا لساف العرب:( 5)
 .153، ص2شرح الهقاصد: لمسعد ، ج( 6)
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ـبأىً  كعرفً الرازم ، )كٓكـ القٓاهة ٓسهِ ٓكـ البعث ٖىٍـ ٓبعثكف هف قبكٌر
ىها قاؿ ثـ بعثً كلـ ٓقؿ: ثـ، أقهتٍا هف هكاىٍاإذا  كأصمً هف بعثت الىاقة  أحٓاي كا 

ٚن عاد كها كاف أىً  قكلً ثـ بعثً ٓدؿ عمِٖف  ٛن  حٓان  أك فٍها هستعدا لمىظر  عاق
 كقاؿ (1)كلك قاؿ: ثـ أحٓاي لـ تحصؿ ٌذي الفكائد(، كاٚستدٚؿ فْ الهعارؼ ا٘لٍٓة

 .(2))إعادة اٖجزاء اٖصمٓة ٚ إعادة اٖجزاء الفاضمة(
 :كيفية البعث

جزء هف ا٘ىساف أف  الكحْ الهطٍر دلت عمِإف الحقٓقة الهستهدة هف هعٓف 
ك عجب الذىب فعف أبْ ٌٓررة رضْ ا عىً قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمِ ا ، ٓبقِ ٌك

قاؿ: أربعكف ، عمًٓ كسمـ: )ها بٓف الىفختٓف أربعكف(. قاؿ: أربعكف ٓكهان ؟ قاؿ: أبٓت
ا هف السهاء قاؿ: )ثـ ٓىزؿ ، قاؿ: أربعكف سىة ؟ قاؿ: أبٓت، شٍران ؟ قاؿ: أبٓت

ك ، لٓس هف ا٘ىساف شْء إٚ ٓبمِ، فٓىبتكف كها ٓىبت البقؿ، هاءن  إٚ عظهان كاحدان ٌك
 .(3)كهىً ٓركب الخمؽ ٓـك القٓاهة، عجب الذىب
، ؛ فْ بٓاف هعىِ العجب: )ٌك عظـ لطٓؼ فْ أصؿ الصمبابف حجر قاؿ

ك رأس العصعص ك هكاف رأس الذىب هف ذكات اٖربع(، ٌك  .(4)ٌك
هات كصار ترابا ؛ فىْ كعدـ إذا  رحهً ا )كا٘ىساف سٛـٓقكؿ شٓخ ا٘

  ): كها قاؿ، ككذلؾ سائر ها عمِ اٖرض
  )(5)  ًثـ ٓعٓدي هف التراب كها خمق

كٓخمقً خمقا جدٓدا. كلكف لمىشأة الثاىٓة أحكاها كصفات لٓست ، ابتداء هف التراب
ٚ إحداثا هف ، الهعمـك لمىاس إىها ٌك إحداثً لها ٓحدثً هف غٓري كالهشٍكد، لٗكلِ

   ) :غٓر هادة. كلٍذا قاؿ تعالِ

                                           

 .30، ص7، ج الكبٓر:التفسٓر ( 1)
 .292، صاٖربعٓف فْ أصكؿ الدٓف: الرازم( 2)
، رقـ ـ ٓىفخ فْ الصكر فتأتكف أفكاجان(أخرجً البخارم فْ صحٓحً: كتاب التفسٓر ػ باب: )ٓك  (3)

 .4651الحدٓث: 
 .552، ص8، ج فتح البارم: (4)
 .26 ، أٓةسكرة الرحهف( 5)
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    )(1)  كلـ ٓقؿ
   ) كقاؿ تعالِ، خمقتؾ ٚ هف شْء

   )(2) ، كلـ ٓقؿ خمؽ كؿ
  ) :كقاؿ تعالِ، شْء دابة ٚ هف

     
  )(3) ، ذا ٌك القدرة التْ تبٍر ٌك

ك، العقكؿ فىًٓ، ٓقمب حقائؽ الهكجكداتأف  ٌك حدث شٓئا ، ٓٛشًٓك  فٓحٓؿ اٖكؿ ٓك ٓك
    ): كها قاؿ تعالِ، آخر

    
   

   
     

  )(4). رل هف أف )أف  الرازم ٓك
  .(5)قدر عمِ خمؽ ٌذي اٖشٓاء ابتداء قدر عمِ خمقٍا إعادة كبا التكفٓؽ(

صكر  ر فْ قكلً  القرآفٓك ـ ابمغ تصٓك الكٓرـ البعث كخركج الىاس هف قبكٌر
متىا هف إلِ  )كىفخ فْ الصكر فإذا ٌـ هف اٖجداث تعالِ ربٍـ ٓىسمكف قالكا ٓا ٓك

بعثىا هف هرقدىا ٌذا ها كعد الرحهف كصدؽ الهرسمكف.إف كاىت إٚ صٓحة كاحدة 
تجزكف إٚ ها كىتـ فإذا جهٓع لدٓىا هحضركف فالٓـك ٚ تظمـ ىفس شٓئا ٚك 

 .(6)تعهمكف(
 البعث:  منكرو

ها ىكع كفار قٓرش الذٓف أىكركا البعث بعد هكت ا٘ىساف  الىكع اٖكؿ:، فاٌك
 ): تعالِكتتحمؿ عظاهً كتتخمؿ بتراب اٖرض قاؿ 

   
                                           

 .9 ، أٓةسكرة هٓرـ( 1)
 .45 ، أٓةسكرة الىكر( 2)
 .30 ، أٓةسكرة اٖىبٓاء( 3)
 .109ػ108ابف تٓهٓة، ص الىبكات: (4)
 .29، ص3، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
 .54-51سكرة ٓس أٓات ( 6)
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 )(1)  تعالِكقاؿ 

(    
   

    
    
      

  )(2)  ءعمِ  الكٓرـ القرآفكقد رد ، ٌٚؤ
    ) :تعالِقاؿ 

     
    

   
     

   )(3)  فبٓف ا
عادة خمقً هف إعمِ  هرة هف عدـ ٌك قادرأكؿ  الذم خمؽ ا٘ىسافأف  لٍـ تعالِ
 جدٓد. 

الكٓرـ  القرآفأها الىكع الثاىْ اهىكا بالبعث كالهعاد كلكف بغٓر ها جاء بً 
أها ٌذا الىكع فقد اهف ، ٓبعث ٓـك القٓاهة بركحً كبدىً هعا ا٘ىسافأف  ٓذكر القرآفف

ء بظكاٌر الىصكص  آة بؿ القرآىبىعٓـ أك عذاب الركح فقط كلـ ٓقر ٌٚؤ لتكافؽ  أكلٌك
ـ بعض الفٛسفة هثؿ ًٓ كقد رد عمٍٓـ ا٘هاـ الغزالْ أكهف اقر بر  ابف سٓىا هذٌبٍـ ٌك

)كالبعث أىكري طكائؼ عدة هىٍـ فرعكف ككفار قٓرش  .(4)فْ كتابً تٍافت الفٛسفة
  ) :تعالِالذٓف استبعدكا إعادة اٖبداف هرة أخرم ٓقكؿ 

    
    
    

                                           

 .68-67سكرة الىهؿ أٓات ( 1)
 .34 ، أٓةسكرة الجاثٓة( 2)
 .79 -78أٓات  ،سكرة ٓس( 3)
 .كها بعدٌا ،283تٍافت الفٛسفة: الغزالْ، ص( 4)
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 )(1) كهف قاؿ هقالتً الهعاد  ابف سٓىا كقد أىكر
 .(2)عقكلٍـ لـ تقبؿ ىصكص الهعاد كا الهستعاف(ٖف  كالبعث ككثٓر هف الفٛسفة

البعث )كالىصارل أىكركا الىصارل ٌـ الذٓف ٓىكركف أف ٓرل أها الرازم ف
البعث ٚك خٛؼ عمِ  أها بقٓة طكائؼ الهسمهٓف فٍـ هجهعكف (3)الهعاد الجسهاىْ(

 فْ ذلؾ.
  

                                           

 .5 ، أٓةسكرة الرعد( 1)
 .لفاظأهعجـ  75، صالعقٓدة: عبد ا الفالح( 2)
 .213، ص5، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
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 الحشر:  الخامس: مطمبال
هف أعظـ أٌكاؿ ٓـك القٓاهة التْ ٓجب عمِ الهؤهف ا٘ٓهاف بٍا كاٚستعداد 

   ): تعالِلٍا هكقؼ الحشر. قاؿ 
   

    
)(1)  تعالِكقاؿ: (   

    
 )(2)  كا عز كجؿ ٓحشر الىاس كٓجهعٍـ لٓـك القٓاهة

أك ، البحار أك غرؽ فْ، أك احترؽ، أك أكمتً السباع، سكاء هف كاف هىٍـ فْ قبري
 ) :تعالِقاؿ ا ، هات بأم هٓتة كاىت
    

     
)(3)  ذي الىصكص تدؿ عمِ حشر الخٛئؽ جهٓعنا الجف كا٘ىس ٌك

ا -ابف تٓهٓة سٛـقاؿ شٓخ ا٘، كالبٍائـ ا  رحهً ا )كأها البٍائـ فجهٓعٍا ٓحشٌر
  ) :قاؿ تعالِ، السىةسبحاىً كها دؿ عمًٓ الكتاب ك 

    
    

     
      

   
)(4).  

حشر العباد ٓـك القٓاهة حفاة عراة  أم غٓر هختكىٓف كها كلدتٍـ  غرٚن ٓك
أهٍاتٍـ. ركل البخارم كهسمـ فْ صحٓحٍها هف حدٓث عائشة رضْ ا عىٍا 

حفاة عراة  القٓاهةا عمًٓ كسمـ ٓقكؿ )ٓحشر الىاس ٓكـ صمِ  قالت: سهعت الىبْ

                                           

 .50-49 ، أٓةسكرة الكاقعة( 1)
 .25 ، أٓةسكرة الحجر( 2)
 .82 ، أٓةسكرة ٓس( 3)
 .248، ص4الفتاكل، ج هجهكعة ( 4)
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صمِ  بعض؟ قاؿإلِ  قمت ٓا رسكؿ ا الرجاؿ كالىساء جهٓعا ٓىظر بعضٍـ غرٚن 
 .(1) بعض(إلِ  ٓىظر بعضٍـأف  ا عمًٓ كسمـ ٓا عائشة اٖهر اشد هف

  

                                           

 .2859كصحٓح هسمـ برقـ  6527صحٓح البخارم برقـ  (1)
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 الحشر لغة:
ك ها عرفً بً كذلؾ السفآرى (1)الجهعبأىً  كعرفً القرطبْ : تعالِٓقكؿ ْ. ٌك

(   
   
 )(2). 

 الحشر في االصطالح:
ا أىً  كقاؿ ابف حجر فْ بٓاف هعىِ الحشر: ـ كغٌٓر )حشر اٖهكات هف قبكٌر

 ): الهكقؼ. قاؿ ا عز كجؿإلِ  بعد البعث جهٓعان 
   
  

   
  )(3( )4) تبعا ٓرل أها الرازم ف

ٓهكف إثبات إهكاف كقكع الحشر بالعقؿ كها ٌك ثابت بالىقؿ أها أىً  لهىٍجً العقمْ
الحشر كالىشر هف الهسائؿ الهعتبرة  هسألةأف  )أعمـكقكعً فٛ سبٓؿ لذلؾ ٚ الىقؿ 

، ٓقع عف إهكاىٍا أك عف كقكعٍاأف  إها هسألةكالبحث عف ٌذي ال، فْ صحة الدٓف
كأها الكقكع فٛ سبٓؿ إلًٓ إٚ ، كبالىقؿ أخرل، أها ا٘هكاف فٓجكز إثباتً تارة بالعقؿ

أهكر ٓقدر عمٍٓا عمِ  إهكاف الحشرعمِ  استدؿ تعالِا أف  كها ذكر (5)بالىقؿ(
عمِ تعالِ قادر أىً  إهكاف الحشر كالىشر بىاء عمِ أثبتتشبً الحشر )أىً تعالِ 

ذكر الرازم (6)أهكر تشبً الحشر كالىشر( تعالِ التْ صاغٍا ا  دلةهف اٖأف  ٓك
فكذلؾ ٓستطٓع إٓجاد الىشأة الثاىٓة  كلِاكجد الىشأة اٖ تعالِأىً  إهكاىٓة الحشرعمِ 

تعالِ ٓقكؿ: لها كىت قادرا عمِ أىً  )هف الدٚئؿ الدالة عمِ إهكاف الحشر: ٌك
ٚن ا٘ٓجاد  ا فْ العقؿ  قادران  فٗف أككف أك ذي الدٚلة تقٓرٌر عمِ ا٘عادة أكلِ. ٌك

                                           

 .242، صالتذكرة: القرطبْ 253، ص2، ج ْىالبٍٓة: لمسفآر اٖىكاركطكالع ( 1)
 .36 ، أٓةسكرة الشعراء( 2)
 .46 ، أٓةسكرة الكٍؼ( 3)
 .379، ص4، ج فتح البارم( 4)
 .134، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 6)
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ا فْ هكاضع هف كتابً(، ظاٌر قكؿ الرازم (1)كأىً تعالِ ذكٌر هف أىكر الحشر أف  ٓك
كالدلٓؿ ، هىكر الحشر كالىشر كافرأف  عمِ القرآففٍك كافر )إىً تعالِ ىص فْ 

   ): عمًٓ قكلً
    

    
    

   
   

      
  )(2) ٓبدأ هف بأىً  ٓحدد كقت الحشر

 .(3)اىتٍاء الهكقؼ(إلِ  ابتداء خركجٍـ هف اٖجداث)كأها الحشر فٍك اسـ ٓقع عمِ 
رل الحكهة ا٘لٍٓة تقتضْ كجكد الحشر حتِ ٓىتصؼ لمهظمهٓف هف أف  ٓك

ا٘لٍٓة تقتضْ أف  ٓعىْ، ٌذي أٓة فْ هقاـ الٍٓبةأف  الظالهٓف )الفرؽ كا أعمـ
 .(4)الحشر كالىشر لٓىتصؼ الهظمكهٓف هف الظالهٓف(

ذا حتِ ٚ ٓككف هصٓر الهؤهف العابد  الصالح الطائع  كهصٓر الكافر  ٌك
 عهمً.عمِ  العاصْ فكاف ٚبد هف ٓـك ٓجازم كؿ كاحد

 : الحساب والميزان:المطمب السادس
ٓراد بً: )تكقٓؼ ا عبادي قبؿ اٚىصراؼ فإىً  أها الهراد بالحساب فْ الشرع

ٛن ٚ، خٓران كاىت أك شران ، هف الهحشر عمِ أعهالٍـ إٚ هف استثىِ ، بالكزف تفصٓ
الخٛئؽ هقادٓر الجزاء عمِ  تعالِ)الحساب تعٓرؼ ا أٓضان  كقاؿ (5)هىٍـ(

: ٓدؿ عمِ ٌذا قكلً تعالِ، كتذكٓري إٓاٌـ ها قد ىسكي هف ذلؾ، أعهالٍـ
(    

    
    

                                           

 .136، صالتفسٓر الكبٓر( 1)
 .37-35 ، أٓةسكرة الكٍؼ( 2)
 .212، ص5، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .151، ص7، ج الهرجع السابؽ( 4)
 .165، ص2، ج ا٘سفآرىْطكالع اٖىكار البٍٓة: ( 5)
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 )(1( )2)

 .كقاؿ القرطبْ 
ٓعدد عمِ الخمؽ أعهالٍـ  -سبحاىً –البارئ أف  تعٓرؼ الحساب: )كهعىاي

ساءة  .(3)ٓعدد عمٍٓـ ىعهً ثـ ٓقابؿ البعض بالبعض(، هف إحساف كا 
راد بالحساب كالجزاء  ٓكقؼ الحؽ تبارؾ كتعالِ عبادي بٓف ٓدًٓ كٓعرفٍـأف  ٓك

ا كها كاىكا عمًٓ فْ حٓاتٍـ الدىٓا هف إٓهاف  ا كأقكالٍـ التْ قالٌك بأعهالٍـ التْ عهمٌك
ٓستحقكىً عمِ ها قدهكي هف إثابة  ككفر كاستقاهة كاىحراؼ كطاعة كعصٓاف كها

ٓتاء العباد كتبٍـ بأٓهاىٍـ، كعقكبة كاىكا طالحٓف. أف  كاىكا صالحٓف كبشهالٍـأف  كا 
شهؿ الحساب ها ٓقكلً  ا لعبادي كها ٓقكلكىً لً كها ٓقٓهً عمٍٓـ هف حجج ٓك

كبرآٌف كشٍادة الشٍكد ككزف لٗعهاؿ. كالحساب هىً الٓسٓر كهىً العسٓر كهىً 
(4)التكٓرـ كهىً التكبٓخ كالتبكٓت كهىً الفضؿ كالصفح كهتكلْ ذلؾ أكـر اٖكرهٓف(

. 

 الحساب لغة: 
إذا  حسابا كحسبة كحسباكهعىِ الحساب فْ المغة العد ٓقاؿ: حسب ٓحسب 

ك ها ٓعد هف هآثري كهفاخري (5)عد( كاٚحتساب ، كالحسب ها عد كهىً حسب الرجؿ ٌك
كقاؿ الزجاج: الحساب فْ المغة هأخكذ هف قكلٍـ: ، كاٚحتساب اٚعتداد بالشْء

حسبؾ كذا أم كفاؾ فسهْ الحساب فْ الهعاهٛت حسابا ٖىً ٓعمـ بً ها فًٓ كفآة 
ادة عمِ الهقد  .(6)ار ٚك ىقصافكلٓس فًٓ ٓز

 هحاسبتً ترجع إهاأف  اٖكؿ: هعىِال، قد ذكر الرازم عدة هعاىْ لمحساب
ٓخمؽ عمكها ضركٓرة فْ قمب كؿ هكمؼ بهقادٓر أعهالً كهقادٓر ثكابً أىً  إلِ

ٓخمؽ أىً  إلِ كؿ هكمؼ ها ٌك حقً هف الثكاب أكإلِ  ٓكصؿأىً  إلِ أك، كعقابً
ٓخمؽ فْ أذف كؿ هكمؼ أىً  إلِ أك، الكٛـ القدٓـسهعا فْ أذف كؿ هكمؼ ٓسهع بً 

                                           

 .6 الهجادلة، أٓةسكرة ( 1)
 .165، ص2، ج طكالع اٖىكار( 2)
 .271، صالتذكرة: القرطبْ( 3)
 .192، صسمٓهاف أشقر القٓاهة ألكبرم: عهر( 4)
 .238، ص5، ج الكبٓرالتفسٓر ( 5)
 .الهرجع السابؽ الصفحة ىفسٍا( 6)
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صكتا داٚ عمِ هقادٓر الثكاب كالعقاب كعمِ الكجكي اٖربعة فٓرجع حاصؿ ككىً 
كلها كاىت قدرة ا تعالِ هتعمقة بجهٓع ، تعالِ ٓخمؽ شٓئاأىً  إلِ تعالِ هحاسبا

حداثً عمِ سبؽ هادة ٚك هدة ٚك آ، الههكىات لة ٚك ٓشغمً شأف ٚك ٓتكقؼ تخمٓقً كا 
ٓخمؽ جهٓع الخمؽ فْ أقؿ هف لهحة البصر أف  عف شأف ٚ جـر كاف قادرا عمِ

ذا كٛـ ظاٌر  .ٌك
، سٓرع القبكؿ لدعاء عبادي كا٘جابة لٍـأىً  الثاىْ: تفسٓر سٓرع الحساب هعىِال

كذلؾ ٖىً تعالِ فْ الكقت الكاحد ٓسألً السائمكف كؿ كاحد هىٍـ أشٓاء هختمفة هف 
ٓشتبً عمًٓ شْء هف ذلؾ كلك أف  الدىٓا كأخرة فٓعطْ كؿ كاحد هطمكبة هف غٓر أهكر

أىً  فأعمـ ا تعالِ، كاف اٖهر هع كاحد هف الهخمكقٓف لطاؿ العد كاتصؿ الحساب
 ٚ ٓحتاجٖىً تعالِ ، السائمٓف -أسألة–)سؤاٚت(  سٓرع الحساب أم ٌك عالـ بجهمة

ةإلِ  ٚك، عقد ٓدإلِ   .(1)فكرة كرٓك
 -أم عبدي-ا تعالِ سٓعمهً)أف الحساب ٌك  هعىِأف ٓرل أها الرازم ف

 .(2)بأعهالً كهعاصًٓ كأىكاع كفري بإحصاء سٓرع هع كثرة اٖعهاؿ(
لكزف أعهاؿ العباد قاؿ القرطبْ: )فإذا اىقضِ الحساب كاف بعدي أها الهٓزاف 

فإف الهحاسبة لتقدٓر ، الهحاسبةٓككف بعد أف  فٓىبغْ، الكزف لمجزاءٖف  ،كزف اٖعهاؿ
ا لٓككف الجزاء بحسبٍا(، اٖعهاؿ ٓقكؿ تعالِ . (3)كالكزف ٘ظٍار هقادٌٓر

(  
  

   
     

    
    

  )(4) أف  كذكر الرازم

                                           

 .139، صالتفسٓر الكبٓر( 1)
 .171، ص7، ج الهرجع السابؽ( 2)
 .715، صالتذكرة: القرطبْ( 3)
 .47رقـ  ، أٓةسكرة اٖىبٓاء( 4)
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تعالِ ٓىصب هٓزاىا لً لساف ككفتاف ٓـك القٓاهة ٓكزف أىً  ٌىاؾ تفسٓراف لمهٓزاف اٖكؿ:
ا كشٌر  ا.بً أعهاؿ العباد خٌٓر

ٌذا إلِ  الهراد هف الهٓزاف العدؿ كالقضاء ككثٓر هف الهتأخٓرف ذٌبكاأف  لثاىْ:ا
الكزف عمِ ٌذا الهعىِ سائغ فْ المغة كالدلٓؿ عمًٓ فكجب القكؿ كقالكا حهؿ لفظ 

  .(1)الهصٓر إلًٓ(
ٛن كقد برر الرازم ٌذا القكؿ الثاىْ  حهؿ لفظ الكزف عمِ ٌذا أف  كأها بٓاف قائ

الهعىِ جائز فْ المغة فٗف العدؿ فْ اٖخذ كا٘عطاء ٚ ٓظٍر إٚ بالكٓؿ كالكزف 
لـ ٓكف إذا  الرجؿأف  عف العدؿ كهها ٓقكم ذلؾفْ الدىٓا فمـ ٓبعد جعؿ الكزف كىآة 
 فٛىا ٚ ٓقٓـ لفٛف كزىا قاؿ تعالِأف  لً قدرة ٚك قٓهة عىد غٓري ٓقاؿ:

(  
   

  
    

   
)(2).  

ذٌب الرازم الثالثة: اٖظٍر إثبات  هسألةٌىالؾ عدة هكآزف )الأف  إلِ ٓك
 )هكآزف فْ ٓـك القٓاهة ٚ هٓزاف كاحد كالدلٓؿ عمًٓ قكلً: 

  
  )(3)  كقاؿ

ٓككف: إىها جهع ا أف  فْ ٌذي أٓة: فهف ثقمت هكآزىً كعمِ ٌذا فٛ ٓبعد
العرب قد أف  الهكآزف ٌاٌىا فقاؿ: فهف ثقمت هكآزىً كلـ ٓقؿ هٓزاىً لكجٍٓف: اٖكؿ:

أف  هكة عمِ البغاؿ. كالثاىْ:إلِ  تكقع لفظ الجهع عمِ الكاحد فٓقكلكف: خرج فٛف
الهراد هف الهكآزف ٌاٌىا جهع هكزكف ٚ جهع هٓزاف كأراد بالهكآزف اٖعهاؿ 

ٓقكؿ ٌذاف الكجٍاف ٓكجباف العدكؿ عف ظاٌر المفظ كذلؾ إىها أف  زكىة كلقائؿالهك 
ٓصار إلًٓ عىد تعذر حهؿ الكٛـ عمِ ظاٌري ٚك هاىع ٌاٌىا هىً فكجب إجراء المفظ 

                                           

 .212، ص14، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .105رقـ  أٓة ،كٍؼسكرة ال( 2)
 .47 ، أٓةاٖىبٓاء ( سكرة3)
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عمِ حقٓقتً فكها لـ ٓهتىع إثبات هٓزاف لً لساف ككفتاف فكذلؾ ٚ ٓهتىع إثبات 
ؿالإلِ  ظاٌر كالهصٓرهكآزف بٍذي الصفة فها الهكجب لترؾ ال  .(1)(تأٓك

 الحوض: المطمب السابع: 
 والحوض لغة: 

الجهع، كٓطمؽ عمِ الهكاف الذم ٓتجهع فًٓ الهاء. ٓقف الهاء فْ الحكض إذا 
 .(2)اجتهع فًٓ

 الحوض في الشرع: 
ا عمًٓ كسمـ فْ الهكقؼ العظٓـ بإعطائً صمِ  ٓكـر ا عبدي كرسكلً
كٓرحً أطٓب هف ، ابٓض هف المبف كاحمْ هف العسؿحكضا كاسع اٖرجاء هاؤي 

الهسؾ ككٓزاىً كىجـك السهاء ٓأتًٓ ٌذا الهاء هف ىٍر الككثر الذم أعطاي لرسكلً فْ 
ا عمًٓ كسمـ هف شرب هىً شربة ٚ ٓظهأ صمِ  الجىة ترد عمًٓ اهة الهصطفْ

 .(3)بعدٌا أبدا
ا عىد أٌؿ العمـ ٚ شؾ فْ ، اٖحادٓث الكاردة فْ الحكض هتكاترة تكاتٌر

كقد ركاٌا عف الرسكؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ ، بأحادٓث الرسكؿ صمِ ا عمًٓ كسمـ
 .(4)كقد ذكر ابف حجر أسهاء ركاة أحادٓثً هف الصحابة، أكثر هف خهسٓف صحابٓان 

  ) :تعالِقاؿ 
    
     

 )(5)  ْمىً )أف  السىةكف قدر حكضْ كها بٓف أىٍٓ
فَّ فًٓ ًهفى اٖبآرًؽ بعدد ىجكـ السهاًء(، كصىعاء هف الٓهف كالحكض هف  (6)كاً 

                                           

 212، ص14، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .140ص، 2، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .257صـ، 2001. 12طبعة  ،ردفشقر ، دار الىفائس اٖأعهر سمٓهاف أ.د. الٓـك أخر: ( 3)
 .258، صالهرجع السابؽ( 4)
 .3 -1سكرة الككثر أٓات ( 5)
 2303ككافقً هسمـ عمِ ٌذا المفظ فْ صحٓحً حدٓث رقـ  6585حدٓث رقـ صحٓح البخارم ( 6)

(39). 
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ك حكض خاص بأهة هحهد السىةالحقائؽ السهعٓة الثابتة بالكتاب ك  ا صمِ  ٌك
 عمًٓ كسمـ.

كقالكا ٌك ىكع هف رضكاف ا  هعىِالحكض بٍذا الة كجكد الهعتزلكقد أىكر 
ذا عمِ  الهؤهىٓف ٓتفضؿ بً اتعالِ عمِ  بعٓد ٖلفاظ  تأكٓؿهف ٓشاء هف عبادي ٌك

الحكض كقد كردت بً قكاطع  ةالهعتزلاٖحادٓث الكاردة فًٓ. ٓقكؿ اٖشعرم )أىكرت 
ا عمًٓ كسمـ بٛ صمِ  بكجكي كثٓرة كثبت عف أصحابً السىةهف الكتاب ك  دلةاٖ

 .(1)خٛؼ(
  

                                           

 .75، ص: اٖشعرما٘باىة( 1)
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 الصراط: الثامن:  المطمب
 الصراط في المغة:

بٍا ٌك: الطٓرؽ الكاسع  القرآفأف هعىِ الصراط فْ لغة العرب التْ ىزؿ 
 .(1))الصراط الطٓرؽ الهستقٓـأٓضان  الصراط الطٓرؽ الهستسٍؿ " كقاؿ، السٍؿ

 .(3)كالسبٓؿ الكاضح (2)هٍتف جٍىـكًجٍسر ههدكد عمِ ، : الطٓرؽ-بالكسر  -الصٍّراطي 
 وفي االصطالح:

هتف جٍىـ ٓردي اٖكلكف كأخركف فٍك قىطرة بٓف الجىة عمِ  جسر ههدكد
ك جسر (4)كالىار اىتٍْ الىاس بعد هفارقتٍـ إذا  ،جٍىـعمِ  )ىؤهف بالصراط ٌك

 .(5)الظمهة التْ دكف الصراط(إلِ  الهكقؼ
   ) تعالِقاؿ 

   
 )(6)  ْالسىةجاء ف 

ة حدٓثي ابف هسعكد رضْ ا عىً فْ الصراط ك، الىبٓك  :ٌك
ثـ خط ، ثـي قاؿ: ))ٌذا سبٓؿي ا((، )خطَّ لىا رسكؿي ا صمِ اي عمًٓ كسمـ خطًّا

كؿ سبٓؿ هىٍا عمِ  هتفرقةخطكطا عف ٓهٓىً كعف شهالً ثـ قاؿ ٌذي سبؿ قاؿ ٓٓزد 
  ڈڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ  قكلً تعالِ:  شٓطاف ٓدعكا إلًٓ ثـ قرأ 

چ
(7)(8)

ـ فٓضرب الصراط بٓف   ؿ جاء فًٓ )فٓدعٌك كركم عف أبْ ٌٓررة حدٓث طٓك
إٚ أحد  ٚ ٓتكمـ ٓكهئذك  ،هف ٓجكز هف الرسؿ بأهتًأكؿ  فأككف، ظٍراىْ جٍىـ

 فْ جٍىـ كٛلٓب هثؿ شكؾ السعداف.ك  ،كٛـ الرسؿ ٓكهئذ المٍـ سمـ سمـك  ،الرسؿ

                                           

 .230ص ،اٖصفٍاىْالراغب  هاـالهفردات: ا٘( 1)
 .675ص ،القاهكس الهحٓط( 2)
 .313، ص7، ج لساف العرب( 3)
 .189، ص2لكاهع اٖىكار البٍٓة: ا٘سفآرىْ، ج ( 4)
ةشرح ( 5)  .469، صالطحآك
 .74 ، أٓةالهؤهىكفسكرة ( 6)
 .153( سكرة اٖىعاـ، أٓة 7)
 (.4142حدٓث رقـ ) أحهدصحٓح؛ هسىد  (8)
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ٚ ٓعمـ أىً  غٓر، قاؿ أتدركف ها السعداف ؟ قالكا ىعـ. قاؿ: فإىٍا هثؿ شكؾ السعداف
هىٍـ هف ك  ،فهىٍـ هف ٓكبؽ بعهمً، تخطؼ الىاس بأعهالٍـ، قدر عظهٍا إٚ ا

 .(1)ٓخردؿ ثـ ٓىجك(
ك جسر فكؽ جٍىـ(، )فكؽ الىار عمِ الصراطكالصراط عىد الرازم ٌك   (2)ٌك

ف: هعىىكقد أكرد الرازم  ها )ٌدٓىاٌـ صراطا هستقٓها كفًٓ قٚك  ٓف لمصراط ٌك
ىؾ ، الصراط الهستقٓـ ٌك الدٓف الحؽأف  :أحدٌها كىظٓري قكلً تعالِ: )كا 

 .(3)صراط هستقٓـ صراط ا(إلِ  لتٍدم
كذلؾ ٖىً تعالِ ، عرصة القٓاهة الصراط الذم ٌك الطٓرؽ هفأىً  كالثاىْ:

 .(4)ذكري بعد ذكر الثكاب(
عمِ  إبقائًعمِ  كجكد الصراط كاتفؽ جهمة هف العمهاءعمِ  اجتهعت اٖهة

دلٓؿ طاعة كدلٓؿ هعصٓة كقكؿ أىً  كالجهٍكر كهىٍـ هف قاؿ السىةظاٌري كاٌؿ 
 .(5)ةالهعتزل

جب  السىةك  القرآفإف الصراط ثابت ب فٓجب ا٘ٓهاف بً ضهف الغٓبٓات ٓك
هتف جٍىـ بٓف الجىة كالىار ٓتكسع ٌٖؿ الجىة عمِ  ٌىاؾ صراط ههدكدأف  اعتقاد

ضٓؽ ٌٖؿ الىار.  ٓك
 : الجنة:المطمب التاسع

أٌؿ ك  ائًٓكلالذم أعدي ا ٖ، الثكاب الجٓزؿك  الجىة ٌْ الجزاء اٖعظـ
ْ ىعٓـ كاهؿ ٚ ٓعتٓرً ىقص ٚك ، طاعتً ها حدثىا ا بً ك  ،ٓكدر صفكي كدرٌك
تصكر ٖف  ،ٓذٌمًك  سمـ ٓحٓر العقؿك  ها خبرىا بً الرسكؿ صمِ ا عمًٓك  ،عىٍا

 استٓعابً.ك  ًإدراكعظهة ذلؾ الىعٓـ ٓعجز العقؿ عف 

                                           

 (.806)صحٓح البخارم كتاب أذاف حدٓث رقـ ( 1)
 .508، ص12، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .53 – 52سكرة الشكرل أٓات ( 3)
 .508، ص12، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
شرح  195، ص2، ج لٛجئشرح الهكاقؼ ك  233، صٓىْسفار كار لٙالتفسٓر طكالع اٖى( 5)

ة  .736، صشرح اٖصكؿ الخهسةك  484، صالطحآك
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 فأف هتاع الدىٓا بجاىب ىعٓـ أخرة، تظٍر عظهة الىعٓـ بهقارىتً بهتاع الدىٓا
 صغٓر ٚ ٓساكم شْء.فإىً 
الفكز ك  تقدٓري ٌك الفٛح العظٓـك  الىجاة هف الىار فحكـ اك  فكاف دخكؿ الجىةلذا 

   ) :الىجاة العظهِ قاؿ تعالِك  ،الكبٓر
   

     
   

  )(1)  قاؿك: 
(   

  
    

   
     

     
   

 )(2). 
 الجنة لغة: 

 .(3)كهىً الجىة ٚستتار أرضٍا باٖشجار(الرازم ) الجىة ٌْ البستاف قاؿ
عرفٍا الرازم عىد تفسٓري لقكاي   ) :تعالِٓك

   
    

    
     

    
    
    

    
    

  )(4). 

                                           

 .185 أٓة ،آؿ عهراف سكرة (1)
 .72 أٓة ،سكرة التكبةالتفسٓر ( 2)
 .28، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 3)
 .25 ، أٓةسكرة البقرة( 4)
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)الجىة: البستاف هف الىخؿ كالشجر الهتكاثؼ الهظمؿ بالتفاؼ أغصاىً 
كالتركٓب دائر عمِ هعىِ الستر ككأىٍا لتكاثفٍا كتظمٓمٍا سهٓت بالجىة التْ ٌْ 

ستري كأىٍا سترة كاحدة لفرط التفافٍا كسهٓت دار الثكاب إذا  الهرة هف هصدر جىً
 .(1)جىة لها فٍٓا هف الجىاف(

 : ا  الجنة اصطالح
لمهتقٓف فٍٓا ها ٚ عٓف رأت ٚك أذف سهعت ٚك  تعالٌِْ دار أعدٌا ا 

)عف  السىةجاء فْ ، قمب بشر فٍٓا ها تشتٍْ اٖىفس كتمذ بً اٖعٓفعمِ  خطر
ا عمًٓ كسمـ )ٓأتْ بأىعـ صمِ  اىس بف هالؾ رضْ ا عىً قاؿ: قاؿ رسكؿ ا

فْ الىار صبغة ثـ ٓقاؿ ٓا بف ادـ ٌؿ أٌؿ الدىٓا هف أٌؿ الىار ٓكـ القٓاهة فٓصبغ 
أتْ بأشد الىاس بؤسا ، ٌؿ هر بؾ ىعٓـ قط فٓقكؿ ٚ كا ٓا رب، رأٓت خٓرا قط ٓك

فْ الدىٓا هف أٌؿ الجىة فٓصبغ صبغة فْ الجىة فٓقاؿ لً ٓا ابف ادـ ٌؿ رأٓت بؤسا 
فٓقكؿ ٚ كا ٓا رب ها هر بْ بؤس قط ٚك رأٓت شدة ، قط ٌؿ هر بؾ شدة قط

 .(2)قط(
ف بعد هجاكزة الصراط ٓهركف فْ ٓالهؤهىأف  كقد جاء فْ الحدٓث الصحٓح

ىاؾ ٓقتص بعضٍـ هف بعضإلِ  قىطرة كاف بٓىٍـ هظالـ حتِ ٚ إذا  الجىة ٌك
ا عمًٓ كسمـ: صمِ  ٓدخمكا الجىة كلٓس ٖحد عىد أخر هظمهة )قاؿ رسكؿ ا

بٓف الجىة كالىار فٓقتص لبعضٍـ قىطرة عمِ  )ٓخمص الهؤهىكف هف الىار فٓحبسكف
ٌذبكا كىقكا أذف لٍـ فْ دخكؿ إذا  حتِ، هف بعض هظالـ كاىت بٓىٍـ فْ الدىٓا

فك الذم ىفس هحهد بٓدي ٖحدٌـ أٌدل بهىزلً فْ الجىة هىً بهىزلً كاف فْ ، الجىة
 .(3) الدىٓا(

ـي  تعالِٓدخؿ هىٍا الهؤهىكف ٓقكؿ  أبكابكلمجىة  ٍي ةن لى ىَّاًت عىٍدفو هيفىتَّحى )جى
 ٍٖ كقد ذكر ا٘هاـ الرازم عىد تفسٓري لسكرة الفاتحة كعىد ذكري لمفكائد  (4)(بكابا

                                           

 .129، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .7266ركاي هسمـ فْ صحٓحً ، صفة ٓـك القٓاهة كالجىة كالىار حدٓث رقـ ( 2)
 .395، ص11، ج صحٓح البخارم: كتاب الرقاؽ ، باب القصاص ٓـك القٓاهة ،كفتح البارم( 3)
 .50 ، أٓةسكرة ص( 4)
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، الجىة ثهاىٓة أبكابك ، الهستىبطة هىٍا )الفائدة الرابعة: قكلً الحهد  ثهاىٓة أحرؼ
 .(1)الجىة( أبكابفهف قاؿ ٌذي الثهاىٓة عف صفاء قمبً استحؽ ثهاىٓة 

 ) تعالِالكٓرـ ٓقكؿ  القرآفالجىة درجات كقد جاء ٌذا فْ 
    

   
   

    
  

    
   )(2) كغٓري  كالرازم

عمِ عدد  القرآفعدد آم أف  الجىة درجات قاؿ )جاء فْ اٖثرأف  هفآف ٓهف الهؤهى
فهف ، القرآفٓقاؿ لمقارئ: اقرأ كارؽ فْ الدرج عمِ عدد ها كىت تقرأ هف ، درج الجىة

فْ ذلؾ أٓضان  . كقاؿ(3)استكلِ عمِ أقصِ الجىة( القرآفاستكفِ قراءة جهٓع آم 
ْ هشتهمة عمِ جىات كثٓرة  )الجكاب: أها اٖكؿ فٗف الجىة اسـ لدار الثكاب كمٍا ٌك
هرتبة هراتب عمِ حسب استحقاقات العاهمٓف لكؿ طبقة هىٍـ جىات هف تمؾ 

 .(4)الجىات(
 خمود الجنة: 

الجىة خالدة ٚ تفىْ ٚك تبٓد أف  عمِ ٌىالؾ كثٓر هف أٓات كاٖحادٓث الدالة
   ): تعالِٓقكؿ 

   
    

 )(5)  تعالِكقاؿ ( 
   

   
   
    

                                           

 .129، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .57 ، أٓةسكرة طً( 2)
 .69، ص1، ج الكبٓرالتفسٓر ( 3)
 ، الصفحة ىفسٍا.الهرجع السابؽ( 4)
 .56 ، أٓةسكرة الدخاف( 5)
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  )(1)  ْعف أبْ  السىةكف
ا عمًٓ كسمـ قاؿ: هف ٓدخؿ الجىة ٓىعـ ٚ صمِ  ٌٓررة رضْ ا عىً عف الىبْ

 .(2)ٓبمْ ٚك تبمْ ثٓابً ٚك ٓفىْ شبابً(
بعض الفرؽ أف  خمكد الجىة إٚعمِ  إف هقتضْ ٌذي أٓات كاٖحادٓث ٓدؿ

، حٓاة أٌؿ الجىة تفىِأف  إلِ الذاٌبٓؿ ذة كأبك ٌالهعتزلتقكؿ بفىائٍا هىٍـ الجٍهٓة ك 
صٓركف جهادان ٚ ٓتحرككف ، قاؿ بذلؾ ٖىً ٓقكؿ باهتىاع حكادث ٚ ىٍآة لٍا، ، ٓك

الصٓرحة القطٓعة الثبكت بهقآٓس عقمٓة باطمة... كقد تتابع العمهاء  دلةفخالؼ اٖ
لٍذا ٓقكؿ ابف حجر العسقٛىْ بعد حكآتً ، فْ التألٓؼ لبٓاف خطأ ٌذا الهذٌب

، كىصري بعدة أكجً هف جٍة الىظر، ٌذا القكؿإلِ  القكؿ )كقد هاؿ بعض الهتأخٓرف
ك هذٌب ردمء هردكد عمِ قائمً ائً ، ٌك كقد أطىب ألسبكْ الكبٓر فْ بٓاف ٌك

 .(3)فأجاد(
 ) تعالِكىجد الرازم قد رد القكؿ بفىاء الجىة عىد تفسٓري لقكلً 

    
    

   
    

   
   

  )(4) كاعمـ 
 قكلً: أكمٍا دائـ فًٓ هسائؿ ثٛث:أف 

ٓحكِ عف جٍـ أكؿ الجىة ٚ تفىِ كها أف  ٓدؿ عمِأىً  :األولى مسألةال
 كأتباعً.

سككف إلِ  حركات أٌؿ الجىة ٚ تىتٍْأف  ٓدؿ عمِأىً  :الثانية مسألةال
 .(5)كها ٓقكلً أبك الٍذٓؿ كأتباعً(، دائـ

                                           

 .107 ، أٓةسكرة الكٍؼ( 1)
 .218، ص2836رقهً ، 4، ج كتاب الجىة ، باب دكاـ ىعٓـ الجىة : صحٓح هسمـ( 2)
 .422، ص11، ج تح البارم( ف3)
 .35 ، أٓةسكرة الرعد( 4)
 .47ص ،19، ج التفسٓر الكبٓر( 5)
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: قاؿ القاضْ عبد الجبار: ٌذي أٓة تدؿ عمِ أف الجىة لـ المسألة الثالثة
 تخمؽ بعد ٖىٍا لك كاىت هخمكقة لكجبت أف تفىِ.
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 :لغة  واصطالحا   النارالمطمب العاشر: 
 لغة :

كتطمؽ عمِ المٍب الذم ، ٓهثمً الىكر كالحرارة الهحرقة، اؿعىصر طبٓعْ فعَّ 
قاؿ استضاء بىاري: استشاري كأخذ ، ٓبدك لمحاسة كها تطمؽ عمِ الحرارة الهحرقة. ٓك

ٓجٍابرأًٓ. كأكقد ىار  ا ٌك  .(1)الحرب: أثاٌر
ر لطٓؼ هضْءكالرازم ٓعرفٍا بأىٍا  ، حار هحرؽ، )كأها الىار فٍك جٌك

ك ، فٍٓا حركة كاضطراباٖف  ،ىفرإذا  كاشتقاقٍا هف ىار ٓىكر كالىكر هشتؽ هىٍا ٌك
 .(2)ضكءٌا(

 : اصطالحا  
الكفار كالهىافقٓف كقد كرد  ةلمعصا تعالِتعىْ دار العقاب التْ أعدٌا ا 

 تعالِٓقكؿ  القرآفكصفٍا ككصؼ أٌمٍا فْ كثٓر هف آٓات 
(   

    
   

   
   

     
     

   
 )(3)  قكؿ  ) تعالِٓك

    
    
     

     
       

   )(4). 

                                           

ـ  القرآف، الهعجـ الهفٍرس ٖلفاظ 100ص ، 2، ج الهعجـ الكسٓط، هجهع المغة العربٓة (1) الكٓر
 .725 – 753 ص ،لهحهد فؤاد عبد الباقْ

 312، ص2، ج التفسٓر الكبٓر( 2)
 .26 -12سكرة الىبأ أٓات ( 3)
 .7-2سكرة الغاشٓة أٓات ( 4)
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رل ٓب اٖشرار حتِ ٓقتدكا الحكهة هف خمؽ أف  الرازم ٓك الىار ٌْ تٌر
 .(1)أعهاؿ اٖبرار(إلِ  باٖبرار ٓقكؿ )كالهقصكد هف خمؽ الىار صرؼ اٖشرار

 :نالجنة والنار مخموقتان اآل
   ): قاؿ تعالِ

  
   

   
    

    
    

    
     

 )(2) :ِكقاؿ تعال ( 
   

   
   

    
   )(3)  كقاؿ

    ) تعالِ:
   )(4) ِكقاؿ تعال: ( 

   
     
   

)(5). 
سمـ قاؿ )هف ك  كجاء فْ الحدٓث )عف أبك ٌٓررة عف الىبْ صمِ ا عمًٓ

ٓدخمً الجىة أف  كاف حؽ عمِ ا، صاـ رهضافك  ،أقاـ الصٛةك  ،رسكلًك  اهف با
أك جمس فْ أرضً التْ كلد فٍٓا( قالكا ٓا رسكؿ ا أفٛ ىىبئ ، فْ سبٓؿ ا، ٌاجر

                                           

 .202، ص1، ج التفسٓر الكبٓر( 1)
 .7 ، أٓةسكرة البٓىة( 2)
 .107 ، أٓةسكرة الكٍؼ( 3)
 .54، أٓة ص سكرة( 4)
 .168 ، أٓةسكرة الىساء( 5)
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كؿ درجتٓف ، الجىة هئة درجة أعدٌا ا لمهجاٌدٓف فْ سبٓمً)أف الىاس بذلؾ. قاؿ 
 أكسط الجىةفإىً  ،فإذا سألتـ ا فسمكي الفردكس، اٖرضك  ها بٓىٍها كها بٓف السهاء

 .(1) ىٍار الجىة(هىً تفجر أك  فكقً عرش الرحهفك  ،أعمِ الجىةك 
ـ ٓشٓركاالقرآىكؿ ٌذي أٓات  ذا الحدٓث كغٌٓر الجىة كالىار أف  إلِ ٓة ٌك

كاىتا هخمكقتاف أف أـ إذا  بعض الهسمهٓف اختمفكاأف  هخمكقتاف قائهتاف أف إٚ
 ستخمقاف فْ الهستقبؿ.

  

                                           

 .7423صحٓح البخارم كتاب التكحٓد حدٓث رقـ ( 1)
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 الذين قالوا مخموقتان اآلن: 
: (1)هخمكقتاف أف قاؿ الطحاكمالجىة كالىار أف  إلِ ذٌب جهٍكر الهسمهٓف

خمؽ الجىة  تعالِ)الجىة كالىار هخمكقتاف ٚ تفىٓاف ٚك تبمٓاف أبدا ٚك تبٓداف فاف ا 
الجىة تفضٛ هىً كهف شاء إلِ  فهف شاء هىٍـ، كالىار قبؿ الخمؽ كخمؽ لٍها أٌٛ

كالخٓر ها خمؽ لً إلِ  الىار عدٚ هىً ككؿ ٓعهؿ لها قد فرغ لً كصائرإلِ  هىٍـ
ة )أها قكلً الجىة كالىار هخمكقتاف عمِ  كالشر هقدراف العباد( قاؿ شارح الطحآك
 السىةالجىة كالىار هخمكقتاف هكجكدتاف أف كها زاؿ أٌؿ أف  عمِ السىةفاتفؽ أٌؿ 

ة كالقدٓرة فأىكرت ذلؾ كقالت بؿ ٓىشئٍها ا الهعتزلذلؾ حتِ ىبغت ىابغة هف عمِ 
التْ تدؿ عمِ أىٍها  السىةهف الكتاب ك  دلةثـ ساؽ اٖ (2)ٓـك القٓاهة( تعالِ

 ) فهف ىصكص الكتاب: قكلً تعالِ عف الجىة، هخمكقتاف
 )(3) .( 

   
 )(4) ،كعف الىار( 
)(5). 

الجىة قاؿ لجبٓرؿ اذٌب فاىظر إلٍٓا فذٌب فىظر : لها خمؽ ا السىةكفْ 
ثـ حفٍا بالهكاري ثـ ، إٚ دخمٍاأحد  إلٍٓا ثـ جاء فقاؿ أم رب كعزتؾ ٚ ٓسهع بٍا

قاؿ ٓا جبٓرؿ اذٌب فاىظر إلٍٓا فذٌب فىظر إلٍٓا ثـ جاء فقاؿ أم رب كعزتؾ لقد 
اذٌب فاىظر إلٍٓا  قاؿ: فمها خمؽ ا الىار قاؿ ٓا جبٓرؿ.. ٚ ٓدخمٍا أحدأف  خشٓت

                                           

بف هحهد بف سٛهة  أحهدالعٛهة الحافظ الكبٓر، هحدث الدٓار الهصٓرة كفقٍٍٓا أبك جعفر  هاـا٘ (1)
 قىا أٌؿبف سمهً بف عبد الهمؾ، اٖردم الحجرم الهصرم الطحاكم الحىفْ، صاحب التصىٓؼ هف 

" ك " الشركط "،ك ، هكلدي فْ سىة تسع كثٛثٓف كهائتٓف صىؼ " اختٛؼ العمهاء " هصر أعهاؿ
قاؿ: كهات سىة إحدل " هعاىْ أثار " ثـ قاؿ: كلد سىة ثهاف كثٛثٓف كهائتٓف ك "، القرآفأحكاـ 

  .30-28، ص15، ج الزر كمْ عٛـاٖ  كعشٓرف كثٛثهائة
ة: الشٓخ ىاصر ( 2)  .478- 476شرح الطحآك
 .133 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 3)
 .21 ، أٓةسكرة الحدٓد( 4)
 .131 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 5)
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فحفٍا ، فٓدخمٍاأحد  فذٌب فىظر إلٍٓا ثـ جاء فقاؿ أم رب كعزتؾ ٚ ٓسهع بٍا
بالشٍكات ثـ قاؿ ٓا جبٓرؿ اذٌب فاىظر إلٍٓا فذٌب فىظر إلٍٓا ثـ جاء فقاؿ أم رب 

حدٓث أبْ ٌٓررة عف الىبْ صمِ ا  إٚ دخمٍاأحد  ٚ ٓبقِأف  كعزتؾ لقد خشٓت
 .(1)عمًٓ كسمـ قاؿ

 قد عقد البخارم فْ صحٓحً بابا قاؿ فًٓ: ))باب ها جاء فْ صفة الجىةك 
هىٍا ، الجىة هخمكقةأف  ساؽ فْ ٌذا الباب أحادٓث كثٓرة تدؿ عمِك  (2)أىٍا هخمكقةك 

 الهٓت عىدها ٓكضع فْ قبري هقعدي هف الجىةٓرل  اأف  الحدٓث الذم ٓىص عمِ
ة ك  ،الىارك  سمـ عمِ الجىةك  حدٓث اطٛع الرسكؿ صمِ ا عمًٓك  ،الىارك  حدٓث رٓؤ

غٓر ذلؾ هف ك  ،سمـ لقصر عهر بف الخطاب فْ الجىةك  الرسكؿ صمِ ا عمًٓ
كقد كاف ابف حجر هصٓبا عىدها قاؿ: ))ك أصرح هها ذكري البخارم فْ ، اٖحادٓث

 سىاد قكم عف أبْ ٌٓررة عف الىبْ صمِ ا عمًٓإأبك داكد بك  أحهدذلؾ ها أخرجً 
 .(4( )3)لٍٓا(إقاؿ لجبٓرؿ )اذٌب فأىظر ، )لها خمؽ ا الجىة سمـ قاؿك 

 الذين قالوا لم تخمق بعد:
ة )كأها شبٍة هف قاؿ: إىٍا لـ تخمؽ بعد ْ: أىٍا لك ، قاؿ شارح الطحآك ٌك

تفىِ ٓـك القٓاهة كأف ٍٓمؾ كؿ هف فٍٓا أف  كاىت هخمكقة أف لكجب اضطراران 
هكت     ) لقكلً تعالِ:، ٓك

 )(5). (  
 )(6) ، ْكقد ركل الترهذم ف

ا عمًٓ صمِ  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا، هف حدٓث ابف هسعكد رضْ ا عىٍها، جاهعً
ـ، أقرئ أهتؾ هىْ السٛـ، فقاؿ: ٓا هحهد، لقٓت إبرآٌـ لٓمة أسرم بْكسمـ   كأخبٌر

                                           

 .3772كالىسائْ  2560 كالترهذم 4731بسىد حسف كأبك داكد  8379 أحهدركاي  (1)
 .6/31 فتح البارم  فْ كتاب بدء الخمؽ ،( 2)
 .6/320 فتح البارم( 3)
 .16، صالجىة كالىار: عهر سمٓهاف أشقر( 4)
 .88 ، أٓةسكرة القصص( 5)
 .185 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 6)
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، كالحهد ، كأف غراسٍا سبحاف ا، كأىٍا قٓعاف، عذبة الهاء، التربةالجىة طٓبة أف 
هف حدٓث أٓضان  قاؿ: ٌذا حدٓث حسف غٓرب. كفًٓ، (1)كا أكبر، ٚك إلً إٚ ا

قاؿ: هف قاؿ سبحاف ا أىً  ا عمًٓصمِ  عف الىبْ، عف جابر، أبْ الزبٓر
قالكا: فمك ، حدٓث حسف صحٓح قاؿ: ٌذا (2)غرست لً ىخمة فْ الجىة، كبحهدي

كلـ ٓكف لٍذا الغراس هعىِ. قالكا: ككذا ، كاىت هخمكقة هفركغان هىٍا لـ تكف قٓعاىان 
 قكلً تعالِ عف اهرأة فرعكف أىٍا قالت: رب ابف لْ عىدؾ بٓتان فْ الجىة.

أردتـ بقكلكـ إىٍا أف هعدكهة بهىزلة الىفخ فْ الصكر أف  فالجكاب: إىكـ
، كأهثالٍا هها لـ ٓذكر دلةٓردي ها تقدـ هف اٖ، فٍذا باطؿ، ف القبكركقٓاـ الىاس ه

ف أردتـ أىٍا لـ ٓكهؿ خمؽ جهٓع ها أعد ا فٍٓا ٌٖمٍا كأىٍا ٚ ٓزاؿ ا ٓحدث ، كا 
ذا دخمٍا الهؤهىكف أحدث ا فٍٓا عىد دخكلٍـ أهكران أخر، فٍٓا شٓئان بعد شْء  -كا 

ٌذي إىها تدؿ عمِ ٌذا القدر. كأها احتجاجكـ بقكلً كأدلتكـ ، فٍذا حؽ ٚ ٓهكف ردي
كاحتجاجكـ بٍا ، فأتٓتـ هف سكء فٍهكـ هعىِ أٓة، تعالِ: كؿ شْء ٌالؾ إٚ كجًٍ

ىظٓر احتجاج إخكاىكـ عمِ فىائٍها كخرابٍها  -عمِ عدـ كجكد الجىة كالىار أف 
ىها كفؽ لذلؾ أئهة  ،! فمـ تكفقكا أىتـ ٚ إخكاىكـ لفٍـ هعىِ أٓة ! كهكت أٌمٍها كا 

، الهراد كؿ شْء هها كتب ا عمًٓ الفىاء كالٍٛؾ ٌالؾأف  . فهف كٛهٍـ:سٛـا٘
سقؼ الجىة. كقٓؿ: الهراد إٚ فإىً  ،ككذلؾ العرش، كالجىة كالىار خمقتا لمبقاء ٚ لمفىاء

، ا تعالِ أىزؿ: كؿ هف عمٍٓا فافأف  همكً. كقٓؿ: إٚ ها أٓرد بً كجًٍ. كقٓؿ:
فأخبر تعالِ عف أٌؿ السهاء ، كطهعكا فْ البقاء، فقالت الهٛئكة: ٌمؾ أٌؿ اٖرض

فأٓقىت ، ٖىً حْ ٚ ٓهكت، فقاؿ: كؿ شْء ٌالؾ إٚ كجًٍ، كاٖرض أىٍـ ٓهكتكف
ىها قالكا ذلؾ تكفٓقان بٓىٍا كبٓف الىصكص الهحكهة ، الهٛئكة عىد ذلؾ بالهكت. كا 

شاء ا أف  ،عمِ ها ٓذكر عف قٓرب، ء الىار أٓضان كعمِ بقا، الدالة عمِ بقاء الجىة
 .(3)تعالِ(

                                           

 .106، صقاؿ الشارح فْ تعمٓقً عمِ الٍاهش ٌك هخرج فْ الصحٓحٓف( 1)
 .هخرج فْ الصحٓحٓفأىً  الحدٓث أٓضان كقاؿ فْ ٌذا ( 2)
ة: الشٓخ ىاصر( 3)  .680ص ،شرح الطحآك
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ا لـ ٓخمقٍا بعد أف  :فك ة فٍـ ٓؤهىكف بالجىة كالىار كلكف ٓقكلالهعتزلأها 
 ) تعالِذكر ذلؾ الرازم كرد عمًٓ عىد تفسٓري لقكلً 

   
    

   
    

   
   

  )(1) 
ٖىٍا لك ، الجىة لـ تخمؽ بعدأف  أٓة تدؿ عمِ الثالثة: قاؿ القاضْ: ٌذي هسألةال

  )تفىِ كأف ٓىقطع أكمٍا لقكلً تعالِ: أف  كاىت هخمكقة لكجب
  )(2). (  

   )(3)  ٚ لكف
فٛ  ٚ تككف الجىة هخمكقة. ثـ قاؿأف  ٓىقطع أكمٍا لقكلً تعالِ: أكمٍا دائـ فكجب

ٓحصؿ أف فْ السهكات جىات كثٓرة ٓتهتع بٍا الهٛئكة كهف ٓعد حٓا هف أف  ىىكر
ـ عمِ ها ركم فْ ذلؾاٖىبٓاء كالشٍداء  جىة أف  الذم ىذٌب إلًٓأف  إٚ، كغٌٓر

دلٓمٍـ هركب هف أف  كالجكاب: كقد رد عمٍٓـ (4)الخمد خاصة إىها تخمؽ بعد ا٘عادة(
أكمٍا دائـ كظمٍا فإذا  : قكلً: كؿ شْء ٌالؾ إٚ كجًٍ كاٖخرل قكلًأحدٌهاآٓتٓف: 

ٌذٓف أحد  فىحف ىخصص ٌذٓف العهكهٓٓف سقط دلٓمٍـأحد  أدخمىا التخصٓص فْ
ك قكلً تعالِ: ، الجىة هخمكقةأف  العهكهٓٓف بالدٚئؿ الدالة عمِ  )ٌك

   
    

  
  )(5( )6). 

                                           

 .35 ، أٓةسكرة الرعد( 1)
 .26 ، أٓةسكرة الرحهف( 2)
 .88 ، أٓةسكرة القصص( 3)
 .47، ص19، ج التفسٓر الكبٓر( 4)
 .133 ، أٓةعهرافآؿ  سكرة( 5)
 .47، ص19، ج التفسٓر الكبٓر( 6)
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ذلؾ عىد عمِ  ةالهعتزلالجىة هخمكقة كاعتراض بأف  اٖشاعرةكذكر أقكاؿ 
  ): تعالِتفسٓري لقكلً 

    
   

   
    

     
     

 )(1). 
كقالت ، الجىة هخمكقةأف  : احتج جهٍكر اٖصحاب بٍذا عمِاألولى مسألةال
ا لكجٍٓف: اٖكؿ:الهعتزل ا عمِ ظاٌٌر  قكلً تعالِ:أف  ة ٌذي أٓة: ٚ ٓهكف إجراٌؤ

( )(2) ِهف صفتٍا بعد أف  ٓدؿ عم
 لكىٍا لك كاىت أف هكجكدة لفىٓت بدلٓؿ قكلً تعالِ:، ٚ تفىِأف  كجكدٌا

(    
)(3). 

ْ أف فْ السهاء السابعةأف  الثاىْ: ٚك ٓجكز هع أىٍا فْ ، الجىة هخمكقة ٌك
أىً  قالكا: فثبت بٍذٓف الكجٍٓف، ٓككف عرضٍا كعرض كؿ السهكاتأف  كاحدة هىٍا
ؿٚ بد هف ال تعالِ لها كاف قادرا ٚ ٓصح الهىع أىً  كذلؾ هف كجٍٓف: اٖكؿ:، تأٓك

تعالِ كعدي عمِ الطاعة بالجىة أىً  ثـ، ككاف حكٓها ٚ ٓصح الخمؼ فْ كعدي، عمًٓ
كقد ٓقكؿ الهرء ، فكاىت الجىة كالهعدة الهٍٓأة لٍـ تشبٍٓا لها سٓقع قطعا بالكاقع

ف، عـز عمٍٓاإذا  لصاحبً: )أعدت لؾ الهكافأة( إذا  الهرادأف  كالثاىْ:، لـ ٓكجدٌا كا 
 ): كاىت أخرة أعدٌا ا تعالِ لٍـ كقكلً تعالِ

   
     
    
     

     
    

                                           

 .21 ، أٓةالحدٓدسكرة ( 1)
 .35 ، أٓةسكرة الرعد( 2)
 .88 ، أٓةسكرة القصص( 3)
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   )(1) أم 
كقكلً: أعدت ، قكلً: كؿ شْء ٌالؾ عاـأف  الجكاب:ل كاف ٓكـ القٓاهة ىادإذا 

الجىة  ثاىٓان:كأها قكلً ، كالخاص هقدـ عمِ العاـ، لمهتقٓف هع قكلً: أكمٍا دائـ خاص
هخمكقة فْ السهاء السابعة قمىا: إىٍا هخمكقة فكؽ السهاء السابعة عمِ ها كأم 

العرش أعظـ أف  ألٓس، ٓككف الهخمكؽ فكؽ الشْء أعظـ هىًأف  استبعاد فْ
 .هخمكؽ فكؽ السهاء السابعةأىً  هع، الهخمكقات

 كأف هكاف، كخٛصة القكؿ ا٘ٓهاف بالجىة كالىار كأىٍها حؽ هف عىد ا
كأف ، كأف الىار فْ هكاف ٓعمهً ا، الجىة فكؽ السهاء السابعة كتحت عرش الرحهف

ٛن ، رسكؿ ا صمِ ا عمًٓ كسمـ رآٌها بعٓىًٓ كأف لكؿ ، كأف ا خمؽ لكؿ هىٍها أٌ
ف  كأىً حؼ الجىة بالهكاري ، فْ الجىة كأخر فْ الىار أحدٌهاكاحد فْ الدىٓا هىٚز
كأىٍها عظٓهتاف فْ اٚتساع ككبر الحجـ.. كها ىطقت بذلؾ ، كحؼ الىار بالشٍكات

 .السىةك  القرآفالصحٓحة الصٓرحة فْ  دلةاٖ
 
 

  

                                           

 .44 ، أٓةسكرة اٖعراؼ( 1)
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 انخبتًخ
 :ىوتشتمل عم

 أىم نتائج البحث أوال :
 التوصيات ثانيا :
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 انخبتًخ

 النتائج:  أوال :
 القرف كأكؿ الٍجرم السادس القرف هف الثاىْ الىصؼ فْ الرازم عاش .1

 اىقساها الحقبة ٌذي شٍدت ٌػ( كلقد606 -ٌػ 544) بٓف ها، السابع
 السٓاسٓة هف الىاحٓة ٓةسٛها٘ البٛد عـ كخمؿ كفكضِ كاضطرابا

 كالثقافٓة العمهٓة الحركة عمِ إٓجابٓا اىعكس ذلؾأف  إٚ ،كاٚجتهاعٓة
 فْ كالتألٓؼ البحث همكة كىضجت عظٓهان  ازدٌاران  ٌذي الحركة فازدٌرت
 .الهسمهٓف ىفكس

 صكؿاٖ فْ الكاسع الباع ذا كالدي ظؿ فْ ىشأتً عف ىاشئ الرازم ىبكغ .2
هتً، كالفركع  .اطٛعً كسعة، حافظتً كقكة، كذكائً العمـ فْ طمب العالٓة ٌك

 بً جاء ها كتبً فْ استقصِ فقد اٖشاعرة هسٓرة فْ هٍهة هرحمة الرازم ٌهثؿ .3
، كالفمسفة الكٛـ درس عمـ كها، ذلؾ عمِ كزاد، اٖشاعرةهف  الهتقدهكف

اٖشعرم  قكؿ عف كخرج، اٖشاعرة لهذٌب هخالفة كآراء اجتٍادات لً فكاىت
 حٓاف.فْ بعض اٖ

 فْ كعكؿ كالفمسفٓة الكٛهٓة الطرؽ فذـ، عقٓدة كحسف تكبة عمِ الرازم هات .4
ة السىةك  الكٓرـ القرآفعمِ  الدٓف طمب  .الىبٓك

ك الكبٓر التفسٓر باسـ تفسٓري الرازم سهِ .5 ف ٌك  فْ تفسٓري اسـ ٓذكر لـ كا 
 تفسٓري فْ الرازم اتبع كقد، كتبً بعض فْ سهاي بذلؾأىً  إٚ ،تفسٓري سطكر
 هباحث هف بً كها ٓتعمؽ، ْالقرآى لمىص التاـ كالتفصٓؿ التحمٓؿ طٓرقة
ة، كفقٍٓة، ككٛهٓة، ٓةأصكل ة، كلغٓك  كٓراضٓة كككىٓة، كبٛغٓة، كىحٓك
ا  كضهىً، كالدٓىٓة كالفمكٓة كالفمسفٓة الكٛهٓة الهباحث بٓف فًٓ فجهع، كغٌٓر
 .الفمسفة كالدٓف بٓف لمتكفٓؽ هحاكلتً

 بدأ هتِ ٓعرؼ ٚك، الرازم تألٓؼ هف ٌك آخريإلِ  أكلً هف الكبٓر التفسٓر .6
 التْ التكآرخ هف اتضح كقد، هىً اىتٍِ هتِ ٚك، تفسٓري بتألٓؼ الرازم
 الكبٓر تفسٓري بتألٓؼ اشتغؿأىً  السكر لبعض تفسٓري ٓةآ فْ الرازم كضعٍا
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بتسمسؿ  القرآف ٓفسر لـأىً  كها، هختمفة أهاكف كفْ هتقطعة فترات عمِ
 .الهصحؼ فْ ٌْ كها السكر

 الفكائد استىباط كثرة عمِ قدرتً بٓاف لمتفسٓر تألٓفً سببأف  الرازم ذكر .7
، ذلؾ عمِ قدرتً استبعدكا الذٓف العىاد كأٌؿ بعض الحساد ككبت، كالهسائؿ

 هجاؿ عف كثٓران  تبعد التْ كاٚستطرادات اٚستىباطات بكثرة تفسٓري اتسـ كقد
 .التفسٓر

ْ القرآىالهتكمهٓف كالفٛسفة عمِ كجكد ا كأٓد الطٓرؽ  أدلةذكر الرازم  .8
٘ثبات كجكد ا كها تحدث عف كحداىٓة ا كعف تكحٓد الربكبٓة كتكحٓد 

ٓة.  ا٘لٌك
صفات ثبكتٓة حقٓقٓة كثبكتٓة إضافٓة كصفات سمبٓة إلِ  قسـ الصفات .9

ْ أربعة فأها تككف حقٓقٓة هع أف  كصفات هركبة هف ٌذي اٖىكاع الثٛثة ٌك
ها ،إضافٓة هاأف  كا   تككف إضافٓة هع سمبٓة كأهاأف  تككف حقٓقٓة هع سمبٓة كا 
ذكر الرازمأف  ضافٓة كسمبًٓ ٓك د ٌىالؾ ألفاظ قأف  تككف هجهكعة حقٓقٓة كا 

الكٓرـ دالة عمِ صفات ٚ ٓهكف إثباتٍا فْ حؽ ا تعالِ  القرآفكردت فْ 
ا هف ألفاظ الصفات التْ ٚ ٓجكز ك  الهكرك  هثؿ اٚستٍزاء الغضب كغٌٓر

كجد لٍا تفسٓرا كقاىكىا تسٓر أالرازم أف  إٚ، إطٛقٍا عمِ ا سبحاىً كتعالِ
ك هعٍا فْ البدآة كاثأر لكؿ كاحد هف ٌذي اٖحكاؿ أهكر تكجد أف  عمًٓ ٌك

الغضب حالة تحصؿ فْ القمب عىد غمٓاف أف  تصدر عىٍا فْ الىٍآة هثالً
 كاٖثر الحاصؿ هىٍا فْ الىٍآة إٓصاؿ الضرر، دـ القمب كسخكىة الهزاج

الهغضكب عمًٓ فإذا سهعت الغضب فْ حؽ ا تعالِ فاحهمً عمِ إلِ 
 ىٍآات ا٘عراض ٚ عمِ بدآات ا٘عراض

ك اسـ الجٛلة ا كذكر ثبتأكقد  .10 اسـ ا أىً  الرازم  اسها كاحدا فقط ٌك
 .اٖعظـ كباقْ أسهاء ا تعالِ ٌْ صفات لً

 .الرازم ٓهٓز بٓف ىكعٓف هف الكٛـ كٛـ حادث ككٛـ ىفسْ .11
 تعالِ صفة العمـ كقد استخدـ ىفس دلٓؿ اٖشعرم فْ التدلٓؿ عمِ  أثبت .12

ك دلٓؿ ا٘تق  .اف كا٘حكاـعمـ ا ٌك
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رلا٘هاـ الرازم صفتْ السهع كالبصر  تعالِ  أثبت .13 أىٍها صفتاف  ٓك
لكىً لـ ٓستدؿ عمٍٓها بدلٓؿ  عالهان حقٓقٓتاف زائدتاف عمِ ككىً تعالِ 

ك ،اٖشاعرة ك دلٓؿ الحٓاة بؿ ارتضْ دلٓؿ الكهاؿ ٌك أف  ا ٓجبأف  ٌك
صفات الكهاؿ  بكؿ الكهاٚت كصفتْ السهع كالبصر هف ان ٓككف هكصكف

 ٓتصؼ بٍها ا سبحاىً كتعالِ كعدهٍها ىقص.أف  فٓجب
الهراد أف  ا٘ٓهاف ٌك التصدٓؽ بالقمب كالمساف هعا كبٓفأف  الرازمٓرل  .14

ذا ٌك الهذٌب الذم ارتضاي  بالتصدٓؽ بالقمب ٌك الكٛـ القائـ بالىفس ٌك
 كأٓدي.

خطآا ثـ بعد ذلؾ ٓعاقب عمِ ها ارتكب هف أىً  أها رأًٓ فْ هرتكب الكبٓرة .15
 ٓدخؿ الجىة جزاء إٓهاىً با.

تاب ا٘ىساف فاف ا تعالِ إذا  الكعٓد عىد الرازم هرتبط عىدي بعدـ التكبة أها .16
عفك عىً ف ا ٖف  ٓغفر لً ٓك ا تعالِ كعد بقبكؿ التكبة هف الهؤهىٓف ٚك

ٚن  ءكعد بشْإذا  تعالِ  .كاف إخٛؼ كعدي هحا
رل .17 ف هقدكر العبد هقدكر   اأف  الرازم ٓك قادر عمِ كؿ هقدكر العبد كا 

 رادة الهحبة كالرضا.بٓف ا٘ لكها ساك  تعالِ
ة ا ٓكـ القٓاهة. أثبت .18  الرازم رٓؤ
ىها تتكقؼ عمِ أف  الرازمٓرل  .19 دعاء إالهعجزة تظٍر عمِ ٓد الىبْ كالكلْ كا 

ىٍا تظٍر  ٓة فٍك كلْ كا  صاحبٍا فاف ادعْ الىبكة فٍك ىبْ كاف ادعْ الٚك
ها ها سكاي فٛ تككف عمِ سبٓؿ التحدم أسبٓؿ التحدم ك عىد الىبْ عمِ 

قكؿ  .ا عمًٓ كسمـصمِ  فًٓ الدٚلة عمِ ىبكتً القرآفأف  ٓك
 القٓاهة.هتً ٓـك ا عمًٓ كسمـ ٖصمِ  سٓدىا هحهدالرازم الشفاعة ل أثبت .20
 خر كأحكالً.ا كصفاتً كهٛئكتً كالٓـك أ الغٓب ٌك العمـ بذاتأف  .21
الهٛئكة قبؿ الىبْ بالشرؼ كالعمٓة كبعد الىبْ فْ عقكلىا ٖىىا أف  الرازمٓرل  .22

 .هعرفتٍا بعد إٓهاىىا بالىبْإلِ  تكصمىا
رل .23 حتِ ٓىتصؼ لمهظمهٓف هف  الحكهة ا٘لٍٓة تقتضْ كجكد الحشرأف  ٓك

 .الظالهٓف
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، الصراط الهستقٓـ ٌك الدٓف الحؽأف  :أحدٌهآف لمصراط ٓهعىأكرد الرازم  .24
 .الصراط الذم ٌك الطٓرؽ فْ عرصة القٓاهةأىً  كالثاىْ:

 التوصيات:  ثانيا :
 ٚأىً  إٚ الرازم الفخر حكؿ هكضكعا دارت التْ البحكث كؿ هف الرغـ عمِ ىًأ .1

ٓفرد لمرازم هؤلؼ خاص بً أف  كصْأهجاٚ لمبحث كالدراسة  الرازم ٓزاؿ
 ٓحتكم عمِ كؿ ثقافتً

ف تككف ٌىالؾ هكسكعة عمهٓة شاهمة هتعمقة بكؿ هذٌب تحتكم عمِ كؿ ها أ .2
 ٓتعمؽ بٍذا الهذٌب

 ف الدراسة الهقارىة ٌْ جزء هف الرد عمِ كتب الخٛؼ.أ .3
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 انقرآَٛخ فٓرش اٜٚبد
 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    پپ  پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پچ 

ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 چڃ   چ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ
 200 5 – 1 البقرة

 200 3 البقرة چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ
 75 15 البقرة  چ ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ىچ 
 44 21 البقرة چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 
  ى  ى  ى   ى  ى   ى  ىى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

  چ  ى  ى                ى  ى   ى  ى  ى  ى
 181 23 البقرة

ڤ  ڤ  ڤ    ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹچ 

ڦ  ڦ     ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿڤ  ٿ   ٿ

  چچ  ڃ  ڃ  ڃ     چچ  چ
 233 25 البقرة

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

  چ
 204 30 البقرة

 204 32 البقرة  چڇ  ڑ      ڑ    ژڇ   ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈڍ  ڍ  چ
ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ہہ  چ 

  چ
 208 34 البقرة

  ى  ى   ى  ى  ى  ى   ى  ى   ى  ى  ىچ 

  چ   ى  ى  ى  ىڈ  ڈ  ی  ی    ى
 188 48 البقرة

 220 56 البقرة  چې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ېۉ  چ 
ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ 

  چ
 117 81 البقرة

ۓ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہٹ  ۀ  ۀ  ہچ 

  چڭ  ڭ  
 46 116 البقرة

ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  چ 

  چڭ  ڭ  ڭڭ  ې  ې       ۉ  ۉ  ې  ې  
 88 124 البقرة

ٱ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ    ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  چٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 167  127 البقرة

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ

ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

  چڇ  ڇ  ڎ   
 97 136 البقرة

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چڃ  ڃ   ڃ  چ

ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڎ  ڎ  ڌ  ڌڈ  ڈ  

ڌ  ڌ  ڎڎ  ڍ    ڍ  ڇ  ڇ  ڑ    ڑ  ڇڇ  ڍ  ڍ      

  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

 89 143 البقرة
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ

  چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  
 58 148 البقرة

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ

ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

چ  چ  چ  چ  ڇ     ڃڦ  ڦ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ

  چڌ  ڈ  ڈ  ڍ    ڌڇ  ڎ   ڎ  ڇڇ

 101-96 177 البقرة

ڑ   ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڳ   ڳ  ڳ  چ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ېې  ۉ  

  چۉ  ې  ې

 172 243 البقرة

ٱ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  

 چڇ  ڇڇ  ڇ  ڎ   ڎڌ  ڌ  ڈ  ڈ  

 96 177 البقرة

ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںچ 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے   ے  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

  چ
 208 285 البقرة

ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  چ

  چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 217 35 آؿ عهراف

   ى  ىى  ى  ى  ى  ى  ى     ى  ى  ىچ

   ىى  ى  ى  ى  ى  ىى  ىڈ   ڈ  ی  ی    ى

     ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى

  چ   ى  ى

 173 37 آؿ عهراف

 75 54 آؿ عهراف  چٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿ  چ 
ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  چ 

  چڤ  ڤ  
 111 134 آؿ عهراف

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  چ 

  چ
 156 139 آؿ عهراف

ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې     ۋڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇچ 

  چ   ى  ى  ى   ى  ى  ىى  ى  ىې     ې  
 90 140 آؿ عهراف

ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

  چچ  
 89 143 آؿ عهراف

  ى      ى  ى  ى  ى  ى  ىى  ې  ې  ې  ې  چ 

  ى  ى          ى  ى  ى      ى  ى  ى  ى  ى

  چڈ  ى  ى  ى
 155 164 عهرافآؿ 

ں  ں  ڻ  ڻٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  چ

  چے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ې  ې  ۉ  
 233 185 آؿ عهراف

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      چ

  چں   
 108 31 الىساء

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  چ

  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ې   ې  
 110 48 الىساء
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ۉ    ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ى  ى   ې  ې  ې  چ 

           ى  ى    ى  ىى   ى  ى  ى    ى  ىې

  چ  ى  ى   ى
 93-90 58 الىساء

ڈ  ڍ   چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڈ چ

  چڍ  
 179 82 الىساء

ڦپ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ       ڦٱ  ڦ  ڦ  چ 

 چڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  
 84 87 الىساء

ڱ    ڱڳ  ڱ   ڳڳ  ڳ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ

  چڱ  ں  ں  
 78 166 الىساء

ھ  ھ  ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ې  چ

  چې  ۉ  
 238 168 الىساء

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڇ  ڍ   ڍ  چ

  چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ
 207 172 الىساء

ڎ  ڎ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ

ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭې   ې  ۉ   ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ   ى  ى  

  ى  ى  ى  ى  ى   ىى  ى  ى  ىې  ې  ې  ې  

ڈ  ڈ  ی  ی    ى  ىى   ى   ى  ى  ىى   ى  ى

  چ   ى

 97 41 الهائدة

  ى  ى  ىى  ى   ى  ى  ى  ىى  ې  ې  ې  ېچ 

     ى  ى                  ى  ى  ىى       ى  ى  ى

      ى  ى     ى  ى  ى  ىڈ  ڈ  ی  ی  ى  ى

  ى  ى   ىى  ى  ى  ى  ى        ى  ىى  ى

  چ   ى  ى  ى  ى  ى  ىى  ى

 78 64 الهائدة

ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   چ

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉې   ې  ٴۇ  ۋ  

  چ

 207 50 اٖىعاـ

     ى  ى  ى  ىى   ى  ى  ى  ى  ى  ىچ 

  ى  ى        ى  ىڈ  ڈ  ی  ی    ى  ى  ىى  ى

  چى  ى          ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى

 89-85 59 ٖىعاـا

 27 103 اٖىعاـ  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ
ۉ  ۉ  ې  ې   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې        ې  ېې  چ

  ى  ى  ى  ى     ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى

  چى  ى        ى

 210 130 اٖىعاـ

پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  پ  پچ

  چڤ  ٿ  ٿ  
 212 12 اٖعراؼ

  ى  ى  ى  ى  ى   ىۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ

  چ  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ىى
 240 50 اٖعراؼ

ڌ    ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

ڌ  ڎ   ڎ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  

  چڻ   ڻٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 60 54 اٖعراؼ
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      ى   ى  ىى  ىۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې    ې   ې  ې   چ

  چى  ى  ى      ى
 210 103   اٖعراؼ

ې  ٴۇ  ۋ    ېے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉچ

  ى  ى   ى  ى  ىۋ  ۅ    ۅ    ى  ى  ې    ې  ې  ې

      ى  ى  ى  ى   ى  ى  ىى  ى   ى  ى  ى

  چڈ     ى  ى  ى

 153 143 اٖعراؼ

چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         چ 

  چڎ  ڎ  
 67 180 اٖعراؼ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  چ 

  چ   ىې  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ىى  ې  ې   ې    ې  
 233 72 التكبة

     ى  ى  ى        ىۋ  ۅ  ۅ  ى  ى   ې  ېې  ې  چ

  چ  ى  ى           ى  ى  ى
-178 105 التكبة

200 
ٱ   ڦ   ڦڦ  ڦ  پ  پ    پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

  چٿ  ٿ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  
 181 13 ٌكد

            ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى   ى   ىچ

  چ   ى  ى
 201 52 ٓكسؼ

  ى  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى          ى  ې  ې  ې   ېچ 

  ىى  ى  ى  ىى  ى   ى  ى  ىى    ى  ى

  چ   ى  ى   ى  ى

 223 5 الرعد

ڈ      ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى      ى  ى  ىچ

  چ   ى  ى  ى   ى  ى  ىڈ  ی  ی  
 205 13 الرعد

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   چ

ڑ  ڑ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ٹ     ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        

  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 53 16 الرعد

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پپ  پ  پ   ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  چ

  چٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
 236 35 الرعد

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

  چڦ  چ  چ
 135 1 إبرآٌـ

 224 25 الحجر  چہ    ھ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ  ہچ 
 212 27 الحجر  چې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې   ٴۇ  ۋ  چ 
 156 49 الحجر  چ  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ 
 216 58 الحجر  چڎ  ڌ       ڌ  ڈ    ڈ  ڍ  ڍ  چ
ٹ  ڤ     ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ     پ     ٹ  ٹ  چ 

  چڤ     ڤ  ڤٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
 5 1 ا٘سراء

ٱ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  پ  پپ  پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  چ 

  چڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  
 61 39 ا٘سراء

 207 70 ا٘سراءڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
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  چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ

  چڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
 180 88 ا٘سراء

ڇ  ڇ   ڑ  ڑ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ

  چڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  
 67 110 ا٘سراء

 226 35 الكٍؼ  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ 
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦپ  پ  پ   پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

  چ
 25 46 الكٍؼ

 97 107 الكٍؼ  چ  ى  ىۋ  ۅ   ۅ   ى  ى  ې          ې  ې  ې   چ 
ھ  ھ  ھ  ے   ے    ھٹ  ٹ           ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  چ

  چۓ  
 221 9 هٓرـ

 77 5 طً  چڍ     ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  چ  
 67 8 طً  چہ  ھ   ھ  ھ    ہٹ  ۀ   ۀ    ہ    ہچ
 90 46 طً  چۋ   ۋۅ  ۅ  ى  ى  ې   ې    ٴۇچ
 183 109 طً چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې    ې  ۉ  ۉ     ې  ې  ٴۇ      ۋ  ۋ  چ
 206 19 اٖىبٓاء  چڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

  چڇ   ڎ  
 183 28 اٖىبٓاء

ڌ  ڎ    ڎ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ

  چڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  
 222 30 اٖىبٓاء

چ  چ   ڃ    چڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چچ

  چچ  ڇ   ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 228 47 اٖىبٓاء

ڦ             ڦ  ڦ  چ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤچ

  چڃ  ڃ             چ   چ    ڃچ  ڃ  چچ
 155 104 ىبٓاءاٖ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ     ڇ  ڍ       ڍ      ڌ   چ

  ڻڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں

  چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  

-159 52 الحج
162 

پ  پ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    پٱ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  پچ 

ڤ   ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ

  چڦ  ڦ  

 53 73 الحج

 231 74 الهؤهىكف  چ   ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ىچ 
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ

ۋ  ۅ    ۅ  ى  ى      ۋۉ  ې             ې  ٴۇ  ۉې  ېڭ

  چې  ې  

 219 100-99 الهؤهىكف

ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ    ٿٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ  ٿچ 

چ  چ  ڃ    چڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  چ

  چڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ     ڃڃ

 222 45 الىكر
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 170 8 الشعراء  چڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ    ڍڑ  ڑ  ڇ  ڇچ
  ى  ىى  ى  ى     ى  ى  ى  ى  ى  ىچ 

  چ  ى   ى  ى       ى  ى  یڈ  ڈ  ی  ى  ى
 170 12 الىهؿ

ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ    ڍ  ڍ  ڇ  چ

  چڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں
 222 68-67 الىهؿ

ہ     ہڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہچ

  چۓ   ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے
 171 32 القصص

ۉ    ۉے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ې  ې   ھچ

  چې  ې  
 38 61 العىكبكت

 60 24 لقهاف  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ
  ى  ى  ى   ىڈ  ڈ  ی  ی      ى  ى  ى  ىچ

   ى  ى      ى   ى  ى    ى    ى  ى  ى  ىى

  چ   ى  ى  ى  ى   ى  ى

 213 14 سبا

 203 48 سبا  چ   ى  ى  ى     ى  ى  ى  ى  ىچ
  ى  ى   ىى  ى   ى  ىڈ  ڈ  ی  ی     ى  ىچ

   ى  ى     ى  ى  ىى  ى  ى    ى  ى  ى

   ى  ى      ى  ىى  ى   ى  ى  ى  ى  ى

  چى  ى  ى

 78 11 فاطر

  ى  ى  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې   ې  ې      ې  چ

  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ىىى  ى  ى

  ى  ى  ى  ىڈ  ڈ  ی  ی    ى   ى      ى  ى

  چ   ى  ى  ى  ى     ى  ى  ى  ى  ى   ى

 222 54-51 ٓس

 223 78 ٓس  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڳڎ  ڎ   ڳ  ڳ   ڳچ
              ى  ى  ى  ى  ى  ى     ى  ى    ىچ 

  چ   ى  ى
 224 82 ٓس

  ى  ى      ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ى  ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى

ٿ      ٿپ  پ  پ  پ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ

  چڤ  ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ   ٹٿ  ٹ

 160 44-41 ص

 234 50 ص  چڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  چ 
 238 54 ص  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  چ 
 218 30 الزهر  چ  ى   ى  ى  ى  ىچ 
چ  چ  چ    ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ 

چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڎ  ڎ    چچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ

  چ

 217 42 الزهر

ڎ   ڎ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ    ڌڇ   ڍ  ڍ  ڌچ 

  چ
 39 62 الزهر
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ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  ې  ې   چ

 ٴۇ  ۋ  چ 
 163 65 الزهر

ڤ    ڤڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ٱ  ڦچ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٹڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ

  چڦ  ڦ  

 159 34 غافر

  ڤڤ  ڤ  ٹڦ  پ   پ  پ  پ   ٹ  ٹ   ٹ  ڦٱ   ڦ  ڦچ 

  چٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿڤ  ٿ        ٿ
 61 11 الشكرل

 235 56 الدخاف  چۉ     ې  ې   ٴۇ    ۉۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ې  ېچ 
  ىڈ   ڈ  ی   ی     ى  ى  ى  ى    ى  ى  ىچ

     ى   ى  ى  ى  ى  ى    ى  ى  ى  ى  ى

  چى  ى  ى  ى  ى  ى      ى  ىى  ى

 52 13-12 الجاثٓة

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  چ 

  چڤ  ڤ  
 223-54 34 الجاثٓة

  ۀڻ  ٹ  ٹ  ڻں ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں چ 

  چھ  ے  ے    ھۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھ
 75 6 الفتح

 210 56 آراتذال  چچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ
 178 33 الطكر  چڤ  ڤ    ڤ  ٿ     ڤٹ  ٹ  ٹچ
 212 15 الرحهف  چڭ  ې     ې  ۉ  ۉ  ې  ې  چ
 221 16 الرحهف  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ
 38 3 الحدٓد  چڈ  ڈ  ی     ى  ى  ىى  ى  ى  ى    ىچ 
ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ              ڱ       چ

ھ  ھ   ھ    ہٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ

  چھ        ے  

 239 21 الحدٓد

  ڤٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤچ 

  چڤ     ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  
 90 1 دلةاالهج

ڤ     ڤ  ڦ    ڦ     ڤٹ  ڤ  ٹٿ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  چ 

  چ
 155 2 التحٓرـ

 215 6 القٓاهة  چہ  ہ  ہ  ھ    ھ  چ 
 145 23-22 القٓاهة  چپ  ٹ    ٹ    ٹ   ٹ      ڤ  ڤ        ڤ  چ 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

ڇ    ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ   

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ               ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  

  چى  

 237 26 -12 أالىب

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

  ى  ى  ى  ى  ى  ى   ىى  ى    ې  ې  ې  ې  
 52 32-24 عبس
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  چ  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ى

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     چ  چ  چ  چ   چ

ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ     

  چڌ  ڌ   ڈ   

 237 7-2 الغاشٓة

 208 7 البٓىة  چٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى     ې  ې  ې   چ
 111 7 الزلزلة  چڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  چ 
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 انُجٕٚخ فٓرش األحبدٚث
 

 الحديث طرف الصفحة
كؿ درجتٓف ها ، الجىة هئة درجة أعدٌا ا لمهجاٌدٓف فْ سبٓمً)أف  238

 ...، اٖرضك  بٓىٍها كها بٓف السهاء
قاؿ: ، )ها بٓف الىفختٓف أربعكف(. قاؿ: أربعكف ٓكهان ؟ قاؿ: أبٓت 221

 ...، أربعكف شٍران ؟ قاؿ: أبٓت
ةً  219 مَّـى كىافى ٓتعكذ هىٍفى دبر الصٛى سى ًً كى مىٍٓ مَِّ المًَّ عى ًً صى ، ًإفَّ رىسيكؿى المَّ

ٍيـ ًإىْ أعكذ بؾ هف الجبف...)  المَّ
مىً كصىعاء هف الٓهففَّ قدر حكضْ كها بٓف ا 230 فَّ فًٓ ًهفى اٖبآرًؽ ، أىٍٓ كاً 

 بعدد ىجـك السهاءً 
 اىطمؽ رسكؿ ا صمْ ا عمًٓ كسمـ فْ طائفة هف أصحابً عاهدٓف 210

 سكؽ عكاظ....إلِ 
ثـي قاؿ: ))ٌذا سبٓؿي ، خطَّ لىا رسكؿي ا صمِ اي عمًٓ كسمـ خطًّا 231

 ثـ خط خطكطا عف ٓهٓىً...، ا((
 خمقت الهٛئكة هف ىكر كخمؽ الجاف هف هارج هف ىار.... 205
هف ٓجكز هف الرسؿ أكؿ  فأككف، فٓضرب الصراط بٓف ظٍراىْ جٍىـ 195

 إٚ الرسؿ...أحد  ٚ ٓتكمـ ٓكهئذ، ك بأهتً
لها خمؽ ا الجىة قاؿ لجبٓرؿ اذٌب فاىظر إلٍٓا فذٌب فىظر إلٍٓا ثـ  239

 إٚ دخمٍا...أحد  هع بٍاجاء فقاؿ أم رب كعزتؾ ٚ ٓس
 كاف حؽ عمِ ا، صاـ رهضاف، ك أقاـ الصٛة، ك رسكلًك  هف اهف با 238

 ٓدخمً الجىة ٌاجر...أف 
 هف ٓدخؿ الجىة ٓىعـ ٚ ٓبمْ ٚك تبمْ ثٓابً ٚك ٓفىْ شبابً... 236
ٓأتْ بأىعـ أٌؿ الدىٓا هف أٌؿ الىار ٓكـ القٓاهة فٓصبغ فْ الىار صبغة  234

 ٓقاؿ ٓا بف ادـ ٌؿ رأٓت خٓر...ثـ 
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حفاة عراة غٚر قمت ٓا رسكؿ ا الرجاؿ  القٓاهةٓحشر الىاس ٓـك  224
 بعض...إلِ  كالىساء جهٓعا ٓىظر بعضٍـ

قىطرة بٓف الجىة كالىار عمِ  ٓخمص الهؤهىكف هف الىار فٓحبسكف 234
 فٓقتص لبعضٍـ هف بعض هظالـ...
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 فٓرش األعالو
 

 سماال المقب الصفحة
 .أبك إسحاؽ ،الىظاـ ،إبرآٌـ بف سٌٓار الىظاـ 98
 .ربْغالسمهْ اله ،هحهد بف ْإبرآٌـ بف عم  8

  .سفٓرىْاٖ ،بف هٍراف إبرآٌـ بف هحهد بف إبرآٌـ سفٓرىْاٖ أبك إسحاؽ 141
إبرآٌـ بف هحهد بف السرم بف سٍؿ  ،أبك إسحاؽ الزجاج 125

 .مالبغداد ،الزجاج
بف إسهاعٓؿ بف أبْ بشر إسحاؽ بف  ْعم ،أبك الحسف اٖشعرم 12

  ِ.سالـ بف إسهاعٓؿ بف عبد ا بف هكس
 ،هسمـ بف الحجاج بف كرد بف ككشا ،أبك الحسف هسمـ 201

 .القشٓرم
 .البصرم ،هحهد بف عمِ بف الطٓب ،أبك الحسٓف أبك الحسٓف البصرم 7

 .أبك بكر اٖصـ اٖصـ 179
 .أحهد بف هحهد بف سٛهة أبك جعفر الطحاكم 239
 ،الطكسْ ،هحهد بف هحهد بف أحهد ،أبك حاهد  الغزالْ 7

 .الغزالْ ،الشافعْ
 .الغزَّاؿ ،كاصؿ بف عطاء ،أبك حذٓفة كاصؿ بف عطا 98
 هدمبف أبْ هحهد سالـ سٓؼ الدٓف أ ْعم ،أبك حسف هدمأ 164
هحهد بف إدٓرس بف عثهاف بف شافع بف  ،أبك عبد ا ا٘هاـ الشافعْ  6

 .القرشْ ،السائب
اب بف  ،الجبائْ ْ،أبك عم الجبائْ 126 البصرم، هحهد بف عبد الٌك

 .سٛـ
 .د ا البمخْبالحسٓف ع ْ،أبك عم  بف سٓىا ا 42
 .بك هحهد ٌشاـ بف الحكـأ ٌشاـ بف الحكـ  88
 ،هحهد بف بشارف أبك القاسـ بف هحهد ب ،بكبكرأ ىبارماٖ 121

 .ىبارماٖ
بك تصٓر الكهاؿ أبف زر بف كـ بف عقٓؿ  أحهد  الكهاؿ السهىاىْ  6

 .السهىاف، هجد الدٓف الجٓمْ
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 م.بادأبف عبد الجبار الٍهذاىِ اٖسد  أحهد القاضْ عبد الجبار 2
الحراىْ  ،أحهد بف عبد الحمٓـ بف عبد السٛـ ابف تٓهٓة بف تٓهٓةا 13

 .أبك العباس ،تقْ الدٓف ،الدهشقْ
هحهد بف ىاهكر بف عبد ، أبك عبد ا بف ،أفضؿ الدٓف أفضؿ الدٓف الخكىجْ 8

 .الهمؾ الخكىجْ الشافعْ
ىْ 1 هاـ الحرهٓف: عبد الهمؾ بف عبد ا بف ٓكسؼ بف إ الجٓك

ىْ ،هحهد  .اٖشعرم ،الشافعْ ،الجٓك
الطٓب بف هحهد بف بكبكر هحهد بف أا٘هاـ القاضْ  الباقٛىْ 140

 م.البغداد ،قاسـ البصرم
 سمهة بف عبد الهمؾ،  اٖزدم 205
 .قاضْ القضاة أحهد بف خمٓؿ الخكبْ ،شهس الدٓف الخكبْ 36
بف هحهد بف  ْأبك الفضؿ أحهد بف عم ،شٍاب الدٓف بف حجر العسقٛىْ ا 59

 .الكىاىْ ْ،هحهد بف عم
  .الككفْ ،ضرار بف عهرك ضرار بف عهرك الككفْ 149
 ة.عبد الحهٓد عٓسِ بف عهٓر شهس الدٓف الشٍركخاسْ 8

عبد القاٌر بف طاٌر بف هحهد أبك هىصكر البغدادم  البغدادم 165
 .التهٓهْ

 .عبد الكٓرـ بف أحهد أبك الفتح الشٍرستاىْ الشٍرستاىْ 165
 .عبد ا بف أحهد بف هحهكد أبك القاسـ ابك الفاسـ الكعبْ 91
 .عبد ا بف برم بف عبد الجبار الهقدسْ برمبف ا 155
 .عبد ا بف سعٓد بف كٛب القطاف البصرم أبك هحهد بف كٛبا 100
أبك سعٓد بف أبْ الحسف  ،عبد ا بف عهر ىاصر الدٓف البٓضاكم 158

 .الشٓرازم ،البٓضاكم
عمْ بف أبْ طالب بف عبد الهطمب بف ٌاشـ بف عبد  عمْ بف أبْ طالب 95

 .ٓكىْ أبا الحسف ،ىاؼه
ضٓاء  ،الشافعِ م،الراز  ،عهر بف الحسٓف بف الحسف  ضٓاء الدٓف 6

 .مخطٓب الر  ،بك القاسـأالدٓف 
 .غٓٛف بف هسمـ الدهشقْ غٓٛف الدهشقْ  100
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 .بٍرلالفضؿ بف عهر اٖ ثٓر الدٓف اٍٚٓرمأ 8
 ِ.بف الهرتض ْهحهد بف إبرآٌـ بف عم بف الكٓزر الٓهاىْ ا 183
 .ٓكب بف سعد الدهشقْأهحهد بف أبْ بكر بف  بف القٓـ الجكٓزة ا 126
 .مرهك هحهد بف الحسٓف بف عبد ا اٖ تاج الٓف اٚهكرم 8
 .هحهد بف ٌذٓؿ العٛؼ بك ٌذٓؿ العٛؼأ 85
 .هسعكد بف عهر التفتازاىْ  التفتازاىْ 165
 .هسمـ هحهد بف بحر اٖصفٍاىْ صفٍاىْ اٖ 201
 .ىجـ الدٓف أحهد بف هحهد الغهكلِ  هكلْغال 30
 .الىعهاف بف ثابت الككفْ أبك حىٓفة 100
 .بف رشدالكلٓد بف أحهد بف هحهد  بف رشد ا 51
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 فٓبرش انًراجع

 

؛ الدكتكر عبد الرحهف بف صالح بف صالح ةشاعر ٖبف تٓهٓة كهكقفً هف اا .1
 .ـ1995 –ػ1415ٌحهكد هكتبة الرشد الٓراض اله

 ،عمـك الدٓف ؛ لٙهاـ أبْ حاهد الغزالْ كبٍاهشً تخٓرج الحافظ العراقْإحٓاء  .2
ذٓمً كتاب ا٘هٛء فْ إشكاٚت اٖحٓاء لٙهاـ الغزالْ، ككتاب تعٓرؼ 

 – ػ1395ٌ 1ط  ،دار القمـا٘حٓاء بفضائؿ ا٘حٓاء لمشٓخ العٓد ركس، 
 .ـ1975

تقدٓـ ، د بف عهرهحه ،الرازم ،اٖربعٓف فْ أصكؿ الدٓف، لٙهاـ فخر الدٓف .3
ٓرةكتحقٓؽ الدكتكر أحهد حجازم السقا،   .هكتبة الكمٓات اٌٖز

ا٘رشاد إلِ صحٓح اٚعتقاد: صالح بف فكزاف، طبع الرئاسة العاهة لطباعة  .4
 ػ.1412ٌلطباعة كالترجهة الٓراض سىً البحكث العمهٓة ككالة ا

عبد الهمؾ عبد ا٘رشاد إلِ قكاطع اٖدلة فْ أصكؿ اٚعتقاد ؛ إهاـ الحرهٓف  .5
ىْ الشافعْ، عمؽ عمًٓ كخرج أحادٓثً الشٓخ ذكٓرا عهٓرات، دار  ا الجٓك

 .ـ1995 -ػٌ 1416 1لبىاف ط  –لعمهٓة بٓركت الكتب ا
 ا٘صابة فْ تهٓٓز الصحابة، ابف حجر العسقٛىْ، دار الكتب العمهٓة ط .6

 .ٌػ1411
الكتب العمهٓة، ، دار 3أصكؿ الدٓف لعبد القاٌر بف طاٌر البغدادم، طبعة  .7

 ػ.1411ٌبٓركت، 
اٖعٛـ: قاهكس تراجـ ٖشٍر الرجاؿ كالىساء فْ العرب كالهستعربٓف  .8

 ٛٓف بٓركت لبىاف الطبعةكالهستشرقٓف: خٓر الدٓف الزر كمْ، دار العمـ لمه
 .ـ2112، 15

ا٘هاـ فخر الدٓف الرازم كهىٍجً كآراؤي فْ الهسائؿ الكٛهٓة: الدكتكر عمِ  .9
 .ـ1969 -ػ1388ٌا٘عٛىات الشرقٓة  ل، هطابع شركةهحهد العهار 

؛ لمقاضْ أبْ بكر بف ا ٓجب اعتقادي ٚك ٓجكز الجٍؿ بًا٘ىصاؼ فٓه .11
 ،2طالطٓب الباقٛىْ البصرم، تحقٓؽ كتعمٓؽ هحهد زاٌد الككثرم، 

 ـ.2111 -ػ1421ٌ
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ف كثٓر، تحقٓؽ عبد الرحهف الٛدقِ، كهحهد غازم ابالبدآة كالىٍآة:  .11
 .ٌػ1426، 9دار الهعرفة بٓركت لبىاف طبٓضكف، 

ٓف كالىحاة. جٛؿ الدٓف السٓكطْ، تحقٓؽ هحهد  .12 بغٓة الكعاة فْ طبقات المغٓك
 ٌػ 1384، هطبعة عٓسِ الحمبْ. هصر، 1، طإبرآٌـأبك الفضؿ 

البٓاف عف الفرؽ بٓف الهعجزات كالكراهات كالحٓؿ كالكٍاىة كالسحر  .13
ٓرتشارد ٓكسؼ هكارثِ الهكتبة الشرقٓة الباقٛىْ، صححً اٖب  كالىارىجات؛
  ـ.1981بٓركت سىة 

فٓات الهشآٌر كىاٖعٛـ ؛ شهس الدٓف أبك عبد ا  .14 تآرخ ا٘سٛـ تآرخ كىكى
تحقٓؽ الدكتكر بشار عكاد  ،الذٌبْ ،هحهد بف أحهد بف عثهاف بف قآهاز

 .ـ2113 1ْ ط هعركؼ، دار الغرب ا٘سٛه
، الىٍضة الهصٓرة القاٌرة هكتبة  ؛إبرآٌـ حسف: الدكتكر حسف تآرخ ا٘سٛـ .15

 .ـ1967، 1ط

  1965؛ لمخطٓب البغدادم دار الرسالة بٓركت تآرخ بغداد .16

كأهكر أخرة ؛ تألٓؼ شهس الدٓف بف عبد ا بف  ِلهكتاالتذكرة فْ أحكاؿ  .17
هحهد بف أحهد أبْ بكر بف فرح اٖىصارم القرطبْ، تحقٓؽ الدكتكر أحهد 

 .ـ1998ٌػ، 1419لبىاف  –حجازم السقا، دار الجبؿ بٓركت 

التفسٓر الكبٓر: لٙهاـ فخر الدٓف الرازم:، دار الفكر بٓركت، الطبعة  .18
داد هكتب تحقٓؽ دار إحٓاء التراث العربْ، عإ ل، كطبعة أخر ـ1981اٖكلِ

 .ـ2111- ػ1422ٌ، 4دار إحٓاء التراث العربْ بٓركت، ط 

بة عاـ  7ف: هحهد حسٓف الذٌبْ ط ك التفسٓر كالهفسر  .19  ـ.2111هكتبة ٌك
ر التفسٓر كرجالً، هحهد الفاضؿ عاشكر هجهع البحكث ا٘سٛه .21 ٓة اٌٖز

  .ـ1965 -ٌػ1391

الدكتكر ثري فْ كجداف العبد كسمككً ا٘ٓهاىْ، تكحٓد اٖسهاء كالصفات كأ .21
 ، )ب.ط( )ب.ت(.السٓد العربْ بف كهاؿ

ؿ أم القرآف: الطبرم، ج .22  .الهعارؼ القاٌرة دارطبعة  ،2جاهع البٓاف عف تأٓك
  .ـ2114 اٖكلِصفٍاىِ، دار الهىار الطبعة حركب صٛح الدٓف: اٖ .23
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، 1تكر هحهد رشاد سالـ طدرء تعارض العقؿ كالىقؿ: ٚبف تٓهٓة، تحقٓؽ الدك .24
 ػ.1411ٌ

سعد عبد ا عاشَر َجابر لًٍٓ: دراسات فْ تَحٓد اٖسهاء َالصفات ا٘ .25
، غزة –ة الىاشر: هكتبة َهطبعة دار الهىارة ػالطبعة: الثالث، زآد السهٓرّ
 ػ.ٌُِْٗسىة الىشر: 

الدرر الكاهىة فْ أعٓاف الهائة الثاهىة، شٍاب الدٓف أبك الفضؿ أحهد بف  .26
مس دائرة هج، 6؛ تحقٓؽ هحهد عبد الهعٓد ضاف طف هحهد العسقٛىْ عمِ ب

  .ـ1972 أبادحٓدر الهعارؼ العثهاىٓة 

: الدكتكر هحسف عبد الحهٓد؛ دكتكر هحسف عبد الحهٓد، طبعة الرازم هفسران  .27
 .ـ1974-ٌػ 1394دار الحٓرة لمطباعة بغداد  1

هكتبة الفٛح ٌػ،  1415 3الرسؿ كالرساٚت ؛ دكتكر عهر أشقر، الطبعة  .28
ت   الكٓك

عٛـ الىبٛء، تصىٓؼ ا٘هاـ شهس الدٓف هحهد بف عثهاف الذٌبْ، أ سٓر .29
حٓاء التراث إهحهكد شاكر ؛ دار حادٓثً، أتحقٓؽ الكتاب كخرج شرؼ عمِ أ

 ـ. 2116 -ٌػ1417 ،1لبىاف ط –بٓركت  –العربْ 
خبار هف ذٌب: عبد الحْ بف أحهد بف هحهد بف العهاد، أشذرات الذٌب فْ  .31

دار بف كثٓر حادٓثً عبد القادر اٚرىاؤكط، أخرج أرىاؤؤط ك حققً ؛ هحهكد اٖ
  .ـ1986 –ٌػ 1416 ،1بٓركت ط –دهشؽ 

شرح اٖصكؿ الخهسة: قاضْ القضاة عبد الجبار بف هحهد ؛تعمٓؽ ا٘هاـ  .31
دكتكر عبد الكٓرـ عثهاف هكتبة أحهد بف الحسٓف بف ٌاشـ حققً كقدـ لً ال

بة القاٌرة   ـ.1996 ،ٌك

؛ تصحٓح كترقٓـ هحهد ف حجر العسقٛىْابشرح البارم لصحٓح البخارم:  .32
  ػ.1379ٌ ،بٓركت ،فؤاد عبد ا كهحب الدٓف الخطٓب، دار الهعرفة

ة، ابف أبْ العز الحىفْ، تخٓرج اٖلباىْ، الهكتب  .33 شرح العقٓدة الطحآك
 .ػ1414ٌا٘سٛهْ 
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ة، لمبراؾ، إعداد عبد الرحهف بف صالح، ط أكلِ  .34  1421شرح العقٓدة الطحآك
 .دار التدهٓرة السعكدٓة 2118-

عبد السٛـ ابف  فبف عبد الحمٓـ ب لشٓخ ا٘سٛـ أحهد ؛شرح العقٓدة الكاسطٓة .35
تٓهٓة، تألٓؼ العٛهة هحهد خمٓؿ الٍراس، ضبط ىصً كخرج أحادٓثً عمكم 

مًٓ همحؽ الكاسطٓة، دار ٌاجر لمىشر   .عبد القادر ٓك

طبعة  ،1ج ،كالحكهة كالتعمٓؿ: ٚبف القٓـشفاء العمٓؿ فْ هسائؿ القدر  .36
 ـ.2113العبٓكاف عاـ 

اعٓؿ البخارم، دار السٛـ لمىشر ؛ لٙهاـ أبْ عبد ا بف إسهصحٓح البخارم .37
 ـ.1997 –ٌػ، 1417 ،1كالتكٓزع الٓراض، ط 

؛ لٙهاـ أبْ الحسف هساـ بف الحجاج القشٓرل الىٓسابكرم، صحٓح هسمـ .38
تحقٓؽ هحهد فؤاد عب د الباقْ، ىشر كتكٓزع رئاسة إدارة البحكث العمهٓة 

 .ـ1981-ػ، 1411ٌكا٘فتاء كالدعكة كا٘رشاد الههمكة العربٓة السعكدٓة 

ا: تألٓؼ هحهد الصك  .39 لعبدي كطارؽ عبد الرحٓـ ؛دار اٖرقـ افٓة ىشأتٍا كتطكٌر
ت ط  ـ.1997 ،2الكٓك

لسبكْ ؛تحقٓؽ عبد الفتاح هحهد الخمك كهحهكد هحهد، اطبقات الشافعٓة:  .41
  .دار إحٓاء الكتب العربٓة

بة الطبعة  .41 طبقات الهفسٓرف: السٓكطْ ؛تحقٓؽ عمِ هحهد عهر، هكتبة ٌك
 .القاٌرةٌػ، 1396كلِ اٖ

طبقات الهفسٓرف: هحهد بف عمِ بف أحهد شهس الدٓف الداؤكدم الهالكْ،  .42
دار الكتب العمهٓة بٓركت ؛ راجع الىسخة كضبط أعٛهٍا ىخبة هف العمهاء 

  .بإشراؼ الىاشر

فة الدٓىٓة القاٌرة الرازم، تقدٓـ هحهد حجازم، هكتبة الثقا ؛عصهة اٖىبٓاء .43
 .ـ1986 ،1طبعة

عقؿ كالىقؿ عىد ابف رشد، أبك أحهد هحهد بف عمِ حاجِ عمِ ؛الجاهعة ال .44
 ، )ب.ت(.ا٘سٛهٓة بالهدٓىة الهىكرة
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ٓد الدٓف القاسـ الهعركؼ عٓكف اٖىباء: هكفؽ الدٓف أبك العباس أحهد بف سد .45
دار الكتب العمهٓة  ،1ط ،صٓبعة، حققً هحهد باسؿ عٓكف السكدأبف أبْ با

 ـ.1998 ،بٓركت

تعمٓؽ: ك ابف تٓهٓة كتحقٓؽ كتقدٓـ  ،؛ لٙهاـ العٛهة تقْ الدٓفللكبر االفتاكل  .46
، دار الكتب العمهٓة بٓركت لبىافعبد القادر عطا، هصطفْ عبد القادر عطا، 

 .ـ1987 –ٌػ 1418 ،1ط

بف ا؛ تألٓؼ هحهد الركآة كالدرآة هف عمـ التفسٓرفتح القدٓر الجاهع بٓف فىْ  .47
لبىاف –ف كثٓر، دار الكمـ الطٓب، دهشؽ باعمِ بف هحهد الشككاىْ دار 

  .ـ1994 -ٌػ1414 ،1ط

فخر الدٓف الرازم كآراؤي الكٛهٓة كالفمسفٓة، دكتكر هحهد صالح الزركاف، دار  .48
 الفكر 

الفرؽ بٓف الفرؽ كبٓاف الفرقة الىاجٓة ؛عبد القاٌر بف طاٌر بف هحهد بف عبد  .49
 ـ.1977،  البغدادم، دار أفاؽ الجدٓدة بٓركت

 ْفرؽ هعاصرة تىتهْ إلِ ا٘سٛـ كهكقؼ ا٘سٛـ هىٍا: دكتكر غالب بف عم .51
 .الهكتبة العصٓرة الذٌبٓة جدة ،4ة عكاجْ، طبع

، تالفصؿ فْ الهمؿ كاٌٖكاء كالىحؿ،  .51  ،الهطبعة اٖدبٓة بهصربف حـز
 ٌػ.1317

ـ طبع 1952-ػ1371ٌالطبعة الثاىٓة  ادملمفٓركزبالقاهكس الهحٓط:  .52
دي بهصرهصطفْ البابْ ا  .لحمبْ كأٚك

 ـ.1966القرآف كالفمسفة: دكتكر ٓكسؼ هكسْ، طبعة دار الهعارؼ سىة  .53

، 12طبعة  ،ردفاٖ ،شقر، دار الىفائسأ: عهر سمٓهاف لالقٓاهة الكبر  .54
 ـ.2111

ثٓر، تحقٓؽ الدكتكر عهر عبد السٛـ، دار ٚبف اٖ الكاهؿ فْ التآرخ: .55
 ػ.1427ٌ، بٓركت لبىاف، العربْالكتاب 
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ؿلكشاؼ عف حقائؽ التىٓزؿ كعٓكف اٖا .56 ؿ فْ كجكي التأٓك  ْ؛ تألٓؼ أبقآك
القاسـ جاد ا هحهكد بف عهر الزهخشرم الخكارزهْ، شرحً كضبطً 

 .تبة هصركراجعً ٓكسؼ الحهادم، هك

 ساهْ الكتب كالفىكف ؛ لهصطفْ بف عبد ا الشٍٓرأكشؼ الظىكف عف  .57
خة الهؤلؼ هحهد شرؼ بحاجِ خمٓفة، عىْ بتصحٓحً كطبعً عمِ ىس

  .لبىاف - بٓركتحٓاء التراث العربْ، إدار الدٓف، رفعت بٓمكً الكمٓسْ، 

اب الساف العرب: لمعٛهة  .58 بف هىظكر: اعتىِ بتصحٓحً أهٓف هحهد عبد الٌك
 ،كهحهد الصادؽ العبٓدل، دار إحٓاء التراث العربْ كهؤسسة التآرخ العربْ

 .ـ1995 -ػ1419ٌ ،3ط، 17ج ،بٓركت – لبىاف

تحقٓؽ الدكتكر المهع فْ الرد عمِ الٓزغ كالبدع، ٖبْ الحسف اٖشعرل،  .59
 ، )ب.ت(.حهكدة غرابة

اٖثٓرة لشرح الدرة الهضٓئة فْ عقد  اٖسرارلكاهع اٖىكار البٍٓة كسكاطع  .61
 2ط ثرم الحىبمْ، السفآرىْ أ الفرقة الهرضٓة، لمشٓخ هحهد بف أحهد

 .ـ1982 - ػ1412ٌ

ا تعالِ كالصفات: ا٘هاـ فخر الدٓف الرازم،  أسهاءلكاهع البٓىاف شرح  .61
، الهطبعة الشرقٓة هصر، 1ط ،صححً السٓد هحهد بدر الدٓف أبك فراس

 )ب.ت(.
الهباحث الهشرقٓة، لٙهاـ فخر الدٓف الرازم، تحقٓؽ الدكتكر أحهد حجازم  .62

ٓرةالسقا،   ، )ب.ت(.هكتبة الكمٓات اٌٖز

تكر عدىاف دكتحقٓؽ ال؛ لمقاضْ عبد الجبار أحهد الٍهزاىْ،  هتشابً القرآف .63
 ، )ب.ت(.هكتبة التراث القاٌرةهحهد زرزكر، 

هاـ العمهاء كالحكهاء كالهتكمهٓف: ا٘خٓرف هف أالهتقدهٓف كالهت آراءهحصؿ  .64
راجعً  ،ص الهحصؿ لمعٛهة الطكسْفخر الدٓف الرازم كبذٓمً كتاب تمخٓ

ٓرةهكتبة الكمٓات اٖ، كؼ سعدؤ دـ لً طً عبد الر قك   .ٌز
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، مهاـ اٖصكلِ الهفسر فخر الدٓف الراز ا٘ الهحصكؿ فْ عمـ أصكؿ الفقً: .65
هكتبة العصٓرة ط. هحهد هعكض،  ْعمتحقٓؽ عادؿ أحهد عبد الهكجكد، 

 .ـ1999 -ػ1421ٌ 2صٓدا بٓركت، ط 
هؤسسة عمـك  ؛ؼ هحهد بف أبْ بكر بف عبد القادرر الصحاح، تألٓهختا .66

 .ـ1983 -ٌػ1413القرآف، 

ٓاؾ ىستعٓف(، لٙهاـ العٛهة أبْ  .67 هدارج السالكٓف بٓف هىازؿ )إٓاؾ ىعبد كا 
عبد ا هحهد بف أبْ بكر بف أٓكب ابف القٓـ الجكٓزة، تحقٓؽ كتعمٓؽ هحهد 

-ٌػ1417 ،4بٓركت، ط، الهعتصـ با البغدادم، دار الكتاب العربْ
 ـ.1997

ا بف هحهد بف   الحاكـ بف عبدا ؛ أبك عبدالهستدرؾ عمِ الصحٓحٓف .68
دار ؛ تحقٓؽ هصطفْ عبد القادر عطا، ـ الىٓسابكرم الهعركؼ بابف البٓعىعٓ

 .ٌػ1411 ،1بٓركت ط ،الكتب العمهٓة

تحقٓؽ الدكتكر أحهد حجازم  الهطالب العالٓة، ا٘هاـ فخر الدٓف الرازم؛ .69
 .بٓركت ،السقا، دار الكتاب العربْ

؛لٙهاـ فخر الدٓف هحهد بف عهر الخطٓب الرازم، الهعالـ فْ أصكؿ الدٓف  .71
ٓرة لمتراثالهكتبة اٖكؼ سعد، ؤ راجعً كقدـ لً طً عبد الر   ـ.2114 ،ٌز

 .ٌػ1397 ،بٓركت ،دار صادر ؛هعجـ البمداف: ٓاقكت الحهكم .71

؛ تقدٓـ فضٓمة أبك عبد ا عاهر عبد ا فالحهعجـ ألفاظ العقٓدة: تصىٓؼ  .72
 ،هكتبة العبٓكاف الطبعة اٖكلِ ،حهف بف جبرالشٓخ عبد ا عبد الر 

 .ٌػ1417

ا عاهر عبد ا فالح؛ تقدٓـ فضٓمة الشٓخ  بْ عبدٖلفاظ العقٓدة: أهعجـ  .73
  .الٓراض ،عبد ا بف عبد الرحهف بف جبٓرف، هكتبة العبٓكاف

هعجـ الهؤلفٓف: عهر بف رضا راغب بف عبد الغىْ كحالة، هكتبة الهثىْ  .74
 بٓركت.حٓاء التراث العربْ، إكدار ، لبىاف –بٓركت 
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هاـ أبْ ؛ شٓخ أٌؿ السىة كالجهاعة ا٘ٓٓف كاختٛؼ الهصمٓفهقاٚت ا٘سٛه .75
ؽ هحهد هحْ الدٓف عبد الحهٓد سهاعٓؿ اٖشعرم، تحقٓإالحسف عمِ بف 

  ـ.1951 -ٌػ 1369 ،دار الىٍضة الهصٓرة، 1ط
سىة  جزار طبعة أكلِهقاٚت الفرؽ: دكتكر أبك ٓٓزد بف هحهد، دار ال .76

 .ـ2118-ٌػ1429
؛ أبك الفتح هحهد بف عبد الكٓرـ بف أبْ بكر أحهد الشٍرستاىْ الهمؿ كالىحؿ .77

 ، )ب.ت(.هؤسسة الحمبْ

؛ بف ر شد هع هقدهة فْ ىقد هدارس عمـ فْ عقائد الهمة هىاٌج اٖدلة .78
 .ـ1964 ،ىجمك الهصٓرةهكتبة اٖ، 2ط ،الدكتكر هحهكد قاسـالكٛـ، تحقٓؽ 

بِ الفرج عبد الرحهف الجكزل، تحقٓؽ ٖ هـ:لهىتظـ فْ تآرخ الهمكؾ كاٖا .79
هحهد عبد القادر كهصطفِ عبد القادر، تصحٓح ىعٓـ زرزكر، دار الكتب 

 .ـ1992، 1ط ،بٓركت ،العمهٓة
بف هحهد بف  إبرآٌـهىٍج شٓخ ا٘سٛـ ابف تٓهٓة فْ تقٓرر عقٓدة التكحٓد:  .81

كدار بف عفاف ، لمىشر كالتكٓزع السعكدٓة القٓـدار ابف  ؛عبد ا البٓركاف
  .ـ2114- ػ1426ٌ ،1ط؛ جهٍكٓرة هصر العربٓة ،لمىشر كالتكٓزع

  .الهكاقؼ؛ شرح الجرجاىْ تحقٓؽ الدكتكر أحهد الهصرم .81

، دار الفكر ْعداد الدكتكر ٓحِٓ الشاهإٓة: هكسكعة الهدف العربٓة كا٘سٛه .82
 .1ط بٓركت،  ْ،العرب

الكٛـ ا٘سٛهْ ؛ دكتكر سهٓح دغٓـ، الىاشركف هكتبة لبىاف هكسكعة عمـ  .83
 .ـ1998 ،1ط

ا هحهد بف أحهد بف  أبك عبد ،؛ شهس الدٓفهٓزاف اٚعتداؿ قْ ىقد الرجاؿ .84
ة كالىشر عثهاف بف قآهمز الذٌبْ، تحقٓؽ عمِ البجاكم ؛ دار الهعرفة لمطباع

 ـ.1963 -ػ1382ٌ ،1بٓركت لبىاف ط

اف طبعة أكلِ؛ ابف تٓهٓالىبكات .85 هكتبة  ،ة، تحقٓؽ عبد العٓزز بف صالح الطٓك
 .ـ2111-ػ1421ٌ، ضكاء السمؼ هكةأ
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حقؽ لٍٓات ؛ تألٓؼ الشٓخ الٓرس أبك عمِ ابف سٓىا، كا٘الىجاة فْ الهىطؽ  .86
–دار الجبؿ بٓركت حادٓثً الدكتكر عبد الرحهف عهٓرة، أج خرَّ ىصكصً ك 

 .ـ1992 -ػ1413ٌ، 1لبىاف ط
تابكْ ؛ قدـ لً كعمؽ عمًٓ هحهد حسٓف، دار الزاٌرة: تقْ الدٓف اٖالىجـك  .87

  ٌػ.1413 ،1الكتب العمهٓة بٓركت ط

ة اٖركاح كركضة اٖفراح فْ تآرخ العمهاء كالفٛسفة: شهس الدٓف هحهد  .88 ىٌز
صححً خكر شٓد أحهد، طبعة دائرة الهعارؼ  ؛لشٍرزكرمبف هحهكد ا
  ػ.1396ٌ ،1ط ،العثهاىٓة، الٍىد

؛ لعبد الكٓرـ الشٍرستاىْ، حرري كصححً الفرد قداـ فْ عمـ الكٛـآة ا٘ىٍ .89
  .جٓكـ، هكتبة الثقافة الدٓىٓة

الهبارؾ بف هحهد  تتألٓؼ أبك السعادا ؛ثرالىٍآة فْ غٓرب الحدٓث كاٖ .91
ْ، جر أحهد الزاكم كهحهكد هحهد الطىاثٓر، تحقٓؽ طاٌالجزرم ابف اٖ
  .هكة الهكرهة، الهكتبة الفٓصمٓة

ابف خمكاف  إبرآٌـكفٓات اٖعٓاف كأىباء أبىاء الزهاف، أحهد بف هحهد بف  .91
لبرهكْ ا٘ربمْ الشافعْ؛ تحقٓؽ قاضْ القضاة شهس الدٓف أبك العباس ا

 ، )د.ت(.، دار صادر بٓركتسحساف عباإ

 ،12طبعة  ،ردفاٖ ،شقر، دار الىفائساٖالٓـك أخر: عهر سمٓهاف  .92
 ـ.2111
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