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  :ملخص الرسالة

  : أما بعد.     احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  )ة أهل السنة واجلماعـة موقف الرازي من القضاء والقدر يف التفسري الكبري دراسة نقدية يف ضوء عقيد(: فهذا ذا حبث بعنوان
  .  أنفال بنت حيىي إمام؛ لنيل درجة املاجستري يف العقيدة، بكلية الدعوة وأصول الدين، جبامعة أم القرى، مبكة املكرمة: مقدم من الباحثة

هـر  وتظ ومن ثَم نقده، موقف الرازي مت عرض فقد؛ موقف الرازي من القضاء والقدرانصب هذا البحث واحنصر يف دراسة   
أمهيته يف كونه يعاجل موضوعا من أهم موضوعات العقيدة، وهو القضاء والقدر، وإيضاح موقف أحد أبرز أعالم األشاعرة وأئمتهم منه، 

  .ومناقشته مناقشة علمية مؤصلة بالكتاب والسنة وفهم سلف األمة

   .وفهارس وملحق مسبوقة مبقدمة ومتهيد وملحقة خبامتةثالثة فصول وجاءت هذه الدراسة يف  

  . ، والدراسات السابقة، وخطة البحث، واملنهج الذي سارت عليه الدراسةبينت أمهية املوضوع وسبب اختياري له :ويف املقدمة

  .التعريف بالرازي وتفسريه، والتعريف بالقضاء والقدر، وبيان جممل عقيدة أهل السنة واجلماعة فيهوفيه ذكرت : مث التمهيد

  .ينت منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر، ومعىن القضاء والقدر عند الرازيب :فصل األولويف ال

  . بينت موقف الرازي من مراتب القضاء والقدر:  الثاين فصلويف ال

 .بينت موقف الرازي من املسائل املتعلقة بالقضاء والقدر  :الثالث فصلويف ال

  :ومن أبرزها، على أهم نتائج البحث واشتملت اخلامتة

ونفي  حجة له وطريقًا إلثبات اجلربذلك أقر الرازي بالقضاء والقدر ومراتبهما من حيث اجلملة إال أنه جعل اإلقرار ب -١
 . االختيار

إرساء الرازي للجرب ونفي االختيار دفعه إىل إطالق القول بتكليف ما ال يطاق، والقول بوقوع التكليـف باحملـال،    -٢
لظلم من اهللا تعاىل حمال لذاته، وأنه غري مقدور، ونفي احلكمة والتعليل، ونفي صـفات الفعـل   واملمتنع لذاته، وأن ا

 . حتسني العقل وتقبيحهنفي الذاتية و

اتسم موقف الرازي من مسائل القضاء والقدر باالضطراب والتناقض، فتجده يقرر تارة قول األشاعرة وينصره وحيتج  -٣
 !ه تارة أخرى ويعترض عليه آخذًا مبذهب الفالسفة أو املعتزلةله ويرد على من خالفه، مث جتده ينقض

العقيدة اليت قررها الرازي يف القضاء والقدر واملسائل املتعلقة ما عقيدة فاسدة تنفر القلوب عن اهللا تعاىل وحتول بينها  -٤
 .وبني حمبته، وتبطل الشرائع، وتدعو إىل اخلذالن والعجز وترك العمل

  .النتائج املدونة يف خامتة البحثإىل غري ذلك من  

  :فمما أوصي به أمور ؛وبعد

 .دراسة موقف الرازي من املالئكة دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة -١

 .ودراسة معاين أمساء اهللا احلسىن عند الرازي دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة  -٢

نة واجلماعة وبيان عقائدها مقرونة بالرد التفصيلي ملا يف ذلك من دفاع عن منهج دراسة الفرق املخالفة ملنهج أهل الس -٣
 .  ومسامهة يف القضاء على البدع واألهواء ومحاية دين املسلمنيأهل السنة واجلماعة، 

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، و احلمد هللا رب العاملني               



  

�  
Research Summary 

All praise is due to Allaah, the Lord of the worlds and peace and blessing be upon 
our Prophet Muhammad, his family and companions altogether. After which follows: 

 

This research is titled ‘The position of Ar-Raazi with regards the Pre-Decree from 
his Tafseer al Kabeer – a Critical study in light of the belief of Ahlu Sunnah wal Jama’aah.’ 

 

By Anfaal bint Yahya Imam for the Master’s degree in Belief in the college of 
Da’wah and fundamentals of this religion, University of Umm al-Qura, Makkah. 

 

This research was particularly interested in the position of Al-Raazi in the matter of 
Pre-Decree such that his position was clarified and then critically assessed. 

 The importance of this research becomes apparent as the topic is about an essential 
aspect in belief such that one of the most famous scholars of the Asharees are discussed and 
his  knowledge critiqued on the basis of the Qur’an and Sunnah with the understanding of 
the pious predecessors. 

 

The research is categorized into three sections, an introduction followed by an 
opening into the subject and finally, it is ends with a conclusion and contents page. 

 

In the introduction, I have mentioned the importance of the subject and why I 
chose it followed by studies in the area of study. I also mentioned the way I will carry out 
the research and the methodology taken. 

 

In the opening chapter, I have mentioned a biography of who Ar-Raazi is and his 
Tafseer, likewise I have defined what I mean by Pre-Decree by mentioning the 
methodology Ahlu Sunnah regarding it. 

 

In the first chapter, I have mentioned the methodology of Ar-Raazi in giving proof 
with regard the Pre-Decree and its meaning with Ar-Raazi. 

 



  

In the second chapter, I have mentioned Ar-Raazi’s position with regard the levels 
of Pre-Decree. 

In the third chapter, I have mentioned the position of Ar-Raazi regarding some of 
the affairs related to Pre-Decree. 

 

The conclusion summarizes the most important findings and from the most 
apparent are: 

1. Ar-Raazi has affirmed the belief of the Pre-Decree and its levels in general 
except that he made the affirmation of that lead to ascertaining the belief of 
actually being forced to do actions and negating having a choice. 

 

2. This position of Ar-Raazi of negating choice (for the individual) and that man is 
forced to do actions actually lead Ar-Raazi to generalize that man is burdened 
with more than he can bear. This leads to believing that Allaah’s essence is upon 
oppression and not something pre-decreed. This necessitates that wisdom is 
negated as well as the reasons why things are done. This means the negation of 
attributing an action to the individual and praising and dispraising intellect. 

 

3. Ar-Raazi clearly contradicted himself with regards the matter of pre-decree,  
sometimes you find him establishing the belief of the Ash’arees, giving victory 
to it, proof for it and refuting those who oppose it then you find him going 
against that and following the methodology of the philosophers and Mu’tazilah! 

 

4. The belief that Ar-Raazi took upon himself in the matter of Pre-Decree is a 
corrupt one which turns the hearts away from Allaah causing this hatred to 
come between the individual and loving Him. It also negates the legislation and 
leads to an individual leaving actions and other than that mentioned in the 
conclusion of this research. 

 

I advise with the following: 

1. Researching Ar-Raazi’s position on the angels, a critical analysis from the 
perspective of the belief of Ahlu Sunnah wal Jama’aah. 

2. Researching Ar-Raazi’s position in the names and attributes of Allaah 
critically.  



  

3. The importance of clarifying, in detail, those beliefs opposing the way of 
Ahlu Sunnah wal Jama’aah for in this is a defense of the correct belief, by 
this, aiding in removing innovations and desires and protecting the Islamic 
religion. 

May the peace and blessings be upon Prophet Muhammad, his family and 
companions. 
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  :املقدمة
من يهده اهللا فـال  ، ومن سيئات أعمالنا ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،حنمده ونستعينه ونستغفره إن احلمد هللا

 ، ا عبده ورسـوله وأشهد أن حممد، ال شريك له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ،ومن يضلل فال هادي له ، مضل له
m�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl ١٠٢: آل عمـــران  ،�m��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��_��^��]��������\��[��Z��YX����W���V��U��T��S��RQ���P��O��N��M��L����K��Jl ١: النساء  ،�m��y��x��w��v��u

��¯��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦��¥¤����£��¢��¡������~��}��|��{��zl ٧١ – ٧٠: األحزاب  .  

  : أما بعد

بالقضاء والقدر يف دين اإلسالم مكانة عليا، وأمهية كُربى؛ إذ اإلميان به قطب رحـى التوحيـد    فإن لإلميان
ونظامه، ومبدأ الدين القومي وختامه، فهو أحد أركان اإلميان وقاعدة أساس اإلحسان؛ ومن هنا كان على املـتكلم يف  

ها، وال حييد عنها، إن أراد معرفة االعتقـاد  مسائله أن يعتمد على الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، وأن ال يتجاوز
  .الصحيح؛ فإنه ال تؤتى البيوت إال من أبواا

ولقد دب يف هذه األمة داء األمم، فركبت سنن من كان قبلها، فدخلت الفلسفات اليونانية واهلندية والفارسية 
لعقل، فجعله حمور معرفتـه، وسـبيل   وغريها بالد املسلمني، وكان من بني املسلمني من أُعجب بتقديس الفالسفة ل

فلم ينهج النهج القومي الذي سلكه سلف !! وصوله إىل احلقائق، زعما منه بقطعية الدليل العقلي، وظنية الدليل السمعي
األمة يف فهم القرآن الكرمي، بل أخذ يتأول القرآن على غري تأويله، وسلك يف شرح نصوصه طرقًا ملتوية، فيها تعسف 

حية لتكون على صدق بدعته، وحتايل على نصوصه الصر افحاول أن يأخذ من القرآن شاهدغري مقبول،  ظاهر وتكلف
عقيدته ونزعته، فحرف القرآن عن مواضعه، وفسر ألفاظه على حتمل ما ال تدل عليه، فكان  دعامة يقيم عليها أصول

ا يكون مع صاحب اهلوى حق يلبس به بدعته، ويزداد األمر شدة حينم )١(،األرض وفساد كبري يفمن وراء ذلك فتنة 
  . وينصر به مقولته

وملا كان الرازي إماما من أئمة األشاعرة وتفسريه يعد مرجعا كبريا يف علم الكالم عمومـا، ويف العقيـدة      
عينة باهللا عزمت مست  ؛أخضع له النصوص الشرعيةالقضاء والقدر  له من قول مبتدع يف مسائلوملا األشعرية خصوصا، 

موقف الرازي (:الذي بعنوان )٢(فاخترت هذا املوضوع جتريد القلم يف بيان موقفه من القضاء والقدر من خالل تفسريه؛

                                           

  . ١/١١التفسري واملفسرون، للذهيب،  )١(
، هذا املوضوع ليكون موضوع أطروحيت يف املاجستري، ومل تسـعنِ  -جزاه اهللا خريا–حممد القرين  عبد اهللا بن: عرض علي الدكتور )٢(

الفرحة بتلقي العرض، ومل أخف ترحييب اللحظي مبشاركة متواضعة يف تنقيح ونقد التفسري الكبري، ولكن ولألسف كانت هناك حماوالت 
، إىل أن من اهللا علي بقبـول  -وإىل اهللا املشتكى-يف القسم قرابة ثالثة أشهر،عدة إلقصائي عن املوضوع، حىت بقيت خطة البحث معلقة 

 . املوضوع حمصورا يف التفسري الكبري، واهللا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون



 -٢-  

، لنيل درجة املاجستري  بقسم )من القضاء والقدر يف التفسري الكبري دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة
ين جبامعة أم القرى مبكة املكرمة؛ لعلي أن أسهم جبهد املقل يف إعادة احلـق إىل  العقيدة من كلية الدعوة وأصول الد

نصابه، فيبقى كالم اهللا يف مبناه ويف معناه حمفوظًا ساملًا من أن ميسه حتريف أو تبديل أو تغيري، وتـرتوي حمـاوالت   
  . )١(التحريف يف حيز العدم

  : أسباب اختيار املوضوع
دراسيت متعلقة برد التحريف عن كتاب اهللا، فإن من حق اهللا على عبـاده رد   الرغبة يف أن تكون :أوالً

الطاعنني على كتابه ورسوله ودينه، وجماهدم باحلجة والبيان، وكشف عوارهم، وبيـان فضـائحهم،   
وفساد قواعدهم، وهذا من أفضل اجلهاد يف سبيل اهللا، فاخترت الكتابة يف هذا املوضوع من باب ممارسة 

 .   ق، وأداء بعض ما جيب فيههذا احل

املسامهة يف رد البدع واملخالفات واألهواء، ومقارعة أهلها، وكشفهم، ومعرفتهم بأعيام، وإبطال  :ثانيا
بدعهم، نصحا هلم وألتباعهم، بل هللا ولرسوله ودينه وأئمة املسلمني وعامتهم، فاخترت الكتابة يف هـذا  

املعتقلني يف شرك البدعة وقيود األوهام، وتذكرة بعقيدة أهل السنة  املوضوع عسى أن يكون سببا لفكَاك
  .    واجلماعة يف باب القضاء والقدر، نصرة للسنة وحاملها، وضربا بالبدعة رأس قائلها

بدعوم إىل العودة إىل العقيدة احلقة، وأن ال يكابروا بالتشبث  املعاصرين املسامهة يف نصح األشاعرة :ثالثًا
ع تاب منظروها منها، فالبحث وإن انصب على فكر تاب الرازي منه، إال أن أتباعه من األشاعرة ببد

فهم يف احلقيقة رازيون أكثر من الرازي، وحري م أن يتوبوا  ،ن على االقتداء به يف أصل الدينومصر
د عينا أشعرية كما تاب، ويرجعوا إىل احلق كما رجع، ومن هنا كتبت يف هذا املوضوع علّ كتابيت جت

حمبة للحق، فتؤوب إىل احلق قبل أن تلقى ببدعها احلق، فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل، 
    !واهللا اهلادي

الرغبة يف إثراء املكتبة اإلسالمية بنقد كتاب اختلط فيه احلق بالباطل، وعكف الكثري على القراءة  :رابعا
 .ضالالت فيه دون علم مبا ورد فيه من

املسامهة يف بيان عقيدة السلف يف مسائل القضاء والقدر وتوسطهم بني الفرق املخالفـة، عـلّ    :خامسا
كتابيت جتد عينا سلفية حتمد اهللا على نعمة اهلداية والتوفيق؛ إذ لو شاء ربك لكانت أيضا مثلهم، فالقلب 

 !.    بني أصابع الرمحن

 .نصبة على فكر الرازي عموما وعلى تفسريه الكبري خصوصاإمتام اجلهود العلمية امل  :سادسا

                                           

 . ١٥٣الردود، للشيخ بكر أبو زيد،  )١(



 -٣-  

الرغبة يف االشتغال مبوضوع حبث أشترك فيه مع أخيت فأدرسه من جانب، وتدرسه من جانب  :وأخريا
 . آخر

  :  الدراسات السابقة
لـف  مؤ على الرغم من كثرة الكتب والرسائل املؤلفة حول موضوع القضاء والقدر، غري أين مل أقف علـى 

مستقل جيمع بني عرض موقف الرازي من القضاء والقدر ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعـة يف املكتبـة   
، إال أن هناك بعض الدراسات اليت عاجلت بعض أجزاء املوضوع، فكان هلا سبق القلم، وهي علـى ثالثـة   اإلسالمية

  : أقسام

نة واجلماعة يف القضاء والقدر، والرد على املخالفني دراسات انصبت على بيان مذهب أهل الس :القسم األول
  :يف نظري فيه، ومن أمهها

عبد الرمحن بن صاحل : كتاب القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ملؤلفه الدكتور - ١
 .احملمود

رسالة مقدمة -يةترتيبا ودراسة عقد-اآلثار الواردة عن السلف يف القضاء والقدر من خالل تفسري الطربي - ٢
كلية  ،، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةالسويد بنت حممد سعاد :لنيل درجة الدكتوراه من الطالبة

 .هـ١٤٢٣الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، عام

: من الطالب جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه - ٣
تامر حممد حممود متويل، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، عام 

 .هـ١٤٢٧-هـ١٤٢٦

، رسالة مقدمة لنيل درجة -عرضا ونقدا–الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر  - ٤
يل اهللا القثامي، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسـم  هند بنت دخ: الدكتوراه من الطالبة

  .  هـ١٤٢٩-هـ١٤٢٨العقيدة، عام 

  :يف نظري ، ومن أمههامقاالت اجلربية مع نقدهادراسات انصبت على بيان  :لثاينالقسم ا

صاحل زين : طالبلنيل درجة الدكتوراه يف العقيدة من ال اجلرب واالختيار يف الفكر اإلسالمي، رسالة مقدمة - ١
العابدين الشييب، جامعة امللك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليـا  

  .  م١٩٨١-هـ١٤٠١الشرعية، مكة املكرمة، 

فيصل بن رثعان : مقاالت اجلربية، عرض ونقد، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة من الطالب - ٢
كلية الدعوة وأصول الـدين، قسـم العقيـدة    ،، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةالعياشي العرتي

  .هـ١٤٢٧ -١٤٢٦واملذاهب املعاصرة، عام 

إرادة الكائنـات، أفعـال   -موقف الرازي من بعض مسائل القضاء والقدر، دراسات عرضت :لثالثالقسم ا
  : طبغت يف طرحها بصبغة أشعرية، ومن أمهها يف نظريواص -العباد، صفات الفعل الذاتية والتحسني والتقبيح العقلي
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 .  حممد صاحل الزركان :ملؤلفه الدكتوركتاب فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية،  - ١

اإلمام فخر الدين الرازي منهجه وآراؤه يف املسائل الكالمية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، مـن   - ٢
جامعة األزهر، كليـة أصـول الـدين، قسـم العقيـدة والفلسـفة،        ،إبراهيم حممد إبراهيم: الطالب

  . م١٩٧٦-هـ١٣٩٦عام

رسالة  فكر اإلمام الرازي يف اإلهليات من خالل تفسريه مفاتيح الغيب ومدى توظيفه يف العصر احلديث، - ٣
، جامعة األزهر، كلية أصول الدين، قسم رجب حممود الديب: الطالب مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢لعقيدة والفلسفة، ا

السمعيات يف فكر اإلمام الرازي من خالل تفسريه مفاتح الغيب، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من  - ٤
ـ ١٤١٧قسم الفلسـفة، عـام    سعاد مسلم حممد محاد، جامعة عني مشس، كلية األدب، :الطالبة -هـ
  .م١٩٩٦

 ن كتاب املطالب العالية لإلمام فخر الدين الرازي، رسالةدراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر م - ٥
جامعة األزهر، كلية الدراسـات   نادية عبد اهلادي عبد السالم،: مقدمة لنيل درجة املاجستري من الطالبة

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١اإلسالمية والعربية، قسم العقيدة والفلسفة، عام

احلسني عبـد   :ة لنيل درجة املاجستري من الطالبالفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، رسالة مقدم - ٦
ـ ١٤٢٢الفتاح جادو عبد الفتاح، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الفلسفة اإلسالمية، عام -هـ

 . م٢٠٠١

هذا وإن من الدراسات العلمية اليت تناولت فكر الرازي بالدراسة؛ رسالة الدكتوراه املقدمة من فضيلة املشرف 
اإلمام فخر الدين الرازي وجهوده يف الرد على أهل : حيىي بن حممد ربيع، واليت بعنوان: تاذ الدكتورعلى البحث األس

 . م١٩٩٠الكتاب، وقد نال ا درجة الدكتوراه يف العقيدة، من جامعة األزهر، عام

  :خطة البحث
  .وتضم املقدمة والتمهيد وثالثة فصول وخامتة وملحقًا وفهارس

 : املقدمة: أوالً

، والدراسات السابقة، وخطة البحث، واملنهج الذي سارت عليـه  أسباب اختيارهاملوضوع و أمهية: ضمنوتت
  . الدراسة

 : وفيه أربعة مباحث: التمهيد: ثانيا

  .دراسة عصر الرازي وحياته: املبحث األول

  .التعريف بالتفسري الكبري: املبحث الثاين

  .ة واالصطالحمعىن القضاء والقدر يف اللغ: املبحث الثالث
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 .جممل عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القضاء والقدر: املبحث الرابع

منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر، ومعىن القضاء والقـدر عنـد    :الفصل األول: ثالثًا
 :وفيه مبحثان ،-عرض ونقد-،الرازي

 :، وفيه مطلبان-عرض ونقد-اء والقدر، منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القض: املبحث األول

 .منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر: املطلب األول

نقد منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر على ضوء عقيدة أهل السنة : املطلب الثاين
 .واجلماعة

 : ، وفيه مطلبان-عرض ونقد-،معىن القضاء والقدر عند الرازي: املبحث الثاين

 .معىن القضاء والقدر عند الرازي: املطلب األول

  .نقد معىن القضاء والقدر عند الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة: املطلب الثاين

 :أربعة مباحث، وفيه -عرض ونقد-موقف الرازي من مراتب القضاء والقدر، : الفصل الثاين: رابعا

 :زي من كل مرتبة من مراتب القضاء والقدر، وفيه أربعة مطالبموقف الرا: املبحث األول

 .مرتبة العلم: موقف الرازي من املرتبة األوىل من مراتب القضاء والقدر: املطلب األول

 .مرتبة الكتابة: موقف الرازي من املرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر: املطلب الثاين

-مرتبة القـدرة واملشـيئة   : رتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدرموقف الرازي من امل: املطلب الثالث
 .-اإلرادة الكونية

خلق أفعـال  –مرتبة اخللق : موقف الرازي من املرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: املطلب الرابع
 . -العباد

 . استدالل الرازي باملراتب على اجلرب، ومعارضته بني القدر والشرع: املبحث الثاين

نقد موقف الرازي من كل مرتبة من مراتب القضاء والقدر على ضوء عقيدة أهل السـنة  : املبحث الثالث
 :واجلماعة، وفيه أربعة مطالب

مرتبة العلم على ضـوء  : نقد موقف الرازي من املرتبة األوىل من مراتب القضاء والقدر: املطلب األول
 .عقيدة أهل السنة واجلماعة

مرتبة الكتابة على ضوء : د موقف الرازي من املرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدرنق: املطلب الثاين
 .عقيدة أهل السنة واجلماعة

–مرتبة القدرة واملشيئة : نقد موقف الرازي من املرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر: املطلب الثالث
 .على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة -اإلرادة الكونية
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خلق أفعال –مرتبة اخللق : نقد موقف الرازي من املرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: طلب الرابعامل
 . على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة -العباد

نقد استدالل الرازي باملراتب على اجلرب، ومعارضته بني القدر والشرع على ضوء عقيدة أهل : املبحث الرابع
 . السنة واجلماعة

وفيـه مخسـة   -عرض ونقد-، موقف الرازي من املسائل املتعلقة بالقضاء والقدر :الفصل الثالث: اخامس ،
  :مباحث

 :، وفيه مطلبان-عرض ونقد-موقف الرازي من اهلداية واإلضالل والطبع واخلتم، : املبحث األول

 .موقف الرازي من اهلداية واإلضالل والطبع واخلتم: املطلب األول

نقد موقف الرازي من اهلداية واإلضالل والطبع واخلتم على ضوء عقيدة أهـل السـنة   : املطلب الثاين
 . واجلماعة

 :، وفيه مطلبان-عرض ونقد–موقف الرازي من االستطاعة والتكليف مبا ال يطاق، : املبحث الثاين

 .موقف الرازي من االستطاعة والتكليف مبا ال يطاق: املطلب األول

وقف الرازي من االستطاعة والتكليف مبا ال يطاق على ضوء عقيدة أهل السـنة  نقد م:  املطلب الثاين
 .واجلماعة

 :، وفيه مطلبان-عرض ونقد-موقف الرازي من احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، : املبحث الثالث

 .موقف الرازي من احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل: املطلب األول

موقف الرازي من احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل على ضوء عقيدة أهل السـنة  نقد : املطلب الثاين
 .واجلماعة

 :، وفيه مطلبان-عرض ونقد-موقف الرازي من التحسني والتقبيح، : املبحث الرابع

 .موقف الرازي من التحسني والتقبيح: املطلب األول

 .على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعةنقد موقف الرازي من التحسني والتقبيح : املطلب الثاين

 :، وفيه مطلبان-عرض ونقد-موقف الرازي من مسألة ترتيه اهللا عن الظلم، : املبحث اخلامس

 . موقف الرازي من مسألة ترتيه اهللا عن الظلم: املطلب األول

  .واجلماعة نقد موقف الرازي من مسألة ترتيه اهللا عن الظلم على ضوء عقيدة أهل السنة: املطلب الثاين

 : اخلامتة: سادسا

  .  أهم النتائج والتوصيات العلمية :وتشتمل على

  .مث ملحق

 . الفهارس التفصيليةمث 
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  : منهج البحث
  :وميكن تلخيصه يف النقاط اآلتية

 :سلكت يف البحث املناهج التالية:أوالً

م الرازي يف مسائل القضـاء  املنهج االستقرائي، وذلك بقراءة التفسري الكبري أكثر من مرة، ألتتبع كال -
والقدر؛ ألنه قد يتكلم عن املسائل يف غري مظاا، وقد أرجع إىل كتب الرازي األخرى إليضاح مـا  

 . يكون الرازي قد أمجله يف التفسري

املنهج التحليلي، وذلك يف عرض أقوال الرازي، وأدلته، وحتليلها، وبيان املواطن اليت تناقض واضطرب  -
 .   يها مذهبه األشعري متأثرا بغريه من املذاهبفيها، أو خالف ف

املنهج النقدي، وذلك ببيان املواطن اليت وافق الرازي فيها احلق، واملواطن اليت خالفه فيها، وبيان بطالن  -
شبهاته، مستدلة على ذلك ما استطعت بالكتاب والسنة، وأقوال السلف الذين نقدوا الرازي يف بعض 

 .   هب الذي ذهب إليهأقواله، أو نقدوا املذ

إحياء التراث العريب، بريوت  يف مجع املادة العلمية من التفسري الكبري على النسخة املطبوعة بدار اعتمدت: ثانيا
، واليت تقع يف أحد عشر جملدا، كل جملد حيوي ثالثة أجزاء، عـدا  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ عام ،٤لبنان، ط–

أضطر للرجوع إىل بقية النسخ وقد ة املعتمدة اثنني وثالثني جزًءا، الد األخري فقد حوى جزأين، فحوت الطبع
بارتباكـه، وعـدم    تللتأكد من صحة النص، إذا شعر املثبتة يف فهرس املصادر واملراجع، إلكمال السقط أو

 . ، وعندئذ أذكرها مبا مييزهااستقامته

 . لسورة، ورقم اآليةعزوت اآليات القرآنية إىل أماكنها يف املصحف، بذكر اسم ا :ثالثًا

خرجت األحاديث من مصادرها األصلية، وإذا كان احلديث يف غري الصحيحني ووجدت حكما عليه  :رابعا
عند علماء احلديث، فإين أذكره، وختريج احلديث عادة يكون عند ذكره ألول مرة يف البحـث، وإذا تكـرر   

 . ذكره فإين ال أحيل إىل موضع خترجيه

 .  عالم الوارد ذكرهم يف البحثترمجت لأل :خامسا

 .عرفت بالفرق الوردة يف البحث :سادسا

 .عرفت باألماكن والبقاع غري املشهورة :سابعا

 .أوضحت األلفاظ الغريبة اليت تدعو احلاجة إىل إيضاحها :ثامنا

 . عزوت أبيات الشعر واألمثال الواردة إىل قائلها :تاسعا

وجزة للرازي، وتفسريه الكبري؛ ألنه قد سبق دراسته باستفاضة يف أحباث اقتصرت على ذكر ترمجة م :عاشرا
  . سابقة هلذا البحث
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قمت بكتابة التعليقات العلمية على املواضع اليت أرى من األمهية التعليق عليها، وال أطيـل يف   :حادي عشر
  .ر واملراجع اليت حتدثت عنهاذلك، بل أذكر املسألة باختصار قدر اإلمكان يف احلاشية مع اإلحالة إىل املصاد

ختمت كل فصل بأهم النتائج؛ لتكون خالصة ملا احتواه الفصل مبباحثه وفروعه مـن عـرض و    :ثاين عشر
  .  مناقشة

أخرت ذكر بيانات املراجع واملصادر إىل فهارسها خشية اإلطالة بذكرها، غري أين إذا اعتمدت يف  :عشر لثثا
  .يف احلاشية إىل الطبعة املنقول منها مرجع على أكثر من طبعة فإين أشري

  .قمت بعمل فهارس شاملة للرسالة :رابع عشر

التزمت يف إخراج الرسالة العلمية وطباعتها بضوابط إخراج الرسائل العلمية الواردة يف الئحـة  :خامس عشر
 ستة عشـر،  من أربعة عشر إىل: الدراسات العليا، واليت نصت على أن يكون حجم اخلط يف منط طباعة املنت

اثين عشر، وقد سرت وفق املطلوب وطبع البحث وفقًا لذلك، وما على متبع األنظمة : ويف منط طباعة احلاشية
  !!.  من سبيل

قد صـرفت جـل اهتمـامي     -عرض ونقد–ويف اخلتام فهذا حبث يوضح موقف الرازي من القضاء والقدر 
ت فيما سعيت إليه فلله احلمد واملنـة، وإن كانـت   الكتساب دقائقه، واجتهدت جهدي يف طلب حقائقه، فإن وفق

  .أين مل أدخر وسعا، ومل أخبل عليه جبهد، أو مال، أو وقت -حينئذ-ولكن عزائي !! األخرى فعند اهللا أحتسب عنائي

وال أدعي أنين قد بلغت فيه الكمال، كما أنين ال أقدمه على أنه بريء من كل عيب، وال أزعم أنـه مجـع   
والبشر حمل النقص بال ريب، بل أجزم بأن جهدي مل حيقق إال قدرا حمدودا، وعسى !! نقص؛؛ كيف السالمة من كل

  .أن يوفقين ريب ألفضل، وأقوم مما بذلت، فأستكمل النقص، وأسد اخللل

وإين راغبة إىل كل من وقع نظره يف حبثي هذا على عثرة فهم، أو زلة قلم، أن يقيل العثرة، ويتجاوز عن الزلة 
شدين بإحسانه كي أكمل تقصريي، وأصلح ما طغى به قلمي، وزاغ عنه بصري، وقصر عن إدراكه فهمي، وغفل وير

  .عنه خاطري؛ ألن عمل البشر ال خيلو من نقص، فاإلنسان يعتريه اخلطأ والنسيان، إال من وفقه الرمحن

 الترحيب مبالحظات األساتذة وهذا يعين!! وما كنت ألصرح ذا لوال أنين أعلم أنه قد فاتين شيء، أو أشياء
  . الكرام، وتقبلها بكل تقدير، وتوقري، واحترام، سعيا يف إصالح اخلطأ وسد اخللل

، وأن ينفـع بـه عمـوم    )١(وإىل اهللا أبتهل بأمسائه احلسىن، كما من بإمتام هذا البحث، أن يتم النعمة بقبوله
ا، إنه جواد كرمي، رب أوزعين املسلمني، وأن جيعل عملي صاحلًا، ولوجهه الكرمي خالصعين خري ا، وأن جيزي والدي

أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صاحلًا ترضاه، وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني، واهللا 
 .حسيب ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  .     به أمجعني، و احلمد هللا رب العاملنيوصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصح

                                           

 .  ، بتصرف يسري جدا٢٧-١/٢٦نيف عايش العتييب، م. د: مقدمة رسالة أثر الفكر االعتزايل يف األشاعرة، للباحث )١(
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  شكر وتقدير

والذي سطرت سطوره من وفاض ليس له من العلم إال القليل، وكُتبت  -وبعد أن أيت هذا اجلهد املتواضع 
ذي كالوأمحده محدا كثريا طيبا مباركًا، فاللهم لك احلمد  ال يسعين إال أن أشكر اهللا جل وعال -صفحاته بقلم كليل

سبحانك  ال حنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكا مما نقولنقول وخري ، .  

اللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضا، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل 
عنتين، وجـربتين  وفقتين وأ أنت الذيوجهك وعظيم سلطانك، أنت الذي علمتين ورمحتين وهديتين لشرائع اإلميان، 

 ،فلك احملامـد واملـدائح كلـها   ، مايل بشكر أقلهن يدان ،رب بأنعم قد مننت عليوغمرتين بالفضل واإلحسان، ول
  ...)١(خبواطري وجوارحي ولساين

ووالديت احلبيبة ، حيىي بن إمام حممود/ ي احلبيب السيد الدكتورلوالدمث أقدم أجل الشكر والتقدير والعرفان 
فهما حبق عطاء تدفق باخلري الكثري، فضـلهما علـي كـبري،     ،زهراء بنت حممد بن عبد الوهاب /اذةالسيدة األست

وحقهما علي عظيم، تعهداين بالتربية والتعليم، وأخذا بيدي إىل صروح العلم، ومل يدخرا وسعا يف تيسري هذا البحث 
  ..والسري به قدما

م فيهما، وأحسن إليهما، وارمحهما كمـا ربيـاين صـغريا،    ال أعلم للشكر لفظًا يفي حبقهما، فبارك الله  
  ..وألبسهما لباس الصحة والعافية، وأعين على حسن برمها والوفاء حبقهما

، وزوجـه  -::::-عبد الوهاب مرزوق البنـا بن حممد  :الشيخوأتوج شكري جبميل االمتنان جلدي ألمي 
ة أثناء دراسيت يف السنة املنهجية، وقد كان مدرسة حيـة  ، الذي فتح يل داره مبكة فمكثت بصحبته أياما ماتعاملصون

يقتدى ا يف علو اهلمة، ودماثة اخللق، والنصح لكل مسلم، واالشتغال مبعايل األمور دون سفسافها، وله أثر كبري يف 
نه حببوحة إثراء مكتبيت، وتوجهي لالهتمام بالتخصص العقدي، فجزاه اهللا عين خريا، اللهم ارمحه رمحة واسعة، وأسك

  ...   جنتك، وامجعنا به يف دار كرامتك

وشكري وخالص تقديري وعرفاين إىل رفيقيت يف دريب، من كانت ردًءا يل يف حبثي، شـد اهللا ـا أزري،   
فبارك اللهم فيها وأجزل هلا الثواب، واجعلنا  أخيت إيالف،وأشركها يف أمري، فكانت نعم املعني، والشاد لعضدي، 

  .يف اخلريدوما شريكتني 

حيىي بن حممد : األستاذ الدكتورفضيلة مث أتوجه بوافر الشكر والتقدير أليب البحث واملسئول عنه أوالً وآخرا، 
الذي تفضل بتعديل خطة البحث ورفعها، مث اإلشراف على الرسالة طيلة ثالث سنوات، وقد كـان لصـربه    ربيع،

على إاء البحث أثر بالغ يف متابعة املسرية يف إجنازه، واملضـي  اجلميل على البحث والباحثة، وتشجيعه وحثه الدائم 
  . قدما إلمتامه، فجزاه اهللا خريا وبوأه من اجلنة غرفًا

                                           

 . ١٢-١١اقتباس من نونية القحطاين،  )١(
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وفضـيلة   توفيق بن إبـراهيم احملـيش،  : فضيلة الشيخ الدكتوروال يوفيين شكري مهما أطنبت، لكل من 
علي من أياد بيضاء؛ فقد أحاطـاين   ملا هلما مد مزروعة،حممود حم: أستاذي الكبري ومعلمي الكرمي األستاذ الدكتور

الة من التوجيهات السديدة واإلرشادات النافعة واملالحظات القيمة والشرح والبيان، فلهما  أزجي وافـر الشـكر   
  . وعظيم التقدير وخالص الدعاء حبسن اجلزاء على ما تفضال به علي من الوقت والعلم

  . كر سعيهما وأن يبارك يف عمرمها وأن جيزيهما عين خريا إنه جواد كرميأسأل اهللا الشكور أن يش

عفاف بنت حسـن خمتـار،   : الدكتورة الفاضلة: كما أقدم أجل الشكر والتقدير لكل من أستاذيتّ احلبيبتني
، فقد كان هلما أثر بالغ يف متسكي مبوضوع البحـث، كمـا كـان    وفاء بنت علي احلمدان: والدكتورة الفاضلة

دعواما وتشجيعهما أثر كبري يف شد أزري ورفع عزمييت للمضي قدما إلمتام هذا البحث، فجزامها اهللا خريا وأبقامها ل
  .ينبوعا فائضا بالعطاء

فرع  اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم : والشكر موصول لكل من أحسن يف التدريس وأجاد يف العطاء يف كل من
  . ، وكلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى مبكة املكرمة)ربية لألقسام األدبية سابقًاكلية الت(جبدة  كليات البنات

والشكر كذلك ملوظفي عمادة شؤون املكتبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، ومـوظفي  
لى مساعديت يف حتصيل مصادر إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ع

  .هذا البحث ومراجعه

أمحد بن طالل : األستاذ: وكذلك شكري وعميق ثنائي لكل من ساعدين يف توفري مراجع البحث أخص منهم
أبرار، واألخت لينة . أ :، مث أخيتحممد جعفر يسري: كري، األستاذ الدكتورعادل بن سيد الس: احملروقي، األستاذ

  . اجلوادبنت حممد صاحل عبد 

مث جلميع إخويت وأخوايت، وكذا زمياليت يف قاعة الـدرس يف   حممد. ألخي دوال أنسى تقدمي الشكر اجلزيل 
  ..السنة املنهجية، وكل من دعمين أو ساندين بقليل أو كثري

  ... حىت أولئك الذين عاملوين بالتحدي؛ وكانوا عقبة بل حجر عثرة يف كل خطوة من خطوات البحث

امعة أم القرى ممثلة يف كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة على ما أتاحوه يل من دم شكري جلأق وأخريا
  .فرصة الدراسة العليا

  . على تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة ألعضاء جلنة املناقشة وميتد شكري

هللا على نبينا حممـد  إنه قريب جميب، وصلى ا اهويرض هراجية من اهللا العلي القدير أن يوفق اجلميع ملا حيب
  .     وعلى آله وصحبه أمجعني، و احلمد هللا رب العاملني
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  :دراسة عصر الرازي وحياته: املبحث األول

  :عصر الرازي: أوالً
  :احلالة السياسية-أ

، )هـ٦٠٦-هـ٥٤٤(عاش الرازي يف النصف الثاين من القرن السادس اهلجري وأول القرن السابع، ما بني 
ولقد شهدت هذه احلقبة اضطرابات سياسية نظرا للضعف وااليار الذي منيت به اخلالفة العباسية بوجـه خـاص،   
والبالد اإلسالمية بوجه عام، فقد متزقت الدولة العباسية إىل دويالت، استولت كل منها على جزء من أراضي الدولة، 

ازدادت كذلك قوة املغول على احلدود الشـرقية مـن العـامل    كما نشبت احلروب الصليبية بكل ما فيها من شر، و
  .  )١(اإلسالمي وحتفزهم لالنقضاض على ما يليهم من البالد لدى أول فرصة ساحنة

  :احلالة االجتماعية-ب
مل تكن األحوال االجتماعية بأفضل من األحوال السياسية بل كانت موازية هلا يف مسريا من سيء إىل أسوأ، 

طبقة السالطني واألثرياء وغريهم من أصحاب النفوذ، وطبقـة  : الغالء والظلم، وانقسم اتمع إىل طبقاتفقد انتشر 
اجليوش والتجار، وكانت هذه الطبقة أقل رفاهية من سابقتها، وكانت العامة يؤلفون السواد األعظم من الناس، وقد 

  .)٢(ابتلي معظمهم بالفقر واجلوع واملرض

قد كان من طبقة األثرياء، وكان معظما عند امللوك، وكان له مخسون مملوكًا من الترك، وأما الفخر الرازي ف
  .)٣(وخلف من الذهب مائيت ألف دينار، غري ما كان ميلكه من الدواب والثياب والعقار واآلالت

  : احلالة العلمية والثقافية-ج
ة من الناحية السياسـية واالجتماعيـة مل    إن االنقسام واالضطراب والفوضى واخللل الذي عم البالد اإلسالمي

يؤثر على النهضة العلمية والثقافية يف البالد آنذاك، بل على العكس من ذلك، فقد دب روح التنافس بني السـالطني  
على استجالب العلماء إىل بالطهم، وتعهدهم بالرعاية، وإغداق العطايا هلم، فنشطت احلركة العلميـة والثقافيـة يف   

                                           

  . ، وما بعدها١٢/٨٨٠، البداية والنهاية، البن كثري، ١٠٧-٩/١٠٥الكامل يف التاريخ، البن األثري، : انظر) ١(
 .   ١٣/٣٣البداية والنهاية ، ١٢٨-٩/١٢٧،  الكامل يف التاريخ ١٥/١٧١املنتظم، البن اجلوزي، : انظر) ٢(
 .  ٦-٤، فخر الدين الرازي، لفتح اهللا خليف، ٦٦-١٣/٦٥البداية والنهاية : انظر) ٣(
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زدهرت العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية، وشاعت حركة الترمجة من اللغات املختلفة إىل اللغة العربيـة،  البالد، وا
  .  )١(ونضجت كذلك ملكات العلماء يف البحث والتأليف ملواجهة الضعف السياسي واالجتماعي

  

  : حياة الرازي: ثانيا
  : امسه ونسبه-أ

، يكىن بأيب عبد اهللا، وأيب املعايل، وأيب الفضـل،  )٢(التيمي البكريحممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي 
فخر الدين، واإلمام، وشيخ اإلسالم، إال أن من أشهر : وابن اخلطيب وابن خطيب الري، ويلقب بألقاب كثرية، منها

  . )٣(ألقابه الرازي

  

  : مولده، ونشأته-ب
شهر رمضان املبارك، ونشأ يف بيت علم، فقد كـان   سنة أربع وأربعني ومخس مائة يف )٤(ولد يف مدينة الري

  .  )٥(والده أحد علماء الشافعية يف مدينة الري، فنهل من علمه، واغترف من فقهه إىل أن مات

  ،)٦(والدي: وقد كان الرازي يعرف الفضل لوالده يف الكثري من العلوم، ويذكره باإلجالل، فأطلق عليه يف كتبه

  

  

  

                                           

، اإلمام احلكيم فخـر  ١١-٨الكالمية والفلسفية، للزركان،  وآراؤهفخر الدين الرازي : انظر فيما سبق من الكالم عن عصر الرازي) ١(
،  فكـر اإلمـام   ٢٠-١٧، املنطلقات الفكرية عند اإلمام الفخر الرازي، للعرييب، ٢٨-٢٣مجدوب، الدين الرازي من خالل تفسريه، لل

-١، جهود الفخر الرازي يف النحو والصرف، حملمد هنادي، ٢١-١/١٨الرازي يف النبوات من خالل تفسريه مفاتيح الغيب، ألمحد ليلة، 
، دراسات يف قواعد الترجيح املتعلقة بالنص القـرآين يف  ١٦-١/١٢الديب،  ، فكر اإلمام الرازي يف اإلهليات من خالل تفسريه، لرجب٩

، املفاهيم التربوية عند اإلمام فخر الدين الرازي من خالل كتابه التفسري الكـبري، لعلـي   ٣٢-١/٣٠ضوء ترجيحات الرازي، للرومي، 
 . ٦٨-٤٢غاصب، 

 . ١١٥طي، طبقات املفسرين، للسيو: انظر انسبة إىل أيب بكر الصديق ) ٢(
، اإلمام فخر الدين ١٣/٦٥، البداية والنهاية ١٣/١٣٧، تاريخ اإلسالم، للذهيب، ٢٤٩-٤/٢٤٨وفيات األعيان، البن خلكان، : انظر) ٣(

 . ١٦-١١الرازي حياته وآثاره للعماري، 
-٣/١١٦دان، لياقوت احلمـوي،  معجم البل: انظر. مدينة بفارس، تقع جنوب سلسلة اجلبال اإليرانية، وهي اليوم جزء من طهران) ٤(

 . ٢٧٣-٢٧١، موسوعة املدن العربية واإلسالمية، ليحىي شامي، ١٢٢
 . ٧/٤٠مؤسسة الرسالة، شذرات الذهب، البن عماد، . ، ط٢١/٥٠١، سري أعالم النبالء، للذهيب، ٤/٢٥٠وفيات األعيان: انظر) ٥(
 ). ٢١٣ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري) ٦(
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، )٦(، الشيخ اإلمام الوالـد )٥(، اإلمام والدي)٤(، والدي اإلمام)٣(، الشيخ الوالد)٢(ووالدي ، شيخي)١(والدي وشيخي 
  .)٨(، الشيخ اإلمام الزاهد الوالد)٧(اإلمام السعيد والدي

وقد أمده اهللا باإلضافة إىل بيئته العلمية مهة يف طلب العلم فكان شديد احلرص جدا على تلقي العلوم الشرعية 
يد الفطرة، حاد الذهن، حسن العبارة، كثري الرباعة، قوي النظر يف صناعة الطـب ومباحثهـا، عارفًـا    واحلكمية، ج

  .)٩(باألدب

  

  :شيوخه-ج
مدة من الزمن  )١٠(تلقى الرازي العلم يف أول حياته على والده، وبعد موت والده تتلمذ على الكمال السمناين

  . م الكالم والفلسفةمدة طويلة يقرأ عليه عل )١١(الزم اد اجليلي

ومل أجد من يشري إىل أساتذة الرازي يف الطب واللغة والنحو وغريها من العلوم اليت ألف فيها، ولعل اطالعه 
  .)١٢(الواسع أغناه عن األساتذة

  

                                           

 . ٣٤٧سىن، وهو الكتاب املسمى بلوامع البينات، للرازي، شرح أمساء اهللا احل) ١(
 ). ب/٢٦٣ل/١(، اية العقول، للرازي،)١٣٧ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري) ٢(
 ).١٠١ص١ج١مج(التفسري الكبري) ٣(
 . ٤٣مناقب اإلمام الشافعي، للرازي، ) ٤(
 . ١٧٤اإلشارة يف علم الكالم، للرازي، ) ٥(
ص٢٠ج٧مج(،)١٦ص١٩ج٧مج(،)١٨٣ص١٧ج٦مج(،)٢٠١ص١٣ج٥مج(،)٤٢ص١٣ج٥مج(،)٩ص١ج١مج(التفسريالكبري)٦(

 ). ٤٧ص٢٧ج٩مج(،)١٤٦
 . ٢١٩اإلشارة يف علم الكالم) ٧(
 ). ١٢٣ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري) ٨(
-٤/١٧٥، الوايف بالوفيـات، للصـفدي،   ١٣/١٣٧، تاريخ اإلسالم٤٦٢عيون األنباء يف طبقات األطباء، البن أيب أصيبعة، : انظر) ٩(

١٧٦ . 
أمحد بن زيد السمناين، مات بنيسابور سنة مخس وسبعني ومخس : أمحد بن زر بن كم بن عقيل، أبو نصر، الكمال السمناين، وقيل)١٠(

 . ١/٣٣٨، طبقات الشافعية، لألسنوي، ١٧-٦/١٦طبقات الشافعية الكربى، للسبكي، : انظر. مائة
، ٤٦٢عيون األنباء يف طبقات األطباء: العظماء يف زمانه، وله تصانيف جليلة، انظر ذكر عنه أنه من األفاضل. مل أجد له ترمجة وافية) ١١(

 .  ١٣/١٣٧تاريخ اإلسالم للذهيب
، فخر الدين الـرازي وآراؤه  ١٧٦-٤/١٧٥، الوايف بالوفيات٤/٢٥٠، وفيات األعيان٤٦٢عيون األنباء يف طبقات األطباء : انظر) ١٢(

 . ١٣-١١البيانية يف تفسري الفخر الرازي، ألمحد هنداوي،  ، املباحث١٩-١٧الكالمية والفلسفية، 
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  :وصيته ووفاته -د
علـى  ، وكانت له وصية أمالها يف مرض موته على أحد تالمذته تدل )١(تويف سنة ست وستمائة مبدينة هراة

توبته، وحسن عقيدته، وذمه للطرق الكالمية والفلسفية وتعويله يف طلب الدين على القرآن الكرمي والسنة النبويـة،  
تغمده اهللا برمحته وعفا عنه وسائر املؤمنني، ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين 

  .)٢(آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم

يقول العبد الراجي رمحة اهللا ربه، الواثق بكرم مواله، حممد بن عمر بن احلسني الرازي، ( :وهذه نص وصيته
أمحد : وهو أول عهده باآلخرة، وآخر عهده بالدنيا، وهو الوقت الذي يلني فيه كل قاس، ويتوجه إىل مواله كل آبق

قات معارجهم، ونطق ا أعظم أنبيائه يف أكمـل أوقـات   اهللا تعاىل باحملامد اليت ذكرها أعظم مالئكته يف أشرف أو
وصالته على . شهادام، وأمحده باحملامد اليت يستحقها، عرفتها أو مل أعرفها؛ ألنه ال مناسبة للتراب مع رب األرباب

  .املالئكة املقربني، واألنبياء واملرسلني، ومجيع عباد اهللا الصاحلني

إن اإلنسان إذا مات انقطـع عملـه،   : ي يف طلب اليقني، أن الناس يقولونخالئأمث اعلموا إخواين يف الدين و
ا للدعاء، والدعاء له عند أنه بقى منه عمل صاحل صار ذلك سبب: األول: وتعلقه عن اخللق، وهذا خمصص من وجهني

  .ما يتعلق باألوالد، وأداء اجلنايات: اهللا أثر، الثاين

ا ألقف على كميته وكيفيتـه،  ا للعلم، فكنت أكتب يف كل شيء شيئًبفاعلموا أنين كنت رجالً حم: أما األول
ا أو باطالً، إال أن الذي نظرته يف الكتب املعتربة أن العامل املخصوص حتت تدبري مدبر مرته عن مماثلـة  سواء كان حقً

لسفية؛ فما رأيت فيها ولقد اختربت الطرق الكالمية، واملناهج الف. املتحيزات، موصوف بكمال القدرة والعلم والرمحة
فائدة تساوي الفائدة اليت وجدا يف القرآن؛ ألنه يسعى يف تسليم العظمة واجلاللة هللا، ومينع عن التعمـق يف إيـراد   

ناهج اخلفية، فلهذا املعارضات واملناقضات، وما ذاك إال للعلم بأن العقول البشرية تتالشى يف تلك املضايق العميقة، وامل
ت بالدالئل الظاهرة، من وجوب وجوده، ووحدته، وبراءته عن الشركاء يف القدم، واألزلية، والتدبري، كل ما ثب: أقول

وأما ما انتهى األمر فيه إىل الدقة والغموض، وكل ما ورد يف القرآن . والفعالية، فذلك هو الذي أقول به، وألقى اهللا به
يا إله العاملني، إين أرى اخللق مطـبقني  : يكن كذلك أقول والصحاح، املتعني للمعىن الواحد، فهو كما هو، والذي مل

إن علمت مين أين : على أنك أكرم األكرمني، وأرحم الرامحني، فلك ما مد به قلمي، أو خطر ببايل فأستشهد وأقول
أنـه  أردت به حتقيق باطل، أو إبطال حق، فافعل يب ما أنا أهله، وإن علمت مين أين ما سعيت إال يف تقرير اعتقدت 

احلق، وتصورت أنه الصدق، فلتكن رمحتك مع قصدي ال مع حاصلي، فذاك جهد املقل، وأنت أكرم من أن تضايق 
الضعيف الواقع يف زلة، فأغثين، وارمحين، واستر زليت، وامح حوبيت، يا من ال يزيد ملكه عرفان العارفني، وال ينقص 

  .ملكه خبطأ ارمني

                                           

كم من ٦٥٠إحدى مدن خرسان الكبار، وهي مدينة أفغانية تقع يف الشمال الغريب من البالد على احلدود األفغانية اإليرانية، على بعد ) ١(
 . ٢٤٦-٢٤٤، موسوعة املدن العربية واإلسالمية٣٩٧-٥/٣٩٦معجم البلدان: انظر. العاصمة كابل

، ٢١/٥٠١، سري أعالم النـبالء ٥٣٠/ ٨، بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، البن تيمية، ٤/٢٥٢وفيات األعيان:انظر) ٢(
 . مؤسسة الرسالة. ط
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وتعويلي يف طلب الدين عليهما، اللهم يا سامع  ،وكتايب القرآن العظيم غ ديين متابعة الرسول حممد: وأقول
:  الرجاء يف رمحتك، وأنت قلت األصوات، ويا جميب الدعوات، ويا مقيل العثرات، أنا كنت حسن الظن بك، عظيم

���m:، وأنت قلت  )١("أنا عند ظن عبدي يب "  � � � �¬��«�� � � � � �ª��©��¨l ئت بشيء، فأنت الغين أين ما ج فهب، ٦٢: النمل
ا من عذابك قبل املوت، وبعد املوت، وعند الكرمي، وأنا احملتاج اللئيم، فال ختيب رجائي، وال ترد دعائي، واجعلين آمن

  .املوت، وسهل علي سكرات املوت فإنك أرحم الرامحني

بصاحل دعائه، علـى سـبيل    الت، فليذكرين من نظر فيهااوأما الكتب اليت صنفتها، واستكثرت فيها من إيراد السؤ
التفضل واإلنعام، وإال فليحذف القول السيئ؛ فإين ما أردت إال تكثري البحث، وشحذ اخلاطر، واالعتماد يف الكـل  

  .على اهللا

وأمرت تالمذيت، ومن يل عليه حق إذا  (: إىل أن قال )وهو إصالح أمر األطفال، واالعتماد فيه على اهللا  :الثاين
يف إخفاء مويت، ويدفنوين على شرط الشرع، فإذا دفنوين قرأوا علي ما قدروا عليه من القـرآن، مث  أنا مت، يبالغون 

    .)٢()يا كرمي، جاءك الفقري احملتاج، فأحسن إليه: يقولون

ويف هذا املقام أود التنبيه إىل أن البحث منصب على فكر تاب الرازي منه، فما بدى من تواليفه مـن باليـا   
  .ات عن السنة، فاهللا يعفو عنه، فإنه تويف على طريقة محيدة، واهللا يتوىل السرائروعظائم واحنراف

إعادة احلق إىل نصابه، ليبقى دين اهللا حمفوظًا ساملًا من وإمنا القصد من البحث التحذير من هذا الفكر املبتدع، و
  .أن ميسه حتريف أو تبديل أو تغيري، وترتوي حماوالت التحريف يف حيز العدم

فليذكرين من نظر .. وأما الكتب اليت صنفتها، (:ويرضيه فإنه نص يف وصيته -:-عل هذا مما يسر الرازي ول
، ومن املعلوم أن بيان احلق بدليله ونقد )٣()فيها بصاحل دعائه، على سبيل التفضل واإلنعام، وإال فليحذف القول السيئ

يكن من الكتب والسطور فمـن األفكـار والعقـول    الباطل ودحضه يسهم يف حذف القول السيئ وإزالته، إن مل 
  .    واملعتقدات

الذين ما زالوا على تقديسهم ووالئهم لكتـب ألفهـا الـرازي يف     )٤(ومن هنا فإين أخاطب عقول األشاعرة
ضاللته، مث عاد والندم يستحوذ على مشاعره، والتوبة تأخذ بناصيته، عجيب منكم أن تعتدوا بكتب الرازي اليت عول 

                                           

��mn��r��q������p��o�����u��t��s:، وقـول اهللا تعـاىل  ٢٨: آل عمران ��m��ÈÇ��Æ��Ål:البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل) ١(

wvl ا، مسلم، ك، ١٥٥١، ١١٦: املائدة ٤/٢١٠٢تاب التوبة، باب احلض على التوبة والفرح . 
 . ٧٢١-٢/٧١٩، طبقات الشافعية البن كثري١٤٥-١٣/١٤٣،  تاريخ اإلسالم للذهيب٤٦٨-٤٦٦عيون األنباء: انظر نص الوصية)٢(
 . ١٣/١٤٥تاريخ اإلسالم) ٣(
إسالمية، تنتسب إىل أيب احلسن األشعري يف مذهبه الثاين، بعد أن رجع عن االعتزال، وسلك مسـلك ابـن    فرقة كالمية: األشاعرة )٤(

تقدمي العقل على النقل : كالب، تطور املذهب بعد وفاته، ودخل فيه التصوف والتصق به، كما دخلت فيه الفلسفة، وأهم آراء األشاعرة
ثبتوها بالعقل، اإلميان هو التصديق، قدرة العبد ال تأثري هلا يف حدوث مقدورها، وافقوا ، نفي الصفات إال سبعا أ-بزعمهم-عند التعارض

أهل السنة واجلماعة يف بعض األصول فهم أقرب من غريهم إىل معتقد أهل السنة واجلماعة، كما تصدوا للمعتزلة والفالسفة مع أم قـد  
اإلرشاد للجويين، املواقف لإلجيـي، احملصـل   : هرستاين، الرازي، ومن أشهر كتبهمالباقالين، اجلويين، الش: تأثروا م، من أشهر علمائهم

= 
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ا على عقله وقدس فيها املناهج الفلسفية، والطرق الكالمية، وجعل كتاب اهللا وراءه ظهريا؛ فزعم أن النصـوص  فيه
الشرعية ظواهر ال تفيد اليقني، وهدم بذلك معاقل الدين مث تاب مما كتب فيها، عجيب منكم أن جتعلوا هذه الكتب 

  !!حتول بينكم وبني القرآن )١(عقبة كَأْداء

آلرازي  وهو ب احلرية واالضطراب  – غإن كان جيوز االقتداء بغري الرسول -ا أجدر باالقتداءفيا هللا أيهم
والضالل يف شبابه أم الرازي الشيخ الذي شفته التوبة من ضاللته، فأعلن الرجوع إىل الكتاب والسنة وتعويله يف طلب 

  . )٢(!الدين عليهما؟

  

  : تالميذه-هـ
قون احلصر، فقد كان إذا ركب مشي معه حنو الثالمثائة مشتغل على اختالف كان للرازي تالميذ كثريون يفو

  . )٣(مطالبهم يف التفسري، والفقه، والكالم، واألصول والطب وغري ذلك

، )٧(، أثـري الـدين األـري   )٦(، مشس الدين اخلسروشاهي)٥(املصري  )٤(قطب الدين: ومن هؤالء التالميذ
  . )٨(وغريهم

                                           
= 

، املوسوعة امليسرة ٧٤٨-٤٨٧، مذاهب اإلسالميني، للدكتور عبد الرمحن البدوي١١٨-١/١٠٦امللل والنحل للشهرستاين: انظر. للرازي
 .٩٤-١/٨٣يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، 

الصحاح، تاج اللغة وصحاح : شاقة املصعد صعبة املرتقى، انظر: ؤود وكأداءبة، وتكَأد الشيء تكلفه، وعقبة كَة والصعوالكَأْداء الشد )١(
 .  ٨٩-٩/٨٨، )ك أ د(، تاج العروس، للزبيدي، مادة ٢/٥٢٩،)كأد(العربية، للجوهري، مادة

 . ٦٣-٥٨الصفات اإلهلية بني السلف واخللف، لعبد الرمحن الوكيل، : انظر )٢(
 . ٧/٤٠شذرات الذهب) ٣(
يف التسمية بقطب الدين نظر؛  فالدين ليس له قطب من البشر؛ إذ القطب هو الذي يدور عليه الشيء؛ وليس هناك أحد من البشـر  ) ٤(

 . ، وهذه التسمية من عبارات غالة الصوفيةغقطب يدور عليه الدين، وهلذا مل يطلق هذا اللقب حىت على الرسول 
. هـ٦١٨بن علي بن حممد السلمي، طبيب مغريب األصل، صنف كتبا يف الطب والفلسفة، قتل على يد التتار بنيسابور سنة إبراهيم) ٥(

 . ١/٥١، األعالم للزركلي٤٧١عيون األنباء يف طبقات األطباء: انظر
ه، والشـفا البـن سـينا، تـويف     هـ، كان فقيها أصوليا، اختصر املهذب يف الفق٥٨٠عبد احلميد بن عيسى بن عمرية، ولد سنة) ٦(

 .   ٣/٢٨٨، األعالم للزركلي٦٥٠-٦٤٨عيون األنباء يف طبقات األطباء: انظر.  هـ٦٥٢سنة
هدايـة احلكمـة،   : املفضل بن عمر بن املفضل األري السمرقندى، منطقي، له اشتغال باحلكمة والطبيعيات والفلك، مـن كتبـه  )٧(

 . ٢٧٩/ ٧األعالم للزركلي : انظر. هـ٦٦٣ة اإلسطرالب، وغريها، تويف سنةااليساغوجي، خمتصر يف علم اهليئة، رسال
 . ٣٦-٣٢فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية: انظر) ٨(
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  : عقديمذهبه الفقهي وال-و

، أشعري العقيدة، وقد مثل مرحلة خطرية يف مسرية األشـاعـرة فقد استقصى )١(كـان الرازي شافعي الفقه
إىل قـول   )٢(يف كتبه ما جاء به املتقدمون من األشاعرة، وزاد على ذلك، إال أنـه خـرج عـن قـول األشـعري     

ــة ــة)٤()٣(املعتزلــــــــــــــــ   .....)٦()٥(،واجلهميــــــــــــــــ
  

  

                                           

 . ١٩٣، مناقب اإلمام الشافعي)٢٠٢-١٩٦ص١ج١مج(التفسري الكبري: انظر) ١(
، يلتقي نسبه مع الصحايب اجلليل أيب موسى اليماين البصري األشعريأبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحاق : األشعري)٢(

 حيث كانعلي اجلبائي،  أيب االعتزال عن زوج أمهخذ ، أا يف الذكاء، وقوة الفهمكان عجب ،ومائتنيولد سنة ستني  ، ااألشعري 
كرهه وتربأ منه، وصعد للناس، فتاب إىل اهللا مث ملا برع يف معرفة االعتزال،  ، وينوب عنه،، يدرس عليه ويتعلم منه، ويأخذ عنهها لتلميذً

فحجرهم يف أقماع  األشعريكانت املعتزلة قد رفعوا رؤوسهم، حىت نشأ :، حىت قيلهماروأخذ يرد على املعتزلة، ويهتك عوتعاىل منه، 
اللمع يف الرد على أهل بصار، باألالرؤية األعمال، خلق  :، له مصنفات كثرية منهامات ببغداد سنة أربع وعشرين وثالث مئة ،السمسم

 .٣٦٧-١٠/٣٦٥، دار إحياء التراث العريب ، طسري أعالم النبالء ،٢٨٦-٣/٢٨٤وفيات األعيان  :انظر. النقض على اجلبائي ،البدع
فاسـق  بأن ال: مسوا بذلك العتزال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد من رؤسائهم جملس احلسن البصري؛ إلحداثهما القول: املعتزلة )٣(

التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، واملرتلة بـني املرتلـتني، واألمـر    : مرتكب الكبرية ال مؤمن وال كافر، وأصول اعتقاد املعتزلة مخسة
باملعروف والنهي عن املنكر، وتصل فرقهم إىل عشرين فرقة، كل فرقة منها تكفر سائرها، وقد أمجعوا على القول بنفي الصفات عـن اهللا  

-وعلى أن القرآن حمدث خملوق، وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة، وأن اهللا ليس خالقًا ألفعال العباد، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد تعاىل،
املغـين  : إبراهيم النظام، وأبو اهلذيل العالف، والقاضي عبد اجلبار، ومن أشهر كتبهم: من أشهر علمائهم -والعدل والتوحيد منهم بريئان

، عقائـد الـثالث   ٢٠١-١١٤، الفرق بني الفرق للبغـدادي ٢٤٩-١/٢٣٥مقاالت اإلسالميني، لألشعري: انظر. جلبارللقاضي عبد ا
، ٤٥-٣٩، اعتقادات فرق املسلمني واملشـركني، للـرازي،   ٩٦-١/٥٦، امللل والنحل ٤٤٥-١/٣٢٥والسبعني فرقة أليب حممد اليمين

 .  ٤١٥املواقف لإلجيي
ــك ) ٤( ــن ذلـ ــض : ومـ ــة بعـ ــه بعينيـ ــر   قولـ ــدرة، انظـ ــالعلم والقـ ــفات؛ كـ ــري : الصـ التفسـ

، وإثباته حلكمة تعود إىل املخلوق فقط دون اخلـالق  )٨ص٢٢ج٨مج(،)٢٢٦ص٢٠ج٧مج(،)٥ص٧ج٣مج(،)١٣٣ص١ج١مج(الكبري
 ).  ٨٧ص١٩ج٧مج(،)١٣٢ص٧ج٣مج(،)٢٣٠ص١ج١مج(التفسري الكبري: سبحانه، انظر

عبد جمبور على فعله وال قدرة له وال اختيار، وأن اإلميان هو املعرفة باهللا فقط، بأن ال: أصحاب اجلهم بن صفوان، الذي قال: اجلهمية )٥(
مقـاالت  : انظـر . إنكار األمساء والصفات، والقول بفناء اجلنة والنار، وأن كالم اهللا خملوق: والكفر هو اجلهل باهللا فقط، ومن ضالالته

، التبصـري يف الـدين،   ٢٠٥-٤/٢٠٤واألهواء والنحل، البن حزم،  ، الفصل يف امللل٢١٢-٢١١، الفرق بني الفرق١/٣٣٨اإلسالميني
 . ٦٨، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني٩٨-١/٩٧، امللل والنحل٩١-٩٠لإلسفرايين،

، ايـة  )٣٨ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ومن ذلك تصرحيه باجلرب، وإخراجه اإلميان بالصفات مـن حـد اإلميـان، انظـر    ) ٦(
 ).أ/٢١١ل-ب/٢١٠ل/٢(العقول
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، وخلط مسائل علم الكالم مبسائل الفلسفة، وكانت له اجتهادات وآراء خمالفة ملذهب )٤()٣(والصوفية،)٢()١(ةفوالفالس
  .  )٧()٦(، كما نقد بعض أعالم األشاعرة يف مناسبات خمتلفة )٥(األشاعرة، فقد رد على بعض أدلة األشاعرة وضعفها

وأما الـرازي  ((:-:-)٨(إلسالميقول شيخ اهذا ويعد الرازي من أكثر األشاعرة اضطرابا وحرية يف أقواله، 
  فهو يف الكتاب الواحد بل يف املوضع الواحد منه ينصر قوالً ويف موضع آخر منه أو من كتاب آخر ينصر نقيضه؛ وهلذا

                                           

اسم جنس ملن حيب احلكمة ويؤثرها، وقد صار هذا االسم يف العرف خمتصا مبن خرج : حمبة احلكمة، والفالسفة : الفلسفة باليونانية )١(
عن ديانات األنبياء، ومل يذهب إال إىل ما يقتضيه العقل يف زعمه، فهو اسم ألتباع أرسطو وهم املشاءون خاصة، وهم الذين هذب ابـن  

بقدم العامل، وينكرون علم اهللا باجلزئيات، وحشر األجساد، ومن قدمائهم أرسـطو تلميـذ   : قتهم، وبسطها، وقررها، ويقولونسينا طري
، ٥٧٧-٢/٣٦٩، امللل والنحل٧٤٦-٢/٧٤٥عقائد الثالث والسبعني فرقة: أفالطون، ومن متأخريهم أبو نصر الفارايب، وابن سينا، انظر

واآلثار، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط ، ١٠١٦-٢/١٠٠١، إغاثة اللهفان، البن القيم، ٩١ني للرازي، اعتقادات فرق املسلمني واملشرك
-، مصطلحات يف كتب العقائد١١١١-٢/١١٠٨، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة٣٤٥-٢/٣٤٤للمقريزي، 

 .١٠١-٩٤للحمد، -دراسة وحتليل
التفسـري  : الشر يف العامل، وقوله بالسحر والتنجيم، وأن للكواكب أرواحا تؤثر يف احلوادث األرضية، انظرومن ذلك تفسريه لدخول )٢(

  .، وما بعدها١٢٣السر املكتوم،  ،٨/١٨٤، ١٦٢-٨/١٦١املطالب العالية، ٥٥١-٢/٥٥٠،املباحث املشرقية)٢١٣ص٢٥ج٩مج(الكبري 
القرن الثالث اهلجري كرتعات فردية تدعو إىل الزهد وشدة العبادة تعبريا عن فعـل   فكر ديين انتشر يف العامل اإلسالمي يف: التصوف)٣(

مضاد لالنغماس يف الترف احلضاري، مث تطورت تلك الرتعات حىت صارت طرقًا مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخى املتصـوفة تربيـة   
ال عن طريق اتباع الوسائل املشروعة، وقد تداخلت طريقتـهم مـع   النفس، والسمو ا بغية الوصول إىل معرفة اهللا بالكشف واملشاهدة 

لذين الفلسفات الوثنية املختلفة من يونانية، وهندية وفارسية، فخالفوا أهل السنة يف االعتقاد واألفعال واألقوال، وسلكوا مسلك الباطنية ا
. يعتقدونه هم، وهلم شطحات كثرية بعيدة عن الدين اإلسـالمي  إن للقرآن ظاهرا وباطنا، فالظاهر ما يعلمه العامة، والباطن ما: يقولون

، املوسـوعة امليسـرة يف األديـان واملـذاهب واألحـزاب      ١٠٥-١٠١الربهان يف معرفة عقائد أهل األديـان، للسكسـكي،   : انظر
 .  ٢٧٣-١/٢٤٩املعاصرة

التفسـري  : وأحـواالً عاليـة، انظـر    ، وزعمـه بـأن فيـه أسـرارا عجيبـة     )هـو (تعظيمه الذكر بالضمري الغائب: ومن ذلك) ٤(
أن املريد ال سبيل له إىل الوصول إىل مقامات اهلداية واملكاشفة إال إذا اقتدى بشيخ يهديه إىل (وزعمه بـ) ١٥٢-١٤٦ص١ج١مج(الكبري

ـ : وانظر يف تصوف الرازي ،)١٨٤-١٨٣ص١ج١مج(التفسري الكبري. )سواء السبيل وجينبه عن مواقع األغاليط واألضاليل اب فخـر  كت
  .الدين الرازي والتصوف، للجزار

، وتضعيفه لبعض أدلة األشاعرة على ١٢٦-٣/١١٩املطالب العالية: نقده االستدالل باإلحكام واإلتقان على العلم، انظر: ومن ذلك) ٥(
يف مسألة خلـق   ، وبعض أدلتهم)١٧٩-١٧٨ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: بعض املسائل كبعض أدلتهم يف مسألة إرادة الكائنات، انظر

، وبعض أدلتهم يف مسألة التكليف مبا )١٥٠-١٤٩ص٢٦ج٩مج(،)٤٨ص٢٤ج٨مج(،)١٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري: األفعال، انظر
 ). ١٨٦ص٣٠ج١٠مج(،)١٧٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ال يطاق، انظر

   . ٦٧٨-٢/٦٥٤شاعرة، للمحمود، موقف ابن تيمية من األ: انظر) ٦(
منـاظرات  : ، ونقده للغزايل، انظـر )١٦٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: هرستاين واامه له بنقصان العقل، انظرومن ذلك نقده للش) ٧(

 . ٢٩-٢٨جرت يف بالد ما وراء النهر
 حبـران سـنة   ولد ،احلراين مث الدمشقية اهللا تيمي بن عبد السالم بن عبد احلليم أمحد بن عبد ،أبو العباس ،تقي الدين اإلسالم،شيخ  )٨(

فقد نشأ من حني نشأ يف  :أما مبدأ أمره ونشأته :"يف بيت علم ودين، يقول عنه الذهيب -:-ونشأ ،)هـ٦٦١(وستني وستمائة  دىإح
ال يلوي إىل غـري املطالعـة    ،ودوحات الكتب اجلامعة لكل فن من الفنون ،ا يف رياض التفقهراتع ،ا كؤوس الفهمراشفً ،حجور العلماء

فال تروى مـن   ،ال تكاد نفسه تشبع من العلم... ،ا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهااألمور خصوص واالشتغال واألخذ مبعايل
= 
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    .)١())استقر أمره على احلرية والشك 

ال يعرف ....سفسطة وتشكيكًا )٣(أعظم املتكلمنيوالتشكيك، فهو من  )٢(كثري السفسطةهذا الرجل :((ويقول
  .)٤())من جنس املتكلمني من هو أعظم تقريرا للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جواًبا عنها منه

واضطراب الرازي إمنا نشأ من تعمقه يف علم الكالم والفلسفة واختالطهما يف فكره، فقد أورثه ذلك حـرية  
ا منه لنصـر  وليس هذا تعمدحيار ويقف تارة أخرى، واضطرابا، فتراه مييل إىل املتكلمني تارة، وإىل املتفلسفة تارة، و
  . )٥(الباطل؛ بل يقول حبسب ما توافقه األدلة العقلية يف نظره وحبثه

  
  

  

  

  

                                           
= 

بيان تلبيس اجلهميـة يف تأسـيس بـدعهم    : كثرت تصانيفه ومؤلفاته ومن أشهرها".وال تكل من البحث االشتغال،املطالعة وال متل من 
والنقل، الرد على املنطقيني، شرح األصفهانية،  الصفدية،  منهاج السنة النبوية يف الـرد علـى    الكالمية، بغية املرتاد، درء تعارض العقل

دار إحياء التـراث   سري أعالم النبالء، للذهيب، ط: انظر. سنة مثان وعشرين وسبع مئةالشيعة والقدرية، نقض املنطق، وغريها كثري، تويف 
، من ٥٥٨-١٤/٥٥٢مية من ذيل تاريخ اإلسالم للذهيب، البداية والنهاية، البن كثري ، ترمجة شيخ اإلسالم ابن تي٣٦٣-١٦/٣٦٢،العريب

 . ٥٥-١٩مشاهري اددين يف اإلسالم، للفوزان، 
 .٥/٢٧٠منهاج السنة البن تيمية ) ١(
طائفة من الفالسفة : ةيراد بالسفسطة التمويه، واخلداع، واملغالطة يف الكالم، والغرض من ذلك تغليط اخلصم وإسكانه، والسفسطائي)٢(

 .    ٢١٨-٢١٧، معجم ألفاظ العقيدة، لعامر بن فاحل، ١١٩مصطلحات يف كتب العقائد: انظر. تقوم على إنكار احلقائق، والتشكيك فيها
مال كل من تكلم يف اهللا أو يف مسائل العقيدة مبا خيالف الكتاب والسنة، وهم الذين ذمهم السـلف رمحهـم اهللا الشـت   : املتكلمون )٣(

 فالسلف ذموا أهـل الكـالم   :((-:-كالمهم على القضايا الكاذبة، واملقدمات الفاسدة املخالفة للشرع والعقل، يقول شيخ اإلسالم 
مل يذموا أهل الكالم الذين هم أهل كالم صادق يتضمن الدليل على معرفة اهللا تعاىل وبيان ما يستحقه و ،الذين هم أهل الشبهات واألهواء

وعلى هذا فيدخل يف أهل الكالم كل من سلك املنهج الكالمي يف أبواب العقيدة كاجلهميـة، واملعتزلـة، واألشـاعرة    )). ليهوما ميتنع ع
، جمموعـة  ١٨٣-٧/١٧٧،  ١/١٧٨، درء تعارض العقل والنقـل، البـن تيميـة،   ٦٢٢-٢/٦١٥النبوات البن تيمية، : انظر. وحنوهم
  .٢٩-١/٢٨ل بنصوص الكتاب والسنة، للغصن، موقف املتكلمني من االستدال١٣/١٤٧الفتاوى

  . ٨/٤٦٥بيان تلبيس اجلهمية) ٤(
، آراء فخر الدين الرازي العقدية يف النبوة والرسالة، دراسة ونقد على ضوء مذهب السـلف،  ٥٦٢-٥/٥٦١جمموعة الفتاوى: انظر )٥(

 .  ١٢٩-١٢٣ألحالم الوادي، 
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  : مؤلفاته-ز
، ذكر يف تفسريه بعضا منـها،  )١(للرازي تصانيف يف فنون عديدة، وقد بلغ عدد مصنفاته حنو مائيت مصنف

، ايـة  )٥(،اجلـرب والقـدر  )٤(، األربعـني يف أصـول الـدين   )٣(أصول الفقه، احملصول يف )٢(دالئل اإلعجاز: وهي
، لبـاب  )١٠(، تأسيس التقـديس )٩(، الكتاب الكبري يف الطب)٨(، الرياض املونقة)٧(البينات يف تفسري األمساء والصفات

  )١٢(.)١١(اإلشارات

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . ١٣/٦٥البداية والنهاية: انظر) ١(
 ). ١١٦ص٢ج١مج(الكبريالتفسري ) ٢(
ص٢٣ج٨مج(،)١٩٦ص٢٢ج٨مج(،)٩١ص٢٢ج٨مج(،)٢٢٧ص١٦ج٦مج(،)٤٤ص١١ج٤مج(،)٢٢٩ص٣ج١مج(التفسريالكبري)٣(

 ). ٢١١ص٣٠ج١٠مج(،)٢٨١ص٢٩ج٩مج(،)٩٤
 ). ١١٤ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري) ٤(
 ). ١٢٢ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري) ٥(
 ).  ١٣٢ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ١٤ص٢٢ج٨مج(،)٦٦ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري) ٧(
 ). ٧٧ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري) ٨(
 ).  ٧٥ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٩(
 ). ١٦ص٢٧ج٩مج(،)٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري) ١٠(
 ). ١٧٧ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري) ١١(
زي، وأشـارا إىل املطبـوع منـها    ذكر كالً من الدكتور الزركان، والدكتور العماري، والدكتور حممد العرييب،  أمساء كتب الرا) ١٢(

، ٢١٣-٢٠٩، اإلمام فخر الدين الـرازي حياتـه وآثـاره   ١٦٤-٤٠فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، : انظر.واملخطوط
 .  ١٢١-١٠٠املنطلقات الفكرية عند اإلمام الفخر الرازي، 
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  : التعريف بالتفسري الكبري: املبحث الثاين

  : لتفسرياسم ا-أ
مسى الرازي تفسريه باسم التفسري الكبري، وهو وإن مل يذكر هذه التسمية يف سطور تفسريه إال أنه مساه بذلك 

واعلم أنا بينا يف التفسري الكبري أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ فإنه (:فقال يف كتابه املعامل يف أصول الفقه: يف بعض كتبه
  .)١()يف جواز النسخ العقل والنقليصح محله على التخصيص، واملعتمد 

واعلم أن من طالع التفسري الكبري الذي صنفناه، ووقف على كيفيـة  (:وقال يف كتابه مناقب اإلمام الشافعي
  . )٣()كان حبرا ال ساحل له )٢(الشافعياستنباطنا للمسائل على وفق مذهب الشافعي من كتاب اهللا تعاىل، علم أن 

الوضوء قد استنبطنا منها مائة مسألة يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي وذكرناها اعلم أن آية (:وقال أيضا
  .)٤()يف التفسري الكبري

{��~���m: أنا ذكرنا يف التفسري الكبري أن قوله تعـاىل : الوجه اخلامس(:وقال يف كتابه أساس التقديس

��¤����£��¢���¡���l ٥()..٢٠٨: البقرة(.  

  .)٦()وأما األجوبة املفصلة فمذكورة يف التفسري الكبري(: أصول الدينوقال يف كتابه األربعني يف

اعلم أنا قد بالغنا يف شرح : أنواع الدالئل على أن إله العامل قادر حكيم  خمتار رحيم(:وقال يف مطالبه العالية
  .)٧()هذا الباب يف التفسري الكبري

  

                                           

 . ٦١املعامل يف أصول الفقه، للرازي،  )١(
القرشي املطليب، كان من أعلم الناس مبعـاين   حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائبعبد اهللا  أبو: اإلمام الشافعي)٢(

القرآن والسنة، وأشد الناس نزعا للدالئل منهما، وكان من أحسن الناس قصدوددت أن الناس تعلموا هذا العلم : فمن أقوالها، ا وإخالص
حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد، ويطاف م يف القبائـل  : ، كان يقولوال حيمدوين ،وجر عليها فأمنه أبد يءوال ينسب إيل ش

ـ ٢٠٤تويف سنةهـ ١٥٠ولد سنة ، وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكالم آداب الشـافعي  : انظـر .  هـ
البدايـة والنهايـة     دار إحياء التراث العريب،. ، ط٢٣٩-٧/٢٠٤أعالم النبالءومناقبه، أليب حممد الرازي، مناقب الشافعي للبيهقي، سري 

٦٩٤-١٠/٦٩١ . 
 . ١٩٣مناقب اإلمام الشافعي )٣(
  . ٢٠٠مناقب اإلمام الشافعي)٤(
 . ٨٦أساس التقديس،  )٥(
 . دار اجليل. ، ط٤١٥كتاب األربعني يف أصول الدين، للرازي،  )٦(
 . ٤/٣٥٥املطالب العالية، للرازي،  )٧(
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، ولكين مل )١("مفاتيح الغيب " أو " فتوح الغيب " وقد ذكر بعض املؤرخني أن الرازي مسى تفسريه الكبري بـ
أجد فيما اطلعت عليه من كالم الرازي ما يشري إىل ذلك، بل هذا يف نظري خمالف لعادة الرازي فإنه عادة ما يـذكر  

  : مؤلفاته بأمسائها إذا أشار إليها يف كتبه، ومن ذلك

، )٤(، والسر املكتوم)٣(ث املشرقية، وشرح اإلشارات، وامللخص، واملباح)٢(أسرار الترتيل: نصه على اسم كتابه
  .)٦(وغريها)٥(واملطالب العالية

وهذا يرجح أن اسم تفسري الرازي التفسري الكبري، وأن هذه التسمية هي من صنيع الرازي نفسه، فلو كـان   
  . الرازي مساه بغري ذلك لكان من الضروري أن يشري إىل تلك التسمية

أحد خمتصري تفسري الرازي، حيث نص على أن اسم تفسري الرازي التفسري الكبري، فقد  ويتأكد ذلك مبا ذكره
فخر امللة واحلق والدين حممد  ..التفسري الكبري املنسوب إىل اإلمام وملا كان ((:جاء يف كتاب غرائب القرآن ما نصه
ه من اللطائف وفي امسه مطابق ملسماه، برضوانه وأسكنه حببوحة جنانه تغمده اهللا بن عمر بن احلسني اخلطيب الرازي

    .)٧()..)والبحوث ما ال حيصى

  

  :توثيق نسبة التفسري للرازي-ب
  : شك أن التفسري الكبري هو أحد مصنفات الرازي ويظهر ذلك جليا من خالل اآليتال

 .أن اسم املؤلف وعنوان الكتاب مثبت على بيانات املخطوط الذي وقفت عليه -١

 .ن الكتاب مثبت على بيانات طبعات الكتاب اليت وقفت عليهاأن اسم املؤلف وعنوا -٢

 .  )٨(عند مناقشته لبعض القضايا تصريح الرازي بالتفسري الكبري وإحالته عليه يف عدد من مؤلفاته -٣

 .  )٩(عند مناقشته لبعض القضايا تصريح الرازي يف تفسريه وإحالته فيه إىل عدد من مؤلفاته -٤

                                           

 . ٢١٤، ألدنرويل ، طبقات املفسرين،١٣/١٤٠تاريخ اإلسالم: انظر )١(
 . ٥١لوامع البينات، للرازي، : انظر )٢(
 .٢/١٨٧، شرح عيون احلكمة، للرازي، ٣٩مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر، للرازي، : انظر )٣(
 . ١٩٤، ٢/١٩٣شرح عيون احلكمة، : انظر )٤(
 ). ١٢٨-١٢٧ص(لذات، للرازي، خمطوط ال: انظر )٥(
 . ٩٢-٩١اعتقادات فرق املسلمني واملشركني: ذكر الرازي موعة من كتبه بأمسائها: انظر )٦(
 . ١/٦، لحسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوريلغرائب القرآن ورغائب الفرقان، )٧(
، ٤١٥، كتاب األربعني يف أصول الـدين،  ٨٦أساس التقديس، ٢٠٠، ١٩٣، مناقب اإلمام الشافعي٦١املعامل يف أصول الفقه: انظر )٨(

 .٤/٣٥٥دار اجليل، املطالب العالية. ط
ج٥مج(،)١٢٢ص١٣ج٥مج(،)١١٤ص١٣ج٥مج(،)٤٤ص١١ج٤مج(،)٢٢٩ص٣ج١مج(،)١١٦ص٢ج١مج(التفسريالكبري:انظر)٩(

،)١٤ص٢٢ج٨مج(،)٧ص٢٢ج٨مج(،)٧٥ص٢٠ج٧مج(،)٧٧ص١٨ج٦مج(،)٢٢٧ص١٦ج٦مج(،)٦٦ص١٥ج٥مج(،)١٣٢ص١٤
= 
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 .)١(السماع من والدهتصريح الرازي يف التفسري ب -٥

يقول حممد الرازي مصـنف هـذا   (:كقوله ،تصريح الرازي بامسه يف التفسري وأنه مصنف الكتاب -٦
، وقوله عند تفسريه لقولـه  )٣()يقول مصنف هذا الكتاب حممد بن عمر الرازي(:، وقوله)٢()الكتاب

��m��������Ü��Û���Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð����Ï���Î��Í��Ì�����â��á��à��ß��Þ����Ý:تعاىل

���ä��ã��I��H��G��FE��DC��B��Al  قال مصنف هذا الكتاب حممد (،٥٥ – ٥٣: النحـل
وهو اليوم األول من حمرم سنة  ،يف اليوم الذي كنت أكتب هذه األوراق: -:-بن عمر الرازي 

عاء ورأيت الناس يصيحون بالـد  ،عظيمة وقت الصبح دةوستمائة حصلت زلزلة شديدة وه اثنتني
وعادوا إىل  ،نسوا يف احلال تلك الزلزلة ،وطاب اهلواء، وحسن أنواع الوقت ،والتضرع، فلما سكتت

ما كانوا عليه من تلك السفاهة واجلهالة، وكانت هذه احلالة اليت شرحها اهللا تعاىل يف هذه اآليـة  
ر الدين الرازي قال مصنف الكتاب فخ(:، وقوله)٤()جتري جمرى الصفة الالزمة جلوهر نفس اإلنسان

-:- :ل يف أمر من األمور على غري والذي جربته من أول عمري إىل آخره أن اإلنسان كلما عو
ا إىل البالء واحملنة والشدة والرزية، وإذا عول العبد على اهللا ومل يرجع إىل أحد من اهللا صار ذلك سبب

رت يل من أول عمـري إىل  فهذه التجربة قد استم ،ذلك املطلوب على أحسن الوجوه حصل اخللق
هذا الوقت الذي بلغت فيه إىل السابع واخلمسني، فعند هذا استقر قليب على أنه ال مصلحة لإلنسان 

  . )٥()يف التعويل على شيء سوى فضل اهللا تعاىل وإحسانه

 . )٦(هذكر الرازي يف التفسري ملصيبته بفقد ولده وحزنه عليه ورثائه ل -٧

تصف بدقة التفكري، وحدة املنطق، واالستدالل على القضايا باألدلـة  وضوح أسلوب الرازي فيه، امل -٨
 . )٧(العقلية، وكثرة االستطراد، والقدرة على تشعيب املسائل وتفريعها وتفتيتها وحصر أقسامها

  

                                           
= 

مج(،)٢١١ص٣٠ج١٠مج(،)٢٨١ص٢٩ج٩مج(،)١٦ص٢٧ج٩مج(،)٩٤ص٢٣ج٨مج(،)١٩٦ص٢٢ج٨مج(،)٩١ص٢٢ج٨جم(
 ).       ١٧٧ص٣١ج١١

١٣ج٥مج(،)١٢٣ص١٣ج٥مج(،)٤٢ص١٣ج٥مج)(١٣٧ص١٢ج٤مج(،)١٠١ص١ج١مج(،)٩ص١ج١مج(التفسريالكبري:انظر)١(
 ).  ٢١٣ص٢٩ج١٠مج(،)٤٧ص٢٧ج٩مج(،)١٤٦ص٢٠ج٧مج(،)١٦ص١٩ج٧مج(،)١٨٣ص١٧ج٦مج(،)٢٠١ص

 ).٦٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري )٢(
 ). ٨٠ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري )٣(
 ). ٥١-٥٠ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري )٤(
 ). ٢٢١ص١٨ج٦مج(،)١٠ص١٨ج٦مج(،)٢١٥ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٤٥ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري )٥(
 ). ٧١ص١٩ج٧مج(،)٢٢٩ص١٨ج٦مج(،)١٧٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري: انظر )٦(
 . ٤/١٧٦الوايف بالوفيات: انظر )٧(
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، ما صرح به أغلب من ترجم للرازي من أصحاب كتب التراجم والطبقات عند ذكرهم ملصـنفاته  -٩
 . )١(من كتبه حيث عدوا كتاب التفسري

أو نقدا  )٢(نقول كثري ممن جاء بعد الرازي من تفسريه وإحالتهم عليه، إما إقرارا لكالمه وموافقة له -١٠
 . )٣(وردا عليه له

 .)٤(إشارة خمتصري التفسري إىل أن التفسري الكبري من مصنفات الرازي -١١

زي، والذي يقرأ التفسري الكبري ال يكـاد  هذا وقد اختلف العلماء يف مسألة نسبة التفسري الكبري كله إىل الرا
، جتعـل  )٥(يلحظ فيه تفاوتا يف املنهج واملسلك، بل جيري الكتاب من أوله إىل آخره على منط واحد وطريقة واحدة

  . )٦(الناظر فيه جيزم أن الكتاب من أوله إىل آخره هو من تأليف الرازي

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

، طبقات الشافعية، البن كثري، ٤/١٧٩، الوايف بالوفيات١٣/١٤٠، تاريخ اإلسالم ٤/٢٤٩، وفيات األعيان٤٧٠عيون األنباء: انظر )١(
 . ٦/٣١٨، لسان امليزان، البن حجر، ٢/٧١٦
العواصم والقواصم يف الذب عن سـنة  : وابن الوزير، انظر  ،١٧/٥٦٠، اللبابتفسري : ومن هؤالء ابن عادل يف تفسري اللباب، انظر )٢(

 . ٦/١٥٤أيب القاسم، 
: ، وابن الـوزير، انظـر  ٦/٣١٩لسان امليزان: ، وابن حجر، انظر١/٥١١البحر احمليط: ومن هؤالء أبو حيان يف البحر احمليط، انظر )٣(

 . ٥٢-٧/٥١العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم
 .١/٦، لحسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوريلئب القرآن ورغائب الفرقان، غرا: انظر)٤(
 . ١/٢٥١التفسري واملفسرون، للذهيب،  )٥(
، فخـر الـدين الـرازي وآراؤه الكالميـة     ١١٦-١/٥٥مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه، لعبد الرحيم طحان، : انظر: لالستزادة )٦(

، علم ١٨٨-١/١٣١راسات يف قواعد الترجيح املتعلقة بالنص القرآين يف ضوء ترجيحات الرازي، د٦٦-٦٥، )١(والفلسفية، حاشية رقم
 . ٣٢-١/٢٥املعاين يف التفسري الكبري للفخر الرازي وأثره يف الدراسات البالغية، لفائزة أمحد، 
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  :له تاريخ تأليف الرازي للتفسري وسبب تأليفه-ج
ال يعرف مىت بدأ الرازي بتأليف تفسريه، وال مىت انتهى منه، ألنه مل يثبت تأريخ االنتهاء من التأليف عند فراغه 
من تفسري كل السور، وإمنا أثبته يف اية تفسريه لبعض السور، وبالنظر فيما أثبته الرازي من تواريخ يتضح أنه  اشتغل 

، وأنه مل يفسر القرآن بتسلسل السور كمـا هـي يف   )١(تقطعة ويف أماكن خمتلفةبتأليف تفسريه الكبري على فترات م
 )٣(وهـود  )٢(انتهى من تفسري سورة يونس: املصحف، بل قد فسر بعض السور املتأخرة، قبل السور املتقدمة، فمثالً

  .)٧(قبل سورة األنفال )٦(وإبراهيم )٥(والرعد )٤(ويوسف

قبل سورة  )١٠(، وكذا انتهى من تفسري سورة اإلسراء)٩(بل سورة األحقافق )٨(وانتهى من تفسري سورة الفتح 
    .)١١(التوبة

اعلم أنه مر على لساين يف بعض األوقـات أن هـذه    (:وقد بين الرازي سبب تأليفه لتفسريه فقال يف مقدمته
وقوم من  ،بعض احلسادفاستبعد هذا  ،ميكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آالف مسألة )١٢(السورة الكرمية
والكلمات اخلالية  ،من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن املعاين هومحلوا ذلك على ما ألفو ،لغي والعناداأهل اجلهل و

فلما شرعت يف تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه املقدمة لتصري كالتنبيه على أن ما ذكرناه  ،عن حتقيق املعاقد واملباين
  .)١٣()لوصولأمر ممكن احلصول قريب ا

، فاتسم تفسريه بكثرة االستنباطات واالستطرادات اليت من الغرائب والعجائب الرازي يف تفسريهمجع هذا وقد 
وضـمنه   والدينية، والفلكية مجع فيه بني املباحث الكالمية والفلسفيةال سيما وأنه قد  )١٤(تبعد كثريا عن جمال التفسري

                                           

٦مج(،)١٧٦ص١٧ج٦مج(،)٢٣٩ص١٦ج٦مج(،)٢١٤ص١٥ج٥مج(،)١٢٢ص١١ج٤مج(،)١٥٦ص٩ج٣مج(التفسريالكبري:انظر)١(
ص٢١ج٧مج(،)٧٢ص٢١ج٧مج(،)١٤٤ص٢٠ج٧مج(،)١٥٠ص١٩ج٧مج(،)٧١ص١٩ج٧مج(،)٢٢٩ص١٨ج٦مج(،)٨٢ص١٨ج

،)١٩١ص٢٧ج٩مج(،)١٤٠ص٢٧ج٩مج(،)٩٢ص٢٧ج٩مج(،)٢٤ص٢٧ج٩مج(،)٢٣٦ص٢٦ج٩مج(،)١٧٣ص٢٦ج٩مج(،)١٧٧
 ). ١٠٩ص٢٨ج١٠مج(،)٣٦ص٢٨ج١٠مج(،)٢٧٥ص٢٧ج٩مج(،)٢٥٥ص٢٧ج٩مج(،)٢٣٥ص٢٧ج٩مج(
 ). ١٧٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري: انظر )٢(
 ). ٨٢ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري: انظر )٣(
 ). ٢٢٩ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري: انظر )٤(
 ). ٧١ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري: انظر )٥(
 ). ١٥٠ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري: انظر )٦(
 ). ٢١٤ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: انظر )٧(
 ). ١٠٩ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: انظر )٨(
 ). ٣٦ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: رانظ )٩(
 ). ٧٢ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري: انظر )١٠(
  ). ٢٣٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري: انظر)١١(
 . يقصد سورة الفاحتة )١٢(
 ). ٣ص١ج١مج(التفسري الكبري )١٣(
 . ١/٥١١البحر احمليط، أليب حيان، : انظر )١٤(
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إنه مأل تفسريه بأقوال احلكماء والفالسفة وخرج من شيء إىل شيء : ، حىت قيل عنهنحماولته للتوفيق بني الفلسفة والدي
  .)١(حىت يقضي الناظر العجب

، )٢(وقد سار الرازي يف تفسريه على املنهج التحليلي، فتراه يتبع طريقة التحليل والتفصيل التام للنص القـرآين 
، وقد أورد )٣(ية، وحنوية، وبالغية، وكونية ورياضية وغريهاوما يتعلق به من مباحث أصولية، وكالمية، وفقهية، ولغو

: ، وقيل عنها وحيلها نسيئةيورد الشبه نقدإنه : يف تفسريه شبه الفرق املخالفني له وصورها تصويرا دقيقًا، حىت قيل عنه
لى غاية ما يكون مـن  إنه يورد شبه املخالفني للحق والدين على غاية ما يكون من التحقيق،  مث يود مذهب احلق ع

  .  )٤(الوهاء،  فعيب عليه بإيراد الشبه الشديدة والتقصري يف حلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . ١/٤٣١كشف الظنون، حلاجي خليفة، : انظر )١(
 .  ٥٦-٥٥، التناسب يف تفسري الرازي، ملنال املسعودي، ١/٣٣تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي، حملمد حممود، : رانظ )٢(
 . ٣٣٧-٣١٥فالسفة اإلسالم، لفتح اهللا خليف، : انظر )٣(
 . ٦/٣١٩لسان امليزان: انظر )٤(
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  : معىن القضاء والقدر يف اللغة واالصطالح: املبحث الثالث

  :معىن القضاء لغة، ووروده يف القرآن والسنة: أوالً
  : القضاء يف اللغة

رف املعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه من قضى، فالقاف والضاد واحل )١(ممدود ويقصر،
وقضى يف اللغة على ضروب كلها  )٣(وأصله قَضاي، إال أن الياء ملا جاءت بعد األلف الزائدة طرفًا مهزت، )٢(جلهته،

والقطـع،   فهي تأيت مبعىن التقدير، واألمر، واإلعالم، واحلـتم، والفصـل،   )٤(ترجع إىل معىن انقطاع الشيء ومتامه،
  . )٥(واحلكم، والفراغ، واألداء، واإلاء، والوصية، والقبض، والطلب، واملوت وغريها

  

  :ورود لفظ القضاء يف القرآن والسنة

  :وروده يف القرآن الكرمي -أ

كلها ترجع إىل إحكام األمر وحتمـه   )٦(لقد ورد لفظ القضاء مبشتقاته يف ثالث وستني موضعا يف كتاب اهللا
  :)٨(، فمن املعاين اليت ورد ا)٧(وفصله وقطعه وإمضاءه والفراغ منه، قوالً كان أو فعالً، إهليا أو بشرياوإمتامه 

                                           

 .  ٤/٨، )القضاء(الكليات للكفوي، مادة  )١(
 .  ٥/٩٩، )قضى(للغة البن فارس، مادة معجم مقاييس ا )٢(
، وتاج العروس للزبيـدي،  ١١/٢٠٩)قضي(، ولسان العرب البن منظور، مادة ٦/٢٤٦٣، )قضى(الصحاح للجوهري، مادة : انظر )٣(

 . ٣٩/٣١٠،)قضي(مادة 
، تـاج  ١٦١العربية للثعـاليب  ، فقه اللغة وسر٩/٢١١، )قضى(ذيب اللغة لألزهري، مادة  ،٢/٢٣٠معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ٤(

 . ١١/٢١٠،)قضي(، لسان العرب، مادة ٣٩/٣١١، )قضي(العروس، مادة 
، )قضـى (، الصـحاح، مـادة   ٢١٤-٩/٢١١،)قضى(، ذيب اللغة، مادة ٥/١٨٥،)قضي(كتاب العني للفراهيدي، مادة : انظر )٥(
،  احملكم واحمليط األعظم البن سيده، مـادة  ١٦١لعربية ، فقه اللغة وسر ا٥/٩٩، )قضى(، معجم مقاييس اللغة، مادة ٢٤٦٤-٦/٢٤٦٣
، خمتار الصحاح حملمد بن ٢/٨٦، )قضي(، أساس البالغة للزخمشري، مادة ١٢/٢١٤، املخصص البن سيده ٤٨٤-٦/٤٨٢، )ق ض ى(

بـادي، مـادة   ، القاموس احمليط للفـريوز أ ٢١١-١١/٢٠٩، )قضي(،  لسان العرب،مادة ٥٤١-٥٤٠، )قضى(أيب بكر الرازي، مادة 
، املعجـم الوسـيط قـام    ٩-٤/٨،)القضاء(، الكليات، مادة ٣١٧-٣٩/٣١٠،)قضي(، تاج العروس، مادة ٣٧٩-٤/٣٧٨،)القضاء(

 . ٧٤٣-٢/٧٤٢، )قضى(إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، حممد علي النجار، مادة : بإخراجه
 . ٥٤٧-٥٤٦، )ق ض ى(مي حملمد فؤاد عبد الباقي، مادة املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكر: انظر )٦(
، ط دار املعارف، تفسري القرآن ٢/٥٤٢، جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي٢٤٨-٢٤٧تأويل مشكل القرآن البن قتيبة : انظر)٧(

ف على مهمات التعاريف للمناوى، ، التوقي٤٠٨-٤٠٦،)قضى(،املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين، مادة ٣/٢٣١أليب املظفر السمعاين
 .  ٢٧٢،)القضاء(مادة 

 . ٣١٩-٣/٣١٦،)ق ض ي(عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، للسمني احلليب، مادة :انظر )٨(
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قـدره،  : ، أي١١٧: البقـرة  �m��³��²��±��°��¯��®��¬��«��ªl: ومنه قوله تعاىل: معىن القدر واإلحكام - ١
 .)١(وقدره ألنه فرغ منه تقديرا وتدبريا أحكمه وقدره وأتقنه، وأصل القضاء الفراغ، ومنه قضاء اهللا: وقيل

 �m��p��o��n��mlحيكم بالعدل : ، أي٢٠: غافر�mk��j��i �l: قوله تعاىل� ومنه: )٢(ومعىن احلكم - ٢

ال ميلكون شيئًا، وال حيكمون : ، أي٢٠: غافر�ms������r��q �l، أي من األصنام واألوثان واألنداد، ٢٠: غافر
 .   )٣(بشيء

يفصـل بينـهم حبكمـه    : ، أي٧٨: النمل ��m��O�J�������I��H��G��Fl:منه قوله تعاىلو: ومعىن الفصل - ٣
 .  )٤(احلق

فصل احلكم فيه بني عباده، : ، أي٢٣: اإلسراء �m����l��k��j��i��h��g��fl: ومنه قوله تعاىل: ومعىن األمر - ٤
 . )٦(، فإن القضاء هاهنا مبعىن األمر)٥(بأمره إياهم بذلك

: البقـرة �mÊ��É��È������Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á�����À��¿��¾ �l: ه قوله تعاىلومن: ومعىن الوجوب - ٥

: ، أي٨: األنعـام  �m��È��Ç��Æ��Å���Äl: ، وقوله تعـاىل )٧(وجب العذاب، وفُرغ من احلساب: ، أي٢١٠
، أي فُرغ مـن  ٤١: يوسف �m��¢��¡�����~�����}��|l: ، وقوله تعاىل)٨(لوجب العذاب وفُرغ من األمر

: ، وقوله تعـاىل )٩(الذي عنه تسأالن، ووجب حكم اهللا عليكما الذي أخربتكما به، رأيتما أو مل تريا األمر
m����l��k��j��i��h��g��fl ١٠(وأوجب ربك: ، أي ٢٣: اإلسراء(  . 

من قبل أن يبني : ، أي١١٤: طه�mN��M��L���K��J��I��H��G��F �l: ومنه قوله تعاىل: ومعىن البيان - ٦
 . )١١(لك بيانه

 �m��}��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r����q��pl: ومنه قوله تعاىل: ومعىن اإلعالم - ٧

 .)١٢(، أي أعلمناهم بذلك، وأخربناهم به، ففرغنا إليهم منه٤: اإلسراء

                                           

، معـامل الترتيـل   ١٣٠/ ١دار املعارف، تفسري القـرآن للسـمعاين   . ، ط٥٤٣-٢/٥٤٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر)١(
 .١/١٦١تفسري القرآن العظيم البن كثري ،١/٩٧للبغوي

 .٢/٦٦٩معامل الترتيل: انظر )٢(
 .٤/٧٥تفسري القرآن العظيم  )٣(
 . ٤/١٤٩، تفسري القرآن العظيم ٣/٤١٣معامل الترتيل : ، وانظر٤/١١٢تفسري القرآن للسمعاين )٤(
 .  دار املعارف. ، ط٢/٤٥٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٥(
، معـامل  ٢/٢٣٠، معاين القرآن وإعرابه٢٤٧، تأويل مشكل القرآن٢/١٢٠معاين القرآن للفراء: ، وانظر٣/٣٤رآن العظيم تفسري الق)٦(

 .٤٠٧-٤٠٦،)قضى(، املفردات يف غريب القرآن، مادة ٦٧٥، ٢/٦٦٩الترتيل
 .١/١٩٨معامل الترتيل  )٧(
 .٢/٩معامل الترتيل )٨(
 .٢/٤٦٣معامل الترتيل )٩(
 .٢/٦٧٥لمعامل الترتي )١٠(
 .٣/١٤٢معامل الترتيل: دار اهجر، وانظر. ، ط١٨١-١٦/١٧٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١١(
، معاين ٢٤٧، تأويل مشكل القرآن٢/١١٦معاين القرآن للفراء : دار املعارف، وانظر. ، ط٢/٥٤٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن)١٢(

 .٢/٦٦٩، معامل الترتيل٢/٢٣٠القرآن وإعرابه
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، أي تقدمنا إليه، وأخربنـاه  ٦٦: احلجر �m��¼��»��º��¹��¸���¶��µ��´��³��²l: وقوله تعاىل 

 . )١(بذلك وأعلمناه به
أمتهن وفـرغ مـن   : ، أي١٢: فصلت �m��E��D��C��B��Al: ومنه قوله تعاىل: معىن الفراغ واإلمتامو - ٨

��m: ، وقوله تعاىل)٢(خلقهن �M��L��� �K��Jl وقوله تعاىل)٤(، وأمت عهده)٣(، أي فرغ من نذره٢٣: األحزاب ، :
�m��Ð������Ï��Îl وفرغت منه، الثمان أو  أمتمت": قضيت"صلة، " ما"و: أي األجلني: يعين، ٢٨: القصص

 . )٥(العشر
�¯��°��±�m: ومنه قوله تعاىل: ومعىن العمل والصنع - ٩ �® �lفاصنع ما أنت صانع، واعمل بنا ما : ، أي٧٢: طه

 . )٦(بدا لك
ومنه قولـه   .)٧(، يراد به قد فرغ من الدنيا ، وفصل منها"قد قضى:"قيل للميت ومنه: ومعىن املوت والقتل - ١٠

��m: تعاىل � �X��W��V�Z��Y �lوقوله تعاىل ،)٩(، فيفرغ من إماتتنا)٨(ليمتنا ربك: ، أي٧٧: الزخرف :�m��g

j��i��� �h �l١٠(فقتله وفرغ من أمره، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه: أي ،١٥: القصص( .   

  :وروده يف السنة النبوية -ب

م عملُه أو أمتّ أو ختم أو أُدي أو أُوجِب أو كلُّ ما أُحكف .ومشتقاته )١١(قد تكرر يف احلديث ذكر لفظ القضاء
ضيذَ أو أُمم أو أُنفلي ،أُعوه كلُّها يف ،فقد قُضر  احلديث وقد جاءت هذه الوجأخرج . )١٢(ومنه القَضاء املَقْرون بالقَد

                                           

 .٣/٢٥تفسري القرآن العظيم )١(
 . ٤/٦٠معامل الترتيل )٢(
 . دار هجر. ، ط١٩/٦١جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ، وانظر٣/٥٤٩معامل الترتيل )٣(
 . ٤/٢٧١تفسري القرآن للسمعاين: انظر )٤(
 . ٣/٤٣٦معامل الترتيل  )٥(
، تفسري القرآن ٢٤٧، تأويل مشكل القرآن٢/١٨٧معاين القرآن : وانظر. دار هجر. ، ط١٦/١١٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٦(

 . ٣/١٥٩، تفسري القرآن العظيم ٣/١٣٢، معامل الترتيل٣/٣٤٢للسمعاين
 . ١/٤٧٤معاين القرآن للفراء: دار املعارف، وانظر. ، ط٢/٥٤٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٧(
 . ٤/١٠٧دار هجر، معامل الترتيل. ، ط٢٠/٦٤٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٨(
 . دار هجر. ، ط٢٠/٦٤٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٩(
، تفسـري  ٤/١٢٨دار هجر، تفسري القرآن للسمعاين. ، ط١٨/١٩٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ، وانظر٣/٤٣١معامل الترتيل)١٠(

 .٣/٣٨٢القرآن العظيم
 .  ١١/٢٠٩، )قضي(، لسان العرب، مادة ٤/٧٨،)قضا(ثر، البن األثري، مادة النهاية يف غريب احلديث واأل: انظر )١١(
، )قضـي (، تاج العـروس، مـادة   ١١/٢٠٩،)قضي(، لسان العرب، مادة ٤/٧٨،)قضا(النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة  )١٢(

 .٤/٩،)القضاء(الكليات، مادة : ، وانظر٣٩/٣١٦
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أَرأَيت ما يعملُ الناس الْيـوم   !يا رسولَ اللَّه :االفَقَ .>إِنَّ رجلَينِ من مزينةَ أَتيا رسولَ اللَّه : "يف صحيحه )١(مسلم
يهونَ فحكْديو، قبس رٍ قَدقَد نم يهِمى فضمو هِملَيع يٌء قُضيأَش، مهبِين بِه ماها أَتمم لُونَ بِهقْبتسا ييمف أَو،   ـتتثَبو

�m��[��Z��Y��X ألوتصديق ذَلك في كتابِ اللَّه  .بلْ شيٌء قُضي علَيهِم ومضى فيهِم .ال" :فَقَالَ ؟مالْحجةُ علَيهِ

��_��^��]��\l")٢(
  .٨ – ٧: الشمس 

  

  : معىن القدر لغة، ووروده يف القرآن والسنة: ثانيا
  : القدر يف اللغة

فالقاف والدال والراء أصـل  . )٣(ون الدال وفتحها مع فتح القاف، ومجعه أقدارقَدر يقْدُر قَدْرا، بسك: مصدر
قضاء اهللا تعاىل األشياء على مبالغها واياا اليت أرادها هلا، وهو : صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه وايته، والقَدر

ري، واإلمتام، واملسـاواة، والقيـاس، والتهيئـة،    القضاء، واحلكم، والتقدير، والتدب: ، فيأيت القدر مبعىن)٤(القَدر أيضا
  .  )٥(والتضييق، والتقتري، واليسار، والغىن، والطاقة، والقوة، والقدرة، واملوت، وغريها

                                           

ولـد  ، النيسـابوري  -قبيلة من العرب -قشري بينمن ، مسلم بن ورد بن كوشاذ القشرييأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن : مسلم)١(
كان تام القامة، أبيض الرأس واللحية، من كبار العلماء وأوعية العلم،  ،إمام أهل احلديث ، فقيه،حافظ ،ثقة ،سنة أربع ومائتني ،بنيسابور

هو تلو صحيح البخاري عند أكثر  وألف حديث مسموعة،  ةثالمثائته من صنف: قالو" كتاب املسند الصحيح: "كثرية منها وله مصنفات
سنة   ،مات بنيسابوروغريها، ، "كتاب العلل " ، و"كتاب التمييز "و  العلماء، مجع فيه اثين عشر ألف حديث، كتبها يف مخسة عشر سنة،

، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمـم  ٤١٧-٢/٤١٤حلنبليطبقات احلنابلة أليب يعلى ا: انظر. وله سبع ومخسون سنةومئتني،  إحدى وستني
، ٤٢-١١/٤٠،البداية والنهاية البن كثري ١٩٥-٥/١٩٤، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان١٧٢-١٢/١٧١البن اجلوزي 

  .٢٢٢-٧/٢٢١، األعالم للزركلي١/٩٣٨تقريب التهذيب البن حجر
 .٢٠٤٢-٤/٢٠٤١وشقاوته وسعادته ،وكتابة رزقه وأجله وعمله ،يف بطن أمه ،دمياآلمسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق ) ٢(
، ٦/٣٠٠، )ق د ر(، احملكم واحمليط األعظم، مـادة  ٥/٦٢،)قدر(، معجم مقاييس اللغة، مادة ٢/٧٨٦،)قدر(الصحاح، مادة : انظر)٣(

، تـاج  ١١/٥٦، )قـدر (، لسان العرب، مادة ٥٢٣،)درق(، خمتار الصحاح، مادة ٤/٢٢، )قدر(النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة 
 . ١٣/٣٧٠، )قدر(العروس، مادة 

 . ٥/٦٢، )قدر(معجم مقاييس اللغة، مادة  )٤(
، ٧٨٧-٢/٧٨٦، )قدر(،  الصحاح، مادة ٢٥-٩/١٨، )قدر(، ذيب اللغة، مادة ١١٣-٥/١١٢، )قدر(كتاب العني، مادة : انظر)٥(

، )القـدر (، القاموس احملـيط، مـادة   ٦٠-١١/٥٥، )قدر(،  لسان العرب، مادة ٣٠٣-٦/٣٠٠،)د رق (احملكم واحمليط األعظم، مادة 
 .  ٧١٩-٢/٧١٨، )قدر(، املعجم الوسيط، مادة ٣٨٢-١٣/٣٧٠، )قدر(، تاج  العروس، مادة ٢/١١٤
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  : ورود لفظ القدر يف القرآن والسنة

   :)١(وروده يف القرآن الكرمي -أ

  : اليت ورد ا لقد ورد لفظ القدر ومشتقاته كثريا يف القرآن الكرمي، فمن املعاين

: ، أي٥٧: النمـل  �m��Z����Y��X��W����V��U��T���Sl: ومنه قوله تعاىل: معىن القضاء والتقدير - ١
فالتقى مـاء  : ، أي١٢: القمـر  �m���t��s��r��q��p����o��nl: وقوله تعاىل ،)٢(قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا

  .)٣(السماء وماء األرض على أمر قد قدره اهللا وقضاه
 . )٤(حكمنا: ، أي٦٠: احلجر �m��h��g���f��e��dc��b��al: ومنه قوله تعاىل: عىن احلكموم - ٢
�قدرنا ودبرنا ذلك اجلنني: أي، ٢٣: املرسالت �m��S��R��Q��Pl: ومنه قوله تعاىل: )٥(ومعىن التدبري حبكمة - ٣

�m��S��R��Ql هقدر ألن ، ٢٣: املرسالت ٦(ا للحمدا للحكمة، موافقًتابع( . 
يعلم مقاديرمها ومـا ميضـي منـهما    : أي، ٢٠: املزمل�mU��T���S��R �l: ومنه قوله تعاىل: العلم ومعىن - ٤

 .)٧(ويبقى
فسوى كل ما خلق، وهيأه : ، أي٢: الفرقـان  �m���Ã���Â����Á�����À��¿��¾l: ومنه قوله تعاىل: ومعىن التهيئة - ٥

 .)٨(ملا يصلح له، فال خلل فيه وال تفاوت
��m: قوله تعاىلومنه : ومعىن التقسيم - ٦ �ª��©��¨l ٩(قسم يف األرض أرزاق العباد والبهائم: ، أي١٠: فصلت(. 
قتـا  و: أي، ٣: الطـالق  �m��ª��©��¨��§��¦��¥��¤l: ومنه قوله تعـاىل : ومعىن املوعد والوقت واملقدار - ٧

وقوله تعـاىل )١٠(، ال يتعداه وال يقصر عنهاومقدار ، :�m���e��d��c��b��a���`l  للموعـد  ، أي ٤٠: طـه
 .)١١(وملقداره للوقت الذي أردنا إرسالك إىل فرعون رسوالًو

                                           

-٨٨١، )ق د ر( مي، مادة ، معجم ألفاظ القرآن الكر٢٨١-٣/٢٧٦، )ق د ر(عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، مادة :انظر )١(
 .١٧٢-١٧١دراسة وحتليل، حملمد بن إبراهيم احلمد -، مصطلحات يف كتب العقائد٨٨٤

 .٣/٤٠٩دار هجر، تفسري البغوي. ، ط١٨/٩٧تفسري الطربي)٢(
 . دار هجر. ، ط٢٢/١٢٢تفسري الطربي )٣(
 . ٣/١٤٤تفسري السمعاين )٤(
 . ٨٨١،)ق د ر( معجم ألفاظ القرآن الكرمي، مادة : انظر )٥(
 .٩٠٤سعديلل يف تفسري كالم املنان،تيسري الكرمي الرمحن : انظر) ٦(
 . ٤/٤٩٦، تفسري البغوي  ٦/٨٤تفسري السمعاين: ، وانظر٨٩٤تفسري السعدي )٧(
 . ٣/٣٢١دار هجر، تفسري البغوي. ، ط١٩/٣٩٦تفسري الطربي )٨(
 . ٣/١٢معاين القرآن للفراء: ، وانظر٤/٥٩تفسري البغوي )٩(
 . ٨٧٠تفسري السعدي )١٠(
 . ٣/١٥٣، تفسري ابن كثري٣/١٢٢، تفسري البغوي ٣/٣٣١دار هجر، تفسري السمعاين. ، ط٧٢-١٦/٧١تفسري الطربي: انظر)١١(
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 : ، أي١٦: الفجـر  �m���y������x��w��v��u��t��s��r��q��p���ol: ومنه قوله تعـاىل : ومعىن التضييق والتقتري - ٨
ـ : أي، ٣٠: اإلسـراء  �m��i��cb��a��`����_��^��]��\l: ، وقوله تعـاىل )١(فضيق عليه رزقه وقَتره ر يقت

 . )٢(ويضيق
 . )٣(وما عظموا اهللا حق تعظيمه: ، أي٩١: األنعام �m��E��D��C��B��Al: ومنه قوله تعاىل: ومعىن التعظيم - ٩

 . )٤(تروى: أي ، ١٨: املدثر �m��D�������C����B�����Al: ومنه قوله تعاىل: ومعىن التروي والتمهل - ١٠
إمكانـه   :أي، ٢٣٦: البقـرة  �m����¢���¡�������¦����¥��¤��£l: ومنه قوله تعاىل: ومعىن الطاقة والتمكن - ١١

 . )٥(وطاقته

على  أل ، فاهللا)٦(تدل على صفة القدرة، وعلى صفة التقدير ألكما أن القدير والقادر واملقتدر من أمساء اهللا 
هلا، األشياء على مبالغها واياا اليت أرادها  أل قضاء اهللا: ، والقدر)٧(كل شيء قدير، وهو مقدر كل شيء وقاضيه

  .  )٨(وهو أيضا قدرة اهللا على إجياد ذلك

  : وروده يف السنة النبوية -ب

، ومنه حديث االسـتخارة  )٩(قد تكرر ذكر القَدر يف احلديث، وهو عبارة عما قضاه اهللا وحكم به من األمور
  .)١١(اقضِ يل به وهيئه: أي )١٠("فَاقْدره لي ويسره لي"

  : ء والقدر يف اللغة يتبني ما يليومن خالل عرض معاين القضا

 .تداخل معاين القضاء ورجوعها إىل معىن القطع والفصل واحلكم والفراغ - ١

                                           

 .٤/٥٠٩، تفسري ابن كثري٤/٦١٢، تفسري البغوي٦/٢٢١تفسري السمعاين: دار هجر، وانظر. ،ط٣٧٧-٢٤/٣٧٦تفسري الطربي)١(
 . ٣/٩٠دار هجر،  تفسري السمعاين . ، ط٥٧٧-١٤/٥٧٦تفسري الطربي: ، وانظر٢/٦٨٠تفسري البغوي )٢(
 . ٢/٣٤، تفسري البغوي٢/١٢٤دار هجر، تفسري السمعاين. ، ط٩/٣٩٣تفسري الطربي: ، وانظر٢/١٥٦تفسري ابن كثري)٣(
  . ٤/٤٤٢تفسري ابن كثري) ٤(
 . ١/٢٤١تفسري البغوي )٥(
 . ٥٨٦-٥٨٢، ٥٤٧-٥٤٣، ٣٤٨-٣٤٣الرضواين،. د.الثابتة يف الكتاب والسنة،أ أمساء اهللا احلسىن: انظر للفائدة )٦(
  . ١٣/٣٧٩، )قدر(، تاج العروس، مادة ١١/٥٥، )قدر(لسان العرب، مادة : انظر) ٧(
مسائل ابن  ،))القدر قدرة اهللا على العباد: ((فقد سئل عن القدر فقال -:-اإلمام أمحد بن حنبل : وقد فسر القدر بقدرة اهللا تعاىل)٨(

 -:-، واإلمـام الفريـايب   ١/١٣٥، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة لعبد اإلله بن سليمان األمحدي ٢/١٥٥هاينء
، ١/٤٤يف كتابه شفاء العليل -:-، واإلمام ابن القيم ١٦١، صفحة)٢٠٥(، كتاب القدر للفريايب برقم))القدر قدرة اهللا تعاىل:((فقال
: أي–والقدر عندهم : ((وقال أيضا)) قدرة اهللا الذي هو على كل شيء قدير -القدر: أي –وهو :(( مكتبة العبيكان، فقال. ط ، ٢٠١

أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان، لعبد العزيز بن عبد اهللا : وانظر)) قدرة اهللا تعاىل وعلمه ومشيئته وخلقه -عند حزب اهللا ورسوله
 .١٤٩-١/١٤٨املبدل

 . ٤/٢٢، )قدر(النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة ) ٩(
 .٢٢٩-٢٢٨البخاري، كتاب التهجد، باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن ، )١٠(
 .٤/٢٢، )قدر(النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة ) ١١(
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وقـدر الشـيء   مناسبة املعىن اللغوي للقدر مع املعىن الشرعي إذ من معاين القدر املساواة والتقدير،  - ٢
، وتقدير اهللا )١(رٍداء على قَج: قالوا ؛وإذا وافق الشيء الشيء، قاسه به وجعله على مقداره: بالشيء

فما جيري بعد ذلك جيري على  ،)٢(هو حدها باألمكنة واألزمان واملقادير واملصلحة واإلتقانلألشياء 
 . موافق له ومساوٍ: ، أي)٣(قَدرِه

ترابط املعىن اللغوي لكل من القضاء والقدر، فكل منهما يأيت مبعىن اآلخر، كما يأيت كل منهما مبعىن  - ٣
ر واحلكم واإلمتام، فاهللا سبحانه وتعاىل قدر مقادير اخلالئق، فعلمها وكتبها وشاءها وخلقها، التقدي

، لـذا  أل، دالة بذلك على عمـوم قـدرة اهللا   )٤(وهي مقضية مقدرة، فتقع على حسب أقدارها
التعريف االصطالحي شامالً هلما، مث بعد ذلك يكون احلـديث عـن الفـرق     -بعون اهللا-سيكون
  .)٥(بينهما

 

  : معىن القضاء والقدر اصطالحا، والفرق بينهما: ثالثًا
  :معىن القضاء والقدر اصطالحا-أ

هو تقدير اهللا سبحانه األشياء يف القدم حسبما اقتضت حكمته، وعلمه السابق أا ستقع يف أوقات معلومـة  
، وهذا البد أن يكـون  )٦(تقديره وفق وخلقه هلامث إجياده  عنده، وعلى صفات خمصوصة، وكتابته لذلك، ومشيئته له،

  . )٧( بكالمه

  :ومراتب القضاء والقدر أربع

  . علم اهللا السابق األزيل باألشياء قبل وقوعها، فهو سبحانه موصوف بالعلم أزالً وأبدا: املرتبة األوىل

                                           

 . ٥/١١٢، )قدر(كتاب العني، مادة : ، وانظر٢/٥٧، )قدر(أساس البالغة، مادة  )١(
. ، ط٦/١٨٠، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي٤/١٩٩احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي )٢(

 .دار عامل الفوائد. ،ط٦/٢٩٦دار الكتب العلمية،
 .٤٢جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر، لتامر حممد حممود متويل،: انظر)٣(
 . ٣٩القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، لعبد الرمحن بن صاحل احملمود، )٤(
 . ١٧٣مصطلحات يف كتب العقائد،: انظر )٥(
، إذ البشر قاصرون، فقد يوافق ما يفعلون تقديرهم، وقد خيالفه؛ ألهلا، يدل على قدرة اهللا  ألوقوع األشياء على حسب تقدير اهللا  )٦(

فإنه قدر األشياء فهي واقعة كما قدرها سبحانه، ومن هنا يتبني عميق فهم السلف إذ فسروا القدر بقدرة  ألوقصورهم، أما اهللا  لعجزهم
 .  من هذا البحث) ٣٣(صفحة ) ٨(حاشية : راجع.  ألاهللا 

شرح الدرة املضية يف عقد الفرقـة  ، لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية ل١/٢٦٩شرح صحيح مسلم لإلمام النووي،: انظر)٧(
شرح كتاب التوحيد من صحيح  ،١١١، شرح ثالثة األصول، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني،١/٣٤٨املرضية، حملمد بن أمحد السفاريين

د الذي ، التمهيد لشرح كتاب التوحي٤٠-٣٩، القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ٢/١٨١البخاري، للغنيمان، 
 . ٥٤٩هو حق اهللا على العبيد، لصاحل عبد العزيز آل الشيخ،



 -٣٥-  

  .كتابته سبحانه لكل ما هو كائن إىل يوم القيامة قبل خلق السموات واألرض: املرتبة الثانية

  .عموم مشيئة اهللا النافذة وقدرته الشاملة: ملرتبة الثالثةا

  . تفصيل األدلة هلذه املراتب -إن شاء اهللا تعاىل-وسيأيت . )١(خلق اهللا تعاىل لكل شيء: املرتبة الرابعة

  :الفرق بني القضاء والقدر -ب
  :اختلف العلماء يف الفرق بني القضاء والقدر

قضاء والقدر، فكل منهما مبعىن اآلخر، وإذا أطلق التعريف على أحدمها مشل فذهب فريق إىل أنه ال فرق بني ال
  . )٢(هذا قضاء اهللا وقدره: هذا قضاء اهللا، ويقال: هذا قدر اهللا، ويقال: اآلخر، فهما مترادفان، فيقال

  : )٤(، ولكن هؤالء اختلفوا يف التمييز بينهما)٣(وذهب الفريق اآلخر إىل القول بالفرق بينهما

فمنهم من جيعل القدر سابقًا على القضاء، فالقدر هو احلكم السابق، والقضاء هو حكم اهللا بالشـيء عنـد   
  .)٥(وقوعه

ومنهم من جيعل القضاء سابقًا على القدر، فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم اهللا به يف األزل، والقدر وقوع 
  . )٦(اخللق على وزن املقضي السابق

  

  

  

                                           

، شفاء العليل يف مسائل القضـاء  ٤٠٥-١/٤٠٤العقيدة الواسطية، ضمن جمموعة الرسائل الكربى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية،: انظر )١(
 . مكتبة العبيكان. ط ١/١٣٣والقدر واحلكمة والتعليل، البن قيم اجلوزية، 

 . ١٧٦، مصطلحات يف كتب العقائد٤١-٤٠القضاء والقدر للمحمود،: انظر )٢(
يرى بعض العلماء  أن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا حبيث يصبح لكل واحد منهما مدلول، فالقدر سابقًا والقضاء الحقًـا، وإذا   )٣(

، ٨٠-٢/٧٩ل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني جمموع فتاوى ورسائ: افترقا اجتمعا، حبيث إذا أفرد أحدمها دخل فيه اآلخر، انظر
 .١٧٦، مصطلحات يف كتب العقائد،٢/١٨٧شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية،البن عثيمني

، ٦٧-٤٨اللمعة يف حتقيق مباحث الوجود واحلدوث والقدر وأفعال العباد، إلبراهيم احلليب املـذارى، : انظر األقوال يف التفريق بينهما)٤(
، اآلثار الواردة عن السلف يف القضاء والقدر مـن خـالل   ١٧٦-١٧٥، مصطلحات يف كتب العقائد٤١-٤٠القضاء والقدر للمحمود،

 . ٨٧-١/٨٣تفسري الطربي، سعاد السويد
تاوى ، جمموع ف٩/٣٤٣، إرشاد الساري إىل شرح صحيح البخاري، للقسطالين٤٠٧، )قضى(املفردات يف غريب القرآن، مادة : انظر)٥(

 .٢٥، القضاء والقدر لعمر سليمان عبد اهللا األشقر،٢/٧٩ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني،
، )القـدر (، التعريفات للجرجاين، مـادة  ٥٢-٣/٥١الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم : ، وانظر٢٤القضاء والقدرلألشقر)٦(

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبـدر الـدين   ٦٠٠-١١/٦٥٩، فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين١٤٦
  .  ٢٣/٢٢٣العيين، 



 -٣٦-  

  :بعد النظر يف نصوص الكتاب والسنة وكالم أهل العلم ما يليوالذي ظهر يل 

 :أن القضاء والقدر يراد ما أمران - ١

   .التقدير السابق األزيل :األمر األول     

  . )٢()١(وقوع األمر املقضي، املُقَدر على حسب التقدير السابق :األمر الثاين     

يا  :فَقَاال .>إِنَّ رجلَينِ من مزينةَ أَتيا رسولَ اللَّه : "حهيف صحي ما أخرج مسلم: ومما يدل على األمر األول
ولَ اللَّهسر! يهونَ فحكْديو موالْي اسلُ النمعا يم تأَيأَر، قبس رٍ قَدقَد نم يهِمى فضمو هِملَيع يٌء قُضيـا   ،أَشيمف أَو
وتصديق ذَلك  .بلْ شيٌء قُضي علَيهِم ومضى فيهِم .ال" :فَقَالَ ؟وثَبتت الْحجةُ علَيهِم ،ه مما أَتاهم بِه نبِيهميستقْبلُونَ بِ

 ابِ اللَّهتي كألف �m��_��^��]��\��[��Z��Y��Xl" ٨ – ٧: الشمس.  

 .)٤())، إثبات القضاء والقدر السابق٨: الشمس �m�\���_��^��]l: يف قوله((: -:- )٣(يقول ابن القيم
فال يكون إال ما سبق به قضاؤه وقدره ((، ١٥٤: آل عمران�md��������c��b���a��` �l: تعليقًا على قوله تعاىل -:-ويقول 

   )٥(.))وما مل يشأ مل يكن..وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء اهللا كان وال بد

  

  

  

  

                                           

، وكال عكس ذلك، ومنهم من ، والتقدير السابق قدرافمنهم من مسى وقوع املقدر قضاًء: اختلف العلماء يف الفرق بني القضاء والقدر)١(
جمموع فتـاوى  : انظر. ا لألدلة وإعماالً هلا، واهللا أعلما، مجعدريسمى قضاًء وقهما كلي الفريقني عضد رأيه باألدلة، لذا ترجح عندي أن

شرح الشيخ صاحل آل الشيخ ضمن جامع شروح العقيدة الطحاوية لإلمام ابن ، ٨٠-٢/٧٩ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
ية واإلميان بالقضاء والقدر واحلكمـة والتـدبري،   منة القدير عقيدة أهل السنة واجلماعة يف توحيد الربوب،  ٥٤٠-١/٥٣٨أيب العز احلنفي

  . ٥٥-٤٩، إلمساعيل القرين، ، القضاء والقدر عند املسلمني،دراسة وحتليل٤٤٨-١/٤٤٦الرضواين.د.أ
 . ٣٣شرح الرسالة التدمرية، للرباك، : انظر )٢(
لد سنة و ،النحوي، العارف ،فقيه األصويل، املفسرال ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي :ابن قيم اجلوزية)٣(

وكان ذا عبادة وجد، وطول صالة إىل الغاية القصوى، شديد احملبة للعلم، وكتابته ومطالعتـه وتصـنيفه،   ، ةئإحدى وتسعني وست ما
الصـواعق   ،وباب السـعادتني  ذيب سنن أيب داود، سفر اهلجرتني: فمن تصانيفه، صنف تصانيف كثرية يف أنواع العلم ،واقتناء الكتب

سنة إحدى ومخسـني   -: -تويف مدة طويلة، وأخذ عنه، -:-، وغريها، الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية املرتلة على اجلهمية واملعطلة
 طبقـات احلنابلـة   على ذيل، ال١٩٧-٢/١٩٥للصفدي  الوايف بالوفيات، ٤/١٥٥ ، للذهيبالعرب يف خرب من غربذيول  :انظر. ةئوسبع ما

 .١٧٩-٥/١٧٠ البن رجب
 . مكتبة العبيكان. ط ١/٢٠٨، شفاء العليل٢٧٦-٨/٢٧٤جمموعة الفتاوى: ، وانظر٣٦التبيان يف أميان القرآن البن القيم)٤(
 . ٧/٢٢٠حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري: ، وانظر٤/٢٣٧زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم )٥(



 -٣٧-  

در كَذَا ولَكن قُلْ قَتقُلْ لَو أَني فَعلْت كَانَ كَذَا و وإِنْ أَصابك شيٌء فَال :">قوله: على األمر الثاينومما يدل 
  . )٢(فعله ألتقدير اهللا وقضاءه، وما شاء اهللا : هذا قدر اهللا، أي: أي. )١("اللَّه وما شاَء فَعل

ارته اهللا، ومن سعادة ابنِ آدم رِضاه بِما قَضى اهللا، ومن شقْوة ابن آدم من سعادة ابن آدم استخ" :>قوله و
 ى اللَّها قَضبِم طُهخس مابن آد ةقْوومن ش ةَ اللَّهارختاس كُهرالواقع قضاًء، فإن املقدور يكتنفـه   األمر فسمى .)٣("ألت

، فاالستخارة قبل القضاء والرضا )٤(ضا بعد وقوعه، فمن سعادة العبد أن جيمع بينهمااالستخارة قبل وقوعه، والر:أمران
  . )٥(بعد القضاء

ولكـن  ((، ٢٧: القيامـة  �m��d���c��ba����̀l: بعد تفسريه لقوله تعاىل -:- )٦(قال الشيخ عبد الرمحن السعدي
حيكـم  : ، أي٥: السجدة �m�|��{���������`����_��~����}lفهو سبحانه . )٧())القضاء والقدر، إذا حتم وجاء فال مرد له

  . )٨(األمر القدري واألمر الشرعي، ويرتل القضاء والقدر والوحي من السماء إىل األرض

  

  

  

  

    

                                           

 .٤/٢٠٥٢، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض املقادير هللار، مسلم، كتاب القد )١(
 . ١/٤٦٤شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، البن عثيمني،  )٢(
إسناده ضعيف، وقد حسن احلـافظ ابـن حجـر    : ، وقال الشيخ أمحد شاكر٣/٥٤، )١٤٤٤(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، رقم ) ٣(

هذا : وقال دار الكتب العلمية،. ط،٤/٣٩٦، ورواه الترمذي، يف كتاب القدر، باب ما جاء يف الرضا بالقضاء،١١/٢٣٠ناده، يف الفتحإس
محاد بن أيب محيد وهو أبو إبراهيم املدين وليس هو بالقوي عند  :احديث غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن أيب محيد ويقال له أيض

 ،١/٧٠٦)١٩٥٥(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك، رقم ٢٤٥ي، ضعيف سنن الترمذ :، انظر-: -باينلفه الشيخ األأهل احلديث، وضع
 . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال

، مدارج السـالكني بـني   دار الصميعي. ، ط١/٣٤٩شفاء العليل: ، وانظر٧٤-١/٧٣إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان، البن القيم) ٤(
 .٤٤٥-٢/٤٤٤زاد املعاد يف هدي خري العباد، دار الكتاب العريب. ط  ،٢٠٢-٢/٢٠١،البن القيم "إياك نعبد وإياك نستعني" لمناز

  . ١٠/٤٦جمموعة الفتاوى) ٥(
 ٣٠له حنو  هـ،١٣٠٧، ولد بعنيزة عام مفسر، من علماء احلنابلة، من أهل جند: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي التميمي) ٦(

شرح للقصيدة التائية  القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين، والدرة البهية ، واألدلةتيسري الكرمي املنان يف تفسري القرآن: ا، منهاكتاب
، ٢٦١-٢٥٦انظر مشاهري علماء جند وغريهم، لعبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ،  .هـ١٣٧٦وغريها، تويف بعنيزة عام البن تيمية، 

 .١٢٢-٢/١٢١، معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة٣/٣٤٠األعالم للزركلي
 .٩٠٠تفسري السعدي،  )٧(
 . ٦٥٤، تفسري السعدي٣/٥١٨تفسري البغوي: انظر )٨(



 -٣٨-  

أن القضاء أعم من القدر، فالقضاء يطلق على احلكم الكوين، واحلكم الديين الشرعي، أما القدر فإنه يطلق  - ٢
فالقضاء يف كتاب اهللا نوعـان كـوين قـدري    (( :-:-ل ابن القيم يقو.)١(على احلكم الكوين فقط

�:وشرعي ديـين كقولـه   ،٦٩: الزمر ��m��d��c��bl:وقوله، ١٤: سبأ m���Í��Ì��Ë��Êl:كقوله
ml��k��j��i��h��gfl ولو كان قضاًء ،أمر وشرع :أي، ٢٣: اإلسراء ٢()) هللاا ملا عبد غري اكوني( . 

وذلك عند الداللة على وجوب اإلميان ] القضاء[يف الكتاب والسنة من لفظ  أكثر ورودا] القدر[أن لفظ  - ٣
¢��£��¤���m: وقوله، ٤٩: القمر  :�m���ã��������â��á��à��������������ß��Þlذا الركن من أركان اإلميان، مثل قوله تعاىل

��§��¦��¥l ويف حديث جربيل ٣٨: األحزاب ، :" رِهيرِ خبِالْقَد نمؤتوهرش٤) (٣("و( . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

، وممـا  ٣٢٨-١/٣٢٣، القضاء والقدر يف اإلسالم، لفاروق أمحد الدسوقي،٥١٣-١/٥١٢الدرر السنية يف األجوبة النجدية،: انظر )١(
الباب التاسع والعشرون يف انقسام القضاء واحلكم واإلرادة والكتابة واألمر واإلذن واجلعل يف  -:-ما ذكر ابن القيم : كرتيؤيد ما ذ

-٢/٧٦٧، شفاء العليـل القدر ومل يذكر .إىل كوين متعلق خبلقه وإىل ديين متعلق بأمره واإلنشاءوالكلمات والبعث واإلرسال والتحرمي 
 ٦١-٨/٥٨جمموعة الفتاوى: وانظر .دار الكتاب العريب. ،ط٣٨٠-٣٧٧دار الصميعي،. ،ط١٣٨٤-٣/١٣٧٣مكتبة العبيكان،. ط ٧٧٤

، ٤٢٩-٨/٤٢٦، بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية٣٢٨-٣٢٧، التحفة العراقية يف األعمال القلبية البن تيمية٢٦-١٠/٢٤،
 .  ٤٤٨-٤٤٧ة، البن أيب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوي، ٢٨٦-٢٧٦ة، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، البن تيمي

  .مكتبة العبيكان. ط ٢/٧٦٧شفاء العليل )٢(
مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل، وبيان الـدليل علـى   ) ٣(

 .٣٨-١/٣٦وإغالظ القول يف حقه،التربي ممن ال يؤمن بالقدر، 
 . ٤٠صفحة) ٣(القضاء والقدر للمحمود،حاشية رقم: انظر) ٤(



 -٣٩-  

  :جممل عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القضاء والقدر: املبحث الرابع
القدر حبر حميط ال ساحل له، وال خروج عنه ألحد من العاملني، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها جنـا،  

، وأخذوا يف كل طريق، وتوجلوا يف كل ، وقد سلك الناس يف باب القدر كل واد)١(ومن ختلف عنها فهو من املغرقني
مضيق، وركبوا كل صعب وذلول، وقصدوا الوصول إىل معرفته من كل سبيل، وخاضت فيه الفرق علـى تباينـها   

إال مـن اهتـدى   -واختالفها، وكل قد اختار لنفسه مذهبا ال يعتقد الصواب يف سواه، وال يرتضي إال إياه، وكلهم 
د، وباب اهلدى يف وجهه مسدود، قد قمش علما غري طائل، وارتوى من مـاء  عن طريق الصواب مصدو -بالوحي

آجن، قد طاف على أبواب املذاهب، ففاز بأخس اآلراء واملطالب، فرح مبا عنده من العلم الذي ال يسمن وال يغين من 
ل حريان، حيسب كل جوع، وقدم آراء من أحسن به الظن على الوحي املرتل املشروع والنص املرفوع، حريان يأمت بك

سراب ماًء، فهو طول عمره ظمآن، ينادى إىل الصواب من مكان بعيد، ويدعى إىل اهلدى فال يسـتجيب إىل يـوم   
الوعيد، قد فرح مبا عنده من اخليال، وقنع بأنواع الباطل وأصناف احملال، منعه ما يف صدره عـن االنقيـاد للهـداة    

  .  ٥٣: األنعام ��m��Q��P��O��N��M��LK��J��I���H��G��Fl:املهتدين، ولسان حاله أو قاله يقول

وقد كان أهل السنة واجلماعة أسعد الناس بالصواب يف هذا الباب، فقد تلقوه من مشكاة الـوحي املـبني،   
، فجاء قـوهلم يف  )٢(وتكلفات املتنطعني وتشكيكات املتكلمني،ورغبوا بعقوهلم وفطرهم وإميام عن آراء املتهوكني، 

، وقد ذكر ذلك عنهم شـيخ اإلسـالم       )٤(واجلربية )٣(القدريةواضحا متام الوضوح، متناسقًا، متميزا وسطًا بني  القدر

                                           

  . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٤شفاء العليل) ١(
  . مكتبة العبيكان. ، ط٤٦-١/٤٥شفاء العليل: انظر) ٢(
بأن اهللا مل يقدر أفعال العباد ومل يكتبـها، وأن  : واإحدى الفرق الكالمية املنتسبة إىل اإلسالم، أنكروا علم اهللا السابق وقال: القدرية )٣(

األمر أنف، فأفعال العباد مقدرة هلم على جهة االستقالل، وأول من أظهر هذا القول سوسن النصراين الذي أسلم مث تنصر، وعنـه أخـذ   
إىل أن ظهرت املعتزلة، وهم القدريـة  معبد اجلهين، وغيالن الدمشقي، فهؤالء هم القدرية األوائل، وقد كفرهم السلف، ومخدت فتنتهم 

جلـدير  املتأخرة، متبنية بعض أقواهلم، فأقروا بالعلم املتقدم، والكتاب السابق لكن أنكروا عموم مشيئة اهللا وقدرته وخلقه ألفعال العباد، وا
قال باجلرب، ومن أثبت القـدر  بالذكر أن لفظ القدرية يطلق على كل من ضل يف باب القدر، فيدخل يف مسمى القدرية من أثبت القدر و

: انظـر !!. واحتج به على إسقاط األمر والنهي، لكن شاع استعماله يف النفاة أكثر، وعلى هذا فاملعتزلة قدرية نفاة، واجلربية قدرية مثبتة
اء ، شـف ١٠٧-١٠٣/ ٨، جمموعـة الفتـاوى  ٦٦-١/٦٥، درء تعارض العقل والنقل١/٥٦، امللل والنحل ١/٢٩٨مقاالت اإلسالميني

، القدريـة واملرجئـة نشـأما    ١/٢٦٩مكتبة العبيكان، جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر. ، ط٤٧-١/٤٦العليل
 .  وما بعدها١٩وأصوهلما وموقف السلف منها، للعقل، ص

سالم اجلعد بن درهم، وأخذها عن اليهود، هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إىل الرب، وأول من قال ذه املقالة يف اإل: اجلرب )٤(
اجلربية اخلالصة هي اليت ال تثبت للعبد فعالً وال : وأول من أظهرها تلميذه اجلهم بن صفوان، يف أوائل املائة الثانية للهجرة، واجلربية أصناف

أفعاله، وأنه ال استطاعة له أصالً، فـال فعـل    قدرة على الفعل أصالً، وهم اجلهمية أتباع اجلهم بن صفوان  القائل بأن اإلنسان جمرب على
ـ  يت ألحد يف احلقيقة إال اهللا وحده، فهو الفاعل، والناس تنسب أفعاهلم إليهم على ااز،  وهذه جربية متقدمة، واجلربية املتوسطة وهي ال

ة يف األشاعرة، واجلدير بالذكر أن الرازي يف تثبت للعبد قدرة غري مؤثرة يف الفعل فالفعل يكون عندها ال ا، وهذه جربية متأخرة، متمثل
املطالب العالية اجلـزء التاسـع، العلـم    : انظر -بل اإلنسان على نفسه بصرية-!معرض نقاشه مع املعتزلة يطلق على نفسه مسمى اجلربية

امللـل   ،٢٣-٣/٢٢، الفصـل ٢١٢-٢١١، الفـرق بـني الفـرق   ١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني: وانظر. ٢٦٤، ٢١٦الشامخ للمقبلي 
= 
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فهم الوسط يف أهل اإلسالم كما أن أهل اإلسالم هم الوسـط يف  ..وأما أهل اجلماعة:((يف عدة مواطن، فقال-:-
  .  )١())وأهل االحتجاج بهباب القدر بني أهل التكذيب به، ..هم وسط يف: أهل امللل

  . )٢())وسط يف باب أفعال اهللا تعاىل بني القدرية واجلربية.... -أهل السنة واجلماعة-إن الفرقة الناجية :((وقال

يف باب ..وهكذا أهلُ االستقامة يف اإلسالم املعتصمون باحلكمة النبوية والعصمة اجلماعية، متوسطون:((وقال
 .)٣()) القدرية اجلربية والقدرية اوسيةالقدر والعدل واألفعال بني

يف باب خلقه وأمره وسط بني املكـذبني   ..و..يف باب أمساء اهللا وآياته وصفاته..أهل السنة واجلماعة:((وقال
ال يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء؛ وبني املفسدين لدين اهللا الذين جيعلون  بقدرة اهللا؛ الذين

فيصريون مبرتلة املشركني الـذين   ،فيعطلون األمر والنهي والثواب والعقاب ،د ليس له مشيئة وال قدرة وال عملالعب
، فيؤمن أهل السنة بأن اهللا على كل شـيء قـدير  ، ١٤٨: األنعام ��m���]\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S���Rl:قالوا

كان وما مل يشأ مل يكن، فال يكون يف ملكه ما ال يريـد وال  وأنه ما شاء اهللا  ،فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوم
ويؤمنون أن العبد له قـدرة ومشـيئة   . وأنه خالق كل شيء من األعيان والصفات واحلركات ،اذ مرادهفيعجز عن إن

بور من أكره على خالف اختيارهوعمل وأنه خمتار وال يسمونه جمبورا؛ إذ ا، ا ملا يفعله واهللا سبحانه جعل العبد خمتار
فإن اهللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال . واهللا خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له نظري ،فهو خمتار مريد

  .)٤())يف أفعاله

فمذهبهم يف القدر لنب خالص سائغ للشاربني، خيرج من بني فرث القدرية، ودم اجلربية؛ ألم استمطروا دمي 
علم اخللق برب العاملني، فكلماته اجلوامع النوافع يف هذا الباب ويف غريه كفت وشفت، ومجعت اهلداية من كلمات أ

وفرقت، وأوضحت وبينت، وحلت حمل التفسري والبيان ملا تضمنه القرآن، فجاءت كلمام كافية شـافية خمتصـرة   
  :، قرروا فيها)٥(نافعة

إن اهللا :((، قال بعض علماء السلفا مقربا، وال نبيا مرسالًأن القدر سر من أسرار اهللا مل يطلع عليه ملكً :أوالً
، واملقصود بـذلك  )٦())علم علما علمه العباد، وعلم علما مل يعلمه العباد، وإن القدر من العلم الذي مل يعلمه العباد

                                           
= 

، اعتقادات فرق املسـلمني  ١٩٤، ١٨٧مركز دراسات الوحدة العربية،  . ، الكشف عن مناهج األدلة البن رشد، ط٩٨-١/٩٧والنحل
  . ١٠٣٦-٢/١٠٣٥، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب٤٢٨، املواقف لإلجيي٦٨واملشركني

 . ٤٦٩-٣/٤٦٨منهاج السنة) ١(
 . ٣/١٤١جمموعة الفتاوى) ٢(
 . ٣/٩٠جامع املسائل، البن تيمية،  )٣(
 . ٣٧٤-٣/٣٧٣جمموعة الفتاوى )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٦شفاء العليل: انظر) ٥(
 . ٢/١٣٢، )١٨٠٤(جامع بيان العلم وفضله، برقم: أخرجه ابن عبد الرب، انظر) ٦(
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ال الرب سبحانه، كمـا  العلم باحلكمة الغائية املقصودة بالفعل؛ فالعقول تعجز عن إدراك كنه الغاية املقصودة من أفع
  .)١(تعجز عن إدراك كنه حقيقته

  .أنه ال جيوز اخلوض يف القدر والبحث عنه مبحض طريق العقل ومبعزل عن الوحي :ثانيا

إن اإلميان بالقدر فرض الزم فيجب على العبد أن يعتقد أن اهللا تعاىل خالق أعمال العباد خريها وشرها،  :ثالثًا
يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلقهم، فاإلميان والكفر والطاعة واملعصية كلـها بقضـاء اهللا    علمها منهم، وكتبها عليهم

وقدره، وإرادته ومشيئته، واهللا سبحانه يرضى اإلميان والطاعة وحيبها، وقد وعد عليها الثواب، وال يرضـى الكفـر   
  .)٢(واملعصية ويبغضها، وقد أوعد عليها العقاب

م احملبة والرضا؛ فإن احملبة غري املشيئة، فمشيئته سبحانه متعلقة خبلقه وأمره الكـوين،  أن املشيئة ال تستلز :رابعا
فتشمل كل ما وقع مما حيبه سبحانه، ومما يكرهه، وأما حمبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديين وشرعه، فمـا وجـد مـن    

عات املالئكة واألنبياء واملؤمنني، وما مل الطاعات تعلقت به احملبة واملشيئة مجيعا، فهو حمبوب للرب واقع مبشيئته كطا
يوجد منه تعلقت به حمبته وأمره الديين ومل تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق واملعاصي تعلقت به مشيئته 

ين ولفظ ومل تتعلق به حمبته وال رضاه وال أمره الديين، وما مل يوجد منها مل تتعلق به مشيئته وال حمبته، فلفظ املشيئة كو
  .)٣(احملبة ديين شرعي، ولفظ اإلرادة ينقسم إىل إرادة كونية فتكون هي املشيئة، وإرادة دينية فتكون هي احملبة

اهللا سبحانه وتعاىل حكيم ال يفعل شيئًا عبثًا، وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة  أن: خامسا
، فقـد خلـق   )٤(غة ألجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب ا فعلبالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بال

املخلوقات وأمر باملأمورات حلكمة بالغة يعلمها هو، وقد يعلم بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليـه، وحكمتـه   
ـا   إىل عباده، هي نعمة عليهم يفرحون: حكمة تعود إليه حيبها ويرضاها، والثاين: أحدمها: سبحانه تتضمن شيئني

  . )٥(ويلتذون ا، وهذا يف املأمورات ويف املخلوقات

أن اهللا سبحانه إمنا أمر العباد مبا فيه صالحهم واهم عما فيه فسادهم، ففعل املأمور به وترك املنـهي  :سادسا
عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، وإرساله الرسل مصلحة عامة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس ملعصيته، وهكـذا  
سائر ما يقدره اهللا تغلب فيه املصلحة والرمحة واملنفعة وإن كان يف ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله يف ذلك حكمة 

، واعتبار الشارع للمصاحل العامة الكلية ال يوجب حصوهلا يف كل معني، فقطع يد السارق وإن كان شـرا  )٦(أخرى
لك سائر العقوبات الشرعية، وكذلك اجلهاد، وإن كان فيـه  بالنسبة إليه إذا مل يتب، فهو مصلحة لعموم اخللق، وكذ

قتل نفوسهم، وأخذ أمواهلم، وسيب حرميهم فمصاحله غامرة هلذه املفسدة القليلة، فمبىن الشرائع على حتصيل املصـاحل  

                                           

 . ٨-٢/٧بيان تلبيس اجلهمية: انظر) ١(
  .١٤٥-١/١٤٢شرح السنة للبغوي: انظر) ٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٨٩شفاء العليل: انظر) ٣(
 .مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٣٧شفاء العليل) ٤(
 . ٣٦-٨/٣٥جمموعة الفتاوى) ٥(
 . ٤٦٢-١/٤٦١منهاج السنة: انظر) ٦(
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تـزم  وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، والشارع حيصل خري اخلريين يف احلصول، وشر الشرين يف الدفع، وقـد يل 
تفويت خري قليل لتحصيل خري كثري، أو دفع شر؛ دفعه أنفع من ذلك اخلري القليل، أو يلتزم حتصيل شر قليل لتفويت 
شر كثري، أو لتحصيل خري هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل، وهذا يف أحكامه األمرية، وأحكامه اخللقيـة، وهـو   

  .  )١(نسبحانه له اخللق واألمر، سبحانه وتعاىل عما يشركو

أن اهللا سبحانه قد أمر مجيع العباد بطاعته واإلميان به واهم عن معصيته والكفر به، وأنذرهم وبين هلم، : سابعا
مث أنعم على عباده املؤمنني بنعمة غري نعمته باإلرسال والبيان واإلنذار، وهو أن جعلهم مؤمنني مسلمني مطيعني، وهذه 

سبحانه، وهي نعمة خيتصون ا غري النعمة املشتركة، وأما الكفار فلم ينعم عليهم مبثل ما النعمة ال يقدر عليها إال اهللا 
  .   )٢(أنعم به على املؤمنني، حلكمة بالغة يعلمها سبحانه، لكنه سبحانه أقدرهم ومكنهم وأزاح عللهم

ر، واهللا خالقهم وخالق قدرم أن العباد فاعلون حقيقة، فلهم قدرة مؤثرة يف أعماهلم، وهلم إرادة واختيا :ثامنا
وإرادم واختيارهم، وهو سبحانه غين عن العباد، ال تنفعه طاعة املطيع، وال تضره معصية العاصي، فهو ليس حباجـة  
إليهم حىت جيربهم أو يعذم بغري ذنب يستحقون العقاب عليه، فقد حرم سبحانه على نفسه الظلم مع قدرته عليه، فال 

غريه، وال يعذبه مبا مل تكسب يداه، وال ينقص من حسناته، وعلى هذا فعقوبة اإلنسان بذنب غريه،  حيمل املرء سيئات
أو عقوبة ارب املكره ظلم يرته اهللا عنه، وأما إثابة املطيع ففضل منه وإحسان، وإن كان حقًا واجبا حبكم وعده، ومبا 

  .)٣(نه وتعاىلكتبه على نفسه من الرمحة، ومبوجب أمسائه وصفاته سبحا

أن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا يعذب عبده على فعله االختياري، والفرق بني العقاب على الفعل االختياري  :تاسعا
وغري االختياري مستقر يف العقول والفطر، وعقاب العبد على فعله االختياري ليس بظلم، ومن زعم أن خلق الفعل مع 

فكما أن هذا سبب للموت، فهذا !! خلق أكل السم مث حصول املوت به ظلم: لالعقوبة عليه ظلم كان مبرتلة من يقو
  :،  وقد قامت حجته سبحانه على عباده بأمور هي)٤(سبب للعقوبة، وال ظلم فيهما

  .أنه سبحانه ال يكلف إال البالغ العاقل، فالصغري وانون قد رفع عنه القلم -١

يكلف، وحصول هذه اإلرادة للعبد مما ال ينكره أي عاقـل،   وجود اإلرادة للعبد، ففاقد اإلرادة املكره ال -٢
  . وذه اإلرادة خيتار بني الطاعة واملعصية

وجود القدرة املؤثرة للعبد، ووقوع الفعل ا، فالعاجز عن فعل الشيء املطلوب ال يكلف، وال يكلف اهللا  -٣
ما ال يطاق للعجز عنه، أو الستحالته مل نفسا إال وسعها، واهللا سبحانه مل يكلف الناس ما ال يطيقون، ف

  .يقع التكليف به

                                           

 . دار املنهاج. ، ط٤٣١-٤٣٠شرح األصبهانية، البن تيمية، : انظر) ١(
 . ٨/٤٧٥درء التعارض: انظر) ٢(
 . ٢٨٦-٢٨٥لقضاء والقدر للمحمودا: انظر) ٣(
 . ٤٤٤شرح العقيدة الطحاوية: انظر) ٤(
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، فمع أن احلسن والقبح صفات ذاتية يف األشياء، قد )١(قيام احلجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال الكتب -٤
  .)٢(تعلم بالعقل، إال أن احلجة ال تقوم إال بالرسالة

،واالحتجاج بالقدر باطل )٣(يؤمن به وال يحتج به ذا تقرر ما سبق فال حجة ألحد بالقدر على الذنب، فالقدرإ
إنه ال بد من عقوبة املعتدين وإن كانت أفعاهلم : فإن عامة بين آدم يؤمنون بالقدر ويقولونباتفاق كل ذي عقل ودين، 

مع هذا مقدرة، وأهل اجلنة وأهل النار مجيعهم سبقت هلم عند اهللا السوابق، وكتب اهللا مقاديرهم قبل أن خيلقهم، وهم 
قد انقسموا إىل سعيد باإلميان والعمل الصاحل، وإىل شقي بالكفر والفسق والعصيان، فعلم بذلك أن القضاء والقـدر  

  . )٤(ليس حبجة ألحد على معاصي اهللا

أنه على العبد أن يصرب، وأن يرضى مبا قدر من املصائب، ويستغفر من الذنوب واملعائب، وال حيتج هلا   :عاشرا
  . )٥(ويشكر ما قدر اهللا له من النعم واملواهب، فيجمع بني الشكر والصرب واالستغفار واإلميان بالقدر والشرعبالقدر، 

احلمد هللا، أصل هذا الكالم له : ((يف تقريره لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف القدر -:-يقول شيخ اإلسالم
  :مقدمتان

عمل الصاحل، وحيب احلسنات ويرضاها، ويكرم أهلها، ويثيبهم أن يعلم العبد أن اهللا يأمر باإلميان وال :إحدامها
ويواليهم، ويرضى عنهم، وحيبهم وحيبونه، وهم جند اهللا املنصورون، وحزب اهللا الغالبون، وهم أولياؤه املتقون، وحزبه 

ط املسـتقيم،  املفلحون، وعباده الصاحلون أهل اجلنة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصاحلون، وهم أهل الصرا
وأن اهللا ى عن السيئات من الكفر والفسوق والعصيان، . صراط الذين أنعم عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني

وهو يبغض ذلك وميقت أهله، ويلعنهم ويغضب عليهم، ويعاقبهم ويعاديهم، وهم أعداء اهللا ورسوله، وهـم أوليـاء   
  . هم يتقاربون يف هذا ما بني كافر وفاسق، وعاص ليس بكافر وال فاسقلكن. وهم األشقياء، الشيطان، وهم أهل النار

أن يعلم العبد أن اهللا رب كل شيء وخالقه ومليكه، ال رب غريه؛ وال خالق سواه، وأنه ما  :و املقدمة الثانية
فجميع ما يف . ديرشاء كان؛ وما مل يشأ مل يكن؛ ال حول وال قوة إال به؛ وال ملجأ منه إال إليه؛ وأنه على كل شيء ق

السماوات واألرض من األعيان وصفاا، وحركاا؛ فهي خملوقة له؛ مقدورة له؛ مصرفة مبشيئته، ال خيرج شيء منها 
عن قدرته وملكه؛ وال يشركه يف شيء من ذلك غريه؛ بل هو سبحانه ال إله إال هو وحده ال شريك له؛ له امللك وله 

بد فقري إىل اهللا يف كل شيء، حيتاج إليه يف كل شيء، ال يستغين عن اهللا طرفة احلمد؛ وهو على كل شيء قدير، فالع
  .عني؛ فمن يهده اهللا فال مضل له؛ ومن يضلل فال هادي له

أُهلم العبد أن يسأل اهللا اهلداية ويستعينه على طاعته، أعانه وهداه، وكان ذلك سبب سعادته يف الدنيا ...فإذا 
لم يعبد اهللا؛ ومل يستعن به، ومل يتوكل عليه، وكل إىل حوله وقوته، فيوليه الشيطان، وصد واآلخرة، وإذا خذل العبد ف

                                           

 . ٤١٢-٤١٠القضاء والقدر للمحمود: انظر) ١(
 . ٤٩٣-٨/٤٩٢درء التعارض: انظر) ٢(
 . ٢٧١-٨/٢٦٣، ٢٤٣-٨/٢٤٢جمموعة الفتاوى، : ، وانظر٨/١١٤جمموعة الفتاوى) ٣(
 . ٨/٢٦٤جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
 . ٨/١٨٠وعة الفتاوىمجم: انظر) ٥(
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عن السبيل، وشقي يف الدنيا واآلخرة، وكل ما يكون يف الوجود هو بقضاء اهللا وقدره؛ ال خيرج أحد عـن القـدر   
ـ   املقدور، وال يتجاوز ما خط له يف اللوح احملفوظ، وليس ألحد على اهللا �m��_��~��}���|{��z��yلحجـة ؛ ب

��a��`l كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل١٤٩: األنعام، .  

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر، وليس له أن حيتج به على اهللا؛ فاإلميان به هدى؛ واالحتجاج به على اهللا ضالل 
شكورا على الرخاء، إذا أصـابته  وغي، بل اإلميان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا؛ صبورا على البالء، 

نعمة علم أا من عند اهللا فشكره، سواء كانت النعمة حسنة فعلها، أو كانت خريا حصل بسبب سعيها، فإن اهللا هو 
وإذا أصابته مصيبة صرب عليها، . الذي يسر عمل احلسنات، وهو الذي تفضل بالثواب عليها، فله احلمد يف ذلك كله

قد جرت على يد غريه، فاهللا هو الذي سلط ذلك الشخص، وهو الذي خلق أفعاله، وكانت  وإن كانت تلك املصيبة
���¡����¢��£��¤��¥��¦��§��¨��©����m��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬����«��ª:مكتوبة على العبد؛ كما قال تعاىل

Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸������¶ �l وقال تعاىل٢٣ – ٢٢: احلديـد ،:��mP��O��N�����UT��S��������R��Q
��[Z��Y��X��W��Vl ا من عند اهللا فريضى ويسلم: ، قالوا١١: التغابنهو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أ .  

أي ذنب يل وقد قدر علـي هـذا   : وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب، وال حيتج على اهللا بالقدر، وال يقول
ل للذنب، وإن كان ذلك كله بقضاء اهللا وقدره ومشيئته، إذ ال يكـون  الذنب؛ بل يعلم أنه هو املذنب العاصي الفاع

شيء إال مبشيئته وقدرته وخلقه؛ لكن العبد هو الذي أكل احلرام، وفعل الفاحشة، وهو الذي ظلم نفسه؛ كما أنه هو 
ـ     ذه احلركات، وهـو الكاسـب ذه األفعال؛ وهو املتحرك ذه الذي صلى وصام وحج وجاهد، فهو املوصوف

احملدثات، له ما كسب وعليه ما اكتسب، واهللا خالق ذلك وغريه من األشياء ملا له يف ذلك من احلكمة البالغة بقدرته 
،  فعلى العبد أن يصـرب علـى    ٥٥: غافر �m��a��`��_���~��}��|��{l: قال تعاىل. التامة ومشيئته النافذة

  . املصائب، وأن يستغفر من املعائب

مر بالفحشاء، وال يرضى لعباده الكفر؛ وال حيب الفساد، وهو سبحانه خالق كل شيء؛ وربه واهللا تعاىل ال يأ
فمن يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له؛ ومشيئة العبد للخري . ومليكه، ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن

هو العامل هلذا وهذا، واهللا خالق ذلك والشر موجودة، فإن العبد له مشيئة للخري والشر، وله قدرة على هذا وهذا، و
مشـيئة  : وقد أثبت اهللا املشيئتني. كله وربه ومليكه؛ ال خالق غريه؛ وال رب سواه؛ ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن

��m���g��f���e���d��c��b��a��̀:الرب؛ ومشيئة العبد؛ وبين أن مشيئة العبد تابعة ملشيئة الرب يف قوله تعاىل _��^��]

�i��h����t��s��r�������������q��p��o��nm��l��k���jl وقال تعـاىل  ،   ٣٠ - ٢٩: اإلنسان:��m���½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³

���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾l ٢٩ - ٢٧: التكوير ....  

و الشر بدون مشيئة إنه يشاء شيئًا من اخلري أ: ال مشيئة له يف اخلري وال يف الشر فقد كذب، ومن قال: ومن قال
اهللا فقد كذب؛ بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خري وشر، وكل ذلك إمنا يكون مبشيئة اهللا وقدرته، فال بد من 
اإلميان ذا وهذا، ليحصل اإلميان باألمر والنهي والوعد والوعيد، واإلميان بالقدر خريه وشره، وأن ما أصاب العبد مل 

  .أه مل يكن ليصيبهيكن ليخطئه، وما أخط

ومن احتج بالقدر على املعاصي فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره غري مقبول، بل هؤالء الضالون كمـا   
فإن هؤالء . مذهب وافق هواك متذهبت به الطاعة قدري، وعند املعصية جربي، أيأنت عند : قال فيهم بعض العلماء
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، وإن كان حقًا مل يعذروه بالقدر، بل يقابلوه باحلق والباطل، فـإن  إذا ظلمهم ظامل، بل لو فعل اإلنسان ما يكرهونه
كان القدر حجة هلم فهو حجة هلؤالء، وإن مل يكن حجة هلؤالء مل يكن حجة هلم؛ وإمنا حيتج أحدهم بالقدر عند هواه 

  .ومعصية مواله، ال عندما يؤذيه الناس ويظلمونه

ناس نظر إىل القدر، فصرب واحتسب، وإذا أسـاء هـو تـاب    وأما املؤمن فهو بالعكس يف ذلك، إذا آذاه ال 
، فاملؤمن يصرب على املصائب، ويستغفر ٥٥: غافر �m��a��`��_���~��}��|��{l: واستغفر، كما قال تعاىل

من الذنوب واملعايب، واملنافق بالعكس ال يستغفر من ذنبه بل حيتج بالقدر، وال يصرب على ما أصابه، فلهذا يكـون  
  .)١())واهللا سبحانه أعلم. الدنيا واآلخرة؛ واملؤمن سعيدا يف الدنيا واآلخرةشقيا يف 

متفقون على أن اهللا خالق أفعال العباد، وعلى أن العبد قادر خمتار يفعل مبشـيئته  ..مجاهري أهل السنة:((ويقول
ن الرب يفعل مبشيئته وقدرته، وقدرته، واهللا خالق ذلك كله، وعلى الفرق بني األفعال االختيارية واالضطراية، وعلى أ

وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وأنه مل يزل قادرا على األفعال، موصوفًا بصفات الكمال، متكلما إذا شاء، وأنه 
من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيـل،   غموصوف مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به رسول اهللا 

ومشيئته النافذة، وقدرته الكاملة، وخلقه لكل شيء، ومن هداه اهللا إىل فهم قوهلم علم أم مجعوا  فيثبتون علمه احمليط،
حماسن األقوال، وأم وصفوا اهللا بغاية الكمال، وأم هم املستمسكون بصحيح املنقول وصريح املعقول، وأن قـوهلم  

  . )٢())أنزل به كتبههو القول السديد السليم من التناقض، الذي أرسل اهللا به رسله و

هذه جممل عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القضاء والقدر، اجتمعت عليها كلمة الصحابة، ومن بعـدهم مـن   
  . التابعني، والسلف الصاحلني

ال قدر، وأن : هذه األمة، الذين يقولون )٣(القدرية جموسهذا ولقد نبغ يف عهد التابعني وأواخر عهد الصحابة 
، وأخـذ  )٤(سوسن، فأخذ عنه معبد اجلهين: أول من قال بنفي القدر رجل من أهل البصرة يقال له األمر أنف، فكان

                                           

 . ٢٤١-٨/٢٣٥جمموعة الفتاوى) ١(
 . ١٢٩-٣/١٢٨منهاج السنة )٢(
اوسية ديانة وثنية ثنوية تقول بإهلني، النور والظلمة، ويزعمون أن النور هو يزدان، والظلمة هو أهرمن، فالنور مصدر اخلـري  : اوس)٣(

بيان سبب : يف بالد الفرس، ومسائل اوس كلها تدور على قاعدتني، إحداهاوالظلمة مصدر الشر ، وهم عدة فرق، وقد نشأت اوسية 
امتزاج النور بالظلمة، والثانية بيان سبب خالص النور من الظلمة، وجعلوا االمتزاج مبدأً واخلالص معادا، ومن عقائدهم عبـادة النـار،   

غتسلون باملاء تقديسا له، إال أن يستعملوا قبله بول البقر وحنـوه، وال  والصالة إىل الشمس، وعدم دفن املوتى يف األرض تعظيما هلا، وال ي
، امللل ٧٤٤-٢/٧٤١،عقائد الثالث والسبعني فرقة١٢٦التبصري يف الدين: انظر. يرون قتل احليوانات وال ذحبها، ويستحلون فروج احملارم

، املواعظ واالعتبار، للمقريزي، ٨٦سلمني واملشركني، اعتقادات فرق امل٧٩-٧٨، تلبيس إبليس، البن اجلوزي، ٢٨٩-١/٢٧٤والنحل 
     . ١١٤١-٢/١١٣٩، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة٢/٣٤٤
معبد بن عبد اهللا بن عليم اجلهين البصري، أول من قال بالقدر بالبصرة يف زمن الصحابة، كان من علماء الوقت على بدعته وضاللته، )٤(

  .٢٦٤/ ٧، األعالم للزركلي٩/٤٣مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية. ، ط١٨٧-٤/١٨٥سري أعالم النبالء: انظر. هـ٨٠سنة تويف 
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، مث )٤(، والتابعون وكفروهم)٣(، وملا ابتدع هؤالء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة)٢(عن معبد )١(غيالن
وأنكروا عموم مشيئة اهللا وخلقه، وهؤالء هـم  انقرض مذهب هؤالء، وخلف من بعدهم قوم أقروا بعلم اهللا السابق، 

  .  سلك سبيلهم املعتزلة، ومن

أتباع اجلهم ، وهؤالء هم اجلربية، )٥(كما نبغت طائفة أخرى من القدرية فنفت فعل العبد و قدرته و اختياره
يمه من أستاذه اجلعد بـن  يف أوائل املائة الثانية للهجرة تقريبا، وكان قد استقى تعال )٧(الذي ظهر بترمذ )٦(بن صفوان

، وخلف من بعدهم قوم أقروا بقدرة العبد ومشيئته، لكنهم نفوا تأثريها على الفعل، فأتوا مبـا ال يعقـل،   )٩)(٨(درهم

                                           

" أبو مروان، غيالن بن مسلم الدمشقي، كان كاتبا من البلغاء، إال أنه غري ثقة وال مأمون، ضال، داعية إىل الضالل، تنسب إليه فرقة )١(
ة، وهو ثاين من تكلم يف القدر ودعا إليه، مل يسبقه سوى معبد اجلهين، تاب عن القول بالقدر، على يد عمر بن عبد من القدري" الغيالنية 

ملناظرته، فأفىت األوزاعي بقتله،  -:-، وأحضر األوزاعي-:-، فلما مات عمر جاهر مبذهبه، فطلبه هشام بن عبد امللك-:-العزيز
 .٥/١٢٤، األعالم للزركلي٦/٣١٤امليزان،  لسان: انظر. فصلب على باب كيسان بدمشق

 .٤/٨٢٧شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، لاللكائي، : انظر)٢(
فانطلقت أنا ومحيد بن عبد . كان أول من قال يف القدر بالبصرة معبد اجلهين:" أخرج مسلم يف صحيحه بسنده عن حيىي بن يعمر قال)٣(

فوفق لنا عبد اهللا . فسألناه عما يقول هؤالء يف القدر غلو لقينا أحدا من أصحاب رسول اهللا : ناالرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين فقل
: فقلت. فظننت أن صاحيب سيكل الكالم إيلّ. أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله. فاكتنفته أنا وصاحيب. بن عمر بن اخلطاب داخالً املسجد

: قال. وأن األمر أنف. ون القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر من شأم، وأم يزعمون أن ال قدرإنه قد ظهر قبلنا ناس يقرء! أبا عبد الرمحن
لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل ! والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر. فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم، وأم برآء مين

ب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل، وبيان كتاب اإلميان، با". اهللا منه حىت يؤمن بالقدر
 .٣٧-١/٣٦الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر وإغالظ القول يف حقه، 

 . ٣٨٦-٧/٣٨٤جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٠-١/٤٦شفاء العليل: انظر) ٥(
أس الضاللة، ورأس اجلهمية،  كان صاحب أدب ونظر وذكـاٍء وفكـر   ر بو حمرز الراسيب، موالهم، السمرقندي،جهم بن صفوان  أ)٦(

ويرته الباري ، ينكر الصفاتكان  هـ،١٢٨، سنةظهرت بدعته بترمذ وقتله سامل بن أحوز املازين، يف آخر ملك بين أمية ،وجدال ومراء
من  ي وكان السلف الصاحل ،لثواب والعقاب والتكليف جرب كما أن أفعال العباد جرباإن : ، ويقولخبلق القرآن :عنها بزعمه، ويقول

تالضال املب: الذهيب عنه قال ،لبدعه القبيحةيه ا علأشد الناس ردادع، هلك يف زمان صغار التابعني وقد زرع شر سري أعالم : انظر .اعظيم
 .١٤١/  ٢، األعالم للزركلي١٦١-١١/١٦٠بالوفياتالوايف   دار إحياء التراث العريب،. ط ،٥/٩٨النبالء

هـ ٧٠مدينة يف أوزبكستان السوفياتية على ر آمودريا، قريبة من احلدود األفغانية، فتحها موسى بن عبد اهللا بن خازم، سنة: ترمذ )٧(
، موسوعة املدن العربية واإلسالمية، ٢٧-٢/٢٦معجم البلدان، : انظر. فيها مساجد وآثار إسالمية كثرية، وإليها ينتسب عدد من العلماء

٤١١  . 
اجلعد بن درهم، أصله من خراسان، من املوايل، مبتدع ضال، زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليالً ومل يكلم موسى تكليما، فقتل على )٨(

، ٤٠٥-٤٠٤/ ٩البداية والنهايـة مؤسسة الرسالة، . ، ط٥/٤٣٣سري أعالم النبالء: انظر. ذلك بالعراق يوم النحر على يد خالد القسري
 . ١٢٠/ ٢األعالم للزركلي

 . ٢٠٣-٢٠١القضاء والقدر للمحمود: انظر) ٩(
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سـلك   هم األشـاعرة ومـن  ووافقوا جهما يف أصل قوله يف اجلرب، وإن نازعوه يف بعض ذلك نزاعا لفظيا، وهؤالء 
  . )١(سبيلهم

هؤالء املبتدعة على اختالف بدعتهم تقدميهم العقل على النقل، ونظرهم للنصوص بعـني   وكان منشأ ضالل
، ولقد كثر نزاع وخالف هذه )٢(عوراء، فيأخذون ما وافق أهواءهم، وأقوال شيوخهم، ويعمون أو يتعامون عن غريه
أهل احلديث والسنة؛ الذين لـيس   الفرق فيما بينها، وادعى كل منها أنه على احلق، وأحق الناس باحلق الفرقة الناجية

، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم متييزا بني صحيحها وسقيمها، غهلم متبوع يتعصبون له إال رسول اهللا 
وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة مبعانيها واتباعا هلا، تصديقًا وعمالً وحبا، ومواالة ملن واالها، ومعاداة ملن عاداهـا،  

ن يردون املقاالت املة إىل ما جاء به من الكتاب واحلكمة؛ فال ينصبون مقالة وجيعلوا من أصول دينهم ومجل الذي
كالمهم إن مل تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل جيعلون ما بعث به الرسول من الكتاب واحلكمة هو األصل الذي 

لصفات والقدر وغري ذلك يردونه إىل اهللا ورسوله، ويفسـرون  يعتقدونه ويعتمدونه، وما تنازع فيه الناس من مسائل ا
األلفاظ املة اليت تنازع فيها أهل التفرق واالختالف؛ فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان 

باع هوى النفس بغري منها خمالفًا للكتاب والسنة أبطلوه؛ وال يتبعون الظن وما وى األنفس، فإن اتباع الظن جهل، وات
، وذا املنهج السديد اجتمع يف قلوب هؤالء اإلميان حبقيقة القدر والشرع واحلكمـة، فـآمنوا   )٣(هدى من اهللا ظلم

بالقضاء والقدر واحلكم والغايات احملمودة يف أفعال الرب وأوامره، وقاموا مع ذلك باألمر والنهي، وصدقوا بالوعـد  
من متام اإلميان به إثبات القدر واحلكمة، وباألمر الذي من متام اإلميان به اإلميان بالوعـد  والوعيد، آمنوا باخللق الذي 

والوعيد وحشر األجساد والثواب والعقاب، فصدقوا باخللق واألمر، ومل ينفومها بنفي لوازمهما، كما فعلت القدريـة  
  .  يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم اوسية، والقدرية اربة، فكانوا أسعد الناس باحلق وذلك فضل اهللا

وعليه فاإلميان حبقيقة القدر والشرع واحلكمة مل جيتمع إال يف قلوب خواص اخللق ولب العامل، وهـم أتبـاع   
الرسل وورثتهم، وليس الشأن يف اإلميان بألفاظ هذه املسميات وجحد حقائقها، كما يفعل كـثري مـن املبتدعـة،    

  . )٤( وطوائف الضالل

اعلم أن اإلميان حبقيقة القدر والشرع واحلكمة ال جيتمع إال يف قلوب خواص اخللق :((-:-قول ابن القيمي
  ...ولب العامل، وليس الشأن يف اإلميان بألفاظ هذه املسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثري من طوائف الضالل،

لوعد والوعيد إال أتباع الرسـل وورثتـهم،   واملقصود أنه مل يؤمن بالقضاء والقدر واحلكمة واألمر والنهي وا
  :وهلذا كان املنكرون للقدر فرقتني..القضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرتهو

  .فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غالم الذين كفرهم السلف واألئمة، وتربأ منهم الصحابة 

                                           

 . ٤٦٤-١/٤٦٣منهاج السنة: انظر) ١(
 . ١٦٥اإلميان بالقضاء والقدر، للحمد، : انظر)٢(
 . ٣٤٨-٣/٣٤٧جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
 . ١٩٦-١/١٩٤طريق اهلجرتني، البن القيم، : انظر) ٤(
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قدورة هللا تعاىل، وصرحت بأن اهللا ال يقـدر  وفرقة جحدت كمال القدرة، وأنكرت أن تكون أفعال العباد م 
عليها، فأنكر هؤالء كمال قدرة الرب، وأنكرت األخرى كمال علمه، وقابلتهم اجلربية فجاءت على إثبات القـدر  

  .)١(!))والعلم، وأنكرت احلكمة والرمحة

تفصيل األدلة على  مزيد بسط لقول أهل السنة واجلماعة يف مسائل القضاء والقدر، مع -إن شاء اهللا–وسيأيت 
  .ذلك من الكتاب والسنة واإلمجاع والفطرة والعقل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٣٠شفاء العليل: ، وانظر١٩٧-١/١٩٥طريق اهلجرتني) ١(
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التعريف بالرازي وتفسريه، والتعريف بالقضاء والقدر وبيان جممل عقيدة أهل السنة واجلماعة فيه،  وبعد عرض
  : أخلص إىل ما يلي

  : النتائج
اسية واالجتماعية، حيث كانت بالد املسلمني عاش الفخر الرازي يف عصر ممتلئ باالضطرابات السي - ١

منقسمة إىل دويالت متناحرة، فكثرت الفنت وأعمال القتل والتخريب، وانقسم اتمع إىل طبقات، 
 .  وابتلي معظم الناس باجلوع والفقر

إن االنقسام واالضطراب والفوضى واخللل الذي عم  البالد اإلسـالمية مـن الناحيـة السياسـية      - ٢
ية يف عصر الفخر الرازي انعكس إجيابيا على احلركة العلمية والثقافية حيث ازدهرت هذه واالجتماع

 .  احلركة وأصبحت جماالً للتنافس بني الدويالت املنقسمة

)١(رفعة نسب الرازي حيث يتصل نسبه بأيب بكر الصديق - ٣
  .ا 

فروع، ومهته العاليـة يف  نبوغ الرازي ناشئ عن نشأته يف ظل والده ذا الباع الواسع يف األصول وال - ٤
 . طلب العلم وذكائه، وقوة حافظته، وسعة اطالعه

مثل الرازي مرحلة خطرية يف مسرية األشاعرة فقد استقصى يف كتبه ما جاء بـه املتقـدمون مـن     - ٥
 .األشاعرة، وزاد على ذلك

، خلط الرازي مسائل علم الكالم مبسائل الفلسفة، وخرج عن قول األشعري  إىل قـول املعتزلـة   - ٦
 . واجلهمية والفالسفة والصوفية

للرازي اجتهادات وآراء خمالفة ملذهب األشاعرة، فقد رد على بعض أدلة األشاعرة وضعفها، كما   - ٧
 . نقد بعض أعالم األشاعرة يف مناسبات خمتلفة

 يعد الرازي من أكثر املتكلمني حرية واضطرابا واضطرابه إمنا نشأ من تعمقه يف علم الكالم والفلسفة - ٨
 . واختالطهما يف فكره

 .تعد تصانيف الرازي يف الفنون العديدة أكرب شاهد على سعة علمه وتنوعه - ٩

                                           

يف الغار ويف  غعبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، صاحب رسول اهللا : أبو بكر الصديق بن أيب قحافة)١(
حمببا فيهم، مألفًا هلم، فلما جاء اإلسالم سبق إليه، فكـان أول  من رؤساء قريش يف اجلاهلية،  ا اهلجرة، واخلليفة بعده، كان أبو بكر

،  غباجلنة، شهد أبو بكر املشاهد كلها مـع رسـول اهللا    غمن أسلم، وأسلم على يده مخسة من العشرة املبشرين باجلنة، بشره النيب 
، أسد الغابة، البن األثري، ٣٨٠-٣٧٣ن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، الب: انظر. ومناقبه كثرية جدا، تويف سنة ثالث عشرة

 .١٠٤-٤/١٠١، اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر، ٣٣١-٣/٣١٠
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مات الرازي على توبة وحسن عقيدة، فذم الطرق الكالمية والفلسفية وعول يف طلب الدين على  - ١٠
 . القرآن الكرمي والسنة النبوية

 .مسى الرازي تفسريه باسم التفسري الكبري - ١١

 . اسم تفسريه يف سطور تفسريه إال أنه مساه بالتفسري الكبري يف بعض كتبه مل يذكر الرازي - ١٢

 . التفسري الكبري من أوله إىل آخره هو من تأليف الرازي - ١٣

 . ال يعرف مىت بدأ الرازي بتأليف تفسريه، وال مىت انتهى منه - ١٤

ـ  - ١٥ تغل بتـأليف  يتضح من التواريخ اليت وضعها الرازي يف اية تفسريه لبعض السور أن الرازي اش
تفسريه الكبري على فترات متقطعة ويف أماكن خمتلفة، كما أنه مل يفسر القرآن بتسلسل السور كما 

 . هي يف املصحف

ذكر الرازي أن سبب تأليفه للتفسري بيان قدرته على كثرة استنباط الفوائد واملسائل، وكبت بعض  - ١٦
 !!.احلساد وأهل العناد الذين استبعدوا قدرته على ذلك

 .سم تفسري الرازي بكثرة االستنباطات واالستطرادات اليت تبعد كثريا عن جمال التفسريات - ١٧

وضمنه حماولته للتوفيق  والدينية، والفلكية بني املباحث الكالمية والفلسفية تفسريه يفالرازي مجع  - ١٨
 .بني الفلسفة والدين

آين، وما يتعلق به مـن مباحـث   اتبع الرازي يف تفسريه طريقة التحليل والتفصيل التام للنص القر - ١٩
 . أصولية، وكالمية، وفقهية، ولغوية، وحنوية، وبالغية، وكونية ورياضية وغريها

املعىن اللغوي لكل من القضاء والقدر مترابط؛ فكل منهما يأيت مبعىن اآلخر، كما يأيت كل منهما  - ٢٠
  .مبعىن التقدير واحلكم واإلمتام

والقدر، فمنهم من ذهب إىل أنه ال فرق بينهما، ومنهم من اختلف العلماء يف الفرق بني القضاء   - ٢١
  .فرق بينهما

  . اختلفت أقوال العلماء املفرقني بني القضاء والقدر يف الفرق بينهما - ٢٢

ووقوع األمر املقضي، املُقَـدر علـى    التقدير السابق األزيل،: القضاء والقدر يراد ما أمران مها - ٢٣
  .حسب التقدير السابق

القدر، فالقضاء يطلق على احلكم الكوين، واحلكم الديين الشرعي، أما القدر فإنه  القضاء أعم من - ٢٤
  .يطلق على احلكم الكوين فقط

، وذلك عند الداللة على وجوب ]القضاء[أكثر ورودا يف الكتاب والسنة من لفظ ] القدر[لفظ   - ٢٥
  . اإلميان ذا الركن من أركان اإلميان
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القضاء والقدر واضح متام الوضوح، متناسق، متميز، سـديد،   قول أهل السنة واجلماعة يف باب  - ٢٦
  . سليم من التناقض، وسط بني القدرية واجلربية

مجع أهل السنة واجلماعة حماسن األقوال، فوصفوا اهللا بغاية الكمال، واستمسكوا بصحيح املنقول  - ٢٧
  . وصريح املعقول

العقل علـى النقـل، ونظـرهم     منشأ ضالل أهل األهواء والبدع على اختالف بدعتهم تقدميهم - ٢٨
 .للنصوص بعني عوراء، فيأخذون ما وافق أهواءهم، وأقوال شيوخهم، ويعمون أو يتعامون عن غريه

حبمد اهللا وتوفيقه التعريف بالرازي وتفسريه، والتعريف بالقضاء والقدر وبيان جممل عقيدة أهل وذا يكتمل 
منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر، وتعريـف  إىل  بعون اهللا نتقل بعد ذلكأوالسنة واجلماعة فيه، 

  .  القضاء والقدر عند الرازي
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 :منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر: املطلب األول
 -عنـده –اليت ال تعلم إال بالعقل احملض، فال ميكـن   ألصولمن املسائل امسألة القضاء والقدر عند الرازي 

إال بعد   غ االستدالل بالسمع على هذه املسألة؛ ألن صحة السمع موقوف على العلم ا، إذ ال يعلم صدق الرسول
  .العلم ذا األصل العقلي

ميكـن إثباتـه بالـدالئل     على العلم به فإنه ال غ أن كل ما يتوقف العلم بنبوة حممد اعلم( :يقول الرازي
ا إىل العلم بصـحته  منها ما العلم بصحة النبوة يكون حمتاج :على قسمنياملسائل األصولية وذلك ألن (، )١()السمعية

  .ومنها ما ال يكون كذلك

نا ما مل نعلـم  إف ،مثل علمنا بافتقار العامل إىل صانع عامل بكل املعلومات قادر على كل املمكنات :واألول 
األنبياء عليهم الصالة  وأخباربالقرآن  إثباانه ميتنع إفكل مسألة هذا شأا ف ، ميكننا العلم بصدق األنبياءذلك ال

  .وقع الدور وإالوالسالم 

فكل ذلك مما ميكن  ،وهو مجلة املسائل اليت ال يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم بصحتها :وأما القسم الثاين
  . )٢()رهوإخبابكالم اهللا  إثباته

وهو كل ما تتوقـف صـحة    ،قسم منها ال ميكن الوصول إليه بالسمع :أقسام..إن املطالب على( :ويقول
ألن صحة الدالئل النقلية موقوفة على سبق العلـم  (؛ )٣()كالعلم بذات اهللا تعاىل وعلمه وقدرته ،السمع على صحته

وملا بطل هـذا   ،وهو باطل ،ل بالدالئل النقلية لزم الدورفلو أثبتنا هذه األصو.. العامل القادر احلكيمبإثبات اإلله 
   . )٤()ثبت أن العلم حبقيقة هذه الدالئل ال ميكن حتصيله إال مبحض العقل

ما ميتنع إثباته بالدالئل السمعية، فإن كل ما يتوقف صحة السمع : منها..املطالب على أقسام..اعلم أن(:ويقول
ألن صحة القرآن وصحة نبوة األنبياء مفرعة على معرفة اإللـه،  (، )٥()لزم الدور على صحته امتنع إثباته بالسمع وإال

  .)٦(!)فإثبات معرفة اإلله بالقرآن وقول النيب ال يقوله عاقل يفهم ما يتكلم به

  

                                           

 ). ٢٠٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)١(
  . ١٦٣زيل، أسرار التنـ)ب/١٤ل-أ/١٣ل/١(اية العقول: ، وانظر)٢١٧ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٧٨ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٦٠ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٧٦ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
ص٢٦ج٩مج(،)٦٣ص٢٢ج٨مج(،)١٩ص١٤ج٥مج(،)١٣٦ص٧ج٣مج(التفسريالكبري:،وانظر)١٥٢ص٢٧ج٩مج(التفسريالكبري)٦(

التأويل  ، أسرار الترتيل وأنوار٢٠، لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات)١٢٥ص٣٢ج١١مج(،)١٧ص٣٢ج١١مج(،)٢٦١
١٦٣  . 
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وهذا املنهج يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر املقتصر على حجة العقل فحسب، دون ما سواها 
أن الدالئل أربعـة؛ حجـة العقـل،    : اعلم:(()١(يقول القاضي عبد اجلبار، ه الرازي من املعتزلةمن احلجج، استقا

  .  )٢())والكتاب، والسنة، واإلمجاع، ومعرفة اهللا تعاىل ال تنال إال حبجة العقل

يف أن  الكالم((يف : وقد علل السبب يف أن معرفة اهللا ال تنال إال حبجة العقل دون ما عداها من احلجج فقال
فلـو اسـتدللنا    ؛ فألن ما عداها فرع على معرفة اهللا تعاىل بتوحيده وعدله،معرفة اهللا تعاىل ال تنال إال حبجة العقل

  .بشيء منها على اهللا، واحلال هذه كنا مستدلني بفرع للشيء على أصله، وذلك ال جيوز

يكذب وال جيوز عليه الكـذب،   أن الكتاب إمنا ثبت حجة مىت ثبت أنه كالم عدل حكيم، ال :بيان هذا
وذلك فرع على معرفة اهللا تعاىل بتوحيده وعدله، وأما السنة فألا إمنا تكون حجة مىت ثبت أا سنة رسول عدل 
حكيم، وكذلك احلال يف اإلمجاع؛ ألنه إما أن يستند إىل الكتاب يف كونه حجة، أو إىل السنة، وكالمها فرعـان  

   .)٣())على معرفة اهللا تعاىل

االستدالل بالسمع على هذه املسألة متعذر، ألنا ما مل نعلم القدمي :((ويقول يف كالمه على مسألة خلق األفعال
تعاىل، وأنه عدل حكيم ال يظهر املعجز على الكذابني، ال ميكننا االستدالل بالقرآن، وصحة هذه املسائل كلها مبنيـة  

  . )٤())على هذه املسألة

قد ذكرنا أن كل مسألة تقف صحة السـمع عليهـا،   :((لة التكليف مبا ال يطاقويقول يف كالمه على مسأ
  . )٥())فاالستدالل بالسمع على تلك املسألة ال يصح

  

  

                                           

اء القاضي عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن خليل أبو احلسن اهلمذاين األسد آبادي املعتزيل، قاضيا، أصوليا، من كبار فقه)١(
شعريا مث انتقل إىل قاضي القضاة، وال يطلقون هذا اللقب على غريه، كان أول أمره أ: الشافعية، وهو مع ذلك شيخ االعتزال، تلقبه املعتزلة

 مذهب االعتزال على يد أيب إسحاق بن عياش، ويل قضاء القضاة بالري وأعماهلا بعد امتناع منه وإباء، يزعم أن املسلم خيلد يف النار على
ترتيـه  : هاربع دينار، توىل القضاء عن قوم هم يف مذهبه ظلمة بل كفرة، مات يف الري سنة مخس عشرة وأربعمائة له تصانيف كثرية، من

القرآن عن املطاعن، اموع يف احمليط بالتكليف، شرح األصول اخلمسة، املغين يف أبواب التوحيد والعدل، تثبيت دالئل النبوة، متشـابه  
، الـوايف  ١٢/١١٠،دار إحيـاء التـراث العـريب   . ، سـري أعـالم النـبالء، ط   ٢/٢٢٩العرب يف خرب من غرب، للذهيب، : انظر. القرآن

/ ٣، األعـالم للزركلـي   ١٧٧-١/١٧٦طبقات الشافعية البن شهبة ،١١٣-١١٢،طبقات املعتزلة البن املرتضى،٢٢-١٨/٢٠بالوفيات
٢٧٤-٢٧٣ . 

 . ٨٨ة، للقاضي عبد اجلبار، شرح األصول اخلمس) ٢(
 . ٨٩-٨٨شرح األصول اخلمسة) ٣(
 . ٤٨١، ٤٧٥ ،٤٦٥-٤٦٤، ٣٨٧، ٣١٥شرح األصول اخلمسة: ، وانظر٣٥٥-٣٥٤شرح األصول اخلمسة) ٤(
 . ٤٠١شرح األصول اخلمسة، ) ٥(
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غري ممكن؛ ألن صحة السمع موقوفة عليها؛ ألنا ما مل نعلم  إن االستدالل بالسمع على هذه املسألة:((ويقول
فكيف ميكن االستدالل بالسمع على هذه املسألة، وهـل هـذا إال   ...سمعالقدمي تعاىل عدالً حكيما ال نعلم صحة ال
  . )١())استدالل بالفرع على األصل، وذلك حمال

االستدالل باإلمجاع على هذه املسألة غري ممكن؛ ألن كون :((ويقول يف مسألة إرادة اهللا تعاىل جلميع الكائنات
، وكالمها إمنا يثبت إذا ثبت عدل اهللا وحكمته، وأنه ال يفعل اإلمجاع حجة إما أن يستند إىل الكتاب، أو إىل السنة

  . )٢(!))؟القبيح ،وال خيتاره، وال يشاؤه، فكيف يصح هذا اإلمجاع

وإن وافق املعتزلة يف أن العقل مصدر مستقل يف إثبات القضاء والقدر وما يتعلق به من مسائل، على أن الرازي 
شياء وقبحها وأحكامها وترتب اجلزاء عليها، فقد ألغى دور العقل يف ذلـك  معرفة حسن األطريق إال أنه خالفهم يف 

   . بالكلية

البحث عن أحكام األفعال  :والثاين ،البحث عن حقائق املوجودات :أحدمها :املطالب قسمان(:يقول الرازي
والقسم األول هو  ،عمستفاد من السم :والثاين ،فمستفاد من العقل :أما القسم األول ؛يف الوجوب واجلواز واحلظر

���m:املراد بقوله �r��q����� �p��onl والقسم الثاين هو املراد بقوله، ٢٨٥: البقرة:��m��¡����~��}��|l ٣() ٢٨٥: البقرة(.     

وملا كان األصل يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر عند الرازي هو العقل، فقد كان للرازي موقفه من 
، على مسائل القضاء والقدر؛ وفيما -، واإلمجاع)٤(القرآن الكرمي والسنة املتواترة، واآلحاد-عية االستدالل باألدلة الشر

  :يلي عرض ذلك

                                           

-٢/٨٨٦ه، أليب احلسني البصـري، املعتمد يف أصول الفق: ، وانظر٢٦٢شرح األصول اخلمسة: ، وانظر٢٢٦شرح األصول اخلمسة) ١(
٨٨٧  . 

 . ٤٦٩شرح األصول اخلمسة) ٢(
 ). ١٣٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري )٣(
وهـو مـا رواه مجاعـة    : متواتر: باعتبار طرق وصوله إلينا إىل قسمني غواردة عن النيب قسم علماء احلديث واألصول األخبار ال )٤(

وهو ما مل جيمع شروط املتواتر، وقد قال كافة : يستحيل يف العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم، وأسندوه إىل شيء حمسوس، وآحاد
الصحيح لذاته، وهو ما : اد، فينقسم إىل مقبول ومردود، وأعلى أقسام املقبولأهل العلم إن اخلرب املتواتر يفيد العلم القطعي، أما خرب اآلح

رواه عدل، تام الضبط، عن مثله، بسند متصل، وسلم من الشذوذ، والعلة القادحة، فإن خف الضبط، فهو احلسن لذاتـه، وإن تعـددت   
قه صار حسنا لغريه، والذي يعنينا هنا هـو ذكـر   طرق احلسن لذاته صار صحيحا لغريه، وحديث املستور وسيء احلفظ إذا تعددت طر

املسودة يف أصول الفقه، : انظر يف ذلك. موقف الرازي من االستدالل بالصحيح من اآلحاد، إذ غري الصحيح ال شك يف عدم إفادته للعلم
موقـف  : ،  وانظـر ٤٠١-١/٣٨٧، النكت البن حجـر ٤٨-٣٨،  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، البن حجر،  ٢٣٣آلل تيمية،  

 . ١٦٤-١/١٦٣، ١٣١-١/١٣٠املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة 
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  : موقف الرازي من االستدالل باألدلة الشرعية على مسائل القضاء والقدر

  :درموقف الرازي من االستدالل بالقرآن الكرمي والسنة املتواترة على مسائل القضاء والق: أوالً

، قرر من خالله أن مسألة القدر يقينية، وأن داللة الكتـاب  )١(وضع الرازي قانونا كليا، شيد بنيانه وأحكمه
والسنة تتقاصر عن إفادة القطع واليقني، بل هي بأسرها ظنية، فوجب أن ال جيوز التمسك يف هذه املسألة بالـدالئل  

  !السمعية

د اليقني، وهذه املسألة يقينية، فوجب أن ال جيوز التمسك فيها بالدالئل إن الدالئل اللفظية ال تفي(:يقول الرازي
  . )٢()السمعية

إن التمسك بالدالئل اللفظية موقوف على أمور عشـرة،  (:وقد شرع الرازي يف شرح وبيان قانونه هذا قائالً
  .يفيد إال الظن أن التمسك بالدالئل اللفظية ال: ينتج. ظين: وكل واحد منها ظين، واملوقوف على الظين

  :ولنبني تلك األمور العشرة

أن التمسك بالدالئل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة، ونقل النحو والتصريف، لكن رواية هذه : فاألول
  .األشياء تنتهي إىل أشخاص قليلني، ال ميتنع يف العرف إقدامهم على الكذب، ومثل هذه الرواية ال تفيد إال الظن

لتمسك بالدالئل اللفظية يتوقف على عدم االشتراك، ألن بتقدير حصول االشتراك، حيتمل أن يكون إن ا: الثاين
املراد من كل واحد من تلك األلفاظ املفردة أمرا آخر غري ما تصورناه، وعلى هذا التقدير يكون املراد من املركب أمرا 

  .آخر غري ما فهمناه، لكن عدم االشتراك مظنون

احلقيقة؛ ألنه كما يستعمل اللفظ يف حقيقته، فقد يستعمل : أيضا على أن األصل يف الكالم يتوقفو :الثالث
األصل يف الكالم احلقيقة، فرمبا كان املراد بعض جمازاته، وحينئذ يتغري املعىن، لكن عدم اـاز  : يف جمازه، فلو مل نقل

  .مظنون

رآن مملوء من احلذف واإلضمار، حبيث ينقلـب  الق..و...ويتوقف على عدم اإلضمار وعدم احلذف، : الرابع
  .وإذا كان األمر كذلك كان عدم احلذف وعدم اإلضمار مظنونا ال معلوما..النفي إثباتا، واإلثبات نفيا، 

  .ويتوقف أيضا على عدم التقدمي والتأخري؛ ألن بسببهما يتغري املعىن، لكن عدمهما مظنون :اخلامس

، خصص؛ فإن أكثر عمومات القرآن والسنة خمصوص بعدم كون العام خمصوصاويتوقف على عدم امل :السادس
، فهذا إمنا يدل  ١٠٢: األنعـام  �m����L��K��Jl: قوله تعاىل: ومثاله. مظنونا ال معلوما] خمصوصا وعدم كون العام[

؛ ألن بتقدير أن يكون قد وجد على أنه تعاىل خالق ألعمال العباد لو علمنا أن هذا العموم غري خمصوص يف أفعال العباد
  .مظنون ال معلوم: ما يدل على كونه خمصوصا مل ميكن التمسك به، إال أن عدم املخصص

                                           

 . ٢/٦٤٠ة، البن القيم، الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطل: انظر) ١(
  . ١٠٥لقدر، القضاء وا١/١٧٩، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٩/١١٣املطالب العالية)٢(
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ويتوقف على عدم املعارض النقلي، ألن الدالئل اللفظية قد يقع فيها التعارض، ويصـار فيهـا إىل   :  السابع
  .الترجيحات اليت ال تفيد إال الظن

المتها عن املعارض العقلي، وإن آيات التشبيه كثرية، لكنها ملا كانت معارضة بالدالئل ويتوقف على س: الثامن
  .العقلية القطعية ال جرم أوجبنا صرفها عن ظاهرها، فكذا ههنا

فعند حصول التعارض بني ظواهر النقل وقواطع العقل، ال ميكن تصديقهما معا، وإال لـزم تصـديق   : وأيضا
وإال لزم رفع النقيضني، وال ترجيح النقل على  القواطع العقلية؛ ألن النقل ال ميكن التصديق  النقيضني، وال تكذيبهما،

به إال بالدالئل العقلية، فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن يف العقل، وملا كان العقل أصالً للنقل، كان الطعن يف 
بق إال القسم الرابع وهو القطع مبقتضيات الدالئل العقليـة  فلم ي. العقل موجبا للطعن يف العقل والنقل معا، وأنه حمال

أن الدالئل النقلية يتوقف احلكم مبقتضياا على عدم املعارض : القطعية، ومحل الظواهر النقلية على التأويل، فثبت ذا
  .إال أن ذلك مظنون ال معلوم. العقلي

  .نه وداللته، أو ال يكون كذلكإما أن يكون قاطعا يف مت. وهو أن الدليل النقلي: التاسع

فهو الذي علم بالتواتر اليقيين صحته، وأما القاطع يف داللته فهو الذي حصل اليقني بأنه ال : أما القاطع يف املنت
لو حصل دليل لفظي ذه الشرائط، لوجب أن يعلم كل العقالء صـحة  : فنقول. حيتمل معىن آخر سوى هذا الواحد

  .القول بذلك املذهب

إذا استدللنا بآية أو خبرب على أن اهللا تعاىل خالق ألعمال العباد، فهذا إمنا يتم لو كانت تلك اآلية وذلك : همثال
اخلرب مرويا بطريق التواتر القاطع، وأن تكون داللة تلك اآلية وذلك اخلرب على هذا املظنون غري حمتمل البتة لوجه آخر 

لك الداللة ظنية، ولو حصل دليل مسعي هلذا الشرط، لوجب أن يعـرف  وإال لصارت ت. احتماالً راجحا أو مرجوحا
كل املسلمني صحة ذلك املطلوب بالضرورة من دين حممد عليه الصالة والسالم، ولو كان األمر كذلك ملا اختلـف  

من هـذه  أهل اإلسالم يف هذه املسألة، مع إطباقهم على أن القرآن حجة، وملا مل يكن األمر كذلك، علمنا أن شيئًا 
بل كل آية يتمسك ا أحد اخلصمني فإنه ال بد وأن يكـون  . اآليات ال يدل على هذا املطلوب، داللة قطعية يقينية

حمتمالً لسائر التأويالت، وال ميكننا دفع تلك التأويالت إال بالترجيحات الظنية واملدافعات اإلقناعية، ومعلوم أن كـل  
  .ذلك يفيد الظن

اظ القرآن على هذا املطلوب؛ إما أن تكون داللة مانعة من النقيض أو غري مانعة منـه،  إن داللة ألف :العاشر
فألن هـذه  : فألن الدالئل اللفظية وضعية، والوضعيات ال تكون مانعة من النقيض، وأما ثانيا: واألول باطل، أما أوالً

لوقوف عليها واإلحاطة مبعانيها، ألم كانوا الدالئل لو كانت مانعة من النقيض لكان الصحابة والتابعون أوىل الناس با
أرباب تلك اللغة، ولو كان األمر كذلك لكانوا عاملني بالضرورة بأن القول بصحة هذا املطلوب من دين حممد عليـه  
الصالة والسالم، ولو كان األمر كذلك ملا وقع االختالف يف هذه املسألة قدميا وحديثًا بني أمة حممد عليـه الصـالة   

سالم، فثبت أن داللة هذه األلفاظ ليست دالئل قاطعة مانعة عن النقيض، بل هي حمتملة للنقيض، ومىت كان األمر وال
  .كذلك كانت الدالئل اللفظية ليست إال ظنية

أن الدالئل اللفظية ال تفيد إال الظن وظاهر أن هذه املسألة يقينية، والتمسك بالدليل : فثبت ذه الوجوه العشرة
  . املطلوب اليقيين باطل قطعاالظين يف
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       .    )١()التمسك بالدالئل اللفظية يف املطالب اليقينية ال جيوز: فهذا تقرير البحث عن قولنا

  !وعلى هذا فالتمسك بدالئل القرآن الكرمي والسنة املتواترة يف مسائل القضاء والقدر عند الرازي ال جيوز 

اترة عند الرازي ليست حجة يف مسائل القضاء والقـدر إال أن  ولئن كانت نصوص الكتاب والسنة املتو
الرازي قد ذكر أنه إمنا يذكر نصوص الكتاب والسنة املتواترة إلزاما للخصم واعتضادا ا ال اعتمادا عليها، فليس 

مقصوده  مقصوده من ذكر اآليات واألحاديث يف بيان  مذهبه يف مسائل القضاء والقدر إثباته يف نفس األمر، بل
إلزام اخلصم؛ وذلك ألن اخلصم من املعتزلة وغريهم ملا كانوا معترفني بأن القرآن حجة، فإذا ثبت أن القرآن يدل 
على مذهبه يف مسائل القضاء والقدر، فقد حصل اإللزام، وإال فقد تقدم أنه يرى أن جواز التمسـك بالـدالئل   

إثباا بالدالئل السمعية إثبات لألصل بالفرع، وذلك يوجب السمعية موقوف على العلم مبسائل القضاء والقدر، ف
  )٢(!فالتمسك بالدالئل السمعية يف إثبات مسائل القضاء والقدر غري جائز! الدور

  :موقف الرازي من االستدالل خبرب اآلحاد على مسائل القضاء والقدر: ثانيا

خرب الواحد ال يفيـد إال الظـن،    ( ألن، )٣()وزال جي..أن التمسك بأخبار اآلحاد يف هذه املسألة( قرر الرازي
  .  )٤()فوجب أن ال جيوز التمسك به يف املسائل القطعية

  .)٥()إن أخبار اآلحاد ضعيفة ال تفيد إال الظن(:يقول الرازي

ومسألة القضاء والقدر مسألة قطعية يقينية، وخرب الواحد ال يفيد إال الظن، والتمسك باحلجة الظنية : (ويقول
  . )٦()املسألة القطعية ال جيوزيف 

ولئن كانت أخبار اآلحاد عند الرازي ليست حجة يف مسائل القضاء والقدر إال أن الرازي قد ذكر أنه إمنا 
يذكر أخبار اآلحاد ألن جمموعها قد يبلغ مبلغ القطع واليقني، أي أن جمموعها بلغ مبلغ التواتر، مث إا وإن كانت 

                                           

، القضـاء  ١٨٤-١/١٧٩، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العاليـة ١١٨-٩/١١٣املطالب العالية) ١(
، معـامل أصـول   )١٧٧-١٧٦ص٧ج٣مـج (،)١٧٠-١٦٩ص٧ج٣مج(،)٥٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: وانظر.  ١٠٧-١٠٥والقدر
دار . ، ط٤١٨-٤١٦، األربعني٥١من العلماء واحلكماء واملتكلمني وبذيله تلخيص احملصل، ، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين٢٢الدين
  . ٤٠-٣٩، املسائل اخلمسون، للرازي، اجليل

، القضاء ١٩٥-١/١٨٤، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية١٣٢-٩/١١٩املطالب العالية: انظر) ٢(
 . ١١٤-١٠٨والقدر

 .  ١٧١، القضاء والقدر٢/٢٦١، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٩/٢٠١املطالب العالية ) ٣(
  .١٧٣، القضاء والقدر٢/٢٦٣، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٢٠٣-٩/٢٠٢املطالب العالية )٤(
 .   ١٨٤، القضاء والقدر٢/٢٨٠، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٩/٢١٣عالية املطالب ال)٥(
، ١٨٤، القضـاء والقـدر  ٢/٢٨٠، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٩/٢١٣املطالب العالية )٦(

 . ١٢٥-١٢٣أساس التقديس: وانظر
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ن الدالئل العقلية إذا دلت على صحة قوله يف مسائل القضاء والقدر، مث رأى أن ظـواهر  ال تفيد إال الظن، إال أ
  )٢()١(!القرآن واألخبار تؤكد تلك العقليات، فقد قوي اليقني وزالت الشبهات

  :موقف الرازي من االستدالل باإلمجاع على مسائل القضاء والقدر: ثالثًا

، وعلـى   )٣(ن اإلمجاع حجة على العلم به، أمكن إثباته باإلمجاعكل ما ال يتوقف العلم بكو( قرر الرازي أن
  . )٥()٤()باإلمجاع..ال ميكن إثبات الصانع، وكونه تعاىل قادرا، عاملًا بكل املعلومات : هذا

  )٦(!إذا تقرر ذلك فالتمسك باإلمجاع يف مسائل القضاء والقدر عند الرازي ال جيوز

باألدلة الشرعية على مسائل القضاء والقدر يأيت عرض موقف الرازي ل بيان موقف الرازي من االستدال وبعد
  .على مسائل القضاء والقدربالقياس العقلي من االستدالل 

                                           

، القضاء ٢٨١-٢/٢٨٠، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٢١٤-٩/٢١٣املطالب العالية : انظر)١(
 . ٤٥-٤٤، مناظرة يف الرد على النصارى، للرازي، ١٨٤والقدر

حبجة أن الرازي أجاب  بل اعتد ا، العتقاد،يرى بعض الباحثني أن الرازي مل يلتزم مبنهجه يف عدم األخذ بأخبار اآلحاد يف مسائل ا )٢(
بأن كل واحـد   (:على املعتزلة بأن أخبار الشفاعة وإن كانت آحادا إال أا مروية على سبيل التواتر، فتكون حجة، وذلك يف قول الرازي

من هذه األخبار وإن كان مرويا كثرية جدأهل العقاب من النار بسبب الشفاعةوبينها قدر مشترك واحد وهو خروج  ،اا باآلحاد إال أ، 
موقف الرازي من آيـات الصـفات يف   : انظر ،)٦٥ص٣ج١مج(التفسري الكبري)ا على سبيل التواتر فيكون حجة فيصري هذا املعىن مروي

 . ١٦٦-١/١٦٥، لسامية البدري، التفسري الكبري
رازي أنه حجة ألنه متواتر تواترا معنويا، وهذا من أقسام التواتر كما هو وهذا يف نظري ال يعد اعتدادا من الرازي خبرب الواحد، فقد بين ال 

، شرح لغة احملدث، لطـارق بـن   ٢/١٠٦تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، للسيوطي، : انظر. مقرر يف كتب مصطلح احلديث
 .  ١٠١-٩٤حممد، 

ما يتوقف صحة اإلمجـاع علـى   : القسم األول: ين على قسمنيذهب املتكلمون إىل أن االحتجاج باإلمجاع على مسائل أصول الد) ٣(
 -عنـدهم –إال بالعقل فكل مسـألة ال يصـح    -عندهم–معرفته؛ وهذا ال يصح االحتجاج باإلمجاع عليه، وهي املسائل اليت ال تدرك 

معرفة املرسل واملرسل، أو كل مسألة االستدالل عليها باألدلة السمعية ال يصح االستدالل عليها باإلمجاع؛ وهي كل مسألة تتوقف عليها 
  .يتوقف العلم بصحة الشرع على العلم ا كإثبات الصانع وقدرته وعلمه والنبوة، فهذه املسائل ال يصح عندهم االستدالل باإلمجاع عليها

كل مسألة تدرك بالسمع أو االحتجاج باإلمجاع عليه، وهي  -عندهم–ما ال يتوقف صحة اإلمجاع على معرفته، وهذا يصح : القسم الثاين
، دعاوي اإلمجاع عند املتكلمني يف أصول ٥/٥٤٣الكاشف عن احملصول، : انظر. بالسمع مع العقل كنفي الشريك عن اهللا تعاىل والرؤية

 . ١٥٢-١٤٥الدين، 
 . ٤٢الكاشف عن أصول الدالئل، للرازي: وانظر. ٨٨٨-٣/٨٨٧ه، للرازي، احملصول يف علم أصول الفق) ٤(
وذا يتضح وهم من ظن من الباحثني أن الرازي اعتمد على اإلمجاع يف مسائل الصفات وجعله حجة، مستندا على رأيه باسـتدالل   )٥(

الرازي يف إثبات بعض الصفات باإلمجاع، فإن هذا من الرازي خمالفة منهجية، فال يقرر بسببها أن من منهجه يف الصـفات االسـتدالل   
 . ١٧٤-١/١٧٣رازي من آيات الصفات يف التفسري الكبريموقف ال: انظر! باإلمجاع

 .١٣٦، صفحة )٤(هاين حممد حامد حممد، حاشية : تعليق حمقق كتاب اإلشارة يف علم الكالم، الباحث: انظر) ٦(
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  :على مسائل القضاء والقدر بالقياس العقليموقف الرازي من االستدالل 
؛ فالباطل منه إىل حق وباطل باتفاق األمم ينقسم ، وهذا القياسالغائب على الشاهدالقياس العقلي يتمثل بقياس 

؛ وأما احلق منه فهو تستوي أفراده يف حكمهالذي شمول الاس يقو ،يستوي فيه األصل والفرع الذي تمثيلالقياس هو 
أن كل ما اتصف به املخلوق من كمال فاخلالق أوىل به، وكل ما ترته عنه املخلوق من نقـص   :معناهوقياس األوىل، 

    .)١(فاخلالق أوىل بالترته عنه

  : ، وفيما يلي بيان ذلكالغائب على الشاهدوقد تناقض الرازي يف موقفه من االستدالل بقياس 

ن إ(:بل أكد علـى ذلـك بقولـه    ،)٢()االستدالل بالشاهد على الغائب أحد أقسام األدلة(قرر الرازي أن 
 m��v����u��t��s��r��ql: ىلتعـا  املراد من قولـه ، وبين أن )٣()االستدالل على الغائب ال ميكن إال بالشاهد

  . )٤()وينتقلون من الشاهد إىل الغائب ،ويستدلون باحملسوس على املعقول ،لقوم يتفكرون ويتأملون(:، أي٩٧: األنعام

وقد استخدم الرازي النوع الباطل من هذا القياس فاستدل به يف إثباته أن الكائنات بأسرها مرادة هللا تعـاىل،   
فـإن  ...إن عدم نفوذ اإلرادة يف املراد يدل على الضعف، وذلك على اهللا حمال(:فقالنافية لذلك، ورده على املعتزلة ال

املقصور للمملكة فيما بيننا لو جرى من جنوده وسراياه يف ملكه ما يكرهه، ومل جيد إىل رفعه سبيالً، كان ذلك مـن  
  . )٥()أصدق الدالئل على ضعفه، كذلك هاهنا

مشيئة وقدرة حمضة ال حكمة فيها، وال مصلحة وال إحسان، يقول يف معرض رده كما استدل به على إثبات 
هب أن اإلميان االختياري أفضل وأنفع من اإلميان احلاصل باجلرب والقهر إال أنه تعاىل ملا علم أن ذلـك  (:على املعتزلة

هذا اإلميان وإن  ألن ؛سبيل اإلجلاء اإلميان على فيه )٦(]لقخي[أن لبتة فقد كان جيب يف حكمته ورمحته أاألنفع ال حيصل 
فترك إجياد هذا اإلميان فيه على سبيل اإلجلاء  ،كان ال يوجب الثواب العظيم فأقل ما فيه أن خيلصه من العقاب العظيم

أن من كان له ولد عزيز وكان هذا األب  :ومثاله !وذلك ال يليق بالرمحة واإلحسان ،يوجب وقوعه يف أشد العذاب
لتسـتخرج الـآليل    غص يف قعر هذا البحر :ا على طرف البحر فيقول الوالد لهفقة وكان هذا الولد واقفًيف غاية الش

ا يف حقـه  فهذا األب إن كان ناظر ،ا أنه إذا غاص يف البحر هلك وغرقوعلم الوالد قطع ،العظيمة الرفيعة العالية منه
ـ ال (فإنـك  اترك طلب تلك الآليل  :قول لهوي ،ا عليه وجب عليه أن مينعه من الغوص يف قعر البحرمشفقً  )٧()دهاجت

                                           

 .٢/٣٩٥ة، البن القيم، مفتاح دار السعاد ،٣٥٠-١٢/٣٤٣جمموعة الفتاوى ،٥٠ة، البن تيمية، التدمري: انظر)١(
 ). ٢٨ص٢ج١مج(ري الكبريالتفس) ٢(
 ). ١٩١ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري) ٣(
 ). ١١٥ص٣١ج١١مج(،)٢٢٦ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٠٢ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري) ٤(
 . ١٣٣اإلشارة يف علم الكالم) ٥(
 . باحلاء املهملة، والصواب ما أثبت) حيلق(يف األصل) ٦(
 . ١٣/١٤٥دار الفكر.، ط١٣/١٣٩املطبعة البهية،.هملة، والتصحيح من طباحلاء امل) ال حتدها(يف األصل) ٧(
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فأما أن يأمره بالغوص يف قعر البحر مع اليقني التام بأنه  ،ولك ولكن األوىل لك أن تكتفي بالرزق القليل مع السالمة
  .)١()أعلمواهللا  !!فكذا ههنا ،ال يستفيد منه إال اهلالك فهذا يدل على عدم الرمحة وعلى السعي يف اإلهالك

فاستدل بقياس األوىل يف إثبات علم اهللا وقدرته ومشيئته الشـاملة، يقـول يف    كما استخدم النوع احلق منه
أنا قبل البحث عن الدالئل  ...الطريق إىل تصحيح املذاهب واألديان إن (:معرض ذكره للطريق إىل تصحيح املذاهب

فكل ما حكم أول العقل بأنه أفضل وأكمل  ،عقولنا وتقريرها والشبهات وتزييفها نعرض تلك املذاهب وأضدادها على
أن صريح العقل شاهد بأن اإلقرار بأن إله العامل حي عامل قادر حليم حكيم رحيم أوىل من  :مثاله .كائن أوىل بالقبول

يئته واإلقرار بأن اهللا تعاىل ال جيري يف ملكه وسلطانه إال ما كان على وفق مش ،فكان ذلك املذهب أوىل ،إنكار ذلك
  . )٢()أوىل من القول بأن أكثر ما جيرى يف سلطان اهللا على خالف إرادته

: التوبة��mÇ��Æ��Å��Ä��Ã �l:قال تعاىل(: ، فقال)٣(عن القبائح والكذب ألكما استدل به يف ترتيهه هللا 

إلنسان مـع  ا أنه مكر وخديعة، وكل ذلك من القبائح، وهي قبيحة من اوأيض. أن نقض العهد كذب: واملعىن، ١١١
٤()ا عنهااحتياجه إليها، فالغين عن كل احلاجات أوىل أن يكون مرته( .  

إال أن الرازي مل يستقر على استخدام قياس الغائب على الشاهد يف االستدالل، بل تنـاقض فأبطـل هـذا    
خـالف حكـم   أن معرفة أفعال اهللا تعاىل وصفاته على (االستدالل وبين أنه ضرب من ضروب التشبيه، وأكد على 

  . )٦()اأن إجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطع(، و)٥()احلس

مثل شبه املعتزلة يف التعديل : األفعال ..يف  ..الشبهات املبنية على التشبيه  (:يقول يف معرض رده على املعتزلة
  . )٧()والتحسني والتقبيح ،والتخويف

ال ميكن قيـاس احلـق علـى     ..فـ..،الصفات واألفعالو )٨()الذات(نه تعاىل مرته عن الشبيه يف إ(:ويقول
أن أفعاله ال تشبه أفعال اخللق، فكذلك صفاته ال تشبه صفات اخللق، وذاته ال تشبه ذوات  ..إذا عرفت (، و)٩()اخللق

                                           

 ).   ٧٥ص٢٣ج٨مج)(٧٥-٧٤ص١٥ج٥مج(،)١٤٩ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٣٩-١٣٨ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٦١ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري) ٢(
؛ ال ألنه مترته عنه مع قدرته عليه؛ بل ألنه يف نفسه مستحيل، فـأي  القبيح من الظلم والكذب عند الرازي ال يتصور يف حق اهللا تعاىل)٣(

 !من هذا البحث٦٩٩-٦٨٧موقف الرازي من مسألة ترتيه اهللا عن الظلم، صفحة: فعل فعله كان حكمة وصوابا وحسنا،  راجع
 ). ٢٠١ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري) ٤(
 .  ٢٧أساس التقديس)٥(
 . )١٧٨ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري) ٦(
 ).١٧٨ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر). ٤١ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري) ٧(
 . ٣/٦األستانة. ، والتصحيح من ط)اللذات(يف األصل )٨(
 ). ١٤٧ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري) ٩(
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  ا لغـريه يف الـذات والصـفات    اخللق، وعند هذا حيصل الترتيه املطلق والتقديس الكامل عن كونه تعـاىل مشـا
   . )١()!لواألفعا

وقد أكد الرازي على إبطال االستدالل بقياس الغائب على الشاهد يف معرض نفيه للحكمة والتعليل، ولصفات 
ملا أراد اهللا  :إن القوم يقولون( :الفعل الذاتية واحلسن والقبح العقلي، يقول يف معرض ذكره لقول املعتزلة، ورده عليهم

ألن مثل هذا التكليف قبيح يف  ؛الكفر وجب أن يقبح منه أن يأمره باإلميانالكفر من الكافر وخلق فيه ما أوجب ذلك 
ما هلم بصحة هذا القياس من علم، وذلك ألن أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية  ]و..[ ،ا يف الغائبالشاهد فيكون قبيح

ستضر حبصول املفاسد، فال جرم وي ،ألجل أن كل ما سوى اهللا فإنه ينتفع حبصول املصاحل ؛على رعاية املصاحل واملفاسد
أن صريح طبعه وعقله حيمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية املصاحل، أما اهللا سبحانه وتعاىل فإنه ال ينفعه شـيء  

فكيف ميكن القطع بأنه تعاىل يبين أحكامه وأفعاله على رعاية املصاحل مـع ظهـور هـذا الفـارق      ،وال يضره شيء
  !....؟العظيم

ألن قياس املرته عن النفع والضر من كـل   ؛بالربهان القاطع كوم كذابني خراصني يف ذلك القياسفقد ثبت 
  . )٢()الوجوه على احملتاج املنتفع املتضرر قياس باطل يف بديهة العقل

لى ال تقاس أفعاله على أفعالنا، وال أحكامه ع (فـ ،)٣()تعاىل مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال اخللق(فاهللا 
    . )٤()وذلك يبطل االعتزال بالكلية، أحكامنا

  :، ما يلي-الغائب على الشاهدقياس -وخالصة موقف الرازي من االستدالل بالقياس العقلي 

 . أن الرازي اعتربه أحد أنواع األدلة واستخدمه بنوعيه احلق والباطل -١

 . أن الرازي جعل هذا القياس نوعا واحدا فلم يقسمه إىل حق وباطل -٢

  . أن الرازي مل يطرد على استخدامه بل أبطله جبميع أنواعه -٣

على مسائل القضاء والقدر، حيق اإلشارة إىل موقف بالقياس العقلي موقف الرازي من االستدالل وبعد عرض 
  .حيال نصوص مسائل القضاء والقدر هاجتاهاتوالرازي من األدلة النقلية املخالفة ملذهبه يف مسائل القضاء والقدر، 

                                           

 ).١٤٨-١٤٧ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٠٦-٢٠٤ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري) ٢(
 ). ٢٢٦ص١ج١مج(التفسري الكبري)٣(
 .   ٢/٣٦٨، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية ٢٤٩، القضاء والقدر٩/٢٩٣املطالب العالية) ٤(
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ـ وموقف الرازي من األدلة النقلية املخالفة ملذهبه يف مسائل القضاء والقدر،  حيـال   هاجتاهات
  :نصوص مسائل القضاء والقدر

  :موقف الرازي من األدلة النقلية املخالفة ملذهبه يف مسائل القضاء والقدر: أوالً

  :والقدر يف أمرين يتلخص موقف الرازي من األدلة النقلية املخالفة ملذهبه يف مسائل القضاء

املعارضة بينها وبني األدلة النقلية اليت أيد وعضد ا مذهبه يف مسائل القضاء والقدر، ومـن مث   :األمر األول
  !الرجوع إىل األدلة العقلية

فلما تعارضت تلك اآليات ذه (، )١()القدر أخرىالقرآن مملوء مما يوهم اجلرب تارة، ومما يوهم ( :يقول الرازي
  . )٢()!اليت عولنا عليها فإا باهرة قوية ال شك فيها، وال شبهة ت، وجب الرجوع فيها إىل الدالئل العقليةاآليا

ظهر أن الدالئل النقلية ظنية، (املعارضة بينها وبني األدلة العقلية، ومن مث ترجيح األدلة العقلية فقد  :األمر الثاين
  .)٣()وأن العقلية قطعية، والظن ال يعارض القطع

القول بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية حمال؛ ألن النقل فرع على العقل، فالقدح يف (:يقول الرازي
األصل لتصحيح الفرع يوجب القدح يف األصل والفرع معا، وهو باطل، فلم يبق إال اإلقرار مبقتض الدالئل العقليـة  

  . )٤()، وإما على تفويض علمها إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وهو احلقالقطعية، ومحل الظواهر النقلية إما على التأويل

وملا كان األصل يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر عند الرازي هو العقل اختذ الرازي عقله حاكما على 
فًا للدليل العقلي النصوص النقلية، فما كان معناه ومدلوله متأكدا بالدالئل العقلية كان محكما، وما كان ظاهره خمال

  )٥(!كان متشاا فيجب رده إىل احملكم

فالدليل العقلي عند الرازي هو الطريق الذي يعرف به كون اآلية حمكمة أو متشاة؛ ألنـه قطعـي، يقـول    
فيعلمون الذي يطابق ظاهره دالئل العقول فيكـون   ،يستعملون عقوهلم يف فهم القرآن..ذوو العقول الكاملة (:الرازي

  .)٦()اوأما الذي خيالف ظاهره دالئل العقول فيكون متشا ،امحمك

                                           

، ١٩٥-١/١٧٩دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية: انظر! أكد هذا املعىن مرارا يف مطالبه العالية)١(
، ٢٥٣،  ٢١٧، ١١٥-١٠٥، القضـاء والقـدر  ٣٥٤-٣٥٣، ٢٩٨،  ٢٤٨، ١٣٣-٩/١١٣، املطالب العاليـة ٤١٤، ٣٧٥، ٢/٣٢٢

، )٤٧-٤٦ص٢ج١مـج (،)٢٢ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : انظـر : ، كمـا أكـده يف تفسـريه   ٨/٩١، املطالب العاليـة ٢٨٧
، )٢٢ص١٩ج٧مـج (،)٨٣-٨٢ص٩ج٣مـج (،)١٧٥-١٧٤ص٧ج٣مج(،)١٧١ص٧ج٣مج(،)١٦٩ص٧ج٣مج(،)٥٣ص٢ج١مج(
 . ١٥٩ ا، للرازي،، النبوات وما يتعلق )١٤٢ص٢١ج٧مج(،)٣٠ص٢٠ج٧مج(
 . ٢٨٧، القضاء والقدر٢/٤١٤، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٣٥٤-٩/٣٥٣املطالب العالية) ٢(
 . ٢٢معامل أصول الدين) ٣(
 ). ٧ص٢٢ج٨مج(، التفسري الكبري١٢٦-١٢٥أساس التقديس: وانظر. ٤٤معامل أصول الدين) ٤(
 ). ١٧٧ص٧ج٣مج(،)١٧٦-١٧٣ص٧ج٣مج(،)١٧٢ص٧ج٣مج(،)١٧٠-١٦٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: انظر) ٥(
 .١٣٢، أساس التقديس)١٧٧-١٧٢ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٧٨ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
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ينظر يف أدلة العقول ليميز بني احملكم .. إن كون القرآن مشتمالً على احملكم واملتشابه يقتضي أن الناظر(:ويقول
  . )١()واملتشابه

القدر ..يوجب..على ظواهرهاإجراء كل األخبار واآليات (و ،)٢()الدالئل اللفظية ال تكون قاطعة البتة(:ويقول
ا للدليل العقلي كان مـن بـاب   فإذا ورد اللفظ حبيث يكون ظاهره خمالفً(، )٣()واملذاهب املتناقضة، وكل ذلك باطل

القطع فيها بأن مراد اهللا تعاىل منها شيء غري ظواهرها، مث جيب تفـويض  (، أو)٤()فوجب رده إىل التأويل ،املتشاات
   .)٥()، وال جيوز اخلوض يف تفسريهامعناها إىل اهللا تعاىل

  .حيال نصوص مسائل القضاء والقدر ومن هنا يأيت عرض اجتاهات الرازي

  : اجتاهات الرازي حيال نصوص مسائل القضاء والقدر: ثانيا

اجته الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر أربع اجتاهات، واملعول علـى سـلوكه هلـذه    
اجتـاه   وهـو األول، االجتـاه   هوالعقل، فإذا وافق النص أدلته العقلية أثبت ما دل عليه، وهذا االجتاه  االجتاهات هو

، وبالغ يف إثبات ذلك علم اهللا السابق، ومشيئته الشاملة، وقدرته النافذة، وخلقه لكل شيء؛ وقد أثبت الرازي اإلثبات
  !حىت نفى اختيار العبد

  :ة اجته الرازي إىل عدة اجتاهاتأما إذا خالف النص أدلته العقلي

صرف اآليات عن ظواهرها مبقتضى ..إن باب التأويل مفتوح، و(:يقول الرازي اجتاه التأويل، :االجتاه األول 
القانون أنه جيب محل كل لفظ ورد يف القرآن على حقيقته إال إذا قامت داللة عقلية (:، ويقول)٦()الدالئل العقلية جائز

إنا لو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع على خالف ما أشعر به ظاهر الدليل (:، ويقول)٧()اف عنهقطعية توجب االنصر
، وقد سلك الرازي هذا االجتاه يف اآليـات  )٨()السمعي، فال خالف بني أهل التحقيق أنه جيب تأويل الدليل السمعي

  .دالة على إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىلالدالة على إرادة اهللا اإلميان من مجيع الناس، وكذلك يف اآليات ال

                                           

 . ٢٤٢اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، للرازي،  )١(
 ). ١٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري:، وانظر)١٦٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري) ٢(
 ). ١٢٢ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: وانظر). أ/٢١٠ل/٢(اية العقول) ٣(
 ). ١٦٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
 ).  ١٧٧ص٧ج٣مج(،)١٧٠-١٦٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر١٣٣أساس التقديس) ٥(
 ).  ٢٨٠ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ب-أ/١٤ل/١(اية العقول) ٨(
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-يقصد النص النقلـي –عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره (:يقول الرازياجتاه التفويض،  :االجتاه الثاين
ز جيب على املكلف أن يقطع بأن مراد اهللا تعاىل من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهر، مث عند هذا املقام من جو..حمال

  .)١()التأويل عدل إليه، ومن مل جيوزه فوض علمه إىل اهللا تعاىل

وبني أنه أسلم وإىل احلكمة أقرب، وأنه طريق املوحدين، وج الراسخني  )٢(وقد رجح الرازي اجتاه التفويض 
 ،يان املـراد ترك التعرض إىل ب :أحدمها :اعلم أن مذهب العلماء يف هذه اآلية وأمثاهلا على وجهني( :فقال! يف العلم
   . )٣()ىل احلكمة أقربإواألول أسلم و .التعرض إليه :وثانيهما

جيوز اخلوض يف  ال ،حمالالقطعية على أن محل اللفظ على الظاهر  أن بعد إقامة الدالئل:..التحقيق املتني(:وقال
  .  )٤()تعيني التأويل

فأما تعيني املـراد   ]ظاهرها..[هذه األلفاظ  إنا نعلم ليس مراد اهللا من :الذين يقولون :طريق املوحدين( :وقال
  . )٥()وهذا هو طريقة السلف املعرضني عن التأويالت ،فإنا نفوض ذلك العلم إىل اهللا تعاىل

 ،هم الذين علموا بالدالئل القطعية أن اهللا تعاىل عامل باملعلومات اليت ال اية هلـا  :الراسخون يف العلم (:وقال
فإذا مسعوا آية ودلّت الدالئل القطعية على  ؛وعلموا أنه ال يتكلم بالباطل والعبث ،هللا تعاىلوعلموا أن القرآن كالم ا

مث فوضوا تعيني ذلك املراد إىل علمه  ،بل مراده منه غري ذلك الظاهر ،أنه ال جيوز أن يكون ظاهرها مراد اهللا تعاىل
، وقد سـلك  )٦()الراسخون يف العلم باهللا فهؤالء هم ،وقطعوا بأن ذلك املعىن أي شيء كان فهو احلق والصواب

الرازي هذا االجتاه يف اآليات الدالة على التيسري على املكلف ورفع احلرج عنه، ويف اآليات الدالة على إثبات مشـيئة  
  . )٧(العبد واختياره

 الرازي هذا املسلك حني عارض بـني مجيـع األدلـة   وقد سلك : اجتاه التوقف، والسكوت: االجتاه الثالث
الفطرية، والعقلية، والسمعية الدالة على مسألة اجلرب أو االختيار، كما سلكه حني قرر إثبات اآليات لصفات الفعـل  
الذاتية، واحلسن والقبح العقلي، وسلكه كذلك حني صعب عليه اجلمع بني الشرع والقدر، فقال عند تفسريه لقولـه  

ألنه تعاىل ملا  ؛اعلم أن هذا التكليف ال يعلم سره إال اهللا تعاىل(،  ٤٤: طـه  ��m�¡����������~�����}��|���{��z������y��x�l:تعاىل
وإذا كان  ،ا بامتناع ذلك اإلميانفيكون سبحانه عاملً ،ا لذلك العلم الذي ميتنع زوالهعلم أنه ال يؤمن قط كان إميانه ضد

تلطيف دعوته إىل اهللا تعاىل مع علمه وكيف بالغ يف ذلك األمر ب !؟بذلك الرفق ×فكيف أمر موسى  ،ا بذلكعاملً
هذا االمتناع من غري أن يذكروا شبهة قادحـة يف هـذا    املعتزلة ينازعون يفمث هب أن  !استحالة حصول ذلك منه؟

                                           

 . ١٣٥-١٣٣، ١٢٦أساس التقديس: ، وانظر١٣٢أساس التقديس) ١(
 ). ١١٥ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: انظر) ٢(
 ). ١٦٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٧٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٧ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٧٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
 ).١٧٠-١٦٩ص٧ج٣مج(،)١٤١ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: انظر) ٧(
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إال  ×وسلموا أن فرعون ال يستفيد ببعثة موسى  ،حيصل ذلك اإلميان ا بأنه الولكنهم سلموا أنه كان عاملً ،السؤال
: مث يقول ،ا أنه ميزق ا بطن نفسها إىل من علم قطعوالرحيم الكرمي كيف يليق به أن يدفع سكين ،استحقاق العقاب

وال سبيل فيها إال  ،العقول قاصرة عن معرفة هذه األسرار ييا أخ !إين ما أردت بدفع السكني إليه إال اإلحسان إليه؟
  . )١()وترك االعتراض والسكوت بالقلب واللسان ،التسليم

على أن الرازي ج  ، أود التنبيهيف االستدالل على مسائل القضاء والقدرتام احلديث عن منهج الرازي ويف خ
من مقاصد القرآن هذا املنهج يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر، رغم تقريره يف مواطن عديدة من تفسريه أن 

كتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبـوة واملعـاد   هذا المدار (، وتأكيده على أن )٢(الكرمي إثبات القضاء والقدر
مشتمل على الـدالئل علـى   ، وأن القرآن الكرمي )٣()وأنه تعاىل بالغ يف تقرير هذه األصول ،وإثبات القضاء والقدر

، وأنه جيـب االبتـداء يف   )٤( املذهب احلق يف مسائل القضاء والقدر، وأنه شفاء من املذاهب الباطلة فيها ويف غريها
   !الستدالل بالنص وتقدميه على العقلا

اعلم أنه كان جيب علينا أن (:يقول الرازي يف مقدمة اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتابه املطالب العالية
نبتدئ يف االستدالل بكتاب اهللا تعاىل مث بسنة رسوله مث بالدالئل العقلية، تقدميا للنص؛ إال أنا ملـا تأملنـا، وجـدنا    

ل بتلك النصوص ال يظهر كل الظهور إال بعد اإلحاطة بتلك العقليات؛ فلهـذا السـبب قـدمنا الـدالئل     االستدال
  .  )٥()!!العقلية

  

  

  

  

  

  

                                           

  ).٥٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري) ١(
 ). ١٢٤ص٢٦ج٩مج(،)٦٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري: انظر )٢(
ــريالكبري)٣( ــج(التفس ــر)٢١٠ص١٣ج٥م ــريالكبري:،وانظ ــج(التفس ــج(،)٧٩ص٩ج٣م ــج(،)١٥٥ص٩ج٣م ١٢ج٤م

ــج(،)١٤١ص ــج(،)٦ص١٣ج٥مـــ ــج(،)١٠ص١٤ج٥مـــ ــج(،)٩٦ص١٤ج٥مـــ -٧٩ص١٥ج٥مـــ
ــج(،)٨٠ ــج(،)٨٠ص١٨ج٦مـ ــج(،)٢٢٣ص١٨ج٦مـ ــج(،)٣٧ص١٩ج٧مـ ــج(،)٦٠ص١٩ج٧مـ ،)٦٢ص٢٠ج٧مـ

ــج( ــج(،)٢٢٤ص٢٠ج٧مـ ــج(،)٧٤ص٢١ج٧مـ ــج(،)١٠٦ص٢٦ج٩مـ ــج(،)٢٣٦ص٢٦ج٩مـ ،)١٤٠ص٢٧ج٩مـ
 . ٣٢٥-٣٢٤، أسرار الترتيل وأنوار التأويل)٣٤ص٢٨ج١٠مج(،)٢٦٠ص٢٧ج٩مج(،)١٤٢ص٢٧ج٩مج(
 ).  ٢١٦ص٢٤ج٨مج(،)٦٦ص٢٣ج٨مج(،)٧٥ص٢١ج٧مج(، )٣٤ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري :انظر)٤(
 .  ١/٨١دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية ،٣٧، القضاء والقدر٩/١٧املطالب العالية )٥(
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نقد منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر علـى  : املطلب الثاين
 .ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

والقدر خمالف للحق الذي جيب على املسلم انتهاجه والسـري   منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء
  :الرد عليه من وجوه -بعون اهللا–عليه؛ وسيكون 

يف بيان األصل يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر وغريها من مسـائل   :الوجه األول
  :االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة

نة يقوم على أساس أن النصوص الشرعية هي األصـل يف  منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل الس
، فأساس منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة هو اشتراط أن يكون )١(االستدالل على مسائل االعتقاد

، االستدالل شرعيا يف دالئله كما يكون شرعيا يف مسائله، وأنه ال ميكن وجود مسألة اعتقادية ليس هلا دليل شـرعي 
  . كما ال ميكن وجود مسألة اعتقادية ال تكون نصوص الكتاب والسنة كافية يف الداللة عليها

واملسائل االعتقادية إما أن تكون خربية، حبيث ال ميكن االستدالل عليها إال من جهة ورود النص ا، وإما أن 
  .يها، واشتماله على الداللة العقليةيكون االستدالل عليها ممكنا بالعقل، لكن ال بد مع ذلك من ورود النص عل

ا أوحاه اهللا إليه ال بد أن يكون حقًـا،  مم غومستند التسليم باملسائل اخلربية هو اليقني بأن ما أخرب به النيب 
  .للدالئل القاطعة على نبوته، وأنه معصوم فيما يبلغه عن اهللا تعاىل عن أن يقول ما هو باطل

ميكن أن يستدل عليها بالعقل؛ فإن التسليم ا مع كونه هو مقتضى تصـديق  وكذلك املسائل االعتقادية اليت 
كاملسائل اخلربية، إال أن نصوص الكتاب والسنة ال بد أن تتضمن الدالئل العقلية عليها، إذ ليسـت تلـك    غالنيب 

  . النصوص أخبارا حمضة بل هي أدلة نقلية عقلية

بت بالكتاب والسنة واعتقاد عدم إمكانية التعارض بني النقل وينبين على هذا األصل وجوب التسليم بكل ما ث
  .الصحيح والعقل الصريح، وبيان ما تضمنته األدلة النقلية من احلجة العقلية، واعتقاد كفايتها يف الداللة على مسائلها

نصوص، كما أم ومجاع منهج أهل السنة يف هذا الباب أم ال يرون أمرا جيب اعتقاده واإلميان به مل ترد به ال
  .)٢(ال يردون النصوص الثابتة بدعوى التعارض بني العقل والنقل، بل ال يسلمون بإمكان التعارض أصالً 

فال منافاة عند أهل السنة واجلماعة بني العقل والنقل أصالً، وال تضخيم للعقل يف جانب وإهدار يف جانـب،  
ه أبدا، كما أنه ليس هناك أصل منها ال يستطيع العقل إثباتـه  وليس هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثبات

  . )٣(أبدا

                                           

 . ١٧٧املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالا، للقرين،  )١(
 . ١٧٦-١٧٥سالماملعرفة يف اإل)٢(
 . ٨٨منهج األشاعرة يف العقيدة، للحوايل )٣(
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الكتاب بين األدلة العقلية ] و..[جيب الرجوع يف أصول الدين إىل الكتاب والسنة:((-:-يقول شيخ اإلسالم
دلتـه السـمعية   اليت  ا تعرف املطالب اإلهلية، وبين ما يدل على صدق الرسول يف كل ما يقوله هو يظهر احلق بأ

  . )١())والعقلية

كمسـائل   ؛أو تعمل عمالً ،وجيب أن تذكر قوالً ،أصول الدين إما أن تكون مسائل جيب اعتقادها: ((ويقول
فكل ما حيتاج الناس إيل معرفتـه   :أما القسم األول املسائل؛ أو دالئل هذه ،التوحيد والصفات والقدر والنبوة واملعاد

إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول  ،ا للعذرا قاطعا شافيهذه املسائل فقد بينه اهللا ورسوله بيانواعتقاده والتصديق به من 
وكتـاب اهللا   ،عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه ىوهو من أعظم ما أقام اهللا احلجة عل ،وبينه للناس ،البالغ املبني

ا عن اليت نقلوها أيض غاحلكمة اليت هي سنة رسول اهللا و ،الذي نقل الصحابة مث التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه
من أنفسنا يتلو  واحلمد هللا الذي بعث فينا رسوالً ،ومتام الواجب واملستحب ،غاية املراد ىالرسول مشتملة من ذلك عل

سالم دينا، الذي واحلكمة، الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اإل علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب
��m�����Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��������������Æ��Å:ورمحة وبشري للمسلمني ىوهد ،لكل شيء تفصيالً أنزل الكتاب

���Õ��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl ١١١: يوسف .  

يب من ومن له نص ،ا يف عقله ومسعهمن كان ناقص ذلك بيان ىوإمنا يظن عدم اشتمال الكتاب واحلكمة عل 
مـن  ا يف كـثري  وإن كان ذلك كثري،  ١٠: امللـك  ��m��È��������Ç���Æ��Å������Ä��Ã����Â���������Á��À�������¿��������¾l:ل أهل النار الذين قالواقو

   ..واملتكلمة  املتفلسفة

فة املتفلس وفإنه وإن كان يظن طوائف من املتكلمني أ -وهو دالئل هذه املسائل األصولية -القسم الثاين اوأم
وجيعلون ما يبين عليه صدق املخـرب   ،العلم بصدق املخرب ىأن الشرع إمنا يدل بطريق اخلرب الصادق فداللته موقوفة عل

ا يف ظنهم أن داللة الكتاب والسنة إمنا هـي  مبين بل ضلوا ضالالً ،اا عظيمفقد غلطوا يف ذلك غلطً -معقوالت حمضة
ن من األدلة العقلية اليت بي اإلميان من أن اهللا سبحانه وتعاىلاألمة أهل العلم و بل األمر ما عليه سلف ،بطريق اخلرب ارد

ـ  ،حتاج إليها يف العلم بذلك ما ال يقدر أحد من هؤالء قدرهي أحسـن   ىواية ما يذكرونه جاء القرآن خبالصته عل
   .)٢())وجه

 ما، والتسليم والقبول ملا جاء فيهما هـو  وهذا املنهج القائم على االعتماد على الكتاب والسنة، واالعتصام
الذي سار عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين والسلف الصاحلون، فال يوجد يف كالم أحد من السلف أنه عـارض  

 ،فيجب تقدمي العقـل : عن أن يقول فضالً ،وال قال قط قد تعارض يف هذا العقل والنقلالوحي بعقل ورأي وقياس، 
  . )٣(إما أن يفوض وإما أن يؤولف -احلديث وأقوال الصحابة والتابعنيلقرآن ويعين ا-النقل أما و

وهو طريقة . وفروعه هو دين اإلسالما يؤمت به يف أصول الدين ن جعل القرآن إمامإ:((-:-يقول ابن تيمية
آن مبعقول أو رأي فلم يكن هؤالء يقبلون من أحد قط أن يعارض القر ،الصحابة والتابعني هلم بإحسان وأئمة املسلمني

                                           

 . ١٦/٤٦٩جمموعة الفتاوى )١(
 . ١٦٠-١٩/١٥٩، جمموعة الفتاوى١٧٩-١/١٧٨جمموعة الرسائل الكربى: وانظر. ٢٨-١/٢٧درء التعارض )٢(
 . ٢٩-١٣/٢٨جمموعة الفتاوى: انظر )٣(
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وهلذا كان األئمة األربعة وغريهم يرجعون يف التوحيد والصفات إىل القرآن والرسول ال إىل رأي  ..يقدمه على القرآن 
  . )١())أحد وال معقوله وال قياسه

وال يتقدم بـني   ،لرسولا ا ملا جاء بهعلى كل مؤمن أن ال يتكلم يف شيء من الدين إال تبع:((-:-ويقول
فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعني  ،ا ألمرهوعمله تبع ،ا لقولهفيكون قوله تبع ،بل ينظر ما قال يديه؛

ا غري ما جـاء بـه   وال يؤسس دين ،هلم بإحسان وأئمة املسلمني؛ فلهذا مل يكن أحد منهم يعارض النصوص مبعقوله
وفيه ينظـر   ،وبه يتكلم ،فمنه يتعلم ،ر فيما قاله اهللا والرسولوإذا أراد معرفة شيء من الدين والكالم فيه نظ ،الرسول
، وأهل البدع ال جيعلون اعتمادهم يف الباطن ونفس األمر على ما تلقوه عن فهذا أصل أهل السنةوبه يستدل  ،ويتفكر

ا ختالفه أعرضـوا  فإذا وجدوه ،مث إن وجدوا السنة توافقه وإال مل يبالوا بذلك ،)٢(أو ذاقوهالرسول؛ بل على ما رأوه 
وإن كان هـؤالء   ،وأهل النفاق والبدعة ،فهذا هو الفرقان بني أهل اإلميان والسنة. ا أو حرفوها تأويالًعنها تفويض

 ،لكن فيهم من النفاق والبدعة حبسب ما تقدموا فيه بني يدي اهللا ورسوله ،هلم من اإلميان نصيب وافر من اتباع السنة
    .)٣())وخالفوا اهللا ورسوله

حبمد اهللا مل يتنازعوا يف مسألة واحدة من مسائل األمسـاء والصـفات   ..الصحابة:(( -:-ويقول ابن القيم
ومل  ،مل يسوموها تأويالً ،ب والسنة كلمة واحدة من أوهلم إىل آخرهمابل كلهم على إثبات ما نطق به الكت ،واألفعال

 ،ومل يدفعوا يف صدورها وأعجازها ،وال ضربوا هلا أمثاالً ،ومل يبدوا لشيء منها إبطاالً ،حيرفوها عن مواضعها تبديالً
وقابلوهـا باإلميـان    ،بل تلقوها بالقبول والتسليم ،ومل يقل أحد منهم جيب صرفها عن حقائقها ومحلها على جمازها

هواء والبـدع  ومل يفعلوا كما فعل أهل األ ،وأجروها على سنن واحد ،اا واحدوجعلوا األمر فيها كلها أمر ،والتعظيم
مع أن الالزم هلم فيها أنكروه كالالزم فيما  ،وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غري فرقان مبني ،حيث جعلوها عضني

  . )٤())أقروا به وأثبتوه

وببيان منهج أهل السنة واجلماعة من الصحابة والتابعني ومن سار على جهم يف تقرير مسائل االعتقاد يتضح 
  . امبين ضالالً  بل ضل ،اا عظيمغلطًغلط فيه   لرازي يف تقرير مسائل القضاء والقدر منهج مبتدعجبالء أن منهج ا

                                           

 . ٤٧٢-١٦/٤٧١جمموعة الفتاوى )١(
حال يفجأ الويل يف قلبه، ونور حيصل فيه بسبب جتلي اهللا تعاىل فيه، وهو أول مقامـات  : ويف، يقصد به الصوفيةمصطلح ص: الذوق)٢(

بني احلق والباطل من غـري  -عندهم–ويعد الذوق مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية إذ به يفرق املرء . العارفني، لوجدان لذة احلقيقة
عرضا -، املصادر العامة للتلقي عند الصوفية٣٧٤-٣٧٢ة مصطلحات التصوف اإلسالمي، للعجم، موسوع: نظر يف كتاب أو غريه، انظر

 .٤٦٢-٣٩٣، لصادق سليم، -ونقدا
 . ٦٣-١٣/٦٢جمموعة الفتاوى )٣(
، جلابر إدريس، منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل، وأثر املنهجني يف العقيدة: وانظر. ١/٣٩إعالم املوقعني، البن القيم،  )٤(
١٨١-١/١٥٥ . 
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يف نقد موقف الرازي من االستدالل باألدلة الشرعية علـى مسـائل القضـاء    : الوجه الثاين
  :والقدر

والذي دفعه إىل ذلك ظنه تقدم البيان بأن الرازي جعل العقل أصالً يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر، 
أن داللة القرآن واألحاديث من جهة اخلرب ارد، ومعلوم أن ذلك ال يوجب العلم إال بعد العلم بصدق املخرب، وقـد  

  هيقدر مل حتاج إليها يف العلم بذلك ما ن من األدلة العقلية اليت يبي اهللا سبحانه وتعاىلتقدم  أن هذا الظن باطل؛ فإن 
  .أحسن وجه ىجاء القرآن خبالصته عل ه الرازي من األدلة الصحيحةواية ما يذكر ،قدرهالرازي 

ن داللة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست مبجرد اخلرب؛ كما تظنه طائفة إ:((-:-يقول شيخ اإلسالم
اهني واألدلـة املبينـة   بل الكتاب والسنة دال اخللق وهدياهم إىل اآليات والرب ،وغريهم...من الغالطني من أهل الكالم

وهؤالء الغالطون الذين أعرضوا عما يف القرآن من الدالئل العقلية والرباهني اليقينية صاروا إذا صنفوا يف  ،ألصول الدين
  ..مبتدع يف الشرع وباطل يف العقل ...ما هو  ...يقدمون يف كتبهم  ...أصول الدين

ال يذكرون النظر والدليل ، ن الدالئل العقلية والرباهني اليقينيةما يف القرآن معلغالطني الذين أعرضوا ا ..فهؤالء
  . )١())والعلم الذي جاء به الرسول والقرآن مملوء من ذلك

النقد املتوجه على موقف الرازي من االستدالل باألدلة الشرعية على مسائل القضـاء   -بعون اهللا–وسيكون 
  :والقدر على جوانب

من االستدالل بالقرآن الكرمي والسنة املتواترة علـى مسـائل القضـاء     لرازيموقف ا يف نقد :اجلانب األول
  . والقدر

  .يف نقد موقف الرازي من االستدالل خبرب اآلحاد على مسائل القضاء والقدر :انب الثايناجل

  .يف نقد موقف الرازي من االستدالل باإلمجاع على مسائل القضاء والقدر  :انب الثالثاجل

  . من االستدالل بالقرآن الكرمي والسنة املتواترة على مسائل القضاء والقدر موقف الرازي يف نقد :أوالً

املتواترة؛ حبجة أن الـدالئل   بالكتاب والسنة مسائل القضاء والقدر ستدل يفأن يمنع الرازي تقدم البيان بأن 
،  بل هو طاغوت هدم به )٢(مقدمة للزندقة السمعية اللفظية ال تفيد اليقني، وقوله هذا قول مبتدع مل يسبق إليه، وهو

                                           

، النبوات، ٦٤٤-٦/٦٤٣، الفتاوى الكربى، البن تيمية، ١٣٨-١٣/١٣٥جمموعة الفتاوى: ، وانظر١٦٣-١٩/١٦٠جمموعة الفتاوى)١(
  .  ٦٢٣-٢/٦١٣البن تيمية، 

ة على من يـؤمن بكتـاب   لفظ أعجمي معرب أُخذ من كالم الفرس بعد ظهور اإلسالم وعرب، وكانت تطلق الزندقة بداي: الزندقة)٢(
اوس املقدس الزندافست، ومن مث نسب إليه، مث توسعوا يف استعماهلا على كل إنسان يتشكك يف الدين، أو جيحد شيئاً مما ورد فيـه، أو  

ثنوية اـوس،  يهزأ به، أو يقول مبقالة الكفار ويؤمن ببعض عقائدهم، واستخدم اللفظ  يف اإلسالم مبعان متعددة، فبعضهم يطلقه على ال
سالم، والبعض يطلقه على الدهرية، والبعض يطلقه على اجلهمية وعلماء املعتزلة، والفقهاء يطلقونه على املنافق الذي يبطن الكفر ويظهر اإل

لرفع مـن  يف أول العصر العباسي، و جتلت يف وضع األحاديث املختلقة إلفساد الدين، وا -اوسية األصل–وقد انتشرت حركة الزندقة 
= 
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من أعظم الناس ..الرازي: ((-:-شيخ اإلسالم ، يقول)١(معاقل الدين وانتهك به حرمة القرآن وحمى به رسوم اإلميان
ا ال تفيد اليقني ا يف األدلة السمعية حىت ابتدع قوالًطعن٢())ما عرف به قائل مشهور غريه وهو أ( .  

وهذان مها  ،ويف إفادة األخبار للعلم ،عبد اهللا الرازي يطعن يف داللة األدلة اللفظية على اليقنيجتد أبا :((ويقول
  . )٣())مقدمتا الزندقة

ال يعرف أحد من فرق اإلسالم قبل ابن اخلطيب وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد :((-:-ويقول ابن القيم
وإن الـيقني   ،وغريهم يقولون بفساد هذا القانون )٥(واخلوارج )٤(والشيعةبل املعتزلة واألشعرية  ؛بنيانه وأحكمه مثله

فلم يقل  ،وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون يف بعض املواضع ،يستفاد من كالم اهللا ورسوله
   . )٦(!))أحد منهم قط إنه ال حيصل اليقني من كالم اهللا ورسوله البتة

  :وقانونه بالوجوه التاليةوميكن إجياز الرد على قول الرازي 

ومرقاة إليـه؛   ،)٧(الباطنية املالحدةإن القول بأن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني دهليز إىل مذهب  :الوجه األول
لكن ادعوا أن هلا معـاين ختـالف    ؛وأن القرآن منقول عنه ،سلموا بأن الصحابة نقلوا األلفاظ اليت قاهلا الرسولفإم 

                                           
= 

،  املوسـوعة امليسـرة يف األديـان واملـذاهب واألحـزاب      ٤٧٢-٧/٤٧١جمموعـة الفتـاوى  : انظر. شأن العقل وتقدميه على النقل
 .١٠٦٦-٢/١٠٦٥املعاصرة

 . ٢/٦٣٢الصواعق املرسلة: انظر )١(
 . ١٣/١٤١جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٤/١٠٤جمموعة الفتاوى)٣(
وقد  ب على سائر الصحابة، ويقال للشيعة الرافضة لرفضهم اإلمامة أليب بكر وعمر قدموهو اهم الذين شايعوا عليا :الشيعة)٤(

 مالت بالشيعة أهوائهم، فقلدوا رؤسائهم وتأولوا القرآن على رأيهم، وقد دخل إليهم املستترين باإلسالم من أمثال ابن سبأ فادعوا إمامـة 
ري ذلك من العقائد الباطلة، وصار التشيع ستارا للفرق الباطنية امللحـدة، ومـأوى   علي بالنص، وقالوا بالغيبة والرجعة وعصمة األئمة وغ

وملجأ لكل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد، وقد انقسمت الشيعة إىل فرق كثرية؛ من أشهرها اإلمامية االثنا عشـرية، والزيديـة،   
، وما بعدها، عقائـد  ١/١٦٩، وما بعدها، امللل والنحل ٢٩ الفرق، ، وما بعدها، الفرق بني١/٦٥مقاالت اإلسالميني: انظر. والباطنية

،  املوسـوعة امليسـرة يف األديـان واملـذاهب     ٦١-٥٢، وما بعدها، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني١/٤٤٦الثالث والسبعني فرقة
 .      ١٠٨٥-٢/١٠٨٤واألحزاب املعاصرة

بعد التحكيم، وقيل  اختلف يف وقت ظهورها، فقيل هم الذين خرجوا على علي هم أول الفرق اإلسالمية ظهورا، وا: اخلوارج)٥(
. ، افترقوا على اثنيت عشرة فرقةوالقول باخلروج على أئمة اجلور ،خملدون يف النار مأو، تكفري أصحاب الكبائر :غري ذلك، من عقائدهم

، عقائد الثالث والسـبعني  ١٦١-١/١٣١، امللل والنحل ٢/١١٣،  الفصل١٧٤-١/١٦٧مقاالت اإلسالميني: انظر عقائدهم وفرقهم يف
 .ومابعدها٣٧العواجي.اخلوارج تارخيهم وآراؤهم االعتقادية،د: ، و انظر٥١-٤٦، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني٤٢-١/١١فرقة

 . ٢/٦٤٠الصواعق املرسلة )٦(
إىل الناس، مع إبطان الكفر احملض، وقد خلطت هذه الفرق بني تطلق الباطنية على الفرق املستترة بالتشيع، وحب آل البيت للوصول )٧(

التصوف والفلسفة، ومسيت ذا االسم ألا ترى أن لكل ظاهر باطنا، ولكل ترتيل تأويالً، ويقصدون بالظاهر الكتاب والسنة، وبالباطن 
وقد زعم الباطنية أن من عرف معىن العبادة سـقط   علم التأويل، فلظواهر القرآن واألخبار يف زعمهم بواطن جتري جمرى اللب من القشر،

= 
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 ،ال أعلم مراد املتكلم ـا  :لكن الفرق بينهما أنه يقول؛ ها املسلمون وتلك هي باطن القرآن وتأويلهاملعاين اليت يعلم
  . مراده هذه التأويالت الباطنة :وهم يقولون

أن الناقلني إلينا فهموا  :إحدامها :يقينيتنيمقدمتني واحلق أن األدلة السمعية اللفظية تفيد اليقني، فهي مبنية على 
وكال املقدمتني معلومة باالضطرار فإن  ،أم نقلوا إلينا ذلك املراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه :والثانية، كلممراد املت

ألفاظ القرآن يعلم باالضطرار أم فهموا مراده من تلك األلفاظ اليت خاطبهم ا أعظم من ب غ الذين خاطبهم النيب
وإن حرصه  ،أو بلغهم رسالة ،اأو دارسهم علم ،ا خبطبةخاطب قوموهذا مما جرت به العادة يف كل من  ،حفظهم هلا

وهلذا يضبط الناس من معاين املتكلم أكثر مما  ؛وحرصهم على معرفة مراده أعظم من حرصهم على جمرد حفظ ألفاظه
وإن  ،لة إليهألنه هو املقصود واللفظ وسي ؛فإن املقتضى لضبط املعىن أقوى من املقتضى حلفظ اللفظ ،يضبطونه من لفظه

فاجتمع عليه قوة الداعي وقوة القدرة وشدة احلاجة فإذا  ،والقدرة عليه أقوى ،فاملعىن أعظم املقصودين ؛كانا مقصودين
فهم  ،ا فكذلك نقلهم ملعانيهاا هلا عن اهللا وألفاظه اليت تكلم ا يقينمبلغ غ كانوا قد نقلوا األلفاظ اليت قاهلا الرسول

وف ،امسعوها يقيناهموها يقين، اووصل إلينا لفظها يقين، ا قاطعة ،اومعانيها يقينوهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أ، 
وهلذا كان الطعن يف نقل بعض  ؛وأن الطاعن يف حصول العلم مبعاين القرآن شر من الطاعن يف حصول العلم بألفاظه

  )٢(.عانيه فإنه من فعل الباطنية املالحدةوأما الطعن يف حصول العلم مب )١(فعل الرافضةألفاظه من 

مـن أعظـم أنـواع     هوأعظم السفسطة، فالدالئل اللفظية ال تكون قطعية من  إن القول بأن: الوجه الثاين
 ؛وهلذا مل يعرف هذا القول عن طائفة معروفة من طوائف بين آدم ال املسلمني وال غريهـم  ؛السفسطة اليت يف الوجود

فإن داللة األدلة اللفظية ال ختـتص بـالقرآن    ،قدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية جلميع اخللقفإنه ي ؛لظهور فساده
بلفظه ويقطع به ويتيقنه، فقـول   ويفهم بعضهم مراد بعض ااطبون ويكلم بعضهم بعضيتخوالسنة، بل مجيع بين آدم 

    )٣(!شترك الناس يف العلم ااألدلة اللفظية ال تفيد اليقني، قدح يف العلوم الضرورية اليت ا: الرازي

فمعرفتـهم   ،أن معرفة الناس مبراد املتكلم منهم بكالمه أعظم من معرفتهم عامة العلوم العقلية: الوجه الثالث
   )٤(!للقدح يف إفادة اخلطاب لليقني الرازيمراد املتكلم هلم بكالمه أمت وأقوى من معرفتهم بتلك القوانني اليت وضعها 

                                           
= 

اإلمساعيلية، القرامطة، الـدروز،  : عنه فرضها، وغرض الباطنية هدم اإلسالم بالتأويل الفاسد والدعوة إىل دين اوس، ومن أبرز طوائفها
-٢/٩٨١خطيب، املوسوعة امليسرة يف األديانكتاب احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي، لل: انظر. النصريية، إخوان الصفا وخالن الوفا

٩٨٢. 
فرقة من الشيعة، مسوا رافضة لرفضهم أكثر الصحابة وإمامة أيب بكر وعمر، وقيل لرفضهم زيد ابن علي، وأمجعت الرافضة : الرافضة )١(

.  وغري ذلك من اخلرافات واألباطيلعلى اإلمامة، والعصمة، والرجعة، وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة، وأنه اإلمام بعد رسول اهللا
، ٥٢، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني٣٧-٢٤، التبصري يف الدين٤٢-٢٩،  التنبيه والرد١١٣، ٨٩-١/٨٨مقاالت اإلسالميني: انظر

 . ٦٧-٦٥رسالة يف الرد على الرافضة، أليب حامد املقدسي
 . ٦٤٠-٢/٦٣٢الصواعق املرسلة: انظر )٢(
 . ٦٤٢-٢/٦٤١، الصواعق املرسلة٤٦٥-٨/٤٥٨بيس اجلهميةبيان تل: انظر )٣(
 .٦٤٢-٢/٦٤١، الصواعق املرسلة٤٦٤-٨/٤٥٨بيان تلبيس اجلهمية: انظر)٤(
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فـال   ،ا من العلوم الضروريةن الطفل أول ما مييز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئًأ:الوجه الرابع
فمـن جعـل    ،فالعلم بذلك مقدم على سائر العلوم الضرورية ،سبق من تيقنه ملراد من خياطبه بلفظهأأقدم عنده وال 

  )١(!احلقائق وناقض الفطرة وعكس الواقعالعقليات تفيد اليقني والسمعيات ال تفيد معرفة مراد املتكلم فقد قلب 

 ،ن داللة األدلة القطعية القولية على مراد املتكلمإ:((يف معرض نقده لقول الرازي -:-يقول شيخ اإلسالم
ـردة  ومعرفة املستمع مبراده وفهمه لكالمه هو ما يعرفه مجيع بين آدم علما قبل علمهم باألدلة العقليـة اا ضروري، 

 ،وفهمه ملراد األم أسبق إليه من العلم باألدلة العقلية النظرية ،علم مراد أبيه وأمه مبا خياطبانه به ار فيه متييزفالطفل إذا ص
هم الصغري لكالم مربيه أبيه وأمه وغريمها ال على نقل اللغـة  فوال يتوقف  ،افإن هذا مما يعلم به مراد املتكلم اضطرار

بل  ،واملعارض العقلي والسمعي ،والنقل ،واالشتراك ،والتخصيص ،واإلضمار ،وال على نفي ااز ،والنحو والتصريف
ا ال يشك فيهيعلم مرادهم بكالمهم اضطرار.  

 ويفهم مرادهم من غري احتياج إىل شيء من تلك املقدمات ،امث سائر بين آدم خياطب بعضهم بعض، ...  

 فأهل العلم أوىل بـأن   ،الذين ال يعدون من أهل العلم ا يف كالم العامةمث إذا كان هذا البيان والداللة موجود
فاألنبياء أوىل إذا كلمـوا   ،وإذا كان هذا يف العلماء الذين ليسوا بأنبياء، يبينوا مرادهم وأن يفهم مرادهم من خطام

  .وبأن يفهم الناس ما بينوه بكالمهم ،اخللق وخاطبوهم أن يبينوا مرادهم

��m��k��j��i��h���g��f:وقد قال تعاىل ،اكالمه أحسن الكالم وأمته بيان مث رب العاملني أوىل أن يكون 
n��m��l �lالرسول مـا أراده ومـا    يبنيل فهو إمنا أرسل الرسل بلسان قومهم الذين خاطبوهم أوالً، ٤: إبراهيم

فلم يبينوا مـا   ،دل على مرادهموأن أقواهلم مل ت ،إم مل يبينوا املراد :قالفكيف جيوز أن ي ،أوحاه اهللا إليه من الرسالة
أوحي إليهم بيانم بينوه بلفظهم ؛اا قاطع؟أل!  

ال يعرف عن  -كما تقدم-مع أن هذا القول  !اللفظية ال ميكن أن يكون قطعيا ا من األدلةإن شيئً :وهذا يقول 
هذا القول يف غاية السفسطة إذ كان  ،وال عن عامل معروف ،طائفة من طوائف بين آدم ال من املسلمني وال من غريهم

 القدح يف بعض األدلة اللفظية والسمعية كما قد يقدحون يف بعض :وإمنا الذي يقوله بعض الناس هو ،وجحد احلقائق
ولكن هذا الرجل كثري  ،أما القدح يف اجلنس فهذا ال يعرف يف جنس املتكلمني عن طائفة من اآلدميني ،األدلة العقلية

ال يعرف مـن جـنس    ،وهذا من مجلة سفسطته ،او من أعظم املتكلمني سفسطة وتشكيكًفه ،السفسطة والتشكيك
املتكلمني من هو أعظم تقريروتقريره ملا يقدح يف جنس األدلة  ،ا عنها منها للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جواب

  . )٢())القولية النطقية الدالة على مراد املتكلم هو من هذا الباب

األدلة اللفظية يعرفها عامة الناس، خبالف األدلة العقلية، مث إن األدلة اللفظية هـي أصـل    أن: الوجه اخلامس
   .)٣(ال يفيد العلم-وهو األدلة العقلية-التعريف باألدلة العقلية، فإذا كانت ال تفيد العلم فمن باب أوىل أن يكون مدلوهلا

                                           

 . ٢/٦٤٢الصواعق املرسلة )١(
 . ٤٦٥-٨/٤٦٢بيان تلبيس اجلهمية )٢(
 . ٢/٦٤٣الصواعق املرسلة: ، وانظر١/١٥٢موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٣(
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فما الظـن بأشـرف    ،للحيوانات ن من غريه حاصالًأنه إذا كان التفاهم والعلم مبراد احليوا: الوجه السادس
فما الظـن باألنبيـاء    !؟فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقالء املعتنون بالبيان واإليضاح !؟وهو اإلنسان ،أنواعها

أمتهم ا وفما الظن بأفضل األنبياء وأعلمهم وأكملهم بيان !؟مبا ليس مثله لسواهم واإلفهاماملخصوصني من العلم والبيان 
وأحرصهم على تعليم  ،فصاحة وأقدرهم على التعبري عن املعىن باللفظ الذي ال يزيد عليه وال ينقص عنه وال يوهم غريه

فكيف ال يكونون قد تيقنـوا   ،ا على فهم مرادها وفصاحة وحرصوفهم وأصحابه أكمل األمم عقالً ،األمة وتفهيمهم
  !؟بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلغوهم إياه عن نبيهم ونقلوه إليهم وكيف ال يكون التابعون هلم !؟مراده بألفاظه

 ،ا وعبادة وداللة على احلقأعلم الناس باحلق وأنصح اخللق للخلق وأكمل الناس بيان غقد علم أن الرسول و 
ة مل يعـرف  ا وداللفكيف يكون أعظم الناس معرفة وبيان ،وإذا اجتمع العلم والقدرة واإلرادة وجب وجود املطلوب

  !ومل حيصل يقني مبعرفة مراده من ألفاظه؟ !؟مراده

ا ا وال يقيناألدلة اللفظية اليت جاء ا الرسول ال تفيدنا علم :لرازيومن تدبر هذا أو تصوره تبني له أن قول ا
  . )٢(الباطنيةل قووشر من  )١(أدرية الالقول  شر من هذا القول وأن  ،وأكثر أسباب الزندقة ،من أعظم أنواع السفسطة

فإن  ،إما أن يريد به نفي العموم أو عموم النفي ؛األدلة اللفظية ال تفيد اليقني :رازيإن قول ال: الوجه السابع
حىت ينصب معه اخلـالف وحيـتج    ،ال يدعي أن كل دليل لفظي يفيد اليقني ا فإن عاقالًأراد نفي العموم مل يفده شيئً

  .)٣(ا وجماهرة بالكذب والباطلن هذا مكابرة للعيان وتوإن أراد به عموم النفي كا ،عليه

نه موقوف على عشر مقـدمات  أن الدليل اللفظي ال يكون قطعيا؛ ألما ذكره الرازي من إن : الوجه الثامن
 وعلى عدم ااز والنقل واالشتراك ،وهو نقل اللغة والنحو والتصريف ؛واملوقوف على الظن أوىل أن يكون ظنيا ،ظنية

  :دعوى باطلة من وجوه ؛وعدم املعارض العقلي والسمعي ،واإلضمار والتخصيص

قصده يعلم كما  ،أن العلم مبراد املتكلم من عادته وحاله وداعيته وقصده أمر معلوم عنده باالضطرار :أحدها 
فإنه يعلم أنه  ،ل وشربفكما أنه إذا أك ،أكله وشربه ولباسه وركوبه وغري ذلك من أفعاله :مثل ؛باألفعال االختيارية
النفخ والنحنحة  :مثل ؛وكذلك يعلم داللة أصواته الدالة بالطبع وإن كانت باختياره وبغري اختياره ،أكل وشرب ليشبع

اليت قد علم من حاله أنه يقصد بـه اإلفهـام    ،وغري ذلك فكيف بأحواله الدالة بقصده واختياره ،والقهقهة والعطاس
  )٤(.ذه أظهر وأقوىفالعلم مبراده  ،والبيان

بالقرآن والسنة مل يتوقف حصول اليقني هلم مبـراده   من املعلوم بالضرورة أن املخاطبني أوالً :قالأن ي :الثاين
ا فلـم  أما عصمة رواة اللغة فإم خوطبوا شـفاه  ؛وال على شيء منها الرازي على تلك املقدمات العشر اليت ذكرها

                                           

مجاعة قدمية كانت ترى التوقف عن العلم وعن احلكم، وهم أصحاب بريون، أنكرت هذه اجلماعة قيمة العقل وقدرته على املعرفـة،  )١(
، ٣/٩٢٠، ٢/٦٤٩الصواعق املرسلة: فمذهبهم قائم على السفسطة والتجاهل، وقد مسيت اجلماعة ذا االسم نسبة لقوهلم ال أدري، انظر

  .     ١٥٨، مع اللغة العربية، املعجم الفلسفي
 . ٦٥٠-٢/٦٤٩، ٦٤٧-٢/٦٤٥، الصواعق املرسلة٤٦٨-٨/٤٦٧بيان تلبيس اجلهمية: انظر )٢(
 . ٢/٦٥٠الصواعق املرسلة )٣(
 . ٤٧١-٨/٤٧٠بيان تلبيس اجلهمية: انظر )٤(
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وال إىل قاعدة ينفون ا نفي احتمال اللفظ لغـري   ،عن واسطة يف نقل اللغة م فضالًحيتاجوا إىل واسطة يف نقل الكال
وإذا كانوا عاملني مبراده بالضرورة مع علمهم بصدقه امتنـع   ،فإم علموا مراده بالضرورة ،املعىن الذي قصده املتكلم

   .عندهم أن يكون يف نفس األمر معارض ينايف مراده

، وال راد اهللا ورسوله من كالمه على شيء من تلـك األمـور العشـرة   مل ي الصحابة توقف معرفةتم فل
ه أن  فزعم الرازي حىت نبغ ؛وال أئمة التفسري ،وال أئمة احلديث ،وال أئمة الفقه املتبوعني ،وال تابعي التابعنيالتابعني، 

إذ غاية ما يقدر بعـد البحـث    ؛تفائهوال سبيل إىل العلم بان :مث قال ،اليقني مبراده إال بعد هذه األمور  ال حيصل له
طلبـت  ف ،فال سبيل لنا إىل العلم مبراد الرسول البتة ،وال يلزم من عدم العلم عدم املعلوم ،والطلب التام عدم العلم ا
فعاد إىل العقول فوجدها قد تصادمت فيما تقضي به من جائز على اهللا وواجب ومستحيل  ،نفسه ما حيصل هلا به العلم

  )١(!اففاته العقل والسمع مجيع ،ومل يظفر بداللة العقل الصريح ،فخرج عن السمع الصحيح ،ادمأعظم تص

وإما غائب بلغه  ،إما شاهد له قد مسع كالمه غن الناس مع الرسول إ:((-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
واحلج بني هلم  بالصالة والزكاة والصيامفلما أمرهم  ،فاملشاهدون له قد بني هلم مراده مع القول بتعيني ما أراده ،كالمه

فلم حيتاجوا إىل نقل لغة  ،ومل حيوجهم يف ذلك إىل أن يعرفوا مسمى هذه األلفاظ من كالم غريه، مسمى هذه األلفاظ
ونقلوا  ،بل علموا مراده ذه األلفاظ ملا بينه هلم مع القول معرفة ضرورية ،وال نفي معارض ،وال نفي احتماالت ،غريه
  . )٢())يفيد اليقني إىل من بعدهم نقالً ذلك

 ،وهلذا إمنا يبحثون عن ذلك ،أن علم املخاطبني باملعىن الذي أراده املتكلم أهم عندهم من العلم بلفظه: الثالث
 فإن اهللا تعاىل قد حكى عن األمم املتقدمني من األنبياء وأتباعهم وتكذيبهم أقواالً ،وهو الذي ينقلونه عنه ويبلغونه عنه

مع أن  ،وإمنا نقل معىن كالمه باللغة العربية وبنظم القرآن املخالف لسائر نظم الكالم ،ومل ينقل لفظ أحد منهم ،كثرية
إذ كان املقصود هو معاين ألفـاظهم ال   ،وهو الصادق فيما حكاه عنهم، أولئك تكلموا بغري العربية وبغري نظم القرآن

  .وهم متفقون على هذا ،العلماء وأقواهلم بغري ألفاظهموكذلك الناس ينقلون مذاهب  ،نفس األلفاظ

ا من تقصري ومن منعه فإمنا منعه خوفً ،إذا فهم معناه جازت روايته باملعىن عند اجلمهور غوحديث الرسول  
  .وأما مع العلم باملعىن فال ريب فيه ،املبلغ يف أداء املعىن الذي أراده

وغري لغته ملن احتاج إىل ترمجتـه   غيث يترجم بغري لفظ الرسول وقد اتفق املسلمون على أن القرآن واحلد 
ويبني معانيه ملن يعرف لغته ولكن ليس هو مـن   ،غبل وللعريب الذي ال يعرف لغة الرسول  ،ممن ال يعرف بالعربية

  .أهل العلم خبصائص كالمه

ـ  ،ىل شيء من تلك املقدماتفعامة األمة يعلمون معاين القرآن الظاهرة املنقولة بالتواتر من غري حاجة إ  م وه
ولكن قد عرفوا معنـاه   ،وإن كانوا ال حيفظون لفظ احلديث ،يسألون عن معاين القرآن واحلديث ليفهموها ويعرفوها

فاهتمامهم بفهم املعىن أعظم  ؛معرفة احلديث والفقه فيه أحب إلينا من حفظه :بعض أهل العلموهلذا قال  ،فيفتون به

                                           

 . ٦٥٧-٢/٦٥٦الصواعق املرسلة: انظر )١(
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القرآن وكثري مـن   وإذا كان لفظ ،وإذا كان كذلك كانت معرفته ونقله أبلغ من معرفة اللفظ ،من اهتمامهم باللفظ
|����m:إذا مسعت األمة عوامها وخواصها قوله تعاىل :وهلذا الوجه والذي قبله ؛فنقل املعىن أوىل ،احلديث منقوالً بالتواتر

����¡������~��}l وأكثـرهم ال   ،هو األعمال املشروعة :وأن احلج ،كةالذي مب :علموا أن املراد البيت، ٩٧: آل عمران
   . )١(حيفظ هذه اآلية

إن مجيع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إىل حرف واحد وهو احتمال اللفظ ملعىن آخر غري مـا   :الرابع
طـالق  فإنه ال ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص هلا ظواهر هي موضوعة هلا ومفهومة عند اإل ؛يظهر من الكالم

 غ فاملدار كله على احتمال إرادته ،لكن الرتاع أن اعتقاد ذلك املعىن يقيين ال حيتمل غريه أو ظين حيتمل غريه ؛منها
ومعلوم أن الطرق اليت يعلم ا انتفاء إرادته معىن يناقض ذلك املعىن طرق  ،معىن آخر غري الظاهر وعدم ذلك االحتمال

 ،بل قد يعلم السامع انتفاء معىن يناقض املعىن الذي ذكره املتكلم ضـرورة  ،كروهكثرية ال حيتاج شيء منها إىل ما ذ
وتارة يشتبه عليـه املـراد    ،وتارة ال يفهم مراده ،اوتارة حيصل له ذلك ظن ،وتارة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة

ن سبب االحتمال كون السامع فقد يكو ؛اليت ذكرها العشرة وهذا القطع والظن والشك له أسباب غري األمور ،بغريه
أو أن اللفظ قد اقترنت به قرينـة   ،أو أن له يف لغتهم معىن غري معناه يف لغة املتكلم ،مل يألف ذلك اللفظ يف لغة قومه

وقد تكون القرينة منفصلة يف كالم آخر حبيث  ،يقطع السامع معها باملراد فخفيت عليه أو ذهل عنها ولو نبه عليها لتنبه
فهذا قـد يقـع    ،أو ال يتفطن له فال يعرف املراد ،مع باملراد من جمموع الكالم فيخفى أحدمها على السامعجيزم السا

ا باإلضافة إىل ما يتقنونه من مراده ال نسبة له ولكنه قليل جد ،وهو من لوازم الطبيعة اإلنسانية غألعلم الناس خبطابه 
  !!وال سبيل لنا إىل اقتباس العلم واليقني منه ،ه ال يفيد اليقني مبرادفال جيوز أن يدعي ألجله أن كالم اهللا ورسول ،إليه

نفـي اـاز    :إنه موقـوف علـى   :ن قولهإ:((يف معرض نقده للرازي -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
فهو كما لو قيل  ،هذا تكثري للمقدمات من غري حاجة :فيقال ،والنقل :وقد يقول ،واالشتراك واإلضمار والتخصيص

على نفي احتمال آخر  :قالبل يكفي أن ي ،فهذا تكثري بال فائدة ،موقوف على نفي جماز الزيادة والنقص واالستعارة
   ...للفظ 

وإذا جاز أن يراد به ذلـك   ،اللفظ إذا ما دل على معىن داللة فالبد أن ينفي احتماله لغري ذلك املعىن..و
مث ذلك املعـىن   ،ا علم داللة الفظ عليهلكن إذا علم املراد قطع ،ه قطعيةاملعىن اآلخر النايف هلذا املعىن مل تكن داللت

ا هلذا املعىن مل تضر داللة اللفظ عليهاآلخر إن مل يكن منافي، وأما إن ناىف هذه الداللة كـان   ،اإذ دل عليهما مجيع
فنفس العلم باملراد ينفي كل  ،ومعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم بثبوت اآلخر ،ضدا للمعىن املراد

أنه ال ينفيه  افإنه إذا علم املراد علم قطع ،وهكذا الكالم يف نفي املعارض العقلي والسمعي ،احتمال يناقض ذلك
  .وإذا علم ثبوت الشيء علم انتفاء نقيضه قطعاً ،ألن ذلك نقيض له ؛دليل آخر ال مسعي وال عقلي

  .ونقيضه ،وعلى ما ينفي ضده ،ف على ما يدل على املرادأنه موقو :فحاصل كالمه ثالث مقدمات 
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 والعلم باملراد  ،فال حيتاج إال إىل العلم باملراد فقط ،الدال على املراد يستلزم الداللة على ضده ونقيضه :قالفي
كثرياا ما يكون علما خيرب فإن اإلنسان إذا مسع ،كالعلم مبجرد األخبار املتواترة ؛ا اضطراريبأمر قد حيصل عنـده   خمرب
 ،وقد يظنه ،فقد يعلم مراده ابتداء ،وكذلك إذا مسع كالم املتكلم ،مث يقوى باخلرب اآلخر حىت يكون علما ضروريا ،ظن

وقد يكون العلم باملراد  ،افيصري علمه مبراده ضروري ،وملا يدل على مراده ،أو يتكرر مساعه له ،مث يتكرر كالم املتكلم
ا ناستدالليوعلى أكثر  ،وقد يتوقف على مقدمتني ،وحينئذ فذلك يتوقف على مقدمة واحدة ،اظري.  

فهذا باطل  ،أما دعوى املدعي أن كل استدالل بدليل لفظي على مراد املتكلم يتوقف على عشر مقدمات
لم قـد تكـون   بل عامة املقدمات اليت يتوقف عليها فهم ومراد املتك ،وأبطل منه أن كل مقدمة فهي ظنية ،اقطع

مل  ،اونقل عنه متواتر ،إذا كان املراد قد بينه املتكلم بغري ذلك اللفظ :فإن قيل ،قطعية يف غالب األمر ملن تدبر ذلك
ا من اللفظيكن مستفاد، ؟ا من ذلك النقلبل يكون مستفاد!  

وأن وجوبه  ،لوا وجوب احلجوأن اللفظ دال عليه كما نق ،ونقلوا أنه هو املراد باللفظ ،نقلوا املراد :قيل هلم 
وأنه أريد ذا اللفظ وجوب حج البيـت  ، ٩٧: آل عمران ��m��¦¥��¤��£��¢����¡������~��}��|l:تعاىل مراد بقوله
وحنـو  ، ٤٣: البقرة ��m��n���m��l��kl:وقوله تعاىل، ١٨٥: البقرة ��m��i���hl:وكذلك قوله تعاىل ،الذي مبكة

فكالمها  ،وأراده غكما علم أن هذا املعىن قصده الرسول  ،ا أنه أريد به هذا املعىنطعفإذا مسع هذا اللفظ علم ق ؛ذلك
صيام رمضان  :لكن أقول ؛أنا أوجب احلج وصيام شهر رمضان فإن ذلك منقول بالتواتر :فلو قال قائل ،امعلوم قطع

كان هذا معلوم  ،واملراد به صالة اجلمعة ،وحج البيت املراد به حج بيوت العلم واحلكمة ،املراد به مواالة ثالثني رجالً
  .الفساد باالضطرار

 ف ما أريد باللفظ ابتداء من مل يعرف معناه فيطلب معرفة معناهوأيضرفيفسر له باملعىن املعلوم املنقول  ،ا فإذا ع
وما أخرب  ،اىل عليهفيذكر ما أوجب اهللا تع ،خرب بهأوما  ،وإذا مسع اللفظ ذكره ما أمر اهللا تعاىل به ،غعن الرسول 
وحنن ال ننكر أن بعض الناس قد يتوقف فهمه لبعض األلفاظ على ما ذكره من  ،ويصدق هذا ،ليفعل هذا ،اهللا تعاىل به

غالب آيات القرآن يف حق غالب الناس ال يتوقف على عشر  فإن ،لكن املنكر دعواه العموم والغلبة ،املقدمات الظنية
وإن قدر إن بعض اآليات يتوقف على هذا يف حق بعض الناس  ،ا من أظهر البهتانبل هذ ،مقدمات ظنية كما ذكره

أو قد نشأ ببادية بعيدة  ،كمن يكون حديث عهد باإلسالم ،وما جاء به ،وبعده عن معرفة الرسول ،فذلك لقوة جهله
فال جيعل  ،وال حرم اخلمر ،ةبل وال الصال ،فإنه قد ال يعرف أن اهللا تعاىل أوجب احلج والصيام ،عن دار العلم واإلميان

إال لتوقـف   ،كذلك إذا قُدر أن بعض الناس مل حيصل له علم مبعىن بعض اآليات ،ا يف حق غالب املسلمنيهذا حكم
 :قالوإن قُدر أنه مل حيصل مل جيز أن ي ،ذلك على أدلة ظنية يف حقه مل يلزم أن ال حيصل العلم ا وبغالب القرآن لغريه

  ....ايا من األدلة اللفظية ال ميكن أن يكون قطعإن شيئً :كما قال هذا القائل ،اد غري ممكنإن العلم باملر

معلوم فسادها  ،دعوى باطلة ،أن كل دليل مسعي موقوف على مقدمات ظنية :واملقصود هنا أن يتبني أن دعواه
وهذا مما يعلم  ،تكلم ال يكون إال ظناولكان العلم مبراد كل م ،ولو صح هذا لكان ال جيزم أحد مبراد أحد ،باالضطرار

وإذا كـان   ،فالعلماء أوىل بـذلك  ،وإذا كان آحاد العامة قد بني مراده بكالمه حىت يقطع مبراده ،فساده باالضطرار
 ،العلماء املصنفون يف العلوم يقطع مبرادهم يف أكثر ما يقولونه كما يقطع مبراد الفقهاء واألطباء واحلُسـاب وغريهـم  

وكالم اهللا تعاىل أكمل من كـالم   ،ا أوىل أن يبني مراده ويقطع بها ونصحا وبيانول الذي هو أكمل اخللق علمفالرس
ومعاين الكالم منقولة بالتواتر معلومة  ،بالقطع مبراد الرب فيه من كالم كل أحد ا فهو أوىلوأكمل بيان غالرسول 
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بل األمر موقـوف   ،وال نفي املعارض ،يف ذلك إىل نقل اللغة ال حيتاجون..واملسلمون  ،باالضطرار أعظم من ألفاظه
كـذلك   ،وقد يكون ظنا ،وقد يعلم بأدلة قطعية ،اطراروهذا قد يعلم اض ،على مقدمة واحدة وهو العلم مبراد املتكلم

ا مة اضـطرار و أكثره معلوم عند األمن أمساء الرب وصفاته ومن اليوم اآلخر كثري منه أ غه الرسول بالعلم مبا أخرب 
١())انقالً متواتر(.  

ا من األدلة إن شيئً :قالا من أن يوهذا أشد فساد ،إمكان القطع عن شيء من األلفاظ ىنف إن الرازي: اخلامس
وأنشر ألن العلم مبراد املتكلم أظهر ؛االعقلية ال ميكن أن يكون قطعي، ا وليس املراد بكون الدليل العقلي والسمعي قطعي

ا وخطأً وأم معصومون من الكذب عمد ،مث املتكلم إن كان ممن يعلم أن مراده حق ،ونه يدل على مراد املتكلمإال ك
فحينئذ نقطع بأن هذا حق  ،وهم قد أخربوا عن اهللا تعاىل ذا املعىن الذي أراده ،فيما يبلغونه وخيربون به عن اهللا تعاىل

  . )٢(ا وحقافإنا نقطع مبراده ال لكونه صواب ،بل جيوز عليه اخلطأ وأما إن مل يكن املتكلم كذلك ،يف نفس األمر

فإن ما أخرب به الصادق املصدوق ال يكون  ؛تارة تدل مبجرد اخلرب :األدلة السمعية تدل بطريقتنيإن : السادس
ن مملوء من ذكر األدلـة  والقرآ ،أو على إمكانه ،وتارة يكون قد بني األدلة العقلية اليت تدل على ما أخرب به ،إال حقا

والدالة  ،ورمحته ،وحكمته ،ومشيئته ،وقدرته ،وعلى علمه ،وعلى وحدانيته ،العقلية اليت هي آيات اهللا تعاىل الدالة عليه
 ،وقدرته ،وخلقه ،فإا تدل على نفسه ،اآليات العيانية وكذلك ما خيلقه من ،ووعده ووعيده ،على أمره ويه وإباحته

كما تدل عقوباته للمكذبني لألنبياء علـى  ،ورضاه ،وسخطه ،وبغضه ،وحبه ،ويه ،ا على أمرهأيضوتدل  ،ومشيئته
فاآليات املخلوقة العيانية تدل علـى   ،وبغضه لذلك ،وعلى يه عن تكذيبهم ،وحمبة ذلك ،أمره هلم باإلميان باألنبياء

 ،وعلى هذا ،لة املسموعة القرآنية تدل على هذاوكذلك اآليات املرت ،وعلى أمره ،وعلى خلقه ،وعلى شرعه هلم ،قدرته
وقد دل ذه اآليات القولية على االستدالل بتلك اآليات العيانية العقلية فإنه يدل على الدالئل العقليـة والسـمعية   

 ،لـنص وإن مل خيرب ا ا ،عرفت داللتها على املطلوب مبجرد العقلوما دل عليه من الدالئل العقلية  وإذا فهم ،كالمها
وأرشـدت إليـه    ،ا من األدلة السمعية واللفظية لكوا هي اليت دلت عليهوكان مستفاد ،كان هذا دليالً عقليا قطعيا

واهللا  ،ا مما يستفاد من كالم املخلوقني فما يستفاد من كالم اخلالق أعظم وأعلـى وإذا كان هذا موجود ،ونبهت عليه
  . )٣(تعاىل أعلم

يـدل   :أحـدمها   :نوعان ،إن أدلة القرآن والسنة اليت يسميها هؤالء األدلة اللفظية:((-:-يقول ابن القيم
والقرآن مملوء من ذكر األدلة العقلية اليت هـي  ، يدل بطريق التنبيه واإلرشاد على الدليل العقلي :والثاين ، مبجرد اخلرب

فآياته العيانية املشهودة يف خلقه تدل  ،رمحتهوعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته و ،آيات اهللا الدالة عليه
بل قد بني لعباده يف  ،فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقها ،وهو جمرد اخلرب ،على صدق النوع األول

  .كتابه من الرباهني الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية

                                           

 .٤٨٩-٨/٤٧٧بيان تلبيس اجلهمية )١(
 . ٤٨٣-٨/٤٨٢بيان تلبيس اجلهمية)٢(
 . ٤٨٤-٨/٤٨٣بيان تلبيس اجلهمية)٣(
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إن أراد به النوع املتضمن لذكر األدلة العقلية العيانية فهذا مـن   ؛يقنيإن تلك األدلة ال تفيد ال :فقول القائل 
إن  ،ا على وجوده ووحدانيته وصفات كمالهفإن آيات اهللا اليت جعلها أدلة وحجج ،أعظم البهت والوقاحة واملكابرة

مل تفد يقينقد أقام سبحانه األدلـة القطعيـة   ف ،وإن أراد به النوع األول الدال مبجرد اخلرب ،اا مل يفد دليل مبدلول أبد
فلم حيل عباده فيه على خرب جمرد ال يستفيدون ثبوته إال من اخلرب نفسه دون الدليل الدال  ،والرباهني اليقينية على ثبوته

بل هو األدلة املتعددة الدالة علـى التوحيـد    ،وهذا غري الدليل العام الدال على صدقه فيما أخرب به ،على صدق اخلرب
ا قد تضمن من الرباهني واألدلة العقلية علـى هـذه   فال جتد كتاب ،ت الصفات والنبوات واملعاد وأصول اإلميانوإثبا

  . )١())٦: اجلاثية ��m��}��|��{��z������y��x��wl:املطالب ما تضمنه القرآن فأدلته لفظية عقلية فإن مل يفد اليقني

فإن  ؛نفي عام وقضية سالبة كلية ،يقني إال عند أمور عشرةالدليل اللفظي ال يفيد ال :رازيإن قول ال: السابع
أراد أن أحدوإن أراد به أنه ال يعلم  ،ا إال عند هذه األمور العشرة فكذب ظاهرا من الناس ال يعلم مراد متكلم ما يقين

أوهلـم إىل آخـرهم    فإن الصحابة كلهم من ؛اأحد املراد بألفاظ القرآن والسنة إال عند هذه األمور ففرية ظاهرة أيض
بل مل خيطـر   ،والتابعني كلهم وأئمة الفقه كلهم وأئمة التفسري كلهم مل يتوقف علمهم مبراد الرسول على هذه األمور

   .ومل يذكرها أحد منهم يف كالمه ،بباهلم

وإن  !؟ا مل حيصل له اليقني من كالم اهللا ورسـوله ا أن أحدا كليا عامأن حيكم حكم ازيفكيف يستحل الر 
ا حىت تبني أن حمل الرتاع بينك وبني هذا ال يفيدك شيئً :قيل له ،آخر أراد به أا ال تفيد اليقني يف شيء وتفيده يف شيء

أن استفادم اليقني منـه أعظـم مـن     قررونفهم ي ،أهل السنة وأنصار اهللا ورسوله من النوع الذي ال يفيد اليقني
فإن غاية ما عندك أنك  ،ليس لك أن حتكم عليهم بأم مل يستفيدوا منه اليقنيو ،استفادم اليقني من كالم كل متكلم

   !؟فكيف ساغ لك أن حتكم على غريك ذا ،ومل تفز به ،أنت فاقد اليقني مل تظفر بربده

 ؟فإن أردت بذلك أين أنا ال أستفيد اليقني من هذه األدلة إال بعد هذه األمور العشرة فعلمت أن غريي كذلك 
عند رجل أو  فإنه من املعلوم بالضرورة أن الشيء الواحد يكون جمهوالً ،هذا من أبطل الباطل عند كل عاقل :لهقيل 

واالشتراك يف املعلومات الضروريات غري واجب  ،ا عند آخرونظري ،ا عند شخصوضروري ،ا عند آخرومعلوم ،طائفة
وكان أبو بكر يعلم  ،ال النيب باالضطرار ما مل يعلمه غريهمفالصحابة كانوا يعلمون من أحو ؛والواقع خالفه ،وال واقع

وكان التابعون يعلمون من أحوال الصحابة باالضطرار  ،ا ماال يعلمه غريه وال يفهمهمن حال رسول اهللا وكالمه يقين
وأنه يرى  ،ليلة أخرب أن اهللا يرتل إىل مساء الدنيا كل غ وأهل احلديث يعلمون باالضطرار أن النيب ،ماال يعلمه غريهم

وأنه أخرب خبروج الـدجال   ،ا من أهل التوحيد مث خيرجهم بالشفاعةوأنه يدخل النار قوم ،باألبصار جهرة يوم القيامة
وأهل احلديث جازمون به  ،ونزول املسيح من السماء وطلوع الشمس من مغرا وغري ذلك مما جيهله كثري من الناس

وكذلك العلماء بالتفسـري واحلـديث يعلمـون     ،ة وهاجر إىل املدينة ومات امتيقنون له كتيقنهم أنه بعث من مك
وسـورة األنعـام    ،باالضطرار أن سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واألنفال وبراءة مدنيات نزلن بعد اهلجرة

ون ذلك ضـرورة  وأكثر الناس ال يعلم ،واألعراف ويونس وهود ويوسف والكهف والنحل مكيات نزلن قبل اهلجرة
وال نظروال  ،وال بني املسلمني ،ا بني مجيع الناسا مشتركًا فليس املعلوم من أقوال الرسول وسريته ومراده بكالمه أمر

                                           

 . ٧٩٤-٢/٧٩٣الصواعق املرسلة )١(
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ا ال من العامل وال يف العلوم أمكن يف كثري من مراد الرسول باالضطرار أن ا مضبوطًوإذا مل يكن هذا أمر ،بني العلماء
  .وغري معلومة البتة عند آخرين ،ضرورية عند آخرين ،تكون مكتسبة عند قوم

فهذا ال  :قيل له ،أردت أن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني عند من ال يعرف مدلوهلا إال ذه املقدمات :وإن قال 
صيل وذلك من باب حت ،امن مل يعرف مراد املتكلم إال مبقدمة ظنية كان استدالله بكالمه ظني :فكأنك قلت ،فائدة فيه
ا فإنه إذا كان هذا مـرادك  وأيض ،اوكذلك من مل يعرف الدليل العقلي إال مبقدمة ظنية كان استدالله به ظني ،احلاصل

فكيف حتكم حكما عامفبطل حكم هذه القضية الكاذبة أن األدلة اللفظيـة ال   ،ا أن األدلة اللفظية ال تفيد اليقنيا كلي
  :يوضحه.مدتفيد اليقني على كل تقدير وهللا احل

 ،إن الذين مل حيصل هلم اليقني باألدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل هلم اليقني باألدلة السمعية: الثامن 
فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون  ؛والشكوك القادحة يف العقليات أكثر بكثري من الشكوك القادحة يف السمعيات

أما املتكلمون الذين عدلوا عـن   ،ا ال يتطرق إليه شك وال شبهةوجبه اعتقادملراد اهللا ورسوله جازمون به معتقدون مل
فيها  ميثبت هلال  ،اا واضطرابحرية وتناقض الناس أشدهم االستدالل باألدلة السمعية إىل األدلة العقلية يف املسائل الكبار 

 موتتعارض عنده ونقفتووي حيتارونوتارة  ،به ونبضده وجيزم ونوتارة يقول ،به ونبالقول وجيزم ونبل تارة يقول ،قول
فمن الذي شكا من  ،مبا أفادم األدلة العقلية من ضد اليقني ومن احلرية والشك، وقد اعترف فضالؤهم األدلة العقلية

له أو ليس ا هدى اهللا أنبياءه ورس !؟ومن الذي ذكر أا حريته ومل ده !؟القرآن والسنة واألدلة اللفظية هذه الشكاية
: سـبأ ��mW�����V��U��T��S��R��QP��O���N���M���L���K��J �l:قال تعاىل ألكمل خلقه وأوفرهم عقالً !؟وخري خلقه

ن ياملـتحري  ذا الرازي وأمثاله منوه ،خيرب أن اهتداءه باألدلة اللفظية اليت أوحاها اهللا إليه فهذا أكمل اخللق عقالً ، ٥٠
   .)٢)(١(رمتين بدائها وانسلت :وهذا موضع املثل املشهور ،ا وال هدىا وال علما ال تفيد يقينإ :يقولون

وظواهر حتتمل غري معناهـا   ،انصوص ال حتتمل إال معىن واحد :ن ألفاظ القرآن والسنة ثالثة أقسامإ: التاسع
فهو يفيد اليقني  :ولفأما القسم األ ؛وألفاظ حتتاج إىل بيان فهي بدون البيان عرضة االحتمال ،اا مرجوحبعيد احتماالً

ا كقوله تعاىلمبدلوله قطع:��m��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À��¿��¾������½��¼��»��ºl فلفـظ األلـف ال    ،١٤: العنكبوت
 ،وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضـرب ، ولفظ قومه ،وكذلك لفظ نوح ،وكذلك لفظ اخلمسني، حيتمل غري مسماه
  .هذا شأن مفرداته

صرحية يف املعىن فهي  ،على أصح وجوه التركيب وأبعدها من اللبس وأشدها مطابقة للمعىن وأما تركيبه فجاء 
   .واملخاطبون به يعلمون باالضطرار مراده منها ،الذي قصد ا

ولكن قد اطردت يف موارد استعماهلا على معـىن   ،ظواهر قد حتتمل غري معانيها الظاهرة منها :والقسم الثاين 
  .نصوص اليت ال حتتمل غري مسماهافجرت جمرى ال ،واحد

                                           

يد مناة كان تزوج رهـم  املثل أن سعد بن ز قصةووهذا مثل يضرب ملن يعري صاحبه بعيب هو فيه،  اخلروج من اجلماعة،: االنسالل)١(
: فقالت هلا أمها. ياعفْالء: بنت اخلزرج بن تيم اهللا، وكانت من أمجل النساء، فولدت له مالك بن سعد، وكان ضرائرها إذا ساببنها يقلن

 . ١/٢٨٦، جممع األمثال، للميداين،٢/٤٠١ذيب اللغة: انظر .إذا ساببنك فابدئيهن ا، ففعلت، فقيل هلا ذلك
 . ٦٧٠-٢/٦٦٣الصواعق املرسلة: انظر )٢(
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   .والقسمان يفيدان اليقني والقطع مبراد املتكلم 

والثاين  ،فاألول يفيد اليقني بنفسه ،إذا أحسن رده إىل القسمني قبله عرف مراد املتكلم منه :وأما القسم الثالث 
ا ملن له عناية بالقرآن وهذا ظاهر جد ،هوالثالث يفيده إحسان رده إىل القسمني قبل ،يفيده باطراده يف موارد استعماله

  . )١(وألفاظه ومعانيه واقتباس املعارف واليقني منه

إما أن يريد به نفي اليقني يف باب  ؛إن كالم اهللا ورسوله ال يستفاد منه علم وال يقني قول الرازيإن : العاشر
وبـاب   والقضاء والقدرأو يف باب الصفات  ،فقط دون باب املعاد واألمر والنهي والقضاء والقدر األمساء والصفات

 ؛فما جوابك للفالسفة املنكرين ملعاد األبدان :قيل لهه وهو مراد :فإن أراد األول ،أويف اجلميع ،املعاد فقط دون األمر
األدلة اللفظية ال تفيد  :فقالوا ،حيث احتججت عليهم بأنا نعلم بالضرورة أن الرسل جاءوا به فرده عليهم تكذيب هلم

   !؟اليقني

قد عارضتها قواطع عقلية  والقضاء والقدر ومسائلها الفرق بيننا وبينهم أن آيات الصفات وأخبارها :فإن قلت 
أما أهل القرآن والسنة فيجيبونك بأن تلك املعارضات هذيانات ال حقيقـة هلـا    :قيل ،تنفيها خبالف نصوص املعاد

 �mk�������j������������������i�����}��|��{��z��yx��w��v��u��t���s��r��q��p����o��n��m��ll: وشبهات خيالية

  . ٣٩: النور

بـل هـذه    :فإن قلت ،ونصوص املعاد قد عارضها قواطع عقلية تنفيها :وأما أشباهك من الفالسفة فيقولون 
، ونصوص مسائل القضـاء  والشبهات اليت تعارض نصوص الصفات ،صدقت :قيل ،شبهات باطلة ومقدمات كاذبة

فإن الشبهات العقلية املعارضة لنصوص األنبياء ليس هلا حد تقف  ،واملقدمات اليت ختالفها أكذب بكثري ،أبطل القدرو
ومعارضة املشركني ملا دعت  ،بل قد عارض أرباب املعقول الفاسد مجيع ما جاءوا به من أوله إىل آخره بعقوهلم ،عليه

فهلموا نضع الشبهات  ،ملا أخربوا به من املعاد بشبهام )٢(الدهرية إليه الرسل من التوحيد بشبهام من جنس معارضة
وإن زعمت أا ال تفيد اليقني ال يف باب اخلرب عن  ،مجيعها يف امليزان وحنكها على احملك يتبني أا زغل وزيف كلها

فقد انسلخت من  ،مر والنهياملعاد واليوم اآلخر وال يف باب األ القضاء والقدر، وال يف باب اهللا وصفاته وال يف باب
ا وكنت يف العقل الصحيح أشد قدح ،وجاهرت بالقدح يف النبوات والشرائع ،العقل واإلميان انسالخ احلية من قشرها

  . )٣(تعاىلفإنه ليس يف املعقول شيء أصح مما جاءت به الرسل عن اهللا 

إما أن يدعيـه حيـث ال    ؛قني وال علمأن كالم اهللا ورسوله ال يستفاد منه ي لرازيإن دعوى ا:احلادي عشر
فإن ما جاء به الشـرع   ؛أو حيث ال يعارضه وال يوافقه ،أو حيث يعارضه يف زعمه ،يعارض العقل السمع بل يوافقه

ماال حييله العقل  :والثالث، ما يوافق العقل :والثاين ،ما خيالف ظاهره صريح العقل :أحدها :ثالثة أقسام الرازيعند 
ال يفيد يف شيء من هذه األقسام الثالثـة   :يقال له ،إن كالم اهللا ورسوله ال يفيد اليقني :رازيقول الف ،وال يقتضيه

                                           

 . ٦٧٢-٢/٦٧٠الصواعق املرسلة: انظر )١(
: انظر. فرقة إحلادية تنكر اخلالق سبحانه، وتقول بقدم العامل، وتنفي البعث واحلساب واجلنة والنار، فنهاية اإلنسان هي موته: الدهرية )٢(

 . ١٧٧عجم ألفاظ العقيدة، م٢/٧٦٧، عقائد الثالث والسبعني فرقة١٢٥التبصري يف الدين
 . ٦٧٨-٢/٦٧٧الصواعق املرسلة: انظر)٣(
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 ،اا ظـاهر فإن كان مراده النفي يف مجيع األقسام كان ذلك عناد ؛أو فيه ويف الثالث ،أو يف األول منها خاصة ،عندك
هـذا   :قيل له ،وهو الذي يريده ،ده فيما خيالف صريح العقلوإن كان مراده أنه ال يفي ،ا يف كالم اهللا ورسولهوإحلاد

فال يعارض السمع الصحيح الصريح إال معقول فاسد تنتهي مقدماته إىل املكابرة  ،ا فهو حمالالفرض وإن اعتقدته واقع
الصريح يفـارق  وقد تدبر أنصار اهللا ورسوله وسنته هذا فما وجدوا حبمد اهللا العقل  ،أو التقليد أو التلبيس واإلمجال

وما وجدوا العقل املعارض له إال مـن أفسـد العقـول     ،بل هو خادمه وصاحبه والشاهد له ،النقل الصحيح أصالً
يعتقد  أنوجيب على املسلم الذي هللا ولكتابه وقار وعظمة يف قلبه  ،وأسخفها وأشدها منافاة لصريح العقل وصحيحه

فإن اهللا سبحانه أقام احلجة على اخللق بكتابـه   ،ا على نورله كان نورفإذا ظهر له تفصي ،هذا وإن مل يظهر له تفصيله
وال ميكن أن حييل الرسول الناس  ،وال ما خيالف العقل ،فال ميكن أن يكون فيهما ما يظهر منه خالف احلق ،ورسوله

   . )١(اضح وهللا احلمدوهذا و ،على ما يناقض كالمه من عقليام وقضائه وقدره  وأفعالهاهللا يف اهلدى والعلم وصفات

أتريد به أن كل دليل منها يقف على جمموع  ،األدلة اللفظية موقوفة على هذه املقدمات :كإن قول: الثاين عشر
فإن أردت األول فهو مكابرة ظـاهرة يردهـا    !؟أم تريد به أن جنسها يقف على جنس هذه العشرة ،األمور العشرة

وإن أردت الثاين فاألدلة  ،كالم من غري أن ختطر هذه العشرة أو شيء منها ببالهفإن مجهور الناس يعلم مدلول ال ؛الواقع
فإنه ما من مسألة عقلية إال وهي متوقفة على مقدمات غـري   ؛العقلية تتوقف على ما به مقدمة أو أكثر ذا االعتبار

  . وإمنا هو أمر نسيب إضايف فما يتوقف عليه داللة الدليل ال ضابط له ،املقدمات اليت يتوقف عليها مسألة أخرى

فإن من  ؛خطأ ظاهر واللغة بتوقف داللة الدليل على معرفة اإلعراب والتصريف الرازي إن حكم: الثالث عشر
وأن االسم يدل على املسمى يف لغة  احلكيم، كالرمحن الرحيم امللك القدوس السالم املؤمن عرف أن هللا األمساء احلسىن

بداللة هذه األمساء على الرب سبحانه على معرفته بأن االسم مشتق من السـمو أو مـن   مل يتوقف يف العلم  ،العرب
   .يف ذلك السمة واالختالف

ومن املعلوم أن داللة القرآن والسنة على معانيها من جنس داللة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه مـن  
  .ع بين آدمتلك اللغة، وهذا ال خيص العرب وحدهم، بل هو أمر ضروري جلمي

إن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه، فألفاظه متواترة، وإعرابه متواتر، ونقل معانيه أظهر : مث يقال
من نقل ألفاظه وإعرابه، فإن القرآن لغته وحنوه وتصريفه ومعانيه كلها منقولة بالتواتر، ال حيتاج يف ذلـك إىل نقـل   

  .  )٢(غريه

هذا ال حيتاج إليه يف  إن:، يقال فيهإن ذلك يتوقف على نفي التخصيص واإلضمار :زيالرا قول: الرابع عشر
كداللة األعالم ولفظ العدد وأمساء  ؛فإا تدل على مسماها داللة سائر األلفاظ على معانيها ؛فهم معاين األلفاظ املفردة

ا كاحتمال كون اللفظ الذي له حقيقة صواحتمال كون اللفظ العام خا ،األزمنة واألمكنة واألجناس على موضوعاا
انتفاء الدليل الذي  وال حيتاج يف فهم ما هو جار على أصله إىل أن يعلم ،وهذا منفي باألصل ،يف غري حقيقته مستعمالً

                                           

 . ٦٨٠-٢/٦٧٩الصواعق املرسلة: انظر )١(
، ٧٤٤-٧٤٢،  ٦٨١-٢/٦٨٠الصواعق املرسـلة : ، وانظر١٥٦-١/١٥٥موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٢(

٧٤٩-٧٤٦ . 
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 ،ا جلواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل أو جماز أو غري ذلكوإال مل يفهم مدلول لفظ أبد ،خيرجه عن أصله
  .ا وهو ال يعلم ناسخهجلواز أن يكون منسوخ ؛ك مل يكن أحد حيتج بدليل شرعيولو ساغ ذل

  : اإلضمار على ثالثة أنواع :مث يقال

ومل  ،فإنه لو سلط عليه اإلضمار فسد التخاطـب  ،وهو حال أكثر الكالم ،ايعلم انتفاؤه قطع ما: األول نوعال
فكل  ،وباب اإلضمار ال ضابط له ،ىن وال يدل املخاطب عليهاإذ ميكنه أن يضمر كلمة تغري املع ،يفهم أحد مراد أحد

ـ   ،ا خيرجه عن ظاهرهمن أراد إبطال كالم متكلم ادعى فيه إضمار ��m���k��j��i:هفيدعي ملحد اإلضـمار يف قول

��m��ll ويدعي يف قوله ،وكلم ملك اهللا موسى :أي، ١٦٤: النساء:��m��}��|��{��z�����yl إضمار ، ٥: طه
  ..، وهكذانملك الرمح

أنه قد ج الطريق وفتح الباب لكل ملحد على وجه األرض وزنديق وصاحب بدعـة   :ولو علم هذا القائل
يدعي فيما حيتج به ملذهبه عليه إضمار كلمة أو كلمتني نظري ما ادعاه الختار أن خيرس لسانه وال يفتح هذا الباب على 

  .حلجج اهللا من كتابهفإنه مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل  ،نصوص الوحي

��m�������V��U:ا كقوله تعاىلفكأنه مذكور يف اللفظ وإن حذف اختصار ،ما يشهد السياق والكالم به :النوع الثاين

� �Z�� YX��Wl فكان حذفه  ،فذكره نوع من بيان الواضحات ،فكل واحد يعلم أن املعىن فضربه فانفلق، ٦٣: الشعراء
   . الفهفإن الوهم ال يذهب إىل خ ،أحسن

¼��½��¾��¿����m��Ì��Ë��Ê�����É��È����Ç���Æ��Å����Ä���Ã��Â���Á��À:وكذلك قوله تعاىل 
��Î��Íl ا إىل أبيهم، ٦٣ – ٦٢: يوسف م وصلوام جعلوها يف رحاهلم وأومثل  ،فكل أحد يفهم من هذا السياق أ

فكيف يتوقف فهـم   ،ذلك مع أنه مراد وال بدوفهم الكالم ال يتوقف على أن يضمر فيه  ،اهذا يف القرآن كثري جد
الكالم الذي ال دليل فيه على اإلضمار بوجه وهو كالم مفيد قائم بنفسه معط ملعناه على دليل منفصل يدل علـى أن  

وهل يتوقف أحد من العقالء يف فهم خطاب غريه له على هذا الدليل أو خيطر  !؟املتكلم مل يضمر فيه خالف ما أظهره
   !؟بباله

فهذا إذا قام الدليل على أن املتكلم به عامل ناصح مرشد  ،كالم حيتمل اإلضمار وحيتمل عدمه :والنوع الثالث 
وأن هذا هو املعروف املألوف  ،وحسم مواد اللبس ومواقع اخلطأ ،قصده البيان واهلدى والداللة واإليضاح بكل طريق

   . )١(ده ما دل عليه ظاهر كالمه دون ما حيتمله باطنهمل يشك السامع يف أن مرا ،من خطابه وأنه الالئق حبكمته

 ؛وهو أن خيفي املتكلم يف نفسه معىن ويريد من املخاطب أن يفهمه ،إن اإلضمار هو اإلخفاء : اخلامس عشر 
بل ا ا حمضمن السياق مل يكن ذلك إضمار فإن جعل له عليه دليالً ،أو ال ،من اخلطاب فهذا إما أن جيعل له عليه دليالً

ومن قرائنه املتصلة  ،ومن سياقه ،وداللة اللفظ قد حتصل من صرحيه تارة ،يكون قد أظهره له مبا دله عليه من السياق
فإنه مل يقصد  وإن مل جيعل له عليه دليالً ،فهذا ال حمذور فيه إذا كان املخاطب قد دل السامع على مقصوده ومراده ،به

                                           

 . ١٥٧-١/١٥٦موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة، ٧١٤-٧١٠، ٦٨٣-٢/٦٨١الصواعق املرسلة: انظر )١(



 -٨٥-  

فإن هذا كذب صريح عليه فتأمله  ،فال يقال إن كالمه دل عليه باإلضمار ،ذكوربيانه له بل عدل عن بيانه إىل بيان امل
  )١(.فإنه واضح

فإن نظم الكـالم   ؛ا من منط ما قبلههذا أيض :؛ يقال فيهوعدم التقدمي والتأخري :الرازي قول :السادس عشر
فـال   ،واملؤخر مؤخر ،فاملقدم مقدم ،د منها على املألوف املعتاالطبيعي املعتاد الذي علمه اهللا لإلنسان أن يكون جاري

وحيث قدموا املؤخر من املفعـول   ،يفهم أحد قط من املضاف واملضاف إليه يف لغة العرب إال تقدمي هذا وتأخري هذا
 :فـإذا قـالوا   ،على ذلك لئال يلتبس اخلطاب وحنوه وأخروا املقدم من الفاعل وحنوه فال بد أن جيعلوا يف الكالم دليالً

ضرب موسى عيسى مل يكن عندهم املقـدم إال   :إذا قالواو ،ا عمرو مل يكن يف هذا التقدمي والتأخري إلباسيدضرب ز
   . )٢(فإذا أرادوا بيان أنه املفعول أتوا مبا يدل السامع على ذلك ،الفاعل

االشتراك وسائر ويف احلقيقة باحتمال ااز والنقل و ،إن القدح يف داللة العام باحتمال اخلصوص :السابع عشر
ألا على هذا ال تفيد علما وال تكسـب   ،ويبطل أوامره ونواهيه ،يبطل حجج اهللا على خلقه بآياته ه الرازيما ذكر

  )٣(!يقينا

وموقوف على العلم بعدم املعارض العقلي باطل؛ إذ يلزم عليه أال يوثق بداللة أي : قول الرازي: الثامن عشر
كن هو عدم العلم باملعارض العقلي، وليس هذا علما بعدمه، كما صرح الرازي بـذلك؛  دليل شرعي؛ ألن غاية ما مي

  .فعدم العلم باملعارض العقلي ال يفيد العلم بالعدم، فعلى هذا ال ميكن القطع بعدم املعارض العقلي حبال

إذا عارضـه  إن الدليل الصحيح ال ميكن أن يعارضه عقل صحيح سليم من الشبهات والشهوات، و: مث يقال
  .عقل علمنا فساد العقل ال بطالن النقل

وأيضا فإن صاحب هذا القول قد أتى مبقوالت تخالف صريح العقول السليمة، يدركها من نـور اهللا قلبـه   
  )٤(!باإلميان، واهللا املستعان

العقـل   وذا يتبني أن الرازي خطأ خطأين؛ خطأ على السمع، فقد فهم منه خالف مراد املتكلم، وخطأ على
   )٥(!خبروجه عن حكمه

العلم بقطعية الدليل السمعي مشروط بالعلم بعدم املعارض العقلي، قول باطل : إن قول الرازي: التاسع عشر
  :لوجوه

                                           

 . ٢/٧١٤الصواعق املرسلة )١(
 . ٧٢٣-٢/٧١٤الصواعق املرسلة: انظر )٢(
 . ٦٩٢-٢/٦٨٣الصواعق املرسلة: انظر )٣(
 . ٧٧٣، ٧٣٢-٢/٧٣١الصواعق املرسلة: وانظر. ١/١٥٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٤(
رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد،  . ، ط١/١١٤، خمتصر الصواعق املرسلة٢/٧٣١الصواعق املرسلة: انظر )٥(
 . أضواء السلف. ، ط١/٢١٢
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فال جيـوز أن يكـون صـدقه     ،اوثبوت ما أخرب به مطلقً ،صدق الرسول ىأن الدليل العقلي دل عل :أحدها
  !ا بعدم املعارضمشروطً

جلواز أن يكون  ،فساده مل تثق بشيء منه ىإن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال عل يها الرازيأ أنك :الثاين
  .علمت صحته بالعقلإنك  :تقول وأنت ،فال تكون قد علمت بعقلك صحته البتة ،فساده ىيف عقل غريك ما يدل عل

فإذا جوز اوز أن يكون يف  ؛طالًا أو باأن ما يستخرجه الناس بعقوهلم أمر ال غاية له سواء كان حقً :الثالث 
جلواز أن يكون يف املعقوالت اليت مل تظهر له بعد  ؛املعقوالت ما يناقض خرب الرسول مل يثق بشيء من أخبار الرسول

أو أثبت  ،مبا مل ينفه العقل ، ومن مسائل القضاء والقدرأنا أقر من الصفات: ومن قال ،ما يناقض ما أخرب به الرسول
فإن تصديقه بالسمع مشروط بعدم جنس ال ضـابط لـه وال    ؛ت ما مل خيالفه العقل مل يكن لقوله ضابطمن السمعيا

   .فال يبقي مع هذا األصل إميان ،ا بعدم ما ال ينضبط مل ينضبطوما كان مشروطً ،منتهى

إن علمـاء   :بل يكون كما قال األئمـة  ،وهلذا جتد من تعود معارضة الشرع بالرأي ال يستقر يف قلبه اإلميان 
من تكلم  :ومرادهم بأهل الكالم ؛أهل اإلسالم ىقل أحد نظر يف الكالم إال كان يف قلبه غل عل: وقالوا ،الكالم زنادقة

   .يف اهللا مبا خيالف الكتاب والسنة

: قال فمىت ،ا بعدم معارضليس مشروطً ،اا جازما حىت يؤمن بالرسول إميانال يكون الرجل مؤمن: ففي اجلملة 
فهذا أصل عظيم جتب معرفته فإن هذا الكالم هـو   ،ا بهمن خبربه إال أن يظهر له معارض يدفع خربه مل يكن مؤمنأؤ

  .)١(ذريعة اإلحلاد والنفاق

   :يدور على ثالث مقدمات الرازيإن حاصل كالم : العشرون

   . إن العلم مبراد املتكلم موقوف على حصول العلم مبا يدل على مراده :األوىل 

   . إنه ال سبيل إىل العلم مبراده إال بانتفاء هذه األمور العشرة :ثانيةال 

   .إنه ال سبيل إىل العلم بانتفائها :الثالثة 

والعلـم مبـراد    ،أما املقدمة األوىل فصحيحة ؛واألخريان كاذبتان ،فهذه ثالث مقدمات األوىل منها صادقة 
املتكلم كثريا ما يكون علممبخرب األخبار املتواترةكالعلم  ؛اا اضطراري، ا خيرب بأمر حصل عنده فإن اإلنسان إذا مسع خمرب

 ،بالضرورة فكذلك إذا مسع كالم املتكلم فقد يعلم مراده ابتداًء ،اا ضروريمث يقوى باملخرب اآلخر حىت يصري علم ،ظن
   . اعلمه مبراده ضروريمث يتكرر كالم املتكلم أو يتكرر مساعه له وملا يدل على مراده فيصري  ،وقد يظنه

وقد يتوقف على مقدمتني أو  ،ا وحينئذ فقد يتوقف على مقدمة واحدةنظري وقد يكون الكالم باملراد استدالالً 
وحضور  ،وقلة حتصيله وكثرته ،وسرعة إدراكه وبطئه ،وما عنده من القوة القريبة والبعيدة ،أكثر حبسب حاجة السامع

فدعوى املدعي أن كل استدالل بدليل لفظي فإنه يتوقـف علـى عشـر     ،تكلم وضعفهوكمال بيان امل ،ذهنه وغيبته
امقدمات فهذا باطل قطع .   

                                           

 .١٧٨-١/١٧٧درء التعارض: انظر )١(
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فإن عامة املقدمات اليت يتوقف عليها فهم مراد املتكلم قطعية يف  ،وأبطل منه دعواه أن كل مقدمة فهي ظنية 
   . الغالب

ا إذ فإن هذا باطل قطع ؛م بانتفاء الدليل الدال على نقيضهوأبطل من ذلك دعواه أنه ال يعلم املراد إال بعد العل 
   . فنفس العلم باملراد ينفي كل احتمال يناقضه ،من املعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم بثبوت الضد اآلخر

يل آخر ال عقلي ا أنه ال ينفيه دلفإنه إذا علم املراد علم قطع ،وهكذا الكالم يف نفي املعارض العقلي والسمعي 
   . ألن ذلك نقيض له ؛وال مسعي

العلم مبدلول كالم اهللا  :بأن نقول ،وإذا علم ثبوت الشيء علم انتفاء نقيضه وحينئذ فينقلب هذا القانون عليه 
فـإن   ،فنحن نستدل على بطالن كل ما خيالفه ويناقضه بثبوت العلم به ،ورسوله علم يقيين قطعي ال حيتمل النقيض

وحينئذ فيقطع ببطالن كل شبهة عقلية تناقض مدلول كالم اهللا ورسوله  اآلخر،الضدين يستلزم نفي الضد  ثبوت أحد
   . وإن مل ينظر فيها على التفصيل

وأقرب إىل العقل واإلميان وتصديق الرسل وإقـرار كـالم اهللا   الرازي،  وهذا األصل العظيم أصح من قانون 
  .)١(حهيوض ،ورسوله على حقيقته وما يظهر منه

وهو أن أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقني من كالم اهللا ورسوله مضطربون  :عشروناحلادي وال
وأن خمالفه قد خرج عن صريح  ،وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه ،يف العقل الذي يعارض النقل أشد اضطراب

مث نقول للجميع بعقل من منكم يوزن كالم  ،ألخرىونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة ا ،فنحن نصدق مجيعهم ،العقل
  !ل أو فوضفما وافقه قبل وأقر على ظاهره وما خالفه رد أو أو !؟ا لهوأي عقولكم جتعل معيار ،اهللا ورسوله

وأي عقولكم هو إحدى املقدمات العشر اليت تتوقف إفادة كالم اهللا ورسوله لليقني على العلم بعدم معارضته  
   !؟له

الشـيعة؟، أم عقـل    أم عقـل  )٢(أم عقل املالحدة؟،ملعتزلة؟، أم عقل األشاعرة؟، أم عقل الفالسفة؟، اأعقل 
فكل هؤالء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يدعي  عقل اجلهمية؟،عقل الباطنية؟، أم عقل اخلوارج؟، أم  ، أم)٣(االحتادية؟

                                           

 . ٧٨١-٢/٧٧٩الصواعق املرسلة: انظر )١(
بالعدول عن احلق الواجـب  : إحلاد يف أمساء اهللا: امليل عما جيب اعتقاده أو عمله، وهو أقسام: حامليل، ويف االصطال: اإلحلاد يف اللغة)٢(

بنسبتها إىل غري اهللا أو اعتقاد شريك فيها  : بتكذيبها أو حتريفها أو عصيان أحكامها، وإحلاد يف آياته الكونية: فيها، وإحلاد يف آياته الشرعية
ينكرون وجود اهللا، ويدعون أن الكون وجد بال خالق، وأن املادة أزلية أبديـة، وينكـرون الشـرائع     إحلاد الذين: وأشد أنواع اإلحلاد

 .٤٩-٤٨، معجم ألفاظ العقيدة ٨٠٧-٢/٨٠٣املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، : انظر. والنبوات
أو بعض خملوقاته،  مبخلوقاته، ألا واحدا، واالحتادية هم القائلون باحتاد اهللا االمتزاج بني شيئني، حىت يصريا شيئً االحتاد هو: االحتادية)٣(

: وهو اعتقاد كون الوجود هو عني اهللا، أي: االحتاد العام: أي اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عني وجود اهللا، وهو على قسمني
وهو اعتقاد أن اهللا احتـد بـبعض دون بعـض،    : الوجود، واحتاد خاص أن اخلالق متحد باملخلوقات مجيعها، وهذا قول القائلني بوحدة

موسـوعة مصـطلحات التصـوف    :انظـر . والقائلون بذلك نزهوه عن االحتاد باألشياء القذرة، وقالوا إنه يتحد باألنبياء أو الصـاحلني 
= 



 -٨٨-  

ذه عقوهلم تنادي عليهم يف كتبهم وكتب الناقلني هأن املعقول الصريح معه، وأن خمالفيه خرجوا عن صريح املعقول، و
ا لنصوص الوحي واجعلوه ميزان وقد عرضها املعتنون بذكر املقاالت فامجعوها إن استطعتم أو خذوا منها عقالً ،عنهم

مث اعذروا بعد من قدم كتاب اهللا وسنة رسوله الذي يسمونه األدلة اللفظية  ،ا على ذلكوعيار ،وما جاءت به الرسل
 إن كتاب اهللا وسنة رسوله :وقال ،على هذه العقول املضطربة املتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار اهللا ورسوله عليها

فـإذا   ،وهذه العقول املضطربة املتناقضة إمنا تفيد الشكوك واحلرية والريب واجلهل املركـب  ،يفيد العلم واليقني غ
ورمي ذه العقول حتت األقدام وحطت حيث حطهـا اهللا وحـط    ،تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصريح

  . )١(أصحاا

  :)٢(أنه يلزم على هذا القانون أمور باطلة؛ منها: الثاين والعشرون

 . )٣(أنه ال جيزم أحد مبراد أحد، وأال يكون العلم مبراد كل متكلم إال ظنيا - 

 -  ٤(!ا بلسانهأن هذا القول مضمونه جحد الرسالة يف احلقيقة، وإن أقر( 

 )٥(!أن ترك الناس بال رسول يرسل خري من أن يرسل إليهم الرسول - 

وإمنا اهتدوا بعقلهم الذي مل حيتاجوا فيه ، بل ضل به الناس ؛مل يهتد به أحد يف أصول الدين غأن الرسول  - 
إذا علم  بل ،ال يستفاد منه علم وال حجة -الرازي وأمثالهما زعمه -وذلك أن القرآن على  ؛إىل الرسول

ال  ،بذلك الدليل الذي اسـتنبطه  اا لذلك أقر لكونه معلوممث القرآن إن كان موافقً ،بالعقل شيء اعتقد
للعقل اتبـع   اوإن كان الظاهر خمالفً ،وال لكونه أرشد إىل دليل عقلي يدل عليه ،لكون الرسول أخرب به

 غ غريهم ضل باتباع ما جاء به الرسوللئال يضلوا و ؛التفويضبالتأويل وإما ب إما، وعطل النص؛ العقل
 ؛بسببه يف ضالل وسـعر  فكانت الطائفتانمقتضيا لضالل قوم، وشقاء قوم،   غوكان جميء الرسول 

  )٦(!وإمنا اهتدوا بعقلهم الذي مل حيتاجوا فيه إىل الرسول

 . )٧(القدح يف بيان املتكلم وفصاحته، أو يف فهم السامع وذهنه، أو فيهما معا - 

                                           
= 

، معجم ٤٧-٤٠حات يف كتب العقائد، مصطل٩٤٤-٢/٩٤٣، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة٧-٦اإلسالمي
 .    ٢١-١٨ألفاظ العقيدة

 . ٨٩١-٢/٧٨١الصواعق املرسلة: انظر )١(
 . ١٦٠-١/١٥٩موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر )٢(
 . ٨/٤٨٨بيان تلبيس اجلهمية: ، وانظر١/١٥٩موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٣(
 . ٢/٧٦٩، الصواعق املرسلة٨/٤٩١يان تلبيس اجلهميةب )٤(
 .٧٧٠-٢/٧٦٩، الصواعق املرسلة٨/٤٩١بيان تلبيس اجلهمية)٥(
 .٢/٧٧٠، الصواعق املرسلة٤٩٢-٨/٤٩١بيان تلبيس اجلهمية: انظر )٦(
 . ١/١٦٠، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٢/٦٤٥الصواعق املرسلة: انظر)٧(
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فمن مل يتيقن بل ظنه  غ وعلى لسان رسوله ،ما بينه اهللا يف كتابهون األمة كلها معرضة للوعيد؛ فإن أن تك - 
فلو كانت األدلة اللفظية ال تفيد اليقني لكان ما بينـه اهللا   ؛ا فهو من أهل الوعيد ليس من أهل اإلميانظن

 . )١(ورسوله بالكتاب والسنة مل يتيقنه أحد من األمة

 ��m���b��a��`��_l:تكذيب القرآن الذي وصف املؤمنني باإليقان باآلخرة، كما قال تعـاىل  أنه يلزم عليه - 

، وذلك أن علم املؤمنني باآلخرة إمنا استفادوه من األدلة اللفظية، كما صرح مجهور املتكلمني بأن ٤: البقرة
يوقن باآلخرة اليت أمر اهللا تعـاىل  املعاد إمنا علم بالنقل، فإذا كان النقل ال يفيد يقينا مل يكن يف األمة من 

_��`���m:قوله تعاىل عن املـؤمنني ، ولكان ٢٢٣: البقرة �m��ÃÂ��Á��À��¿��¾l: بالعلم ا بقوله

���b��al ا غري مطابق للواقع٤: البقرة٢(، خرب( . 

ى مسـائل  وذا البيان يتضح جبالء بطالن موقف الرازي من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة املتواترة عل
القضاء والقدر، ويتبني أن موقفه من أفسد املواقف، بل هو من أعظم أنواع اإلحلاد والزندقة، فليس يف عزل الوحي عن 

  )٣(!رتبته أبلغ منه

 منها أكملشريعته الكاملة اليت ما طرق العامل شريعة  أنظن كيف ي: ((حيث يقول -:-وهللا در ابن القيم
رسول  إىلبالناس حاجة  أنومن ظن ذلك فهو كمن ظن  !؟معقول خارج عنها يقة أوحق قياس أو إىل..ناقصة حتتاج

نبيه  أصحابوقلة نصيبه من الفهم الذي وفق اهللا له  ،وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك ،آخر بعده
��m©��¨��§��¦����¯®��¬���«��ª:وقد قال اهللا تعاىل...،واستغنوا به عما ما سواه ،الذين اكتفوا مبا جاء به

��¸��¶���µ��´��³��²��±��°l وقال تعاىل،  ٥١: العنكبوت:��m�����z��y��x��w����v��u��t��s��r

�� �̀��_��~��}����|��{l يستفاد منه اليقني يف مسـألة  ال كيف يشفى ما يف الصدور كتاب ...و ،٥٧: يونس
ال  أمورها ظواهر لفظية داللتها موقوفة على انتفاء عشرة عامت أو !؟واحدة من مسائل معرفة اهللا وأمسائه وصفاته وأفعاله

 !عظيمسبحانك هذا تان  ،يعلم انتفاؤها

وقبـل   ،اهللا بنياا من القواعد أتىهللا العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانني اليت  ويا
حىت  !؟بالنصوص أم كانوا على خالف ذلكأهل كانوا مهتدين مكتفني  !واألوضاع؟استخراج هذه اآلراء واملقاييس 

علم باهللا وأمسائه وصفاته وما جيب له وما ميتنع عليه أو ،علم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهمأجاء املتأخرون فكانوا 
 . )٤())ه بكل ذنب ما خال اإلشراك خري من أن يلقاه ذا الظن الفاسد واالعتقاد الباطلن يلقى اهللا عبدألفواهللا  !؟منهم

                                           

 . ٢/٧٤٠الصواعق املرسلة: انظر )١(
 . ٧٤٠-٢/٧٣٩الصواعق املرسلة: ، وانظر١/١٦٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٢(
، ١/٢١٣إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، . ، ط١/١١٥، خمتصر الصواعق املرسلة٢/٧٣٢الصواعق املرسلة: انظر )٣(

 . أضواء السلف. ط
 .٢٢٠تفسري السعدي: وانظر. ٢٨٧-٤/٢٨٦إعالم املوقعني )٤(



 -٩٠-  

  : يف نقد موقف الرازي من االستدالل خبرب اآلحاد على مسائل القضاء والقدر :ثانيا

أخبار اآلحاد؛ حبجة أن أخبار اآلحاد ال تفيد ب مسائل القضاء والقدر ستدل يفأن يمنع الرازي تقدم البيان بأن 
  !يف املسائل القطعية اجيوز التمسك  فالاليقني، وال تفيد العلم مطلقًا، فأخبار اآلحاد ضعيفة، ال تفيد إال الظن، 

واحلق أن خرب الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؛ وأبرز القرائن اليت تفيد العلم بصحة خرب الواحد؛ تلقي 
األمة له بالقبول، وكون احلديث مشهورا مستفيضا؛ إذا كانت له طرق متباينة ساملة من ضعف الرواة والعلل، وكون 

  .  )١(مسلسالً باألئمة احلفاظ املتقنني احلديث

، ومثة قرائن أخرى يفيد غ هذه أبرز القرائن اليت جتعل أخبار اآلحاد مفيدة للعلم، ومقطوعا بنسبتها إىل النيب
  . )٢(وجودها العلم والقطع بصدق خرب الواحد

اد موجبه، سواًء كـان  العقائد، واعتق يفغ إذا تقرر ما سبق؛ فإنه جيب األخذ بكل حديث صح عن النيب 
وجب القطع به واعتقاده والعمل به، سواء وصل إىل درجة التواتر أو مل  غمتواترا أو آحادا؛ فكل ما صح عن النيب 

  . )٣(أي املسائل واألحكام الفقهية: يصل، وسواء كان ذلك يف االعتقادات أو فيما يسمى بالعمليات

ا يف كتاب اهللا أو صح عن رسـول  إال ما جاء منصوص..اد كلهليس يف االعتق:((-:-)٤(ابن عبد الربيقول 
  .)٥())وما جاء من أخبار اآلحاد يف ذلك كله أو حنوه يسلم له وال يناظر فيه ، أو أمجعت عليه األمة غ

وكلهم يدين خبرب الواحد العـدل  :((ويقول يف معرض كالمه عن عمل أهل الفقه واحلديث واألثر خبرب الواحد
  .    )٦())ت، ويعادي ويوايل عليها، وجيعلها شرعا، ودينا يف معتقده، على ذلك مجاعة أهل السنةيف االعتقادا

  

                                           

موقـف املـتكلمني مـن    : ،  وانظر١٦١-١٦٠، صون املنطق والكالم، للسيوطي،٣٥٢-١٣/٣٥١جمموعة الفتاوى: انظر يف ذلك )١(
 . ٢٠٢-١/١٦٤االستدالل بنصوص الكتاب والسنة

، املسودة يف ٩٠١-٣/٩٠٠العدة يف أصول الفقه أليب يعلى: انظر، و١/١٨١موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٢(
رئاسـة إدارات البحـوث   . ، ط٤٠٦، ٣٦٧-٢/٣٦٦، خمتصر الصواعق املرسلة٥١-١٨/٥٠، جمموعة الفتاوى٢٤٤-٢٤٣أصول الفقه

 .  أضواء السلف. ، ط١٥٥٨-١٥٥٧، ١٤٨٥-٤/١٤٨٤العلمية، 
 . ١/١٩٨كتاب والسنةموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص ال: انظر)٣(
سـنة   ، وتـويف سنة مثان وستني وثالث مئة، بقرطبة ولد يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي،: أبو عمر)٤(

ـ : يقال لـه  ،ا، أديبامن كبار حفاظ احلديث، مؤرخ، وإتباعا، ثقة، عالمة، صاحب سنة ا دينكان إمام ثالث وستني وأربع مئة، افظ ح
، جامع بيان العلـم وفضـله  ، االستيعاب ،الدرر يف اختصار املغازي والسري، واألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين  :من كتبه املغرب،

 ء،سري أعالم النبال: انظر. وغريها ،فيما بني العلماء من االختالف اإلنصاف ،الكايف يف الفقهاألمصار، االستذكار يف شرح مذاهب علماء 
 .٢٤٠/ ٨األعالم للزركليمؤسسة الرسالة، . ، ط١٦٣-١٥٣/ ١٨

 . ٢/١٣١جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب،  )٥(
 . ١/٧ التمهيد، البن عبد الرب،)٦(



 -٩١-  

مذهب أصحابنا أن أخبار اآلحاد املتلقاة بالقبول تصـلح إلثبـات أصـول    :((-:-ويقول شيخ اإلسالم
  . )١())الديانات

األحكام الفقهية، فإم يرون األخذ ا فأهل السنة واجلماعة كما يرون األخذ بأحاديث اآلحاد الصحيحة يف 
الظن الغالب، وما  –على األقل  -كذلك يف العقائد؛ ألا تفيد العلم، وعلى فرض أا مل تفد العلم القاطع، فهي تفيد 

  . )٢(كان كذلك فإنه يؤخذ به يف أحكام الشريعة

وال ميتنع إثبـات   ،غالب حاصل منهافإن الظن ال ،إن هذه األخبار لو مل تفد اليقني:((-:-يقول ابن القيم
ومل تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل احلديث ...،كما ال ميتنع إثبات األحكام الطلبية ا ،األمساء والصفات ا

والسنة حيتجون ذه األخبار يف مسائل الصفات والقدر واألمساء واألحكام، مل ينقل عن أحد منهم ألبتة أنـه جـوز   
 ٣())ا يف مسائل األحكام دون اإلخبار عن اهللا وأمسائه وصفاتهاالحتجاج(.  

فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه األخذ به وتيقن داللته، ومن أفاده الظن الغالب مل جيز له أن يتـرك  
  .)٤(هذا الظن الغالب لعجزه عن متام اليقني

ال، واعتقاد موجبه، والعمل به، ال سـيما  يف أي جم غوالقصد أنه جيب األخذ بكل ما صح عن رسول اهللا 
وتدوينها يف  ،وخترجيها يف الصحاح واملسانيد ،وروايتها ،نقلها ىاتفاق األئمة علوأن أخبار اآلحاد الصحيحة قد مضى 

خارج عن  ،فطرحها خمالف لإلمجاع ،وعلى رواا باإلتقان والعدالة ،ني عليها بالصحةقنوحكم احلفاظ املت ،الدواوين
  .)٥(وال يعرج عليه ،فال يلتفت إليه ،االتفاق أهل

األئمة األربعة وغريهم يثبتون الصـفات   أصحابأئمة أهل السنة واحلديث من :((-:-يقول شيخ اإلسالم
، ..ال نثبت إال ما يف القرآن والسنة املتواترة وما مل يقم دليل قاطع على إثباتـه نفينـاه   :لكن منهم من يقول ،اخلربية

ومنهم  ،انثبتها باألخبار الصحيحة مطلقً :ومنهم من يقول ،بل نثبتها بأخبار اآلحاد املتلقاة بالقبول :ولومنهم من يق
فال  ،ا قلنا مبوجبها ال قاطعوما كان راجح ،ا يف اإلثبات قطعنا مبوجبهفما كان قاطع ،عطى كل دليل حقهي :من يقول

وهذا  ،حد اجلانبني بينا رجحان أحد اجلانبنيأذا قام دليل يرجح وإ ،نقطع يف النفي واإلثبات إال بدليل يوجب القطع
   .)٦())أصح الطرق

وذا يتبني أن املنهج الصحيح هو األخذ بكل حديث صحيح، واعتقاد موجبه، وإن كان القطع به يتفـاوت  
  .)٧(حبسب قوة السند واحتفاف القرائن به

                                           

 . ٢٤٨املسودة يف أصول الفقه )١(
 . ١/٢٠٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٢(
 . أضواء السلف. ، ط٤/١٥٧٠رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٢/٤١٢خمتصر الصواعق املرسلة )٣(
 . ١/٥٣درء تعارض العقل والنقل: ، وانظر١/٢٠٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٤(
 . ٢٠١-١/٢٠٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٥(
 . ٣٤٨-٣/٣٤٣درء التعارض )٦(
 . ٢٠٢-١/٢٠١ف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنةموق: انظر )٧(



 -٩٢-  

  :ر سيئة؛ منهاورد أخبار اآلحاد وترك األخذ ا يف العقيدة له آثا

بعد أن  -:-)١(الشنقيطيمبجرد حتكيم العقل، يقول الشيخ  غ رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النيب -١
إن ما أطبق عليه أهل الكالم ومن تبعهم من أن :((قرر وجوب األخذ بأخبار اآلحاد الصحيحة يف العقيدة

ت اهللا؛ زاعمني أن أخبار اآلحاد ال تفيـد  أخبار اآلحاد ال تقبل يف العقائد، وال يثبت ا شيء من صفا
اليقني، وأن العقائد ال بد فيها من اليقني، باطل ال يعول عليه، ويكفي من ظهور بطالنه أنه يسـتلزم رد  

 . )٢())حتكيم العقل مبجردغ  الروايات الصحيحة الثابتة عن النيب

حاد، وما كان كذلك فال يؤخذ بـه، وال  رد األخبار املتواترة اليت ختالف مذهبهم، زاعمني أا أخبار آ -٢
 . )٣(يحتج به يف العقائد

الطعن يف الشريعة، وذهاب الدين؛ ألن رواة هذه األخبار هم رواة األحكام، فـالطعن يف رواة أخبـار    -٣
 . )٤(اآلحاد وروايام يلزم منه الطعن يف الشريعة، وذهاب الدين

اآلحاد الصحيحة يف جمال العقيـدة، وقبوهلـا يف جمـال     التناقض يف املنهج؛ واتباع اهلوى فإن رد أخبار -٤
الشريعة، تناقض يف املنهج؛ فإما أن تكون مشكوكًا فيها وباطلة فتطرح يف الكل، وإما أن تكون صحيحة 

 .)٥(مقبولة فيؤخذ ا يف االني كليهما

وتلقته األمة بالقبول فإنه ، غ خمالفة إمجاع األمة، ومتابعة ألهل البدع؛  فإن اخلرب إذا صح عن رسول اهللا -٥
يوجب العلم فيما سبيله العلم، وعلى هذا عامة أهل احلديث، والقول بأن خرب الواحد ال يفيد العلم حبال، 

 .)٦(وال بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية واملعتزلة

 

                                           

هـ مبوريتانيا ، وتويف بعد ما أدى احلج مبكة ١٣٢٥حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر بن حممد اجلنكي الشنقيطي، ولد سنة)١(
نفس، كرمي األخالق، درس يف املسجد النبـوي،  إماما، مفسرا، فقيها، غزير العلم، زاهدا، ورعا، زكي ال -:-هـ، كان ١٣٩٣سنة

طة العامل واجلامعة اإلسالمية باملدينة، واملعهد العلمي بالرياض، وكان عضوا يف هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، وعضوا يف راب
ن آي الكتاب، أضواء البيان لتفسري القرآن بالقرآن، منع ااز يف املرتل للتعبد واإلعجاز، دفع إيهام االضطراب ع: اإلسالمي، من مصنفاته

دار عـامل  . ، ط٣٩-١/١٩دار الكتـب العلميـة،   . ، ط٢٩٨-١٠/٢٦٧انظر ترمجته يف أضواء البيان. آداب البحث واملناظرة، وغريها
 .الفوائد

 . ١٥٨مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي،  )٢(
 . ١/٢٢٩ب والسنةموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتا: انظر)٣(
 . ١/٢٢٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٤(
 .٢٢٩-١/٢٢٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٥(
 . ١٦١-١٦٠صون املنطق والكالم: انظر )٦(



 -٩٣-  

  : سائل القضاء والقدريف نقد موقف الرازي من االستدالل باإلمجاع على م: ثالثًا

اإلمجاع؛ وقرر أنه ال يمكن إثبات مسـائل  ب مسائل القضاء والقدر ستدل يفأن يمنع الرازي تقدم البيان بأن 
  !القضاء والقدر به

واحلق الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اإلمجاع املبين على الكتاب والسنة مصدر من مصادر التلقي، وأصل 
  . سيما يف أبواب االعتقادمن أصول االستدالل ال

فاإلمجاع دليل مسعي نقلي يضاف إىل النص فيعضده ويقويه، ويدفع عنه احتمال اخلطأ الـذي قـد يتطـرق    
للظنيات فريفعه إىل مقام القطعيات، ولقد درج علماء اإلسالم على حكاية اإلمجاع ونقله واالحتجاج به، واعتبـاره  

  .)١(إلثبات العقائد وتقريرها دليالً من األدلة الشرعية اليت تساق

كما بني علماء اإلسالم أن اإلمجاع حجة واجبة االتباع، وأنه األصل الثالث الذي يعتمد عليه يف العلم والدين، 
  .وأن كل معقول خيالفه فهو فاسد

  .)٢())اإلمجاع هو األصل الثالث الذي يعتمد عليه يف العلم والدين:((-:-يقول شيخ اإلسالم

ال جيوز  االتباع،واجب  ،فإن هذا حق ال باطل فيه ،للكتاب والسنة واإلمجاع: االتباعحلجة الواجبة ا:((ويقول
وليس ألحد اخلروج عن شيء مما دلـت   ،ال جيوز ترك شيء مما دلت عليه هذه األصول ،عام الوجوب ،تركه حبال

  .)٣())عليه

اتفق عليه سلف األمة وأئمتها إىل ما أحدثـه  ال جيوز ألحد أن يعدل عما جاء يف الكتاب والسنة و: ((ويقول
فيأخذ املسـلمون مجيـع دينـهم مـن      ... ،بعض الناس مما قد يتضمن خالف ذلك أو يوقع الناس يف خالف ذلك

ـ  ،االعتقادات والعبادات وغري ذلك من كتاب اهللا وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها ا وليس ذلك خمالفً
   .)٤())وليس يف الكتاب والسنة واإلمجاع باطل ،ا خالف العقل الصريح فهو باطلفإن م ،للعقل الصريح

وقد صان اهللا األمة أن جتمـع  ....إن األدلة السمعية هي الكتاب والسنة واإلمجاع:((-:-ويقول ابن القيم
طعا أنـه معقـول   بل إذا وجدنا معقوالً يخالف اإلمجاع علمنا ق...على خطأ أو على ما يعلم بطالنه بصريح العقل

  .  )٥())فاسد

وعلى هذا فنفي الرازي لكون اإلمجاع طريقًا إىل معرفة مسائل القضاء والقدر خمالفة للمنهج احلـق ومتابعـة   
: مثـل ..االستدالل بالكتاب والسنة واإلمجاع على املسائل الكبار:((-:-يقول شيخ اإلسالم صرحية ألهل البدع،

                                           

،  املسائل العقدية اليت حكى فيهـا ابـن تيميـة    ١/١٥٤منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة، لعثمان علي، :انظر )١(
 . ٥٢اإلمجاع

 . ٣/١٥٧جمموعة الفتاوى )٢(
 . ١٩/٩جمموعة الفتاوى )٣(
 . ١١/٤٩٠جمموعة الفتاوى)٤(
 . ٨٣٥-٣/٨٣٤الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )٥(



 -٩٤-  

اتفق عليه أهل السنة واجلماعة من مجيع الطوائف وأىب ذلك كثري من أهل البدع مبا  مسائل الصفات والقدر وغريمها مما
  القدرية واملعتزلةحىت يزعم كثري من ] دور ممتنع[عندهم على أن السمع ال يثبت إال بعد تلك املسائل فإثباا بالسمع 

  ...ادر على كل شيءأنه ال يصح االستدالل بالقرآن على حكمة اهللا وعدله وأنه خالق كل شيء وق

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه ال يصح االستدالل بالقرآن واحلديث على املسائل القطعية مطلقًا، بناء على 
  !أن الداللة اللفظية ال تفيد اليقني مبا زعموا

حنومها مما و ،ويزعم كثري من أهل البدع أنه ال يستدل باألحاديث املتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر
  !يطلب فيه القطع واليقني

به على  ومنهم من يقول ال يصح االستدالل ،ويزعم قوم من غالية املتكلمني أنه ال يستدل باإلمجاع على شيء
  !...األمور العلمية ألنه ظين

  . )١())افًا واختالوهم أكثر خلق اهللا تناقض ،فاملتكلمة واملتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثري منها فاسد متناقض

كحدوث العامل، وإثبات أن –على أن رد الرازي لإلمجاع يف بعض املسائل العقدية وقبوله له يف بعضها اآلخر 
، تناقض يف املنهج؛ واتباع للهوى؛ فإنه إما أن يكون اإلمجاع )٣(وقبوله له يف جمال الشريعة واألحكام )٢(-واحد أل اهللا

  .أن يكون مقبوالً فيؤخذ به يف الكل مردودا وباطالً فيطرح يف الكل، وإما

على مسـائل القضـاء    يف نقد موقف الرازي من االستدالل بالقياس العقلي :ثالثالوجه ال
  :والقدر

بقياس الغائب على الشاهد، فتارة يثبته ويؤيده ويستدل به،  من االستدالل سبق البيان بتناقض موقف الرازي 
 ! وتارة ينفيه ويفسده ويبطله

فإم  ؛وهذا متفق عليه بني العقالء ،ال ريب أن قياس الغائب على الشاهد يكون تارة حقا وتارة باطالً :فيقال
إذ من املوجودات أمور كثرية مل حيسها ومل  ؛متفقون على أن اإلنسان ليس له أن جيعل كل ما مل حيسه مماثالً ملا أحسه

 ،يعلمه باخلرب حبسب ما ميكن تعريفه به حسه ما ال يعلمه أو ما بل من األمور الغائبة عن ،حيس ما مياثلها من كل وجه
واحملسـوس   ،كما أن األول هو املسـموع  ،شهده وهذا هو املعقول كما أن منها ما يعلمه بالقياس واالعتبار على ما

  .)٤(تداء هو ما حيسه بظاهره أو باطنهاب

  

                                           

 . ١٩-٥/١٨، جمموعة الرسائل واملسائل٣٣٨-١١/٣٣٧جمموعة الفتاوى )١(
 . ٣/٨٨٨احملصول يف علم أصول الفقه: نظرا )٢(
 . ٤٢الكاشف عن أصول الدالئل: انظر)٣(
 . ٣٢٧-٢/٣٢٦بيان تلبيس اجلهمية )٤(
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مم ينقسم إىل حق وباطل فإن مل تبني أن هذا قياس الغائب على الشاهد باتفاق األ:((-:-شيخ اإلسالميقول 
املتكلمون والفالسفة كلهم على اختالف مقاالم  :فنقول ،إذا تبني ذلك((، )١())من الباطل مل يصلح رده مبجرد ذلك

وإن ذلك فيما ينفيه أوىل  ،وينكره فيما ينفيه ،هم يف قياس الغائب على الشاهد مضطربون كل منهم يستعمله فيما يثبته
وسبب  ،وإن كان قد استعمل هو يف موضع آخر ما هو دونه ،استعمله من ذلك ويرد على منازعه ما ،نه فيما يثبتهم

 ،بل صار قبوله ورده هو حبسب القول ال حبسب ما يستحقه القياس العقلـي  ،ذلك أم مل ميشوا على صراط مستقيم
وإن كان املردود  ،ويرد منها ما خالف قوله ،افق قولهكما جتدهم أيضا يف النصوص النبوية كل منهم يقبل منها ما و

والذي قبله من األحاديث املكذوبة باتفاق أهل العلم واحلديث فحاهلم  ،من األخبار املقبولة باتفاق أهل العلم واحلديث
  .األربابحيصيه إال رب  هلم يف ذلك من التناقض واالضطراب ما ال ،يف النصوص السمعية يف األقيسة العقلية كحاهلم

وأما السلف واألئمة فكانوا يف ذلك من العدل واالستقامة وموافقة املعقول الصريح واملنقول الصحيح حبـال   
فإن  ؛وكانوا يستعملون القياس العقلي على النحو الذي ورد به القرآن يف األمثال اليت ضرا اهللا تعاىل للناس ...،آخر

 باألقيسة العقلية املقبولة بالعقل الصريح من املطالب اإلهليـة واملقاصـد   اهللا ضرب للناس يف القرآن من كل مثل وبني
   ..والدالئل الربانية ما مل تصل إليه آراء هؤالء املتكلفني يف املسائل والوسائل يف األحكام

مـع  وال يقاس  ،واهللا تعاىل له املثل األعلى فال جيوز أن يقاس على غريه قياس متثيل يستوي فيه األصل والفرع
بل مثل هذا القياس  ،فإن اهللا سبحانه ليس مثالً لغريه وال مساويا له أصالً ؛غريه قياس مشول تستوي أفراده يف حكمه

وهم مع هذا كثريو  ،وجعل غريه له كفوا ومسيا ،وجعل الند هللا ،وهو من الشرك والعدل باهللا ،هو ضرب األمثال هللا
ثل هذه املقاييس داخلون يف حقيقة التمثيل والتشبيه والعدل باهللا وجعل غريه له وهم يف م ،الرباءة من التشبيه والذم له

  ..كما فعلوا يف مسائل الصفات والقدر وغري ذلك، كفوا وندا ومسيا

ثبت للمخلوق مـن   فكل ما ،بل هللا املثل األعلى وذلك هو قياس األوىل واألحرى ،اهللا تعاىل ال شريك له..و
فـاملعطي   ،وألنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال ،ألنه أكمل منه ؛ق أحق به وأوىل وأحرى به منهصفات الكمال فاخلال

كان منتفيا عن املخلوق لكونه نقصا وعيبا فاخلالق هـو   وكذلك ما .. ،الكمال لغريه أوىل بأن يكون هو موصوفًا به
  .. أحق بأن يرته عن ذلك

وألنه هو الواهب هلا فهو  ،ألن وجوده أكمل ؛الرب أحق ا وعلى هذا فجميع األمور الوجودية احملضة يكون
بعـد مـن سـائر    أألنه عن العـدم   ؛ومجيع األمور العدمية احملضة يكون الرب أحق بالترتيه منها ،أحق باتصافه ا

ق مبا فيه من وما كان فيه وجود وعدم كان أح ،وألن العدم ممتنع لذاته على ذاته وذاته بذاته تنايف العدم ،املوجودات
فإذا أثبتت له صفات الكمال من احلياة والعلم والقـدرة   ؛فهذا أصل ينبغي معرفته ،الوجود وأبعد عما فيه من العدم

 ،على كان ذلك اعتبارا صحيحاوالكالم والسمع والبصر وغري ذلك ذه الطريقة القياسية العقلية اليت هللا فيها املثل األ
   .)٢())والولد والعجز واجلهل وحنو ذلك مبثل هذه الطرقوكذلك إذا نفى عنه الشريك 

                                           

 . ٤/٦١٧بيان تلبيس اجلهمية )١(
 . ٣٥٠-١٢/٣٤٣جمموعة الفتاوى: وانظر. ٣٥٠-٢/٣٤٥بيان تلبيس اجلهمية)٢(
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التمثيـل  قيـاس  خبالف ، )١(فقياس التنبيه واألوىل يف قياس الغائب على الشاهد هو ما ورد يف الكتاب والسنة
األمثال اليت يشترك هو وخلقه ] له[سبحانه ال تضرب اهللا ((:-:-يقول ابن القيم فإنه قياس باطل، وقياس الشمول

  . )٢())ال مشوالً وال متثيالً، وإمنا يستعمل يف حقه قياس األوىل فيها

الرب تعاىل ال يدخل مع خلقه يف قياس متثيل وال قياس مشول يستوي أفراده، فهذان النوعـان مـن   :((ويقول
حقه القياس يستحيل ثبوما يف حقه، وأما قياس األوىل فهو غري مستحيل يف حقه بل هو واجب له، وهو مستعمل يف 

  .   )٣())عقالً ونقالً

  :إذا تقرر ما سبق فقد خالف الرازي احلق يف موقفه من االستدالل بالقياس العقلي ويتضح ذلك بأمور

  .أن الرازي مل يقسم القياس العقلي إىل حق وباطل، بل أقره تارة جبميع أنواعه، وأبطله أخرى :األمر األول

هو حبسب القول ال حبسب مـا يسـتحقه    له ورده ب على الشاهدلقياس الغائ الرازي قبول أن: األمر الثاين
  !القياس العقلي

بقياس الغائب على الشاهد يف معرض رده على املعتزلة؛ وذلـك يف إثباتـه أن    أن الرازي استدل: بيان ذلك
 تناقض وأبطل الكائنات بأسرها مرادة هللا تعاىل، وإثباته مشيئة وقدرة حمضة ال حكمة فيها، وال مصلحة وال إحسان، مث

به، وذلك يف معرض رده على املعتزلة أيضا ونفيه للحكمة والتعليل، ولصفات الفعل الذاتية واحلسن والقبح  االستدالل
  !العقلي

فأي تناقض أكثر من  كيف تنكر  قياس الغائب على الشاهد يف مواضع، وحتتج به يف مواضع أخرى،: فيقال له
ا بطل ردك يف ن كان صحيحإو ،بطل احتجاجك به يف هذه املواضع الشاهد باطالًن كان قياس الغائب على إف ،هذا

وقبحه ثابت  ،فهذا أقبح التطفيف، إذا استدل به خصمك باطالً ،ا إذا استدللت بهفأما أن يكون صحيح ،هذا املوضع
  . )٤(بالعقل والشرع

هو الفرار مما قيقة فعل العبد ومشيئته واختياره حل هنفيإثبات الرازي للجرب وأن السبب يف ومما جتدر اإلشارة إليه 
: س الغائب على الشاهد، يقول الرازيقيا أحد األقسام الباطلة منوهذا عند التحقيق خلالق يتومهه العقل من مشاة ا

 ،لوق الثايناحلركة الواقعة بقدرة العبد ملا كانت مثالً للحركة الواقعة بقدرة اهللا تعاىل كان أحد املخلوقني مثالً للمخ(
ـ  حنن] ولذا[ ..،قال إن هذا الذي هو خملوق العبد مثل ملا هو خملوق هللا تعاىلوحينئذ يصح أن ي  اال نثبت للعبد خلقً

  . )٥()!ألبتة

                                           

 . ١٥٠طقيني، البن تيمية، ، الرد على املن٤٤٤-٤/٤٤٣بيان تلبيس اجلهمية: انظر )١(
 . ٢/٣٩٦مفتاح دار السعادة، البن القيم،  )٢(
 . ٢/٣٩٥مفتاح دار السعادة)٣(
 . ٢/٣٩٦مفتاح دار السعادة: انظر )٤(
 ).  ٣٣-٣٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٥(
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قدرته ب فجعله العبد فاعالً ،ليس كمثله شيء يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعالهتعاىل ن الرب إ: فيقال للرازي
فإن مل  ،إال بإكراهه له على ذلك واملخلوق ال يقدر أن جيعل غريه فاعالً ،مر خيتص به تبارك وتعاىلومشيئته واختياره أ

جيرب غريه على الفعل الذي فاملخلوق هو  ،ر العبد فاعالًوذلك ال يصي ،يكرهه مل يقدر على غري الدعاء واألمر بالفعل
فكمال  ،إال جبربه له وإكراهه خلوق الذي ال جيعل غريه فاعالًذلك إىل الرب تشبيه له يف أفعاله بامل ةفنسب ،ويكرهه عليه
وكمال حجته على  ،وكمال ملكه ،وكمال غناه وإحسانه،وكمال عدله  ،وكمال مشيئته ،وكمال علمه ،قدرته تعاىل

  .)١( عبده تنفي اجلرب

ات علم اهللا وقدرتـه  أصاب من حيث اجلملة يف استخدامه لقياس األوىل يف إثبوإن أن الرازي : األمر الثالث
، إال أنه كان عليه أن يستخدمه يف إثبات احلكمة والتعليـل يف  عن القبائح والكذب ألترتيه اهللا ، وومشيئته الشاملة

، وترتيه اهللا ترتيها حقيقيا عن الظلم، فمشيئة اهللا تعاىل نافذة يف خلقه بالعدل واإلحسان، وهو سـبحانه  ألأفعال اهللا 
   .)٢(، فكماله املقدس ينفي اجلربمرته عن كل نقص وعيب

يف مسـائل القضـاء    يف نقد موقف الرازي من األدلة النقلية املخالفة ملذهبـه  :رابعالوجه ال
  :حيال نصوص مسائل القضاء والقدر هاجتاهاتووالقدر، 

املعارضـة   :اأحدمهتقدم البيان بأن للرازي موقفني من األدلة النقلية املخالفة ملذهبه يف مسائل القضاء والقدر؛ 
  !بينها وبني األدلة النقلية اليت أيد وعضد ا مذهبه يف مسائل القضاء والقدر، ومن مث الرجوع إىل األدلة العقلية

املعارضة بينها وبني األدلة العقلية، ومن مث ترجيح األدلة العقلية؛ ألن العقل أصل للنقل، فالطعن فيـه   :والثاين
حمال، فوجب القطع مبقتضيات الدالئل العقلية القطعية، مث ما وافقها من الظواهر النقلية  طعن يف العقل والنقل معا، وهو

 !كان حمكما، وما خالفها صار متشاا

اجته الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر أربع اجتاهات؛ اإلثبـات، أو التأويـل، أو   وقد 
  !ى سلوكه هلذه االجتاهات هو العقلالتفويض، أو التوقف والسكوت، واملعول عل

  :وسيكون بعون اهللا الرد عليه من جوانب

  .األدلة النقليةبني يف الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض  :اجلانب األول

يف الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض بني األدلة النقلية واألدلة العقلية ومـن مث تـرجيح   : اجلانب الثاين
  . ةألدلة العقليل

   .يف نقد اجتاهات الرازي حيال نصوص مسائل القضاء والقدر: اجلانب الثالث

                                           

 . ٤٤٤-٤٤٣وية، شرح العقيدة الطحا٤٦٥-٨/٤٦٣جمموعة الفتاوى: وانظر. مكتبة العبيكان. ، ط١/٣٨٩شفاء العليل )١(
 .مكتبة العبيكان. ، ط٣٨٨-١/٣٨٧شفاء العليل: انظر )٢(
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  :األدلة النقليةبني يف الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض : أوالً

أن كالم اهللا تعاىل ال يتعارض وال يتناقض، بل : إن من األصول اليت جيب على كل مسلم عارف أن يستشعرها
،  ٨٢: النسـاء  �m��y��x��w��v���u��t���s��r����q������p����o��nm��l��kl: ما قال تعاىل، ك)١(يصدق بعضه بعضا

 ،ا قد امحر وجهـه مغضب غ يتنازعون يف القرآن، فخرج عليهم رسول اهللاغ  وقد كان قوم على باب رسول اهللا
وضرم الكتب بعضها  ،أنبيائهم يا قوم ذا أهلكت األمم من قبلكم باختالفهم على مهالً" :ويقول ،يرميهم بالتراب

وما جهلتم منـه   ،فما عرفتم منه فاعملوا به ،ابل يصدق بعضه بعض ،اإن القرآن مل يرتل يكذب بعضه بعض ،ببعض
 .)٢("فردوه إىل عامله

فمن فهم آية فآمن  ،ا فمن املمتنع أن يكون فيه تناقض واختالف تضادإذا كان القرآن نزل يصدق بعضه بعضو
وإن مل يفهـم معـىن    ،وأن معىن األخرى يوافقها ال خيالفها ،فليعلم أنه مبطل يف ذلك ،أن األخرى تناقضها ا وظن

  .اآليتني آمن ما ووكل علمهما إىل اهللا تعاىل

فال جيوز أن تكون داللة القرآن على ما  ،وعلى ذلك املعىن دل ،وكل آية فقد أراد اهللا تعاىل وتقدس ا معىن
  !؟فكيف يف كالم رب العاملني  ،بل هذا ال جيوز يف كالم آحاد العلماء ،عاىل وعناه وعلى غريه سواءأراده الرب ت

إن  :كقول من يقول ؛فاملذهبان إن كان القرآن دل عليهما فكالمها حق ؛وإذا كان القرآن ال تناقض يف داللته
لى عوالقرآن قد دل على هذا و ،فكالمها حق ،إن اهللا تعاىل هو الذي جعله فاعالً :وقول من يقول ،العبد فاعل لفعله

�:وقال اخلليل وابنه عليهما الصالة والسالم ،وأم هم الذين يكفرون ويؤمنون ويعملون ،فأخرب أن العباد فاعلون ،هذا
�m� �T���S��R��Ql وقال ،وحنو ذلك ، ١٢٨: البقرة:��m� � º¹��¸��¶��µ��´��³l وأمر عباده أن ،  ٤٠: إبراهيم

كقـول مـن    ؛اوإن كان كالمها باطالً فالقرآن ينفيهما مجيع ،وحنو ذلك،  ٦: الفاحتة ��m��Z��Y��X���Wl:يقولوا
فالقرآن ينفي هذا  ،بل هو الذي خيلق فعله دون اهللا :وقول من يقول ،إن العبد ال قدرة له وال مشيئة وال فعل :يقول
  . )٣(وهذا

إذ األدلة السمعية الصحيحة يصدق بعضها  ؛بني األدلة النقليةوذا يتبني أن الرازي مبطل يف ادعائه التعارض 
بعضا، وال يؤتى أحد إال من غلط يف الفهم، أو سوء يف القصد، ومىت فهمت النصوص كما ينبغي تبني أن األمر كله 

  . )٤( !من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس احلق

                                           

 . ١٥٨جناية التأويل الفاسد على العقيدة، حملمد لوح،  )١(
 . إسناده صحيح: -:-، وقال الشيخ أمحد شاكر٢٥٢-٦/٢٥١، )٦٧٠٢(أخرجه أمحد يف مسنده، برقم )٢(
 . ٤٩٨-٨/٤٩٦بيان تلبيس اجلهمية: انظر )٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٠٨من كالم ابن القيم، شفاء العليلمقتبس  )٤(
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-األخرى، بل جيب اإلميان به كله، يقول شيخ اإلسالم فال جيوز معارضة آية بآية للتصديق مبعىن إحدامها دون
اهم عن ضرب القرآن بعضه ببعض، فال جيوز معارضة آية بآية للتصديق مبعىن إحـدامها دون  قد غ  النيب:((-:

   .)١())األخرى، بل جيب اإلميان به كله

ألدلة لالعقلية ومن مث ترجيح  يف الرد على الرازي فيما زعمه من تعارض بني األدلة النقلية واألدلة: ثانيا
  :العقلية

عند حصول التعارض بني ظواهر النقل وقواطع العقل، ال ميكن تصديقهما معا، وإال ( :قول الرازيإن : أوالً
لزم تصديق النقيضني، وال تكذيبهما، وإال لزم رفع النقيضني، وال ترجيح النقل على  القواطع العقلية؛ ألن النقـل ال  

به إال بالدالئل العقلية، فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن يف العقل، وملا كان العقل أصالً للنقل،  ميكن التصديق
فلم يبق إال القسم الرابع وهو القطع مبقتضـيات  . كان الطعن يف العقل موجبا للطعن يف العقل والنقل معا، وأنه حمال

: ثبوت التعارض بني العقل والنقل، الثانيـة : األوىل: سدة؛ وهيمبين على ثالث مقدمات فا )الدالئل العقلية القطعية
  .بطالن األقسام الثالثة؛ ليتعني ثبوت الرابع: احنصار التقسيم يف األقسام األربعة اليت ذكرها، الثالثة

أو مسعـي   ،مسعيان أو عقليان ،إذا تعارض دليالن :قالوالتقسيم الصحيح أن يوهذا التقسيم باطل من أصله، 
   .اا واآلخر ظنيوإما أن يكون أحدمها قطعي ،وإما أن يكونا ظنيني ،فإما أن يكونا قطعيني ،ليوعق

فلو  ،األن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطع ؛فأما القطعيان فال ميكن تعارضهما يف األقسام الثالثة 
   . عقالءأحد من ال امتناعه وهذا ال يشك يف ،تعارضا لزم اجلمع بني النقيضني

 وإن كان أحدمها قطعياسواء  ،ا تعني تقدمي القطعيا واآلخر ظنيا أو مسعيكان مجيوإن . كان عقلينيا ظنـي ع، 
   . اا كان أو عقليمسعي ،ووجب تقدمي الراجح منهما ،صرنا إىل الترجيح

واجلزم  ،العقلي والسمعيفأما إثبات التعارض بني الدليل  ،فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بني العقالء 
  .ا فخطأ واضح معلوم الفساد عند العقالءبتقدمي العقلي مطلقً

والسمعي  ،يقدم العقلي تارة: قالاملمكن أن يإذا تقرر هذا فال يسلم احنصار القسمة فيما ذكره الرازي؛ إذ من 
   .كانا ظنيني فالراجح هو املقدموإن  ،ا قطعيني فيمتنع التعارضوإن كانا مجيع ،ا قدمفأيهما كان قطعي ى؛أخر

أو رفع  ،أو اجلمع بني النقيضني ،اأو السمعي مطلقً ،اأنه ال بد من تقدمي العقلي مطلقً: الرازي فدعوىوعليه  
  . )٢(كاذبة دعوى باطلة ،النقيضني

لنقل وإبطاله، إن العقل أصل النقل، وأن الطعن يف األصل وإبطاله يلزم عليه الطعن يف ا: أن قول الرازي: ثانيا
 ،أصل يف علمنا بصحتهأنه أو أنه أصل يف ثبوته يف نفس األمر، : إما أن يريد الرازي بكون العقل أصالً للنقل: يقال فيه

بالسمع أو بغريه هو ثابت، سواء علمنا ثبوته بالعقل أو بغري فإن ما هو ثابت يف نفس األمر  ؛ال يقوله عاقلف :األولأما 

                                           

 . ٨/٥٢٧بيان تلبيس اجلهمية )١(
 . ٣/٧٩٨، الصواعق املرسلة٨٧، ٨٠-١/٧٨درء التعارض: انظر )٢(
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ثبوته ال بالعقل وال بغريه، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم علمنا باحلقائق ال ينفي ثبوـا يف  العقل، أو مل نعلم 
   .نفس األمر

ليس كل : ، فيقال لهوهذا هو مراده ،على صحته لنا ودليل ،أن العقل أصل يف معرفتنا بالسمع :يريدن أما إو
والعلم بصحة السمع  ،فإن املعارف العقلية أكثر من أن حتصر ،على صحته للسمع ودليالً ما يعرف بالعقل يكون أصالً

بـل   ،وليس كل العلوم العقلية يعلم ا صدق الرسول ،غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات
   .ذلك يعلم باآليات والرباهني الدالة على صدقه

وال مبعىن توقف ثبوته يف نفس  ،لعلم بالسمع عليهاللنقل ال مبعىن توقف ا فعلم أن مجيع املعقوالت ليس أصالً 
مل يكن القدح فيه  ،وحينئذ فإذا كان املعارض للسمع من املعقوالت ماال يتوقف العلم بصحة السمع عليه ،األمر عليها

ا يف أصل السمعقدح، ن واضحوهذا حبمد اهللا بي، كما أنه لـيس   ،ا يف مجيعهاوليس القدح يف بعض العقليات قدح
فال يلزم من صحة املعقوالت اليت يبىن عليها معرفتنا بالسمع صحة غريها  ،ا يف مجيعهاالقدح يف بعض السمعيات قدح

فال يلزم من تقدمي السمع على ما يقال إنه معقول يف اجلملة القدح يف  ،وال من فساد هذه فساد تلك ،من املعقوالت
   )١(. أصله

ومن ضرورة  ،ألن العقل قد صدق الشرع ؛رع والعقل لوجب تقدمي الشرعلو قدر تعارض الش :قالأن ي :ثالثًا
وال العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما خيرب  ،والشرع مل يصدق العقل يف كل ما أخرب به ،تصديقه له قبول خربه

ـ  :كما قال بعض أهل اإلميان ،ومعلوم أن هذا املسلك إذا سلك أصح من مسلكهم ،به العقل ل أن يكفيك من العق
وألن العقل دل على أن الرسول جيب تصديقه فيما أخرب  ،مث خيلي بينك وبينه ،ومعاين كالمه ،يعرفك صدق الرسول

وال يدل على صدق قضايا نفسـه داللـة    ،وألن العقل يدل على صدق الرسول داللة عامة مطلقة ،وطاعته فيما أمر
ويعرض  ،فإذا كان حكم احلس من أقوى األحكام ،ثريوألن العقل يغلط كما يغلط احلس وأكثر من غلطه بك ،عامة

  فيه من الغلط ما يعرض فما الظن بالعقل؟

 ،ن له أنه عامل مفتوبيوهو أن العامي إذا علم عني املفيت، ودل غريه عليه، : وقد ضرب للعقل مع الشرع مثل
أنا األصل يف علمك بأنه : قال له العامي فإذا ،املستفيت أن يقدم قول املفيت ىوجب عل ،مث اختلف العامي الدال واملفيت

أنت ملا : قال له املستفيت ،قويل عند التعارض قدحت يف األصل الذي به علمت بأنه مفت ىفإذا قدمت قوله عل ،مفت
وموافقيت لـك يف   ،كما شهد به دليلك ،شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك ؛ذلك ىودللت عل ،شهدت بأنه مفت

علم منك ال أوخطؤك فيما خالفت فيه املفيت الذي هو  ،ستلزم أين أوافقك يف العلم بأعيان املسائلهذا العلم املعني ال ي
 ،ال جيوز عليه اخلطأ ،معصوم يف خربه عن اهللا تعاىل غوالعقل يعلم أن الرسول  ،يستلزم خطأك يف علمك بأنه مفت

   .)٢(قوله الذي خيالفه ىدمي العامي قول املفيت علمن تق ستدالله العقلي أوىلاما خيالفه من  ىفتقدميه قول املعصوم عل

                                           

-١/٣٥٠، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٨٠١-٣/٧٩٩، الصواعق املرسلة٩١-١/٨٧درء التعارض: انظر )١(
٣٥١ . 

، موقـف املـتكلمني مـن االسـتدالل بنصـوص الكتـاب       ٨٠٩-٣/٨٠٧، الصواعق املرسلة١٣٩-١/١٣٨درء التعارض: انظر)٢(
 . ٣٥٢-١/٣٥١والسنة
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 ،وأما تقدمي األدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف ،عقول على األدلة الشرعية ممتنع متناقضتقدمي امل :أن يقال: رابعا
من  ا بالعقل أو غري معلوم بالعقل ليس هو صفة الزمة لشيءأن كون الشيء معلوم :بيانه ؛فوجب الثاين وامتنع األول

يف حال  اإلنسانوقد يعلم  ،ا قد يعلم بعقله ماال يعلمه بكر بعقلهفإن زيد ،بل هو من األمور النسبية اإلضافية ،األشياء
  .عقله ما جيهله يف وقت آخرب

 ومل يتفقوا فيهـا   ،ا قد اضطرب فيها أرباب العقلهقد تعارض فيها العقل والشرع مجيع :قالواملسائل اليت ي
بل كل منهم يقول إن العقل أثبت أو أوجب أو سوغ ما يقول اآلخر  !أن موجب العقل كذا: قالوا فيه على أمر واحد

 :فيقول هذا ؛بل قد آل األمر بينهم إىل التنازع فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية ،ن العقل نفاه أو أحاله أو منع منهإ
وأبلغ من هذا أن يدعي بعضهم أن هـذا   ،م بالضرورة العقليةحنن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول اآلخر إنه غري معلو

  ..فيدعي اآلخر أنه ممكن بضرورة العقل ،حمال بضرورة العقل

بل فيها  ،وال عليه دليل معلوم للناس ،ا بنفسها بينا واحدوليست العقول شيئً ،الشرع ىفلو قيل بتقدمي العقل عل
وأما  ،ثبوته ومعرفته وال اتفاق للناس عليه شيء ال سبيل إىل ىس عللوجب أن حيال النا ؛هذا االختالف واالضطراب

ورد  ،والعلم بذلك ممكـن  ،وهذه صفة الزمة له ال ختتلف باختالف أحوال الناس ،الشرع فهو يف نفسه قول الصادق
��m��Ë��Ê��É��È��Ç:كما قال تعاىل ،الكتاب والسنة لترتيل برد الناس عند التنازع إىلوهلذا جاء ا ،الناس إليه ممكن

���å��ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü���������������Û��Ú��Ù��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ìl ٥٩: النساء  ، 
وهذا هو الواجب إذ لـو ردوا   ،وهذا يوجب تقدمي السمع ،اهللا والرسول لتنازع بالرد إىلا املؤمنني عند فأمر اهللا تعاىل

   .اا وارتيابا وشكًا واضطرابهذا الرد إال اختالفً ماهينهم مل يزدهرالرجال وآرائهم ومقاييسهم وبغري ذلك من عقول  إىل

��m��~����}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��p��o��n:ولذلك قال تعـاىل  

��a �̀�_l  ٢١٣: البقـرة  ،اس يف موارد حلكم بني النإذ ال ميكن ا ،ا بني الناس فيما اختلفوا فيهفأنزل اهللا الكتاب حاكم
وال ريب أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما ال يعلمـه   ،اإلطالق إال بكتاب مرتل من السماء ىالرتاع واالختالف عل

بـل املنقـول    ،ولكن ما علم بصريح العقل ال يتصور أن يعارضه الشرع البتـة  ،وإن مل ميكنه بيان ذلك لغريه ،غريه
   . )١(قطالصحيح ال يعارضه معقول صريح 

أن العقـل الصـريح ال   : أحدها: النقل يف مخسة أصول يعارضإن العقل : ن الرازي أخطأ يف قولهإ :خامسا
أن ما ذكره مـن املعقـول   : الرابع ،من العقل املعارض ليس بصحيح يهأن ما يدع: الثالث ،أنه يوافقه: الثاين ،يناقضه

أثبت به األصول كمعرفة الباري وصفاته ال يثبتها بل يناقض  أن ما: اخلامس، املعارض هو املعارض للمعقول الصريح
   .)٢(إثباا

                                           

 . ٨٢٦-٣/٨٢٣، الصواعق املرسلة٢٥٢، ٥/٢٤٣، ١٩٤-١٩٢، ١٦٠-١٥٦، ١٤٨-١/١٤٤درء التعارض: انظر )١(
 . ١٦/٤٦٣جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
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بل املنقول الصحيح ال  ،ما علم بصريح العقل ال يتصور أن يعارضه الشرع البتة:((-:-يقول شيخ اإلسالم
فوجدت ما خالف النصوص الصـحيحة   ،وقد تأملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه ،يعارضه معقول صريح قط

   .فق للشرعابل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها املو ،الصرحية شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالا

 ،وهذا تأملته يف مسائل األصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات واملعاد وغري ذلك 
إما حديث موضوع أو داللة ضعيفة  :ووجدت ما يعلم بصريح العقل مل خيالفه مسع قط بل السمع الذي يقال إنه خيالفه

   .)١())لو جترد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح املعقول؟ فال يصلح أن يكون دليالً

، )٢(والرازي أصل أصوالً تناقض احلق، ورأى أا تناقض ما جاء به الرسول فقدمها على ما جاء به الرسـول 
اعلم أن فصل ما بيننا وبني املبتدعة هو مسـألة  :((-:-)٣(مام السمعايناإلوهذا يف احلقيقة ج أهل البدع، يقول 

األصل يف الدين : العقل، فإم أسسوا دينهم على املعقول وجعلوا االتباع واملأثور تبعا للمعقول، وأما أهل السنة قالوا
  .   )٤())االتباع والعقول تبع

ألن اجلمع  ؛إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدمي النقل: لفيقا ؛بنظري ما قاله الرازي أن يعارض دليل :سادسا
صحة السـمع   ىألن العقل قد دل عل ؛وتقدمي العقل ممتنع ،ورفعهما رفع للنقيضني ،بني املدلولني مجع بني النقيضني

ل مل يصلح وإذا أبطلنا داللة العق ،فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا داللة العقل، غووجوب قبول ما أخرب به الرسول 
ألن ما ليس بدليل ال يصلح ملعارضة شيء من األشياء ؛ا للنقلأن يكون معارض، ا عدم تقدميهفكان تقدمي العقل موجب، 
  .فال جيوز تقدميه

 فإن جاز أن  ،وأن خربه مطابق ملخربه ،صدق السمع وصحته ىفإن العقل هو الذي دل عل ؛ن واضحوهذا بي
ا مل جيز أن يتبع صحيح وإذا مل يكن دليالً ،اصحيح ن النقل لزم أن ال يكون العقل دليالًتكون هذه الداللة باطلة لبطال

 ىوإذا كان تقدميه عل ،ا يف العقل بانتفاء لوازمه ومدلولهالنقل قدح ىفصار تقدمي العقل عل ،عن أن يقدم فضالً ،حبال
 كان تقدميه عند املعارضة مبطالً ،لته يقدح يف معارضتهوالقدح يف دال ،والقدح فيه مينع داللته ،النقل يستلزم القدح فيه

  . النقل وهو املطلوب ىللمعارضة فامتنع تقدميه عل

إذا صدق فمعارضة العقل ملا دل العقل على أنه حق دليل على تناقض داللته، وذلك يوجب فسادها، فالعقل 
وشهد له بأنـه ال   ،د شهد للسمع بأنه جيب قبولهكان هو ق ،إنه أخرب خبالف احلق: مث قال ،السمع يف كل ما خيرب به

 ،وشهد بأن ما أخرب به السمع فليس حبق ،وأن ما أخرب به السمع فهو حق ،وشهد بأن األدلة السمعية حق ،جيب قبوله

                                           

 . ١/١٤٧درء التعارض )١(
 . ١٦/٤٤٠جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد، السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي، حافظ، مفسـر، مـن    :أبو املظفر السمعاين)٣(

كتاب االنتصار يف احلديث، صنف التفسري و ،مئة أربعو تسع ومثاننيتويف سنة ، ووأربع مئة عشرينو ستولد يف سنة ، العلماء باحلديث
مؤسسـة الرسـالة،   . ،ط٣٧٣-١٩/٣٧١،سري أعالم النبالء :انظر. السنة وغري ذلك ألهلوالربهان والقواطع يف أصول الفقه، واملنهاج 

 . ٣٠٣/  ٧األعالم للزركلي ،٦٣٦-١٢/٦٣٥البداية والنهاية،
 . ١٨٢املنطقصون  ، ٣٢٠/ ١احلجة يف بيان احملجة، لقوام السنة األصبهاين، )٤(
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ـ فكان هذا قدح ،وشهد له بأنه قد كذب ،فكان مثله مثل من شهد لرجل بأنه صادق ال يكذب ا ا يف شهادته مطلقً
 . ا للسمع حبالفال يصلح أن يكون معارض ،وال الثانية ال جيب قبول شهادته األوىلف ،وتزكيته

إذ ليس عنـدهم معقـول    ؛وهلذا جتد الذين تتعارض عندهم داللة العقل والسمع يف حرية وشك واضطراب 
  .طرابكما أم يف نفس املعقول الذي يعارضون به السمع يف اختالف وريب واض ،صريح سامل عن معارض مقاوم

 وذلك ألن  ؛ما جاءت به الرسل ىا علوذلك كله مما يبني أنه ليس يف املعقول الصريح ما ميكن أن يكون مقدم
وأم معصومون فيما يبلغونه عن اهللا من  ،اهللا إال احلق ىوأم ال يقولون عل ،صدق الرسل ىاآليات والرباهني دالة عل

ذلك مجيع املقرين بالرسل مـن   ىكما اتفق عل ،عن اهللا شيء من اخلطأال جيوز أن يستقر يف خربهم  ،اخلرب والطلب
  . املسلمني واليهود والنصارى وغريهم

ال جيوز أن يكون يف ذلك شيء مناقض لدليل عقلي  ،فوجب أن مجيع ما خيرب به الرسول عن اهللا صدق وحق 
وأنه ال جيوز أن يكـون يف   ،ا أنه حققاطعا علم املؤمن بالرسول أنه أخرب بشيء من ذلك جزم جزم فمىت ،وال مسعي

وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك  ،وأنه ميتنع أن يعارضه دليل قطعي ال عقلي وال مسعي ،الباطن خبالف ما أخرب به
    .السوفساطئيةوشبه من جنس شبه  ،فإمنا هو حجج داحضة

كان هذا  ،أن يعارض خربه دليل صحيحوأنه ميتنع  ،وإذا كان العقل العامل بصدق الرسول قد شهد له بذلك 
ا بأن كل ما خالف خرب الرسول فهو باطلالعقل شاهد، ا شهدا ببطالن العقل املخالف فيكون هذا العقل والسمع مجيع

  . للسمع

  !إن هذا يوجب القدح يف شهادة العقل الذي شهد بصدق الرسول؟: فإن قيل

التعارض، وهذا إمنا قيل ترتالً مع اخلصم، وإال فاحلق أنـه ال  إمنا ذكر سابقًا إمنا هو على افتراض وجود : قيل
  .ميكن أن يتعارض السمع والعقل القطعيان

وأيضا فإن األدلة العقلية اليت تعارض السمع غري األدلة اليت يعلم ا أن الرسول صادق، وإن كان جنس املعقول 
   . )١(ى معقوالً، ومل يبطل كل معقوليشملها، وإذا أبطل ما عارض السمع فإمنا أبطل نوع مما يسم

واملقصود هنا أن من أقر بصحة السمع وأنه علم صحته بالعقـل ال ميكنـه أن   :((-:-يقول شيخ اإلسالم
 ،بفساده كانت داللته متناقضة ىفإذا شهد مرة أخر ،ألن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع ؛رضه بالعقل البتةايع

   .)٢())ملعارضته فال يصلح ال إلثبات السمع وال

إما يف اإلسناد أو يف املنت؛ فمخالفة النقل -أن القول بأن خمالفة النقل للعقل دليل على الطعن يف النقل؛: سابعا
للعقل دليل على فساد يف النقل إما يف أصل ثبوته بأن يكون الناقل كاذبا أو خمطئًا، أو تكون داللة اللفظ على مـراد  

أن داللة العقل  ىحنن نستدل مبخالفة العقل للسمع عل: باطل فاسد؛ وهو معارض بأن يقالقول -املتكلم غري معلومة
                                           

، موقف املـتكلمني مـن االسـتدالل بنصـوص الكتـاب      ٨٥٦-٣/٨٥٣، الصواعق املرسلة١٧٣-١/١٧٠درء التعارض: انظر )١(
 . ٣٥٧-١/٣٥٥والسنة

 . ١/١٧٧درء التعارض )٢(
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فإن مقدمات األدلة العقلية املخالفة للسمع فيها من التطويل واخلفاء واالشتباه  ؛بعض مقدماا لبطالن املخالفة له باطلة
  .مقدمات األدلة السمعية تطرقه إىل واالختالف واالضطراب ما يوجب أن يكون تطرق الفساد إليها أعظم من

وأيضا فإن العقل ال يكون دليالً مستقالً يف تفاصيل األمور اإلهلية واليوم اآلخر، فال يقبل منه ما يدل عليه إن مل 
يصدقه الشرع ويوافقه، فإن الشرع قول املعصوم الذي ال خيطئ وال يكذب، وأما آراء الرجـال فكـثرية التـهافت    

 ،وال خبرب هؤالء املختلفني املتناقضني أنا ال أثق برأيي وعقلي يف هذه املطالب العالية اإلهلية: قال شخصوالتناقض، فلو 
، كان خرب الصادق املصدوق: فأنا ال أقبل قول هؤالء إن مل يزك قوهلم ذلك املعصوم ،خبالف الرسل فإم معصومون

ا مبا أخبار الرسول الذي علموا صدقه وأنه ال يقول إال حقً بالصواب وأليق بأويل األلباب من معارضة هذا الكالم أوىل
، وهذا يقال من باب الترتل مع اخلصم، وإال يعرض هلم من اآلراء واملعقوالت اليت هي يف الغالب جهليات وضالالت
   . )١(فالعلم ببطالن ما عارض الشرع مما ال يشك فيه مسلم معظم لشرع اهللا

  :)٢(الشرع يلزم عليه أمور منهاإن تقدمي العقل على : ثامنا

اهللا وأمسائه وأفعاله وأحكامه، فمن طرد هذا األصل الفاسـد أداه إىل الكفـر    الزندقة، واإلحلاد يف آيات -١
والنفاق واإلحلاد، ومن مل يطرده تناقض وفارق املعقول الصريح، وظهر مـا يف قولـه مـن التنـاقض     

 . )٣(والفساد

ال علـم وال  : اهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخـر  عنغ أال يكون فيما أخرب به الرسول  -٢
 .)٤(هدى، بل إنه قد ميرض وال يشفي، ويضل وال يهدي، ويضر وال ينفع، ويفسد وال يصلح

عـن موجـب    غأن تقدمي العقل على الشرع يضعف الثقة بالشرع، بل حقيقتـه عـزل للرسـول     -٣
ـ ، عيـافـلشا عـم)٥(نيفةـأيب حـكرسـالته، وجـعل لـه  مـع  .)٦(بلـمد بـن حــن  وأح

.. 

 

                                           

 . ٣٥٨-١/٣٥٧، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة١٨٩-١٨٦، ١٧٥-١/١٧٤درء التعارض: انظر )١(
 . ٣٦١-١/٣٥٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر )٢(
 . ٤/١٣٥٣، الصواعق املرسلة٦/٣، ٥/٣٢٢درء التعارض: انظر )٣(
 . ١١٢٧-١١٢٢، ١٠٦٧-٣/١٠٦٥، الصواعق املرسلة٣٦٩-٥/٣٥٧درء التعارض: انظر )٤(
ولد سـنة  األربعة،  األئمةالفقيه اتهد احملقق، أحد  ،تيم اهللا بن ثعلبةالتيمي، الكويف، موىل بين  يأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوط)٥(

 عنـه  قـال ، ا يف سنة مخسني ومئةتويف شهيد ،ملا قدم عليهم الكوفة ا ، ورأى أنس بن مالكي مثانني يف حياة صغار الصحابة
: انظر. وهذا أمر ال شك فيهاإلمام، دقائقه مسلمة إىل هذا يف الفقه و اإلمامة: وقال الذهيب .الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة: الشافعي

 .٣٦/ ٨األعالم للزركليمؤسسة الرسالة، . ، ط٤٠٣-٦/٣٩٠،سري أعالم النبالء
األعالم، ولد سنة أربع  األئمةحممد بن حنبل بن هالل بن أسد الذهلي الشيباين املروزي مث البغدادي، أحد  أبو عبد اهللا، أمحد بن: أمحد)٦(

ال يفلح من تعاطى الكالم وال خيلو من أن يتجهم، : ني ومائة، حفظ اهللا به السنة، ثبت يف حمنة  القول خبلق القرآن، وكان أمحد يقولوست
 .  ٧٩٤-١٠/٧٧٥البداية والنهاية  دار إحياء التراث العريب،. ، ط٢٥٨-٨/١٦٢سري أعالم النبالء: انظر.هـ٢٤١تويف سنة
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  .)٢(ذلكوحنو  ،)١(مالك

 .أن تقدمي العقل على الشرع يلزم منه بطالن العقل والشرع مجيعا كما سبق إيضاحه -٤

وذا يتبني أن تقدمي العقل على الشرع، والرأي على النص مبدأ لالحنراف والضالل؛ فاملعقوالت اليت يدعيها 
ل عقل الشخص الواحد يعتريه من الشكوك والشبهات واألهواء ما حيرفه عن صوابه، فيظن ما الناس ليس هلا ضابط، ب

  . )٣(ليس مبعقول معقوالً، ويظن املعقول جمهوالً، فكل ما عارض الشرع من العقليات فهو خيال وأوهام

الشـياطني   ولو ساغ تقدمي العقل على الشرع ألمكن لكل أحد أن ال يؤمن بالشرع، وهذا يف احلقيقة فعـل 
والكفار، وهلذا جتد املعارضني للشرع بعقوهلم يكرهون النصوص اليت ختالف آراءهم وأهواءهم ويردوا، وهلذا كـان  

  . )٤(من دفع خرب اهللا أو نسخه برأيه ملحدا كافرا

حابة ، وإال فصوالفالسفة واملشركنيفتقدمي العقل على النقل منهج ورثه أهل الكالم عن سلفهم من الشياطني 
، بل إذا )٥(مل يعارضوا الشرع بعقوهلم، ومل يكن فيهم من يقول بتقدمي العقل على النص عند التعارض غ رسول اهللا

حصل عندهم تعارض ظاهر اموا أفهامهم وسألوا حىت يزول عنهم ما ظنوه معارضا لعقوهلم، أو ما علموه من شرع 
  . )٦(رم

وإمنا علينا أن نقبل ما عقلناه إميانا وتصديقًا، وما :((-:-معاينالسوهذا هو الواجب على كل مسلم، يقول 
  . )٧())مل نعقله قبلناه تسليما واستسالما

عن اهللا صدق وحق، وال جيوز أن يكـون يف   غ فالواجب على املؤمن أن يعتقد أن مجيع ما أخرب به الرسول
ه عارضه من ذلك فإمـا أن يكـون حجـج    ذلك شيء مناقض لدليل قطعي ال عقلي وال مسعي، وأن كل ما ظن أن

  . داحضة، وشبه فاسدة، وإما أال يكون معارضا وال خمالفًا

                                           

ـ كان  ،ثالث وتسعني، ولد سنة مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو ،أبو عبد اهللاإمام دار اهلجرة، : مالك)١( ا يف نقـد  إمام
أصح األسانيد مالك : املوطأ، رسالة يف القدر، قال البخاري: ، تويف سنة تسع وسبعني بعد املائة، من مؤلفاتهاا، متقنا، جمودالرجال، حافظً

مؤسسة الرسالة، البداية . ، ط١٣٥-٨/٤٨سري أعالم النبالء، :إذا جاء احلديث فمالك النجم، انظر: يعن نافع عن ابن عمر، وقال الشافع
 .  ٦٠٣-١٠/٦٠٢والنهاية

 . ٣٤٥، ٣٢١، ٥/٢٥٢درء التعارض : انظر )٢(
، ٢٤٣، ٥/٧، ١٨٣، ١/٥٢درء التعـارض : ، وانظر٣٥٩-١/٣٥٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر )٣(
 . ١٠٥٢، ٣/١٠٤٦، الصواعق املرسلة٧/٣٧
، الصـواعق  ٢٥٧، ٢١٩-٥/٢٠٨، ١/٣٧٣درء التعارض: ، وانظر١/٣٥٩موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٤(

 . ٤/١٣٥٣، ١٠٣٧-١٠٣٦، ٨٩٤/ ٣املرسلة
 . ١٠٦٥-٣/١٠٥٢، الصواعق املرسلة٥٢٨-٨/٥١٥، بيان تلبيس اجلهمية٥/٢٢٩درء التعارض: انظر )٥(
 . ١/٣٥٩موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٦(
 . ١٨٣-١٨٢، صون املنطق٣٢٢-١/٣٢١احلجة يف بيان احملجة  )٧(
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وهلذا كان من املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم أنه جيب على اخللق اإلميان بالرسول إميانا مطلقًا جازما عاما، 
  . )١(ما عارضه فهو باطلبتصديقه يف كل ما أخرب به، وطاعته يف كل ما أوجب وأمر، وأن كل 

فلو  ،انتفاء مانع ىا علوال موقوفً ،ا بشرطأنه ال ميكن أن يكون تصديق الرسول فيما أخرب به معلقًفتبني بذلك 
 ،ا بـه باالتفـاق  مل يكن مؤمن ،أو شيخي ،إال أن ينهاين أيب أو ،أو شيخي ،أنا أؤمن به إن أذن يل أيب: قال الرجل

ر يل صدقه، أو مبا أدركته بعقلي، وأرد ما خالف عقلي، مع تصديقي بـأن الرسـول   ا ظهأؤمن مب: وكذلك من قال
´����m���µ:، وهو داخل فيمن قيل فيهيف الشرع املحد ،فاسد العقل امتناقض صادق فيما أخرب به، كان هذا القائل
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��®��¬��«����������ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡l ٨٣: غافر  .   

 ��m��a��`����_��^��]��\��[��Zl:ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعاىل 

��m�������������s��rq��p��o��n��m��l��k��ji����h��g��f��e�����d���c��b����v��u��t:وقولـه تعـاىل  ،  ٣٤: غافر

��{��z�����y��x��wl ٢(٣٥: غافر( .  

  :يف نقد اجتاهات الرازي حيال نصوص مسائل القضاء والقدر: ثالثًا

كان حمكما، وما خالفها صار  وافقهاالنصوص النقلية، فما الرازي أدلته العقلية حاكما على إن اختاذ : أوالً
ما أصلته من أصول دينها الـذي  الكالم جتعل كل طائفة منهم  فاملبتدعة من أهل متشاا، منهج مبتدع باطل فاسد،

اليت  ،وجتعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من امالت املتشاات اتباعه،ابتدعته هو اإلمام الذي جيب 
وهـذا يف  ! أو اإلعراض عنها وترك التدبر هلـا  ،ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه ىبل يتعني محلها عل اتباعها،ال جيوز 

الذين يعارضون الكتاب ..ل الكالمهأ:((-:-، يقول شيخ اإلسالم)٣(احلقيقة معارضة للكتاب والسنة بالعقل والرأي
وهو أم جعلوا أقواهلم اليت ابتدعوها هي األقوال احملكمة اليت جعلوهـا   ،فاسد أصلبنوا أمرهم على  ؛والسنة بأقواهلم

فجعلوا املتشابه من كالمهم هو  ،ن امل الذي ال يستفاد منه علم وال هدىوجعلوا قول اهللا ورسوله م ،أصول دينهم
  . )٤())من كالم اهللا ورسوله هو املتشابه ، واحملكماحملكم

  :فجعل العقل هو الفارق بني احملكمات واملتشاات، منهج فاسد، ويظهر فساده مبا يلي

                                           

 . ١٨٩-١٨٨، ١/١٧٢درء التعارض: وانظر. ١/٣٦٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)١(
 . ١٩٠-١٨٨، ١/١٧٢درء التعارض: وانظر. ٣٦١-١/٣٦٠كتاب والسنةموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص ال)٢(
 . ٣٠٧-١٧/٣٠٦، جمموعة الفتاوى١/٧٧درء التعارض: انظر )٣(
 . ١/٢٧٥درء التعارض )٤(
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ألن مدار التفريق بينهما هو العقل، وكل طائفة تزعم إن األخذ ذا املنهج جيعل احملكم واملتشابه جمهوالً؛  -١
أن العقل معها، وأن احملكم واملعقول ما وافق قوهلا، وأن كل ما خالف قوهلا فهو خمالف للعقل، وهو من 

 . )١(قبيل املتشابه

أن الزم هذا القول أال يكون يف القرآن هدى وال بيان وال شفاء، بل ذلك كله يف الدليل العقلي، فـإن   -٢
وافق القرآن الدليل العقلي أقر لكونه معلوما بالدليل العقلي؛ وإن خالف القرآن الدليل العقلي أُخذ بالدليل 
العقلي ال بالقرآن؛ فاالعتماد على الدليل العقلي ال على القرآن، وما خالف الدليل العقلي فإما أن يفوض، 

ال فائدة، فال تؤخذ العقائـد منـه، وال   أو يؤول، وعليه فليس للقرآن عند أصحاب هذا املنهج حرمة و
 . )٢(يستفاد منه علم وال حجة

أن أصحاب هذا املنهج جعلوا داللة القرآن ظنية، وداللة العقل قطعية، واألدلة الظنية ال جيوز االحتجاج  -٣
لقرآن ا على املسائل األصولية، بل تكون من قبيل املتشابه الذي بينه الدليل العقلي، فعلى هذا ال يكون ا

 .منقسما إىل حمكم ومتشابه، بل كله متشابه

أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب أن من الكتاب آيات حمكمات هن األصل الذي يبىن عليـه، ويرجـع إليـه     -٤
ويستدل به، ويتبع، واملتشابه يرد إليه، وأصحاب هذا املنهج جعلوا األصل الذي يبىن عليه هو العقـل،  

ومتشاه يرد إليه، فما خالفه كان متشاا، فلم يبق يف القرآن حمكم يرد إليه  وجعلوا القرآن كله حمكمه
  . )٣(املتشابه

: إن الواجب على املسلم أن جيعل ما أنزله اهللا من الكتاب واحلكمة أصالً يف مجيع مسـائل الـدين  : ثانيا
 ،ويتدبر معنـاه  ،ورسوله هو األصل واجب أن جيعل ما قاله اهللال:((-:-يقول شيخ اإلسالم. )٤(العلمية والعملية

وجتعل أقـوال   ،ويعرف داللة القرآن على هذا وهذا ،إما العقلي وإما اخلربي السمعي ؛ويعرف برهانه ودليله ،ويعقل
فإن  ؛وحيتمل كذا وكذا ،حيتمل كذا وكذا: فيقال ألصحاب هذه األلفاظ الناس اليت قد توافقه وختالفه متشاة جمملة

  .)٥())يوافق خرب الرسول قبل، وإن أرادوا ا ما يخالفه رد أرادوا ا ما

                                           

-١/٣٨٤، موقف املتكلمني من  االستدالل بنصوص الكتاب والسـنة ٨/٥١٤، بيان تلبيس اجلمهمية١٧-١/١٦درء التعارض: انظر )١(
٣٨٥ . 

، موقف املتكلمني مـن  االسـتدالل بنصـوص الكتـاب     ١/١٧٥، درء التعارض٤٩١، ٤٥٠-٨/٤٤٩بيان تلبيس اجلهمية: ظران )٢(
 . ١/٣٨٥والسنة

،  ٤٥٢-٤٥٠،  ٣٨١-٨/٣٨٠بيـان تلبـيس اجلهميـة   : ، وانظر١/٣٨٥موقف املتكلمني من  االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٣(
٥٤٩-٤٩١  . 

 . ٣٠٧-١٧/٣٠٦جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
 .١٤٦-١٣/١٤٥جمموعة الفتاوى )٥(
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وجيعل ما جاء بـه هـو    ،أن يؤخذ من الرسول العلوم اإلهلية الدينية مسعيها وعقليها املقصود هناو((:يقولو
  .)١())لداللة األدلة اليقينية الربهانية على أن ما قاله حق مجلة وتفصيالً ؛األصول

جيب أن ترد إىل أصل الكتـاب؛ وهـو اآليـات     -ي قليلة بالنسبة إىل احملكماتوه-وعلى هذا فاملتشاات
  .احملكمات املوضحات ملا التبس من املتشبهات؛ وإذا ردت إليها وضح معناها، وزال التباسها

على أنه ليس مثة آيات بعينها تتشابه على كل الناس؛ بل إن التشابه أمر نسيب إضايف، حبيث يشتبه على بعض 
دون بعض، ومثل هذا  يعرف من أهل العلم ما يزيل عنه هذا االشتباه، وهناك آيات حمكمات ال تشابه فيها على الناس 

  . )٢(أحد، فاملتشاات ترد إىل احملكمات فإذا ردت إليها وعرف معناها صارت غري متشاة

ولكن مث آيات  ،ه عند غريهفقد يتشابه عند هذا ما ال يتشاب ،ن التشابه أمر نسيبإ((:-:-يقول شيخ اإلسالم
كما  ؛؛ بل القول كله حمكمإذا عرف معناها صارت غري متشاةوتلك املتشاات  ،حمكمات ال تشابه فيها على أحد

  . )٣())١: هود ��m��j��i��h��gl:قال

علمهـا  ن، وبينهما مشتبهات ال ين واحلرام بياحلالل بي:"أنه قال غويشهد هلذا ما ورد يف احلديث عن النيب 
  .بعض الناس يعلمون فأخرب أن املشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، ولكن. )٤("كثري من الناس

وعلى هذا فاحملكم ما استقل بنفسه وظهر معناه، واملتشابه ما مل يستقل بنفسه ومل يظهر معناه بل حيتمل أكثر 
تشابه إلثارة الشبهات والشكوك، وبث العقائـد  من وجه، وحيتاج إىل بيان؛ وهو نسيب إضايف، وأهل الزيغ يتبعون امل
، بل يردونه إىل أهوائهم وعقـوهلم، فيضـلون   )٥(الفاسدة، وال يردونه إىل اآليات احملكمات الفاصالت واملوضحات

�m��ts��r���q��p��o��n��m��l��k��j��i����h���g:غمنهم فقد تال  غويضلون، وقد حذر رسول اهللا 

{��z��y��x��w��v��u����¶��µ´��³��²�������±��°��¯��®����¬��«��ª���©¨��§��¦��¥��¤��£¢��¡�����~��}���|
��¼��»��º���¹�����¸l فأولئـك الـذين مسـى اهللا     ،إذا رأيت الذين يتبعون ما تشـابه منـه  :"، مث قال٧: آل عمران

   .)٦("فاحذروهم

والقدر مستقاة من اجتاهات املعتزلـة   إن اجتاهات الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء :ثالثًا
قـد   أنـتم  :((للمعتزلة يف املنهج موافقة األشاعرةيف معرض حديثه عن  -:-شيخ اإلسالم يقول حيال النصوص،

                                           

 .١٣/١٤٠جمموعة الفتاوى)١(
، موقف املتكلمني مـن  االسـتدالل   ٣٥٧-٨/٣٤٨،  بيان تلبيس اجلهمية١٧/٣٩٦، جمموعة الفتاوى١٠٦-١٠٥التدمرية : انظر )٢(

 .  ٣٨٦-١/٣٨٠بنصوص الكتاب والسنة
 . ١٣/١٤٤جمموعة الفتاوى )٣(
-٣/١٢١٩، ومسلم، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشـبهات،  ١٥ن، باب فضل من استربأ لدينه، البخاري، كتاب اإلميا )٤(

١٢٢١ .  
 . ٣٨٣-١/٣٨١موقف املتكلمني من  االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر )٥(
لنهي عن اتبـاع متشـابه   ، ومسلم، كتاب العلم، باب ا٩٣٨، ...٧: آل عمران �m��n��m��llالبخاري، كتاب التفسري، باب  )٦(

 . ٤/٢٠٥٣القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن االختالف يف القرآن،  
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خالفتم نصوص الكتاب والسنة وسلف األمة يف مسائل الصفات والقرآن والرؤية، ومسائل األمساء واألحكام والقدر ما 
وإذا قدحتم يف املعتزلة مبا ابتدعوه  ،حنوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه مل يكن لكم عليهم حجةفاملعتزلة و. تأولتموه

وإذا نسبتموهم إىل القدح يف السلف واألئمة نسبوكم  ،من املقاالت وخالفوه يف السنن واآلثار، قدحوا فيكم مبثل ذلك
اع يذمونكم بنظريه، وال حميص لكم عن ذلك إال بترك فما تذموم به من خمالفة الكتاب والسنة واإلمج ،إىل مثل ذلك

  ....ما ابتدعتموه، وما وافقتموه عليه من البدعة وما ابتدعتموه أنتم

وباجلملة فعامة ما ذمه السلف واألئمة وعابوه على املعتزلة من الكالم املخالف للكتاب والسنة واإلمجاع القدمي 
الفة لذلك من املعتزلة، وقد شاركتموهم يف أصول ضالهلم اليت فارقوا لكم منه أوفر نصيب، بل تارة تكونون أشد خم

ا من صفات اهللا تعاىل، وال يرتهونـه  ا سلف األمة وأئمتها، ونبذوا ا كتاب اهللا وراء ظهورهم، فإم ال يثبتون شيئً
 يلزم الدور فريجعون إىل من شيء بالكتاب والسنة، واإلمجاع موقوف على العلم بذلك، والعلم بذلك ال حيصل به لئال

واالستشهاد، ال على وجـه االعتمـاد    ]االعتضاد[بالقرآن كان ذلك على وجه وإذا استدلوا . جمرد رأيهم يف ذلك
وأما  ...واالعتقاد، وما خالف قوهلم يف القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم، واستخفوا بالكتاب والسنة ومسومها ظواهر

مث يزعمون أن ما وضـعوه  ، وتارة يتأولوا ،هلا عندهم، بل تارة يردوا بكل طريق ممكن األحاديث النبوية فال حرمة
برأيهم قواطع عقلية، وأن هذه القواطع العقلية ترد ألجلها نصوص الكتاب والسنة، إما بالتأويل، وإما بالتفويض، وإما 

   .)١())فروخهم فيها وأنتم ،وأنتم شركاؤهم يف هذه األصول كلها، ومنهم أخذمتوها. بالتكذيب

إن اجتاه اإلثبات الذي سلكه الرازي يف بعض النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر يشـوبه   :رابعا
يف مسائل القضاء والقدر، وإثباته هلا ليس لكون  أن قبول الرازي لداللة بعض األدلة السمعية :األمر األول: ثالثة أمور

   )٢(!العقل دل عليها السمع جاء ا؛ وإمنا العتقاده أن

اإلثبات وغال فيه وزاد عليه حىت أثبت ما نفته النصوص من نفي اختيار العبد بالغ يف  الرازي أن: الثايناألمر 
  !وإرادته، وتأثري قدرته

ما يف أمـر   حىت أبطلأثبت القدر وخلق اهللا سبحانه لفعل العبد؛ لكنه مل يثبت ذلك  الرازي أن: الثالث األمر
أن الرد على القدرية ال يتم إال بنفي حتسـني    وزعم، ه بل ما يف خلقه وأمره من احلكم واملصاحل واملناسباتاهللا وي

ا، وأن جتعل األفعال كلها سواء يف أنفسها، ال فرق يف نفس األمر بني الصالة والزنا إال من جهة العقل وتقبيحه مطلقً
ا مـن  مدرجة إىل فساد الدين والشريعة، وذلك أعظم فساد هفصار قول ،حكم الشارع بإجياب أحدمها وحترمي اآلخر

أنـه ال ميكـن   وصار إثباته للقدر ذريعة إىل التكذيب ببعض املسائل املتعلقة به، والزم ذلك األمر . التكذيب بالقدر
كفر ببعضه فال ميكن اإلميان بالكتاب كله، بل ي ،تصديق الرسول يف بعض ما أخرب به إال بتكذيبه يف شيء مما أخرب به

  )٣(!فيهدم من الدين جانب ويبىن منه جانب على غري أساس ثابت ،ويؤمن ببعضه

                                           

 . ١٤٣-١٣/١٤٢جمموعة الفتاوى: ، وانظر٦٤٣-٦/٦٤٢الفتاوى الكربى )١(
 .   ١/١٧٥درء التعارض)٢(
 . ٦/٦٤٤الفتاوى الكربى: انظر )٣(
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إن اجتاه التأويل الذي سلكه الرازي يف بعض النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر؛ اجتـاه  : خامسا
يراه عقله، وال شك أن  صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن آخر: أن املراد بتأويل الرازي :األمر األول: باطل؛ ألمور

التأويل ذا املعىن مل يكن مستعمالً يف عصر الصحابة والتابعني، ومل يتحدث به القرآن؛ وال لغة العـرب بـل هـو    
  )١(!اصطالح جاءت به الفرق واستحدثته بعد القرون الثالثة األوىل

املرء، ولكل فرقة تأويل، وعلى أن ضابط التأويل على قول الرازي هو املذهب الذي يذهب إليه : األمر الثاين
هذا فال ميكن ألحد أن حيتج على مبطل حبجة مسعية ألنه سيسلك يف تأويلها نظري ما سلكه هو يف تأويل ما خـالف  

فالعيار على ما يتأول  ،وحقيقة األمر أن كل طائفة تتأول ما خيالف حنلتها ومذهبها:((-:-مذهبه، يقول ابن القيم
ومـا خالفهـا فـإن     ،فما وافقها أقروه ومل يتأولوه ،الذي ذهبت إليه والقواعد اليت أصلتها وما ال يتأول هو املذهب
القدرية أن اهللا سبحانه مل خيلق أفعال عباده ومل يقدرها عليهم أولوا كل ما  أصلتملا  ..وهلذا ؛أمكنهم دفعه وإال تأولوه

وأن حركات العباد مبرتلة  ،يف الفعل بوجه من الوجوه وملا أصلت اجلربية أن قدرة العبد ال تأثري هلا ..،خالف أصوهلم
 ،فهذا يف احلقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها .هبوب الرياح وحركات األشجار أولوا كل ما جاء خبالف ذلك

..ا وباهللا التوفيقومن تأمل مقاالت الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيان.   

ألنه ليس عندهم  ؛للتأويل منه على ظاهره نظريه أو ما هو أشد قبوالًا ويقر مسعي وكل من هؤالء يتأول دليالً 
إن هو إال املذهب وقواعده ومـا قالـه    ،يفرق ما يتأول وما ال يتأول )٣(منعكس )٢(مطرديف نفس األمر ضابط كلي 

سلكه هـو يف   ألنه يسلك يف تأويلها نظري ما ؛ا منهم أن حيتج على مبطل حبجة مسعيةوهؤالء ال ميكن أحد ،الشيوخ
  .)٤())تأويل ما خالف مذهبه

يقصده الرازي وجوهره محل النص على معناه اازي ال احلقيقي؛ وال  حقيقة التأويل الذي أن :األمر الثالث
األلفاظ إىل حقيقة وجماز وتقسيم  ؛)٥(شك أن إقرار النص على ظاهره اعتقادا وعمالً يتناىف مع تأويله ومحله على ااز

هو اصطالح حمض، حدث بعد القرون الثالثة املفضلة وكان منشؤه من بل  ،اوال لغوي ،اوال عقلي ،اا شرعييمليس تقس
، توصلوا به إىل حتريف كثري من النصوص الشرعية، وصرفها جهة املعتزلة واجلهمية ومن سلك طريقهم من املتكلمني

ا سليماز ميثل منهجم حمرفـون للنصـوص   عن حقيقتها، معتقدين أن تذرعهم بابعد عنهم وصمهم بأا يا، وخمرج
ومحل النص على ااز يتضمن ! الشرعية، ولكن هيهات، إذ لو ساغ ادعاء ااز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات

 .  )٦(اام الشارع إما بالكذب وإما بعدم النصح، كما أنه اام للشارع بالعجز عن التعبري باحلقيقة

                                           

 . ١٥١-١٤٦اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل: ، وانظر٢٢٨اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل، للجليند،  )١(
 .١١٩، التعريفات٦٢، الكاشف عن أصول الدالئل، ١٧الرد على املنطقيني: هو حتقق احملدود مع حتقق احلد، انظر: الطرد)٢(
 .١٢٩،التعريفات٦٢، الكاشف عن أصول الدالئل، ١٧الرد على املنطقيني: هو انتفاء احملدود مع انتفاء احلد، انظر: العكس)٣(
 . ٢٣٣-١/٢٣٠الصواعق املرسلة )٤(
 . ٨١، جناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية٣١٧اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل: انظر )٥(
أضواء السلف، جنايـة التأويـل الفاسـد علـى     . ، ط٢/٧٠٠إدارات البحوث العلمية، . ، ط٢/٥خمتصر الصواعق املرسلة: انظر )٦(

 . ٤٤٤-١/٤٢٣، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة١١٨-١١٦العقيدة
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: العاقبة، واملرجع، واملصري، والثاين :أحدمها: إىل معنيني رئيسني ترجع يف اللغة التأويلمعاين أن : ابعاألمر الر
املعنيان مها املستعمالن عند السلف، فقد أطلق السلف لفظ التأويل، وأرادوا به أحد  ، وهذان)١(والبيانالتفسري والتدبر 

  . هذين املعنيني

تفسري الكالم وبيان معناه سواء  :أحدمها: يف لفظ السلف فله معنيان تأويلالوأما :((-:-يقول شيخ اإلسالم
  ..اا أو مترادفًفيكون التأويل والتفسري عند هؤالء متقارب ،وافق ظاهره أو خالفه

ا كان تأويله نفـس الفعـل   فإن الكالم إن كان طلب ؛هو نفس املراد بالكالم: ..يف لفظ السلف واملعىن الثاين
  .)٢())كان تأويله نفس الشيء املخرب به ان كان خربوإ ،املطلوب

أنه باملعىن األول يكون التأويل فيه من باب العلم والكالم كالتفسري والشـرح  : والفرق بني معنيي التأويل هنا
  .واإليضاح، ويكون وجود التأويل يف القلب واللسان والكتاب له، الوجود الذهين واللفظي والرمسي

: عىن الثاين فهو نفس األمور املوجودة يف اخلارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلية؛ فإذا قيـل وأما التأويل بامل
طلعت الشمس، فتأويل هذا نفس طلوعها، ويكون التأويل من باب الوجود العيين اخلارجي، فتأويل الكالم هو احلقائق 

  . )٣(الثابتة يف اخلارج مبا هي عليه من صفاا وشؤوا وأحواهلا

يل الكالم يف عرف السلف يراد به إما تفسري الكالم وبيان املراد به، وإما ما يؤول إليه الكالم، وهو حقيقة فتأو
ما يرجع إليه، فإن كان الكالم خربا كان تأويله نفس وقوع املخرب به يف اخلارج، فتأويل ما أخرب اهللا به يف اجلنة مـن  

ري ذلك، هو احلقائق املوجودة أنفسها، ال ما يتصور من معانيها يف األكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغ
  .األذهان، ويعرب عنه يف اللسان

وأما إن كان الكالم إنشاء؛ فإما أن يكون أمرا أو يا، فتأويل األمر فعل املأمور به، وتأويل النهي ترك املنهي 
  . )٤(عنه

يل الشرعي املوافق للغة العرب، خبالف املعىن الذي زعمه وهذا املعىن للتأويل الذي استخدمه السلف هو التأو
  . الرازي فإنه معىن مبتدع

                                           

، )أول(، الصـحاح، مـادة   ٤٦٠-١٥/٤٥٨،)أول(، ذيب اللغة، مادة ٣٦٩-٨/٣٦٨،)أول(كتاب العني للفراهيدي، مادة : انظر)١(
، خمتار الصحاح حملمد بـن  ٤٠،)أول(ة ،  املفردات يف غريب القرآن، ماد١٦٢-١/١٥٩، )أول(، معجم مقاييس اللغة، مادة ٤/١٦٢٧

، املعجم ٣٤-٢٨/٣١،)أول(، تاج العروس، مادة ٣/٣٣١،)آل(، القاموس احمليط للفريوز أبادي، مادة ٣٣، )أول(أيب بكر الرازي، مادة 
موقـف  : وانظر  ١/٣٣، )آل(إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، حممد علي النجار، مادة : الوسيط قام بإخراجه

 . ٤٨٥-١/٤٨١املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة
 . ٢٨٩-١٣/٢٨٨جمموعة الفتاوى )٢(
  . ١٣/٢٨٩جمموعة الفتاوى: ، وانظر١/٤٨٦موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٣(
، ٣٦-٥/٣٥، ٦٩-٤/٦٨، ٥٦-٣/٥٥الفتـاوى جمموعة : ، وانظر١/٤٨٦موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٤(

، ١٥-١/١٤، درء التعـارض ٥٧-٥٦، نقض املنطق ٩٦-٩١،  التدمرية٥٤٦-٨/٥٤٥، ٢٩٧-٨/٢٦٥، بيان تلبيس اجلهمية١٣/٢٨٩
  . ٢١٦-٢١٣، شرح العقيدة الطحاوية٩٢٣-٣/٩٢٢، ١٧٨-١/١٧٥، الصواعق املرسلة٢٣٥-٥/٢٣٤، ٢٠٨-٢٠٦
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إال تعطيل حقائق النصوص والتالعب  معىن التأويل الذي ذكره الرازي هو يف احلقيقة ليس أن: امساألمر اخل
الكلم عن مواضعه، واإلحلاد ، فالتأويالت الباطلة اليت يذكرها أهل الكالم هي من باب حتريف )١(ا وانتهاك حرمتها

غيف آيات اهللا، والكذب على اهللا وعلى كتابه وعلى رسوله 
)٢( .   

لظواهر النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر وتأويله هلا، إمنا  يف نفيهالرازي  مستندأن  :األمر السادس
  .)٣(والتأويل النفيإىل  ارفص ،لوبقبول قول الرسعدم االكتفاء و ا،على حقيقته الطالععدم ا هو

أنه يلزم على ما زعمه الرازي من أن ظواهر بعض النصوص ال جيوز اعتقادها، بل جيب تأويلها   :بعاألمر السا
  :بأنواع التأويالت املمكنة؛ وعدم اعتقاد ما يفهم من ظواهرها، لوازم باطلة؛ منها

ر وال نورا وال مردا عند التنازع، بـل  أن ال يكون الكتاب هدى للناس وال بيانا وال شفاء ملا يف الصدو - ١
كان ترك الناس بال كتاب وال سنة أهدى هلم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسـنة  

  . )٤(ضررا حمضا يف أصل الدين

يف معرض رده على الرازي يف قوله بوجوب تأويل بعـض ظـواهر   -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
أتقول حيث كان الظاهر ضالالً غري مراد للمـتكلم إن اهللا مل  :((ألن اإلقرار ا ضالل القرآن واألخبار؛

  !؟أو أنه البد من بيان ذلك بالنصوص ،يبني ذلك يف كتابه وعلى لسان رسوله

إما كفر وإما ما  ،فإن أراد األول كان مضمون كالمه أن من اآليات واألحاديث ما ظاهره ضالل وباطل 
وعلى هذا فال يكون  ،وال ما ينفي املراد الباطل ،وال ذكر املراد احلق ،اهللا مل يبني ذلكوأن  ،دون الكفر

وال يكون اهللا قد بني للناس  ،وال يكون الرسول بلَّغ البالغ املبني ،ا للناسالقرآن كله هدى للناس وال بيان
وال  ،ورين بتدبر القرآن كلهيكون الناس مأم وال ،بل ضلوا بكالمه قبل أن يبني هلم ما يتقون ،ما يتقون

ومل يبني يف القرآن ما يزيـل هـذا    ،فإنه إذا كان بعض القرآن داللته باطلة مضلة ،مأمورين باتباعه كله
  .الضالل الباطل لزم من اتباعه الضالل

عامة مل ينازعه  ،أو ينفي الباطل ،ما مل يرد ظاهره فإنه قد بني خبطاب آخر ما يبني املرادإن  :وأما إن قال
 ،فإنه باجلمع بني النصوص من اآليات واألخبار يكون البيان من اهللا ورسـوله حاصـالً   ،العلماء يف هذا

؛ إذ على الناس أن يؤمنوا بالكتاب كله، وال يؤمنوا بـبعض ويكفـروا   وتقوم احلجة على الناس بالرسالة
   . )٥())ببعض

                                           

 . ١/٢٣٤الصواعق املرسلة)١(
 . ٢/٧٦٥، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٢٩٣-٦/٢٨٧بيان تلبيس اجلهمية: ظران )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٦٠٦شفاء العليل: انظر )٣(
 . ١٩-٥/١٦جمموعة الفتاوى: ، وانظر٢/٧٦٨موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٤(
  .٤٥٧-٥/٤٥٦بيان تلبيس اجلهمية )٥(
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معىن مل يقل به أحد من سلف األمة فقد جوزوا أن أن اخلائضني بالتأويل الباطل إذا جوزوا أن يراد باللفظ  - ٢
يكون ما أراده اهللا مل خيرب به أحدا من األمة، وأن تكون األمة قبلهم كلها كانت جاهلة مبراد اهللا، ضالة 

 .)١(عن معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعني، وهم مل يعلموا معىن اآلية

تلك األلفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها  أن يكون اهللا قد كلف عباده أن ال يفهموا من - ٣
 .  )٢(ما ال تدل عليه، ومل جيعل معها قرينة تفهم ذلك

ا أن يقـرأ يف  إذا كان الرجل مأمور ،وفساد عظيم يف القلوب ،فيه عذاب عظيم للعقولومعلوم أن هذا 
وأن من كفر حبرف منه  ،صدق ال كذبوجيزم بأنه  ،ا يقرأ به يف صالته وغري صالتهالليل والنهار كالم

بل  ،دق ذلك الكالمم صلوذلك الكالم مشتمل على أخبار ظاهرها ومفهومها يناقض ما به ع ،فهو كافر
ذلك بويكون تأمله  ،وميرض قلبه أعظم مرض ،فيورثه ذلك احلرية واالضطراب ،هو باطل وضالل وكفر

  . )٣(لهووجع قلبه أعظم بكثري من مرض بدنه ووجع يده ورج

أن يكون اهللا تعاىل قد نزل احلق والصواب للناس ومل يفصح به، بل رمز إليه رمزا، وألغزه إلغازا ال يفهم  - ٤
 . )٤(منه ذلك إال بعد اجلهد اجلهيد، وهذا ينايف ما وصف اهللا به كتابه من التيسري والبيان

والقدر ما ظاهره البطالن، يلزم عليه أن من زعم أن يف بعض األحاديث النبوية اليت ذكرت مسائل القضاء  - ٥
إما أن يكون املتكلم ـذه   :وتقرير ذلك أن يقال ؛أو يف نصحه، أو يف بيانه، القدح يف علم املتكلم ا

واحلق فيها كـان   ،فإن مل يعلم ذلك ؛ا أن احلق يف تأويالت النفاة املعطلني أو ال يعلم ذلكالنصوص عاملً
؛ا أن احلق فيهااملًوإن كان ع ،ا يف علمهذلك قدح م أو ال فال خيلو إما أن يكون قادرا على التعبري بعبارا

؛ا على تلك العباراتيكون قادر وكان ورثة  ،ا على التعبري بذلك لزم القدح يف فصاحتهفإن مل يكن قادر
 ا عنا وتعبريبيانوأفراخ الفالسفة وأوقاح املعتزلة واجلهمية وتالمذة املالحدة أفصح منه وأحسن  )٥(الصابئة

ا خبالفه ومـا  وتكلم دائم ،ا على ذلك ومل يتكلم بهوهذا مما يعلم بطالنه بالضرورة وإن كان قادر، احلق
��m���g��f:فقال تعاىل ،وقد وصف اهللا رسله بكمال النصح والبيان ،ا يف نصحهكان ذلك قدح ،يناقضه

����on��m��l��k��j��i��hl م أنصح الناس ألممهموأخرب عن رس، ٤: إبراهيمفمع النصـح   له بأ

                                           

 . ٧٧٠-٢/٧٦٩، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٦٠-١٣/٥٩جمموعة الفتاوى )١(
 . ١/٣١٤الصواعق املرسلة: ، وانظر٢/٧٧٠موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٢(
 .  ٢/٧٧٠، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٧/٤٥درء التعارض )٣(
 . ٢/٧٧٠، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة١/٣١٤الصواعق املرسلة: انظر )٤(
طائفة من املشركني يقدس أصحاا الكواكب والنجوم ويعظموا ويعبدوا، وتزعم هذه الطائفة أن مدبر العـامل وخالقـه   : الصابئة)٥(

اعتقـادات فـرق املسـلمني    : انظـر . لتعميد يف املياه اجلارية من أهم معاملهمالكواكب والنجوم، ويعد االجتاه حنو القطب الشمايل، وا
 .٧٢٣-٢/٧١٤، املوسوعة امليسرة يف األديان٩٠واملشركني
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يف ذلـك   غ تأويالت املؤولة هي الصواب، وظواهر كالم الرسولكون توالبيان واملعرفة التامة كيف 
  .)١( باطل وضالل

يلزم على قول الرازي الذي أول ظواهر نصوص مسائل القضاء والقدر املخالفة ملذهبه، وزعم أن احلق يف  - ٦
مة وخري القرون قد أمسكوا من أوهلم إىل آخرهم عن قول احلق يف هذا الشأن أن يكون أفضل األتأويله 

ومعلوم أنه  ،وذلك إما جهل ينايف العلم وإما كتمان ينايف البيان ،العظيم الذي هو من أهم أصول اإلميان
  . )٢(إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان احلق تولد من بينهما جهل احلق وإضالل اخللق

  : )٣(على التأويالت الباطلة آثار سيئة، منها ه يترتبأن :ثامناألمر ال

قلة تعظيم النصوص الشرعية وعدم االعتماد عليها، فالنص إن كان من القرآن سارعوا إىل إبطال حقيقة  - ١
ا معناه بأنواع التأويالت، وإن كان من السنة ردوه حبجة أنه آحاد أو اشتغلوا بتأويله على سبيل التربع كم

 ،والطعن فيها ،فتح باب التأويل على النصوص يتضمن عيبها :((-:-، يقول ابن القيم)٤(!زعم الرازي
  . )٥())ووالية اآلراء الباطلة والشبه الفاسدة ،وعزهلا عن سلطاا

٢ - هذا من أعظم آفات التأويل وجنايتـه  ، واأن أهل التأويل ال ميكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبد
احتج أهل اجلرب على أهل القدر ، فإذا نه يبطل حجج اهللا على املبطلني على ألسنة املتأولنيفإ ؛إلسالمعلى ا

بالنصوص الدالة على أن أفعال العباد خملوقة هللا واقعة بقدرته ومشيئته تأولوها بنظري ما تأول به خصومهم 
ومشيئتهم وكذلك خصومهم معهم ذه النصوص الدالة على أا أفعال للعباد حقيقة وأا واقعة بقدرم 

وإذا احتج من أثبت العلم جبميع املعلومات جزئياا وكلياا هللا من أهل التأويالت بالنصوص الدالة ، املثابة
ليست هذه النصوص بأكثر من نصوص الفوقية والعلو واستواء الرب على عرشه  :على ذلك قال له املنكر

ئكة إليه فإذا كانت تلك مؤولة عندك على كثرا وتضافرها فهذه أوىل ونزول األمر من عنده وعروج املال
فحينئذ  ،هل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من كتاب وال سنةألفقد بان أنه ال ميكن  ،بقبول التأويل

 . )٦(فيترك االستدالل بالكتاب والسنة على كل مبطل ومل يبق إال تصادم اآلراء ونتائج األفكار

 النصوص الشرعية، وذلك بتحريف لفظها، أو معناها، فإذا وجد أهل التأويل نصا خيالف مـا  اإلحلاد يف - ٣
 . )٧(قرروه من قواعد وأصول كالمية اجتهدوا يف حتريف لفظه أو معناه

                                           

 .٧٧٢-٢/٧٧٠، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٣٢٦-١/٣٢٤الصواعق املرسلة: انظر )١(
 . ٢/٧٧٢مني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة، موقف املتكل١/٣١٥الصواعق املرسلة: انظر)٢(
 . ٧٩٧-٢/٧٧٣موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر )٣(
 . ١٢٦أساس التقديس: انظر )٤(
 . ٢/٤٥٧الصواعق املرسلة )٥(
 . ٤٥٦-٢/٤٥٢الصواعق املرسلة: انظر )٦(
 . ٢/٧٧٤موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٧(
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الوقوع يف االضطراب والتناقض، وعدم السري على جادة واحدة واضحة؛ ولذا جتد الواحد من هـؤالء   - ٤
ص، بينما يؤول نظريه عن معناه الظاهر، دون أن تكون له قاعدة صـحيحة  يأخذ بظاهر نص من النصو

فيما يؤول وما ال يؤول، ولذلك يوجد يف تأويالم من التناقض والفساد واالضطراب شيء كـثري، إذ  
فإنك :((-:-ليس هلم قانون ثابت يف باب التأويل ميكن أن يطرد يف مجيع املواضع، يقول شيخ اإلسالم

فـال   ،بل الزم قوهلم إمكان تأويل اجلميع ،ا فيما يتأول وما ال يتأولمهم مل جتد هلم قانونإذا تأملت كال
، فاملعيار هو العقل واملذهب والرأي، فما وافقـه  )١())يقرون إال مبا يعلم ثبوته بدليل منفصل عن السمع

عقل أو إحالته لظاهر الـنص؛  ، وإن كانوا يتظاهرون بأن القاعدة يف ذلك جتويز ال)٢(قُبل، وما خالفه أُول
وبأي عقل : فزعموا أنه ما دل القاطع العقلي على استحالته أُول، وإال أُقر، واجلواب عن ذلك بأن يقال

ويـزعم  ! يزعم قيام القواطع على بطالن ظـواهر الشـرع   )٣(القرمطي الباطيننزن القاطع العقلي؟ فإن 
ويزعم املعتزيل قيام القواطع على امتناع رؤيـة اهللا  ! الفيلسوف قيام القواطع على بطالن حشر األجساد

وباب التأويالت اليت يدعي أصحاا وجوـا  !! تعاىل، وعلى امتناع قيام علم أو كالم أو رمحة به تعاىل
 :ويلزم حينئذ حمذوران عظيمان، باملعقوالت أعظم من أن تنحصر يف هذا املقام

ا طويلة عريضة يف والسنة حىت نبحث قبل ذلك حبوثًأن ال نقر بشيء من معاين الكتاب  :أحدمها
وكل طائفة من املختلفني يف الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول ! إمكان ذلك بالعقل

  .األمر إىل احلرية

إذ ال يوثق بـأن  . أن القلوب تتخلى عن اجلزم بشيء تعتقده مما أخرب به الرسول :احملذور الثاين
املراد، والتأويالت مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الداللة واإلرشاد إىل ما أنبأ اهللا به  الظاهر هو

العباد، وهلذا جند أهل التأويل إمنا يذكرون نصوص الكتاب والسنة لالعتضاد ال لالعتماد، إن وافقت ما 
  .)٤(نسأل اهللا العافية وهذا فتح باب الزندقة،! ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه، وإن خالفته أولوه

أن التأويل كان سببا يف إثارة الفنت وتفريق األمة وإسالة الدماء، وإجياد احلقد والشحناء، وقد كان سببا يف  - ٥
وأىب املبطلون إال سلوك سبيلهم، وكم جىن التأويـل  ضالل وتفرق األمم قبلنا، وحذرنا اهللا من فعلهم، 

، خرجت اخلوارج، واعتزلت املعتزلـة، ورفضـت الـروافض    هلف. الفاسد على الدين وأهله من جناية

                                           

 . ٥/٣٤٤درء التعارض )١(
 . ٢٣٣-١/٢٣٠الصواعق املرسلة :انظر)٢(
فرقة باطنية هدامة تنتسب إىل محدان بن األشعث، امللقب بقرمط؛ لقصر قامته وساقه، ظاهر الفرقـة التشـيع آلل البيـت    : القرامطة)٣(

ية وهدم األخالق والقضاء على الدولة اإلسالمية وإسـقاط  واالنتساب إىل حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق، وحقيقتها اإلحلاد واإلباح
إبطال القول باملعاد، والزعم بأن اجلنة هي النعيم يف الدنيا، والعذاب هو اشتغال أصـحاب  : التكاليف الشرعية وهدم الدين، من عقائدهم

-١/٣٧٨، املوسوعة امليسرة يف األديان١٦٨-١٣٥احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي: انظر. الشرائع بالصالة والصيام واحلج واجلهاد
٣٨٢. 

 . ٧٨١-٢/٧٧٧، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٢١٦-٢١٥شرح العقيدة الطحاوية: انظر )٤(
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يف جنايـات  :((-:-، يقول ابن القيم)١(وافترقت األمة على ثالث وسبعني فرقة، إال بالتأويل الفاسد؟
إذا تأمل املتأمل  ؛وأن خراب العامل وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل ،التأويل على أديان الرسل

ا مـن جهـة   وجده ناشئً ،وما دفع إليه أهل اإلسالم ،وقع فيه من التفرق واالختالفوما  ،فساد العامل
اليت تعلـق ـا    صلوات اهللا وسالمه عليه التأويالت املختلفة املستعملة يف آيات القرآن وأخبار الرسول

 ،فإا أوجبت مـا أوجبـت مـن التبـاين     ،املختلفون على اختالف أصنافهم يف أصول الدين وفروعه
وفساد ذات البني حـىت   ،وانقطاع احلبل ،وتصدع الشمل، وتشتت األهواء ،وتفرق الكلمة ،تحاربوال

وتستحل منـهم أنفسـهم    ،وترى طوائف منهم تسفك دماء اآلخرين ،اصار يكفر ويلعن بعضهم بعض
ا فاآلفات الـيت جنتـه   ،وحرمهم وأمواهلم ما هو أعظم مما يرصدهم به أهل دار احلرب من املنابذين هلم

وجينيها كل وقت أصحاا على امللة واألمة من التأويالت الفاسدة أكثر من أن حتصى أو يبلغها وصـف  
 ،وأساس كل ضالل وبدعة ،ولكنها يف مجلة القول أصل كل فساد وفتنة ،واصف أو حييط ا ذكر ذاكر

 . )٢())والناجتة أسباب كل تباين وعداوة وبغضة ،واملولدة لكل اختالف وفرقة

أنه إذا سلط على أصول اإلميان واإلسـالم اجتثهـا   أعظم آفات التأويل وجناياته وآثاره السيئة ن إن م - ٦
ونعوت  وأفعاله أمسائه وصفاتهو تعاىلعن اهللا  اخلربأجل األخبار وهو إىل عمد أرباب التأويل وقد  ،وقلعها

واإلميان بـه   ألخبار،ا وهذا القسم من األخبار أشرف أنواع ،وما وضع له ،كماله فأخرجوه عن حقيقته
وتنـوع   ،واشتمال القرآن بل والكتب اإلهلية عليه أكثر من اشتماهلا على ما عداه ،أصل اإلميان مبا عداه

فإذا سلط التأويل على النصوص املشتملة عليهـا   ،الداللة ا على ثبوت خمربه أعظم من تنوعها يف غريه
 . )٣(فتسليطه على غريها أوىل

التفويض الذي سلكه الرازي يف بعض النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر؛ اجتاه  إن اجتاه: ساداس
حبجة أن ظاهر اللفـظ   أن املراد بالتفويض عند الرازي نفي املعىن املراد من ظاهر اللفظ؛ :األمر األول: باطل؛ ألمور

ظاهر اللفظ العقل واملذهب فهو غري  معارض للعقل وللمذهب، مث تفويض معناه إىل اهللا تعاىل، وعلى هذا فإذا خالف
قدح يف القـرآن  وال شك أن هذا ! مراد وال جيوز اعتقاده؛ وال اخلوض يف معناه، بل جيب تفويض معناه إىل اهللا تعاىل

وأن يـبني   ،وأمر الرسول أن يبلغ البالغ املـبني  ،ا للناسوبيان ىوأخرب أنه جعله هد ،إذ كان اهللا أنزل القرآننيب؛ وال
أو  وأفعاله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخرب به الرب عن صفاته ،وأمر بتدبر القرآن وعقله ،ما نزل إليهم للناس

وال يكون الرسول بـني   ،فال يعقل وال يتدبر ،ال يعلم أحد معناه ،وهو بكل شيء عليم ،ا لكل شيءعن كونه خالقً
احلق يف نفس األمر ما علمته : تقدير فيقول كل ملحد ومبتدعهذا ال ىوعل، للناس ما نزل إليهم وال بلغ البالغ املبني

وما ال يعلم أحد معناه ال جيوز  ،ال يعلم أحد معناها ، وما خالف ذلك من النصوص فهو مشكل متشابهبرأيي وعقلي
: ويقول ا،ا لباب من يعارضهوفتح الكتاب والسنة،والبيان من جهة  ىا لباب اهلدفيبقي هذا الكالم سد ،أن يستدل به

واألنبياء مل يعلموا مـا   ،ألنا حنن نعلم ما نقول ونبينه باألدلة العقلية ؛والبيان يف طريقنا ال يف طريق األنبياءى إن اهلد
                                           

 . ٢/٧٨٣، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة١٨٩شرح العقيدة الطحاوية: انظر)١(
 . ٣٤٩-١/٣٤٨الصواعق املرسلة )٢(
 . ٧٨٥-٢/٧٨٤، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٣٧٠-١/٣٦٥الصواعق املرسلة: انظر )٣(
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السلف من شر أقوال أهل طريقة  الرازي أنه التفويض الذين يزعم منهجفتبني أن  ،عن أن يبينوا مرادهم فضالً: يقولون
   . )١(البدع واإلحلاد

وال ما  ،وال ما أريد منها ،ال ندري معاين هذه األلفاظ :الذين يقولون أدرية الالمقام :((-:-ل ابن القيميقو
وعلى قول هؤالء يكون األنبياء ..وهي اليت يقول املتأولون إا أسلم ،وهؤالء ينسبون طريقتهم إىل السلف ،دلت عليه

 يقـرؤون بل  ،وال الصحابة والتابعون هلم بإحسان ،ه النصوصواملرسلون ال يعلمون معاين ما أنزل اهللا عليهم من هذ
وأخرب أنه بيـان  ،وتعقله ،وتفهمه ،فإن اهللا سبحانه أمر بتدبر كتابه ؛باطل..وقول هؤالء .. ،ا ال يعقلون معناهكالم، 

ب الصـفات  ومن أعظم االختالف اختالفهم يف با ،وحاكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ،وهدى وشفاء ملا يف الصدور
وهـؤالء   ،واللفظ الذي ال يعلم ما أراد به املتكلم ال حيصل به حكم وال هدى وال شفاء وال بيان ؛والقدر واألفعال

فإن النفوس طالبة ملعرفة هـذا األمـر    ؛ألهل اإلحلاد والزندقة والبدع أن يستنبطوا احلق من عقوهلم وآرائهم )٢(طرقوا
إن ألفاظ القرآن والسنة يف ذلك هلا تأويل ال يعلمه إال  :فإذا قيل هلا ؛موجود واملقتضى التام لذلك فيها ،أعظم طلب

فسد هؤالء بـاب اهلـدى    ،فروا إىل عقوهلم ونظرهم وآرائهم ،وال يعلم أحد معناها وما أريد ا وما دلت عليه ،اهللا
اءت به الرسل يف هذا الباب ال حيصل قد أقررمت بأن ما ج :وقالوا ،وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة واإلحلاد ،والرشاد

 ،فإنا حنن نعلم ما نقوله ونثبته باألدلـة العقليـة   ،فهو يف طريقتنا ال يف طريقة األنبياء ،منه علم باحلق وال يهدي إليه
  . )٣())وال بينوا مراد املتكلم به ،واألنبياء مل يعلموا تأويل ما قالوه

به الرازي وبين أنه أسلم وأحكم من منهج التأويل، مل يبتعد عـن  التفويض الذي أشاد  أن منهج: األمر الثاين
منهج التأويل بل مها يف احلقيقة وجهان لعملة واحدة؛ وهي إنكار ونفي ما دلت عليه النصوص من املعـاين؛ حبجـة   

في إرادة الظاهر خمالفتها للعقل واملذهب؛ إال أن املؤولة اجتهدوا يف صرفها إىل معان أخرى، وأما املفوضة فاكتفوا بن
  .دون أن يشغلوا أنفسهم ويتعبوا أذهام بالبحث عن معان ميكن صرفها إليها

فكال املنهجني مبين على اعتقاد ما يدرك بالعقل، فما وافق العقل من النصوص أخذ به، وما خالفه فإمـا أن  
  .  )٤(يفوض وإما أن يؤول

املذهب الذي يذهب إليه املرء، وعلى هذا فال ميكـن   أن ضابط التفويض على قول الرازي هو: ثالثاألمر ال
ألحد أن حيتج على مبطل حبجة مسعية ألنه سيسلك يف تفويضها ونفي ظاهرها املراد منها نظري ما سلكه هو يف تفويض 

  !ما خالف مذهبه

 تناقضفويض الذين سلكه الرازي جتاه بعض نصوص مسائل القضاء والقدر؛ منهج مأن منهج الت :األمر الرابع
، يقول شـيخ  )٥(نفى إرادة املعىن الظاهر من النصوص، وجهل املراد من النص؛ وهذا يناقض هذا فإنه ؛أفحش تناقض

                                           

 . ٢٠٥-١/٢٠٤درء التعارض: انظر )١(
 . ٧٥-٢٦/٧٢،)طرق(أي جعلوا هلم طريقًا وسبيالً، تاج العروس، مادة )٢(
 . ٩٢٢-٣/٩٢٠الصواعق املرسلة )٣(
 . ٨٥١، ٨٣٣-٢/٨٣٢ني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنةموقف املتكلم: انظر )٤(
 . ٩٢١-٣/٩٢٠الصواعق املرسلة: انظر )٥(
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لكن ال  ؛حنن نعلم انتفاء الظاهر :فتارة يقول ؛أن هذا وأمثاله يتناقضون: ((يف معرض رده على الرازي -:-اإلسالم
   . )١())هذا يناقض هذا..ل مبا أراد،نفي إرادة هذا املعىن، واجله..و..نعلم املراد

قد يظنون أنا خوطبنا يف القرآن مبا ال يفهمه أحد، أو مبا ال معىن ..هؤالء الذين ينفون التأويل مطلقًا:((ويقول
لـه تأويـل   : له، أو مبا ال يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل، فهو متناقض ألنا إذا مل نفهم منه شيئًا مل جيز أن نقول

فإنه  ،ال خيالف الظاهر املعلوم لنا  وذلك املعىن الصحيح ،مكان أن يكون له معىن صحيحإلالظاهر وال يوافقه؛  خيالف
وال جيوز نفـي   ،فال تكون داللته على ذلك املعىن داللة على خالف الظاهر فال يكون تأويالً ،ال ظاهر له على قوهلم

وألنا إذا مل نفهم  ،عليها قد ال نكون عارفني ا تتلك املعاين اليت دلفإن  ،داللته على معان ال نعرفها على هذا التقدير
فألن ال نعرف املعاين اليت مل يدل عليها اللفظ أوىل؛ ألن إشعار اللفظ مبا يراد به أقوى من إشعاره  املراد اللفظ ومدلوله

فألن  ،ا مبا أريد بهمل يكن مشعر معىن أصالً وال يفهم منه ،من املعاين مبا ال يراد به؛ فإذا كان اللفظ ال إشعار له مبعىن
٢())ا مبا مل يرد به أوىلال يكون مشعر( .  

فاآليات : أنه قد دل النقل والعقل على بطالن تفويض معاين النصوص الشرعية؛ أما داللة النقل: األمر اخلامس
  : الدالة على بطالن تفويض معاين النصوص الشرعية؛ كثرية؛ منها واألحاديث

�:، وقوله١٣٨: آل عمران ��m���z��y��x��w��v��u��tl:نصوص الدالة على البيان؛ كقوله تعاىلال - 
�m��t��s���r��q��p��o��n��ml  وقوله١٥: املائـدة ،:��m��d��c��b��a��`��_

l وقوله٨٩: النحل ،:��m���ß���Þ��Ý����Ü��Ûl يـه  ، ومل يستثن اهللا تعاىل شيئًا من كتابه مل يتحقق ف١٩: القيامة
 ،ن اهللا أخرب أن القرآن بيان وهدى وشفاء ونـور إ:((-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية. وصف البيان

إن اهللا : من العظيم أن يقـال وإن  ..،وهذا ممتنع بدون فهم املعىن  ،ا عن هذا الوصفومل يستثن منه شيئً
حيدث  غهؤالء كان النيب  بل وعلى قول ،ال هو وال جربيل ،ا مل يكن يفهم معناهأنزل على نبيه كالم

ومل يكن يعرف معىن ما  ،مما هو نظري متشابه القرآن عندهم ،بأحاديث الصفات والقدر واملعاد وحنو ذلك
ا فإذا مل يقصد به ذلك كان عبثً ،ا فالكالم إمنا املقصود به اإلفهاموأيض .وهذا ال يظن بأقل الناس ،يقوله

فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكالم يرتله  ،عل الباطل والعبثواهللا تعاىل قد نزه نفسه عن ف ،وباطالً
ا فما يف القرآن آية إال وقد تكلم الصحابة والتابعون هلم بإحسان وأيض .. !؟على خلقه ال يريد به إفهامهم

 . )٣())يف معناها وبينوا ذلك

، يقـول  ١٧: القمر �m������r�����q��p��o��n�������������u���t��sl: النصوص الدالة على تيسري القرآن؛ قال تعاىل - 
ولقد سهلنا القرآن، بيناه وفصلناه للذكر، ملـن أراد أن  :((عند تفسريه لآلية -:-)٤(ابن جرير الطربي

                                           

 . ٤٩٣-٨/٤٩٢بيان تلبيس اجلهمية )١(
 . ١١٥-١١٣التدمرية )٢(
 . ٣٩٧-١٧/٣٩٦جمموعة الفتاوى )٣(
ـ  اإلسـالم عشرين ومائتني، أحد أئمة سنة أربع و ، ولد أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي: الطربي)٤( ا علم

ـ األحكاما يف ا باملعاين، فقيهكلها، بصري ا بالقراءاتا لكتاب اهللا، عارفًكان حافظً، >رسولهبكتاب اهللا وسنة  وعمالً ا بالسـنن  ، عاملً
= 
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، ولو كان يف القرآن العظيم ألفاظ غري مدركة املعاين ملا حصـل بـه   )١())يتذكر ويعترب ويتعظ، وهوناه
؛ ال شك !زعم بأن فيه ما ال يدرك معناه أصالً، وال سبيل إليه عقالً وفهما؟التذكر واالتعاظ؛ فكيف مبن 

وأخرب :((عن القرآن الكرمي -:-، يقول ابن القيم)٢(أن ذلك عني العسر املنايف ملا أخرب اهللا به يف كتابه
تيسري  :لثاينا، تيسري ألفاظه للحفظ :إحداها: ا من التيسريوتيسريه للذكر يتضمن أنواع ؛أنه يسره للذكر

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ ال يفهمها املخاطب مل  لالمتثال،تيسري أوامره ونواهيه  :الثالث ،معانيه للفهم
ا لهيكن ميسر، فهكذا إذا أريد من املخاطب أن يفهم من ألفاظه ما ال يدل عليه من  ،ا عليهبل كان معسر

 .)٣())وهو مناف للتيسري ،فهذا من أشد التعسري ،أو يدل على خالفه ،املعاين

: حممد �m��h��g��f��e���d���c��b��al: النصوص الدالة على األمر بتدبر القرآن الكرمي؛ قال تعاىل - 

، ومعلوم أن تـدبر آيـات   ٢٩: ص �m��k��j���i���h��g���f��e��d��c��bl: ، وقال٢٤
، )٤(أما بدون ذلك فهو متعـذر القرآن وتذكر أويل األلباب إمنا يكون مع إمكان فهمه، ومعرفة معناه، و

: وال قالإن اهللا قد أمر بتدبر القرآن مطلقًا، ومل يستثن منه شيئًا ال يتدبر، :(( -:-يقول شيخ اإلسالم
فإن اهللا مل مييـز   ،ولو كان من القرآن ما ال يتدبر مل يعرف ،والتدبر بدون الفهم ممتنع ،ال تدبروا املتشابه

 .)٥())دبرهاملتشابه حبد ظاهر حىت جيتنب ت

���m:النصوص الدالة على تعقل القرآن بوصفه عربيا؛ قال تعاىل -  ����~��}���|��{��z��yl ٢: يوسف، 
���m :وقال �{��z��y���x��w��v��ul عقل، والعقل ال فبني ، ٣: الزخرفا ليسبحانه أنه أنزله عربي

 . )٦(يكون إال مع العلم مبعانيه

��m��I��H��G��F������E��D��C��B��A:نزل القرآن الكرمي ليتبع؛ قال تعاىلالنصوص الدالة على أن اهللا تعاىل أ - 

��V��U������T��S��R��Q��P��O��N��M���L���K��Jl وقـال ٣ – ١: األعراف ،:��m��`���_��~��}��|

� � bal ومعلوم أن اتباع ما أمرهم اهللا تعاىل من الكتاب واحلكمة إمنا ميكن بعد فهمه وتصور ، ١٠٦: األنعام

                                           
= 

من كبار ، بأيام الناس وأخبارهم اا بأقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم، عارفًوطرقها وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفً
وامللـوك، وكتـاب    األمـم كتاب تاريخ  :من كتبه، تويف سنة عشر وثالث مئة،  ،ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، عبادة، وزهدا، الصاحلني
دار إحياء التراث  .، ط١٧٥ -١٠/١٦٦سري أعالم النبالء: انظر. ، وكتاب التبصري يف معامل الدين، وغريهاوكتاب ذيب اآلثار، التفسري
 .١٧٥-١١/١٧٣البداية والنهاية  العريب،

 . دار هجر. ، ط٢٢/١٣٠تفسري الطربي )١(
 . دار العاصمة.، ط٥٢٣-٥٢١دار ابن اجلوزي، .، ط١٦٧مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات، : انظر )٢(
 . ٣٣٢-١/٣٣١الصواعق املرسلة )٣(
 . ٨/٢٣١بيان تلبيس اجلهمية: انظر )٤(
 .١٧/٣٩٦موعة الفتاوىجم )٥(
 .  ٥/١٥٨جمموعة الفتاوى: انظر )٦(
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بل كان الذي يسمعه كالذي ال يسمع إال  ،ا فهمه مل ميكن اتباعهوما كان من الكالم ال ميكن أحد ،معناه
 . )١(وإمنا االتباع ملعاين الكالم ،دعاء ونداء

��m��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z:النصوص الدالة على ذم من ال يفهم القرآن، قال تعـاىل  - 

��¯��®��¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥��²±����°l وقـال  ٤٦ - ٤٥: اإلسراء ،:��m���Ó�����Ò����Ñ��Ð��Ï

��Ö��Õ��Ôl ٧٨: النساء ،ا لكانوا مشاركني للكفار واملنافقني فيمـا  فلو كان املؤمنون ال يفقهونه أيض
 . )٢(ذمهم اهللا تعاىل به

�:قال تعاىل، باعهمن مل يكن حظه من السماع إال مساع الصوت دون فهم املعىن واتالنصوص الدالة على ذم  - 
�m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c��b��a��`��_���^��]�������\��[��Z��Yl ــرة ــال ، ١٧١: البق وق

�:وقال تعاىل،  ٤٤: الفرقان �m��R��Q��P��O��N��ML�����K��J���I��HG��F��E��D��C��B��Al: تعاىل
�m�¼��»��º���¹ �̧�¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®��¬��«���ª��©��¨��§���Á��À��¿�����������������¾��½

��Âl فمن جعل السابقني األولني من  ،ومل يفهموا غهؤالء املنافقون مسعوا صوت الرسول ، و ١٦: حممد
املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان غري عاملني مبعاين القرآن جعلهم مبرتلة الكفار واملنافقني فيمـا  

ومل  ،ذم ملن مسع الكالم ومل يفهم معنـاه  د أن يف هذه اآليات وغريها واملقصو. )٣(ذمهم اهللا تعاىل عليه
وإمنا يستحق الذم إذا كان الكالم مما ميكن فهمه وفقهه وما ال يكون كـذلك مل يسـتحق بـه     ،يفهمه

 .)٤(الذم

�:، وقال ٢٣: الزمر ��m��[��Z��Y��Xl:النصوص الدالة على وصف القرآن بأنه أحسن احلديث، قال تعاىل - 
�m������¥��¤��£��¢��¡l وإمنا يكون أحسن احلديث وأحسن القصص إذا كان مما يفقـه  ، ٣: يوسف

 . )٥(وما كان ميتنع فهم معناه كان ما يفهم ويعلم أحسن وأنفع منه ،ويعقل

وإمنا يمكن االعتصام والتمسك  ،)٦("كتاب اهللاتركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به :" غ قوله - 
 . معرفة معناه وفهمه به إذا أمكن

كان حيضر جملسه الشريف والوضيع، والعامل واجلاهل، والذكي والبليـد، واحلضـري    غمن املعلوم أنه  - 
من اإلميان مبا يظهر من كالمه يف مسـائل القضـاء    أنه كان يحذرغ واألعرايب اجلايف، ومل ينقل عنه 

                                           

 . ٨/٢٣٠بيان تلبيس اجلهمية )١(
 . ٥/١٥٨جمموعة الفتاوى )٢(
 .١٥٩-٥/١٥٨جمموعة الفتاوى: انظر )٣(
 . ٢٢٧-٨/٢٢٦بيان تلبيس اجلهمية: انظر)٤(
 . ٨/٢٢٧بيان تلبيس اجلهمية)٥(
 . ٢/٨٩٠، غمسلم، كتاب احلج، باب حجة النيب )٦(
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مما يبني أا على ظاهرهـا، وأـا مفهومـة     يف العقائد أو األحكام،: والقدر، أو غري ذلك من املسائل
 . )١(عندهم

 :وأما داللة العقل فمن وجوه

ألن - بالعجميـة؛ خماطبة العريب  أقبح من به أنه لو ورد يف القرآن ما ال سبيل إىل العلم به لكانت املخاطبة - 
 ،ىل فهم معنـاه العريب أو غريه إذا خوطب بغري لسانه أمكن أن يترجم له ذلك اخلطاب بلسانه فيتوصل إ

واهللا  -فهذا أقبح من خماطبة العريب بالعجمية ،وأما إذا خوطب بلسانه بكالم ال سبيل ألحد إىل فهم معناه
 .)٢( ذلك مرتهتعاىل 

فإن اإلنسان قد يعبـث بأفعـال    ؛لكان أقبح من العبث اإلفهام ولو مل يكن مفهوماأن املقصود من الكالم  - 
اب الناس بكالم ال سبيل ألحد إىل معرفة معناه فهذا ال يفعله أحد مـن  وأما خط ،يستريح ا ويلهو ا

 .)٣(ذلك مرتهواهللا تعاىل  ،مستقبح باتفاق العقالءفعل بل هو  ،العقالء ألبتة

 - ٤(التحدي به يصح ا ال أن التحدي وقع بالقرآن وما مل يكن معلوم( . 

بكالم يقصد ذا الكتاب وهذا الكالم أن  غ م رسولهأنه من احملال عقالً أن يرتل اهللا تعاىل كتابا أو يتكل - 
يكون هداية للخلق، ويبقى يف أعظم األمور وأشدها ضرورة جمهول املعىن، مبرتلة احلروف اهلجائية اليت ال 

 .)٥(يفهم منها شيء؛ ألن هذا من السفه الذي تأباه حكمة اهللا تعاىل

كالمـا  ي ناه، كما يبعد أن يستمع الصـحابة  بكالم ال يفهم مع غأنه ال يعقل أن يتكلم الرسول  - 
غ يخاطبون به ويلقى إليهم ال يفهمون معناه، مث ال يسألون عنه رسوهلم وهاديهم

)٦( . 

ن يف القرآن مـا ال  أ قول أهل التفويض الذين زعموادالة على فساد إىل غري ذلك من األدلة النقلية والعقلية ال
   . )٧(ه ممتنعبل معرفة معنا ،سبيل ألحد إىل فهمه

، باطل،  فال يعرف عن أحد مـن  طريقة السلف التفويض الرازي من أن منهج ما زعمهأن : األمر السادس
إن اهللا أراد من النص غري ظاهره، وإنا نفوض معناه إىل اهللا، بل طريق السلف إثبات ما دلت عليـه  : السلف أنه قال

                                           

، منهج االستدالل على مسـائل  ٨٥أقاويل الثقات يف تأويل األمساء والصفات واآليات احملكمات واملتشاات، ملرعي احلنبلي، : انظر )١(
 . ٢/٥٩٤االعتقاد

 . ٨/٢٤٣بيان تلبيس اجلهمية: انظر )٢(
 .٢٤٤-٨/٢٤٣بيان تلبيس اجلهمية: انظر)٣(
 . ٨/٢٤٦بيان تلبيس اجلهمية: انظر)٤(
 . ٧٧-٧٦واعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن، البن عثيمني، الق )٥(
 . ٢/٩١٣موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )٦(
، مذهب أهل التفـويض يف نصـوص   ٤٠٧-١٧/٣٩٥، ١٥٩-٥/١٥٤،  جمموعة الفتاوى٢٤٧-٨/٢١٨بيان تلبيس اجلهمية: انظر)٧(

دار العاصمة، موقف املـتكلمني مـن االسـتدالل بنصـوص الكتـاب      .، ط٥٤١-٥١٥دار ابن اجلوزي، . ، ط١٨٤-١٦٣الصفات
  . ٨٧٢-٢/٨٦٥والسنة
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الذين نفوا أن يكون –ه، وتدبره وعقله، وإبطال طريقة النفاة النصوص من مسائل القضاء والقدر، وفهم ما دلت علي
من املؤولة واملفوضة، وبيان خمالفتها لصريح املعقول وصحيح املنقول؛ فطريقة السـلف   -املراد من النصوص ظاهرها

يئـون  تتضمن تصديق الرسول فيما أخرب به، وفهم ذلك ومعرفته، وذا يعلم أن الرازي أضاف إىل السلف ما هم بر
   )١( !منه، وكذب عليهم فيما نقله عنهم

ومل يقل أحد  محهم اهللا، مل يفوضوا املعىن املراد من نصوص مسائل القضاء والقدر،أن السلف ر :األمر السابع
صـفاته   منهم إن ظاهر هذه النصوص غري مراد، وإمنا فوضوا إىل الرب سبحانه وتعاىل العلم بكيفية ذاته، وبكيفيـة 

وأما فهـم معـىن    له سبحانه وتعاىل، والعلم بتفاصيل حكمته يف قضائه وقدره وشرعه وأمره وحكمه؛وبكيفية أفعا
النصوص الدالة على ذلك وتفسريها فلم يكن السلف ينكرونه، فتفويض الكيفية وتفاصيل احلكمة دون املعـىن هـو   

من الظاهر منه، إذ املعروف عنهم  ونفيا للمراد مذهب السلف، ومل جير على اصطالحهم تسمية ذلك تفويضا للمعىن
إثبات املعىن الظاهر املراد من النصوص، وتسمية تفويض الكيفية وتفاصيل احلكمة تفويضا للمعىن ونفيا للمـراد مـن   

  .)٢(الظاهر منه، خطأ يف اللفظ، وإيهام بالبدعة، وفتح للمبتدعة الطريق إىل بدعهم

طريـق  هو  املراد من الظاهر، وتفويض املعىن املراد إىل اهللا تعاىل نفيالرازي من أن  ما زعمهأن : األمر الثامن
  : راسخني يف العلم، باطل، فإن الراسخني يف العلم يعلمون تفسري ومعىن القرآن الكرمي، ومما يدل على ذلكال

)٣(البن عباسدعا  غن النيب أ - 
يل له بعلم التأو دعاف )٤("التأويلاللهم فقهه يف الدين وعلمه ": قالف ب 

 . امطلقً

  حف على ابن عباس منـعرضت املص" :-:-)٥(قال جماهد ، ر القرآن كلهـفس ب ابن عباسأن    - 

                                           

 . ٥٤٦-٨/٥٣٧، بيان تلبيس اجلهمية٣٧٩-٥/٣٧٨درء التعارض: انظر )١(
 .  ٥٩٢-٥٨٥، ٢/٥٨٠، منهج االستدالل على مسائل االعتقاد٣٥٨، ٦/١٢٨، جمموعة الفتاوى٥/٣٦٥جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
وبنـو  وأهل بيته >ولد والنيب ، >ابن عم رسول اهللا  ،عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي)٣(

ابن ثالث عشـرة   وهو >فحنكه بريقه، وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني ، وتويف رسول اهللا  >يت به النيب بالشعب من مكة، فأُهاشم 
حيبه ويدنيـه   اوكان عمر بن اخلطاب  ،بالعلم واحلكمة والفقه يف الدين>  مرتني، دعا له الرسول > رأى جربيل عند النيب، سنة

 ،اجلمـل  بشهد عبد اهللا بن عباس مع علي . كان يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حرب األمة ،ويقربه ويشاوره مع أجلة الصحابة
 :انظر. ا، مات بالطائف سنة مثان وستنيا صبيح الوجه، فصيحا وسيمرة، جسيما صفكان مجيالً أبيض طويالً، مشرب، ووالنهروان ،وصفني

 . ٩٤-٤/٩٠الصحابة متييزاإلصابة يف ، ٢٩٥-٣/٢٩١أسد الغابة  ،٤٢٦-٤٢٣يف معرفة األصحاب  االستيعاب
اللهم فقهـه يف  :"، وبلفظ٢٢ ،"اللهم علمه الكتاب:"غ ، كتاب العلم، باب قول النيب"اللهم علمه الكتاب:"أخرجه البخاري بلفظ )٤(

، أمحـد يف املسـند،   "اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويـل :"، وأخرجه بلفظ٣٧، كتاب الوضوء، باب وضع املاء عند اخلالء، "الدين
  .    ، وصححه٣/٦٥٨،)٦٣٥٩(إسناده صحيح، واحلاكم يف املستدرك، برقم: -:-، وقال الشيخ أمحد شاكر٣/٩٥، )٢٣٩٧(برقم

 د بن جرب أبو احلجاج املكي املخزومي، موىل السائب بن أيب السائب، كان مولده سنة إحدى وعشرين، روى عن ابـن عبـاس  جماه)٥(

، فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن، والتفسري، والفقه، وعرض القرآن عليه ثالث مرات، وأخذ عن أيب هريرة، وعائشة، وسعد بن ب 
شيخ القراء واملفسرين، كـان مـن   : تابعي جليل، ثقة، إمام، قال عنه الذهيب.. وعدةي مر،أيب وقاص، وعبد اهللا بن عمرو، وابن ع

ما أدري أي النعمتني أعظم، : ثنتني أو ثالث ومائة، كان يقول: العباد واملتجردين يف الزهاد مع الفقه والورع، مات مبكة وهو ساجد سنة
= 
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  .)١("اقفه عند كل آية وأسأله عنهوأوله إىل آخره أ

 . )٢("أنا من الراسخني يف العلم الذين يعلمون تأويله": يقولكان  ب أن ابن عباس - 

من األمر واخلرب فله من الكالم يف  ،تكلم يف مجيع معاين القرآن أنه بالنقول متواترة عن ابن عباس أن    - 
ومن الكالم يف األمر والنهي واألحكام ما يبني أنه كـان   ،األمساء والصفات والوعد والوعيد والقصص

 .يتكلم يف مجيع معاين القرآن

)٣(ابن مسعود أن  - 
نا أعلم فيم نزلت؟ وأين والذي ال إله غريه، ما نزلت آية يف كتاب اهللا إال وأ:" قال ا 

   .)٥) (٤("أنزلت؟

كانَ الرجل منا إذا تعلَّم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن، والعملَ ": قال ا عن ابن مسعود - 
ن")فالسلف من الصحابة والتابعني وسائر األمة قد تكلمـوا يف مجيـع    ((: -:-تيمية ، يقول ابن)٦

أحاديث  غورووا عن النيب  ،وفسروها مبا يوافق داللتها وبياا ،لصفات وغريهانصوص القرآن آيات ا
أـم   غمث إن الصحابة نقلوا عن النيب ..،وأئمة الصحابة يف هذا أعظم من غريهم ،كثرية توافق القرآن

وكذلك ...)٧(ومل يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسري آية ،كانوا يتعلمون منه التفسري مع التالوة
  .)٨())األئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك مل ينفوا معناه، بل يثبتوا املعىن وينفون الكيفية

                                           
= 

، ١٠٦ ر، أليب حامت البسيت،مشاهري علماء األمصا: انظر. لرفض والقدر والتجهما: يقصد. أن هداين لإلسالم، أو عافاين من هذه األهواء
 . ٢٧٨/ ٥األعالم للزركلي  ،٤٣-٤٢ظ، للسيوطي، طبقات احلفا، ١٧٥-٤/١٧١ ،دار إحياء التراث العريب .، طسري أعالم النبالء

 . ٨/٧٠٥دار املعارف، البداية والنهاية.، ط١/٩٠تفسري الطربي: انظر )١(
 . ٨/٧٠٥، البداية والنهاية١/٣٤٧تفسري ابن كثري،  )٢(
وهو أول من جهـر   ،عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم اهلذيل، كان سادس من أسلم:أبو عبد الرمحن)٣(

وكـان يعـرف يف    وقظه إذا ناموي ،وميشي أمامه ويستره إذا اغتسل ،ويلبسه نعليه ،يلج عليهو ،>كان يلزم رسول اهللا  ،بالقرآن مبكة
الصحابة بصاحب السواد والسواك، هاجر اهلجرتني مجيعا إىل احلبشة وإىل املدينة، وصلى القبلتني، وشهد بدرا، واخلندق، وبيعـة  ا، وأحد

 >اهللا ، وهو الذي أجهز على أيب جهل، شهد لـه رسـول   >، وشهد الريموك بعد النيب >الرضوان، وسائر املشاهد مع رسول اهللا 
، أسـد  ٤١١-٤٠٧االستيعاب يف معرفـة األصـحاب  :انظر. ودفن بالبقيع ،باملدينة سنة اثنتني وثالثني ا مات ابن مسعود. باجلنة
 . ١٣٠-٤/١٢٩، اإلصابة يف متييز الصحابة٣٨٧-٣/٣٨١الغابة

 .إسناده صحيح: -:-دار املعارف، وقال الشيخ أمحد شاكر. ، ط١/٨٠تفسري الطربي )٤(
 . ١٧/٤٠٢جمموعة الفتاوى :انظر )٥(
 . إسناده صحيح: -:-دار املعارف، وقال الشيخ أمحد شاكر. ، ط١/٨٠تفسري الطربي،  )٦(
 . دار املعارف. ، ط١/٨٠تفسري الطربي: انظر )٧(
 . ٣٠٨-١٣/٣٠٧جمموعة الفتاوى )٨(



 -١٢٤ -  

 -:-)١(ابن قتيبةأن اهللا تعاىل مل يرتل شيئًا من القرآن إال لينفع به عباده، ويدل به على معىن أراده، يقول  - 
خون يف العلم، وهذا غلط من متأوليه على اللغة ولسنا ممن يزعم أن املتشابه يف القرآن ال يعلمه الراس:((

واملعىن، ومل يرتل اهللا شيئًا من القرآن إال لينفع به عباده، ويدل به على معىن أراده، فلو كان املتشـابه ال  
مل يكن  غإن رسول اهللا : يعلمه غريه لَلَزِمنا للطَّاعن مقال، وتعلق علينا بعلة، وهل جيوز ألحد أن يقول

، جاز أن يعرفه ٧: آل عمران�m¨��§��¦��¥��¤ �l: وإذا جاز أن يعرفه مع قول اهللا تعاىل! تشابه؟يعرف امل
 .)٢())الربانيون من صحابته

، مل يكن ٧: آل عمران �m��µ´��³��²�������±��°��¯l: يكن للراسخني يف العلم حظ يف املتشابه إال أن يقولوالو مل  أنه - 
آل  �mµ´��³��²�������±��°��¯l :على جهلة املسلمني؛ ألم مجيعا يقولونللراسخني فضل على املتعلمني، بل 

 . )٣(٧: عمران

أنه يلزم على منهج التفويض الذي سلكه الرازي وزعم أنه أسلم وإىل احلكمة أقرب، وأنه طريق : األمر التاسع
  :السلف، والراسخني يف العلم، لوازم باطلة؛ منها

أليف حكمة الرب  القدح - ١
زل كالما ال يتمكن املخاطبون من فهمه ومعرفة معناه ومـراد  حيث أن  

واهللا تعاىل قد  ،ا وباطالًفإذا مل يقصد به ذلك كان عبثً ،الكالم إمنا املقصود به اإلفهاماملتكلم به، إذ 
فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكالم يرتله على خلقـه ال   ،نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث

 .)٤(!؟هميريد به إفهام

، وذلك بأن يكون اهللا تعاىل أنزل كالما ال غ ويف القرآن الكرمي، ويف الرسول ألالقدح يف الرب  - ٢
يفهم، وأمر بتدبر ما ال يتدبر، وبعقل ما ال يعقل، وأن يكون القرآن الذي هو النور املبني والـذكر  

ري لغتهم، وأن يكون الرسول احلكيم، سببا ألنواع االختالفات والضالالت، بل يكون بينهم وكأنه بغ
مل يبلغ البالغ املبني، وال بين للناس ما نزل إليهم، وذا تكون قد فسدت الرسالة، وبطلـت   غ

 .)٥(احلجة، وهو الذي مل يتجرأ عليه صناديد الكفر

                                           

ويف يف سنة ست وسبعني ومائتني، كان فاضالً ثقة، سنة ثالث عشرة ومائتني، وت أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ولد)١(
، األعـالم  ٤٤-٤٢/ ٣وفيات األعيان : ، انظرمشكل القرآن، وتأويل خمتلف احلديث: ، من كتبه، ومن املصنفني املكثريناألدبمن أئمة 
 .١٣٧/ ٤للزركلي 

 . ٦٦تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة،  )٢(
 . ٦٧تأويل مشكل القرآن )٣(
دار .، ط٥٠٥-٥٠٣دار ابن اجلوزي، . ، ط١٥٥-١٥٣، مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات١٧/٣٩٧جمموعة الفتاوى :انظر )٤(

 . العاصمة
 . ١/٢٠٤درء التعارض: ، وانظر٢/٥٩٤منهج االستدالل على مسائل االعتقاد )٥(
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أن يكون عدم إنزال اآليات أوىل من إنزاهلا؛ ألن الناس مل يستفيدوا منها علما وال هدى، بل كانت  - ٣
١(ا يف ضالل كثري العباد، حيث اعتقدوا ظاهرها الباطل على زعمهمسبب( . 

رد ما جاء يف اآليات من األمر بتدبر الكتاب واحلث على ذلك؛ ألم إذا اعتقدوا أنه ال ميكن فهم  - ٤
 .)٢(وال إدراك معناها مل يكن للتدبر فائدة، وتدبر ما ال ميكن فهم معناه إضاعة للوقت وعذاب للنفس

تفاد من كثري القرآن علم، وأال يكون كله هدى وشفاء ونورا مبينا، بل يكون منه مـا هـو   أال يس - ٥
 .)٣(طالسم، أو ما هو مبثابة الكالم األعجمي ملن ال يفهمه من العرب

إن األخذ مبذهب التفويض واإلشادة به فيه مدح وثناء على من ذمه اهللا، وهم الذين ال يعلمون من  - ٦
��m��R��Q��P��O��N��M��L��K:ه دون فهم ملعناه، كما قال تعاىلالكتاب معىن، بل يتلون

��V��U��T���Sl إىل غري ذلك من اآليات اليت ذم اهللا فيها من ال يفهـم وال يعقـل إال   ٧٨: البقرة ،
 .)٤(األلفاظ واألصوات دون املعاين

و التحـاكم  وعدم االكتفاء بذلك، وترك اتباعه، أ، غوكالم رسوله  ألعدم الوثوق بكالم اهللا  - ٧
¦��§��¨��©����m��¬���«��ª:إليه، ال سيما يف أمور العقيدة، وهذا خمالف لقوله تعـاىل 

��¸��¶���µ��´��³��²��±��°��¯®l وخمالف لقوله تعـاىل ٥١: العنكبوت ،:��m��R��Q

�V��U������T��Sl وخمالف لقوله تعاىل٣: األعراف ،:��m��v���u��t��s��r��q��p��o��n

��{��z��y��x��w��a �̀�_��~����}��|l ٢١٣: البقرة . 

ملعاين اآليات واألحاديث الدالة علـى مسـائل القضـاء     يوالصحابة  غعدم معرفة النيب  - ٨
 .)٥(والقدر

أن أهل التفويض قرروا عدم جواز اخلوض يف تفسري اآليات اليت زعموا أا من املتشـابه الـذي ال    - ٩
يلزم عليه القدح يف سلف األمة الذين تكلمـوا يف  يعلمه إال اهللا، وعدم جواز اعتقاد ظاهرها، وهذا 

معاين هذه النصوص، وأثبتوا ظاهرها واعتقدوه، وإذا طعن يف سلف األمة لزم إبطال اإلمجاع مـن  
 . )٦(أصله

احلق يف نفس األمر : على املفوضة، فيقول الواحد منهم -وغريهم من املالحدة–استطالة نفاة املعاد  - ١٠
يس يف النصوص ما يناقض ذلك، ألن تلك النصوص مشكلة ومتشاة ال ما علمته برأيي وعقلي، ول

                                           

 . ٢/٩١٢موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة )١(
 . ٢/٩١٢االستدالل بنصوص الكتاب والسنة موقف املتكلمني من)٢(
 . ٢/٩١٢موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة)٣(
 .٢/٩١٢موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة: انظر)٤(
 . ٨٣عالقة اإلثبات والتفويض بصفات رب العاملني، لرضا معطي، : انظر)٥(
 .٨٤ض بصفات رب العاملني،عالقة اإلثبات والتفوي: انظر)٦(
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سـدا   -مذهب التفويض–يعلم أحد معناها، وما ال يعلم ال جيوز االستدالل به، فيبقى هذا املذهب 
الضالالت من الفالسـفة  لباب اهلدى والبيان من جهة األنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم من أهل 

 . )٣( )٢(والتأويالت الشنيعة )١(واملواجيدوأصحاب األذواق  واملالحدة الباطنية،

وذا البيان يظهر بطالن ما زعمه الرازي من أن مذهب التفويض أسلم وإىل احلكمة أقرب، وأنـه طريـق   
ن قول أهل التفويض الذين يزعمون إ :((-:-السلف، والراسخني يف العلم؛ ويتضح جبالء صدق قول شيخ اإلسالم

   .)٤())للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع واإلحلاد أم متبعون

الذي سلكه الرازي يف بعض النصوص الدالة على مسـائل القضـاء    وقف والسكوتإن اجتاه الت: ابعسا
الرازي سلك هذا املسلك عندما تكافأت عنده األدلة، وحـار فيهـا،    نأ    :األمر األول: والقدر؛ اجتاه باطل؛ ألمور

  . )٥(اد استدالله؛ إما لتقصريه، وإما لفساد دليلهوذلك يدل على فس

أن توقف الرازي وسكوته قائم على احلكم جبواز األمرين، اإلثبات والنفي لكن دون ميـل إىل  : األمر الثاين
، ومن تبعهم بإحسان من إثبات ما دلت عليه النصوص، وصحابته الكرام غ أحدمها، وهذا خمالف ملا كان عليه النيب

    .، وتصديقها، واإلفتاء مبا دلت عليهواعتقادها

يف  ن يف كتابـه احلـق  جهل وعي؛ ألن الرب سبحانه بي مسائل القضاء والقدرأن الوقوف يف : األمر الثالث
مسائل القضاء والقدر، لنثبته ونؤمن به، فوقوفنا عن إثباا ونفيها عدول عن املقصود من بيانه، فإنه سبحانه ما بين لنا 

  . )٦(ا بينه، وال نقف يف ذلكإال لنثبت م

أن الواقفة يف النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر هم يف البـاطن يوافقـون النفـاة أو     : األمر الرابع
  . )٧(يقروم، وإمنا يعارضون املثبتة الذين أثبتوا ما دلت عليه النصوص، فعلم أم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة

ليست حممودة عدم العلم مبعاين القرآن واحلديث ليس مما حيبه اهللا ورسوله، فالشك واحلرية أن  :األمر اخلامس
فأما من علم احلق  ،غاية ما يف الباب أن من مل يكن عنده علم بالنفي وال اإلثبات يسكت ،يف نفسها باتفاق املسلمني

                                           

ما يرد على الباطن من اهللا يكسبه فرحا أو حزنا، ويغريه عن هيئته ويتطلع إىل اهللا تعـاىل،  : مصطلح صويف، يقصد به الصوفية: الوجد)١(
. مصادر التلقينوع من املكاشفات، ومصدر من -عندهم–وهو فرحة جيدها املغلوب عليه بصفات نفسه ينظر منها إىل اهللا تعاىل، فالوجد 

 .٥٣٩-٤٦٣-عرضا ونقدا-، املصادر العامة للتلقي عند الصوفية١٠٣٢-١٠٣٠موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، : انظر
 . ١/٢٠٥درء التعارض: ، وانظر٢/٥٩٥منهج االستدالل على مسائل االعتقاد)٢(
دار العاصمة، منهج االسـتدالل  .، ط٥١٤-٥٠٣دار ابن اجلوزي، .، ط١٦٢-١٥٣مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات:انظر )٣(

 . ٩١٤-٢/٩١٠، موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة٥٩٥-٢/٥٩٤على مسائل االعتقاد
 .١/٢٠٥درء التعارض )٤(
 . ١/٢٧٥درء التعارض: انظر )٥(
 . ٣٧النصيحة يف صفات الرب، للواسطي،  : انظر )٦(
 . ٥/١٨٠جمموعة الفتاوى: انظر )٧(
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ى هذا العامل اجلازم املستبصر املتبع للرسـول  عل فليس للواقف الشاك احلائر أن ينكر  غبدليله املوافق لبيان رسوله 
  .)١(العامل باملنقول واملعقول

، ال حيب اجلهل وال الشك وال احلرية وال الضالل؛ وإمنا حيب الدين والعلم واليقنيتعاىل ن اهللا أ: األمر السادس
   .)٢(تقاداتومسلك الوقوف مبين على الشك واحلرية، بعيد عن اجلزم واليقني الذي هو األصل يف االع

سلك الوقوف مبين على اعتقاد خلو النصوص عن ما يفيد القطع بالنفي أو اإلثبات، وهذا أن م: األمر السابع
بلغ البالغ املبني، و بين للناس ما نزل  غالرسول وكون  وميسر للذكر، القرآن بيان وهدى وشفاء ونورمناف لكون 

  )٣(!إليهم

جيب على اخللق اإلقرار ملا جيب على املسلم سلوكه؛ فمن املعلوم أنه  الوقوف منافأن مسلك : األمر الثامن
عند العلم  فما جاء به القرآن العزيز أو السنة املعلومة وجب على اخللق اإلقرار به مجلة وتفصيالً، غمبا جاء به النيب 

ا رسول ال إله إال اهللا وأن حممد وهو حتقيق شهادة أن، غا حىت يقر مبا جاء به النيب ؛ فال يكون الرجل مؤمنبالتفصيل
إذ الكاذب  ؛فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة ،فمن شهد أنه رسول اهللا شهد أنه صادق فيما خيرب به عن اهللا تعاىل ،اهللا

 غاإلقرار مبا جاء به النيب وجوب ؛ وهو مفهذا معلوم باالضطرار من دين اإلسال وباجلملة، ليس برسول فيما يكذبه
   . )٤(ن والسنةالقرآمن 

أن مسلك الوقوف يفضي إىل تعطيل ما دلت عليه النصوص من املسائل سواء كانت يف العقائد : األمر التاسع
  . )٦()٥(أو األحكام

  

  

  

  
  

                                           

 . ٥/١٨٠جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 .دار العاصمة.، ط١٣٧، مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات٥/١٨٠جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 . دار العاصمة.، ط١٣٥مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات:انظر )٣(
 . ٥/١٥٤جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
 . ٢/٤٣٢روضة الناظر وجنة املناظر: انظر )٥(
 .دار العاصمة.، ط١٣٧-١٣٣مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات: انظر)٦(
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  :معىن القضاء والقدر عند الرازي: املطلب األول
 :عند الرازي القضاء والقدر لغة وإطالقات كل منهما يف القرآن الكرمي: أوالً
 :، وإطالقاته يف القرآن الكرميالقضاء يف اللغة-أ

  :أصل اشتقاق القضاء عند الرازي -١

القضاء مصدر يف األصل مسي به؛ وهلذا مجع على أقضية، كغطاء وأغطية، ويف معناه القضية ( :يرى الرازي أن
بعد األلف الزائـدة   اياء ملا وقعت طرفًاي، إال أن القض :همن تركيب ق ض ى، وأصل( :، وهو)١( )ومجعها القضايا

 .)٢()اا، مث ملا القت هي ألف فعال قلبت مهزة المتناع التقاء األلفني لفظًاعتلت فقلبت ألفً

  :عند الرازي اللغة أصل مفهوم القضاء يف -٢

معـىن   األصل الذي يدل تركيبه عليه هو( :ريى الرازي أنوأما عن أصل مفهوم القضاء يف اللغة عند الرازي ف
 :فأوهلـا على معىن القطع،  اما يقرب من هذا التركيب يدل أيضومما يؤكد ذلك أن  :(، وأكد ذلك بقوله)٣( )القطع

القضف  :وثالثها....... للمأكول، األن فيه قطع ؛القضم وهو األكل بأطراف األسنان: وثانيها...... قضبه إذا قطعه،
: وهي الفساد، يقـال ... القضأة: القلة من مسببات القطع، ورابعها أي حنيف؛ ألن: رجل قضيف: وهو الدقة، يقال

  .)٤( )عيب، وهذا كله من أسباب القطع أو مسبباته: قضئت القربة إذا عفيت وفسدت، ويف حسبه قضأة أي

 ،)٦( )القاطع لألمور احملكم هلا :القاضي معناه: عن أهل اللغة أم قالوا(أنه حكى)٥(األنباريكما نقل عن ابن   
ولفظ القضاء يف أصل اللغة يرجـع إىل إمتـام الشـيء    (، )٧( )القضاء يف اللغة عبارة عن قطع األشياء عن إحكام(فـ

   .)٨()وانقطاعه

                                           

 ). ٢٥ص٤ج٢مج(التفسري الكبري) ١(
 ). ٢٥ص٤ج٢مج(التفسري الكبري) ٢(
 ).٢٥ص٤ج٢مج(التفسري الكبري) ٣(
 ).٢٦ص٤ج٢مج(التفسري الكبري) ٤(
 ،صاحب التصانيف يف النحو واألدب ،النحوي، قرئامل، أبو بكر حممد بن أيب حممد القاسم بن حممد بن بشار األنباري: ابن األنباري)٥(

احلـادي  يوم األحد ولد ا من أهل السنة، ا خريا ثقة دين، وكان صدوقًاا هلوأكثر الناس حفظً واللغة، دبألاالنحو و  كان عالمة وقته يف 
أخـذ  . وثالمثائةسنة سبع وعشرين  :لسنة مثان وعشرين، وقيببغداد وتويف ليلة عيد النحر  ،من رجب سنة إحدى وسبعني ومائتني عشر

الرد على من خالف مصحف و ،واالبتداء ،والوقف ،واملشكل، ا كثرية يف علوم القرآن وغريب احلديثصنف كتب، الناس عنه وهو شاب
/ ٤يـان ،  وفيات األع١٤٢-٣/١٣٣، طبقات احلنابلة ١٥٤-١٥٣طبقات النحويني واللغويني، للزبيدي، : ، انظروكتاب الزاهر ،عثمان
 . ٩-١١/٧،دار إحياء التراث العريب. ،سري أعالم النبالء، ط٣٤٣-٣٤١

 .٣٦٨وذكر ابن األنباري ذلك يف كتابه الزاهر يف معاين كلمات الناس،، )٢٥ص٤ج٢مج(التفسري الكبري) ٦(
 .)١٥٥ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري) ٧(
 ). ١٨٤-١٨٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٨(
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  :إطالقات لفظ القضاء يف القرآن الكرمي عند الرازي-٣

أنه يستعمل : واقال: حمامل لفظ القضاء يف القرآن( :ذكر الرازي إطالقات لفظ القضاء يف القرآن الكرمي فقال
قال )١(مبعىن األمر :وثانيهاخلقهن، : ، يعين١٢: فصلت �mA��B��Cl:قوله تعاىل ،مبعىن اخللق :أحدها: على وجوه

مبعـىن   :اورابعالقاضي، : ذا يقال للحاكموهل)٢(مبعىن احلكم :وثالثها، ٢٣: اإلسـراء  ��mf��g��h��i��j��k��ll:تعاىل
أن  :وخامسهابإىل،  اأخربناهم، وهذا يأيت مقرون: أي ،٤: اإلسـراء  ��mp��q����r��s��t��ul:قال تعاىل)٣(اإلخبار

وقال  ،ملا فرغ من ذلك: ، يعين٢٩: األحقاف ��mN��O��P��Q��R��S���T��l:قال تعاىل)٤(يأيت مبعىن الفراغ من الشيء
: مبعـىن ،٢٩: حلـج ا ��m}��~�l:فرغ من إهالك الكفار، وقال: ، يعين٤٤: هـود ��mÄ��Å��Æ��Ç��È�l:تعاىل

ا، حكم بأنه يفعل شيئً: ا، وقيلإذا خلق شيئً: قيل ،١١٧: البقرة ��mª��«��¬�l:قوله: ليفرغوا منه، إذا عرفت هذا فنقول
   .)٥( )اأحكم أمر: وقيل

معـىن  (، ٨: األنعـام  �mÄ���Å��Æ��Ç��Èl:كما أورد يف صفحات تفسريه معاينَ أخرى فقال يف قوله تعـاىل 
  . )٧( )واإللزام)٦(ماإلمتا :القضاء

: اإلمتام والفراغ، وإذا علق على فعل الغري فـاملراد بـه  : اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس فاملراد به(:وقال
، وقـال عليـه   ١٠: اجلمعة �mX��Y��Z�l، ١٢: فصلت �mA��B��C��D��E�l:قوله تعاىل: ، نظري األولاإللزام

   .قضى بينهما: ويقال يف احلاكم عند فصل اخلصومة ،)٨("ضواوما فَاتكُم فَاقْ:" الصالة والسالم

  

  

  

  

                                           

 ). ١٥٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري: انظر) ١(
 ).٢١٦ص٢٤ج٨مج(،)١٥٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري: انظر) ٢(
  .)١٥٥ص٢٠ج٧مج(،)٢٠١ص١٩ج٧مج(،)١٣٨ص١٧ج٦مج(،)١٥٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري: انظر) ٣(
 ).١٠٧ص٢٧ج٩مج(،)٢١٧ص٥ج٢مج(لتفسري الكبريا: نظرا)٤(
 ).٢٦ص٤ج٢مج(التفسري الكبري) ٥(
 ).١٠٧ص٢٧ج٩مج(،)١٥٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري:انظر) ٦(
  . ٢٤٦أسرار الترتيل وأنوار التأويل للرازي:وانظر. )١٦١ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري) ٧(
الصلَاةُ،  فَاتتنا: فَاتتنا الصلَاةُ، وكَرِه ابن سريِين أَنْ يقُولَ: األذان، باب قَولِ الرجلِ: ،كتاب"وما فَاتكُم فَأَتموا: "أخرجه البخاري بلفظ) ٨(

ومسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحبابِ إِتيان الصلَاة بِوقَـارٍ   ١٢٩-١٢٨أَصح، >لَم ندرِك وقَولُ النبِي : ولَكن ليقُلْ
إسناده : -:-وقال الشيخ أمحد شاكر )٧٢٤٩(برقم٧/٨٧أمحد: ، وأخرجه ذا اللفظ٤٢١-١/٤٢٠وسكينة والنهيِ عن إِتيانِها سعيا،

صـحيح سـنن   :صـحيح، انظـر  : -:-، وقال األلباين٤٥٠-٢/٤٤٩، والنسائي، كتاب اإلمامة، باب السعي إىل الصالة، صحيح
 .١/١٨٧النسائي،
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�m:كقوله)٢(ذلك افاملراد أيض)١(وإذا استعمل يف اإلعالم، ٢٣: اإلسراء �mf��g��hl:قوله تعاىل: ونظري الثاين
p��q����r��s��t��u��l ٣()، يعين أعلمناهم٤: اإلسراء(

.  

 m��~��¥lجيوز أن يكـون  ( ،٥٧: األنعـام )٥(m�~���¥l:ه تعاىلقوله يف توجيه قراءة قول )٤(الزجاجونقل عن 

  )٧(:اهلُذَليقال  ع،وقضى مبعىن صن :(مث أيده بقوله )٦()يصنع احلق ،٥٧: األنعام

                                           

 ).١٥٥ص٢٠ج٧مج(،)١٣٨ص١٧ج٦مج(،)١٥٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري:انظر) ١(
ا بنفسه لوجود املعلوم املخرب عنـه،  ا وموجبناًء على مذهبه اجلربي، وإال فليس العلم واخلرب ملزماإللزام وهذا ب :املراد أن يقصد) ٢(

فالعلم بأن الشيء سيكون واخلرب عنه بذلك وكتابة ذلك ال يوجب اسـتغناء  . بل هو مطابق له ال يكسبه صفة وال يكتسب منه صفة
، شـفاء  ٢٨٢-٨/٢٨٠جمموعـة الفتـاوى  : فاعل وقدرته ومشـيئته،انظر ذلك عما به يكون من األسباب اليت ال يتم إال ا كال

 . دار الصميعي. ، ط٢/٩٨١العليل
 ). ١٨٣ص٥ج٢مج(التفسري الكبري) ٣(
أخذ األدب عـن املـربد    ،بالنحو واللغةإمام النحوي؛  البغدادي بن سهل الزجاج يأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السر:الزجاج) ٤(

تويف يوم اجلمعة تاسع عشر مجادى اآلخرة سـنة  ، اىل، وكان خيرط الزجاج، مث تركه واشتغل باألدب، فنسب إليهوثعلب، رمحهما اهللا تع
وإليه ينسب أبو القاسم عبد ، وثلثمائة، ببغداد، ، وقد أناف على مثانني سنة -سنة ست عشرة : سنة إحدى عشرة، وقيل: وقيل -عشر 

، وكتـاب  معاين القرآنكتاب :منها تصانيف الكثرية الزجاج صنف، ، ألنه كان تلميذهالرمحن الزجاجي صاحب كتاب اجلمل يف النحو
-٤٩/  ١، وفيات األعيان البن خلكان  ١١٢-١١١ للزبيديطبقات النحويني واللغويني، : انظر. وغريهااالشتقاق، ، وكتاب العروض

 .١/٤٠، األعالم للزركلي ٢١٩-١٠/٢١٨،دار إحياء التراث العريب. ، سري أعالم النبالء للذهيب، ط٥٠
احلجـة يف  : ، انظر٥٧: األنعام��m¥��¤ lقراءة أيب عمرو البصري، وابن عامر الشامي عن محزة والكسائي الكوفيني، وقرأ الباقون ) ٥(

الشـاطبية   ، القراءات العشر املتواترة من طريقي٢/٢٥٨، النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ١٤١-١٤٠القراءات السبع البن خالويه
  .  ١٠٣، البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرى لعبد الفتاح القاضي ١٣٤والدرة حملمد كرمي راجح

  .٢/٢٥٦للزجاج ،عرابهإمعاين القرآن و) ٦(
 ،فأسلم ،ا وأدرك اإلسالماجلاهلية دهر عاش يف ،ا يف الشعرا كثري الغريب متمكنشاعر فحل، خمضرم، كان فصيح: أبو ذؤيب اهلذيل) ٧(

. امسه خويلد بن خالد بن حمرث ابن ربيد بن خمزوم بن هـذيل  :، واختلف يف امسه فقيلبكنيته ، اشتهروعامة ما قال من الشعر يف إسالمه
ليلة   >وفد على النيب  ،ميوال خالف أنه جاهلي إِسال، جيتمع مع ابن مسعود يف خمزوم ،امسه خالد بن خويلد وباقي النسب سواء :قيلو

  :بقصيدة مطلعها همث أنشد يبكي. وفاته، فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه

ــالم   ــاس يف عسـ ــت النـ ــا رأيـ   مـــا بـــني ملحـــود لـــه ومضـــرح    ملـ
وكان  ،مات يف طريق إفريقية يف زمن عثمان: يلوق، يف خالفة عثمان بطريق مكة تويف: واختلف يف وفاته فقيلاشترك يف الغزو والفتوح 

أَبرع بيت قالته العرب : قال األصمعي ،أشعر هذيل من غري مدافعة يعد أبو ذؤيب ،ا بأرض الروممات غازي :وقيل ،غزاها ورافق ابن الزبري
  : بيت أَيب ذؤيب

ــها  ــة إذا رغبتــ ــنفس راغبــ   والــ
  

  وإذا تــــرد إىل قليــــل تقنــــع    
  : يف عام واحد، مطلعها أشهر شعره عينية رثى ا مخسة أبناء له أصيبوا بالطاعونو  

  أمـــن املنـــون وريبـــه تتوجـــع   
  

ــزع      ــن جي ــب م ــيس مبعت ــدهر ل   .وال
، األعـالم للزركلـي   ٦٤-٧/٦٣، اإلصابة يف متييز الصحابة١٠١-٦/٩٨، أسد الغابة٨٠٤-٨٠٢االستيعاب يف معرفة األصحاب : انظر

٢/٣٢٥. 
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ــاهما   ــرودتان قَض ســا م   وعليهم
  

ـــعبابغِ تـــوالس عـــنص أو داو٢)(١(د(  
)٣().صنعهما داود: أي  

  

ـ   حكـم  : ، أي٥٤: يـونس  �mR��S���l(، ٥٤: يـونس �mR��S���T �l:اىلوقال يف تفسري قولـه تع
)٤()وفصل

. 

)٦()قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه(و)٥()فصل األمر على سبيل التمام(:فالقضاء عند الرازي
 . 

اللغـة،  وما ذكره الرازي من معان للقضاء لغة، وإطالقاته يف القرآن الكرمي موافق يف اجلملة ملا ذكرته كتب 
، فلم أجد هذا املعـىن فيمـا   اإللزام فاملراد بهاستعمل يف اإلعالم ما ذكر من أن القضاء إذا  عداوكتب التفاسري، 

  . بل هذا سريا على مذهبه اجلربي وقفت عليه من كتب اللغة والتفاسري

  

   :وإطالقاته يف القرآن الكرمي القدر يف اللغة-ب

  :القدر يف اللغة عند الرازي-١

والقَدر ، والقَدر واحد، إال أنه بالتسكني مصدر، وبالفتح ... القَدر مصدر قَدرت أقدر قدرا(الرازي أن يرى
)٨()٤٩: القمر ��mÞ��ß�����à��á��â��������ã���l:]تعاىل[واملراد به ما ميضيه اهللا من األمور ، قال(، )٧( )اسم

 .  

  

  

  

  

  

                                           

 ). ١٥٥ص٢٠ج٧مج( ،)٢٦ص٤ج٢مج( التفسري الكبري :انظر) ١(
  : لبيت من قصيدة طويلة مطلعهاهذا ا) ٢(

  أمـــن املنـــون وريبـــه تتوجـــع   
  

ــزع      ــن جي ــب م ــيس مبعت ــدهر ل   .وال
  ودتانـرسم الطاعون، فهلكوا يف عامٍ واحـد، مأي درعـان، قضـامها  : أنشدها أبو ذئيب اهلذيل، يف رثاء أبنائه اخلمسة، حيث أصا :

 .٤١-١/٣أشعار اهلذليني، شرح ٢٠٦-٢٠١املفضليات :انظر أحكمهما، وفرغ من عملهما،
 ).٨-٧ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري) ٣(
 ).١٠٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري) ٤(
 .)١٢ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري) ٥(
 ).١٣٨ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري) ٦(
 ).١٣٩ص٦ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٨ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري) ٧(
 ).٢٨ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري) ٨(
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  :ويأيت القدر يف اللغة عند الرازي مبعىن

   .)٤()مبلغ الشيء(،)٣()قطع الشيء على مساواة غريه من غري زيادة وال نقصان(،)٢()التضييق(،)١()التقدير(

 

  :إطالقات لفظ القدر يف القرآن الكرمي عند الرازي-٢

  :أورد الرازي يف صفحات تفسريه عدة معان للقدر، وهي

ا تقدير: أي(، ٣:الطالق ��m¤��¥��¦��§��¨��©��ª��l:قال يف تفسري قوله تعاىل: )٦(والتوقيت)٥(معىن التقدير - ١
٧()اوتوقيت(

 . 

أنه قدر كل شيء مبقدار : فاملعىن(، ٣: األعلى ��mx��y���z���{��l:قال يف تفسري قوله تعاىل: )٨(ومعىن املقدار - ٢
)٩()معلوم

 . 

مل مبقادير أجزاء الليل أن العا: يعين(، ٢٠: املزمل��mR��S���T��U �l:قال يف تفسري قوله تعاىل: ومعىن العلم - ٣
)١٠()والنهار ليس إال اهللا تعاىل

 . 

، ٦٠: احلجر ��ma��b��dc��e��f���g��h��l:قال يف تفسري قوله تعاىل: ومعىن الكتابة، التدبري، القضاء - ٤
)١٢()قضينا، والكل متقارب :، وقيل)١١(دبرنا: كتبنا، قال الزجاج:�mdclوقيل يف معىن (

 . 

  

  

 

                                           

 ).٢٨ص٣٢ج١١مج(ري الكبريلتفسا) ١(
 ).١٩٦-١٩٥ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري) ٢(
 ).٤٧ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري) ٣(
 ). ٣٦ص١٩ج٧مج(لتفسري الكبريا)٤(
  .)٢٧٣ص٣٠ج١٠مج(،)١٧١ص٢٧ج٩مج(،)٢١٣ص٢٥ج٩مج(،)٢١٥ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: انظر) ٥(
 ).٢٧٣ص٣٠ج١٠مج(،)٥٦ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: انظر) ٦(
 ).٣٤ص٣٠ج١٠مج(تفسري الكبريال) ٧(
 ).٣٨ص٢٩ج١٠مج(،)٥٦ص٢٢ج٨مج(،)١٧٤ص ١٩ج٧مج(التفسري الكبري: انظر) ٨(
 ). ١٤٠-١٣٩ص٣١ج١١مج(لتفسري الكبريا) ٩(
 ).١٨٦ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري) ١٠(
 .٣/١٨١آن وإعرابهمعاين القر )!!)دبرنا إا ملن الغابرين: علمنا أا ملن الغابرين، وقيل: املعىن((: قول الزجاج) ١١(
 ).٢٠٠-١٩٩ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري) ١٢(
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 ،٥٢: الزمـر ��mb��c��d��e��f���g������h���i��j �l:قال يف تفسري قوله تعاىل:)١(ومعىن التضييق والتقتري - ٥
أومل يعلموا أن اهللا تعاىل هو الذي يبسط الرزق ملـن يشـاء تـارة، ويقـبض تـارة أخـرى،       : يعين(

)٢()ويقتر ويضيق: أيm�j�l:وقوله
 . 

موافق ملا ذكرته كتـب اللغـة، وكتـب     وما ذكره الرازي من معان للقدر لغة، وإطالقاته يف القرآن الكرمي
  . التفاسري

 

 : والفرق بينهما عند الرازي االقضاء والقدر اصطالح :ثانيا
 :عرف ابن اخلطيب القضاء والقدر وجاء تعريفه هلما على منطني

 .تعريف القضاء على حدة، والقدر على حدة :النمط األول

   .لتعريفاملقابلة بني القضاء والقدر يف ا :النمط الثاين

  :ةتعريف القضاء على حدة، والقدر على حد: أوالً

 :القضاء-أ

  :عرف ابن اخلطيب القضاء بعدة تعريفات

 :احلكم اجلزم البت الذي ال يقبل النسخ، واخلرب احلتم، وذكر ذلك  -  أ

احلكم : القضاء معناه(، ٢٣ :اإلسراء��mf��g��h��i��j��k��l����m��n �l:عند تفسري قوله تعاىل -١
)٣()احلكم على سبيل البت والقطع (وهو)لبت الذي ال يقبل النسخاجلزم ا

 . 

 :اإلسراء ��mp��q����r��s��t��u��v��w��x����y��z��{��|��}��l:عند تفسري قوله تعاىل -٢

احلكم اجلزم واخلرب احلتم، فثبت أنه تعاىل أخرب عنهم أم سيقدمون : وهذا القضاء أقل احتماالته(، ٤
 . )٤()احلكم اجلزم: ال يقبل النسخ، ألن القضاء معناه اجزم اخرب على الفساد واملعاصي

  

 

                                           

) ١٧١ص٣١ج١١مـج (،) ٢١٥ص٢٢ج٨مـج (،) ١٩٦-١٩٥ص٢٠ج٧مـج (،)٤٧ص١٩ج٧مـج (الكـبري  التفسـري : انظر) ١(
  .١١٥عصمة األنبياء للرازي: وانظر).٢٨ص٣٢ج١١مج(،
 ).٢٨٩ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري) ٢(
  ).١٥٧-١٥٦ص٢٠ج٧مج(لتفسري الكبريا:، وانظر)١٨٤-١٨٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري) ٣(
  . ) ١٥٧-١٥٦ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري) ٤(
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حكمه  عن فقضاء اهللا عبارة(:تغري القضاء انافي ،)١("وقنِي شر ما قَضيت" :>عند تعليقه على قوله -٣
  .)٢()األزيل، وذلك ال جيوز تغيريه

هـو إرادة اهللا األزليـة   : قضـاء سرى يف تعريفه للقضاء على مذهبه األشـعري القائـل بـأن ال   كما   -  ب
: األنعـام �mV��W��X�l:فقال عند تفسريه لقوله تعـاىل . )٤(يزال باألشياء على ما هي عليه فيما ال)٣(املتعلقة

أنه تعاىل خصص موت كل واحد بوقت معني، وذلك التخصيص عبارة عن تعلـق مشـيئته   : معناه(،٢
  .)٥()بإيقاع ذلك املوت يف ذلك الوقت

 التكـوين  :واملـراد مـن قضـاء اهللا    ،الفتوى املشـروعة  :املراد من قضاء الرسول(:ولهكما عرفه بق  -  ت
)٧)(٦()واإلجياد

¬��®��¯�����m��¶����µ��´��³��²��±������°:تعاىل لقوله وذلك عند تفسريه. 

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸l ٦٥: النساء. 

وضع األسباب اليت يلزم من مصـداقات  : ن املراد منهأن يكو)٨(واعلم أن القضاء حيتمل(:كما عرفه بقوله  -  ث
وحيتمل أن يكون املراد  -على ما هو مذهبنا وقولنا خاصة–بعضها لبعض تأديها باآلخرة إىل هذا الفعل 

                                           

إقامـة  :إسناده صحيح، وابن ماجه،كتاب: -:-، وقال الشيخ أمحد شاكر٢/٣٤٣، )١٧١٨(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، رقم )١(
الترمذي، ، و٢/٩٠القنوت يف الوتر،:الصالة، باب :أبو داود،كتاب و، ٥٠-٢/٤٩ما جاء يف القنوت يف الوتر،: الصالة والسنة فيها، باب

هذا حديث حسن وال نعرف عن الـنيب  : وقال .ط دار الكتب العلمية ،٣٢٩-٢/٣٢٨ما جاء يف القنوت يف الوتر،:الصالة، باب:كتاب
، وأخرجـه  ٣/٢٧٥لوتر،الدعاء يف ا:قيام الليل وتطوع النهار، باب: ورواه النسائي،كتاب. يف القنوت يف الوتر شيئا أحسن من هذا >

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني إال أن حممد بن جعفر بن أيب كثري قد خالف : ،وقال٣/٢٠٤)٤٨٦٥(احلاكم يف املستدرك، رقم 
 . ١٧٥-٢/١٧٢إرواء الغليل :، انظر-:- األلباينإمساعيل بن إبراهيم بن عقبة يف إسناده، وصححه الشيخ 

 .٢٠٣القضاء والقدر للرازي ،٩/٢٣٣هلي، للرازياملطالب العالية من العلم اإل) ٢(
تعدد متعلقها، وهذا خمالف ملا عليـه  ياإلرادة اليت يثبتها األشاعرة إرادة واحدة قدمية ذاتية، وال يثبتون إرادة متجددة، والذي يتجدد و) ٣(

: لكل فعل من أفعاله تعاىل إرادة ختصه، انظرالسلف فإن جنس اإلرادة من صفات الذات، وجنسها واحد، وتتعدد اإلرادات بتعدد املراد، ف
، صفة اإلرادة اإلهلية يف الفكر ١١٩اإلرادة عند املعتزلة واألشاعرة، لعبد الباري داود، ،٤٧اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع، لألشعري

 .٩٧-٩٤اإلسالمي، خلليل الرمحن عبد الرمحن
حتفة املريد  ،٢٠١-٨/٢٠٠، حاشية السيالكويت على شرح املواقف للجرجاين،٢/١٩الم املسامرة يف شرح املسايرة يف علم الك :انظر)٤(

عون املريد لشرح جوهرة التوحيـد، تـأليف   ، ١٠، حواشي على شرح الكربى للسنوسي، تأليف احلامدي،١٢٧شرح جوهرة التوحيد
 .٣٩٨-٢/٣٧٦املنعم يوسفالرسالة اإلهلية دراسة ودفاع، عثمان عبد ، ٢/٦٠٥تان،تالكيالين، عبد الكرمي 

اعلم أنه ال فـرق بـني   ((:، ومذهب األشاعرة عدم التفريق بني اإلرادة واملشيئة، يقول الباقالين)١٥٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري ) ٥(
ـ : وانظر. ٤٣اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، ))اإلرادة و املشيئة واالختيار والرضا واحملبة عري البـن  جمرد مقاالت األش

موقف الرازي من آيات الصـفات   :انظرو من هذا البحث، ٢٢٢-٢١٩صفحة:راجع وقد تبعهم الرازي يف ذلك كما سيأيت،. ٧٧فورك
 . ٧١٥-٢/٧٠٧يف التفسري الكبري، لسامية البدري

 ).١٦٦ص١٠ج ٤مج( التفسري الكبري )٦(
 . يظهر هنا أن القضاء اإلهلي عنده واحد وهو القضاء الكوين فقط )٧(
 !!يظهر من النص عدم جزمه بالتعريف) ٨(
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أو حكمه بوقوعه، وعلى مجيع التقديرات فقد بينا أن العبد ال استقالل  )١(علم اهللا بوقوع ذلك الفعل: منه
)٣()٢()له بالفعل والترك

 . 

  

  :القدر-ب

  :عرف ابن اخلطيب القدر بعدة تعريفات

 .)٤()احلكم الذي سبق يف علمه األزيل وحكمه األزيل ال بد وأن يصل إليه( -١

 :فقـال .)٥(إجيـاد اهللا األشـياء  : كما سرى يف تعريفه للقدر على مذهبه األشعري القائل بأن القـدر  -٢
أن الطاعات والشرور كلـها  ...املراد من القدر( :، وقال)٧()اهللا من األمور )٦(املراد به ما ميضيه...القدر(

 .  )٨()من اهللا

ما معـىن  (، ٤٩: القمر ��mÞ��ß������à��á��â��������ã���l:ثالث، فقال عند تفسريه لقوله تعاىل بتعريفات هكما عرف -٣
 : فيه وجوه: القدر؟ قلنا

  

 

                                           

، حواشي علـى شـرح   ١٩-٢/١٨املسامرة يف شرح املسايرة يف علم الكالم: من األشاعرة من أرجع معىن القضاء إىل العلم، انظر )١(
 . ١٠الكربى للسنوسي، تأليف احلامدي،

 .٢٠٧-٢٠٦القضاء والقدر للرازي، ٢٣٨-٩/٢٣٧املطالب العالية) ٢(
فمن ظن أن الشـيء إذا  . علم اهللا وحكمه وقضائه لألشياء قبل خلقها ال ينايف وجود األعمال اليت تكون ا السعادة والشقاوة تقدم )٣(

من جهة جعل العلم جهالً : األول: علم وكتب أنه يكفي ذلك يف وجوده وال حيتاج إىل األسباب فهو جاهل ضال ضالالً مبينا من وجهني
وم ويتعلق به على ما هو عليه، فاهللا سبحانه قد علم أن املكونات تكون مبا خيلقه من األسباب، فاألعمال سـبب يف  فإن العلم يطابق املعل

أن العلم بأن الشيء سيكون واحلكم به ال يوجب استغناء ذلك عما به يكون من األسباب اليت ال يـتم إال ـا   : الثاين. الثواب والعقاب
واحلكم ال يوجب وقوع احملكوم به بدون األسباب اليت جعلها اهللا أسبابا له، فتعلق علـم اهللا وحكمـه    كالفاعل وقدرته ومشيئته، فالعلم

ق له، وهذا بأفعال العباد ال جيعلهم جمبورين على أفعاهلم ألن علم اهللا أزالً بفعل العبد وبأن العبد خيتاره ليس سلبا الختيار العبد بل هو حمق
. ا أن تعلق قدرته سبحانه وتعاىل بوجودها ال ينايف أن تكون أفعال العباد واقعة بقدرم وأم الفاعلون هلـا معلوم عند كافة العقالء، كم

 . ٣٥٤-٣٥٣، القضاء والقدر للمحمود٢٨٦-٨/٢٧٥جمموعة الفتاوى: انظر
 ).١٦٩ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري) ٤(
عون املريد لشـرح  ،١٢٧حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد ،٢٠١-٨/٢٠٠حاشية السيالكويت على شرح املواقف للجرجاين،: انظر) ٥(

 .٤١٦-٢/٤٠٤الرسالة اإلهلية دراسة ودفاع، عثمان عبد املنعم يوسف ،٢/٦٠٥تان،تجوهرة التوحيد، تأليف الكيالين، عبد الكرمي 
، مـادة  لسـان العـرب   ،٣٨معجـم الفـروق اللغويـة   : لصنع، انظـر اأمضى األمر أنفذه، واإلمضاء هو اخللق و: اإلمضاء لغة) ٦(
 . ١٣/١٣٠،)مضى(
  ). ٢٨ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري) ٧(
 . ٢٢٢-٢١٩/ ٩، املطالب العالية١٩٤-١٩١خلقًا وإجيادا، القضاء والقدر للرازي: أي )٨(
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، وعلى هذا فكل شيء مقدر يف ذاتـه  ٨ :الرعد �mv��w��x��y���z��l:، كما قال تعاىلاملقدار: أحدها - 
 .)١()ويف صفاته

  :، وقال الشاعر٢٣: املرسالت �mP��Q��R��S��l:، قال اهللا تعاىل)٢(التقدير: القدر: ثانيها( - 

............................
.   

ـ   نمحالر ردوقد قَ   )٣(رادما هـو قَ
  

                                           

 ).١٤٠-١٣٩ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري: وانظر). ٧٣ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
)٢(ف الرازي يف طيات تفسريه التقعرفقال ادير لغة واصطالح: )على مسـاواة  (أي)جعل الشيء على مقدار غريه: معىن التقدير يف اللغة

جعلها علـى مقـدار   : اجعله على مقداره، وقَدر اهللا تعاىل األقوات أي: قَدر هذا الشيء ذا أي: قالي(،)غريه من غري زيادة وال نقصان
وقد تعدد تعريف الرازي للتقدير يف االصطالح؛ فعرفه مـرة  ).٢٨ص٣٢ج١١مج(،)٢٠٠-١٩٩ص١٩ج٧مج(،التفسري الكبري)الكفاية 

العلـم   ، ومرة بإثبات املقدار وختليقه وإجياده، وقصره مـرة علـى  بالعلم واملشيئة، ومرة بالقضاء واحلكم، ومرة بإكمال العقل والقوى
، )٣٠ص١٤ج٥مـج (التفسري الكبري)كل شيء مبقداره املعنيوتقدير اهللا عبارة عن علمه باألشياء، ومشيئته لتخصيص  (:واإلخبار، يقول

وما بني القوسني ساقط  ،)١٠٧ص٢٧ج٩مج(، التفسري الكبري)حق اهللا تعاىل هو حكمه بأنه سيوجده وقضاؤه بذلك) يف(التقدير (:ويقول
عبـارة  : تسوية والتقديرفال(:، ويقول)٢٠٠-١٩٩ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري: وانظر، ٧/٣٥٨األستانة، . من األصل والتصحيح من ط

 - ٢: األعلى ��m���y��x��w��v����ul:فقوله..عن التصرف يف األجزاء اجلسمانية، وتركيبها على وجه خاص ألجله تستعد لقبول تلك القوى

إثبـات   :التقدير يف احلقيقة(: ، ويقول)١٣٩ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري.)يرجع إىل أحوال الدنيا، ويدخل فيه إكمال العقل والقوى،٣
، ١٨٧-١٨٥موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي: للرازي، وانظر ١٦١الكاشف عن أصول الدالئل. )املقدار، وختليقه، وإجياده

، التفسـري  )التقدير يف حقنا يرجع إىل الظن واحلسبان، أما يف حقه سبحانه فـال معـىن لـه إال العلـم بـه واإلخبـار عنـه       (:ويقول
ال يثبت قيام الصفات الفعليـة   -١:ما ذكره الرازي من تعريف للتقدير وإن كان صحيحا يف اجلملة، إال أنهو، )٤٧ص٢٤ج٨مج(الكبري

عنده قبل التقدير وبعده سواء، مل يتجدد عنده إال اإلضافة والنسبة، وهذه اإلضافة والنسبة أمر  أل، بل حال اهللا ألاالختيارية بذات اهللا 
التقـدير يف حقنـا   (: :ه قصره مرة على العلم واإلخبار، حيث قالكما أن -٣ير غري شاملة ملراتبه، تعريفاته للتقد -٢. عدمي ال وجودي

التقدير وهو يف حق اهللا تعاىل عبارة عـن  ( :وقال ،)يرجع إىل الظن واحلسبان، أما يف حقه سبحانه فال معىن له إال العلم به واإلخبار عنه
، وقد تأثر يف هذا ٣١٣-٣١٢أسرار الترتيل وأنوار التأويل للرازي : وانظر) ١٤٦-١٤٥ص١٢ج ٤جم(التفسري الكبري )علمه باملعلومات

، احملـيط  ٧٧٢شرح األصـول اخلمسـة للقاضـي عبـد اجلبـار     : انظر. !!مث عرفه خبالف ذلك، وهذا تناقض باملعتزلة وقال بقوهلم،
بة مصر، املسـائل االعتزاليـة يف تفسـري    مكت. ، ط٢/٥٦٢، الكشاف للزخمشري٤٣٢،٤٥٦-٢/٤٣١ ، متشابه القرآن٤٢٠بالتكليف

 . ٦٠٩-١/٦٠٧الكشاف يف ضوء ما ورد يف كتاب االنتصار البن املنري عرض ونقد، لصاحل غرم اهللا الغامدي، 
  : هذا عجز بيت من قصيدة مطلعها) ٣(

  احلَــرورِي بعــدما  ســمونا إِىل جــيشِ 
  

   ــاجِر ــرابهم واملُهــ ــاذَره أَعــ   .تنــ
  :  وصدره

  ع بغنيمـــةا طـــامنـــيلَقَثَ الَكـــ
  

  ..........................................
 –وهم فرقةٌ مـن اخلـوارج    -حماربة احلرورية الطائي، وهو من شعراء صدر اإلسالم، بعد  الشاعر إِياس بن مالك بن عبد اهللا: أنشدها  ...

كل واحد من الغارين طمع يف اغتنام صاحبه، لثقته ببأسه ، فاجلماعة: والثقل ،اعتيناكل واحد من مج :أي ؛كال ثقلينا :وهزميتهم، واملعىن
 النساء،: املراد بالثقل ههنا :وقيل . ر من اإلظفار وإعطاء الفلج والغلبة ما قدره، ال راد حلكمه، وال معقب ألمرهدقد قَ ألواهللا . وجندته

، لسان ٥٩٧-١/٥٩٥شرح ديوان احلماسة للمرزوقي،: انظر. احلَيينِ على صاحبه أَي نساؤنا ونساؤهم طامعات يف ظهور كل واحد من
 .٣٧٢-١٣/٣٧١، )قدر(، تاج العروس، مادة ١١/٥٩،)قدر(العرب، مادة 
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من غري تقدير، كما يرمي الرامي السهم  اأن اهللا تعاىل مل خيلق شيئً :عىنر، وعلى هذا فاملدقَر ما هو مدقَ: أي 
ختالف إنه فاعل لذاته واال: الفالسفة، خبالف قول )١(فيقع يف موضع مل يكن قد قدره، بل خلق اهللا كما قدر

للقوابل، فالذي جاء قصريف اا أو صغريفقـال  )٢(فالستعداد آخر االستعداد مادته، والذي جاء طويالً أو كبري ،
 .)٣( )اا، والكبري جاز خلقه صغريفالصغري جاز أن يكون كبري: منا ،٤٩: القمر �mß�����à��á��â��������ãl:تعاىل

�����m�m�m�mââââ :ثالثها( - ����llll ٤()هو ما يقال مع القضاء(.  

 :النمط الثاين يف تعريف الرازي للقضاء والقدر وهو يأيت ذكرومن هنا 

   :ر يف التعريفاملقابلة بني القضاء والقد: ثانيا

�����m�m�m�mââââ:ثالثها( -١ ����llll قال مع القضاءهو ما يوقالت الفالسفة يف القدر الذي مـع  قال بقضاء اهللا وقدره، ، ي
خلق النار حارة بقضاء، وهو مقضي به؛ ألا ينبغي : ، فيقولون)٥(إن ما يقصد إليه فقضاء، وما يلزمه فقدر: القضاء

، فهو بقدر ال  )٦()حترقه(تعلقت بقطن عجوز أو وقعت يف قصب صعلوك  أا إذا: أن تكون كذلك، لكن من لوازمها
 :أي، ٤٩: القمـر  �mß���à��á��â��������ã��l:فقوله ،بل القضاء ما يف العلم والقدر ما يف اإلرادة، وهو كالم فاسدبقضاء، 

   .)٧()على املشركني ارد ،إنه موجب :ال على ما يقولون، بقدره مع إرادته

وافـق  و ، مـرةً مجع بني الفلسفة واألشـعرية   حيث ؛بن اخلطيب تلجلج وعاد فناقض نفسهإال أن ا -٢
   :، وسرى على أشعريته ثالثةًأخرىالفالسفة 

: كل شيء بقضاء وقدر، والقـدر : أي( ،٣٨: األحزاب �m¢��£��¤��¥��¦��§��l:يف تفسريه لقوله تعاىل)٨(فقال
والقـدر مـا    ،ا يف األصلفالقضاء ما كان مقصود: القضاء والقدر فرق مقول بنيالتقدير، وبني املفعول واملقدور 

من كان يقصد مدينة فرتل بطريق تلك املدينة خبان أو قرية يصح منه يف العرف أن يقـول يف  : مثاله ؛له ايكون تابع
قعـت يف  مل جئت إىل هذه القرية؟ إين ما جئت إىل هذه، وإمنا قصدت املدينة الفالنية، وهـذه و  :جواب من يقول

                                           

ليس اخللق (:وهذا خمالف ملا هو عليه من يف أغلب تفسريه من تأويل للخلق بالتقدير، حيث يقول يظهر هنا تفريقه بني اخللق والتقدير،) ١(
أن  :واحلـق ! لكن يأىب احلق إال أن يسـبق ،)١٠٧ص٢٧ج٩مج(، التفسري الكبري)بل هو عبارة عن التقدير...عبارة عن التكوين واإلجياد

إجياد الشيء وإبداعه على غري مثال سابق، وهذا اإلجياد مسبوق : التقدير الزم صفة اخللق ال أنه معىن اخللق، فمعىن اخللق الالئق باهللا تعاىل
 .  ٢/٨٥٤موقف الرازي من آيات الصفات،: انظر. ديربتق
، ضـمن تسـع رسـايل يف    ٤٧-٤٢يف األجرام العلوية: ، الرسالة الثانية٣٨-٣٢الطبيعيات من عيون احلكمة: الرسالة األوىل: انظر )٢(

 . ٢٩-٢٨الرسالة العرشية البن سينااحلكمة والطبيعيات، البن سينا، 
 . )٧٣ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري) ٣(
 ). ٧٣ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري) ٤(
 . ٤٢-٣٧الرسالة العرشية البن سينا، ٣٢-٢٧جمموعة رسائل ابن سينا، الرسالة الثالثة يف تفسري املعوذة األوىل للشيخ الرئيس: انظر  )٥(
 . ٦/١٤٥األستانة.التصحيح من طباخلاء املعجمة، و)خترقه(يف األصل) ٦(
 ).٧٣ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري) ٧(
 . ويظهر يف هذا النص حماولته للجمع والتوفيق بني الفلسفة واألشعرية) ٨(
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فاهللا تعاىل  ،فإن اخلري كله بقضاء وما يف العامل من الضرر بقدروإذا عرفت هذا . طريقي، وإن كان قد جاءها ودخلها
عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك  اتغليب العقل والدين عليهما مثابخلق املكلف حبيث يشتهي ويغضب ليكون اجتهاده يف 

مث طرح على نفسه  )منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر اهللا اما فيه مقصودقتل فاهللا مل خيلقهيف البعض إىل أن زىن و
كون النار :بوجوب كون األشياء على وجوه، مثل ، والفالسفة)١(املعتزلة بالتوليدهذا قول  :فلو قال قائل( :لفقا سؤاالً

بالطبع، فخلق النار للنفع، فوقع  ارقًاألشياء، وهو ال يكون إال حم اهللا تعاىل أراد أن خيلق ما ينضج: حترق، حيث قالوا
معاذ اهللا أن نقول بأن اهللا غري خمتار يف أفعاله، أو يقع : ؟ فنقول)٢(اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عمرو

وله أن خيلق النار حبيث عند حاجة إنضاج : أي)٣(أهل السنة يقولون أجرى اهللا عادته بكذا؛ ولكن شيء ال باختياره
لكن خلقها مع قوا وكثرا،  ×م تنضج، وعند مساس ثوب العجوز ال حترق؛ أال ترى أا مل حترق إبراهيم اللح

ما كان يف جمرى عادته تعـاىل   :ل، فنقوأو حلكمة خفية وال يسأل عما يفعل ،على غري ذلك الوجه مبحض إرادته
وملاذا مل  ؟،قع لعقل قاصر أن يقول مل كانبقضاء، وما يكون على وجه ي :نقول ؛على وجه تدركه العقول البشرية

   .)٤()بقدر :نقول ؛!؟يكن على خالفه

                                           

هو الفعـل الـذي   : هو الفعل الذي يكون بسبب مين وحيل يف غريي، وقال بعضهم: فقال بعضهم: اختلفت املعتزلة يف املتولد ما هو)١(
هو الفعل الثالث الذي يلي مرادي مثـل األمل  : وقال بعضهم.أوجبت سببه فخرج من أن ميكنين تركه وقد أفعله يف نفسي وأفعله يف غريي

كل فعل يتهيأ وقوعه على اخلطأ دون القصد إليه واإلرادة له فهو متولد : وقال اإلسكايف.الذي يلي الضربة ومثل الذهاب الذي يلي الدفعة
 .فهو خارج من حد التولد داخل يف حد املباشـر  وكل فعل ال يتهيأ إال بقصد وحيتاج كل جزء منه إىل جتديد وعزم وقصد إليه وإرادة له

قول من قال إن املتولدات أفعال ال حمدث هلا، وممن قال ذا القول مثامة بن األشرس، قول : كما اختلفوا يف أفعال التولد على أقوال أمهها
والقول الثالث وهو قول أكثر املعتزلة، وقـد   من نسبها إىل طبع اإلنسان كاجلاحظ، أو إىل فعل اهللا تعاىل بإجياب اخللقة كالنظام ومعمر،

فعل اهللا : ما تولد من غري احلي كحرق النار، وتربيد الثلج، وقد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: القسم األول: قسموا أفعال التولد إىل قسمني
هذا من فعـل  : د من اإلنسان أو احلي قالواما تول: أفعال اهللا ال فاعل هلا، القسم الثاين: ، وقال آخرون فعل الطبيعة، وقال فريق ثالثأل

أن أفعال العباد االختيارية خلق هللا تعاىل فإذا كان كذلك فأفعال التولد من باب أوىل خلق : واحلق الذي عليه أهل السنة واجلماعة.اإلنسان
مقـاالت اإلسـالميني   : ظـر ان)). وخلقـه  ألفعـل اهللا   -أي فعل التولد-وقال مجيع أهل احلق أنه:((:هللا تعاىل، يقول ابن حزم 

-١٨٤، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها، للمعتق٣/٩٧، الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم٩٣-٢/٨٦لألشعري
 .١٣٧-١٢٨، ٤٧-٤١، مبدأ السببية عند األشاعرة، للشهري، ١٩١

 . ١٥١-١٤٤/ ٢، النجاة، البن سينا، ٤٢١-٤١٨بن سينا ال-)١(اإلهليات-، الشفا٤٢-٣٧الرسالة العرشية البن سينا: انظر )٢(
يقصد بأهل السنة أصحابه األشاعرة، ويظهر هنا أن الرازي جرى على مذهبهم  يف إنكار تأثري األسباب يف املسببات، وأن ما يوجد  )٣(

رجع إىل تأثري األسباب يف مسبباا ألنه ال تأثري يف الواقع من ترتب املعلوالت على علتها إمنا يرجع إىل جمرد االقتران والعادة فقط، وليس ي
، احملصول يف علم األصـول  )١٤٠ص٩ج٣مج(،)١٥٣ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: انظر!!إال للقدرة اإلهلية فقط، فاهللا يفعل عندها ال ا

، متهيـد  ٢٩وارج واملعتزلة للباقالين،متهيد األوائل وتلخيص الدالئل يف الرد على امللحدة واملعطلة والرافضة واخل: وانظر. ٤/١٢٠٣للرازي
، منهج ١٩٦، قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي، للجليند١٦٧، افت الفالسفة، للغزايل٦٥-٦١األوائل وتلخيص الدالئل، للباقالين، 

-٤٧٥االـا، للقـرين،  ، املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجم٣٤٥-١/٣٤٤أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا، خلالد نور
 . وما بعدها٤٨، مبدأ السببية عند األشاعرة٤٨٤

 ).٢١٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري )٤(



 -١٤٠ -  

هذه اآليـة  (:)١(، قال٥٢: الذاريات ��mA��B��C��D��E��F��G��H��I��J��K��L��������M�����N��l:وعند تفسريه لقوله تعاىل
 اهللا تكذيب الرسل ومل يرسل رسوالًما احلكمة يف تقدير .... دليل على أن كل رسول كذب وحينئذ يرد عليه أسئلة 

اجلاهل إذا مل يكن املبني له ....  :واجلواب(: مث أجاب قائالً)مع كثرم واختالف معجزام حبيث يصدقه أهل زمانه؟
على هذا الوجه، وقد ذكرنا  على اخللق فهذا قدر لزم بقضاء اهللايف غاية الوضوح ال يقبله، فيبقى يف ورطة الضاللة 

فاهللا قضى بأن النار فيها مصلحة  كل ما هو قضاء اهللا فهو خري والشر يف القدر: قولي )٢(أن بعض الناسمرة أخرى 
واملاء فيه مصلحة الشرب؛ لكن النار إمنـا تـتم   . يف األسفار، وغريها كما ذكر اهللا اناس؛ ألا نور؛ وجيعلوا متاعلل

أن حيرق ثوب  يلزمهما بإجراء اهللا عادته عليهماكوما كذلك مصلحتها باحلرارة البالغة، واملاء بالسيالن القوي، و
يفعل اهللا  :أن نقول )٣(فاملنفعة يف القضاء واملضرة يف القدر وهذا الكالم له غور والسنةالفقري، ويغرق شاة املسكني، 

  . )٤()ما يشاء وحيكم ما يريد

لو شئنا خللصنا اخلري من الشر : يعين(، ١٣: السـجدة  ��mR��S��T��U�����V��W��l:يف تفسري قوله تعاىل )٥(وقال
لكن حينئذ ال يكون اهللا تعاىل خلق اخلري الكثري املشوب بالشر القليل، وهو قسم معقول، فما كان جيوز تركه للشـر  
 القليل، وهو ال يناسب احلكمة؛ ألن ترك اخلري الكثري للشر القليل غري مناسب للحكمة، وإن كان ال كذلك فال مانع

  . )٦( خلقه، فيخلقه ملا فيه من اخلري الكثري من.

                                           

 !!!!ويف هذا النص قال بقول الفالسفة أوالً، وانتهى بقول األشاعرة) ١(
ل ابن سينا، الرسـالة الثالثـة يف   جمموعة رسائ: انظر!!! ن بذلك هم الفالسفة، وقد تبعهم الرازي يف ذلك وتأثر م كما ترىوالقائل )٢(

وهو خري لـيس  . ذلك أن القضاء عند ابن سينا إبداع اإلله للعقل األول، وهو القصد األول .٣٢-٢٧تفسري املعوذة األوىل للشيخ الرئيس
فيه شر وصدور العقل األول من اإلله واجبا وجوباملوجـودات،أي وجـود    والقدر هو الوجود ذاته املتمثل يف سائر. ا، بال غايةا ضروري

املوجود بوجود علته وجودا الزمإنا، وهو القصد الثاين، فاألجسام عند ابن سينا من قدره ال من قضائه، وهي منبع الشر حيـث  ا حتمي 
املشـيئة  و العلم وهذا باطل إذ هو خالف!!!  ا يف قدرهاملادة ال حتصل إال هناك، فالشرور عنده غري الزمة عن اإلله أوالً يف قضائه بل ثاني

موقف شيخ اإلسالم ابـن   ،٤٠٠-٣/٣٦٤القضاء والقدر للدسوقي ، ٤٢-٣٧املرجع السابق، الرسالة العرشية البن سينا: انظر. والقدرة
على ابن سـينا يف املسـائل    الرد، جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ٤٣٩صاحل الغامدي. د تيمية من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضها،

 . ٤٠٦-٤٠٤، فالسفة اإلسالم، ٤٧٥-٤٦٠، ٤٢٤-٤١١سعيد إبراهيم،: ية، تأليفاإلهل
 !!هذه سنة األشاعرة )٣(
 ). ٢٣٠ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري )٤(
 !!!أو إشارة ملذهبه األشعري اعتراضقرر يف هذا النص قول الفالسفة وأقرهم عليه دون أدىن ) ٥(
كل ما يف العامل من حمنة وبلية وأمل ومشقة فهـو وإن كـان   (ع من تفسريه فذهب إىل أن ابن اخلطيب يف مواضهذا اجتاه تفاؤيل قرره )٦(

التفسري  )إن ترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل شر كثري: عذابا وأملًا يف الظاهر إال أنه حكمة ورمحة يف احلقيقة، وحتقيقه ما قيل يف احلكمة
ى أن اخلري غالب على الشر فإن املريض وإن كان كثريا فالصحيح أكثر منه، واجلائع االستقراء دل عل(، كما أن ) ٢٣٤ص١ج١مج(الكبري

وإن كان كثريا فالشبعان أكثر منه، واألعمى وإن كان كثريا، إال أن البصري أكثر منه؛ فثبت أنه ال بد من االعتـراف حبصـول الرمحـة    
هو السالمة والكرامة والراحة ... الغالب (فـ) ١٩٩ص١٣ج٥مج(سري الكبري، التف )والراحة، وثبت أن اخلري أغلب من الشر واألمل واآلفة

-١٨٤ص١ج١مج(التفسري الكبري. )والبهجة ، أما األحوال املكروهة فهي وإن كانت كثرية إال أا أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة
، )١٤٥ص٣١ج١١مـج (، )١٧٣-١٧٢ص١٢ج٤مج(، )٢١٠ص٢ج١مج(، )١٦٩-١٦٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، انظر)١٨٥

الكالميـة والفلسـفية،    وآراؤه، فخـر الـدين الـرازي    ٥٥٠-٢/٥٤٧ة، للرازي ، املباحث املشرقي٥٦١أسرار الترتيل وأنوار التأويل
= 



 -١٤١ -  

   فاهللا قضى باخلري ،إن اخلري يف القضاء والشر يف القدر :)١(وهذا الكالم يعرب عنه من يقول برعاية املصاحل

                                           
= 

،   لكن ابن اخلطيب تناقض واجته إىل اجتـاه  ٣٧٢-٣٦٥النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي، حملمد حسيين، ، ٥٨٥-٥٨٢للزركان
التفسـري   )!!الدنيا طافحة بالشـرور واآلفـات واحملـن والبليـات، واللـذة فيهـا كـالقطرة يف البحـر         (قرر فيه أن  آخر تشاؤمي

يظن أنه لذة فهو خالص عن األمل، فإن مـا  ) الذي(أنه ليس يف هذه الدنيا لذة البتة، بل ذاك (،  بل يرى )٢٢-٢١ص١٧ج٦مج(الكبري
مل اجلوع، وما يتخيل من اللذات عند اللبس فهو خالص عن أمل احلر والربد، فليس لإلنسان يتخيل من اللذة عند األكل فهو خالص عند أ

، وما بني القوسني اهلاللني ساقط مـن األصـل   )١٨٢-١٨١ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري )إال أمل، أو خالص عن أمل وانتقال إىل آخر
أن هذه اللذات اجلسمانية ال حقيقة هلا،  -رمحهم اهللا أمجعني-ني األقوى عند احملقق(، فـ١٨٢-٣١/١٨١املطبعة البهية .واإلكمال من ط

، )٢٠٢-٢٠١ص١٢ج٤مـج (التفسـري الكـبري  : انظـر  ). ٢٢١-٢١٩ص١٨ج٦مـج (التفسري الكـبري  .)وإمنا حاصلها دفع اآلالم
ق ، امللخص يف احلكمة واملنط٤٣٦-٤٣٤، شرح اإلشارات ٦٣٢، أسرار الترتيل )١١٨-١١٧ص١٧ج٦مج(، )٢٢-٢١ص١٧ج٦مج(
جملس دائرة املعارف العثمانيـة،  كتـاب   .، ط٢٩٥-٢٩٤، األربعني يف أصول الدين)٢٣٣-٢٢٤ص(، خمطوط اللذات )ب-أ/٢٢٧ل(

. ٥٨٥-٥٨٢الكالمية والفلسـفية، للزركـان   وآراؤه، فخر الدين الرازي ١٠٧-٩٦، ٩١-٩٠النفس والروح وشرح قوامهما، للرازي،
أن الشر املوجود إمنا هو شـر   :واحلق. ٢٦٢-٢٥٨، ٢٥٤-٢٥٢ازي، للحسني عبد الفتاح،الفكر األخالقي عند فخر الدين الر: وانظر

شر حمض من كل وجه، وشر نسيب من وجه دون وجه، فالنوع األول ال يدخل يف الوجـود، أمـا   : نسيب إضايف؛ إذ الشر املتصور نوعان
  :النوع الثاين فهو الذي يدخل يف الوجود، ويرجع إىل أحد أمرين

القصاص، واحلـدود، واآلالم، فهـي تنفـع    : يكون الشر القائم مبحل معني خريا من وجه آخر للمحل نفسه، ومثالهإما  أن  -١
  .فهي إذًا خري من وجه آخر. صاحبها املؤمن بتكفري ذنبه أو رفع درجته

إال أنه خري لغريهم ملا فيه  أو أن يكون الشر القائم مبحل معني خريا حملل آخر، كقتل الكفار، فإن القتل وإن كان شرا للكفار، -٢
من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض، فاهللا سبحانه ال خيلق شرا حمضا، بل كل ما خيلقه فيه حكمـة، هـو   

. فأما شر كلي، أو شر مطلق فالرب مرته عنـه . باعتبارها خري، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضايف
فهو خري باعتبار حكمته، وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض احليوان ال يكون فيه حكمة؛ بل فيه من : ي اإلضايفوأما الشر اجلزئ

وليس إذا وقع يف املخلوقات ما هو شر جزئي باإلضافة يكون . احلكمة والرمحة ما خيفى على بعضهم مما ال يقدر قدره إال اهللا
الوجود إال ما كانت املصلحة واحلكمة واخلري يف إجياده أكثر من املفسدة، أما مـا  وذا يتضح أنه ال يدخل يف .شرا كليا عاما

كان الشر يف إجياده أغلب من اخلري، فإنه ال يدخل يف الوجود، فعناصر هذا العامل السفلي خريها ممتزج بشرها، ولكن خريهـا  
جمموعة : انظر. لب، وفوت اخلري الغالب شر غالبغالب، ولو ترك اخلري الغالب ألجل ما يعرض فيه من الشر لفات اخلري الغا

، ط مكتبة العبيكان، احلكمة ٥٢٦-٢/٥١٤، شفاء العليل١٣٢-١/١٣١، جامع الرسائل البن تيمية٢٦٨-١٤/٢٦٦الفتاوى
 . ١/٢٤٦، منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا٢٠٤- ٢٠٣والتعليل يف أفعال اهللا للمدخلي

ك الفالسفة، فوجود الشر يف العامل عندهم ضروري لنظام اخلري الكلي وصالح العامل  حبسب اإلمكان، لكن ينبغي أن يعلم يقصد بذل) ١(
ا لرعاية املصاحل يف العامل وال يعمل ألجلها بل هي صادرة عنه، وصدور األشياء عنه مقتضى ذاته، وذاته تقتضي أن اإلله عندهم ليس قاصد

دعاه إىل ذلـك وال غـرض  إال    فعل اهللا يف إجياد العامل احلاصل عن الفيض هو فعل  لذاته  ليس لسبب  وال لداعٍالصالح ونظام اخلري، ف
رسائل إخوان الصفاء وخـالن  : انظر .وال خيفى ما يف هذا القول من الباطل، ونفي قدرة اهللا تعاىل وإرادته وحكمته يف خلق العامل .ذاته

، اإلشـارات  ٤٢٢-٤١٤ -اإلهليات-، الشفا١٥١-٢/١٤٤،النجاة ٤٢-٣٧، ٢٣-١٧ية البن سيناالرسالة العرش ،٤٨٠-٣/٤٧١الوفاء
، ٥٣٨-٢/٥٣٦امللل والنحل للشهرستاين ،٢٦٣-٢٦٠، اية اإلقدام للشهرستاين٣٠٥-٣/٢٩٩والتنبيهات البن سينا مع شرح الطوسي،

-٤٣٣شرح اإلشـارات للـرازي   ،١٩٧-١٩٦ربية،  مركز دراسات الوحدة الع. ، الكشف عن مناهج األدلة، ط١٤١افت التهافت
لبـاب اإلشـارات والتنبيهـات     ،١٦٠-١٥٨، لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصـفات ٢٨١-٣/٢٧٩املطالب العالية  ،٤٣٦

= 
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  .)١()ووقع الشر يف القدر بفعله املرته عن القبح واجلهل

سم آخر وقد بقي يف العقل ق...(:ثه املشرقيةوقد أقر ابن اخلطيب على نفسه مبوافقته للفالسفة فقال يف مباح
اوهو الذي يكون خريه غالب ذا القسم أن يكون موجود غين؛. اعلى شره، وقد بينا أن األوىلألن  وهذا اجلواب ال ي

 ق احلاصل عقيـب االحترا :إن مجيع هذه اخلريات والشرور إمنا توجد باختيار اهللا تعاىل وإرادته، مثل: لقائل أن يقول
وجبوإذا كان حصول االحتراق عقيب مماسة النـار   .عن النار، بل اهللا اختار خلقه عقيب مماسة النار االنار ليس م

أن ال خيتار خلقه عندما يكون ا، وباختيار اهللا تعاىل وإرادته، فكان ميكنه أن خيتار خلق االحتراق عندما يكون خري
؟ اشر 

بالذات ال بالقصد واالختيار، فريجع حاصل الكالم  كونه تعاىل فاعالًالبة إال ببيان وال خالص من هذه املط
  .)٣())٢(يف هذه املسألة إىل مسألة القدم واحلدوث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
= 

 ، شـرح ٤/٢٦٦شرح املقاصد للتفتـازاين ، ٥٥١-٢/٥٤٧املباحث املشرقية مكتبة دار التراث،. ط ،٤٧٨صل للرازياحمل، ١٧٩للرازي
، يف ٥٢-٦مىن أبـو زيـد  . د: ، مفهوم اخلري والشر يف الفلسفة اإلسالمية  دراسة مقارنة يف فكر ابن سينا، تأليف٢٠١-٨/١٩٩املواقف

 . ٤٠٦-٤٠٤، ٦٠-٥٥، فالسفة اإلسالم٤٨-٤٧حممود ماضي. د:تأليف-حتليل ونقد-فلسفة ابن سينا
 ). ١٧٩-١٧٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري )١(
والعامل خملوق وجد بعد أن مل يكن، فاهللا سبحانه وتعاىل خالق كل شيء وكل ما سواه خملـوق  : وث العامل وقدمهيقصد مسألة حد )٢(

قدم : كائن بعد أن مل يكن، خبالف قول الفالسفة بأن العامل قدمي مبادته،  صادر عن اهللا مقارن له يف الزمان، انظر تفصيل القول يف املسألة
نقد ابن تيمية آلراء الفالسفة واملتكلمني يف بدء اخللق والبحث يف صحة ما نسبه إىل السلف، ملة الكواري، العامل وتسلسل احلوادث، لكا

، ذو ٢٨٦-٢٣٤)ص(،٤٣)ع(، ١٩)ج(لطف اهللا عبد العظيم خوجة، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،.د: إعداد
 .هـ١٤٢٨احلجة

  .٥٥١-٥٥٠/ ٢علم اإلهليات والطبيعيات، للرازياملباحث املشرقية يف ) ٣(
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فقـال يف   ؛كما اعترف بصعوبة اجلمع بني وجود اخلري والشر يف العامل وقضاء اهللا وقدره الشامل النافـذ 
�����m¡��¢��£������¤��¥��¦���§��¨��©��ª���«���¬��®��̄��°��±��²��³��́:لقوله تعاىل تفسريه
µ����¶����¸��¹��º��»���¼���½�����¾���l  دلت هذه اآلية على أن املقصـود بالقصـة األوىل يف اخللـق    (، ٧ :غـافر

ودلت الدالئل اليقينية على أن كل ما دخل يف الوجود من أنواع . والتكوين إمنا هو الرمحة، والفضل، واجلود، والكرم
فعند هذا قالـت   واجلمع بني هذين األصلني يف غاية الصعوبة. ري والشر، والسعادة، والشقاوة فبقضاء اهللا وقدرهاخل

وفيه غور  )١(اخلري مراد مرضي، والشر مراد مكروه، واخلري مقضي به بالذات، والشر مقضي به بالعرض: احلكماء
 . )٢()عظيم

����mA��B��C��D������E��F��G��H�������JI��K���L��M����N��O:عاىللقوله ت وقد مجع بني هذين األصلني يف تفسريه
QP��R��S��T��U��V��XW���Y��Z��[��\��l  دالة على أن الضر واخلري واقعان بقدرة  واآلية(: ل،فقا١٠٧ :يـونس

ت، واآلالم، فيدخل فيه الكفر، واإلميان، والطاعة، والعصيان، والسرور، واآلفـات، واخلـريا   ،)٣(اهللا تعاىل وبقضائه
شف له إال هو، وإن قضى ألحد فال كا احانه وتعاىل أنه إن قضى ألحد شرفبني سب. واللذات، والراحات، واجلراحات

مث يف اآلية دقيقة أخرى وهي أنه تعاىل رجح جانب اخلري على جانب الشر مـن ثالثـة   . فال راد لفضله ألبتة اخري
ن أنه ال كاشف له إال هو، وذلك يدل على أنه تعاىل يزيل املضار؛ ألن ضر بيأنه تعاىل ملا ذكر إمساس ال: األول: أوجه

وذلك يدل على أن اخلـري  . إنه ال راد لفضله: وملا ذكر اخلري مل يقل بأنه يدفعه، بل قال. االستثناء من النفي إثبات
ن أنه منفـرد  ه وتعاىل بيأنه سبحان: وحاصل الكالم يف هذه اآلية......وأن الشر مطلوب بالعرض ،مطلوب بالذات

مث نبه على أن اخلري مراد بالـذات  . وأنه ال موجد سواه، وال معبود إال إياه. باخللق، واإلجياد، والتكوين، واإلبداع
)٤()وحتت هذا الباب أسرار عميقة فهذا ما نقوله يف هذه اآلية ،والشر مراد بالعرض

 .  

إن جتريد اخلري عن الشر : وقوله ( :فقالكمة واملنطق مبذهبه األشعري يف كتابه امللخص يف احلكما صرح 
هذا على نفي املختار، وإال فهو قادر على أن جيعل اجلسم إذا احتيج إىل االنتفاع به حـارا، وإذا  : غري ممكن، قلنا

                                           

-، الشـفا ١٥١-١٤٤ /٢،النجـاة  ،٤٢-٣٧الرسالة العرشية البن سينا ،٤٨٠-٣/٤٧١رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء: انظر) ١(
امللـل   ،٢٦٣-٢٦٠،اية اإلقدام للشهرستاين٣٠٥-٣/٢٩٩، اإلشارات والتنبيهات البن سينا مع شرح الطوسي،٤٢٢-٤١٤ -اإلهليات

 ،١٩٧-١٦٩مركز دراسات الوحدة العربية، . ، الكشف عن مناهج األدلة، ط١٤١افت التهافت، ٥٣٨-٢/٥٣٦والنحل للشهرستاين
لبـاب   ،٢٨١-٣/٢٧٩، املطالب العالية ١٦٠-١٥٨لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات ،٤٣٦-٤٣٣شرح اإلشارات للرازي

، شرح عيون احلكمـة  ٥٥١-٢/٥٤٧املباحث املشرقية مكتبة دار التراث،. ط ،٤٧٨صل للرازياحمل، ١٧٩اإلشارات والتنبيهات للرازي
-٨/١٩٩، شرح املواقـف ٤/٢٦٦شرح املقاصد للتفتازاين ،)ب-أ/٢٢٧ل(، امللخص يف احلكمة واملنطق، للرازي١٣٢-٣/١٣١للرازي
، فالسـفة   ١١٩، ١١٣، ٦مىن أبـو زيـد  . د: ابن سينا، تأليف، مفهوم اخلري والشر يف الفلسفة اإلسالمية دراسة مقارنة يف فكر ٢٠١

   . ٤٠٦-٤٠٤، ٦٠-٥٥اإلسالم
 ). ٣٦ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري )٢(
، )٣٠ص ١٩ج٧مـج (، )٨٥ص١٦ج ٦مج(، )١٨ص١٣ج٥مج(، )٢١٢ص٧ج٣مج(، )١٧٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري : انظر) ٣(
ــج(،)١٥٧ص٢٠ج٧مـــج(، )٦٤ص ١٩ج٧مـــج( ــج(، )٣٤ص ٢٢ج ٨مـــج(،) ١٦٩-١٦٨ص ١٠ج٧مـ  ٢٤ج٨مـ

 ). ١٩٣-١٩٢ص٣١ج١١مج(،)٢٠٣ص
 ).  ٢٧٤ص٢٦ج٩مج(،)٢٠١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٧٥-١٧٤ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري )٤(
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إما القول باملوجـب  : صار حبيث تناهى منه غري حار، واعلم أن اخلالص من هذه الشبهات ليس إال بأحد قولني
حينئذ يسقط هذا البحث، وإما القول باملختار مع القول بنفي احلسن والقبح، وأنه تعاىل ال يسأل عما يفعـل،  و

 . )٢( ))١(وهو احلق املبني والدين املتني

: إال كلمة واحدة، وهو قوله له :أي(،٥٠: القمر ��mA��B��C������D��E�����F��G��l:قال يف تفسري قوله تعاىل-٣
����m�½l  قال له ار، وعلى هذا فاهللا إذا أراد شيئًهو املشهور الظاههذا :�m�½l فـاإلرادة  اإلرادة والقول،: فهناك شيئان

)٣() قدر، والقول قضاء
.  

 :عرفهما مبا يليواخلالصة أن الرازي حني قابل بني القضاء والقدر 

  .القضاء ما يف العلم والقدر ما يف اإلرادة -١

٢- ا يف األصالقضاء ما كان مقصودله ال والقدر ما يكون تابع.  

إن اخلري كله بقضاء وما يف العامل من الضرر بقدر، أن اخلري مطلوب بالـذات، وأن الشـر مطلـوب     -٣
  .بالعرض، أن اخلري مراد بالذات، والشر مراد بالعرض

ما كان يف جمرى عادته تعاىل على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء، وما يكون على وجه يقـع   -٤
  .خالفه نقول بقدر !؟وملاذا مل يكن على ؟قل قاصر أن يقول مل كانلع

  .اإلرادة قدر، والقول قضاء -٥
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 !!عنده وعند أصحابه من األشاعرة، وإال فهذا خمالف للحق والدين والعقل والفطرة كما سيأيت )١(
 .  ١٨٠-١٧٧أسرار الترتيل وأنوار التأويل: وانظر). ب-أ/٢٢٧ل(امللخص يف احلكمة واملنطق، للرازي )٢(
 ).٧٤ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
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نقد معىن القضاء والقدر عند الرازي على ضوء عقيدة أهل السـنة  : املطلب الثاين
 .واجلماعة

  : النقد املتوجه على تعريف الرازي للقضاء والقدر من جوانب

مل يأت بتعريف جامع، مشتمل على مراتب القضاء والقدر، بل عرفه تارة ببعض أفـراده،  :اجلانب األول  - 
 .وتارة أخرى بعمومه دون اإلشارة إىل مراتبه وأركانه

 .مل ينبِ تفريقه بني القضاء والقدر على دليل واضح من الكتاب والسنة: اجلانب الثاين  - 
ء و القدر مستقى من كالم الفالسفة، خمالف صراحة ملا أغلب ما ذكره من فروق بني القضا: اجلانب الثالث - 

   .دل عليه الكتاب والسنة

  : وفيما يلي بيان ذلك

  . احلكم اجلزم البت الذي ال يقبل النسخ: القضاء(: قول الرازي - ١
 .ال يقبل النسخ........ احلكم اجلزم واخلرب احلتم،                                       

  .حكمه األزيل، وذلك ال جيوز تغيريه                                      

 .علم اهللا بوقوع ذلك الفعل أو حكمه بوقوعه                                      

  ).احلكم الذي سبق يف علمه األزيل وحكمه األزيل ال بد وأن يصل إليه :القدر              

  :واملآخذ على ما ذكر من وجوه

  . أن هذه التعريفات غري شاملة ملراتب القضاء والقدر، فقد ذكر فيها مرتبة العلم فقط: ه األولالوج

احلكم اجلزم البت ( :القضاءتعريف يف  الرازي فقول: تقسيم القضاء إىل كوين وشرعي مسألة: الوجه الثاين
  .))٣(، حكمه األزيل وذلك ال جيوز تغيريه)٢(ال يقبل النسخ........ احلكم اجلزم واخلرب احلتم، .)١(الذي ال يقبل النسخ

القضاء اإلهلي إىل كوين وشرعي،  فالقضاء عنده واحد وهـو   )٤(مل يقسم الرازي سريا على مذهبه األشعري
قضاء كوين فقط، إذ هو احلكم الذي ال يقبل النسخ، بل هو حتمي الوقوع، ال جيوز تغيريه، وهذا خطـأ يف الفهـم   

إما إبطال أثر القضاء : ي الشرعيان ال يفسران يف ضوء القضاء الكوين ألن هذا يعين أحد أمرينوالتصور فاألمر والنه

                                           

  .٢٣ :اإلسراء��mf��g��h��i��j��k��l����m��n �l:وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل )١(
 . ٤ :اإلسراء ��mp��q����r��s��t��u��v��w��x����y��z��{��|��}��l:قوله تعاىلل هعند تفسريوذلك ) ٢(
 . "وقين شر ما قضيت" :>عند تعليقه على قولهوذلك ) ٣(
 . ٤/٢٦٥، شرح املقاصد ١٦١-١٦٠اإلنصاف، للباقالين: وانظر). ١٦٦ص١٠ج ٤مج( التفسري الكبري: انظر )٤(
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واحلـق أن  . )١(الكوين، واملشيئة العامة، وذلك عند خمالفة األمر املقضي، أو نفي اختيار العبد وأثر قدرته على الفعل
كما أخرب عن نفسه  اهللا سبحانهو، ديين متعلق بأمرهوإىل  سبحانه وتعاىل ىل كوين متعلق خبلقهالقضاء اإلهلي ينقسم إ

وأحكامه جارية على  ،فهو الذي خلق وشرع وأمر ،واألمر شرعه ودينه ،فاخللق قضاؤه وقدره وفعله ،له اخللق واألمر
خلقه قدروأما حكمه الديين الشرعي فيعصـيه الفجـار    ،وال خروج ألحد عن حكمه الكوين القدري ،اا وشرع
وقد يشرع ويأمر مبا ال يقضـيه وال   ،فقد يقضي ويقدر ما ال يأمر به وال شرعه ،األمران غري متالزمنيو ،والفساق

 ،وينتفي األمران عما مل يقع من املعاصي والفسق والكفر ،وإميام هوجيتمع األمران فيما وقع من طاعات عباد ،يقدره
وينفرد احلكم الكوين فيما وقـع مـن    ،مل يفعله املأموروينفرد القضاء الديين واحلكم الشرعي يف ما أمر به وشرعه و

��m��c��b:وقولـه ، ١٤: سـبأ  �m�Í��Ì��Ë��Êl:كوين قدري كقوله :فالقضاء يف كتاب اهللا نوعان .املعاصي
��dl وشرعي ديين كقوله، ٦٩: الزمر:��ml��k��j��i��h��g��fl  ولو كان قضاًء ،أمر وشرع :أي، ٢٣: اإلسـراء 
٢(ري اهللاا ملا عبد غكوني( .   

علـى  فيما ذُكر آنفًـا   الرازي  سرى ، فقدأي احملو واإلثبات فيها: مسألة التغيري يف املقادير: الوجه الثالث
األقـدار   ، والصواب أن اهللا  ينسخ ما يشاء من)٣(األشعري القائل بأن القضاء والقدر ال ينسخ وال يتغري أبدامذهبه 

من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خري أو شر، ويبدل هذا ـذا، كمـا    ويثبت ما يشاء، فيمحو ما يشاء حموه
وال تغيري ألن ذلك  ،فإن هذا ال يقع فيه تبديل ،يف غري ما سبق به علمه وكتبه قلمهتقتضيه حكمته، لكن احملو والتغيري 

، ٣٩: الرعـد  �m��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥���¯l:�أن يقع يف علمه نقص أو خلل وهلذا قال حمال على اهللا
 واحملو واإلثبات فالتغيري والتبديل، اللوح احملفوظ الذي ترجع إليه سائر األشياء، فهو أصلها، وهي فروع له وشعب: أي

  . )٤(أي يف علم املالئكة وما كتب يف صحفهم تبعا ملا يأتيه العبد من أسبابيقع يف الفروع والشعب،

                                           

مها، بل تعبدهم مبا قضاه ألن اهللا تعاىل مل يطلب من عباده تنفيذ ما قضاه كونا، وال تعبدهم بذلك ألنه من الغيوب اليت استأثر اهللا بعل )١(
دينا وشرعا على ألسنة رسله، ونزل به وحيه، فالتكليف يقوم على اختيار اإلنسان ومشيئته، فال إجبار وال قهر من القدر، وال عذر ملـن  

 . ١٢١قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي: انظر. يتعلل بذلك يف ارتكاب املعصية
، التحفة العراقية يف األعمال القلبية البـن  ٦١-٨/٦٠جمموعة الفتاوى: مكتبة العبيكان، وانظر. ، بتصرف، ط٧٦٧/ ٢شفاء العليل )٢(

، شرح ٢٨٠، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان٤٢٩-٨/٤٢٦، بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية٣٢٨-٣٢٧تيمية
 .١٢٢-١١٥اإلسالمي للجليند، قضية اخلري والشر يف الفكر ٤٤٨-٤٤٧العقيدة الطحاوية

املطالب العالية من العلم اإلهلـي،  : وانظر تقرير الرازي لذلك يف. ١٩٤النرباس شرح شرح العقائد حملمد عبد العزيز الفرهايب، : انظر)٣(
، )١٦٤-١٦٣ص١٧ج٦مـج (، )٨٥ص١٦ج٦مـج (، التفسـري الكـبري   ٦٨،٢٠٣القضاء والقـدر للـرازي   ،٩/٦١،٢٣٣للرازي

ملوقف الـرازي مـن احملـو    مزيد بيان إن شاء اهللا ، وسيأيت ٢٣٥لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات ، )٢٠١ص٣١ج١١مج(
من هذا البحث، وقد ذكر ذلك عن األشاعرة ابن القيم ٢٠٩-٢٠٦صفحة: ، راجع!حيث اضطربت أقواله بني إثبات احملو ونفيه واإلثبات

 . ١١/٦١٣فتح الباري: ا ذكره عنهم ابن حجر انظرمكتبة العبيكان، كم. ط ١/٢٨٩يف شفاء العليل
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها  ،٤٢٠-٤١٩،  تفسري السعدي٤٩٢-١٤/٤٩١، ٥٤١-٨/٥٤٠جمموعة الفتاوى: انظر)٤(

علـى خمتصـر صـحيح مسـلم للمنـذري،       -:-، تعليق الشيخ األلبـاين ٧٦٨-١١/٧٦٧-:-، للشيخ األلباينالسيئ يف األمة
، منهج احلافظ ابن حجر يف العقيـدة مـن   ١/٢٥٦جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر،٤٦٦-٤٦٥صفحة)٣(حاشية

، اإلمـام الشـوكاين وآراؤه   ٤٠٢-٣٩٥، القضاء والقدر للمحمود٤١٧-٤١٤حممد إسحاق كندو، : خالل كتابه فتح الباري، تأليف
= 
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 ).ة عن تعلق مشيئته بإيقاع ذلك املوت يف ذلك الوقتالتخصيص عبار( :عن القضاء: قول الرازي - ٢

ملراتب القضاء والقدر، فقد ذكر فيه مرتبة املشيئة فقـط، ويف ذكـره   هذا التعريف كما هو ظاهر غري شامل 
للفظة املشيئة دون اإلرادة، موافقة لفظية ملذهب السلف، فإن لفظ اإلرادة ينقسم إىل إرادة كونية هي املشيئة، وإرادة 

كونية قدرية، وشرعية دينية، أما املشيئة فلم ترد يف النصوص إال كونية قدرية، فما : نية هي احملبة، فاإلرادة إرادتاندي
لكن األشاعرة والرازي معهم ال فرق عندهم بني نوعي اإلرادة بل هـي إرادة  . )١(شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن

  .)٢(واحدة مبعىن املشيئة واحملبة

مذهبه يف اإلرادة وأا قدمية، ذاتية، ال تتجدد، والذي يتجـدد هـو    يظهر منه): ....علق مشيئته ت(: وقوله
، وهذا خمالف ملا دلت عليه النصوص الشرعية من إثبات إرادات متعددة حبسب األفعال، فكل فعل له إرادة )٣(تعلقها

  . )٤(ختصه، فاإلرادة نوعها قدمي وأفرادها حادثة

وضع األسباب اليت يلزم من مصداقات بعضها لبعض تأديها باآلخرة إىل هذا الفعل (: ءالقضا: قول الرازي - ٣
وعلى مجيع التقديرات فقد بينا أن العبد ال استقالل لـه بالفعـل   ....  -على ما هو مذهبنا وقولنا خاصة–

 ).والترك

  :جاء هذا التعريف عاما وجممالً من ناحيتني

   .إشارة إىل مراتب القضاء والقدرأورده بعمومه دون تفصيل أو :األوىل

                                           
= 

، كتاب احملو واإلثبات يف املقادير، لعيسى بن عبد ٢٧٩-٢٧١، لسعيد بن إبراهيم سيد أمحد، االعتقادية يف اإلهليات بني السلف والزيدية
-١/٤٥١اهللا السعدي، منة القدير عقيدة أهل السنة واجلماعة يف توحيد الربوبية واإلميان بالقضاء والقدر واحلكمة والتدبري، للرضـواين،  

٥٢٢. 
 ١٩٠-١/١٨٩، شفاء العليـل ١٨٧-١٥٦، ٣/١٥لشيعة القدرية، لشيخ اإلسالم ابن تيميةمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم ا: انظر)١(

، شـرح  ٢٩٧-١/٢٩٦حافظ احلكمـي : مكتبة العبيكان، معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد للعالمة. ط
موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صـاحل  ، جم٤٩-٤٨العقيدة الواسطية، من تقريرات مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

، منة القدير عقيدة أهل السنة واجلماعة يف توحيد الربوبية واإلميان بالقضاء والقدر واحلكمة ٢٠٠-٣/١٩٨-شرح حديث جربيل-العثيمني
 .   ٤٠٤-١/٣٩٦الرضواين.د.والتدبري، أ

، شرح أمساء اهللا احلسىن املسمى بلوامع البينـات  ٧٦-٧٥البن فورك ، جمرد مقاالت الشيخ أيب احلسن األشعري٤٣اإلنصاف، : انظر)٢(
 . ١٢٣-١/١٢٢،  اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر للشعراين٣٤٧-٣٤٦شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات للرازي

ص١٤ج٥مـج (،)١٥٢ص١٣ج٥مـج (،)١٦٥ص١٢ج٤مـج (،)١٧٦ص١١ج٤مـج (،)١٣٧ص٢ج١مـج (التفسريالكبري:انظر)٣(
فكر اإلمـام الـرازي يف اإلهليـات مـن خـالل      : ، وانظر)٢٢ص٣٠ج١٠مج(،)١٧٢ص٢٧ج٩مج(،)١١١ص٢٦ج٩مج(،)١٥٩

، لكنـه مـال يف مطالبـه العاليـة إىل القـول      ١/٢٣١تفسريه مفاتيح الغيب ومدى توظيفه يف العصر احلديث، لرجب حممود الـديب 
  . ١/١٨١جامع الرسائل: ، انظر، وقد حكى عنه شيخ اإلسالم ذلك١١١-٢/١٠٦املطالب العالية: بتجددها انظر

، صفة اإلرادة اإلهليـة يف الفكـر   ١٠٠-٩٩، شرح العقيدة الواسطية للهراس١٣٣-١٣٢شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز: انظر)٤(
 .٩٤اإلسالمي
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أثبت مبدأ السببية، وأن كل حادث البد له من سبب، لكن هل هلذه األسباب تأثري يف مسبباا؟ فإن : الثانية
فالذي عليه السـلف  ، إرادته يف أفعاله فهذا باطل قطعاقصد نفي تأثري األسباب يف املسببات، ونفي تأثري قدرة العبد و

وأن قدرة العبد مع فعله هلـا تـأثري    ،إثبات األسباب: هل السنة ومجهور أهل اإلسالم املثبتون للقدروأئمة أ وأتباعهم
؛ بل ال بد واألسباب ليست مستقلة باملسببات ،هللا تعاىل خلق األسباب واملسببات؛ واكتأثري سائر األسباب يف مسبباا

ويدفع عنه  ،واملسبب ال يكون حىت خيلق اهللا مجيع أسبابه ،أضداد متانعها -مع ذلك  -وهلا  ،هلا من أسباب أخر تعاوا
فقدرة العبد سبب من  ،وهو سبحانه خيلق مجيع ذلك مبشيئته وقدرته كما خيلق سائر املخلوقات ،أضداده املعارضة له

ـ . بد من اإلرادة اجلازمة مع القدرةاألسباب وفعل العبد ال يكون ا وحدها بل ال  وة القائمـة  وإذا أريد بالقدرة الق
   .)١(ك والصاد عن السبيل كالعدو وغريهالقيد واحلبس وحنو ذل كإزالة ،باإلنسان فال بد من إزالة املوانع

إن قصد به الرد على املعتزلة الذين أنكروا خلق اهللا ألفعال العباد  ):العبد ال استقالل له بالفعل والترك(: وقوله
له، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وليس هللا سبحانه وتعـاىل تعلـق بفعـل    إن العبد مستقل بعم: وإرادته هلا، وقالوا

وإن قصد به أن اإلنسان جمبور على عمله، ليس له فيه اختيار، وال لقدرته فيه تأثري، فهـذا  . ، فقوله صحيح)٢(العباد
ببات على أسـباا، واهللا  باطل قطعا، فإن اإلنسان له إرادة وقدرة، وحتقق فعله مترتب على إرادته وقدرته ترتب املس

سبحانه وتعاىل خالق إلرادة العبد وقدرته، وجاعلهما سببا إلحداث الفعل، وخالق السبب خالق للمسبب، فالعبـد  
حمدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة، واهللا خالق ذلك له حقيقة، فلو مل يشأ سبحانه وجود فعله، ملا خلق لـه  

   .)٣(السبب املوجد له

تبع أقوال الرازي تبني أنه قصد بالعبارة الرد على املعتزلة، إال أنه غال يف ذلك حىت نفـى مكنـة العبـد    وبت
، وـذا  )٤()أفعال العباد بأسرها ضرورية، واإلنسان مضطر يف صورة خمتار( واختياره، وتأثري قدرته يف فعله، وقرر أن

ناع حتته اجلرب، فهي كلمة حق أراد ا باطالً، وسيأيت ذلـك  ق، )العبد ال استقالل له بالفعل والترك( :يظهر أن قوله
  .  )٥(مفصالً إن شاء اهللا تعاىل

                                           

 . ١٠/١١٥درء التعارض: وانظر.  ٤٨٨-٨/٤٨٧جمموعة الفتاوى )١(
، شرح األصول اخلمسة للقاضـي عبـد   ١٧٨، ٤٤، ٨/١٦حيد والعدل للقاضي عبد اجلباراملغين يف أبواب التو: انظر قول املعتزلة )٢(

 . وما بعدها٣٤٠وما بعدها، احمليط بالتكليف للقاضي عبد اجلبار، ص٣٣٦اجلبار،ص
 . ٢٧٥-٢٧٢البن عثيمني-سورة يس-مكتبة العبيكان، تفسري القرآن الكرمي. ط ٢/٢٠٥، شفاء العليل١٣-٣/١٢منهاج السنة: انظر)٣(
 ). ١٧٩ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري )٤(
اجلزء التاسع من كتابه املطالب العالية فقد طفح بتقرر هذا املعىن، حيث عقد فيه : وانظر من هذا البحث، ٢٧٠-٢٤٤صفحة: راجع)٥(

اإلنسان مضطر يف صورة خمتار، الرازي فصالً يف الدالئل الدالة على أن العبد غري مستقل بنفسه بالفعل والترك، قرر فيه أن اجلرب الزم، وأن 
 وأن أفعال العباد واقعة على سبيل االضطرار، وأن مجيع أفعال العباد إما أفعال اهللا تعاىل، أو موجبات أفعال اهللا،كما عقد فصال آخـر يف 

جلزء فقد طمره باجلرب ونفي تقرير الدالئل الدالة على أن قدرة العبد غري مؤثرة يف خروج شيء من العدم إىل الوجود، فضالً عن بقية هذا ا
أمحد حجازي السقا، كما حقق كرسالة ماجستري يف جامعة األزهر، : وقد حقق اجلزء التاسع مع بقية أجزاء الكتاب الدكتور!!! االختيار
نادية عبد اهلادي : لباحثةدراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية لإلمام فخر الدين الرازي، إعداد ا: بعنوان

القضاء والقدر، لإلمام فخر الدين حممد بن عمـر  : كما طبع مستقالً بعنوان -ولألسف دون تعقيب أورد على جرب املؤلف-عبد السالم،
 .حممد املعتصم باهللا البغدادي: الرازي، ضبط نصه وصححه وعلق عليه
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التكـوين  : الفتوى املشروعة، واملراد مـن قضـاء اهللا  : املراد من قضاء الرسول(: يف القضاء: قول الرازي - ٤
  ).واإلجياد

  ).من األمور اهللا )١(املراد به ما ميضيه... القدر( :ويف القدر                
  .  )٢()أن الطاعات والشرور كلها من اهللا ...املراد من القدر(                             

تعريفه هذا ظاهر يف قصره للقضاء اإلهلي على القضاء الكوين فقط دون القضاء الشرعي، وقد سبق نقده : الًأو
    .على هذا

، )٣(تبة اخللق، وإثبات اخللق يستلزم إثبات علم اهللا، ومشـيئته صرح يف تعريفه للقضاء والقدر بإثبات مر :ثانيا
وقدرته، فإنه سبحانه إذا خلق شيئًا خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته، ولذلك كان اخللق مستلزما للعلم ودليالً عليه كما 

  .  )٤(١٤: امللك ��m��S�����R��Q���P��O��N��M���Ll:قال تعاىل

وهو الذي ال يكون املريد مريدا حىت حيصل ذلك العلـم،  املشروط يف الفعل، والعلم املقصود هنا هو العلم 
فإن اإلرادة مشروطة بتصور املراد، فالفاعل إذا أراد أن يفعل أمرا فعلم ما يريد أن يفعل، مل يكن هذا هو العلم بـأن  

اهللا العلم املشروط يف الفعل، سيكون، فإنه ليس كل من تصور ما يريد أن يفعل يعلم أن سيكون، واملذكور هنا يف حق 
فهذا  -علم الرب سبحانه السابق باألشياء قبل كوا:وهو املرتبة األوىل من مراتب القدر -أما العلم بأن سيكون املراد

  . )٥(ال يثبت مبجرد ما ذُكر، فإن هذا علم خربي، وذاك علم طليب

                                           

، )مضـى (، مـادة  لسان العـرب  ،٣٨معجم الفروق اللغوية: لصنع، انظراق وأمضى األمر أنفذه، واإلمضاء هو اخلل: اإلمضاء لغة) ١(
١٣/١٣٠. 

 . ٢٢٢-٢١٩/ ٩، املطالب العالية١٩٤-١٩١خلقًا وإجيادا، القضاء والقدر للرازي: أي )٢(
ية أن من خلق شيئًا ال بد أن معىن اآل(،١٤: امللك ��m��S�����R��Q���P��O��N��M���Ll:قد صرح الرازي بذلك فقال يف تفسري قوله تعاىل )٣(

ـ  اد وأن يكون عاملًا مبخلوقه، وهذه املقدمة كما أا مقررة ذا النص فهي أيضا مقررة بالدالئل العقلية، وذلك ألن اخللق عبارة عن اإلجي
يستحيل أن يكون قاصدا والتكوين على سبيل القصد، والقاصد إىل الشيء ال بد وأن يكون عاملًا حبقيقة ذلك الشيء فإن الغافل عن الشيء 

ما هو  إليه، وكما أنه ثبت أن اخلالق ال بد وأن يكون عاملًا مباهية املخلوق ال بد وأن يكون عاملًا بكميته، ألن وقوعه على ذلك املقدار دون
ملقـدار وأراد إجيـاد   أزيد منه أو أنقص ال بد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره، والقصد مسبوق بالعلم فال بد وأن يكون قد علم ذلك ا

ذلك املقدار حىت يكون وقوع ذلك املقدار أوىل من وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص منه، وإال يلزم أن يكون اختصـاص ذلـك املقـدار    
ون بالوقوع دون األزيد أو األنقص ترجيحا ألحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح وهو حمال، فثبت أن من خلق شيئًا فإنه ال بد وأن يك

، واحلديث هنا ليس عن موقفه من صـفة اخللـق   )٦٧-٦٦ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري. )عاملًا حبقيقة ذلك املخلوق وبكميته وكيفيته
  .وحقيقة مذهبه فيها، وإمنا عن تقريره الستلزام اخللق للعلم، واملشيئة

 أفعال اهللا تعاىل عنـد أهـل السـنة، عبـد اهللا     ، احلكمة والتعليل يف٢٧٤، شرح العقيدة الطحاوية٨/٢٨١جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
 .١/٦٧الشهري

 . ٣٩٢-٩/٣٩١درء تعارض العقل والنقل: انظر )٥(
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ق كل شيء، وأن كل شيء حتت قدرته تعاىل خال ألومع اتفاق الرازي مع أهل السنة واجلماعة على أن اهللا 
  .   )١( تعاىل إن شاء اهللا ومشيئته وعلمه، ومن ذلك أفعال العباد إال أنه فهم من ذلك اجلرب، كما سيأيت

���mv:، كما قال تعاىلاملقدار: أحدها: فيه وجوه: ما معىن القدر؟ قلنا(: يف القضاء والقدر: قول الرازي - ٥

w��x��y���z�l قال التقدير: القدر: ثانيها....وعلى هذا فكل شيء مقدر يف ذاته ويف صفاته، ٨: الرعد ،
مـن غـري    اأن اهللا تعاىل مل خيلق شيئً: عىنفامل ،وعلى هذا.....، ٢٣: املرسالت �mP��Q��R��S��l:اهللا تعاىل

قـول  تقدير، كما يرمي الرامي السهم فيقع يف موضع مل يكن قد قدره، بل خلق اهللا كما قدر، خبـالف  
�����m�m�m�mââââ:ثالثها ......إنه فاعل لذاته واالختالف للقوابل،: الفالسفة ����llll قال مع القضاءهو ما يبقضاء  :قال، ي

، رإن ما يقصد إليه فقضاء، وما يلزمـه فقـد  : وقالت الفالسفة يف القدر الذي مع القضاءاهللا وقدره، 
: القمـر  �mß��������à��á��â��������ã��l:فقوله ،ةبل القضاء ما يف العلم والقدر ما يف اإلراد، وهو كالم فاسد.....

  ).إنه موجب :ال على ما يقولون، بقدره مع إرادته :أي، ٤٩

 ،)!!املقدار، التقدير، ما يقال مع القضـاء :القدر (: املالحظ هنا أن ابن اخلطيب ذكر ثالثة معان للقدر، فقال
دار، والتقدير، فهذان املعنيان من املعاين اللغوية املرتبطة ارتباطًا ومن املعلوم أن القدر الذي يقال مع القضاء يتضمن املق

لكن لعله فصل هذه املعاين لإلنكار على الفالسفة، وقد أجاد يف اإلنكار عليهم ، لكنه مل !! وثيقًا باملعىن االصطالحي
قَصر يف تفريقه بني القضاء كما أنه !!يلبث إال أن تأثر م وقال بقوهلم فاضطرب وناقض نفسه وتلجلج، واحلق أبلج

  . والقدر

  ).القضاء ما يف العلم والقدر ما يف اإلرادة( :فقوله

العلم والكتابة واملشيئة -ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، ذلك أن مراتب القضاء والقدر أربع هذا التفريق -١
 . )٢(وال دليل على اختصاص أحدمها عن اآلخر مبرتبة معينة -واخللق

 .عب مراتب القضاء والقدرمل يستو -٢
 ألاهللا مرتبة العلـم، و  من املعلوم أن املرتبة األوىل من مراتب القضاء والقدر :)القضاء ما يف العلم(: قوله -٣

الذي يثبت يف التقدير السابق ليس لكن أحاط علمه جبميع املعلومات من الواجبات واملمتنعات واملمكنات، 
، إمنا الذي يثبت يف التقدير السابق هو اا أو ممتنعن، وسواًء كان جائزا أو غري ممك، سواًء كان ممكنكل شيء
املعدوم املمكن، الذي مل يوجد بعد، ولكنه سيوجد ويكون، دون املعدوم املمكن الذي ال يكون، ما كان و

ابا السابق فعلمه تعاىل  ،)٣(اودون املمتنعات اليت ال تكون أبدواسعهو بعض علمه ال ملقدورات قبل كو. 

                                           

 . من هذا البحث٢٧٠-٢٤٤صفحة: راجع)١(
 . ١٩٣-١/١٩٢طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن القيم: انظر )٢(
مكتبة . ط ١/١٣٣، شفاء العليل١/١٧٥القضاء والقدر للبيهقي كتاب: ، وانظر١/٧٦جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر )٣(

-١/٣٠٥الرضـواين .د.العبيكان، منة القدير عقيدة أهل السنة واجلماعة يف توحيد الربوبية واإلميان بالقضاء والقدر واحلكمة والتـدبري، أ 
 .  ٤٤٢-٤٤١الرضواين.د.، أمساء اهللا احلسىن الثابتة يف الكتاب والسنة، أ٣١٩
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اكتب القدر مـا   :قال !؟ما أكتب :فقال .اكتب :فقال ،إن أول ما خلق اهللا القلم :"غ قوله :ويف احلديث
  . )١("وما هو كائن إىل األبد ،كان

فإن علم اهللا تعاىل أعم وأمشل، بل ال حييط به قلم، وال حيصره فم، وال يتناهى،  ((:-:-)٢(الشوكاينيقول 
  . )٣())اإلحاطة مبا هو كائن إىل يوم القيامة وغاية ما يف اللوح احملفوظ

 .)٥())إنه ليس كل معلوم اهللا سبحانه وتعاىل مكتوبا((:-:- )٤(ابن عثيمني الشيخ ويقول

فأما املعدوم املمكن  ،يف التقدير املعدوم املمكن الذي سيكون تلكن إمنا ثبت (( :-:-يقول شيخ اإلسالمو
وحنو ذلك فهذا املعـدوم   ،وقلب اجلبال يواقيت ،وإقامة القيامة قبل وقتها ،النار فمثل إدخال املؤمنني؛ الذي ال يكون

واهللا يعلمه على ما هو  ،ومع هذا فليس مبقدر كونه ،)٦(عند من يقول املعدوم شيء ،ممكن وهو شيء ثابت يف العدم
 ،مل يلد ومل يولد ن اهللا يعلم أنهفإ ،شريك الباري وولده :مثل؛ وكذلك املمتنعات .يعلم أنه ممكن وأنه ال يكون ،عليه

ويعلم أنه حي قيوم ال تأخذه سـنة وال  ، ويعلم أنه ليس له شريك يف امللك وال ويل من الذل ،ا أحدومل يكن له كفو
ا باتفـاق  ليست شيئً: وهذه املعدومات املمتنعة. ويعلم أنه ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض ،نوم

إذ العلم واسع؛ فإذا توسـع   ،وما ميتنع أن يوجد ،فظهر أنه قد ثبت يف العلم ما ال يوجد ،بوا يف العلمالعقالء مع ث
فهذا صحيح أما أنه يف نفسه شيء فهـذا   ،املعدوم شيء يف العلم أو موجود يف العلم أو ثابت يف العلم :املتوسع وقال

عقالء بين آدم من مجيـع   عليه أهل السنة واجلماعة وعامة والذي .باطل؛ وذا تزول الشبهة احلاصلة يف هذه املسألة
وقد دل على ذلـك الكتـاب    ،وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد، ااملعدوم ليس يف نفسه شيئً أن: األصناف

 . )٧())والسنة واإلمجاع القدمي

                                           

دار الكتب العلميـة، وصـححه   .، ط٤/٣٩٨، باب ما جاء يف الرضا بالقضاء،  غ خرجه الترمذي، كتاب القدر عن رسول اهللاأ )١(
 . ٢/٢٢٩، صحيح سنن الترمذي،-:-الشيخ األلباين

هــ،  ١١٧٣ة سن ولد، فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين: الشوكاين)٢(
البدر الطالع ، املوضوعة األحاديثالفوائد اموعة يف  األخبار،وطار من أسرار منتقى ألنيل ا: ا، منهامؤلفً ١١٤له هـ ١٢٥٠وتويف سنة

عالم األ، ٧٧٨-٢/٧٦٨البدر الطالع: انظر. إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات ،مبحاسن من بعد القرن السابع
 . ٢٩٨/  ٦للزركلي 

 . ١٢/٦٢٠١الفتح الرباين، للشوكاين،  )٣(
أبو عبد اهللا حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني الوهييب التميمي، مفسر فقيه أصويل، ولد بعنيزة عام : حممد بن صاحل العثيمني: الشيخ)٤(

هـ، من ١٤٢١الق والفضائل والزهد والورع، تويف عام مثاالً للعامل الناصح، والداعية املشفق، مدرسة يف األخ -:-هـ، كان ١٣٤٧
. فتح الربية بتلخيص احلموية، القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن، اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع، وغريهـا : مؤلفاته

  .  عاماً مع مساحة العالمة حممد بن صاحل بن عثيمني، للمقرن١٤كتاب: انظر
 . ٢/٤١٣فيد على كتاب التوحيد، للعثيمني، القول امل )٥(
، الكامـل يف االستقصـاء   ٥٣، التبصري يف الـدين ٥/٤٢الفصل يف امللل واألهواء والنحل: من القائلني بأن املعدم شيء املعتزلة، انظر)٦(

 . وما بعدها ١٩٠للعجايل
 .  ١٥٥-٢/١٥٤جمموعة الفتاوى )٧(
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الكونية القدرية اليت هـي  ، وصوابه أن تقيد اإلرادة باإلرادة )١(قول جممل عام ):القدر ما يف اإلرادة(: قوله -٤
وهي اإلرادة املستلزمة لوقـوع  : اإلرادة الكونية: أحدمها: املشيئة، ذلك أن اإلرادة يف كتاب اهللا على نوعني

��m��E��D��C���B��A:وهذه اإلرادة يف مثل قولهما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، : املراد، اليت يقال فيها

O��N��M��L���K��J��IH��G��F����Q��Pl وقوله  ،١٢٥: األنعام:��m��¨��§��¦�����¥��¤�������£��¢

°��¯��®��¬�����«���ª��© �lوهي حمبة املراد ورضاه :فهو اإلرادة الدينية الشرعية: النوع الثاين وأما. ،٣٤: هود، 
: بقـرة ال ��m��¯���®��¬��«���ª��©��¨��§lما قال تعاىلك .وجزاهم باحلسىن ،وحمبة أهله والرضا عنهم

��m���Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾������½��¼��»��º��¹��¸��¶��C��B��A:وقوله ،١٨٥

��X��W��V��U��TS����R��Q��P��O��N��M��L��K��J��I������H��G��F��E��Dl 

أي اإلرادة -فهذه اإلرادة ال تستلزم وقوع املراد إال أن يتعلق به النـوع األول مـن اإلرادة   ،٢٨ – ٢٦: النساء
 فلو كانت هذه اإلرادة كونية قدرية ملا حصل العسر ألحد منا، ولوقعت التوبة من مجيع املكلفـني -نيةالكو

  :وهلذا كانت األقسام أربعة 
؛ فأمر به فإن اهللا أراده إرادة دين وشرع ،وهو ما وقع يف الوجود من األعمال الصاحلة ،ما تعلقت به اإلرادتان :أحدها

  . ون فوقع؛ ولوال ذلك ملا كانوأراده إرادة ك ،وأحبه ورضيه

 ،فعصى ذلك األمر الكفار والفجار ،وهو ما أمر اهللا به من األعمال الصاحلة. ما تعلقت به اإلرادة الدينية فقط :الثاينو
  . ا لو وقعت ولو مل تقعفتلك كلها إرادة دين وهو حيبها ويرضاه

كاملباحات واملعاصي : اءه من احلوادث اليت مل يأمر اوهو ما قدره وش .ما تعلقت به اإلرادة الكونية فقط :والثالث
ولوال مشيئته وقدرته وخلقه  ،وال يرضى لعباده الكفر ،إذ هو ال يأمر بالفحشاء ؛فإنه مل يأمر ا ومل يرضها ومل حيبها

  . شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن فإنه ما ،هلا ملا كانت وملا وجدت
   .فهذا ما مل يكن من أنواع املباحات واملعاصي ،اإلرادة وال هذهما مل تتعلق به هذه  :الرابعو

وذا يتضح أن مشيئة اهللا العامة وإرادته القدرية شاملة ال خيرج عنها حادث صغري وال كبري وال عني وال فعل 
  . )٢(وال وصف، فما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، خبالف اإلرادة الدينية فقد يقع مرادها وقد ال يقع

                                           

جانب تكون فيه مبعىن املشيئة، وجانب تكون : شيئة واحملبة والرضا، واحلق أن اإلرادة هلا جانبانإذ اإلرادة عنده إرادة واحدة مبعىن امل )١(
جمموع فتاوى ورسائل فضـيلة  . فيه مبعىن احملبة، فإذا كانت مبعىن احملبة فهي اإلرادة الشرعية، وإذا كانت مبعىن املشيئة فهي اإلرادة الكونية

 . ١٩٩-٣/١٩٨الشيخ ابن عثيمني
، جمموعـة  ١٨-٣/١٥، منـهاج السـنة  ٣٦٨-١/٣٦٧اإلرادة واألمـر -الرسالة الثامنة-جمموعة الرسائل الكربى البن تيمية: ظران)٢(

، التحفة العراقية يف األعمال القلبية البـن  )٤٤١-٤٤٠،     ٢٠٠-١٩٧،  ١٩٠-١٨٧،  ١٦٠-١٥٩،  ١٣١، ٥٩-٨/٥٨(الفتاوى
جواب أهل العلم واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسـول   ٤٢٩-٨/٤٢٦هم الكالمية، بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدع٣٢٨-٣٢٧تيمية

، ٤١٩أخرى دار املنهاج. ، ط٣٦٧-١/٣٦٦، شرح األصبهانية٨٣تعدل ثلث القرآن، البن تيمية �m����D��C��B��Alمن أن   >الرمحن 
، ١/١٦٣ة العبيكان، فتح ايد يف شرح التوحيـد مكتب. ط ١/١٤٢، شفاء العليل٢٧٨-٢٧٦الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان

،  منة القدير عقيدة أهل السنة واجلماعة يف توحيد الربوبية واإلميـان بالقضـاء والقـدر    ٦٧-٦٦التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية
 .   ٤٠٤-١/٣٩٦الرضواين.د.واحلكمة والتدبري، أ
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: وإرادته قسمان((:-:-يقول وهلذا مسى شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلرادة الكونية بإرادة القضاء والتقدير،
. سواء وقعت أو مل تقع ،دون املعاصيإمنا يتعلق بالطاعات  :فالقسم األول. وإرادة قضاء وتقدير، إرادة أمر وتشريع

§��¨��©����m:وقولـه  ، ٢٦: النساء��mÀ��¿��¾������½��¼��»��º��¹��¸��¶��Á �l:كما يف قوله

��¯���®��¬��«���ªl حميطـة   ،فهي شاملة جلميع الكائنات ،وهو إرادة التقدير :وأما القسم الثاين .١٨٥: البقرة
��m��E��D��C���B��A:كما يف قوله تعاىل ،وقد أراد من العامل ما هم فاعلوه ذا املعىن ال باملعىن األول ،جبميع احلادثات

�F���Q��P��O��N��M��L���K��J��IH��Gl  ويف قوله، ١٢٥: األنعـام :�m���ª��©��¨��§��¦�����¥��¤�������£��¢

��³��²���±°��¯��®��¬����������«l وهذه . ونظائره كثرية ،ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن: ويف قول املسلمني، ٣٤: هود
كما أن األوىل تتناول الطاعـات حـدثت أو مل    ،ن ما مل حيدثاإلرادة تتناول ما حدث من الطاعات واملعاصي دو

 ،اا ما مل يرد بـه تشـريع  والعبد الشقي من أراد به تقدير ،اا ما أراد به تشريعوالسعيد من أراد منه تقدير ،حتدث
القـدر دون   ا ومن نظـر إىل فمن نظر إىل األعمال اتني العينني كان بصري ،واحلكم جيري على وفق هاتني اإلرادتني
  .)١( ))الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور

 :)اإلرادة قدر، والقول قضاء(: قول الرازي - ٦

  :واملآخذ على ما ذكر من وجوه

 . مل يستوعب مراتب القضاء والقدر -١
خصص ابن اخلطيب القدر باإلرادة، والقضاء بالقول، وهذا التخصيص والتفريق ليس عليه دليل من الكتاب  -٢

يتضمن علم اهللا ا وخربه عنها وكتابته هلا، : قضاء والقدر كالمها مبعىن تقدير اهللا لألشياء وذلكوالسنة، فال
 . _)٣(واخللق منه على ضروب منها خلقه مبشيئته وكالمه_. )٢(ومشيئته هلا وقدرته عليها مث خلقه هلا

ـ  ��m��ª��©��¨��§��¦��¥��¤l:تعليقًا على قوله تعاىل-:–يقول ابن القيم  فما من خملوق إال ((، ٣: القالط
وقد جعل اهللا له قدرا خيصه، والقدر يكون علميا، ويكون عينيا، فاألول هو التقدير العلمي، وهو تقدير الشـيء يف  

ومن هذا تقدير اهللا سبحانه وتعاىل ملقادير اخللق يف علمه وكتابه قبل تكوينها، مث كوا على ...العلم واللفظ والكتاب،
خلقها وبرءها وتصـويرها  : والثاين. يف العلم والكتابة: إحدامها: والقدر اإلهلي نوعان. الذي علمه وكتبهذلك القدر 

  . )٤( ))بقدرته اليت خيلق ا األشياء

أقسم سبحانه بالقلم ومـا  (( ،١: القلم ��m��~���}��|��{��zyl:تعليقًا على قوله تعاىل-:-ويقول ابن تيمية
 ،اإلحاطة باحلوادث قبل كوـا  :أحدمها :تضمن أمرين عظيمنيقلم التقدير ومسطوره ف، فاإلقسام وقع ب..يسطرون

                                           

 . ١٩٨-٨/١٩٧جمموعة الفتاوى )١(
،  ٤١٣-٤١٠، ١٨٦-١٨٤،  ١٨٢-١٨١، ٦٦/  ٨(،  ٧/٦٦١،جمموعـة الفتـاوى  ١٣٣-٥/١٣١التفسري البن تيميةدقائق : انظر)٢(

،   الرد علـى  ٦/٨٠، جامع املسائل١٢٩-٢/١٢٨، اموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية١٦/٢٣٢، )٤٩٠
 .٢٧٤يب العز، شرح العقيدة الطحاوية البن أ٤٦٥-٤٦٤املنطقيني البن تيمية

 . ٦/٣٢٥، جمموعة الفتاوى٣١٦كتاب التوحيد البن منده، : انظر )٣(
 .٢٨٤-١/٢٨٣إدارات البحوث العلمية، . خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، البن القيم، ط )٤(
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؛ فإقسـامه بـآخر   حصوله يف الكالم والقول والعلم من غري عكسأن حصوله يف الكتابة والتقدير يتضمن  :الثاين
   .)١( ))العلمية يتضمن أوهلا من غري عكساملراتب 

قال اهللا تعاىل يف  أن أصل القدر العلم والكتاب والكلمة واملشيئة، اعلم((:-:- )٢(ويقول أبو حممد اليمين
أعلمناهم بذلك، وقال : ، أي٤: اإلسراء ��m��}��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r����q��pl:العلم

¡��������~�������m:�كتبناه يف لوح حمفوظ، وقال يف الكلمة: أي، ١٢: يس ��m���¿��¾������½��¼��»��º��¹l:يف الكتاب

��®����¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢l ـا   ،١٧٣ – ١٧١: الصافاتوقـال أيض:��m��¸��¶��µ�����´��³

���½��¼��»��º����¹l وقال ١٠١: األنبياء ،:��m���d��c��b��a��`��_��~��}��|��{��z�����y��x��w��v��u

�w���v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f��e���|�����{��z���y��x
��®��¬��«������ª��©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}l  وقال يف املشيئة...،  ١١ - ٧: يـس:�

�m��W��V��������U��T��S��Rl وقال ١٣: السجدة ،:��m_���^��]��\��[��Z��Y��X��W �lوقال ٩٩: يونس ،:��m��À
���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál ٣())  ٢٩: التكوير( .  

اإلرادة لفظ جممل له معنيان، فينبغي تقييده باإلرادة الكونية اليت هي املشيئة، فمرادها ): اإلرادة قدر( :لهقو -٣
 .الزم الوقوع، وقد سبق بيان ذلك

إما إنشاء وإما إخبار، فاإلخبار مبا كان ومبا سيكون  ألحقيق بالتنبيه هنا أن كالم اهللا  ):القول قضاء( :قوله -٤
أمر تقدير كوين، وأمر : كيف يكون، واإلنشاء أمر التكوين وأمر التشريع، فاألمر نوعانومبا مل يكن لو كان 

تشريع ديين والثاين قد يعصى ويخالف، خبالف األول، فالكلمات الكونية املتضمنة لألمر الكوين ا خيلـق  
، خبالف الكلمات الرب ويكون، أي ا يكون ما سبق يف قضائه وقدره، وهي اليت ال جياوزهن بر وال فاجر

 .)٤(الدينية اليت يأمر ا وينهى، فقد تقع وقد ال تقع

إذ الكالم عنده نفسي غري متعلق باملشيئة وهو معىن واحد يف  )٥(وابن اخلطيب خمالف للسلف يف صفة الكالم
إىل معىن واحد هو األزل ال ينقسم إىل أمر وي  وإمنا يكون كذلك عند تعلقه باملكلفني، فاألمر والنهي مردود عنده 

                                           

)١))(فليس كل معلوم مقوالً وال كل مق. ا وذلك غاية املعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوبا وهذا يبني لك حكمة اإلخبـار  ول مكتوب
 -بتصرف-. ١٦/٦٢جمموعة الفتاوى. ))عن القدر السابق بالكتاب دون الكالم فقط أو دون العلم فقط

من علماء اليمن،يف القرن السادس اهلجري، مل يعرف إال بكنيته ونسبته، كان سلفي العقيدة، راسخ العلم، واسـع  : أبو حممد اليمين )٢(
 . ٣٠-١/١مقدمة حتقيق كتابه عقائد الثالث والسبعني فرقة: انظر ترمجته يف .االطالع

 . ٣٥٩-١/٣٥٨عقائد الثالث والسبعني فرقة، أليب حممد اليمين )٣(
-٣٢٥، التحفة العراقية يف األعمال القلبية البن تيميـة  ٦١-٦٠، ٤٦/ ٨،  جمموعة الفتاوى٥/١٣٩دقائق التفسري البن تيمية: انظر)٤(

شـفاء   ٢٨٦-٢٨٤، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشـيطان ٤٢٩-٨/٤٢١ان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، بي٣٢٦
 .٢/١٨١مكتبة العبيكان، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري.،ط٧٧٣-٢/٧٧٢العليل

وآحاده وأن نوع الكالم قدمي  ،م بصوت يسمعوهو يتكل ،ا إذا شاء ومىت شاء وكيف شاءتعاىل مل يزل متكلم اهللا أنمذهب السلف )٥(
 .٢٢٤، صفة الكالم بني السلف واملتكلمني للغنيم١٦٩شرح العقيدة الطحاوية:حادثة متجددة، انظر
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إعالم  أن عندنا األمر عبارة عن اإلعالم حبول العقاب وكذلك النهي، وأما االستفهام فإنه أيضا اعلم(: يقول )١(اخلرب،
   .)٣()خربوالكالم كله ...اهللا تعاىل واحد كالم( :ويقول)٢()اإلخبارخمصوص فريجع حاصل مجيع األقسام إىل 

  :الفة ابن اخلطيب للسلف يف تعريفه للقضاء بالقولوبناًء على ما سبق يتضح جليا خم

إذ القول عنده معىن واحد هو اخلرب، والقول عند السلف خرب وإنشاء، وخرب اهللا السابق مبا سيكون وكلماته  -١
 .الكونية املتضمنة ألمره الكوين واقع ال حمالة، خبالف كلماته الدينية املتضمنة ألمره الديين فقد تقع وقد ال تقـع 

القول قضاء ورده ذلك إىل اخلرب كون كلمات اهللا الشـرعية كالكونيـة ال   : فيلزم الرازي ذا التعميم يف قوله
  .-أي واقعة ال حمالة_جياوزهن بر وال فاجر

يقتضي أن يكون القضاء عنده كالقول نفسي أزيل غري متعلـق  : القول عنده نفسي أزيل غري متعلق باملشيئة -٢
  !!باملشيئة

انتفاء إخبار اهللا السـابق،   وهذا نفي حلقيقة الكالم ويلزم منه: ل عنده نفسي أي بال حرف وال صوتالقو -٣
  .)٤(وكلماته الكوين املتضمنة ألمره الكوين اليت خيلق ا الرب ويكون

  

  

  

  

  

  

                                           

حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني وبذيله : انظر!! فاألمر خرب باستحقاق فاعله الثواب والنهي خبالفه )١(
جملس دائرة املعارف العثمانية، اإلشارة يف علـم الكـالم   .، ط١٨٠، كتاب األربعني يف أصول الدين للرازي١٨٤-١٧٣تلخيص احملصل 

، )٣٦ص١١،ج٤مـج (، )٣٦ص٨ج٣مـج (،) ٢١٥-٢١٤ص٥ج٢مـج ) (٢٧-٢٦ص١ج١مـج (التفسريالكبري:، وانظر١٤٤للرازي
فكر اإلمام الرازي يف اإلهليـات  ). ١١٢-١١١ص٢٦،ج٩مج(، )٢١٨ص٢١،ج٧مج(، )١٧٦ص٢١،ج٧مج(، )١٢٣ص١٤،ج٥مج(

، مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة، خلالد ٢/٢٨٦من خالل تفسريه مفاتيح الغيب
 .٣٥٥-١/٣٥٤عبد اللطيف

 . ٦٨معامل أصول الدين للرازي )٢(
خلق القرآن بني املعتزلـة وأهـل السـنة    : لس دائرة املعارف العثمانية،  وانظرجم.، ط١٨٠كتاب األربعني يف أصول الدين للرازي )٣(

 .٦٢للرازي
التفسري )!! ليس هو احلرف والكلمة اليت من الكاف والنون���������m��±l :واعلم أن املراد من(:قال ابن اخلطيب بعد تعريفه للقضاء بالقول )٤(

 ).٧٥ص١ج١مج(التفسري الكبري )وهي عبارة عن القدرة النافذة �m��±l: ولهكلمات اهللا هي ق:(، ويقول)٧٤ص ٢٩ج١٠مج(الكبري
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اء وما فإن اخلري كله بقض..... فالقضاء ما كان مقصودا يف األصل والقدر ما يكون تابعا له،(: قول الرازي - ٧
ما كان يف جمرى عادته تعاىل على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء، ... يف العامل من الضرر بقدر 

 ).نقول بقدر !؟وملاذا مل يكن على خالفه ؟وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول مل كان

وجود اخلري والشر يف العامل وقضاء اجلمع بني  يف سلكقبل البدء يف نقد ما سبق أود أن أُبني أن ابن اخلطيب 
  :ثالثة مسالك اهللا وقدره الشامل النافذ

ال  يف نفي احلكمة والتعليل واألسباب، فأثبت إرادةً حمضـة  )١(سرى فيه على مذهبه األشعري :املسلك األول
ة هلا وال سبب وال حكمة ال غاي ، إرادةً)٢(ممتنع يف حقه وإذ ال يقدر عليه فهوال عن الظلم  ؛يترته مريدها عن القبائح

أهـل السـنة   (:ك بقوله، ويظهر هذا املسل)٣(تفعل ألجلها، وهو وإن أقر بلفظ احلكمة لكنه لفظ ال حقيقة له عنده
وله أن خيلق النار حبيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج، وعند مسـاس ثـوب   : أييقولون أجرى اهللا عادته بكذا 

لكن خلقها على غري ذلك الوجه مبحـض  مع قوا وكثرا،  ×إبراهيم  العجوز ال حترق؛ أال ترى أا مل حترق
املختار مع القول بنفي احلسن والقبح وأنه تعاىل ]الفاعل[القول بـ( ،)إرادته أو حلكمة خفية وال يسأل عما يفعل

   ).يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد : والسنة أن نقول(،)ال يسأل عما يفعل

  :ستدل به على باطل، بيان ذلكويف كالمه هذا حق ا

                                           

أن أفعال اهللا تعاىل ال تعلل باألغراض والغايات، وإمنا يفعل تعاىل مبحض اإلرادة، دون أن يتوقف فعله  على احلكـم،  : يرى األشاعرة )١(
ويثبتـون  . دة ومطلوبة بالفعل، بل هي مترتبة عليه وحاصلة عقبهفال يبعثه باعث على الفعل، ويترتب على فعله حكم، ولكنها غري مقصو

،كتاب األربعـني يف أصـول الـدين    ١٤٢جمرد مقاالت الشيخ أيب احلسن األشعري البن فورك: انظر. لفظ احلكمة لكن يأولون معناها
، احلكمـة  ٢٢٤م يف علم الكالم لآلمدي، غاية املرا)ب-أ/٧٢ل/٢(جملس دائرة املعارف العثمانية، اية العقول للرازي.، ط٢٤٩للرازي

 . ٢٩٧-٢٨٠،احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند الفالسفة واملتكلمني للفقيه٦٣-٦٢والتعليل يف أفعال اهللا، للمدخلي
يتصور أن يفعل ظلما  يرى األشاعرة أن  اهللا تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وال فرق بني خلق املضار واملنافع بالنسبة إليه، وال) ٢(

لو وال سفها أصالً، فيستحيل الظلم يف وصفه ال ألنه يقدر عليه ويترته منه بل ألنه مستحيل ممتنع يف حقه ألنه ال يتصرف يف غري ملكه، و 
ال يقبح مـن اهللا   صريح مذهبنا يف أنه(:يقول الرازي!! فرض أنه فعل أي شيء كان فعله حكمة وعدالً وحسنا، إذ ال قبيح إال ما ى عنه

ألن كل ما يفعله فإنه تصرف يف ملك نفسـه،  . من اهللا حمال الظلم(:، ويقول٢٠٤، القضاء والقدر للرازي٩/٢٣٤العالية املطالب )شيء
 إن دل هذا الدليل: مث نقول(:يف معرض جلاجه مع املعتزلة ،  ويقول٣٠٣، القضاء والقدر للرازي٩/٣٧٢املطالب العالية )موليس ذلك بظل

بـاد  على أنه ال يفعل القبيح وال يريده وال يأمر به، فهناك دالئل تدل على أنه تعاىل يفعله ويريده، وهي الدالئل الدالة على أن أفعـال الع 
، جمرد مقاالت ٣٨٦-٣٨٣متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين: وانظر. ٢٧٧-٣/٢٨٦املطالب العالية .)وقدرهكلها واقعة بقضاء اهللا 

، اإلرشـاد إىل قواطـع األدلـة    ١٤٥ -١٤٤ومابعدها، التبصري يف الـدين  ١٥٠، ١٤٥-١٤٤خ أيب احلسن األشعري البن فوركالشي
 .٣٣١-٣٢٣وما بعدها، املواقف يف علم الكالم، لإلجيي،  ١٠٧للجويين

وقوع األشياء على وفق علمه وإرادتـه،  : عبارة عن مطابقة علم اهللا ملعلومه، وقدرته ملقدوره، أي : احلكمة عند نفاة احلكمة والتعليل)٣(
، اية اإلقدام ٨٢، االقتصاد يف االعتقاد للغزايل١٤٥-١٤٤التبصري يف الدين لإلسفرايين:انظر.وليست هي الغاية احملبوبة له اليت ألجلها فعل

، )٢١٠ص٢ج١مج(،)١٤٠ص١ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر٢٣٣، غاية املرام يف علم الكالم لآلمدي٣٨١يف علم الكالم للشهرستاين
 .١٢١٣-٤/١٢٠٣،احملصول يف علم األصول٩٥املعامل يف أصول الفقه للرازي
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m��À:، وقوله١: املائدة ��m��s��r��q��p���o��nl:، وقوله٢٧: إبراهيم ��m��q��p��o��n���ml:أن قوله تعاىل يف كتابه 
Ã��Â�� � �Ál ممتنع يف حقه، وإذ ال يقدر عليه بل ه وال عن الظلم ال يترته عن القبائح ، ليس مسوقًا لبيان أنه٢٣: األنبياء 

مسوقًا لبيان أنه ال يفعل حلكمة وال لغاية حممودة مطلوبة بالفعل، وأنه يفعل ما يفعله بال حكمة وال سـبب وال   الو
القبائح لكنه سبحانه يترته عن فهو سبحانه يفعل ما يشاء، وحيكم ما يريد، . غاية، بل اآليات دلت على نقيض ذلك

ال يشاء إال ما يناسب حكمته ورمحته وعدله، ته وال يليق به،  ف، مع قدرته على ذلك، فالقبيح تأباه حكمته وعزوالظلم
كما ال يشاء ويريد إال ما علم أنه سيكون، فال مناقضة بني مشيئته وحكمته، كما ال مناقضة بني مشـيئته وعلمـه،   

لكـه،  فأفعاله وأحكامه صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل، وال يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورمحته ومحده وم
فهي صفة له، تقوم به، ألن اهللا ال يوصف إال مبا قام  حيبها ويرضاهاحكمة تعود إليه : أحدمها: تتضمن شيئنيواحلكمة 

إىل عباده هي نعمة عليهم يفرحون  :و الثاين. به، وهي ليست مطلق اإلرادة، وإال لكان كل مريد حكيما، وال قائل به
وقات، واحلكمة ال حييط ا علما إال اهللا تعاىل، وبعضها معلوم للخلق، وبعضها مما ، يف املأمورات واملخلا ويلتذون ا

   .خيفى عليهم

بنفي احلسن والقبح، خمالف للصواب، فإنه سبحانه يفعل بإرادته : مبحض إرادته، وقوله: وعليه فإن قول الرازي
كمال الـرب تعـاىل وجاللـه    ف.)١(دته وحكمتهوأفعاله صادرة عن متام احلكمة والرمحة واملصلحة وال منافاة بني إرا

تشهد بترتهه عن الظلم والقبائح، وعن  وحكمته وعدله ورمحته وقدرته وإحسانه ومحده وجمده وحقائق أمسائه احلسىن
جميـع أمسائـه   ف ،متنع كون أفعاله صادرة منه ال حلكمة وال لغاية مطلوبةكل ما ال يليق به، مع قدرته على ذلك، و

  .)٢(ذلك وتشهد ببطالنهاحلسىن تنفي 

وجود اخلري والشر يف العامل وقضاء اهللا  -ترف فيه الرازي بصعوبة اجلمع بني هذين األصلنياع :ثايناملسلك ال
، مث قال بقول الفالسفة وأنه ال سبيل إىل اخلالص من الشبهة الواردة إال بالتزام أنه تعاىل موجب -وقدره الشامل النافذ

فأقر على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك املطالب إال بإنكار قدرة اهللا، ومشـيئته،  ! د واالختياربالذات، ال فاعل بالقص
وفعله االختياري، فخالف صحيح النص وصريح العقل يف أن خالق العامل سبحانه مريد خمتار، ما شاء كان مبشـيئته،  

  .هوما مل يشأ مل يكن لعدم مشيئته، وأنه ليس يف الكون شيء حاصل بدون مشيئت

                                           

،شـرح  ١/٤٧٤، النبـوات البـن تيميـة   ٢٢٦-١٣/٢٢٥،  ٥١١، ٨٠-٧٩، ٣٨-٨/٣٥، ٦/١٣٠جمموعـة الفتـاوى  : انظر )١(
، مفتاح دار السعادة ٢/٩٠٢، طريق اهلجرتني مكتبة العبيكان. ط ٢/٥٣٢،  شفاء العليل٤٢٩أخرى دار املنهاج .، ط١/٣٧٦األصبهانية
،  قضية اخلري والشر يف ٣١٩-١/٣١٨إدارات البحوث العلمية،. ، خمتصر الصواعق املرسلة، ط٢٣٠-٣/٢٢٩، زاد املعاد٣٩٨البن القيم

ح العقيدة الطحاوية، ، اهلداية الربانية يف شر٤٥٢-١/٤٥١، مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه١٩٤-١٦٠الفكر اإلسالمي
 .  ١/٣٧١للراجحي

 . مكتبة العبيكان. ، ط ٥١٢،٥٧١-٢/٥٠٩شفاء العليل: انظر )٢(
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والقائلني  ،)١(إال مذهب الفالسفة املشائني همل يكن عندومسلكه هذا ناتج عن تردد أقوال باطلة يف صدره، إذ 
ا بـني  وكان احلق عنده متردد ،أو مذهب اجلربية نفاة األسباب والعلل واحلكم ،)٢(بوجوب رعاية الصالح أو األصلح

ولـو   ،بأن اهللا ال قدرة له وال مشيئة وال اختيار :ىل أعداء امللة القائلنيا من حتيزه إدم جيد بفل ،)٣(هذه املذاهب الثالثة
وحتيز  ورمى ما عند كل طائفة من باطل، وضم ما مع كل طائفة من احلق إىل حق الطائفة األخرى ،أعطى الدليل حقه

عموم املشيئة والقدرة،  ت؛ فأصحاب املشيئة احملضة أصابوا يف إثباتبالتخلص من تلك املطال ،إىل ما جاءت به الرسل
وأنه ال يقع يف الكون شيء إال مبشيئة اهللا، وأخطئوا يف إبطال األسباب واحلكم والتعليل ومراعاة مصـاحل اخللـق ،   
واملعتزلة أصابوا يف إثبات األسباب، وأن اهللا تعاىل حكيم ال يفعل إال ملصلحة وحكمة، وأنه ال يفعل الظلم مع قدرته 

كار خلقه ألفعال العباد، وإنكار عود احلكمة إليه، وقياس أفعاله على أفعال عباده، والفالسـفة  عليه، وأخطئوا يف إن

                                           

م، وهو من أهل مقدونة من بالد الروم من تالميذ أفالطون، وكان يعلـم  .ق٣٢٢-٣٨٤املقصود م أتباع أرسطو الذي عاش مابني )١(
فسمي تالميذه باملشائني، فتسمية أتباعه باملشائني إمنا هو أخذ من عادتـه، إذ   احلكمة وهو ماش حتت الرواق املظلل له من حر الشمس،

 .٢٧٥، معجم ألفاظ العقيدة للفاحل٩٩-١/٩٨موسوعة الفلسفة: كان يلقي عليهم الدروس وهو ميشي، وهم يسريون حوله، انظر
فهـذه ال   ،شرور هي أفعال العباد وما تولد منـها  :أحدمها :الشر الواقع يف العامل إىل قسمنياملقصود م املعتزلة، وقد قسم املعتزلة  )٢(

الشرور اليت  :والثاين .وال تدخل عندهم حتت قدرته وال مشيئته وال تكوينه ،ا للرب عن نسبتها إليهترتيه ؛تدخل عندهم يف القضاء اإلهلي
لك من شرور املخلوقات كـإيالم األطفـال وذبـح    تتعلق بأفعال العباد كالسموم واألمراض وأنواع اآلالم وكإبليس وجنوده وغري ذال 

واملصـلحة   والعوض ذلك كله حسن ملا فيه من اللطفهذه شرور على ااز ال على احلقيقة ألن غايتها النفع والصالح، ف:قالوا ،احليوان
شر عنـد القاضـي عبـد    ، اخلري وال٣١٤-١/٣١٣، طريق اهلجرتني١٨١-١٧٨فضل االعتزال وطبقات املعتزلة: انظر. العاجلة واآلجلة

 .٦٤، فلسفة القدر يف فكر املعتزلة، لسميح دغيم١٤٩-١٢٩اجلبار
فهذه : إذا عرفت هذا(:يقولظل ابن اخلطيب مترددا مضطربا حائرا  وقد مال يف أول تفسريه يف كالمه عن االستعاذة  لقول الثنوية  )٣(

إن : ، وهذا يقتضي املساواة بينهما، وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولون الكلمة تقتضي الفرار من الشيطان الرجيم إىل الرمحن الرحيم
ىل اهللا وإبليس أخوان، إال أن اهللا هو األخ الكرمي الرحيم الفاضل، وإبليس هو األخ اللئيم اخلسيس املؤذي، فالعاقل يفر من هذا الشـرير إ 

ويقول يف  ،١٠٢االستعاذة والبسملة واالسم والفعل واحلرف، للرازي ، ساحرة الطرف يف)١٠٠ص١ج١مج(التفسري الكبري )!!ذلك اخلري
 )أنا نرى العامل مملوًء من اآلالم واآلفات؛ فكيف يليق ذلك باإلله الرحيم فألجل هذا السؤال افترق أهل العامل إىل مذاهب؛(:كتابه اللذات

: إىل أن قـال )...امل ولنذكر ما يف كل واحد من املناقب واملثالبفهذه هي املذاهب اليت ذهب إليها أهل الع....(:مث ذكر املذاهب مث قال
وهو إثبات الفاعل املختار الذي ال يراعي املصاحل بل يفعل ما يشاء، وأراد، ففيـه أيضـا غـوامض ومباحـث،     : وأما االحتمال الرابع(

عامل بكليته هو اهللا تعاىل، أو جيوز أن يقـال هنـاك   ومشكالت، مث بعد الرتول عن هذه املقامات األربعة فهل ميكننا أن نقطع بأن مدبر ال
وسائط من األرواح واألجسام أو املدبرات مع انتهاء الكل إىل تقدير اهللا تعاىل وختليقه، فهذا أيضا مقام صعب عسري، واعلم أنـك مـىت   

السؤاالت املشكلة، واالعتراضات الغامضة أحطت ذه املقامات العالية واملقدمات الرفيعة الشريفة ووقفت على ما يف كل واحد منها من 
علمت أن املقدمات اليقينية صعبة، وأن اجلزم يف كل باب حبيث يكون خاليا عن املرية واالضطراب عزيز، وإذا كان األمر كذلك فالشوق 

إىل مطالبه العاليـة،  وقد أحال يف كتابه هذا ) ١٢٨-١٢٧ص(، خمطوط اللذات)شديد، واحلرمان غالب، واآللة ضعيفة، واملطلوب غائر
واعلم أن هذه املذاهب ملا تلخصت على هذا الوجه وظهر ما يف كل واحد منها من املدائح  (:وإليك ما ذكر بعد ذكره للمذاهب يف العامل

ر، ومتأل إن هذه الدالئل ما بلغت يف الوضوح والقوة إىل حيث تزيل الشك، وتقطع العذ: فعند هذا قال أصحاب احلرية والدهشة. والقبائح
 ، املطالـب )بل كل منها يتوجه فيه نوع غموض، والالئق بالرحيم الكرمي أن يعذر املخطئ يف أمثال هذه املضـائق . بقوا ونورها العقل

وهذه احلرية والشك ألنه مل يأت البيت من بابه، فاعتمد على عقله وعلى عقول من سبقه من الفالسفة واملتكلمني، فتاهت . ٤/٤٢٦العالية
  .السبل كما تاهت م به
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  أصابوا فيما أصلوه من أن تعطيل أسباب اخلريات واملصاحل العظيمة ملا يف ضمنها من الشرور واآلالم اجلزئية منـاف
ث جعلوا ذلك من لوازم الطبيعة اردة من للحكمة، فهذا أصل يف غاية الصحة، لكن أخطئوا يف ذلك أعظم خطأ، حي

  .)١(غري أن تكون متعلقة بفاعل خمتار، قَدر ذلك مبشيئته، وقدرته واختياره، ولو شاء لكان األمر على خالف ذلك

أما الشبهة اليت أوردها والتزم ألجلها قول الفالسفة بأن اهللا فاعل بالـذات ال بالقصـد واالختيـار، وهـي     
حصول االحتراق عقيب مماسة النار باختيار اهللا تعاىل وإرادته، فكان ميكنه أن خيتار خلق االحتـراق  وإذا كان (:قوله

 ،قتقدير جتريد النار عما خلقت عليه من اإلحرا: ، فحاصلها)عندما يكون خريا، وأن ال خيتار خلقه عندما يكون شرا؟
   :وهذا!له وخلقت عليهوالنفوس البشرية عما هيئت  من السيالن واملاء عما خلق عليه

على اخلريات احملضة الربيئة من كل شر، فاقتضت حكمة اهللا أن تكون تقرير لعامل آخر هو اجلنة، فهي مشتملة : أوالً
دار الدنيا ممزوجة خريها بشرها، ولذاا بآالمها، وأن تكون دار القرار خالصة من شوائب اآلالم والشرور خالصـا  

  .اء خالصة لآلالم والشرورتاما، وأن تكون دار الشق

 اب مظهر حكمته ومحده وموضع تصرفهاألسبو أن هذا تعطيل لألسباب اليت نصبها سبحانه مقتضيات ملسبباا، :ثانيا
واقتضاء هذه األسباب ملسبباا كاقتضاء الغايات ألسباا فتعطيلها . فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق واألمر ،لقه وأمرهخب

  .وتفويت ملصلحة العامل اليت عليها نظامه وا قوامه ،كمةمنها قدح يف احل

إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فـوات   ،اويعطلها عن مقتضياا أحيان ،العادة الرب سبحانه قد خيرق :ثالثًا
ملاء عن إغراق عطل او ،اا وسالمفيها إبراهيم عن اإلحراق وجعلها عليه برد يلقكما عطل النار اليت أُ ،تلك املسببات

   . من املصاحل العظيمة واآليات الباهرة واحلكمة التامة ذلك ملا يف السيالنموسى وقومه وعما خلق عليه من 

اهللا سبحانه مسبب األسباب وخالقها، وقد أودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارهـا، فكـون   أن  :رابعا
 جعلها كذلك، وهو سبحانه إن شاء أن يبطل سببية الشيء أبطله، وإن األسباب كذلك ليس من ذاا ونفسها، بل اهللا

شاء أقام لتلك األسباب موانع متنع تأثريها مع بقاء قواها، وإن شاء خلّى بينها وبني اقتضائه آلثارها، فهو سبحانه يفعل 
  :فيه رد على طائفتني وهذا. هذا وهذا وهذا

   !بأنه ليس يف اإلمكان جتريد هذه األسباب عن آثارها وموجباا: الفالسفة القائلني :الطائفة األوىل     

الذين جحدوا تأثري وارتباط األسباب مبسبباا، والقـوى والطبـائع   : والرازي منهم األشاعرة،: الطائفة الثانية     
  !مبحاهلا، وردوا األمر إىل مشيئة حمضة جمردة عن احلكمة والغاية

تسليمه للفالسـفة بـبعض   : طيب إىل التزام القول بإنكار الفاعل املختار يف هذا املقامالذي أجلأ ابن اخل إن :خامسا
أصوهلم الفاسدة وقواعدهم الباطلة، فالفالسفة واألشاعرة ينفون أن تكون أفعال اهللا تعاىل لغاية وحكمة ألجلها فعل، 

مقصودة بالفعل لزمه  كمة وغاية مطلوبةاىل حذلك أن من مل يثبت هللا تع. واالشتراك يف األصل قاد إىل االلتزام بالباطل
احلكمة والغرض  انتفتفإذا  ، إذا كان يريد لغرض وحكمة إالا ن املريد ال يعقل كونه مريدإفمن ذلك نفي اإلرادة، 

                                           

، خمتصر الصواعق املرسلة، ٢/٩٢٢مكتبة العبيكان، إغاثة اللهفان. ط ٥٣٦-٢/٥٢٦،شفاء العليل٣٤٣-٢/٣٣٣طريق اهلجرتني: انظر)١(
 .٣٢٢-١/٣٢١إدارات البحوث العلمية، . ط
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مجيع فيلزم أن يقارنه  ،وهو علة تامة يف األزل ملعلوله ،ا بالذاتنتفاء اإلرادة أن يكون موجباويلزم من  ،اإلرادة انتفت
احلكمة والغرض املستلزمة لنفـي   انتفاءوإمنا لزم ذلك من  .فيلزم من ذلك قدم احلوادث املشهودة ،معلوله وال يتأخر

   .)١(الذايت املستلزم لقدم احلوادث باجياإلرادة املستلزمة لإل

فإن القائل بـذلك   ؛حمذوراحملذور الالزم من إنكار الفاعل املختار الفعال ملا يريد بقدرته ومشيئته فوق كل : سادسا
قد ف ،ختليص احلرارة منها وال ميكنه دفعها وال ،واحلرارة للنار، جيعل هذه الشرور بأسرها الزمة له لزوم الطفل حلامله

من إضافة الشر إىل خلقه ومشيئته واختياره مث ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة ال ميكـن   فر الفالسفة وتبعهم الرازي
ويف ذلك تعطيل ربوبيته للعاملني ففـروا مـن    ،يل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عبادهإزالتها مع تعط

  . )٣)(٢(حمذور بالتزام عدة حماذير واستجاروا من الرمضاء بالنار

مسلك مضطرب متناقض، سلك فيه الرازي طريقة مركبة من طريقة األشـاعرة، وطريـق   : املسلك الثالث
القضاء ما كان مقصودا بالذات، والقدر ما يكون (الفالسفة من أن فذكر أوالً ما تلقاه عن ! تبهاالفالسفة، وهذا ور

، مث فر من معتقد الفالسفة يف حتمية تـأثري األسـباب،   )تابعا له، وأن اخلري كله بقضاء، وما يف العامل من الضر بقدر
معاذ اهللا أن نقول بأن اهللا غري (:بالقصد واالختيار، قائالًفاعل بالذات ال  ألواالقتران بني العلة واملعلول، وكون اهللا 
ولكن أهل السنة (:؛ وعاد إىل معتقده األشعري يف إنكار تأثري األسباب فقال)خمتار يف أفعاله، أو يقع شيء ال باختياره

مسـاس ثـوب   وله أن خيلق النار حبيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج، وعند : أي ،أجرى اهللا عادته بكذا: يقولون
،  مث علـل  )لكن خلقها على غري ذلك الوجه مبحض إرادته أو حلكمة خفية وال يسأل عما يفعل.. العجوز ال حترق؛

ما كان يف جمرى عادته تعاىل على وجـه تدركـه   (:وجود الشر يف العامل بتعليل عليل ختم به تناقضه يف املسألة فقال
نقول  !؟وملاذا مل يكن على خالفه ؟يقع لعقل قاصر أن يقول مل كان العقول البشرية نقول بقضاء، وما يكون على وجه

  .)!!بقدر

وتناقض مسلكه هذا واضطرابه كاف يف الرد عليه، فقد مجع فيه الرازي بني ما عند الطائفتني من باطل، حماوالً 
فلـيس يف كتبـه   (( :-:-التوفيق بينهما، مستبدالً الذي هو أدىن بالذي هو خري، مصدقًا ملا قاله عنه شيخ اإلسالم

وكتب أمثاله يف مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق املنقول واملعقول الذي بعث اهللا به الرسـول  
الذين بنوا على أصـول   بل يذكر حبوث املتفلسفة املالحدة وحبوث املتكلمني املبتدعة ،وكان عليه سلف األمة وأئمتها

                                           

 . ١٩٤-١/١٩٣، طريق اهلجرتني٩٥٦-٢/٩٥٥النبوات: وانظر. مكتبة العبيكان. ط ٢/٥٩٣شفاء العليل )١(
 ؛أصل هذا املثل وأول من نطق به الـتكالم الضـبعي  والتراب احلار، : مثل يضرب للمرء يفر من األمر إىل ما هو شر منه، والرمضاء)٢(

ا، وهو كليب وائل، استسقى عمرو بن احلارث ماء فلم يسقه وأجهز عليه، فقال التكالم يف ذلكوذلك أن جساس ابن مرة ملا طعن كليب:  

ــتغيث  ــه املسـ ــد كربتـ ــرو عنـ ــار     بعمـ ــاء بالنـ ــن الرمضـ ــتغيث مـ   كاملسـ
  .١٥٠-٢/١٤٩:جممع األمثال: انظر

، خمتصر الصواعق املرسلة، ٢/٩٢٢مكتبة العبيكان، إغاثة اللهفان. ط ٥٣٦-٢/٥٢٦،شفاء العليل٣٤٣-٢/٣٣٣طريق اهلجرتني: انظر)٣(
 .٣٢٢-١/٣٢١إدارات البحوث العلمية، . ط
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أزق الذي لزمه إال باإلقرار بـأن  املوما ذكره من تربير ال خيرجه من  .)١( ))لطريقني فاسدوكال ا....والقدرية اجلهمية
  !!أفعال الرب سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل، وأىن له ذلك

   :وقد فرق ابن اخلطيب من خالل هذه املسالك بني القضاء والقدر قائالً

  . )هذا قدر لزم بقضاء اهللا على اخللق كان مقصودا يف األصل والقدر ما يكون تابعا له، القضاء ما(  - 
إن اخلري كله بقضاء وما يف العامل من الضرر بقدر، كل ما هو قضاء اهللا فهو خري والشر يف القدر، املنفعة يف ( - 

  . )باخلري ووقع الشر يف القدرالقضاء واملضرة يف القدر، إن اخلري يف القضاء والشر يف القدر، اهللا قضى 
ما كان يف جمرى عادته تعاىل على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء، وما يكون على وجه يقع لعقل ( - 

  . )نقول بقدر !وملاذا مل يكن على خالفه؟ ؟قاصر أن يقول مل كان

وحبوث املتكلمني املبتدعـة   وعمدة الرازي فيما ذكر من تفريق بني القضاء والقدر كالم الفالسفة املالحدة،
 : وفيما يلي ذكر املآخذ على أقواله .فهما مصدر له ومورد؛ لذا كان تفريقه خمالفًا ملا دل عليه الكتاب والسنة

 ):هذا قدر لزم بقضاء اهللا على اخللق لقضاء ما كان مقصودا يف األصل والقدر ما يكون تابعا له،ا:(قوله-أ

ا يريد اختيارا ومشيئةً، ال خروج لشيء عن مشيئته، كما ال خروج له عن علمـه،  اهللا سبحانه وتعاىل فعال مل
يفعل ما يشاء ال مكره له، ومن أفعاله القضاء والقدر، فجعل القدر الزما للقضاء، تابعا له، إخراج هلذا الفعـل عـن   

االختيار، وهو مناف لنصوص الكتاب قدرته ومشيئته وعلمه، وموافقة للفالسفة يف قوهلم إنه فاعل بالذات ال بالقصد و
: الروم �m���b���a��������`��_��~}��|��{l: وقوله ،٦٨: القصص��m³��²��±��°���¯ �l:قوله تعاىل:والسنة، ومنها

ــه، ٥٤  ��m���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��å����ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õl:وقول

نَّ إِ":×،وقوله)٢("مكْرِه لَه الإِنه يفْعلُ ما يشاُء  :">، وقوله١٠٧: هود �m��Ì������Ë��Ê��É��È��Çl:هوقول ،١٢: الطالق
   .)٣("مكْرِه لَه الاللَّه صانِع ما شاَء 

، إن اخلري كله بقضاء وما يف العامل من الضرر بقدر، كل ما هو قضاء اهللا فهو خري والشر يف القدر:(قوله-ب
 :)املنفعة يف القضاء واملضرة يف القدر، إن اخلري يف القضاء والشر يف القدر، فاهللا قضى باخلري ووقع الشر يف القدر

أن القضاء والقدر اإلهلي ال شر فيـه   :واحلق!! جعل الرازي اخلري واملنفعة يف القضاء والشر واملضرة يف القدر
يئته، وخلقه لألشياء واحلوادث، وهذا كله حكمة وعدل ورمحة وخري بوجه من الوجوه؛ فإنه علم اهللا، وكتابته، ومش

حمض وكمال من كل وجه، فالشر ليس إىل الرب بوجه من الوجوه، ال يف ذاته، وال يف أمسائه، وال يف صفاته، وال يف 
حمد عليه الـرب،  فأفعاله تعاىل قائمة به، وهي دائرة بني العدل والفضل واحلكمة واملصلحة، وهذا كله خري ي. أفعاله

ويثىن عليه به، وأمساؤه متنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، فهو القدوس املرته عن كل شر ونقص وعيب، والسـالم  
الذي سلم من العيوب والنقائص، والكبري املتكرب عن السوء، والعزيز الذي له العزة التامة، ومن متام عزته براءته مـن  

                                           

 . ٥/٤٣٤، منهاج السنة النبوية٤٠٥دار املنهاج. شرح األصبهانية، ط: وانظر. ٢٤٧/ ١٧جمموعة الفتاوى  )١(
 .١٥٦٨يف املشيئة واإلرادة،:التوحيد، باب: البخاري، كتاب )٢(
 . ٤/٢٠٦٣إن شئت،: العزم بالدعاء، وال يقل: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: مسلم، كتاب )٣(
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يم الذي ال يضع الشيء إال يف موضعه الالئق به، والشر وضع الشيء يف غري حمله، كل سوء وشر وعيب، والعدل احلك
فإذا وضع يف حمله مل يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه، وهو احلميد الذي له احلمد كله، فكمال محده يوجب أن ال 

ه سبحانه اخلالق لكل  شيء، والشر ينسب إليه شر وال سوء وال نقص ال يف أمسائه وال يف أفعاله وال يف صفاته، مع أن
  .)١(يف بعض خملوقاته ومفعوالته ال يف خلقه وفعله، وخلقه وفعله، وقضاؤه وقدره كله خري

فكان يثين عليه بترتيهه  >، وأضافه له رسوله ٢٦: آل عمران��mk�����j�l:قولهيف  إىل نفسه اخلري ألوقد أضاف اهللا 
لَبيك وسعديك والْخير كُلُّه في  :"كان يقول يف دعاء االستفتاح >سول عن الشر، كما ثبت يف صحيح مسلم أن الر

كإِلَي سلَي رالشو كيدال يوصف بشيء  ألال يضاف إليك ال وصفًا وال فعالً، بناء على أنه خملوق، واهللا : ، أي)٢("ي
إضافة الشـر   > جييء يف كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله ؛ وهلذا المن خملوقاته ومفعوالته، وإمنا يوصف بفعله وخلقه

  :أربعة وحده إىل اهللا؛ بل ال يذكر الشر إال على أحد وجوه

 �m�����l��k��jl:وقوله،٢: الفلق ��m��]��\��[���Z��Yl:تعاىل املخلوق كقولهالسبب الفاعل إما مع إضافته إىل  -١

×����m��Þ��ÝÜ��Û���Ú�����Ù��Ø:، وقوله٨٢: الكهف ��m��À��¿����������¾��½��¼��»Ál:، مع قوله٧٩: الكهف

ã��â���á���à��ß �l٧٩: النساء .  

  . ١٠: اجلن ��m��´��³��²��±��°��¯����®��¬����«���ª������©���¨��§��¦l:وإما مع حذف الفاعل كقوله تعاىل -٢
 .   ٨٠: الشعراء ��m�Æ��Å��Ä��Ã��Â�l:×وإما أن يسند إىل حمله القائم به كقوله تعاىل عن إبراهيم  -٣
فإنه إذا دخل يف العمـوم  . ٦٢: الزمر��mb��a��`���_ �l:تعاىل كقولهاملخلوقات وإما أن يدخل يف عموم  -٤

ومن هذا الباب أمساء  ،وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم ،أفاد عموم القدرة واملشيئة واخللق
وال  ،فال يفرد االسم املانع عن قرينـه  ،اخلافض الرافع ،ملعز املذلا ،والضار النافع ،اهللا املقترنة كاملعطي املانع

وكل ما يف  ،اقتراما من العموم والشمول الدال على وحدانيته ملا يفاالمسني مع بني بل جي الضار عن قرينه؛
وكـل   ،وما يف الوجود من غري ذلك فهو من عدله ،الوجود من رمحة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعاىل

  .)٣(، وكالمها خري ال شر فيه بوجهوكل نقمة منه عدالً منه فضالً نعمة

، إمنا هو بإضافته إىل الناس واملخلوقات؛ إذ اخلري والشر )٤(وأما تقسيم القدر الذي جيب اإلميان به إىل خري وشر
يف نفس صفة الرب وفعله  ، ال-يف املخلوق املفعول: أي-من جنس اللذة واألمل والنفع والضر، وذلك يف املَقضي املُقَدر

. خري وحكمة ومصلحةوقضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل القائم به، فإن قطع يد السارق شر مؤمل ضار له، وأما 

                                           

، معارج القبول ٧٢٦-٢/٧٢٤، ٢٨٨-١/٢٨٧مكتبة العبيكان، بدائع الفوائد، البن القيم، . ط ،٥١٣-٢/٥٠٩شفاء العليل: انظر )١(
 . ١/٢٩١بشرح سلم الوصول يف التوحيد

 . ٥٣٥-١/٥٣٤الدعاء يف صالة الليل وقيامه، : صالة املسافرين وقصرها، باب: مسلم، كتاب )٢(
-١/٣٧٣، شرح األصبهانية٥١٢-٥١١، ٤٤٧، ٩٧-٨/٩٣وى، جمموعة الفتا٤١٠-٥/٤٠٩، ١٤٣-٣/١٤٢منهاج السنة : انظر)٣(

 �mD��C��B��Alمن أن   >، جواب أهل العلم واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن ٤٢٩-٤٢٦أخرى دار املنهاج . ، ط٣٧٧

 .مكتبة العبيكان. ط ٧٣٨-٢/٧٣٧، شفاء العليل١٢٣-١٢١تعدل ثلث القرآن، البن تيمية
 ".وقنِي شر ما قَضيت" :>، وكذلك القول يف قوله"وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره": يعين يف حديث جربيل )٤(
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خري وهو الوجه الذي نسب فيه إىل اخلالق سبحانه وتعاىل مشـيئة وخلقًـا    :أحدمها: فكل ما كان شرا فله وجهان
  . شر وهذا بالنسبة إىل احملل القائم به :والثاينالغة، وتكوينا، ملا فيه من احلكمة الب

وإمنا يدخل الشر اجلزئي اإلضايف يف  وذا يعلم أن الشر ال يدخل يف القضاء و القدر اإلهلي بوجه من الوجوه
وقد يكـون   ،ا بالنسبة إىل حمل آخروخري، ، ويكون شرا بالنسبة إىل حمل، -يف املخلوق املفعول: أي-املَقضي املُقَدر

وهذا الشر اجلزئي اإلضايف لـه  ا بالنسبة إىل احملل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه بل هذا هو الغالبخري ،
فاهللا تعاىل مل خيلق شرا حمضا من مجيع الوجوه، فإن حكمته سبحانه وتعاىل تأىب ذلك، . حكمة يصري ا من قسم اخلري
  .)١(د شيئًا يكون فسادا وشرا من كل وجه، وال مصلحة يف خلقه بوجهفال ميكن يف جانبه تعاىل أن يري

ما كان يف جمرى عادته تعاىل على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء، وما يكون على وجه :(قوله-ج
  .)نقول بقدر !وملاذا مل يكن على خالفه؟ ؟يقع لعقل قاصر أن يقول مل كان

وتأثره بأصلني من أصول املعتزلة ومها التحسني والتقبـيح  الرازي ملذهبه األشعري،  مبخالفةهذا التفريق مشعر  :أوالً
جيوز عنـدهم   ، كما ال)٢(وال قبحهذلك أن عقل األشاعرة ال يدل على حسن شيء  ؛أل العقليني، وتعليل أفعال اهللا

   .  صرف اإلرادةبل إنه تعاىل يفعل حملض املشيئة و ،)٣(تعليل أفعال اهللا بشيء من األغراض واملصاحل

القضاء والقدر من أفعال اهللا تعاىل، واهللا سبحانه وتعاىل حكيم ال يفعل شيئًا عبثًا، وال لغري معـىن ومصـلحة   : ثانيا
وحكمة هي الغاية املقصود بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل، وقد يعلم بعض العباد من 

ال يعلمون ذلك، وعقول العاملني ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عـن اإلحاطـة    حكمته ما يطلعهم عليه، وقد
، )٤(بتفاصيل حكمة الرب سبحانه وتعاىل، بل ما حصل للخالئق كلهم من العلم ا كنقرة عصفور من البحر احملـيط 

  . فتخصيص ما أدركه العقل بالقضاء، وما مل يدركه بالقدر باطل ال أصل له

كالم  اجلمع بني وجود اخلري والشر يف العامل وقضاء اهللا وقدره الشامل النافذطيب يف حماولة كما نقل  ابن اخل
�����m¡��¢��£������¤��¥��¦���§��¨��©��ª:فقال يف تفسريه لقوله تعاىلالفالسفة دون اعتراض عليه كأنه مقر له 

«���¬��®��̄��°��±��²��³��́���µ����¶����¸��¹��º��»���¼���½�����¾���l دلت هذه اآلية (، ٧ :غافر
ودلت الدالئل اليقينيـة  . على أن املقصود بالقصة األوىل يف اخللق والتكوين إمنا هو الرمحة، والفضل، واجلود، والكرم

                                           

مكتبة العبيكان، بدائع الفوائد البن . ، ط٢/٧٣٣، شفاء العليل١٣٤-١/١٣٣، جامع الرسائل٥١٤-٨/٥١٢جمموعة الفتاوى: انظر )١(
، شرح ملعـة  ٧٤-٧٣،  شرح األربعني النووية البن عثيمني١/٢٩١يف التوحيد، معارج القبول بشرح سلم الوصول ٧٢١-٢/٧١٨القيم

حملمـد نعـيم   -أركانه حقيقتـه نواقضـه  -، كتاب اإلميان١٩٢-٢/١٩١، شرح العقيدة الواسطية البن عثيمني٦٦االعتقاد البن عثيمني
 .١٣٠-١٢٨ياسني

 !! -بزعمهم-مع أنه عقل مقدم على النص عند التعارض )٢(
انظر مذهبهم يف التحسني  . ٣٢٣املواقف يف علم الكالم لإلجيي)) ال حكم للعقل يف حسن األشياء وقبحها:(( املواقف يقول صاحب)٣(

 . ٢٢٨-٨/٢٢٤، وكالمهم يف عدم جواز تعليل أفعال اهللا شرح املواقف٢١٦-٨/٢٠١شرح املواقف: والتقبيح
-٢/٥٣٠، شـفاء العليـل  ٤٢١أخرى دار املنهاج. ، ط١/٣٦٨، شرح األصبهانية٥١٤-٥١٣، ٩٧-٨/٩٣جمموعة الفتاوى: انظر)٤(

 .   مكتبة العبيكان. ، ط٥٣٧
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واجلمع بـني هـذين   .على أن كل ما دخل يف الوجود من أنواع اخلري والشر، والسعادة، والشقاوة فبقضاء اهللا وقدره
اخلري مراد مرضي، والشر مراد مكروه، واخلري مقضي به بالذات، : عوبة فعند هذا قالت احلكماءاألصلني يف غاية الص

  .)وفيه غور عظيم )١(والشر مقضي به بالعرض

����mA��B��C��D������E��F��G��H�������JI��K���L��M����N��O��QP��R��S��T��U��V:يف تفسريه لقوله تعاىل لكنه
XW���Y��Z��[��\��l مجع بني هذين األصلني ،١٠٧ :يونس:  

فيدخل فيه الكفر، واإلميان، والطاعة، والعصيان،  ،أن الضر واخلري واقعان بقدرة اهللا تعاىل وبقضائهفقرر  -١
أن منفرد باخللق واإلجياد والتكوين وأن اهللا  والسرور، واآلفات، واخلريات، واآلالم، واللذات، والراحات، واجلراحات

  . واإلبداع

أن اخلري مطلوب بالذات  و ،رجح جانب اخلري على جانب الشرنبط من اآلية ما يدل على أنه تعاىل واست -٢
  .اخلري مراد بالذات والشر مراد بالعرضوأن  ،وأن الشر مطلوب بالعرض

  : وحتليل كالمه ونقده من وجوه

يف الكون، وجوام يف  ذكر الفالسفة ما نقله الرازي عنهم يف معرض تفسريهم للشر املوجود :الوجه األول 
  :إال أن أهل السنة يقررون األمور التالية )٢(اجلملة موافق لكالم أهل السنة

أن اهللا سبحانه وتعاىل يفعل مبشيئته وقدرته وإرادته، وأفعاله صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل، كمـا   -١
 .)٣(هي ناشئة عن أسباب ا فعل

هي املشيئة، وإرادة دينية هي احملبة، واحملبة غري املشيئة، فمشـيئة  أن لفظ اإلرادة ينقسم إىل إرادة كونيه  -٢
الرب موجبة لوجود الشيء، وعدم مشيئته موجب لعدم وجود الشيء، ومشيئته متناولة لكل موجود ال 

                                           

إثبات الفالسفة لإلرادة لفظي ال طائل حتته، وإمنا هو للتمويه والتلبيس فظاهر العبارة العسل، وباطنها السم الزعـاف، فلـيس    )١(
م على سبيل اللزوم مثل لزوم الضوء عن الشمس، والظل عن املقصود باإلرادة هنا القصد واالختيار ألن فيضان اخلري من اهللا عنده

الشخص، فاخلري يفيد اخلري ال على سبيل قصد بل على أنه الزم عنه ألن ذاته خري وما يلزم عنه جيب أن يكون خريا، وأمـا الشـر    
ات املمكنة، واهللا يرضى به ألنه الوجه فوجوده يف العامل وجود عرضي، فال يرجع عندهم إىل فعل اهللا وإرادته، وإمنا يرجع إىل املوجود

األبلغ يف اإلمكان، واهللا عندهم ال يعلم إال اخلري وهو املقصود بالذات، أما الشر وإن كان يرضى وجوده إال أنـه ال يعلمـه علمـا    
ال اختيار فيه، ويف هذا نفي  ففعل اهللا  على هذا ضروري!!! تفصيليا ألنه مرتبط باجلزيئات املتروك أمرها إىل األفالك والعقول التالية

. -ومنها قدرته على إجياد عامل أفضل مـن هـذا العـامل   -إلرادة اهللا وعلمه بكل شيء، وتدبريه لكل شيء، وقدرته على كل شيء
،كتاب مفهـوم اخلـري   ٤٢-٣٧الرسالة العرشية البن سينا: انظر!!والعجب من إيراد ابن اخلطيب هذا الكالم دون أدىن اعتراض عليه

،جهود شيخ اإلسالم ابن تيميـة  ٤٠٠-٣/٣٦٤،  القضاء والقدر للدسوقي -دراسة مقارنة يف فكر ابن سينا-ر يف الفلسفة اإلسالميةوالش
 . ٤٢٣يف الرد على ابن سينا،

. ، خمتصر الصواعق املرسلة، ط٤٣١أخرى دار املنهاج.، ط٣٧٨-١/٣٧٧، شرح األصبهانية٩٤، ٣٩-٨/٣٧جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
 .٦٨، احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند الفالسفة واملتكلمني١/٣٢٢ت البحوث العلمية، إدارا

 . مكتبة العبيكان. ،  ط٥٧٥، ٢/٥٣٧، شفاء العليل٨/١٤٥جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
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خروج لشيء عن مشيئته كما ال خروج له عن علمه، فسبحانه أن يكون يف مملكته ما ال يشـاء أو أن  
ن، وإن كان فيها ما ال حيبه وال يرضاه، وإن كان حيب الشيء فال يكون لعدم مشيئته يشاء شيئًا فال يكو
 . )١(له، ولو شاءه لوجد

فهو مراد  ،مطلوب حمبوب لذاته وملا فيه من اخلري: فاملراد لنفسه، مراد لنفسه ومراد لغريه: أن املراد نوعان  -٣
ا للمريد وال فيه مصلحة له بالنظر إىل نفسه مقصودقد ال يكون يف : واملراد لغريه .إرادة الغايات واملقاصد

مراد له مـن حيـث    ،فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته ،وإن كان وسيلة إىل مقصوده ومراده ،ذاته
ـ   :فيجتمع فيه األمران ،إفضاؤه وإيصاله إىل مراده  اهللابغضه وإرادته وال يتنافيان الختالف متعلقهمـا ف

ا إىل ما هو أحب إليه ينايف ذلك إرادته لغريه وكونه سبب بغضه يف ذاته والسبحانه وتعاىل يكره الشيء وي
، وشرطًا يف وجود ما هو حمبوب له، واهللا سبحانه على كل شيء قدير لكن ما من شـيء إال  )٢(من فوته

نه وله ضد ينافيه وله الزم البد منه، فيمتنع وجود الضدين معا، أو وجود امللزوم بدون الالزم، وهو سبحا
، وهو مريد لذلك كله قاصد له )٣(إذا اقتضت حكمته خلق شيء فالبد له من خلق لوازمه ونفي أضداده

 .  )٤(إما قصد الغايات والنهايات، أو قصد الوسائل واللوازم

  :)٥(أن هذا البحث خمالف ألصول الفالسفة وأصول الرازي :الوجه الثاين

ال يتأتى إال مع القول بأن فاعل العامل مريد قادر خمتار، ومع  فألن هذا البحث :أما خمالفته ألصول الفالسفة
القول بتعليل أفعاله باملصاحل والغايات، والفالسفة ال يقولون بواحد من هذين األصلني، فكالمهـم هـذا منـاقض    

م قول والفالسفة هل((:يف معرض حديثه عن أقوال الناس يف احلكمة -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية . )٦(ألصوهلم

                                           

 . مكتبة العبيكان. ط ١/١٩٢شفاء العليل: انظر )١(
،  جواب أهل العلم ٤٧٨-٨/٤٧٧، جمموعة الفتاوى٣/١٦٤منهاج السنة: وانظر .دار الكتاب العريب. ، ط٢/١٩٠مدارج السالكني ) ٢(

، زاد ١٥٧-١٥٦، ١٥١-١٤٩، اموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، اموعـة الثانيـة،   ١٢٨واإلميان 
 .     ٢٥٣-٢٥٢، شرح العقيدة الطحاوية٣/٢٢٩املعاد

أخـرى دار املنـهاج   .،  ط٣٧٠-١/٣٦٧، شرح األصبهانية٥١٣-٨/٥١٢جمموعة الفتاوى: نظروا. ٤١٥-٥/٤١١منهاج السنة )٣(
شـرح  -، جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني دار الكتاب العريب. ، ط٤١٢-١/٤٩٠، مدارج السالكني٤١٧

 . ٢٠٢-٣/٢٠١-حديث جربيل
  .مكتبة العبيكان. ط ٧٠٠-٢/٥٧٧شفاء العليل: انظر )٤(
 .٢٠٠-٨/١٩٩حاشية السيالكويت على شرح املواقف:انظر )٥(
يرد الفالسفة صفة اإلرادة إىل العلم، وينفون أن يكون هللا قصد يف فعله، وأن تكون أفعاله لغايـة  وغـرض وإرادة، يقـول ابـن      )٦(

بينا أن العلم الذي له هو بعينه اإلرادة الـيت   لكن واجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه، وال مغايرة املفهوم لعلمه فقد:((سينا
اإلشـارات  )) األول احلق يفعل شـيئًا ألجـل شـيء، وأن لفعلـه لميـةً     ...من أن : فما أقبح ما يقال:((، ويقول٢/١٠٧النجاة)) له

ففعلـه أجـل مـن    :(( ل،  ويقـو ٣/١٢٩اإلشارات والتنبيهات)) فإذن اجلواد وامللك احلق ال غرض له: ((، ويقول٣/١٢٣والتنبيهات
املوجود وفق املعلوم وعلى أحسن النظام من غري انبعاث قصـد وطلـب مـن األول    :((،ويقول٣/١٢٩اإلشارات والتنبيهات)) اإلرادة..

احلكمة والتعليـل يف أفعـال اهللا عنـد     ،٢٨، ٢٣-١٧الرسالة العرشية البن سينا :،وانظر٢٩٩-٣/٢٩٨اإلشارات والتنبيهات)). احلق
 .  وما بعدها ٨٦املتكلمنيالفالسفة و
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إنه موجب بذاته : فإم يقولون. وغري ذلك من الضرر ال ميكن دفعه أن ما يقع من عذاب النفوس: وهو. أبعد من هذا
الشر  :وقد قالوا أيضا. إنه موجب مبشيئته وقدرته ملا يفعله لكانوا قد أصابوا :ولو قالوا. وكل ما يقع هو من لوازم ذاته

وهذا صحيح؛ لكن هذا يستلزم أن يكون اخلالق قد خلق حلكمة معلومـة  . الوجود ا مع اخلري يفيقع يف العامل مغلوب
    )١()).ا ففي قول كل طائفة نوع من احلق ونوع من الباطلوإال فمع انتفاء هذين يبقى الكالم ضائع ،تسلم وال تعد

الشـر مطلـوب    أن اخلري مطلوب بالذات، وأن:(فألنه إما أن يقصد بقوله وأما عن خمالفته ألصول الرازي
من أن اهللا فاعـل بالـذات ال بالقصـد     ما قصده الفالسفة )بالعرض، أن اخلري مراد بالذات، والشر مراد بالعرض

مـراد  راد لنفسـه  ، فاملمراد لنفسه ومراد لغريه :من أن املراد نوعان :وإما أن يقصد به ما قاله أهل السنةواالختيار، 
األول  قصدفإن ، )٢(ريه هو مراد بالعرض لكونه وسيلة إىل املراد احملبوب لذاتهبالذات حمبوب هللا مرضي له، واملراد لغ

الثـاين فقـد    قصدإن و!!فقد ألزم نفسه بإنكار اإلرادة والقدرة والعلم مع أنه صرح بإثباا فظهر تناقضه واضطرابه
 :الذي يرىخالف مذهبه األشعري 

 .  املشيئة، وهي الرضا واحملبةفاإلرادة واحدة هي  عدم التفريق بني نوعي اإلرادة، -١

أن أفعال اهللا ال تعلل باحلكم واملصاحل، واحلكمة ليست مقصودة مطلوبة بالفعل بل مترتبة عليه، وحاصلة  -٢
 . عقبه

 .أنه ال تأثري لألسباب والعلل يف مسبباا، وإمنا يرجع مظنة التأثري إىل جمرد االقتران والعادة -٣

وعلى كل وجـه فاالضـطراب   !! أصول مذهبه األشعري اضطراب وتناقضفإقراره ذا القول مع التزامه ب
  !!والتناقض مالزم له

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . ٨/٣٨جمموعة الفتاوى) ١(
ظهر لكل ذي لب الفرق بني قول الفالسفة وقول أهل السنة واجلماعة يف دخول الشر يف العامل، ومن العجب أن جتد أحد الكـاتبني   )٢(

القضاء : ني كما بني الثَّرى والثُّريا، انظروالفرق بني القول!!! يف املسألة وكأما من مشكاة واحدة -:–يورد قول ابن سينا، وابن القيم 
 .  ١٥٦-١٤٩والقدر لعبد الكرمي اخلطيب، 
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يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر، وتعريفات الرازي للقضاء والقدر، وما  وبعد مناقشة منهج الرازي
  :ذهب إليه من فروق بينهما أخلص إىل ما يلي

  : النتائج
األصول اليت ال تعلم إال بالعقل احملض، فـال ميكـن    املسائلالرازي من مسائل القضاء والقدر عند  - ١

 !بالسمع االستدالل عليها

 !منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر مستقى من منهج املعتزلة - ٢

وإن وافق املعتزلة يف أن العقل مصدر مستقل يف إثبات القضاء والقدر وما يتعلق بـه مـن   الرازي  - ٣
معرفة حسن األشياء وقبحها وأحكامها وترتب اجلزاء عليها، فقد طريق إال أنه خالفهم يف  مسائل،

  . ألغى دور العقل يف ذلك بالكلية

 !زعم الرازي أن األدلة السمعية ظنية ال تفيد اليقني - ٤

 قول الرازي بأن األدلة السمعية ظنية ال تفيد اليقني من أعظم السفسطة عقالً، ومن أعظم اإلحلاد يف - ٥
 !يف تعليمه البيان والقرآن ألكالم اهللا تعاىل شرعا، وصاحبه جحد نعمة اهللا 

فطعن يف داللـة   !ابتدع الرازي قوالً مل يسبق إليه؛ حني زعم أن األدلة السمعية ظنية ال تفيد اليقني - ٦
 !األدلة النقلية طعنا ليس له نظري

متواترة كانت –بالقرآن الكرمي وبالسنة ذهب الرازي إىل أن االستدالل على مسائل القضاء والقدر   - ٧
 ! وباإلمجاع، غري جائز -أو آحاد

متـواترة  –قرر الرازي أنه ال ميكن االستدالل على مسائل القضاء والقدر بالقرآن الكرمي وبالسـنة   - ٨
 !وباإلمجاع -كانت أو آحاد

و إللزام اخلصم ذكر الرازي لنصوص الكتاب والسنة يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر إمنا ه - ٩
 !واالعتضاد ا ال لالعتماد عليها والتلقي منها

األدلة السمعية ليست عمدة للرازي يف مسائل القضاء والقدر، وال أصالً لعلمه ا، وإمنـا هـي    - ١٠
 !عاضدة للعقل، وحجة على من ينازعه من املصدقني بالسمع

 .ء والقدرمسائل القضا استدل الرازي بقياس الغائب على الشاهد على بعض - ١١

بقياس الغائب على الشاهد، فتارة يثبته ويؤيده ويستدل به،  تناقض الرازي يف موقفه من االستدالل - ١٢
 ! وتارة ينفيه ويفسده ويبطله

هو حبسب القول ال حبسب ما يستحقه القيـاس   له ورده لقياس الغائب على الشاهد الرازي قبول - ١٣
 !العقلي
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ومن مث رجح األدلة  فيما بينها، وتتعارض مع األدلة العقليةزعم الرازي أن األدلة النقلية تتعارض  - ١٤
 !العقلية عليها

 .العقل الصريح ال خيالف النقل الصحيح، بل يوافقه، ويعاضده، ويؤيده - ١٥

التعارض بني األدلة اليقينية ممتنع؛ سواء كانت كلها عقلية أو كلها مسعية، أو بعضها مسعي وبعضها  - ١٦
 .عقلي

النقلية، فما وافق أدلته العقلية كان حمكما، ومـا   ية حاكما على النصوصاختذ الرازي أدلته العقل - ١٧
 !خالفها صار متشاا

اجته الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر أربع اجتاهات؛ اإلثبات، أو التأويل،  - ١٨
  !أو التفويض، أو التوقف والسكوت، واملعول على سلوكه هلذه االجتاهات هو العقل

ا النصوص النقلية الصحيحة الدالة علـى  أهل األهواء والبدع جعلولرازي ومن على شاكلته من ا - ١٩
 .أقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غري فرقان مبنيحيث  ،عضني مسائل القضاء والقدر

يف مسائل القضاء والقدر، ليس لكون السمع جاء ـا؛   قبول الرازي لداللة بعض األدلة السمعية - ٢٠
 !اده أن العقل دل عليهاوإمنا العتق

إن كل ما حيتاج الناس إىل معرفته من مسائل االعتقاد اليت جيب اعتقادها قد بينه اهللا ورسوله بيانا  - ٢١
 .شافيا قاطعا للعذر

إن اهللا سبحانه وتعاىل قد بين األدلة العقلية اليت يحتاج إليها يف العلم مبسائل االعتقاد ما مل يقـدر   - ٢٢
 . درهأحد من املتكلمني ق

أن القرآن الكرمي مشـتمل  و رغم تقرير الرازي أن من مقاصد القرآن الكرمي إثبات القضاء والقدر - ٢٣
على الدالئل على املذهب احلق يف مسائل القضاء والقدر، وأنه شفاء من املذاهب الباطلة فيهـا ويف  

لنبوية يف تقرير وإثبات إال أن هذه املقدمات مل تسقه إىل االعتماد على القرآن الكرمي والسنة ا غريها
 !مسائل القضاء والقدر، وإمنا اعتمد يف تقريرها على حمض عقله

اعترف الرازي باحتواء القرآن على األدلة العقلية الدالة على أصول الدين، لكنه سلك طريقًا آخر  - ٢٤
 !يف تقريرها

ع، وإمنا دله عليه اعترف الرازي أن اعتقاده يف القدر مل يتلقاه عن كتاب وال عن سنة وال عن إمجا - ٢٥
 !عقله

وافق الرازي أهل السنة واجلماعة يف اعتقاده أن كل شيء مقَدر يف ذاته ويف صـفاته، وأن اهللا مل    - ٢٦
خيلق شيئًا من غري تقدير، إال أن هذه املقدمات مل تسقه إىل إثبات حكمة وغاية مقصودة بالفعـل،  

 !وإمنا جمرد إرادة شاملة نافذة تعمل بال غاية وال معىن

 .  مل يعرف الرازي القضاء والقدر بتعريف جامع شامل مشتمل على املراتب - ٢٧
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مل يستقر الرازي على تعريف واحد للقضاء والقدر، بل قد يذكر أحيانا أكثر من تعريف يف موطن  - ٢٨
 .واحد

جاء تعريف الرازي يف بعض املواطن للقضاء موافقًا ملا عرف به القدر؛ حيث عرف كل منـهما   - ٢٩
 .  لعلم واحلكم الذي البد من وقوعه، ومرة باإلرادة، ومرة باإلجياد والتكوينبا: مرة

متأثرا يف ذلك باملعتزلة  معىن التقدير يف حق اهللا تعاىل بالعلم باألشياء واإلخبار عنهاحصر الرازي  - ٣٠
 .كما عرفه خبالف ذلك

 . ء والقدر والتقديرمل يتعرض الرازي لذكر مرتبة الكتابة يف اللوح احملفوظ يف تعريفه للقضا - ٣١

فرق الرازي بني القضاء والقدر، وجاء تفريقه بينهما إما خمالفًا صراحة لنصوص الكتاب والسنة، أو  - ٣٢
 .ليس عليه دليل واضح من الكتاب والسنة

أقر الرازي بأن اخلري والشر والنفع والضر بقضاء اهللا وقدره، إال أنه أشكل عليه ذلك فسـلك يف   - ٣٣
 .النافذ ثالثة مسالك والشر يف العامل وقضاء اهللا وقدره الشامل بني وجود اخلرياجلمع 

مرتع أشعري كالمي، ومـرتع فلسـفي   : يف تفسري الرازي لدخول الشر يف العامل تقامسه مرتعان - ٣٤
 .إحلادي

قرر الرازي يف مواطن أن اخلري غالب على الشر واألمل واآلفة، فكل ما يف العامل من حمنـة وبليـة    - ٣٥
قيقة رمحة وحكمة؛ لكنه يف مواطن أخرى تناقض وجنح إىل أن الدنيا طافحـة  ومشقة، فهو يف احل

بالشرور واآلفات، فالغالب يف هذا العامل ليس اللذة بل هي نادرة جدا، بل السائد إما األمل وإما دفع 
ل األمل، إىل أن ذهب إىل أنه ليس يف هذه الدنيا لذة البتة، بل ليس إال أمل أو خالص من أمل، وانتقا

 !!إىل آخر

  :نقض الرازي بعض أصول الفالسفة يف موضع إال أنه قررها يف موضع آخر، ومن ذلك - ٣٦

  !!إن ما يقصد إليه فقضاء وما يلزمه فقدر، مث قال بذلك: أنكر على الفالسفة قوهلم  -١

  !العامل إن اهللا فاعل بالذات، مث مال إىل ذلك حني أشكل عليه دخول الشر يف: أنكر على الفالسفة قوهلم -٢

عرض منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر، ومعىن القضـاء   حبمد اهللا وتوفيقه وذا يكتمل
  .إىل موقف الرازي من مراتب القضاء والقدربعون اهللا نتقل بعد ذلك أو والقدر عند الرازي، ونقده،
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  :توطئة
  :الرازي من مراتب القضاء والقدر حيق التقدمي ببيان أمور قبل البدء يف احلديث عن موقف

، ومذهب أهل السنة واجلماعة إثبات الصفات الفعليـة  الفعليةأل أل أل أل أن القضاء والقدر من صفات اهللا  :األمر األول
غري املقضي،  وتتعلق مبشيئته، والتفريق بني الفعل واملفعول، فالفعل غري املفعول، والقضاء أل االختيارية اليت تقوم باهللا

قائمة بذاته، متعلقة مبشيئته واختياره، أما املفعول فهو بائن خملوق منفصل  أل، وعليه فأفعال اهللا )١(والقدر غري املُقَدر
  . )٢(عنه

  :مل يؤمن ا مل يؤمن بالقضاء والقدر أن للقضاء والقدر مراتب من: األمر الثاين

  .  قبل إجيادهم نعاملولق اخلالسابق مبا  اهللا علم :املرتبة األوىل   
  .كتابة ذلك يف الذكر عنده قبل خلق السموات واألرض :الثانيةاملرتبة    

تناولة لكل موجود ال خروج لكائن عن مشيئته ممشيئته ف ،وقدرته الشاملة ،النافذة تعاىل مشيئة اهللا :الثالثةاملرتبة    
  .كما ال خروج له عن علمه

  . )٣(ودخوهلا حتت قدرته ومشيئته كما دخلت حتت علمه وكتابه ، تعاىل ألفعال املكلفنيخلق اهللا: املرتبة الرابعة   

 ، خريه وشـره  بالقدر –أهل السنة واجلماعة –وتؤمن الفرقة الناجية  ((:-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 تعاىل علم ما اخللق عـاملون  اإلميان بأن اهللا: فالدرجة األوىل: على درجتني كل درجة تتضمن شيئني واإلميان بالقدر

مث كتب  ،وعلم مجيع أحواهلم من الطاعات واملعاصي واألرزاق واآلجالوأبدا،  بعلمه القدمي الذي هو موصوف به أزالً
وهو اإلميان  ،وقدرته الشاملة ،النافذة تعاىل فهو مشيئة اهللا: أما الدرجة الثانيةو.....،اهللا يف اللوح احملفوظ مقادير اخللق

 ،وأنه ما يف السموات واألرض من حركة وال سكون إال مبشيئة اهللا سبحانه ،ن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكنبأ
فما من خملوق يف ، وأنه سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير من املوجودات واملعدومات ،ال يكون يف ملكه إال ما يريد

  . ))الق غريه وال رب سواهال خ ،األرض وال يف السماء إال اهللا خالقه سبحانه

    :ال تعارض بني القدر والشرع، وال بني تقدير اهللا للمعاصي وبغضه هلا: األمر الثالث

 ،ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسـله ((: تتمة لكالمه السابق -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
وال  ،ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،سطنيوهو سبحانه حيب املتقني واحملسنني واملق. واهم عن معصيته

  .))وال يرضى لعباده الكفر وال حيب الفساد ،وال يأمر بالفحشاء ،وال يرضى عن القوم الفاسقني ،حيب الكافرين

                                           

 . مكتبة العبيكان. ط ١/٢٨٥شفاء العليل  )١(
-٣/١٢٠٤، موقف ابن تيمية من األشاعرة٢٩٨-٢/٢٩٧خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل، للبخاري، : انظر )٢(

١٢١٣ . 
،طريق اهلجرتني وباب السـعادتني  ٤٠٥-١/٤٠٤العقيدة الواسطية، ضمن جمموعة الرسائل الكربى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية،: انظر )٣(

 .مكتبة العبيكان. ط ٢٠٣-١/١٣٣، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، البن قيم اجلوزية١٩٣-١/١٩٢البن القيم
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    :القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة، وأم يفعلوا باختيارهماحلكمة وال تنايف بني إثبات : األمر الرابع

والعبد هو املؤمن  ،والعباد فاعلون حقيقة واهللا خالق أفعاهلم((: خامتًا كالمه السابق -:-يقول شيخ اإلسالم
واهللا خـالقهم وخـالق قـدرم     ،وللعباد قدرة على أعماهلم وهلم إرادة ،واملصلي والصائم ،والكافر والرب والفاجر

ويغلو فيها قوم من أهل اإلثبات حىت سـلبوا العبـد   ...دريةيكذب ا عامة الق: وهذه الدرجة من القدر....وإرادم
  .)١())وخيرجون عن أفعال اهللا وأحكامه حكمها ومصاحلها ،قدرته واختياره

  : الصوابإذا تقرر هذا فإن الرازي قد عدل عن 

  :إال أنه سريا على مذهبه األشعري يرى )٢()صفة اهللا القضاء( :بأنفمع إقراره -أ

فليست عبارة عن حالة ثابتة لـذات اهللا  : وأما الصفات الفعلية(:يقول ألاالختيارية باهللا منع قيام األفعال  -١
 . )٣()تعاىل وال معىن قائم بذات اهللا

، فالقضاء إذا كان مبعىن اخللق فهو عني املقضي، والقدر إذا كان )٤(أن الفعل هو املفعول واخللق هو املخلوق -٢
 . )٥(مبعىن التقدير فهو عني املُقَدر

عند تقديره للموجودات وإجيادها نعت وال صفة، بل حاله قبل أن يفعل وبعد أن  ألوعلى هذا فال يتجدد هللا 
صفات اهللا تعاىل (:الرازييقول . يفعل سواء، مل يتجدد عندهم إال جمرد التعلق، وهو اعتباري ال وجود له يف اخلارج

العدل هو إثبات أن اإلله عامل (:ويقول)٧()ة مرتهة عن التغريصفاته أزلية قدمي(:ويقول )٦( ،)مرتهة عن احلدوث والتجدد
  .  )٩)(٨()قادر حي مع االعتراف بأن صفاته ليست حادثة وال متغرية

                                           

. ١٥٠-٣/١٤٨، جمموعـة الفتـاوى  ٤٠٥-١/٤٠٤ة الرسائل الكربى، لشيخ اإلسالم ابن تيميـة، العقيدة الواسطية، ضمن جمموع)١(
 .١٦٩-١٦٣، شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، للفوزان٤٥٠-٨/٤٤٩جمموعة الفتاوى:وانظر

 .جملس دائرة املعارف العثمانية.ط. ٢٤٦األربعني يف أصول الدين  )٢(
 . ٤١مساء اهللا تعاىل والصفاتلوامع البينات شرح أ )٣(
، )١٨٠-١٧٨ص٤ج٢مــج(، )١٣٥-١٣٤ص١ج١مــج(، )٥٤ص١ج١مــج(، )٣٦ص١ج١مــج(التفســري الكــبري: انظــر )٤(
 ). ٢٥٩ص٢٧،ج٩مج(، )١٢٥ص١٤ج٥مج(
 . ١٠٠-٩٩جمرد مقاالت األشعري: انظر )٥(
 ). ٢٨ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري) ٦(
 . ٤٣، املسائل اخلمسون)٢٤ص٢١ج٧مج(كبريالتفسري ال:وانظر). ٧٢ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ١٠٢ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري )٨(
، موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من اإلمام فخر الدين ٢٢٠-١/٢٠٨موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري الكبري: انظر للفائدة )٩(

 .  ٢٧٤-٢/٢٧٣الرازي يف اإلهليات 
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كل ما دخل يف الوجود من أنواع اخلري والشر، والسـعادة، والشـقاوة فبقضـاء اهللا    (أن إقراره ب مع -ب
وتصرحيه بأن اإلميان بالقدر )٢()ره مثقال ذرة يف السموات واألرضال يعزب عن سلسلة قضاء اهللا وقد(وأنه ) ١()وقدره

محل القدر الذي جيب اإلميان به علـى العلـم، والبيـان،    من واجبات اإلميان ومن شرائط صحته، إال أنه يرى أن 
ميان بأن والكتابة يف اللوح احملفوظ باطل، بل املراد بالقدر الذي جيب اإلميان به شيء آخر سوى ذلك؛ أال وهو اإل

  . خلقًا وإجيادا: أي الطاعات والشرور كلها من اهللا،

محل القدر على الكتابـة يف اللـوح   (":وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره : ">يقول يف معرض كالمه على قوله 
دث فيه رقوما خمصوصة باطل؛ ألن املسلمني أمجعوا على أن العلم بوجود اللوح احملفوظ، وبأن اهللا تعاىل أح..احملفوظ

واخلرب الذي ذكرناه يدل على أن اإلميان بالقدر . دالة على أحوال هذا العامل ليس من شرائط اإلميان، وال من واجباته
وجب أن يكون املراد من القدر ] فـ...[، فباطل أيضا)٣(وأما محل القدر على العلم واللسان..من شرائط صحة اإلميان

  . )٤()ما ذاك إال اإلميان بأن الطاعات والشرور كلها من اهللاو. شيئًا آخر سوى ذلك

فهو إما أن يذكر املراتب أو بعضها جامعـا  مل يكن عند الرازي ترتيب مقصود ملراتب القضاء والقدر، لذا 
  : بينها بواو العطف، أو ينص على ترتيب صحيح

�m�������m��l��k��j�������������w��v��u��t��s��r��q��p��o��n: يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل : مثال األول

�����~��}��|���{��z��y��xl ذه اآلية يف مسألة القضاء والقدر (، ١٨: الفرقان فالـذي  ... احتج أصحابنا
حكم اهللا عليه بعذاب اآلخرة، وعلم ذلك، وأثبته يف اللوح احملفوظ، وأطلع املالئكة عليه، لو صار مؤمنا لصار اخلـرب  

با، ولصار العلم جهالً، ولصارت الكتابة املثبتة يف اللوح احملفوظ باطلة، ولصار اعتقاد املالئكة جهالً، وكل الصدق كذ
   .)٥()ذلك حمال، ومستلزم احملال حمال، فصدور اإلميان منه حمال

د مـن  املـرا (، ٣٣: يونس ��m���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��Û���Ú��Ù�����Øl:ويقول يف تفسريه لقوله تعاىل
بذلك، وعلمه ال يقبل التغري واجلهل،  )٦(إما إخباره عن ذلك، وخربه صدق ال يقبل التغري والزوال، أو علمه: كلمة اهللا

علم اهللا تعلق بأنه ال يؤمن، وخربه تعاىل تعلق بأنه ال يؤمن، وقدرته مل تتعلق خبلق اإلميان فيه، بل : وقال بعض احملققني

                                           

ج ٦مـج (، )١٨ص١٣ج٥مـج (،)٢١٢ص٧ج٣مج(، )١٧٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري : رانظ). ٣٦ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري) ١(
-١٦٨ص ١٠ج٧مـج (،)١٥٧ص٢٠ج٧مـج (، )٦٤ص ١٩ج٧مج(، )٣٠ص ١٩ج٧مج(،)١٧٥-١٧٤ص١٧ج٦مج(، )٨٥ص١٦

 . ٦٤٨،٧٣٧أسرار  الترتيل). ١٩٣-١٩٢ص٣١ج١١مج(،)٢٠٣ص ٢٤ج٨مج(، )٣٤ص ٢٢ج ٨مج(،) ١٦٩
 . ٢٧، القضاء والقدر٩/٦، ١١٨-٨/١١٧الب العاليةاملط: ، وانظر٣/٧٣املطالب العالية  )٢(
فقد سبق أنه عرف كالً من !! وهذا من عجائبه وإن شئت فقل من اضطرابه وتناقضه. السابقأل البيان، وإخبار اهللا : بقصد باللسان )٣(

حكم اهللا تعاىل هو قولـه يف  (:يقول إخباره تعاىل األزيل،: بالعلم واحلكم الذي ال بد من وقوعه، وهو يقصد باحلكم: القضاء والقدر مرة
، من هـذا  ١٦٩، ١٣٦-١٣٤: راجع!! مبعىن العلم واخلرب، مث يأيت هنا وينكر أن يكون القدر ١/٢٢احملصول يف علم أصول الفقه )األزل

 . البحث
 . ١٩٤-١٩٣، القضاء والقدر٢٢٢-٩/٢٢١املطالب العالية  )٤(
 ). ٦٤-٦٣ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري )٥(
 !!هنا تأويله لصفة الكالم بالعلم يظهر )٦(
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تتعلق خبلق اإلميان فيه، بل خبلق الكفر فيه، وأثبت ذلك يف اللوح احملفوظ، وأشهد عليـه   خبلق الكفر فيه، وإرادته مل
مالئكته وأنزله على أنبيائه، وأشهدهم عليه، فلو حصل اإلميان لبطلت هذه األشياء، فينقلب علمه جهـالً، وخـربه   

  .)٢()الئكة واألنبياء كذبا، وكل ذلك حمال، وإشهاده باطالً، وإخبار امل)١( الصدق كذبا وقدرته عجزا، وإرادته كرها

أنه لـن   :املعىن(، ٥١: التوبـة  �m��}��|���{��z�����y��x��w��vl: قوله عند تفسريه لقوله تعاىل: ومثال الثاين
مقدر علينا مكتوب عند اهللا، وكونه مكتوبا عند يصيبنا خري وال شر وال خوف وال رجاء وال شدة وال رخاء إال وهو 

أن اهللا تعاىل ملا كتب مجيع األحوال يف اللوح احملفـوظ  (، لـ)٣()ل على كونه معلوما عند اهللا مقضيا به عند اهللاهللا يد
  . )٤()فقد علمها وحكم ا

  :إال أنهمجلة فقد أقر الرازي مبراتب القضاء والقدر  وعلى هذا

القضاء والقدر، بل جعـل املـراد   مل جيعل اإلميان بالقضاء والقدر على مراتب من مل يؤمن ا مل يؤمن ب - ١
 !!بالقدر الذي جيب اإلميان به هو اخللق واإلجياد دون غريه من املراتب

 . جيعلها حجة له وطريقًا إلثبات اجلرب - ٢

 .أثبت القضاء والقدر وأنكر احلكمة والتعليل - ٣

  :عرض موقفه من املراتب على أساسني  -بعون اهللا-لذا سيكون

  .من كل مرتبة من مراتب القضاء والقدرموقف الرازي : األول األساس

  .استدالل الرازي باملراتب على اجلرب، ومعارضته بني القدر والشرع: الثاين ساساأل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

 !!واحملبة والكرهالرضا يظهر هنا أن اإلرادة عنده مبعىن  )١(
 ).٨٨ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٨٥ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٨٥ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
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مرتبـة  : موقف الرازي من املرتبة األوىل من مراتب القضاء والقدر: املطلب األول
  :العلم

، إال أنه )١(ل القدر الذي جيب اإلميان به على علم اهللا السابق بأحوال العباد باطلمع اعتقاد ابن اخلطيب بأن مح
والنوم والغفلـة  ... واجبة الثبوت ممتنعة الزوال( ،)٢()علمه سبحانه وتعاىل صفة قدمية أزلية واجبة الوجود(بأن يعتقد 

على سبيل التفصيل من ( )٤()من الكليات واجلزئيات عامل جبميع املعلومات اليت ال اية هلا(فهو ،)٣()والسهو عليه حماالً
ال يعزب عن علمه مثقال ذرة ألبتـة أزالً   (، )٦()علم اهللا من األزل إىل األبد حميط بكل معلوم(و، )٥()األزل إىل األبد

دث الـيت  العلم بتفاصيل كائنات العامل واحلـوا (و، )٨()األحوال ما ال يعلمه غريه.. يعلم من تفاصيل(فـ؛ )٧()وأبدا
ا عام ملـعا( تعاىل وكونه ،)٩()حدثت يف املاضي واملستقبل ال حتصل إال عند اهللا تعاىل، وإال عند من أخربه اهللا عنها

منها : املعدومات واملوجودات، واملعدومات: املعلومات قسمان(فـ؛ )١٠()التعلق بالنسبة إىل الواجب واملمتنع واملمكن
موجودات ميتنـع عـدمها،   : دومات ال ميتنع وجودها، واملوجودات أيضا قسمانمعدومات ميتنع وجودها، ومنها مع

، )١١()وموجودات ال ميتنع عدمها، وكل واحد من هذه األقسام األربعة له أحكام وخواص، والكل معلوم هللا تعـاىل 
ستقبل، وعلم املعدوم أنه لو يدل على أنه علم املاضي، واحلال، وامل( ،٨٩: األعراف��mx��w���������v��u��t �l:تعاىل فقوله

من ظن باهللا تعاىل (، و)١٣()عامل باألشياء قبل كوا فال توجد إال على وفق العلم(أل ، فاهللا)١٢()كان كيف كان يكون

                                           

 .١٩٤-١٩٣، القضاء والقدر٢٢٢-٩/٢٢١املطالب العالية : انظر) ١(
 ). ١٠٢ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٩-٨ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
ص٢٩ج١٠مج(،)٤٣ص٢٧ج٩مج(،)١٠٢ص١٢ج٤مج(،)١٢٤ص٧ج٣مج(التفسريالكبري:وانظر).٣٦ص٢٧ج٩مج(التفسريالكبري)٤(

  ). ١٧٠ص٣٠ج١٠مج(،)٤٠ص٣٠ج١٠مج(،)٢٦٣
 ). ٣٤ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٢٥٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٢٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ٨٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٨(
 ). ١٠٧ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٩(
 ). ١٣٢ص١ج١مج(التفسري الكبري)١٠(
، )٢٣٠ص٢٠ج٧مـج (، )٨١ص١٨ج٦مـج (، )١٤٥ص١٥ج٥مـج (التفسري الكبري: وانظر). ١٦ص١٩ج٧جم(التفسري الكبري)١١(
 ).٢٨٩ص٢٩ج١٠مج(
 ). ١٨٠ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)١٢(
 ). ١٠٠ص٢٣ج٨مج(لكبريالتفسري ا)١٣(
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ثبت كونه تعاىل عاملًا باجلزئيات،  ( فقد ،)١()أنه خيرج شيء من املعلومات عن علمه فإنه يكون من اهلالكني اخلاسرين
  .  )٢()هر أن كل من أنكره كان كافرا قطعاوإذا ثبت هذا ظ

  :فرد على كل من: وقد رد الرازي على كل من خالفه يف ذلك

: ، وقد أبطل الرازي قوهلم، حيث قال عند تفسريه لقوله تعـاىل )٣(إن اهللا عامل بذاته: الذين قالوا :املعتزلة - ١
m���g��f����e��d��cb��a��`l تعاىل قوله( ،٧: األعراف: �m�a��`����g��cbl  يدل   ،٧: األعـراف

  .)٤()باطلإنه ال علم هللا قول  :وأن قول من يقول ،على أنه تعاىل عامل بالعلم

��m:حتج أصحابنا بقولـه ا(، ٥٢: األعراف �m��F��E��D��C��B��Al: ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
��F��E��Dl ٥()أعلمواهللا  ،ن أنه ليس هللا علمم :ملا يقوله املعتزلة اخالفً ،على أنه تعاىل عامل بالعلم(.  

_��`����m��m��l��kj��i���hg��f��ed��c���b��a:يقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  و 

o��nl ا تدل على إثبـات  : قال أصحابنا (،١٦٦: النساءا؛ وذلك ألدلت اآلية على أن هللا تعاىل علم
  . )٦()ىل نفسه وهو حمالعلم اهللا تعاىل، ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء إ

فهذه دالئل واضحة على أنه ال بد من اإلقرار بوجود الصفات هللا (: يقولإال أنه ما لبث إال أن تأثر م فتجده 
إال أنه بقي أن يقال مل ال جيوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية؟؟ فاملعىن من كونه قادرا كونـه  . تعاىل

لك الصحة معللة بذاته، وكونه عاملًا معناه الشعور واإلدراك، وذلك حالة نسبية إضـافية،  حبيث يصح منه اإلجياد، وت
    .)٧()!!وتلك النسبية احلاصلة معللة بذاته املخصوصة

العلم واإلدراك عبارة عن جمرد نسبة خمصوصة، وإضافة خمصوصة، فهذا قول قد ذهب إليه مجع عظيم ( :ويقول
   .)٩()وهو احلق. و املختار عندناواملتكلمني، وه )٨(من احلكماء

البداء جائز علـى اهللا  : قالت الرافضة(: ، يقول ابن اخلطيبألالذين جيوزون البداء على اهللا  :الرافضة - ٢
¥��¦��§��¨����m:فيه بقولـه  تعاىل؛ وهو أن يعتقد شيئًا مث يظهر له أن األمر خبالف ما اعتقده، ومتسكوا

                                           

 ). ١١٧ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٦٩ص  ٣٢ج ١١مج (التفسري الكبري:وانظر). ١٨ص٣١ج١١جم(التفسري الكبري)٢(
 . ٢٤٩-٤/٢٤٧، املغين يف أبواب التوحيد والعدل١٣١-١٢٩شرح األصول اخلمسة: انظر )٣(
 ). ٢٣ص١٤ج٥جم(التفسري الكبري)٤(
 ). ٩٤ص١٤ج٥جم(التفسري الكبري)٥(
ـ (التفسري الكـبري : ، وانظر)١١٢ص١١ج٤جم(التفسري الكبري)٦( ـ (،)١٥٩ص٢ج١جم ـ ( ،)١٨٣ص١٨ج٦جم -٣٣ص١٩ج٧جم

 ). ١٠٢ص٢٠ج٧مج(،)٣٤
 ). ٨ص٢٢ج٨مج(،)٢٢٦ص٢٠ج٧مج(،)٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٣٣ص١ج١جم(التفسري الكبري )٧(
 . ٢٦-٢١الرسالة العرشية: يقصد الفالسفة، انظر )٨(
، فكر اإلمام الرازي يف اإلهليات من خالل ٢٢١الكالمية والفلسفية وآراؤهفخر الدين الرازي : ، وانظر١٠٤-٣/١٠٣طالب العاليةامل)٩(

 .١/١٩٦تفسريه مفاتيح الغيب
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© �lألن علم اهللا من لوازم ذاته املخصوصة وما كان كذلك كان  ؛لواعلم أن هذا باط )١(،٣٩: الرعد
 )٢(.)الًدخول التغري والتبدل فيه حما

 وقد أبطل الرازي، )٤()إنه تعاىل ال يعلم اجلزئيات إال عند حدوثها(:الذي كان يقول: )٣(هشام ابن احلكم - ٣
 :قوله

من هذا الغيب أنه (، ٣٣: البقرة �m��n��m��l��k��j��i��h��g���fl :فقال عند تفسريه لقوله تعاىل
قبل أن خيلقه، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعاىل يعلم األشياء قبـل   ×تعاىل كان عاملًا بأحوال آدم 

  )٥(.)حدوثها، وذلك يدل على بطالن مذهب هشام بن احلكم يف أنه ال يعلم األشياء إال عند وقوعها

: احلديد��m��£��¢����¡���°��¯��®��¬����«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤ �l:لقوله تعاىلوقال عند تفسريه 

استدل مجهور أهل التوحيد ذه اآلية على أنه تعاىل عامل باألشياء قبل وقوعها، خالفًا هلشام بـن  ( ،٢٢
أنه تعاىل ملا كتبها يف الكتاب قبل وقوعها، وجاءت مطابقة لذلك الكتـاب  : احلكم، ووجه االستدالل

  )٦( .)ا بأسرهاعلمنا أنه تعاىل عاملًا 

فقد أفسد الرازي قوهلم بأن اهللا ال يعلم باجلزئيات؛ بل ألزمهم بدليلهم على إثبات علـم اهللا  : الفالسفة - ٤
إنه تعاىل مبدأ جلميع املمكنات، والعلم باملبدأ يوجب العلـم  : واحلكماء قالوا(:باجلزئيات، يقول الرازي

لم أن هذا الكالم من أدل الدالئل على كونه تعاىل عاملًـا  واع.  )٧(باألثر، فوجب كونه تعاىل عاملًا بكلها
جبميع اجلزئيات الزمانية؛ وذلك ألنه ملا ثبت أنه تعاىل مبدأ لكل ما سواه، وجب كونه مبدأ هلذه اجلزئيات 

                                           

 . ٥٢، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني٣٧-٢٤، التبصري يف الدين١١٣، ٨٩-١/٨٨مقاالت اإلسالميني: انظر )١(
 .٤٢-٤١الكاشف عن أصول الدالئل: وانظر). ٦٦ص١٩ج٧جم(ريالتفسري الكب)٢(
ا يزعم أن ربه طوله سبعة كان جمسم، من كبار الرافضة ومشاهريهم ،سكن بغداد ،من أهل الكوفة، اينيبأبو حممد هشام بن احلكم الش)٣(

 ،ويقول باجلرب الشديد ويبـالغ يف ذلـك  ، الم، فأحدث لنفسه عاألزلا يف وأنه مل يعلم شيئً ،ويزعم أن علم اهللا حمدث، أشبار بشرب نفسه
الرد على املعتزلة يف طلحة والزبري،  :منها، ا بصناعة الكالم له فيه مصنفات كثريةكان عارفً، وجيوز احملال الذي ال يتردد يف بطالنه ذو عقل

-٤٢٠،املواقـف لإلجيـي  ٧/٤٣٩،تراث العريبدار إحياء ال. ء، طسري أعالم النبال: انظر. األشياءالدالالت على حدوث ، القدر اإلمامة،
 . ٨٥/ ٨األعالم للزركلي، ٨/٣٣٤، لسان امليزان٤٢١

 . ١/١١٢مقالت اإلسالميني: وانظر ،)٢٣٩ص١٢،ج٤مج(التفسري الكبري) ٤(
 . )٢١٠ص٢،ج١مج(التفسري الكبري) ٥(
كم النقلية، والعقلية، واللغويـة، ورد عليهـا   وقد حكى الرازي يف تفسريه أدلة هشام ابن احل. )٢٣٧ص٢٩،ج١٠مج(التفسري الكبري )٦(

، )٢٠٥ص١٥ج٥مـج (، ) ١٩٦ص١٥ج٥مـج (، )١٦ص٩ج٣مـج (، )٣٦-٣٤ص٤ج٢مـج (التفسـري الكـبري  : وأبطلها، انظـر 
ــج( ــج(،  ) ٦-٥ص١٦ج٦م ــج(، )٨٠ص٢١ج٧م ــج(، ) ٨٤-٨٣ص٢١ج٧م ــج(، )٢٤ص٢٤ج٨م ، ) ٢٤٣ص ٢٩ج ١٠م
 . ٤٤٥-١/٤٣٩التفسري الكبريموقف الرازي من آيات الصفات يف : وانظر). ١٧٠ص٣٠ج١٠مج(
على دليل الفالسـفة، درء  -:-وانظر للفائدة كالم شيخ اإلسالم. ٥٨، عيون احلكمة، البن سينا، ٢٦-٢١الرسالة العرشية: انظر)٧(

 . ١٩٦-١٠/٣، ٤٣٤-٩/٣٢١التعارض، 
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باألثر، فوجب كونه تعاىل عاملًا ذه التغريات والزمانيات من حيث إا متغرية وزمانيـة وذلـك هـو    
   .)١()املطلوب

، إال أن الرازي مل )٢(بالكليات واجلزئيات ألهذا ويعد دليل احلكماء أحد أدلة الرازي العقلية على إثبات علم 
، آخذًا بدليل اإلحكام واإلتقان الذي استدل به أيضـا علـى   )٣(أن اعترض عليه يف بعض مؤلفاته–بعد ذلك –يلبث 

¾���¿���m��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À: ه لقولـه تعـاىل  مشول علم اهللا بالكليات واجلزئيات حيث يقول عند تفسري
���Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Çl وله تعاىلق(،٢٩: البقرة: m ���Ò��Ñ��Ð��Ï�����Îl  يدل  ،٢٩: البقـرة

 إذا وللسموات وما فيها من العجائب والغرائب إال، ا لألرض وما فيهاعلى أنه سبحانه وتعاىل ال ميكن أن يكون خالقً
إنه ال يعلـم   :فساد قول الفالسفة الذين قالوا :أحدها :وذلك يدل على أمور ،ا جبزئياا وكليااحميطً ،ا اكان عاملً
إن اهللا تعاىل  :وذلك ألن املتكلمني استدلوا على علم اهللا تعاىل باجلزئيات بأن قالوا ؛وصحة قول املتكلمني ،اجلزئيات

 ،ا مبـا فعلـه  ال بد وأن يكون عاملً هوكل فاعل على هذا الوجه فإن واإلتقان،حكام اإلفاعل هلذه األجسام على سبيل 
 ،األنه ذكر خلق السموات واألرض مث فرع على ذلك كونه عاملً ؛وهذه الداللة بعينها ذكرها اهللا تعاىل يف هذا املوضع

   .)٤()نمطابق للقرآفثبت ذا أن قول املتكلمني يف هذا املذهب ويف هذا االستدالل 

والرازي خصوصا على إثبـات   )٥( ومع أن دليل اإلحكام واإلتقان من األدلة اليت يستدل ا األشاعرة عموما
، إال أن هذا الدليل ال يساير أصوهلم ألم يدعون أن أفعال اهللا ال غاية هلا وال غرض، وأا غري معللـة  ألعلم اهللا 

  )٦(.يف املطالب العالية يضعفه وال يرتضيهبشيء، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الرازي 

  

                                           

 . ٥٣املعامل يف أصول الدين: وانظر). ٩ص١٣ج٥جم(التفسري الكبري)١(
 . ٢/٤٩١، املباحث املشرقية)٢١٥ص٢٤ج٨مج(، )١٩٠ص١٦ج٦مج(،) ٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري:انظر )٢(
 . ٣٠١الكالمية والفلسفية وآراؤهفخر الدين الرازي : ، وانظر١٢٦-٣/١١٩املطالب العالية: انظر )٣(
ــبري)٤( ــري الكــ ــج(التفســ ــر). ١٥٨ص٢ج١مــ ــبري:وانظــ ــري الكــ ــج(التفســ ، )١٨٢ص١ج١مــ
ــج( ــج(،)٨٨ص٢ج١م ــج(،)١٧٣ص٤ج٢م ــج(،)١٧٦ج٢م ــج(، )٢٠٢ص٤ج٢م ــج(، )١٢٤ص٧ج٣م ، )١٣١ص٧ج٣م
ج ٨مج(، )٦٨ص١٥ج٥مج(، )١٠ص١٣ج٥مج(، )١٠٢ص١٢ج٤مج) (٦١ص١١ج٤مج(، )١٦٣ص٧ج٣مج(،) ١٣٨ص٧ج٣مج(

، )٥٩ص٣٠ج١٠مج(، )٥٨ص٣٠ج١٠مج(، )٢٦٣ص٢٩ج١٠مج(، )٢٠٦ص٢٩ج١٠مج(،) ١٢٤ص٢٣ج ٨مج(، )  ٩-٨ص٢٢
، ٣١٩، ٥٢، أسرار الترتيل٧٨، لوامع البينات)١٥٦ص٣١ج١١مج(، )١٢٠ص٣١ج١١مج) (١٠ص٣١ج١١مج(، )٥ص٣١ج١١مج(

، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني وبذيله تلخـيص  ٥٢، معامل أصول الدين٤٦، املسائل اخلمسون٧٦٥
 .٧٨-٧٧جملس دائرة املعارف العثمانية، اإلشارة يف علم الكالم.،ط١٣٣، األربعني١٦٥احملصل

، الشامل يف ٣٠، اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد للجويين٢٥اب اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع لألشعريكت: انظر )٥(
 .   ١٣٢-١٢٨، صفة العلم اإلهلي يف الفكر اإلسالمي٢٨٥، املواقف يف علم الكالم٣٦٧أصول الدين للجويين

-١/٢٤٨، طريق اهلجـرتني ٢٩٩-١٦/٢٩٧، جمموعة الفتاوى٩٢٥-٢/٩٢٠تالنبوا: وانظر. ١١٦-٣/١٠٧املطالب العالية: انظر )٦(
، مكتبة اإلجنلو .، ط٩٥، مقدمة األستاذ الدكتور حممود قاسم ملناهج األدلة ٣/١٣١١، ٢/٦٧٦، موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة،٢٤٩

 .١/٤٣٥سري الكبري، موقف الرازي من آيات الصفات يف التف٣٠٢الكالمية والفلسفية وآراؤهفخر الدين الرازي 
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وأما أنه تعاىل عامل  (:ت بدليل التخصيص فقالكما استدل ابن اخلطيب على مشول علم اهللا بالكليات واجلزئيا
أن مجيع املعلومات مشتركة يف صـحة   )١()مع(جبميع املعلومات؛ فألن علمه علم قدمي فلو تعلق بالبعض دون البعض 

قر ذلك العلم يف ذلك التخصيص إىل خمصص، وهو على اهللا تعاىل حمال، فال جرم وجب كونه تعاىل عاملًا املعلومية الفت
  . )٢()جبميع املعلومات

تعلق علم اهللا تعاىل باملعلوم أمر ثبت له لذاته، فليس تعلقه ببعض ما يصح أن يعلم أوىل من تعلقه بغريه، (: وقال
ذلك حمال، فوجب أن ال يتعلق بشيء من املعلومات أصـالً، وإن تعلـق   فلو حصل التخصيص الفتقر إىل خمصص، و

  . )٣()بالبعض فإنه يتعلق بكلها، وهو املطلوب

أن البـاري تعـاىل أكمـل    (لكنه يف مطالبه العالية مل يستحسن هذا الدليل بل فضل عليه دليالً آخر، وهـو 
وذا الطريق تبني كونه . موصوفًا ذه الصفة املوجودات، وصفة العلم صفة كمال، وعدمه نقص، فوجب اجلزم بكونه

  . )٤()تعاىل عاملًا جبميع املعلومات، ترتيها له عن اجلهل

ألا سبقت ؛ فحسب العقلبإال  صفة العلم من الصفات اليت ال طريق إىل إثبااومع أن ابن اخلطيب قرر أن 
��m����o��n: حيث يقول عند تفسريه لقوله تعاىل إلمجاع،كما ال يقبل فيها ا )٥(النبوة فال يقبل فيها الدليل السمعي �m��l

��f��e��������d���c��������b����a�����̀ ��_~����������}����|��{���z��y��x��w��v��u��t��s��r��q���pl ــران ، ٦ - ٥: آل عمـــ
والطريـق   ،علمه سبحانه كما ذكرناه إشارة إىل كمال، ٥: آل عمران �m�v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��ll:قوله(

على العلم بكونه تعـاىل   موقوفةألن معرفة صحة السمع  ؛ا ال جيوز أن يكون هو السمعإىل إثبات كونه تعاىل عاملً
 ،وذلك هو أن نقول إن أفعال اهللا تعاىل حمكمة متقنة ؛بل الطريق إليه ليس إال الدليل العقلي ،ا جبميع املعلوماتعاملً

 اعى كونه عاملًادفحني  ،ا هو ما ذكرنافلما كان دليل كونه تعاىل عاملً ،ايدل على كون فاعله عاملً والفعل احملكم املتقن
                                           

 . ٦/٢٦١األستانة. ، والتصحيح من ط)من(يف األصل املعتمد عليه  )١(
 ). ٢٦٣ص٢٩ج١٠جم(التفسري الكبري)٢(
، )١٩٢ص٢٤ج٨مـج (، )٦٦ص٢٢ج٨مـج (، ) ١٠٢ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٣٦-٣٥ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٣(
، حمصل أفكار املتقدمني واملتـأخرين مـن العلمـاء واحلكمـاء     ٥٤الدين ، املعامل يف أصول٤٩، املسائل اخلمسون)١٠ص٣١ج١١مج(

 . ٩٤-٩٢جملس دائرة املعارف العثمانية، اإلشارة يف علم الكالم.،ط١٣٦، األربعني ١٧٥واملتكلمني وبذيله تلخيص احملصل
الكالميـة   وآراؤهفخر الدين الـرازي  ،  ٥٣، املعامل يف أصول الدين١٦٤-٣/١٦٢املطالب العالية: ، وانظر٣/١٣٧املطالب العالية )٤(

 . ٣٠٢والفلسفية
معتمدة علـى قـول    ألمن الباحثني من يرى أن الرازي خالف منهجه وتقريره فاستدل باألدلة السمعية على إثبات صفة العلم هللا )٥(

لم بـذات اهللا تعـاىل   قسم ال ميكن الوصول إليه إال بالسمع وهو كل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالع(: الرازي يف تفسريه
املطالب على ثالثة أقسام  أن(:واحلق أن النسخة اليت اعتمدت عليها الباحثة ا سقط، وصواب النص ،)وعلمه وقدرته وصحة املعجزات

قسم منها ال ميكن الوصول إليه بالسمع وهو كل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالعلم بذات اهللا تعاىل وعلمه وقدرته وصحة 
ات ، وقسم منها ال ميكن الوصول إليه إال بالسمع وهو وقوع كل ما علم بالعقل جواز وقوعه ، وقسم ثالث ميكن الوصـول  املعجز

ستدل على إثبات صفة العلم هللا بالعقـل اعتمـادا،   ، فيكون الرازي ا)١٧٨ص٣٢ج١١مج(، التفسري الكبري)معاإليه بالعقل والسمع 
موقف الرازي : انظر.تقريره فاستدل بالفطرة، وقرر أا أقرب إىل القبول من التقسيمات العقليةوبالنقل اعتضادا، وإن كان قد خالف 

 . ١/٤٣٢من آيات الصفات يف التفسري الكبري
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أتبعه بالدليل العقلي الـدال علـى    ، ٥: آل عمران �m��v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��ll :بقوله بكل املعلومات
وركبه من أعضاء خمتلفة يف  ،والتركيب الغريب ،جيبةوهو أنه هو الذي صور يف ظلمات األرحام هذه البنية الع ؛ذلك

إنه  مث ،وبعضها عضالت ،وبعضها أوردة ،وبعضها شرايني ،وبعضها غضاريف ،فبعضها عظام ،الشكل والطبع والصفة
ا من حيث إن الفعـل  كونه عاملًعلى  ..وذلك يدل ،ضم بعضها إىل بعض على التركيب األحسن والتأليف األكمل

على صحة مـا   داالً...،٦: آل عمران ��m_~����������}����|��{���z��y��xl:فكان قوله ،ر إال عن العاملاحملكم ال يصد
  .)١()٥: آل عمران �m�v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��ll :تقدم من قوله

  . )٢()!باإلمجاع..عاملًا بكل املعلومات..كونه تعاىل..ال ميكن إثبات(:ويقول

عامل باجلزئيات، ويقرر بأا أقـرب إىل القبـول مـن     ألعلى أن اهللا بدليل الفطرة  يستدلنراه إال أننا 
عامل باألسرار واخلفيات، ومعلوم أن شهادة ..الفطرة األصلية شاهدة بأن إله العامل  (: حيث يقول! التقسيمات العقلية

جب القطع بأن إلـه العـامل عـامل    أصل الفطرة أقرب إىل القبول من هذه التقسيمات اخلفية، واملطالب الغامضة، فو
  )٣(.)باجلزيئات

؛ إذ أن األلوهية ال تكتمل إال إذا كان اإللـه  ألباجلزئيات بألوهية اهللا  ألكما استدل الرازي على علم اهللا 
بني تعاىل أنـه   (،٧: األعراف ��me��d��cb��a��`������g��fl:عاملًا جبميع باجلزيئات، يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

يصح منه أن يقص تلك األحوال عليهم ألنه ما كان غائبا عن أحواهلم، بل كان عاملًا ا، وما خرج عن علمـه   إمنا
شيء منها، وذلك يدل على أن اإلهلية ال تكمل إال إذا كان اإلله عاملًا جبميع اجلزئيات، حىت ميكنه أن مييز املطيع عن 

كونه تعاىل عاملًا باجلزئيات امتنع منه االعتراف بكونه تعاىل آمرا العاصي واحملسن عن املسيء، فظهر أن كل من أنكر 
ا؛ وهلذا السبب فإنه تعاىل أينما ذكر أحوال البعث والقيامة بيا معاقبا مثيب٤(. )ن كونه عاملًا جبميع املعلوماتناهي(  

�m��½��¼��»��º:  له تعاىلواستدل كذلك على علم اهللا الشامل مبذهبه يف أفعال العباد، فقال عند تفسريه لقو

��Ê���É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾l  ألن اهللا تعاىل شاهد على كل شيء، وعامل  وذلك(، ٦١: يـونس
أما على أصول أهل السنة واجلماعة فاألمر فيه ظاهر؛ ألنه ال حمدث وال خالق وال موجد إال اهللا تعـاىل،  ، بكل شيء

أفعال العباد، وأعماهلم الظاهرة والباطنة فكلها حصلت بإجيـاد اهللا تعـاىل وإحداثـه،    فكل ما يدخل يف الوجود من 
     .)٥( )املعلوماتواملوجد للشيء ال بد وأن يكون عاملًا به، فوجب كونه تعاىل عاملًا بكل 

   

                                           

 ). ١٦٣ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 . ٨٨٨-٣/٨٨٧احملصول يف علم أصول الفقه )٢(
 . ٣/١٦٤املطالب العالية  )٣(
،  )١٥٤ص١٢ج٤مـج (، )١٢٢ص١١ج٤مـج (، )٦٠ص١١ج٤مـج (التفسري الكبري: وانظر).  ٢٣ص١٤ج٥جم(التفسري الكبري) ٤(
 ). ٢٢٠ص٢٩ج١٠مج(، )٢١١ص٢٤ج٨مج(، )١٩٢ص٢٤ج٨مج(، )٦٩ص١٨ج٦مج(، )١٨٢ص١٤ج٥مج(،  )٣٢ص١٣ج٥مج(
 ). ٦٧-٦٦ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٢٢ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
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�m��Ò��Ñ��Ð��Ï: كما استدل على علم اهللا باجلزيئات بالكتابة يف اللوح احملفوظ فقال عند تفسريه لقوله تعاىل

���å��ä�������������ã��â�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ól  وهو كتاب كتبـه اهللا تعـاىل   (، ٦١: يـونس
وأثبت صور تلك املعلومات فيه، ومىت كان األمر كذلك فقد كان عاملًا ا، حميطًا بأحواهلا، والغرض منه الرد على من 

  . )١( )امل باجلزئياتإنه تعاىل غري ع :يقول

حيث قال عند تفسريه لقوله  ألواستدل كذلك ببعض أنواع العبادات؛ فاستدل بالدعاء على مشول علم اهللا 
¡��¢��£������¤��¥��¦���§��¨��©���m����µ���´��³��²��±��°��¯��®��¬���«���ª:تعــاىل

���¾�����½���¼���»��º��¹��¸����¶l قوله (، ٧: غافر: m��³��²��±��°��´l يدل على كونـه  ��، ٧: غافر
ا فلوال ذلك مل يكن يف الدعاء والتضرع وأيض ،ا جبميع املعلومات اليت ال اية هلا من الكليات واجلزئياتسبحانه عاملً

ألنه إذا جاز أن خيرج عن علمه بعض األشياء فعلى هذا التقدير ال يعرف هذا الداعي أن اهللا سبحانه يعلمـه   ؛فائدة
   .)٢( )ألبتةوعلى هذا التقدير ال يبقى يف الدعاء فائدة  ،هويعلم دعاء

أما على ....،عامل بكل شيء.. اهللا تعاىل(:كما حكى استدالل املعتزلة على مشول علم اهللا تعاىل مقرا هلم فقال
ت، واملوجب إنه تعاىل حي، وكل من كان حيا فإنه يصح أن يعلم كل واحد من املعلوما :فقد قالوا: )٣(أصول املعتزلة

لتلك العاملية هو ذاته سبحانه، فنسبة ذاته إىل اقتضاء حصول العاملية ببعض املعلومات كنسبة ذاته إىل اقتضاء حصول 
العاملية بسائر املعلومات، فلما اقتضت ذاته حصول العاملية ببعض املعلومات وجب أن تقتضي حصول العاملية جبميـع  

  . )٤( )جبميع املعلومات املعلومات، فثبت كونه تعاىل عاملًا

ال يتغري، وال يتجدد، ألن هذا حمال، وأن الذي  ألوقد أوضح الرازي يف مواضع كثرية من تفسريه أن علم اهللا 
علم اهللا مـن  (:حقيقة العلم، يقول ، ال يفيقع فيه التغري والتجدد هو النسب واإلضافات واملتعلقات بني العلم واملعلوم

   .)٥( )ولكن يتغري تعلق علمه.. ل معلوم، وعلمه ال يتغري األزل إىل األبد حميط بك

عند  على التجدد تارة على وقوع التجدد يف النسب واإلضافات، يقولالدالة ولذلك جتده حيمل داللة اآليات 
m�����Ï��Î:اآلية مجلة شرطية فقوله هذه ( ،٢٩: آل عمران�mÖ��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í �l: تفسريه لقوله تعاىل

��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ðlوقوله ،شرط��: �mÖ��Õ l فهـذا   ،وال شك أن اجلزاء مترتب على الشرط متأخر عنه ،جزاء
 ،أن تعلق علم اهللا تعاىل بأنه حصل اآلن ال حيصل إال عند حصـوله اآلن  :واجلواب ؟؟يقتضي حدوث علم اهللا تعاىل

....  

  

                                           

 ).١٢٤ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 ).٣٦ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
 . يقصد القول بعينية الصفة، وأن اهللا عامل بذاته )٣(
 ).١٢٢ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
 ).٢٥٤-٢٥٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
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  .)٢()العلمال يف حقيقة  ،سب واإلضافات والتعليقاتإمنا وقع يف الن التبدل والتجدد )١()اهذ( إن مث

هذا جماز ألنـه   (، ٩٤: املائـدة �m���~��}��|�����{ �l: عند تفسريه لقوله تعاىل وتارة أخرى على ااز، يقول
  . )٣( )تعاىل عامل مل يزل وال يزال

هو أنه يـتغري  ..يف هذا الباباملذهب الصحيح (: إال أنك جتده يقر بتجدد العلم حيث يقول يف مطالبه العالية
  . )٤()العلم عند تغري املعلوم

إن  :حتج هشام على قولها(،٦٦: األنفال��ms��r��q��p��o��n���m��l �lويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
فإن معىن  :قال ،٦٦: األنفال �ms��r��q��p��o��n���m��l l:اهللا تعاىل ال يعلم اجلزئيات إال عند وقوعها بقوله

 : واملتكلمون أجابوا ،وهذا يقتضي أن علمه بضعفهم ما حصل إال يف هذا الوقت ،ااآلن علم اهللا أن فيكم ضعفً :يةاآل
أمـا عنـد حدوثـه     ،بل يعلم منه أنه سيحدث ،اواقع الًأنه تعاىل قبل حدوث الشيء ال يعلمه حاص :بأن معىن اآلية

أن اآلن حصـل   :همعنا ،٦٦: األنفـال  ��m�n���m��l�s��r��q��p��o l:فقوله ،اا واقعووقوعه فإن يعلمه حادثً
  .)٥( )سيحدثوقبل ذلك فقد كان احلاصل هو العلم بأنه سيقع أو  ،العلم بوقوعه وحصوله

ومن  ،هو العلم بأنه سيكونو وعلى هذا فقد أثبت ابن اخلطيب علم اهللا باحلوادث وأفعال العباد قبل أن تكون،
، أما العلم املتجدد الذي هـو علـم   )٦(يترتب عليه مدح وال ذم وال ثواب وال عقاب جمرد ذلك العلم ال املعلوم أن

فابن اخلطيب بني مثبت له وناف، وقد مجع ،)٧(بالشيء بعد وجوده ووقوعه، وهو حمل املدح والذم والثواب والعقاب
  !!يف موضع واحد-إثبات التجدد ونفيه-بني القولني

¦��§��¨��©���m��´��³��²��±��°���¯®��¬��«��ª: قال عند تفسريه لقولـه تعـاىل   حيث

��¹�����¸��¶��µl قوله تعاىل ظاهر(،١٤٠: آل عمران:�m��¹�����¸��¶��µl  مشعر بأنه تعاىل إمنا  ،١٤٠: آل عمـران
وقد احتج هشام بن احلكم بظـواهر  ....ومعلوم أن ذلك حمال على اهللا تعاىل  ،فعل تلك املداولة ليكتسب هذا العلم

كل هذه اآليات دالة على أنه تعاىل إمنا  :فقال ،يعلم حدوث احلوادث إال عند وقوعهايات على أن اهللا تعاىل ال هذه اآل
بأن الدالئل العقلية دلت على أنه تعـاىل يعلـم    :أجاب املتكلمون عنه ،ا حبدوث هذه األشياء عند حدوثهاصار عاملً

                                           

 . ٨/١٥دار الفكر.والتعديل من ط) هذه(يف األصل املعتمد  )١(
، )٨٤ص٩ج٣مـج (، )٢٥ص٨ج٣مـج (، )١٠٤-١٠٣ص٤ج٢مـج (التفسـري الكـبري  : وانظر). ١٤ص٨ج٣جم(التفسري الكبري)٢(
، )١٨١ص٢٤ج٨مـج (، )٨ص٢٢ج٨مج(، )٨٠ص٢١ج٧مج(، ) ٨٤-٨٣ص٢١ج٧مج(، )٨٠ص٢١ج٧مج(،)٢٠٥ص١٥ج٥مج(
 . ٢٢٧، لوامع البينات )٢٤٣ص٢٩ج١٠مج(، )٥ص٢٩ج١٠مج(، )٢٩ص٢٥ج٩مج(
 ). ٨٦ص١٢ج٤جم(التفسري الكبري)٣(
، وقد حكى ٦٣٢الكالمية والفلسفية وآراؤهفخر الدين الرازي :وانظر. ١١١-٢/١٠٦يةاملطالب العال: ، وانظر٣/٢٠٤املطالب العالية )٤(

 .  ٤٠٢، ٩/٣٩٥، ٤/٢٨٣، درء تعارض العقل والنقل١/١٨١جامع الرسائل: عنه شيخ اإلسالم ذلك، انظر
 ). ١٧٠ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر).  ١٩٦ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري) ٥(
فيجازيهم مبا ظهر منهم، ال يعاقب عباده وال يثيبهم على علمه فيهم حىت يعملوه،  أل، ألن اهللا عد وجود األفعالفإن هذا إمنا يكون ب) ٦(

 . ٦٢٧، تفسري السعدي٤٩٧-٨/٤٩٦جمموعة الفتاوى : انظر. ال مبا يعلمه مبجرده
 . ١٠٥٨-٣/١٠٥٣من األشاعرة  ، موقف ابن تيمية١/١١٧جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر: انظر )٧(
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والقدرة على املقدور جماز  ،لفظ العلم على املعلوم إطالقأن  إال ،الًفثبت أن التغيري يف العلم حما ،احلوادث قبل وقوعها
فكل آية يشعر ظاهرها بتجدد العلم  ،وهذه قدرة فالن واملراد مقدوره ،واملراد معلومه ،هذا علم فالن :قالي ،مشهور

كما كان يعلم أنه  ،ا منهمليعلم ذلك واقع :رابعها....وجوه إذا عرفت هذا فنقول يف هذه اآلية ،فاملراد جتدد املعلوم
  . )١(!!)سيقع ألن اازاة تقع على الواقع دون املعلوم الذي مل يوجد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 ). ١٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
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مرتبـة  : موقف الرازي من املرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر: املطلب الثاين
  .الكتابة

علـى  -اللوح احملفوظ باطل، فاملسلمون يرى ابن اخلطيب أن محل القدر الذي جيب اإلميان به على الكتابة يف
أمجعوا على أن العلم بوجود اللوح احملفوظ، وبأن اهللا تعاىل أحدث فيه رقوما خمصوصة دالة على أحوال هذا  (:-زعمه

يدل على أن اإلميان بالقدر من شرائط صـحة   )١(العامل ليس من شرائط اإلميان، وال من واجباته واخلرب الذي ذكرناه
   .)٣()أنه ليس املراد من القدر املذكور يف هذا اخلرب هو الكتابة يف اللوح احملفوظ:)٢(وهذا ينتج من الشكل الثاين. اإلميان

  :احلديث عن موقفه من هذه املرتبة يف الفروع التالية -بعون اهللا-وسيكون

  .موقف الرازي من اللوح احملفوظ، والقلم :األول لفرعا

الكتابة يف  مدلول لفظ كتب يف القرآن الكرمي، وصفة الكتابة، واحلكمة منموقف الرازي من  :الثاينلفرع ا
  . اللوح احملفوظ

  . موقف الرازي من أنواع التقادير، واحملو واإلثبات فيها :الثالث الفرع

  :موقف الرازي من اللوح احملفوظ، والقلم: األول لفرعا

  :موقف الرازي من اللوح احملفوظ-أ

يثبته كتابا : هللا الرازي يف ثنايا تفسريه حول اللوح احملفوظ بني اإلثبات والتأويل؛ فتارةتعددت أقوال أيب عبد ا
  :إما بالعلم، وإما جبعله فلكًا، وزينة للسماء، وفيما يلي عرض ذلك: يؤوله: مكتوبا فيه، وتارة

  : إثباته أن اللوح احملفوظ كتاب مكتوب فيه: الًأو

، فاللوح ملا مل يكن )٤(ظ كتاب مثبت فيه مجيع حوادث العامل العلوي والسفليبأن اللوح احملفوأقر ابن اخلطيب 
ما املراد من (،٧٨: الواقعة �m��H��G�������F��El: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل. إال الذي يكتب فيه صح تسميته كتابا

                                           

  ".  وأن تؤمن بالقدر خريه وشره:"×يقصد قوله )١(
أن احلـد  : وهو ما يكون فيه احلد األوسط فيه حمموالً يف املقـدمتني، أي . الشكل الثاين يف املنطق الصوري هو أحد أشكال القياس )٢(

أن تكون إحدى املقدمتني موجبة، واألخرى سـالبة، وأن  : وحمموالً أيضا يف الكربى، شروط إنتاجه األوسط يكون حمموالً يف الصغرى،
ليس العلم بوجود الكتابة يف اللوح احملفوظ من شـرائط  : تكون املقدمة الكربى كلية، وتطبيقه وفق احلجة اليت ذكرها الرازي فهو كالتايل

-عـرض ونقـد  -املنطق القدمي:انظر.ليس املراد من القدر الكتابة يف اللوح احملفوظ..إذًا..اناإلميان بالقدر من شرائط صحة اإلمي-اإلميان 
 . ١٩٣صفحة) ١(، تعليق حمقق كتاب القضاء والقدر للرازي، حاشية٢٢٤-٢٢٣حممود مزروعة.د.أ
 . ١٩٤-١٩٣، القضاء والقدر٢٢٢-٩/٢٢١املطالب العالية  )٣(
 ).  ٦٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري: انظر)٤(
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�m��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À :تعاىل وهو األصح أنه اللوح احملفوظ ويدل عليه قوله :األول :نقول فيه وجوه ؟الكتاب

���Èl و[ ...........٢٢ - ٢١: الربوج[١( )االلوح ملا مل يكن إال الذي يكتب فيه صح تسميته كتاب(.   

معلوم أن ( ،٧٠: احلج ��m��¦���~��}���|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r��ql:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  . )٢()مورالكتاب هو ما تكتب فيه األ

كما أقر بأن كل شيء يفعله الناس مكتوب يف اللوح احملفوظ، وهو كذلك مكتوب يف صـحف املالئكـة،   
¯����m��º��¹��¸¶��µ��´���³��²��±��°:يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل . فكتابة األعمال سابقة والحقة

���¿��¾������½��¼��»l قوله(، ١٢: يس:��m¾������½��¼��»��º��¹l ا ،١٢: يسأن يكـون  : أحدها: حيتمل وجوه
�m��´���³:ذلك بيانا لكون ما قدموا وآثارهم أمرا مكتوبا عليهم ال يبدل، فإن القلم جف مبا هو كائن، فلما قال

��µl  م سيفعلون كذا وكذا، مث إذا فعلوه كتـب   ، ١٢: يـسن أن قبل ذلك كتابة أخرى، فإن اهللا كتب عليهم أبي
¤��¥������¦��§¨��©�����m��¬��«��ª: تعاىل يف قوله��ألأُضيف كتاب األعمال إىل العباد، وإىل اهللا  ، وقد)٣()فعلوهعليهم أم 

º��¹���¸��¶��µ��´��³����²��±��°�����¯�����® �lم مبعـىن أنـه   (و ، ٢٩ - ٢٨: اجلاثيةال منافاة بني األمرين؛ ألنه كتا
  . )٤( ) أنه هو الذي أمر املالئكة بكتبهالكتاب املشتمل على أعماهلم، وكتاب اهللا مبعىن

: فإن قيل(: ورد عليها، حيث يقول!! وقد أورد الرازي شبهة من قال بأنه ال فائدة من كتابة األعمال الالحقة
هؤالء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن يكونوا حميلني الكذب على اهللا تعاىل، أو جموزين ذلك عليه، فإن أحالوه 

م يصدقونه يف كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو مل يوجد، وإن جوزوه عليه مل يثقـوا بـذلك الكتـاب؛    عليه فإ
يفعل اهللا ما يشاء، : لتجويزهم أنه سبحانه كتب فيه خالف ما حصل، فعلى التقديرين ال فائدة يف ذلك الكتاب؟ قلنا

  .)٦())٥(وعلى أنه ال يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفني من املالئكة

كما تطرق ابن اخلطيب يف تفسريه للحديث عن مكان وجود اللوح احملفوظ، وأمسائه، وأوصافه، واحلكمة من 
  :خلقه، واملالئكة املوكلني به، واطالع اخللق عليه، فقال عن

  : مكان وجود اللوح احملفوظ: أوالً

  : العرش يرى الرازي أن مكان وجود اللوح احملفوظ عند اهللا، يف السماء السابعة، يف

                                           

 ). ١٩٢ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري) ١(
٢٣ص٢٦ج٩مج(،)١٩٦ص٢٥ج٩مج(،)١٢ص١٣ج٥مج(،)٦٣ص١١ج٤مج(التفسريالكبري:وانظر).٦٦ص٢٣ج٨مج(التفسريالكبري)٢(
 . ٦٦٣، أسرار الترتيل)٢٣٧ص٢٧ج٩مج(،)
  ). ٤٩ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٢٧٢ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 !!ذهبه األشعري يف نفي احلكمة، وإثبات مشيئة حمضة، مث تأثره باملعتزلةويظهر من إجابته سريه على م) ٥(
 ).  ٨٣-٨٢ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٠٩-١٠٨ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٦(



 -١٨٧ -  

الكتـاب احملفـوظ يف   (، وهو )١()الذي منه نسخ كل كتاب تعاىل عند اهللالكتاب املخزون املكنون (: يقول
   .)٢()العرش وعامل السماوات

   .)٣()الذي فيه اللوح احملفوظ السماء السابعة(، ٢٢: الربوج �m���È��Ç��Æ��Ål: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

: ثانيهـا :.. وأما الكتاب ففيه أيضا وجـوه  (،٢: الطور �m��r������q��pl: تعاىلويقول عند تفسريه لقوله 
  .)٥)(٤()يف السماءالكتاب الذي 

  :أمساء اللوح احملفوظ، وأوصافه: ثانيا

يقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل   ا،أقر ابن اخلطيب بأن اللوح احملفوظ يسمى كتاب :�m��H��G�������F��El 

  .)٦( )صح تسميته كتاباملا مل يكن إال الذي يكتب فيه  اللوح(،٧٨: الواقعة

  !ومساه بالفارقكما أقر بتسميته بأم الكتاب، وباإلمام املبني، 

��m®��¬lاأم(، ٣٩: الرعد ��m���¯��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥l:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

أم الرأس للدماغ، وأم القرى : ومنه ا له،يء أمتسمي كل ما جيري جمرى األصل للشصل الكتاب، والعرب أ: فاملراد
  : وفيه قوالن جلميع الكتب الًهو الذي يكون أص: فكذلك أم الكتابملكة، وكل مدينة فهي أم ملا حوهلا من القرى، 

 >أن أم الكتاب هو اللوح احملفوظ، ومجيع حوادث العامل العلوي والعامل السفلي مثبت فيه، عن النيب  : القول األول

   .)٨()... )٧("كان اهللا وال شيء معه، مث خلق اللوح، وأثبت فيه أحوال مجيع اخللق إىل قيام الساعة:" أنه قال

                                           

 ). ١٩٤ص٢٧ج٩مج(، )٦٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: وانظر). ٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٢١٥ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٢٤ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٥٨ص٣١ج١١مج(، )٢٢٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: وانظر).٢٣٩ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
انظر !!نفى الرازي علو الذات عن اهللا تعاىل، لكن يف خبايا كالمه إقرار بعلو اهللا دون أن يشعر؛ ألن مغالبة الفطرة من أصعب األمور )٥(

 . ٥٣٠-١/٤٥٩زي من آيات الصفات يف التفسري الكبريموقف الرا: للفائدة
 ). ١٩٢ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
وكَتب في الـذِّكْرِ   ،وكَانَ عرشه علَى الْماِء ،كَانَ اللَّه ولَم يكُن شيٌء غَيره:"مل يأت احلديث ذا اللفظ، بل أخرجه البخاري  بلفظ )٧(

��������me��d��c��b��a:باب ما جاء يف قول اهللا تعـاىل ، كتاب بدء اخللق،"السموات والْأَرض وخلَق ،كُلَّ شيٍء �̀�_��^���] �l

 ."ب في الذِّكْرِ كُلَّ شيٍءوكَت ،ثُم خلَق السموات والْأَرض ،وكَانَ عرشه علَى الْماِء ،كَانَ اللَّه ولَم يكُن شيٌء قَبلَه :"وبلفظ، ٦٥٢، ٢٧: الروم
على شـهرا إال  "معه "ورواية . ١٢٩،١٥٥٤: التوبة �m���¿����¾��½��¼����»l،�٧: هود �m��_��^���]��\lباب ،التوحيد كتاب

نقد ابن ، ١٣٤-١٣٣لشرح العقيدة الطحاوية- :-ختريج الشيخ األلباين : انظر.أا غري معروفة، ومل يقف عليها كبار احملدثني واحملققني
لطف اهللا عبد العظيم خوجة، جملة جامعة .د: تيمية آلراء الفالسفة واملتكلمني يف بدء اخللق والبحث يف صحة ما نسبه إىل السلف، إعداد

 .هـ١٤٢٨، ذو احلجة٢٨٦-٢٣٤)ص(،٤٣)ع(، ١٩)ج(أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،
 ). ٦٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٨(
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ألن املالئكة  :مسي الكتاب إماما(، ١٢: يس ��m���¿��¾������½��¼��»��º��¹l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
هو املظهر لألمور؛ لكونه مظهرا للمالئكة ما  :واملبني....  يتبعونه فما كتب فيه من أجل ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه

   .)١()يفرق بني أحوال اخللق فيجعل فريقًا يف اجلنة وفريقًا يف السعري وهو الفارقيفعلون، وللناس ما يفعل م، 

����|��{��~��_��`�����ma:عند تفسريه لقوله تعاىل فقد قال ابن اخلطيب ؛أما عن أوصاف اللوح احملفوظ

��c��bl إنه اللوح احملفـوظ   :فالقول األول :يف املراد بأم الكتاب على قولني اختلفوا(، ٤: الزخرف�m��Ã��Â�����Á��À

���È��Ç��Æ��Å��Äl واعلم أن على هذا التقدير فالصفات املذكورة ههنا كلها صـفات اللـوح    ،٢٢ – ٢١: الربوج
  :احملفوظ

إن أول ما خلـق اهللا  " :بعن ابن عباس ...أن أصل كل شيء أمه :فيه والسبب ؛ أنه أم الكتاب :الصفة األوىل
  .)٣())٢( "تب ما يريد أن خيلق، فالكتاب عندهفأمره أن يك ،القلم

وإمنا خصه اهللا تعاىل ، هكذا ذكره ابن عباس، ٤: الزخرف �m���`l :قوله :من صفات اللوح احملفوظ الصفة الثانية( 
فكأنه الكتاب املشتمل على مجيع ما يقـع يف ملـك اهللا    ،ا ألحوال مجيع احملدثاتمعا جالكونه كتاب: ذا التشريف

  . )٤( )فال جرم حصل له هذا التشريف ،وملكوته

  . )٥( )كونه عاليا عن وجوه الفساد والبطالن: كونه عليا، واملعىن :الصفة الثالثة(

  . )٦()ذو حكمة بالغة: حكيم أي:والفصاحة، وقيل حمكما يف أبواب البالغة : كونه حكيما، أي :الصفة الرابعة(

هو  :الكتاب املبني(: فقالوقد بين ابن اخلطيب معىن وصف اللوح احملفوظ بالكتاب املبني، والكتاب املكنون 
هر الظا: املبني(، فـ)٧()اللوح احملفوظ، وإبانته أنه قد خط فيه كل ما هو كائن، فاملالئكة الناظرون فيه يبينون الكائنات

  . )٨()البني ملن ينظر فيه من املالئكة

                                           

 ). ٥٠ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)١(
وابن أيب حامت يف تفسريه  دار هجر،. ط ،٥٤٦ /٢٠ ، تفسري الطربيالطربي، و٥٠صفحة)١٠٨(ابن أيب عاصم يف السنة برقم أخرجه)٢(

، وصـححه األلبـاين يف سلسـلة    ١٣/١٨٤بن أيب حـامت إىل ابن جرير واوعزاه السيوطي يف الدر املنثور ، ١٠/٣٢٨١،)١٨٤٩٤(برقم
اآلثار الواردة عن السلف يف القضـاء  :وانظر .٥٠لأللباين يف ختريج السنة ظالل اجلنة: وانظر، ١/٢٠٧،)١٣٣(حاديث الصحيحة برقماأل

 . ٢/٤٣٨والقدر من خالل تفسري الطربي
 ). ١٩٤ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٩٤ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٩٤ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٩٤ص٢٧ج٩مج( الكبريالتفسري)٦(
 ). ١٧٧ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ٢١٥ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٨(
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 :أي �m��Gl:فقال...احملفوظ  :املكنون(، ٧٨: الواقعـة  ��m��H��G�������F��El:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
اللوح احملفوظ مستور عن العني ال يطلع عليه إال مالئكة خمصوصون وال ينظر إليـه إال قـوم   (و)احلفظحمفوظ غاية 

  . )١()مطهرون

 ��m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl:، فقال عند تفسريه لقوله تعـاىل معىن وصف اللوح باحملفوظما ذكر ك

�m��I: ا عن أن ميسه إال املطهرون، كما قال تعاىلحيتمل أن يكون املراد كونه حمفوظً: كونه حمفوظًا(، ٢٢ – ٢١: الربوج
��M��L��������K��Jl اخللق عليه سوى املالئكة املقربني اطالعا من ملراد كونه حمفوظًوحيتمل أن يكون ا، ٧٩: الواقعة ، 

   .)٢()وتبديلوحيتمل أن يكون املراد أن ال جيري عليه تغيري 

حمفوظ من أن يطلع عليـه أحـد إال   : أي( ،٢٢ – ٢١: الربوج �m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl:قوله تعاىلف
  . )٣()ه تعاىل فال يبدل وال يغرياطالعب

وبعد أن أثبت ابن اخلطيب كون اللوح احملفوظ كتابا، وبني معىن كونه حمفوظًا أورد كالما لبعض املـتكلمني  
إن اللوح شيء يلوح للمالئكة فيقرؤنه، وملا كانت األخبار واآلثار واردة بذلك وجب : قال بعض املتكلمني(:عنه فقال
   .)٥()!!، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم )٤(التصديق

  :احلكمة من خلق اللوح احملفوظ:اثًثال

وما احلكمة يف خلق هذا اللوح احملفوظ مع أنه تعاىل عالّم الغيوب ويسـتحيل  : فإن قيل(: يقول ابن اخلطيب
إنه تعاىل ملا أثبت يف ذلك أحكام حوادث املخلوقات مث إن املالئكة يشاهدون أن مجيـع  : عليه السهو والنسيان؟؟ قلنا

  .)٦()لى موافقة ذلك املكتوب استدلوا بذلك على كمال حكمة اهللا وعلمهاحلوادث إمنا حتدث ع

املالئكة املوكلني باللوح احملفوظ:ارابع:  

هم أشـياع   ..اللوح  مالئكة(، وأن )٧()قد وكل حبفظه أكابر املالئكة(احملفوظ يرى ابن اخلطيب أن اللوح 
   .  )٨()×إسرافيل 

                                           

 ). ١٩٣ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٢٥ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٤٨ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 !!وظ، ليس من شرائط اإلميان، وال من واجباتهوهذا من تناقضه واضطرابه فقد سبق أنه زعم أن العلم بوجود اللوح احملف )٤(
 ). ١٢٥ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٥(
 !!وهذا غفلة منه عن مذهبه يف احلكمة والتعليل). ١٩٤ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٦(
 ).  ٩٧ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري: وانظر). ٥٧ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ١٦٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٨(
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  :ظى اللوح احملفواخللق عل اطالع :خامسا

حمفوظ من أن ( يقرر بأن اللوحعددت أقوال ابن اخلطيب يف مسألة االطالع على اللوح احملفوظ، فتجده تارة ت
، يقـول عنـد   ، وتارة أخرى يقرر بأن اللوح منشور ال يمنع أحد من مطالعته)١()ه تعاىلاطالعيطلع عليه أحد إال ب

���m:تفسريه لقوله تعاىل �v��� � �u��t��sl ؛الوضوح ارة إىلإش(، ٣: الطور فقال ،علم ما فيهوذلك ألن الكتاب املطوي ال ي: 
ال مينعكم أحد  ،هو منشور لكم :فمعناه ،اللوح احملفوظ :وعلى هذا املراد ،وليس كالكتب املطوية ،هو يف رق منشور

  )٢(. )من مطالعته

  :ومتناقضة، وهي كما يليوعلى هذا فقد جاءت أقوال ابن اخلطيب يف املطلعني على اللوح احملفوظ مضطربة 

يف العلم باملغيبات؛ ألـم  ...إن املالئكة املقربني أعلى حاالً (: عليه، فقالنياملالئكة املقرب اطالعأثبت  -١
  . )٣()مطلعون على اللوح احملفوظ

إن اللوح احملفوظ مستور عن العني ال  (:على اللوح احملفوظ على مالئكة خمصوصني، فقال الطالعحصر ا -٢
 . )٤()ه إال مالئكة خمصوصون وال ينظر إليه إال قوم مطهرونيطلع علي

بني يديه ...إسرافيل"(أن ، كما نقل عن شعب اإلميان )٥(على اللوح احملفوظ ×أثبت اطالع إسرافيل -٣
اللوح احملفوظ فإذا أذن اهللا له يف شيء من السماء أو من األرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظـر  

 . )٦().."فيه

 . )٧(على اللوح احملفوظ ×اطالع جربيلأثبت  -٤

 
                                           

 ). ١٤٨ص٢٨ج١٠مج(تفسري الكبريال)١(
 ). ٢٤٠ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
ــبري )٣( ــري الك ــ(التفس ــر)١١٨ص١١ج٤جم ــبري :، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(،   )١٧٠ص٢ج١م ، )٦٧ص٢٢ج٨م
، )٦١ص٣٠ج١٠مـج (،)٥٠ص٢٦ج٩مـج (،)٢١٥ص٢٤ج٨مـج (،)١٧٧ص٢٤ج٨مج(،)٦٤ص٢٤ج٨مج(،)٦٦ص٢٣ج٨مج(
 .٤٢٤-٧/٤٢٣ليةاملطالب العا). ٣٥ص٣٢ج١١مج(،)١٢٥ص٣١ج١١مج(
 ). ١٩٣ص٢٩ج١٠جم(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٢٢ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري )٥(
ه ابـن أيب شـيبة يف   وأخرج ، وضعفه حمققه،٣١٦-١/٣١٥،)١٥٥(، شعب اإلميان للبيهقي برقم)١٦٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٦(

-١١/٣٧٩، )١٢٠٦١(ين يف املعجم الكبري، برقم، وصححه حمقق الكتاب مبجموع طرقه، والطربا٤٦٣-٤٦٠،)٧٥(كتاب العرش، برقم
بغية الرائد يف حتقيق .))رواه الطرباين وفيه حممد بن أيب ليلى وقد وثقه مجاعة ولكنه سيئ احلفظ، وبقية رجاله ثقات :((، وقال اهليثمي٣٨٠

قق الكتاب مبجموع طرقه، ، وصححه حم٧٠٣-٧٠٠،)٢٩١(برقم أبو الشيخ يف العظمةأخرجه ، و٨/٥٨٣،)١٤٢١٢(جممع الزوائد، برقم
، وقـال  ١٢٢-١٢٠، صـفحة )٣١(احلبائك يف أخبار املالئك، للسيوطي رقم: ، وانظر٤٨٥-١/٤٨٤وحسنه السيوطي يف الدر املنثور

 .   إسناده ضعيف:حمققه
، املطالـب  )٩٤ص٢٧ج٩مج(،)١٢٩ص٢٣ج٨جم(،)١٦ص١٤ج٥مج(،)٢٢٧ص٢ج١مج(،)٣٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر)٧(

 . ٧/٤٢٠العالية
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  )١(.أثبت اطالع إبليس على اللوح احملفوظ -٥

قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقـة  (: أثبت اطالع نفس اإلنسان وروحه على اللوح فقال -٦
 البدن ، واملانع هلا من ذلك اشتغاهلا بتدبريومطالعة اللوح احملفوظحبيث ميكنها الصعود إىل عامل األفالك 

جال روحك يف ميادين العزة  إذا..(:، وقال)٢()ويف وقت النوم يقل هذا التشاغل فتقوى على هذه املطالعة
وطالع من مرقومات القلم على سطح اللـوح   ،مث ترقى إىل الصفات العلى واألمساء احلسىن ،واجلالل

فاقرأ عند كل هذه  ،ني إىل صورةوترتيهات املالئكة الروحاني ،وسكن عند مساع تسبيحات املقربني ،انقش
 ١٨٠: الصافات ��m���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl:األحوال

- ٣() ١٨٢(.   

  :تأويله للوح احملفوظ بالعلم: ثانيا 

  :وقد أتى ذلك على منطني

  :اهللا تعاىل بال ترجيح إما اللوح احملفوظ، أو علم: أورد فيه ابن اخلطيب أن املراد بالكتاب :النمط األول

هـو  : أم الكتاب (،٣٩: الرعـد  ��m���¯��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥l:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  : الذي يكون أصالً جلميع الكتب وفيه قوالن

 >أن أم الكتاب هو اللوح احملفوظ، ومجيع حوادث العامل العلوي والعامل السفلي مثبت فيه، عن النيب : القول األول

     "...كان اهللا وال شيء معه، مث خلق اللوح، وأثبت فيه أحوال مجيع اخللق إىل قيام الساعة:" أنه قال

إن أم الكتاب هو علم اهللا تعاىل، فإنه تعاىل عامل جبميع املعلومات من املوجودات واملعـدومات، وإن  : والقول الثاين
   .)٤()أعلم ، فاملراد بأم الكتاب هو ذاك واهللاتغريت إال أن علم اهللا تعاىل ا باق مرته عن التغري

��m��R��Q��P������O��NM���L��K���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

Sl ٦: هود ،) �m� �R��Q��POl ومنهم من قال يف �،)٥(املعىن أن ذلك ثابت يف علم اهللا تعاىل :قال الزجاج ،٦: هود
   .  )٧())٦( ٥٩: األنعام �m���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×l:وقد ذكرنا ذلك يف قوله ،اللوح احملفوظ

                                           

 ). ٤٦ص١٤ج٥مج(، )٤٣ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: انظر )١(
 ). ١٣٥ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٨٤-٢٨٣ص١ج١مج(التفسري الكبري )٣(
 ). ٦٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
، معاين القرآن !!،ويف نقل ابن اخلطيب عنه حتريف ظاهر))ذلك ثابت من علم اهللا، فجائز أن يكون يف كتاب: أي:((قول الزجاج )٥(

 .٣/٣٩وإعرابه
 ).  ١١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: انظر. رجح عند تفسريه هلذه اآلية أن املراد من الكتاب العلم ال غري)٦(
 ). ١٨٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٧(
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صرح فيه ابن اخلطيب بالترجيح، وأن املراد بالكتاب علم اهللا تعاىل ال غـري، وإمنـا ذكـر     :النمط الثاين
  !!الكتاب للتمثيل، والتأكيد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهر

½��¾��¿����m��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É�����È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À:ه لقوله تعـاىل يقول عند تفسري

���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñl قوله (،٥٩: األنعام :m����Þ����������Ý��Ü��Ûl  فيـه   ،٥٩: األنعـام
   .)١()بوهذا هو الصواال غري أن ذلك الكتاب املبني هو علم اهللا تعاىل : األول: قوالن

: األنبياء ��m��x��w��v��u������t��s�����r��q��p�������o��n��m��ll:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

كتبنا ذلك يف الزبور بعد أن كنا عاملني علما ال جيوز : وهو أن املراد بالذكر العلم، أي: وعندي فيه وجه رابع (،١٠٥
   .)٢()السهو والنسيان علينا

��m��b:قوله تعاىل معىن(،٤: ق ��m��e��d��c��b��a`��_��^��]��\��[l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

����d��cl وهوألن الكتاب على ما ذكرنا للتمثيل فهو حيفظ األشياء ....هو أنه عامل بتفاصيل األشياء،  ،٤: ق ، 
  .)٣()حيفظمستغن عن أن 

  ،٢٩: النبـأ  �m��Â���Á��Àl:قوله( ،٢٩: النبأ ��mÀ����Ä��Ã��Â���Ál:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
 :تقـديره  ...  ،٢٩: النبـأ  �m��Ã��Âl:قولـه  (، فـ)٤()ال يزول وال يتبدل اعلمنا كل شيء كما هو علم :أي

 :تعاىل قال فكأنه ..ألن الكتابة هي النهاية يف قوة العلم  ؛وإمنا عدل عن تلك اللفظة إىل هذه اللفظة ،أحصيناه إحصاًء
تأكيد ذلـك    �m����Ãl:فاملراد من قوله ،ا يف القوة والثبات والتأكيد للمكتوبمساوي وكل شيء أحصيناه إحصاًء

 ،فإن املكتوب يقبل الزوال ،يليق بأفهام أهل الظاهر واعلم أن هذا التأكيد إمنا ورد على حسب ما .اإلحصاء والعلم
   .)٥()هنه واجب لذاتأل ؛وعلم اهللا باألشياء ال يقبل الزوال

��:يف قولـه  اختلفوا(، ٥٢: طه ��m���M��L��K��J��I��H��GF��E��D��C��B��Al:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
m��GF��E��D��C��Bl هو أن علم اهللا : فإن العلم الذي يكون عند الرب كيف يكون يف الكتاب؟؟ وحتقيقه، ٥٢: طه

ما أن تكون صفة الشيء حاصلة يف كتاب فذاك غري معقول؟؟ فـذكروا فيـه   تعاىل صفته، وصفة الشيء قائمة به، فأ
أن تفسري ذلك بأن بقاء تلك املعلومات يف علمه سبحانه كبقاء املكتوب يف الكتاب، فيكون : الوجه الثاين: ... وجهني

وهذا التفسري علمه، الغرض من هذا الكالم تأكيد القول بأن أسرارها معلومة هللا تعاىل حبيث ال يزول شيء منها عن 
  . )٦( )٥٢: طه �m�L��K��J��I��Hl :مؤكد بقوله بعد ذلك

                                           

 ).  ١١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ).  ٢٢٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ١٥٢ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٨ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٤(
 ).١٨ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٥(
 ).  ٦٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٦(
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  :جعله اللوح احملفوظ فلكًا، وزينةً للسماء: اثالثً

ثبتت بالدالئل السمعية من (اليت  )٢(، وهو من األمور اخلفية)١(رغم إقرار ابن اخلطيب بأن اللوح احملفوظ خملوق
أما األجسام العلوية  (:جسام العلوية، لكنه ليس من األفالك وال من الكواكب بقوله، وأنه من األ)٣()اآليات واألخبار

   .)٤()اللوح : .. فهي األفالك والكواكب، وقد ثبت بالشرع أشياء أخر سوى هذين القسمني ، مثل

  :إال أنك جتده قد تأثر بالفالسفة، وناقض قوله

األجسام إما فلكية، وإمـا   (:وهو من األفالك، يقول فقرر أن اللوح احملفوظ جسم من أجسام العامل العلوي -١
ن األفالك، فقد جعله زينـةً  ، وبناًء على جعله اللوح فلكًا م)٥()اللوح احملفوظ: ... أما الفلكيات. عنصرية

��وباللوح ........أن اهللا تعاىل زينها بسبعة أشياء  :األول :السماء وهي من وجوه يف فضائل (:فقالللسماء؛ 
�m�Æ��Å����È��Çl ٦( ) ٢٢: الربوج( . 

نقل تأويل الفالسفة للوح احملفوظ بأنه تصورات املالئكة النسياق األسباب للمسببات دون أدىن اعتـراض   -٢
���¡����¢��£��¤��¥��¦��§��¨��©���m��²��±°��¯��®��¬����«��ª: فقال عند تفسريه لقوله تعاىل!! عليه

��¸������¶��µ��´��³l احلكماء قالت (،٢٢: احلديد:  م هم املدبرات أمـرا، إن املالئكة الذين وصفهم اهللا بأ
بواسطة احلركـات الفلكيـة    ؛حلدوث احلوادث يف هذا العامل السفلي املبادئا، إمنا هي وهم املقسمات أمر

©��m����ª: ملسببات هو املراد من قولـه تعـاىل  واالتصاالت الكوكبية، فتصوراا النسياق تلك األسباب إىل ا
 . )٨)(٧()٢٢: احلديد»�

                                           

 ).    ٢٠٧ص٢٩ج١٠مج(،)١٥٥ص٢٢ج٨مج(، )٢٢٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر)١(
ته، مث قرر هنا أنه مـن األمـور   ال أدري مىت ستنتهي عجائب الرازي وتناقضاته؛ فقد زعم أن اللوح منشور ال يمنع أحد من مطالع )٢(

 !!! اخلفية
 ). ١٠٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٣(
 ).٢٢٩ص١ج١مج(التفسري الكبري )٤(
 ).  ١٣٥ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٤٧ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري )٥(
 . ٣٥٤-٣٥٣أسرار الترتيل وأنوار التأويل: وانظر). ١٠٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٢٣٧ص٢٩ج١٠مج( الكبريالتفسري)٧(
، الرسالة الثالثة يف القوى اإلنسانية وإدراكاا ، ضمن تسـع رسـايل يف احلكمـة    ٤٦١-٢/٤٦٠رسائل إخوان الصفا: انظر )٨(

وال خيفى ما يف هذا القول من التحريف واالبتداع واجلناية على النص الشرعي، والعجب من ابـن  . ٦٨-٦٧والطبيعيات البن سينا
فإن الفالسفة جعلوا لألفالك عقوالً ونفوسا تسريها وحتكمها، وابتدع متأخروهم نظرية الفيض !! ف يورده بال أدىن إنكاراخلطيب كي

والصدور، اليت ذكروا فيها عشرة عقول، تصرف الكون، يصدر أوهلا عن العلة األوىل بطريقة الفيض الفلسفية، وعنه يصدر الثاين، 
ر عملية الفيض والصدور إىل العقل العاشر، الذي يسمونه العقل الفعال، وجيعلونه هو املتصرف يف وعن الثاين الثالث، وهكذا تستم

كل ما حتت فلك القمر من املخلوقات، والكائنات، وغريها، وملا جاء الفالسفة املنتسبون إىل اإلسالم كابن سينا، ووجدوا القـرآن  
وتصرفات يف الكون بإذن اهللا، ادعوا أن املالئكة الوارد ذكرهم يف القرآن والسنة يتحدثان عن وجود مالئكة هلم حقائق، ووظائف 

إن املالئكة هم العقول العشرة الواردة يف نظريـة الفـيض،   : والسنة هي اليت يذكرها فالسفة اليونان يف فلسفتهم وكتبهم، وقالوا
ملبادئ العلوية، فال تظنن أن القلم آلة مجادية، واللـوح  وجربيل هو العقل الفعال، فما حيدث يف العامل األرضي إمنا مصدره تصرفات ا

= 
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كلمات عجيبـة   )١(وللحكماء يف تفسري هذين الكتابني (:بل ويشم من كالمه إعجابه بتأويالم إذ يقول
  . )٢()!!وأسرار غامضة

 

  :موقف الرازي من القلم-ب

قلم، وأنـه  يثبت ال: تعددت أقوال أيب عبد اهللا الرازي يف ثنايا تفسريه حول القلم بني اإلثبات والتأويل؛ فتارة
إما جبعله فلكًا من األفالك، وزينة للسماء، وإما : يؤوله: ، وتارةكتب يف اللوح ما هو كائن إىل يوم القيامة خملوق، وأنه

  : بالعقل، وفيما يلي عرض ذلك

  :، وأنه كتب يف اللوح ما هو كائن إىل يوم القيامةخملوقإثباته للقلم، وأنه : الًأو

كل ما قدره اهللا (، فـ)٤()جف مبا هو كائن إىل يوم القيامة(وأنه ، )٣(رى يف األزليرى ابن اخلطيب أن القلم ج
   .)٥()تعاىل لإلنسان، وحكم عليه به يف سابق علمه، فهو واجب الوقوع ممتنع العدم

                                           
= 

وقد تتـبعهم شـيخ   !!  بسيط مسطح، والكتابة نقش مرقوم بل القلم ملك روحاين، واللوح ملك روحاين، والكتابة تصور احلقائق
وفهم ، س وإن مسوها مالئكةإن من فهم ما يقوله هؤالء من العقول والنفو:((وأبطل أقواهلم، فكان مما قال -::::-اإلسالم ابن تيمية 

وأن ذلك من  ،أن قول هؤالء من أعظم األقوال منافاة ألقوال الرسل باالضطرارعلم  ...ما جاءت به الرسل عن األخبار مبالئكة اهللا 
 ؛م الكفربل هو من أعظ ،ما يثبته املتفلسفة من العقل باطل عند املسلمني:((، ويقول٣٥٧بغية املرتاد )) أعظم الكفر يف دين الرسل

 ،الكفر عنـد املسـلمني   أعظموهذا من  ،والعقل العاشر مبدع ما حتت فلك القمر ،ع كل ما سوى اهللابدعندهم م األولن العقل إف
إا العقول فهذا  :اليت أخربت ا الرسل وإن كان بعض من يريد باجلمع بني النبوة والفلسفة يقول واملالئكة ...والنصارى  ،واليهود

يف كتابه وبني العقول اليت يثبتها هؤالء من الفروق ما ال خيفى إال على من أعمى اهللا  املالئكةفبني ما وصف اهللا به  ،لباطلمن أبطل ا
فليس احلوادث كلها صادرة عن حركة  األسبابن كانت من مجلة إو األفالكحركات  إنمث ((، ١٦٩الرد على املنطقيني..)) بصريته
واملقسمات  أمرا،وهم املدبرات  واألرض،السماء  أمردبر م ومالئكة اهللا الذين ي أخر، أمورات اهللا بل فوق ذلك من خملوق ،الفلك

وليست املالئكة هي العقول والنفوس الـيت تثبتـها    األمة،حد من سلف أقسم اهللا ا يف كتابه ليست هي الكواكب عند أاليت  أمرا
، موقف شيخ اإلسالم ١٠/١٨٩درء تعارض العقل والنقل: ، انظر٢٧٥على املنطقينيالرد ))وحنوهم أرسطو أتباعون ءالفالسفة املشا

  .٤٠٠-٣٩٤،  ٣٧٧-٣٦٦ابن تيمية من آراء الفالسفة
 . اللوح احملفوظ وصحف املالئكة: يقصد )١(
 ).  ٦٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٣٨ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري :انظر)٣(
ــبري )٤( ــري الك ــج(التفس ــر. )١٩٨ص١٣ج٥م ــبري : وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٢٢ص١ج١م ، )٩٧ص٥ج٢م
، )٨٥ص١٦ج٥مـج (، )١٠٨ص١٥ج٥مج(،)١٨٠ص١٤ج٥مج(، )١٦٢ص١٣ج٥مج(، )١٢ص١٣ج٥مج(،)٢١٥ص١٢ج٤مج(
 ). ٢٦٣ص٣٠ج١٠مج(، )١٠٩ص٢٩ج١٠مج(،)١٦٨ص٢٠ج٧مج(،)٦٤ص١٩ج٧مج(،)٦١ص١٨ج٦مج(
 ). ١٦٨ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٥(
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هو القلم املعهود الذي جـاء يف  : املقسم به( ،١: القلم ��m��~���}��|��{��zyl:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
   .)٣( )كتب القلم يف اللوح ما هو كائن إىل يوم القيامة(:، ويقول)٢())١("أول ما خلق اهللا القلم":رب أناخل

قال ابـن  (: فقال. وقد نقل ابن اخلطيب ما ورد من وصف القلم، وأمر اهللا له أن يكتب، وامتثال القلم لذلك
، فجرى مبا هو كائن إىل أن تقوم  أن تقوم الساعةب ما هو كائن إىلاكت: أول ما خلق اهللا القلم، مث قال له"  :عباس

: ، وروى جماهد عنه قال)٥("وهو قلم من نور طوله كما بني السماء واألرض: "، قال)٤("الساعة من اآلجال واألعمال
اكتب القدر فكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة، وإمنا جيري الناس على أمر قد فـرغ  : أول ما خلق اهللا القلم فقال"

  .)٧())٦("منه

لكنه مل يلبث فنقل بعد تقريره اآلنف مباشرة قول القاضي النايف حلقيقة أمر القلم بالكتابة، دون أدىن اعتراض 
ألن القلم الذي هو آلة خمصوصة يف الكتابة ال جيـوز أن   ؛هذا اخلرب جيب محله على ااز: قال القاضي(:فقال!!عليه

فإن ،فيؤمر وينهى ،الًا عاقيكون حي أنه تعاىل  :ا وبني كونه آلة للكتابة حمال، بل املراد منها مكلفًاجلمع بني كونه حيوان

                                           

، باب ومـن سـورة ن  ، >تفسري القرآن عن رسول اهللا ، أبواب الترمذي ، و٥/٥٢،باب يف القدر، ةكتاب السنأخرجه أبو داود، )١(
يف  ظـالل اجلنـة   ،حديث صحيح: -:-دار الغرب اإلسالمي،  وقال األلباين. ، ط٥/٣٤٨.هذا حديث حسن صحيح غريب :قالو

 . ٤٩لأللباين  ختريج السنة
  ). ٧٨ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٧٠ص٢ج١مج( الكبريالتفسري )٣(
،ط دار هجـر، و  ١٤١-٢٣/١٤٠، الطربي٨٢،)٧٦(مل أجده ذا اللفظ عن ابن عباس، لكن بنحوه أخرجه الفريايب يف القدر برقم)٤(

هـذا  : ، وقـال ٢/٥٣٣، )٣٧٥٠(إسناده صحيح، واحلاكم يف املستدرك برقم: ، وقال حمققه٢/٧٦٩، )٣٥٠(اآلجري يف الشريعة برقم 
 . إلسناد ومل خيرجاهحديث صحيح ا

، وكمـا ذكـر البغـوي يف تفسـريه أن     ١٨/١٤٧اجلامع ألحكام القرآن القرطيب يف تفسريه،ب نقل هذا القول عن ابن عباس) ٥(
سند  -:-وقد ساق ابن تيمية ،٤/٤٤٢، دون أن يسنده إىل ابن عباس، تفسري البغوي))قلم من نور طوله ما بني السماء واألرض((القلم

حدثنا علي بن احلسـني  :  -يقصد ابن أيب حامت-قال أيضا ((:حيث قال "وعظم القلم كقدر ما بني السماء واألرض":  بلفظابن أيب حامت
���¡����¢��£��¤��¥��¦��§���m: الضحاك عن قولـه   سألت: بن اجلنيد حدثنا سهل اخلياط ثنا أبو صاحل احلداين نا حبان بن عبيد اهللا قال

°��¯��®��¬����«��ª��©��¨ lإن اهللا خلق العرش فاستوى عليه، مث خلق القلم فأمره ليجـري  ": ابن عباس: قال: قال ،٢٢: احلديد�
، وأخرجه عن ابن عباس ابن بطة، واآلجري لكن ١٣٩-١٦/١٣٨جمموعة الفتاوى)..)"كقدر ما بني السماء واألرضبإذنه، وعظم القلم 

، )القـدر (اإلبانة البن بطة، الكتـاب الثـاين  ". ما بني السماء واألرض ر ظلهنوفتصور قلما من ..القلمأل إن أول ما خلق اهللا "بلفظ
وعظم القلم مـا بـني   " ، وأخرجه عن ابن عباس الطرباين لكن بلفظ٢/٧٦٨، )٣٤٨(، الشريعة ، برقم٣٤١-٣٤٠ /١،)١٣٧٦(برقم

، وفيه الضحاك ضعفه مجاعة ووثقـه ابـن   رواه الطرباين:(( ، قال اهليثمي١٠/٣٠٣، )١٠٥٩٥(، املعجم الكبري، برقم"السماء واألرض
   .٣٩٣-٧/٣٩٢،)١١٧٩٨(بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد، برقم)).وبقية رجاله وثقوا مل يسمع من ابن عباس،: حبان، وقال

ـ  ٨٣،)٧٨(، والفريايب يف القـدر بـرقم  ١/٣٣٨، )١٣٧١(، برقم)القدر(اإلبانة البن بطة الكتاب الثاين)٦( ريعة ،  واآلجـري يف الش
.  ٤/٧٤١،) ١٢٢٣(إسناده حسن، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعـة بـرقم  : ، وقال حمققه٢/٧٧٠،)٣٥١(برقم

 .   ٥٢٣-٥٢٢،)٥٣٦(اجلامع الصحيح يف القدر، رقم:وانظر
 ). ٧٨ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
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���m:وهو كقوله �،أجراه بكل ما يكون �³��²��±��°��¯��®��¬��«��ªl فإنه ليس هناك أمر وال تكليف، ١١٧: البقرة ،
  .)١()ةبل هو جمرد نفاذ القدرة يف املقدور من غري منازعة وال مدافع

للسماء، وإما بالعقل ا من األفالك، وزينةًإما جبعله فلكً: تأويله القلم: اثاني:  

ثبتت بالدالئل السمعية من اآليـات  (اليت ، وهو من األمور اخلفية )٢(رغم إقرار ابن اخلطيب بأن القلم خملوق
أما األجسام العلوية فهـي   (:، وأنه من األجسام العلوية، لكنه ليس من األفالك وال من الكواكب بقوله)٣()واألخبار

   .)٤()القلم : .. األفالك والكواكب، وقد ثبت بالشرع أشياء أخر سوى هذين القسمني ، مثل

  :إال أنك جتده قد تأثر بالفالسفة، وناقض قوله

. األجسام إما فلكية، وإما عنصرية (:فقرر أن القلم جسم من أجسام العامل العلوي وهو من األفالك، يقول -١
 يف (:، وبناًء على جعله اللوح فلكًا من األفالك، فقد جعله زينةً للسماء فقـال )٥()والقلم: ... ياتأما الفلك

�m��|��{��zyوبـالقلم    ........أن اهللا تعاىل زينها بسبعة أشـياء   :األول :فضائل السماء وهي من وجوه

��~���}l ٦( )١: القلم( . 
 :أول القلم بالعقل -٢

ومن الناس من زعم  (:ولهبأن قلم القدر هو العقل على جهة التضعيف بق: القائلنيرغم نقل ابن اخلطيب لقول 
 :والدليل عليه أنه روي يف األخبار: أن القلم املذكور ههنا هو العقل، وأنه شيء هو كاألصل جلميع املخلوقات، قالوا 

ظر إليها بعني اهليبة فذابت وتسخنت، أول ما خلق اهللا تعاىل جوهرة فن: "، ويف خرب آخر"أن أول ما خلق اهللا القلم" 
فهذه األخبار مبجموعها تدل : ، قالوا)٧( "فارتفع منها دخان، وزبد، فخلق من الدخان السموات، ومن الزبد األرض

  .)٨()على أن القلم والعقل وتلك اجلوهرة اليت هي أصل املخلوقات شيء واحد وإال حصل التناقض

                                           

على ما جرت به عادته يف التفسري، وقد حبثـت  ..بار من املعتزلةالقاضي عبد اجل: ، يقصد بالقاضي)٧٨ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 ! عن قول القاضي كثريا لكن مل أقف عليه

 ).  ٢٠٧ص٢٩ج١٠مج(،)١٥٥ص٢٢ج٨مج(، )٢٢٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر )٢(
 ). ١٠٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٣(
 ). ٢٢٩ص١ج١مج(التفسري الكبري )٤(
 ). ١٤٧ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري )٥(
 . ٣٥٤-٣٥٣أسرار الترتيل وأنوار التأويل: وانظر). ١٠٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٦(
التفسـري  : من اإلسرائيليات، وقد نسـب الـرازي يف تفسـريه حنـو هـذا اخلـرب إىل التـوراة، انظـر         مل أجد هذا اخلرب، ولعله)٧(

نصوص الصرحية الصحيحة فال يلتفت إليه، وال يعمل ، وهذا اخلرب خمالف ملا دلت عليه ال)١٠٤ص٢٧ج٩مج(،)١٦٢ص٢٢ج٨مج(الكبري
 !!به
رسالة يف معرفة النفس الناطقة وأحواهلـا  : من القائلني بذلك الفالسفة املنتسبني إىل اإلسالم انظر ).٧٨ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٨(

فرقة ضـمن جمموعـة رسـائل لإلمـام     فيصل الت: ، والغزايل انظر٣٦، الرسالة العرشية ١٩٠-١٨٩ضمن رسائل يف النفس البن سينا
 .٢٦٠-٢٥٩الغزايل
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فقال  ،أول ما خلق اهللا تعاىل العقل " : >قوله ( ، وأورد)١()ات هو العقلأول مراتب املخلوق(نإال أنه قرر أ
   .)٣())٢("فأدبر  .أدبر :مث قال له ،فأقبل .أقبل :له

فأفض علينا من العقل الذي هو أشرف  (:فقال!!)٤(كاشفةعلم املوذهب إىل أن هذا العقل يفيض منه العلوم؛ 
من خـزائن   )٥(]نفوز[حىت  "بك أهني، وبك أثيب، وبك أعاقب": خملوقاتك، وأعز مبدعاتك، الذي شرفته بقولك

  . )٧)(٦()!رمحتك باخللع الكاملة، والفضيلة التامة

  

يف القرآن الكـرمي، وصـفة الكتابـة،    ] كتب[موقف الرازي من مدلول لفظ  :الثاين لفرعا
  :واحلكمة من الكتابة يف اللوح احملفوظ

  :لقرآن الكرمييف ا] كتب[موقف الرازي من مدلول لفظ -أ

يف اللوح احملفوظ مما هو كائن، يقول  ألما كتبه اهللا : تأيت على وجوه، أصلها] كتب[يرى ابن اخلطيب أن 
يف هذا املوضـوع   بكَتأن  :أحدها :فيه وجوه كَتب(،١٨٧: البقرة��ma��`��_��^��] �l:عند تفسريه لقوله تعاىل

���m:كقوله ،مبعىن جعل �[���Z��Y��Xl ادلوقوله ،جعل :أي، ٢٢: ةا:��m��I���H��Gl ٥٣: آل عمران، 
�m��\����[��Zl كقولـه  ،قضى اهللا لكم :معناه :وثانيها ،جعلهاأ :أي،  ١٥٦: األعراف:��m��z�����y��x��w��v

��}��|���{l وقوله، قضاه :أي، ٥١: التوبة: �mé��è��ç��æ��å �l ادلـةوقوله ،٢١: ا:��m��a������`��_��~

                                           

 ). ١٠٠ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٨٤ص١ج١مج(التفسري الكبري )١(
، والبيهقي يف شـعب  ١٩١-٧/١٩٠، )٧٢٤١(،برقم.."أقبل: ملا خلق اهللا العقل قال له"أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط، بلفظ )٢(

الغماز علـى اللمـاز يف   : ، واحلديث كذب ال أصل له ، انظر٦/٣٤٩،)٤٣١٣(جلامع لشعب اإلميان برقم، ا.."ملا خلق:"اإلميان، بلفظ
-١/٢٧٢، املوضـوعات ))> هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا: ((-:-، قال ابن اجلوزي٦٦املوضوعات املشهورات، للسمهودي

فهذا اتفاق أهل املعرفة على بطالن هـذا  : ((احلديثبعد أن ذكر كالم أهل العلم على  -:-، وقال ابن تيمية ٢٧٥-١/٢٧٤، ٢٧٣
، الفرقان بني أوليـاء  ))واحلديث الذي ذكروه يف العقل كذب موضوع عند أهل املعرفة باحلديث: ((، وقال١٧٨، بغية املرتاد))احلديث

املنار .."))  العقل قال له أقبلملا خلق اهللا" :كقوله ،أحاديث العقل كلها كذب:((-:-،  وقال ابن القيم ٢٠٧الرمحن وأولياء الشيطان
 .  ٦٠املنيف يف الصحيح والضعيف

   ).٧٦ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
الكشف عما وراء احلجب احلسية، العلوية منها والسفلية، واالطالع على حقائق املوجودات من العرش إىل الفرش : املقصود بالكشف )٤(

-٧٩٣موسوعة مصطلحات التصـوف اإلسـالمي   : عا، فينال بالكشف العلوم واملعارف، انظرإما بعني البصر أو بعني البصرية أو ما م
 . ٢٠٧، املصادر العامة للتلقي عند الصوفية، عرض ونقد، لصادق سليم صادق٧٩٥

 .، ولعل الصواب ما أثبته]تفوز[يف األصل) ٥(
 ). ٣٣ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري )٦(
، آراء أهل املدينة الفاضلة ٤٦٢-٢/٤٦١رسائل إخوان الصفا:والفارايب والغزايل يف نظرية املعرفة انظر يظهر هنا تأثر الرازي بالفالسفة )٧(

 . ١٧٥-١٧٤فوز كردي.أصول اإلميان بالغيب وآثاره، د. ٣٥-١/٣٤، إحياء علوم الدين٢٣-٢٢، املنقذ من الضالل٧٧-٧٤
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��c��b�l وكل حكـم   ،أصله هو ما كتب اهللا يف اللوح احملفوظ مما هو كائن :وثالثها ،)١(قضى :أي، ١٥٤: آل عمـران
هـو مـا كتـب اهللا يف القـرآن مـن إباحـة هـذه         :ورابعها ،حكم به على عباده فقد أثبته يف اللوح احملفوظ

أي مل نفرضـها حنـن   :،٢٧: احلديـد  ��m�����f��e��gl(:فقوله تعـاىل  )٣()والكتابة تذكر مبعىن اإلجياب()٢(.)األفعال
  . )٦()أثبت وخلق(، ومبعىن)٥()احلكم(، وتأيت أيضا مبعىن)٤()عليهم

_����m:قوله(: وكلمة كتب عند ابن اخلطيب تفيد الوجوب، إما وجوب الفعل ، وإما وجوب الوجود، يقول
��b��a������`�lمـة يف قولـه  ن هذه الكلإف ،وهذه الكلمة تفيد الوجوب  ،١٥٤: آل عمران:��m��X��W�������Vl 

 ،وها هنا ال ميكن محلها على وجـوب الفعـل   ،تفيد وجوب الفعل ،١٧٨: البقـرة  �m��~��}�����������|l ،١٨٣: البقرة
   .)٧()الوجودوجوب فوجب محلها على 

  

  :الكتابة يف اللوح احملفوظ موقف الرازي من صفة الكتابة، واحلكمة من-ب

، وأنـه كتـب   )٨(كتب يف اللوح احملفوظ األشياء قبل وقوعها ألمن موضع أن اهللا قد قرر الرازي يف أكثر 
بالكتابة وصفه بذلك لوجـود   ألاهللا ، لكن ينبغي أن يعلم أن الرازي حني وصف )٩(القرآن الكرمي يف اللوح احملفوظ

الباطل يف نفي قيام األفعـال  يف اللوح احملفوظ، ال لقيام الفعل به؛ وهذا بناًء على مذهبه -خلقها: أي-كتابة أحدثها
، ومذهبه الباطل يف صفة الكالم، وأنه معىن نفسي قدمي بال حرف وال صوت، فجعل املكتوب يف ألاالختيارية باهللا 

أمجعوا على أن العلم بوجـود اللـوح   (: يقول!!! اللوح احملفوظ خملوقًا، وهو رقوم ونقوش، وليس حروفًا وكلمات

                                           

  ). ٢٧٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: انظر )١(
 ). ١٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠٩ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
   ). ٥١ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٠ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ٢٤٦ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
-،)٢١٤ص١٥ج٥مج(، )٢٠٣-٢٠٢ص١٥ج ٥مج(،)١١٨ص٩ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر).٤٢ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٥(
     ).٥١ص١٦ج٦مج(
  ). ٢٧٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
   ). ٤٩ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٧(
، )١٩٨ص١٣ج٥مــج(،)١٥٤ص١٢ج٤مــج(،)١٩٧ص١١ج٤مــج(،)١٧٨-١٧٧ص٨ج٣مــج(التفســري الكــبري :انظــر)٨(
، )٥ص٢٣ج٨مـج (،)٢٢٠ص٢٢ج٨مـج (،)١٣٣ص٢٢ج٨مـج (،)٦٤ص١٩ج٧مـج (،)٨٨ص١٧ج٦مـج (،)٥١ص١٦ج٦مج(
ــج( ــج(، )١٠٩ص٢٣ج٨م ــ(، )٥٩-٥٨ص٢٤ج٨م ــج(، )٦٤ص٢٤ج٨جم ــج(، )٢١٥ص٢٤ج٨م ، )١٩٦ص٢٥ج٩م
ــج( ــج(، )٢٢٢ص٢٩ج١٠مــ ــج(، )٢٣٨-٢٣٧ص٢٩ج١٠مــ ــج(، )٢٧٧ص٢٩ج١٠مــ ، )٥١ص٣٠ج١٠مــ
 . ٦٦٣أسرار الترتيل). ٥٧ص٣١ج١١مج(،)٢٦٣ص٣٠ج١٠مج(
(،)٨٧ص٥ج٢مج(،)٨٥ص٥ج٢مج(،)٢٣١ص٣ج١مج(،)٢٢٩ص٣ج١مج(،)١٣ص٢ج١مج(،)٧ص٢ج١مج(التفسريالكبري:انظر)٩(

ص٢٧ج٩مـج (،)٩٤ص٢٧ج٩مج(،)٢٣ص٢٦ج٩مج(،)٣ص١٧ج٦مج(،)١٥ص١٥ج٥مج(،)٦٣ص١١ج٤مج(،)٧٤ص٨ج٣مج
 ). ٥٧ص٣١ج١١مج(،)١١٧ص٣٠ج١٠مج(،)٢٤٠ص٢٧ج٩مج(،)٢٣٧
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دث فيه رقوما خمصوصة دالة على أحوال هذا العامل ليس من شرائط اإلميان، وال مـن  أحاحملفوظ، وبأن اهللا تعاىل 
: عن القرآن الكرمي ويقول. )١()الكتابة يف اللوح احملفوظاخلرب هو ..ليس املراد من القدر املذكور يف]فـ...[واجباته

إنه (: ويقول)٢()!!فحفظه ×جربيل  ذا النظم املخصوص فقرأه خلق يف اللوح احملفوظ كتابةوجيوز أن يكون اهللا (
، مث إن امللك يطالع تلك النقوش، ويـرتل مـن السـماء إىل    أحدث هذه الرقوم والنقوش يف اللوح احملفوظتعاىل 
   .)٣()األرض

احلكمة فيـه أن يظهـر   : قال املتكلمون (:فيقول ابن اخلطيب)٤(أما عن احلكمة من الكتابة يف اللوح احملفوظ
تلك األحكام يف كتاب عنده؛  (سبحانه فقد أثبت ، )٥()ىل عاملًا جبميع املعلومات على سبيل التفصيلللمالئكة كونه تعا

لكون ما كتبه فيه يظهر للمالئكة؛ فيكون ذلك زيادة هلم يف االستدالل على أنه تعاىل عامل بكل املعلومات مرته عـن  
ستدل املالئكة بذلك املكتوب على كونه سبحانه ت :أحدها: وإمنا كتب كل ذلك لوجوه(:، ويقول)٦()السهو والغفلة

ليعرفوا حكمة اهللا فإنه تعاىل مع علمه بأم يقـدمون علـى تلـك     :وثانيهاوتعاىل عاملًا جبميع األشياء قبل وقوعها، 
ليشكروا اهللا تعاىل على توفيقه إيـاهم   :ورابعهاليحذروا من أمثال تلك املعاصي،  :وثالثهااملعاصي خلقهم ورزقهم، 

  .)٧()على الطاعات وعصمته إياهم من املعاصي

أن : .. فأي فائدة يف ذلك الكتـاب؟؟ واجلـواب  .. فإن قيل (: كما ذكر ابن اخلطيب فائدة الكتاب فقال
املالئكة ينظرون فيه مث يرون احلوادث داخلة يف الوجود على وفقه فصار ذلك دليالً هلم زائدا على كونه سبحانه عاملًا 

  .  )٨()بكل املعلومات

فقد يوهم : فإن قيل(:إن وجود الكتاب قد يوهم أن علمه مستفاد منه، ورد عليها، فقال: وأورد شبهة من قال
أن كتبه تلك األشياء يف ذلك الكتاب مـع كوـا مطابقـة    :.. واجلواب ... ذلك أن علمه مستفاد من الكتاب؟؟ 

  . )٩( )ذلك الكتاب للموجودات من أدل الدالئل على أنه سبحانه غين يف علمه عن

  

                                           

 . ١٩٤-١٩٣، القضاء والقدر٢٢٢-٩/٢٢١املطالب العالية  )١(
 ). ٣٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٢(
 ). ١٦ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري )٣(
 !!منه عن مذهبه يف احلكمة والتعليلإيراد ابن اخلطيب للحكمة غفلة  )٤(
   ). ٦٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٥(
   ). ٦٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٦(
   ). ٢٣٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
 ).٦٦ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٨(
 !!عليها، فقد أورد الشبهة دون أن يرد )٦٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: وانظر). ٦٦ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٩(
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  :موقف الرازي من أنواع التقادير، واحملو واإلثبات فيها :الثالث لفرعا

  :)١(موقف الرازي من أنواع التقادير-أ

ملـا   الًاإلميان بكتابة املقادير يدخل فيه مخسة تقادير؛ إذ الكتابة مثل التقدير على مراحل يعد كل منها تفصي
  . ففي مواضع تكون مجلة، ويف مواضع أخرى تكون تفصيالً ر،سبقه، فالكتابة متعددة كالتقدي

فقد كتب يف  ،الًيكون يف مواضع مجلة وتفصي لعلمه سبحانه وهذا التقدير التابع((:-:-يقول شيخ اإلسالم 
: قال لـه في ،ا؛ فيؤمر بأربع كلماتوإذا خلق جسد اجلنني قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكً ،اللوح احملفوظ ما شاء

   .)٢())وحنو ذلك د،تب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعياك

فاهللا تعاىل ملا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السـموات  . بعد مجلة الًالتقدير والكتابة تكون تفصي((: ويقول
وملا خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهـر هلـم مـا     .ظهر ذلك التقدير للمالئكةواألرض خبمسني ألف سنة مل ي

جمـع خلـق   ي": أنه قال >عن النيب  ابن مسعودكما يف الصحيح عن  ،كما يظهر هلم ذلك من كل مولود،قدره
مث يرسل اهللا إليه امللـك   ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يكون علقة مثل ذلك ،ا نطفةأحدكم يف بطن أمه أربعني يوم

   . )٤())....)٣("أو سعيد ،وشقي ،وعمله ،وأجله ،بكتب رزقه: ويؤمر بأربع كلمات ،فينفخ فيه الروح

. ا وإرادة أزلية فقطا أزليتثبت القدر إال علم ال((:-:-أهل الكالم كما يقول شيخ اإلسالم من طائفةإال أن 
الكتابة التفصيلية اليت دلت عليها الدالئل من الكتاب  مل يثبتوا: أي .)٥())إا كتابة لبعض ذاك :وإذا أثبتوا الكتابة قالوا

  .)٦(نةوالس

  

  

                                           

ومذهب الرازي كما تقدم نفي قيام األفعال االختيارية بـذات اهللا، وتأويـل    ألألألألأن التقدير من أفعال اهللا  -١جيدر التنبيه على )١(
املدار على العقـل يف هـذه املباحـث    أن هذه األنواع من التقادير ثبتت بالكتاب والسنة، والرازي يرى أن  -٢التقدير إىل العلم،

 .!!..شعري أي عقل هذا سيصل إىل أنواع التقادير ويبت فيها برأي وليت!!اليقينية
 . ١٤٩-٣/١٤٨، جمموعة الفتاوى٤٠٥-١/٤٠٤العقيدة الواسطية، ضمن جمموعة الرسائل الكربى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية،)٢(
ب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، ، مسلم، كتاب القدر، با٦٥٧البخاري كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة صلوات اهللا عليهم، )٣(

 . ٤/٢٠٣٦وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته، 
 . ٣٨٨-١٢/٣٨٧جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٦٦- ٦٥شرح األربعني النووية البن عثيمني : وانظر. ٤/٢٤٨جمموعة الفتاوى: وانظر. ١٦/٣٠٦جمموعة الفتاوى )٥(
-، املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم١٣١، ١٢٦-١/١٢٥توضيح اإلميان بالقدرجهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف : انظر )٦(

 . ٢٩٩-٢٩٢لعادل العامري-مجعا ودراسة
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-كما يرى–، فحكم اهللا تعاىل)١(ومن هنا مل يكن عند ابن اخلطيب حديث عن أنواع التقادير، وتعدد الكتابة
تطرق لتفسري اآليات الدالة على التقادير، وفيما  إال أنه قد. )٢()هو الذي حصل يف األزل وال حيدث بعد ذلك شيء(

  :يلي عرض أقواله فيها

  :قدير األول العام الشامل جلميع املخلوقاتمن التالرازي موقف : أوالً

 :وقت هذا التقدير-أ

، وأن القلم جرى يف )٣()تعاىل قدر املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض يف األزل(يرى ابن اخلطيب أن اهللا 
دث اآلن، بـل  حكم اهللا باإلسعاد واإلشقاء واإلغناء واإلفقار، ليس أمرا حي(، فـ)٤(األزل بأحوال السعادة والشقاوة

الذي قضى به وقدره يف األزل  (، فـ )٦()ال يظهر يف األبد إال ما حكم اهللا به يف األزل(، و)٥()كان حاصالً يف األزل
ال دافع لقضائه وال مانع من نفـاذ  .. كل ما قضى اهللا تعاىل فهو واقع يف وقته] و.....[قضاًء جزما حتما فقد وقع،

  . )٧()حكمه يف أرضه ومسائه

غم إقرار ابن اخلطيب بأن القلم جرى يف األزل، إال أنه تناقض وذهب إىل أن الكتابة يف اللـوح احملفـوظ   ور
تلـك املقـادير   (إظهـار   :بل املـراد  ....اعلم أن تقدير اهللا ال حيدث يف تلك الليلة،(: يقول!! تكون يف ليلة القدر

   .)٩()!بأن يكتبها يف اللوح احملفوظيف تلك الليلة  )٨()للمالئكة

  :املُقَدر املكتوب يف اللوح احملفوظ-ب

، فاهللا )١٠()أن كل ما حيدثه اهللا يف السموات واألرض فقد كتبه يف اللوح احملفوظ(رغم إقرار ابن اخلطيب بـ 
حيصل فيه شرح أحوال عـامل الـدنيا إىل   .. اللوح احملفوظ(، و)١١()كتب يف اللوح احملفوظ كل كائن يكون(سبحانه 

                                           

وقد سبق البيان بأن الرازي مل يتطرق إىل ذكر مرتبة الكتابة قي تعريفه للقضاء والقدر والتقدير، بل مل جيعلها داخلـة يف القـدر    )١(
 !!ان بهالذي جيب اإلمي

 . ٤٤٣أسرار الترتيل وأنوار التأويل: وانظر). ١٦٠ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٨ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٣٨ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري :انظر)٤(
ــبري )٥( ــري الك ــج(التفس ــر). ١٢٢ص٣٢ج١١م ــبري : انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)١٩٤ص١٢ج٤م -١٦٠ص١٣ج٥م

ــج(،)١٦٢ ــج(،)٢٠٣ص١٥ج٥م ــج(، )١٧٠ص١٧ج٦م ــج(،)١٧٥ص١٧ج٦م ــج(، )٣٨ص١٨ج٦م ، )٢١٨ص١٩ج٧م
 ). ١٧٠ص٢٤ج٨مج(، )١٣٨ص٢١ج٧مج(،)١٦٩ص٢٠ج٧مج(
 ). ١٦٨ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٢٣٤ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٧(
 . ٣٢/٢٨املطبعة البهية. ، ط٨/٦٢٨األستانة، . ، واملثبت من ط)تلك الليلة املقادير للمالئكة(يف األصل املعتمد عليه )٨(
 ).٢٨ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٩(
  ). ٦٦ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)١٠(
 ). ٢٤٥ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)١١(
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مجيع حوادث هـذا  (، و)٢()به على عباده فقد أثبته يف اللوح احملفوظ] اهللا[كل حكم حكم (فـ)١()يامةوقت قيام الق
على  مشتمل(، فهو)٣()العامل من اخللق والرزق واألجل والسعادة والشقاوة ال بد وأن تكون مكتوبة يف اللوح احملفوظ

  . )٥())٤("م مبا هو كائن إىل يوم القيامةجف القل" :×كما قال  ،مجيع أحوال املخلوقات على التفصيل التام

أنه تناقض وحصر الكتابة يف اللوح احملفوظ على احلوادث األرضية، من مصائب يف األرض واألنفس، دون  إال
���¡����¢��£��¤��¥��¦��§��¨��©����m��ª:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل!! أحوال السماوات، وسعادات أهل األرض

��±°��¯��®��¬����«��¸������¶��µ��´��³��²l إن مجيع احلوادث مكتوبة يف الكتاب؛ : أنه تعاىل مل يقل(، ٢٢: احلديد
ألن حركات أهل اجلنة والنار غري متناهية، فإثباا يف الكتاب حمال، وأيضا خصص ذلك باألرض واألنفس وما أدخل 

دات األرض واألنفس، ويف كل هـذه  فيها أحوال السموات، وأيضا خصص ذلك مبصائب األرض واألنفس ال بسعا
  . )٦( )!! الرموز إشارات وأسرار

  

التقدير البشري، وهو تقدير عام، لكن لبين آدم حـني  : من التقدير الثاينالرازي موقف : اثاني
  : ××××أُخذ امليثاق على بين آدم، وهم على ظهر أبيهم آدم 

ومل ينكر القول بأخذ امليثـاق عـن الـذر، بـل      ذكر ابن اخلطيب عد تفسريه آلية امليثاق األقوال يف اآلية،
 )قد متسكوا بالدالئل العقلية اليت ذكرناها وقررناها، وميكن اجلواب عن كل واحد منها بوجه مقنع )٧(املنكرون له(:قال

  . )٨(عنها مث أجاب

                                           

 ). ٢٠ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٠٩ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٤ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
" رفعت األقـالم وجفـت الصـحف   "، كما أخرجه بلفظ ١١/٢٢٣، )١١٥٦٠(أخرجه ذا اللفظ الطرباين يف املعجم الكبري، برقم)٤(

، وأخرجه أمحد يف املسند بلفظ ١١/١٢٣،)١١٢٤٣(برقم" واعلم أن القلم قد جرى مبا هو كائن" ، وبلفظ ١١/١٧٨، )١١٤١٦(برقم
، ٢٤٦-٣/٢٤٤،) ٢٨٠٤(برقم" قد جف القلم مبا هو كائن:"، وبلفظ١٩٥-٣/١٩٤،)٢٦٦٩(برقم" رفعت األقالم وجفت الصحف"

كتاب صـفة  ، هذا حديث حسن صحيح :وقال" رفعت األقالم وجفت الصحف"وصحح أسانيدها الشيخ أمحد شاكر، والترمذي، بلفظ
صـحيح سـنن   : دار الكتب العلمية، وصححه األلباين، انظر.، ط٥٧٦-٤/٥٧٥، ٥٩، باب>القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا 

: انظـر . ٦٦٧-٣/٦٦٦،)٦٣٨٣(بـرقم " واعلم أن القلم قد جرى مبا هو كائن"، بلفظ، واحلاكم يف املستدرك٣٠٩-٢/٣٠٨الترمذي
 . ٣٧٩،صفحة)١(املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم، حاشية

 ).  ٧٩ص٣٠ج١٠مج(،)٢٢٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢١٥ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٥(
 ).٢٣٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
 . ١٤٧ترتيه القرآن عن املطاعن: وتعد املعتزلة من احمليلني ألخذ امليثاق، انظر -كما وضح ذلك يف كالمه–قصد م املعتزلة وي )٧(
 ). ٥٣-٤٦ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٨(
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اهللا  قـال  (، ٣٠: الـروم ��m¯��®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤ �l:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل 
فإن اهللا فطر الناس عليه حيث أخذهم من ظهر آدم ، وهي التوحيد ،لزم فطرة اهللاإ :أي، ٣٠: الرومmª��©�l :تعاىل

   .)١()١٧٢: األعراف��mf��e �l، �١٧٢: األعراف�mc��b �l:وسأهلم

عراف، إال أنه مل ورغم إقرار ابن اخلطيب بأخذ امليثاق عن الذر، وإيراده لآلثار واألحاديث عند تفسريه آلية األ
قدر أعمال بين آدم وآجاهلم وسعادم وشقاوم عقيب خلـق أبـيهم    أليذكر أن هذه النصوص تدل على أن اهللا 

  .أنه أثبت امليثاق، ومل يتعرض إلثبات التقدير والكتابة: أي!! آدم

تقدير متعلق وهو : التقدير العمري واجلنني يف بطن أمه: موقف الرازي من التقدير الثالث: ثالثًا
  : بكل إنسان على حدة

يف  ، وأورد)٢()أن اهللا يأمر ملك األرحام أن يكتب األجل والرزق واألرض اليت يدفن فيها(بـأقر ابن اخلطيب 
  :لكنه، )٣(حلديث داللة على القضاء اإلهليا، ومع إثباته بأن يف اذلك خرب ابن مسعود 

أنه مل يثبت هذا التقدير؛ : خاص بكل إنسان على حدة، أيمل يشر إىل نوع هذا التقدير، وأنه تقدير ثالث  -١
 .ألنه يتحدث عن قضاٍء إهلي واحد أزيل

    .)٥( )ال قدرة للعبد، على خالف حكم اهللا وعلمه(، وأنه )٤(اجلربزعم أن هذا اخلرب من األخبار الصرحية يف  -٢
إلقاء : )٦(املراد من الكتاب( :ا عوديقول بعد إيراده خلرب ابن مس!!أول الكتاب بإلقاء الداعية يف القلب -٣

داعية ذلك الفعل يف قلبه؛ ألن قلب العبد جيري جمرى اللوح، وإلقاء تلك الدواعي املختلفة فيه جيري جمرى 
 . )٧()!!!إلقاء الرقوم املختلفة، والنقوش املتباينة يف قلب العبد

يقول بعد !! يثبت سوى تقدير واحد أزيل فقط نفى التغيري واحملو واإلثبات يف هذا التقدير؛ بناًء على أنه ال -٤
إنه تعاىل ملا حكم به بأنه شقي، امتنع أن يصري سعيدا، وإال لزم أن ينقلب اخلرب الصـدق  (:إيراده للحديث

   .)٨()وكل ذلك حمال. كذبا، وأن ينقلب العلم جهالً

                                           

 ).١٧٩ص١١ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٢٠-١١٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 ).٢٤ص٩ج٣مج(لتفسري الكبريا:وانظر). ٧٠ص٢٢ج٨جم(التفسري الكبري)٢(
 . ١٩٧-١٩٤، القضاء والقدر٢٢٦-٩/٢٢٢املطالب العالية : انظر )٣(
 ).٤٩-٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر )٤(
 . ١٩٥، القضاء والقدر٩/٢٢٣املطالب العالية  )٥(
 ). فيسبق عليه الكتاب:(يقصد قوله )٦(
 . ١٩٦القضاء والقدر ، ٩/٢٢٥املطالب العالية )٧(
 ).٢٤ص٩ج٣مج(التفسري الكبري : ، وانظر١٩٤، القضاء والقدر٩/٢٢٣ملطالب العالية ا)٨(
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ما يقدر يف ليلة القدر  وهو: السنوي: التقدير احلويل: موقف الرازي من التقدير الرابع: رابعا
  : من وقائع العام

زعم ابن اخلطيب أن تقدير اهللا ال حيدث يف ليلة القدر؛ فاهللا قدر املقادير قبل أن خيلق السماوات واألرض يف 
زعمه ، فالكتابة يف اللوح احملفوظ على !!إظهار املقادير بكتابتها يف اللوح احملفوظ: األزل، فاملراد بالتقدير يف ليلة القدر

  !!تكون يف ليلة القدر

يف أنه مل مسيت هذه الليلة ليلة القـدر،   اختلفوا(: االسميقول يف معرض ذكره ألسباب تسمية ليلة القدر ذا 
أن اهللا قدر ما يكون يف كل تلك السنة من ": عن ابن عباس...أا ليلة تقدير األمور واألحكام،: أحدمها ؛على وجوه

 �m���U��T��S�����R��Q��Pl :ونظريه قولـه تعـاىل   ،)١("من السنة اآلتيةإىل مثل هذه الليلة مطر ورزق وإحياء وإماتة 

واعلم أن تقدير اهللا ال حيدث يف تلك الليلة، فإنه تعاىل قدر املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض يف  ،٤: الدخان
   .)٣()!!اللوح احملفوظة بأن يكتبها يف يف تلك الليل )٢()تلك املقادير للمالئكة(إظهار  :بل املراداألزل، 

ومع ترجيح ابن اخلطيب بأن الليلة املباركة اليت يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وتضعيفه لقول من 
وأما القائلون بأن املراد من الليلة املباركة املذكورة يف هذه اآلية، هي ليلـة  (:بقولهقال بأا ليلة النصف من شعبان، 

�:بني القولني فقال عند تفسريه لقولـه تعـاىل   ، إال أنه مجع)٤()من شعبان، فما رأيت هلم فيه دليالً يعول عليه النصف
m��]�����\�[��Z��Y���X��W���V��U��Tl أليس أنه قد روي أنه تقسم اآلجـال واألرزاق  : قيل  )٥()فإن((، ٤: القدر

 إن اهللا يقدر املقادير ": أنه قال >عن النيب : لة القدر؟ قلناإن ذلك يكون لي: ليلة النصف من شعبان، واآلن تقولون
يقدر ليلة الرباءة اآلجال واألرزاق، وليلة القدر يقدر : وقيل ،)٦("يف ليلة الرباءة، فإذا كان ليلة القدر يسلمها إىل أرباا

إعزاز الدين، وما فيه النفـع العظـيم    يقدر يف ليلة القدر ما يتعلق به: األمور اليت فيها اخلري والربكة والسالمة، وقيل
   .)٧()ملك املوتللمسلمني، وأما ليلة الرباءة فيكتب فيها أمساء من ميوت ويسلم إىل 

                                           

، وصححه، والبيهقي يف شـعب   ٢/٥٢٧،)٣٧٣٥(مل أجده ذا اللفظ عن ابن عباس، لكن بنحوه أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم)١(
 .١٣/٢٤٩، ٨/٤٦٧، والسيوطي يف الدر املنثور٥/٢٥٤، )٣٣٨٨(اإلميان برقم

 . ٣٢/٢٨املطبعة البهية. ، ط٨/٦٢٨األستانة، . ، واملثبت من ط)تلك الليلة املقادير للمالئكة(يف األصل املعتمد عليه )٢(
 ). ٢٨ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٣٩-٢٣٧ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري )٤(
 . ٦/٩٥٢املطبعة األمريية . ساقطة من األصل املعتمد عليه، والتصحيح من ط )٥(
، ١/٨٢التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة،: ، انظر ب التذكرة البن عباس ، وقد نسبه القرطيب يف>أجد هذا عن النيب  مل)٦(

، فقد أبعد النجعة، فـإن نـص   -يقصد الليلة اليت يفرق فيها كل أمر حكيم-من قال إا ليلة النصف من شعبان:(( -:-قال ابن كثري
-يقصد ليلة النصف من شـعبان -قد ورد يف فضلها: ((-:-، ويقول الشيخ ابن باز٤/١٣٧ري ابن كثري، تفس))القرآن أا يف رمضان

 . ١/١٨٧جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة)). أحاديث ضعيفة ال جيوز االعتماد عليها، أما ما ورد يف فضل الصالة فيها فكله موضوع
  ). ٣٦ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٧(
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وميضيه من  ألألألألوهو ما يقضيه اهللا : التقدير اليومي: موقف الرازي من التقدير اخلامس:خامساً
من أفعاله، وإحداثـه يف  حوادث اليوم، من حياة، وموت، وعز، وذل، إىل غري ما ال يحصى 

خلقه ما يشاء، فيسوق املقادير اليت قدرها إىل املواقيت اليت وقتها هلا، ويتصرف يف ملكه مبـا  
  :٢٩: الرمحن �m�m�m�mk��jih�g�fk��jih�g�fk��jih�g�fk��jih�g�fllll: يشاء، قال تعاىل

سـوق  : زعم ابن اخلطيب أن التقدير اليومي تعلق اإلرادة القدمية بالفعل فيوجد؛ وهذا يف زعمه هو معـىن  
املـراد  (، ٢٩: الـرمحن  ��m��k��j��i��h������g���������f��ed��c��b��a��`l:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل!! ر إىل املواقيتاملقادي

أن القلم جف مبا يكون يف كل يوم ووقت، فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادتـه  : سوق املقادير إىل املواقيت؛ ومعناه
  . )١()بالفعل فيه فيوجد

ي يف زعم ابن اخلطيب هو بالنظر إىل أن اخللق جيهلون ما سوف يقع، فهو يومي بالنسـبة إىل  والتقدير اليوم
هذا بالنسبة إىل اخللق ومن يسأله من أهل السموات واألرض؛ ألنه تعاىل  (:يقول!! اخللق، أما بالنسبة إىل اخلالق فقدمي

أبرم اهللا اليوم رزق فالن ومل : يوم، فنقول حكم مبا أراد وقضى وأبرم فيه حكمه وأمضى؛ غري أن ما حكمه يظهر كل
يرزقه أمس، وال ميكن أن حييط علم خلقه مبا أحاط به علمه، فتسأله املالئكة كل يوم إنك يا إهلنا يف هذا اليوم يف أي 

  . )٢()!شأن يف نظرنا وعلمنا؟

، ٢٩: الـرمحن  ��m�����g��f��ed��c��b��a��`���k��j��i��hl:يف قوله تعاىل] هو[وقد زعم ابن اخلطيب أن الضمري 
صفة مميزة لأليام اليت فيها شأن يتعلق بالسـائلني عـن    ��m��jihl:، وقولهأل ، وليس عائدا إىل اهللا]يوم[عائد إىل 

فليست يوم على عمومها؛ إذ لو كانت كذلك الستلزم وجود خملوقات يف املاضي، وقدمها، ودوامها، إال أن !! غريها
 :أي ،ظرف سؤاهلم :�m��g�flو ،��mglعائد إىل :�m��hl (:يقول. لعام الذي دخله التخصيصمن قبيل ا] يوم[يقال 

���mو ،يقع سؤاهلم يف كل يوم �j��i� �hl:  ا يوم وقوله ..يكون مجلة وصف: �m� �j��i��hl   يكون صفة مميزة لأليام اليت
����m�Ð���Ï��Î:فيها شأن عن اليوم الذي قال تعاىل فيه ÍÌ��� �Ë��� � �Ê���� �Ñl فإنه تعاىل يف ذلك اليوم يكون هو  ،١٦: غافر

ا هو يف شأن يتعلق بالسـائلني مـن النـاس واملالئكـة     ألنه ليس يوم ؛سأل يف ذلك اليوموال ي ،السائل وهو ايب
لـون  أو يستخرجون أمره مبا يفع ،فيطلبون ما حيتاجون إليه ،وإمنا يسألونه يف يوم هو يف شأن يتعلق م ،)٣(!وغريهم

   .)فيه

                                           

 ). ١٠٩ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٠٩ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
كتـاب  :أخرج البخـاري يف  سل تعطه،: >>>>أين هو من أحاديث الشفاعة؟؟ وقوله للنيب !! ال أدري من أين أتى الرازي ذا؟؟)٣(
واشـفع   تعطـه سل يا حممد ارفع رأسك  :قالمث ي:  ">قوله ،٣: اإلسراء �m���o��n��m�����l��k��ji��h��g��f��el:باب،تفسريال

سـل  يا حممد ارفع رأسـك   :قالي:">، قولهباب أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها، كتاب اإلميان :،ومسلم يف صحيحه يف٩٨٩-٩٨٧،"تشفع
 . ١٨٦-١/١٨٤، "اشفع تشفع تعطه
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ـ  " :فقـال  ؟؟ما هذا الشـأن  :يف جواب من قال ×قوله (هوال ينايف هذا يف زعم  ويفـرج   ايغفـر ذنب
والتفريج عن املكروب فقال  ،من مغفرة الذنوب ؛تعاىل جعل بعض األيام موسومة بوسم يتعلق باخللق فاهللا(؛))١("اكرب

وجعل بعضها موسومة بأن ال داعـي   ،اليت يف ذلك الشأن يف تلك األيام، ٢٩: الرمحن �m��ed��c��b��a��`l :تعاىل
  .وال سائل ،فيها

فيفضي ذلـك إىل   ،ولو تركنا كل يوم على عمومه لكان كل يوم فيه فعل وأمر وشأن ،كيف ال نقول ذاو 
و ، ٢٣: النمـل  ��m��H��G��F��El:كقوله تعاىل ،عام دخله التخصيص :اللهم إال أن يقال ؟؟القول بالقدم والدوام

m��n������m��ll ٢()٢٥: األحقاف( .  

أن التقدير اليومي عند ابن اخلطيب جمرد تعلق اإلرادة القدمية بالفعل فيوجد؛ وهو تقدير بالنسبة إىل : واخلالصة
  !!اخللق، أما بالنسبة إىل اخلالق فال

عل الرب سبحانه وتعاىل معطالً فاتضح أن ابن اخلطيب ال يثبت تقديرا يوميا؛ وإمنا يثبت تعطيالً كليا؛ حيث ج
  !!يف األزل واألبد، ال يقوم به فعل ألبتة، فال فعل له يف املاضي، وال كل يوم

  :موقف الرازي من احملو واإلثبات يف املقادير-ب

بعد عرض موقف ابن اخلطيب من أنواع التقادير تبني أن ابن اخلطيب ال يثبت سوى تقديرا وحكمـا أزليـا   
  .)٤()ال جيوز تغيريه(و)٣()ال يقبل النسخ  (احلكم  واحدا، وهذا

  

                                           

: ، ولفظها درداءروى البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري، سورة الرمحن، هذا القول معلقًا بصيغة اجلزم، وموقوفًا على أيب ال)١(
فـتح  وقال ابن حجر يف  .١٠٤٦-١٠٤٥"))يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين":  ��m�j��i��h������g���������flوقال أبو الدرداء((

الـدرداء   وابن ماجه وابن أيب عاصم والطرباين عن أيب" الصحيح " وابن حبان يف " التاريخ " وصله املصنف يف  :((٦٢٨-٨/٦٢٧الباري
ا، وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار ، من طريق أم الدرداء عن أيب الدرداء موقوفً" الشعب " ا، وأخرجه البيهقي يف مرفوع

واحلديث أخرجه ابن ماجه يف كتاب السنة، بـاب   .))وآخر عن عبد اهللا بن منيب أخرجه احلسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطرباين
-١٢٩، )٣٠١(، وابن أيب عاصم يف السنة برقم١/٤٠،وحسنه األلباين، انظر صحيح سنن ابن ماجه١٣٤-١/١٣٣أنكرت اجلهمية، فيما

 .حديث صحيح: ، وقال األلباين يف ظالل اجلنة١٣٠
 ). ١٠٩ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٨٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٥٦ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
ــريا)٤( ــبري لتفسـ ــج(الكـ ــر. )١٥٧-١٥٦ص٢٠ج٧مـ ــبري  :وانظـ ــري الكـ ــج(التفسـ ، )١٦٢ص١٣ج٥مـ
ــج( ــج(، )١٨٠ص١٤ج٥مـــ ــج(، )٨٥ص١٦ج٦مـــ ، )٢٢٧ص١٧ج٦مـــــج(، )١٦٣ص١٧ج٦مـــ
ــج( ــج(، )٦٤ص١٩ج٧مــ ــج(، )١٥٧-١٥٦ص١٩ج٧مــ ــج(، )١٦٨-١٦٧ص٢٠ج٧مــ ، )٢٤ص٢١ج٧مــ
ــج( ــج(،)٣٠ص٢٧ج٩مـ ــج(،)٢٦٣ص٣٠ج١٠مـ ــج(،)١٩٣ص٣١ج١١مـ ــج(،)٢٠١ص٣١ج١١مـ ص٣٢ج١١مـ

١٥٢ .(  
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مجيع احلوادث املستقبلة مقدرة على وجه ميتنع تطرق الزيادة والنقصان والتغيري إليها على (: يقول ابن اخلطيب
  . )٢()األشياء املقدرة ممتنعا.. التغري يف(: ويقول. )١()ما هو مذهبنا يف مسألة القضاء والقدر

 :الرعد ��m���¯��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡l:عند تفسريه لقوله تعاىلإال أنك جتده 

٣٩ -٣٨ ،  

 .)٣()حماه ميحوه حموا إذا أذهب أثره: قالذهاب أثر الكتابة، ي: احملو(: عرف احملو بقوله - ١

 .  )٤( )اعلم أن هذا الباب فيه جمال عظيم (:مل ينكر القول باحملو واإلثبات؛بل قال - ٢

ألسـتم تزعمـون أن   : فإن قال قائل(:ى من عارض بني سبق املقادير واحملو واإلثبات فيها، بقولهرد عل - ٣
: املقادير سابقة، قد جف ا القلم، وليس األمر بأنف، فكيف يستقيم مع هذا املعىن احملو واإلثبات؟؟ قلنا

  .)٥( )قضائه حموهذلك احملو واإلثبات أيضا مما جف به القلم، فال ميحو إال ما سبق يف علمه و

الكتاب الذي يكتبه املالئكة على اخللق، وذلك : أحدمها: فعند اهللا كتابان (:فقال :بني حمل احملو واإلثبات - ٤
هو اللوح احملفوظ، وهو الكتاب املشتمل على تعني مجيع : والكتاب الثاين. )٦(الكتاب حمل احملو واإلثبات

أن اهللا سـبحانه وتعـاىل يف   : ">عن النيب  )٧(أبو الدرداء روى. األحوال العلوية والسفلية، وهو الباقي
ثالث ساعات بقني من الليل ينظر يف الكتاب الذي ال ينظر فيه أحد غريه فيمحو ما يشاء ويثبـت مـا   

 .)٩())٨("يشاء

                                           

 . ٦٨، القضاء والقدر٩/٦١املطالب العالية  )١(
 ).٢٤ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٦٤ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٦٥ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
 ).٦٦-٦٥ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٥(
الكتاب : ون قصده بالكتابقد يكون قصده من الكتاب صحائف األعمال؛ فاحملو على هذا حمو السيئات وإثبات احلسنات، وقد يك )٦(

 !!املقارن للتقدير العمري السنوي، لكنه أوله بالداعية كما تقدم
 ، اكان آخر أهـل داره إسـالم  فتأخر إسالمه قليالً ، امسه عومير بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي :أبو الدرداء)٧(

: الوفاة قيل له ا ملا حضرت معاذ بن جبل ،اا عاقالً حكيمكان فقيه،رسيبينه وبني سلمان الفا >آخى رسول اهللا  ،وحسن إسالمه
واختلف يف  ،شهد ما بعد أحد من املشاهد. التمسوا العلم عند عومير أيب الدرداء فإنه من الذين أوتوا العلم: يا أبا عبد الرمحن أوصنا فقال

أسـد   ، ٨٠٠-٧٩٨يف معرفـة األصـحاب    االستيعاب: انظر. ب تويف سنة اثنتني وثالثني بدمشق يف خالفة عثمان. اشهوده أحد
 . ٥/٤٦الصحابة متييزاإلصابة يف  ،٩٥-٦/٩٤الغابة

دار هجر، والسـيوطي يف الـدر   .، ط١٣/٥٧٠،  والطربي، تفسري الطربي، ٤٨٥-٤٨٢)٨٦(أخرجه ابن أيب شيبة يف العرش ، برقم)٨(
، اآلثار ٧٦١-١٠/٧٦٠، )١٨٧١٩(قيق جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي برقمبغية الرائد يف حت: ، وإسناده ضعيف، انظر٨/٤٦٨املنثور

 .٦٤٨-٢/٦٤٧الواردة عن السلف يف القضاء والقدر من خالل تفسري الطربي
 ).٦٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٩(
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 . )١()األشياء واقعة بالقضاء والقدر، ومثبتة يف الكتاب الذي ال يتغري(: وقال عن اللوح احملفوظ 

هـذه   يف(:فقالمل يرجح ابن اخلطيب قوالً بعينه؛ بل سرد األقوال بال ترجيح  :ق احملو واإلثباتيف متعل - ٥
   :اآلية قوالن

وكذا  ،إن اهللا ميحو من الرزق ويزيد فيه :قالوا ،كما يقتضيه ظاهر اللفظ ،إا عامة يف كل شيء :القول األول
والقائلون ذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إىل اهللا تعاىل  ... ،واإلميان والكفر ،والسعادة والشقاوة ،القول يف األجل

    ..يف أن جيعلهم سعداء ال أشقياء 

 :وعلى هذا التقرير ففي اآلية وجـوه  ،دون البعض )٢()األشياء( أن هذه اآلية خاصة يف بعض :والقول الثاين
أنه تعاىل ميحو من  :الثاين .)٣(ر بدالً عن األولوإثبات حكم آخ ،املراد من احملو واإلثبات نسخ احلكم املتقدم :األول

أنه تعاىل أراد  :الثالث...)٤(ألم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غريه ؛ديوان احلفظة ما ليس حبسنة وال سيئة
، ٣٩: الرعد �m��¨��§��¦��¥l :الرابع .من ديوانه حميفإذا تاب عنه  ،باحملو أن من أذنب أثبت ذلك الذنب يف ديوانه

فإذا مضت  ،ثبت يف أول السنة حكم تلك السنةأنه تعاىل ي :اخلامس .وهو من جاء أجله ويدع من مل جييء أجله ويثبته
 ،ميحـو الـدنيا   :السابع .ويثبت نور الشمس ،ميحو نور القمر :السادس .السنة حميت وأثبت كتاب آخر للمستقبل

وفيه حث على ، مث يزيلها بالدعاء والصدقة ،ملصائب يثبتها يف الكتابأنه يف األرزاق واحملن وا :الثامن .ويثبت اآلخرة
 :العاشر .وما حصل وحضر فهو اإلثبات ،تغري أحوال العبد فما مضى منها فهو احملو :التاسع .االنقطاع إىل اهللا تعاىل

شاء، وهو املستقل باإلجياد طلع على غيبه أحدا، فهو املنفرد باحلكم كما يال ي ،يزيل ما يشاء ويثبت ما يشاء من حكمه
  .  )٥()واإلعدام واإلحياء واإلماتة، واإلغناء واإلفقار، حبيث ال يطلع على تلك الغيوب أحد من خلقه

اعلم أن هذا الباب  (:حيث ختم كالمه قائالً )٦(وهكذا مل يرجح ابن اخلطيب قوالً بعينه، بل أقر جبميع األقوال
وقرر بأن األمور  انفي وقوع التغيري مطلقًتفسريه هلذه اآلية وقبل إيراد هذه املسألة أنه يف رغم .  )٧( )فيه جمال عظيم

أن لكل حادث وقتـا  : الثاين:...، فيه أقوال ٣٨: الرعد ��m���¤��£��¢��¡l:تعاىل قوله(:مرهونة بأوقاا حيث قال

                                           

ــبري)١( ــري الك ــج(التفس ــر). ٢٣٨ص٢٩ج١٠م ــبري: وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٢ص١٣ج٥م ، )١٤٨ص٢٨ج١٠م
 ).١٢٥ص٣١ج١١مج(،)١١٣ص٣١ج١١مج(،)٢٦٣ص٣٠ج١٠مج(
 . ٤/٣٧، والتصحيح من طبعة املطبعة األمريية،)األشقياء(يف األصل املعتمد عليه  )٢(
¥��¦��§��¨��©��m��«��ª:قال (:يف تفسريه لآلية وقبل إيراد هذه املسألة اقتصر ابن اخلطيب على ذكر هذا الوجه فقط حيث قال )٣(

®��¬l واملعىن، ٣٩: الرعد :أنه يوجد تارة ويعدم أخرى، وحييي تارة ومييت أخرى، ويال يبعـد أن  فقر أخرى فكذلك غين تارة وي
: ، كما أنه يف تفسريه لقوله تعاىل)٦٣ص١٩ج٧مج(الكبري التفسري. )يشرع احلكم تارة مث ينسخه أخرى حبسب ما اقتضته املشيئة اإلهلية

�m��N���ML��K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��V��U��T�����S��R��Q��P��Ol ذه اآلية، ١٠٦: البقرة انظـر . استدل على وقوع النسخ :
 ).  ٢٢٩ص٣ج١مج(التفسري الكبري

 .وقد مال الرازي للطعن يف هذا القول )٤(
 ).٦٥-٦٤ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٥(
 . سوى ما سبقت اإلشارة إليه من أنه مال إىل تضعيفه، وهو القول الثاين )٦(
 ).٦٥ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٧(
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 ...عن ذلك الوقت وال يتغري ألبتةشقاوة، معينا قضى اهللا حصوله فيه، كاحلياة واملوت، والغىن والفقر، والسعادة وال
فلإلنسان أحوال أوهلا نطفة مث علقة مث مضغة مث يصري شـابا مث   لكل أجل معني كتاب عند املالئكة احلفظة،: الرابع

واعلم أن هذه اآليـة  ... شيخا، وكذا القول يف مجيع األحوال من اإلميان والكفر والسعادة والشقاوة واحلسن والقبح
  .)١()بأوقاايف أن الكل بقضاء اهللا وبقدره وأن األمور مرهونة  صرحية

، ١٤٥: آل عمران�mk��������j��i���h����g��f��e��d����c��b �l:التغيري يف اآلجال عند تفسريه لقوله كما نفى 
  .)٢()أن تغيري اآلجال ممتنع..دلت اآلية على(:فقال

  !!!ونفيه) التغيري (ة بني إثبات احملو وتناقضه يف املسأل الرازي وذا يظهر اضطراب 

أنه يف األرزاق واحملن واملصـائب  : الثامن(: ذكر ابن اخلطيب فيما نقل سابقًا :يف أسباب احملو واإلثبات - ٦
 .  )٣( )وفيه حث على االنقطاع إىل اهللا تعاىلمث يزيلها بالدعاء والصدقة،  يثبتها يف الكتاب،

ابن اخلطيب احملو واإلثبات فهل احملو واإلثبات عنده حسب ما يأتيه العبد من إن كان يثبت : لكن بقي أن يقال
أسباب، أم أن هذه األسباب عالمات وأمارات على ما شاء اهللا من احلوادث، من غري تأثري ومالزمة بينها وبني مـا  

  !!؟؟)٤(جعلت دليالً عليه، كما هو مذهب األشاعرة يف األسباب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 ). ٦٤ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري )١(
 ). ٢٤ص٩ج٣مج(التفسري الكبري )٢(
 ).٦٥ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
، شـرح العالمـة الزرقـاين علـى املواهـب اللدنيـة بـاملنح احملمديـة         ١٠٠-١/٨٧جامع الرسائل البن تيميـة : انظر للفائدة )٤(

 .  ٤٨٩-٢/٤٥٦ل السنة واجلماعة من األسباب وآراء املخالفني، لليلى املغامسي،، موقف أه٤٠٢-١٢/٤٠٠للقسطالين
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مرتبـة  : موقف الرازي من املرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر :املطلب الثالث

 .-اإلرادة الكونية-القدرة واملشيئة 
  :سلك الرازي جتاه هذه املرتبة مسلكني

  !تابع فيه الرازي الفالسفة يف أنه تعاىل فاعل بالذات ال بالقصد واالختيار: األول املسلك
يع هذه اخلريات والشرور إمنا توجد باختيار اهللا تعاىل وإرادته، مثل إن مج: لقائل أن يقول( :اخلطيبيقول ابن 

وإذا كـان حصـول    .االحتراق احلاصل عقيب النار ليس موجبا عن النار، بل اهللا اختار خلقه عقيب مماسة النـار 
ما يكون خريا، وأن االحتراق عقيب مماسة النار باختيار اهللا تعاىل وإرادته، فكان ميكنه أن خيتار خلق االحتراق عند

 ال خيتار خلقه عندما يكون شرا؟ 

وال خالص من هذه املطالبة إال ببيان كونه تعاىل فاعالً بالذات ال بالقصد واالختيار، فريجع حاصل الكالم 
  .)١()يف هذه املسألة إىل مسألة القدم واحلدوث

ياء مىت وجدت لـزم عنـها بالضـرورة    أي أنه علة موجبة لألش: وعليه فتأثريه تعاىل بطريق اللزوم والفيض
معلوالا، فإجياد العامل على هذا النظام من لوازم الذات فيمتنع خلوه عنه، وصدور األشياء اليت ميتزج فيها اخلري والشر 

  !!)٢(ضرورة لوجود أسباا وهي العلل األوىل، وإال فإن ذلك سيؤدي إىل القول بعدم العلل األوىل يف نفسها وهي خري

: صة هذا املسلك تعطيل علم اهللا باجلزئيات، وكتابته يف اللوح، ومشيئته، وقدرته، واختياره، وخلقه، أيوخال
  !!مراتب القضاء والقدرتعطيل 

  

  

  

                                           

  .٥٥١-٥٥٠/ ٢املباحث املشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات، للرازي) ١(
: ، وانظـر ٥٥١-٥٤٧/ ٢املباحث املشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات، للرازي :وانظر ١٣٣-٣/١٣١اإلشارات والتنبيهات: انظر)٢(
الكالميـة   وآراؤه، فخر الدين الـرازي  ١٦٤-١٦١مكتبة العبيكان، قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي.ط٥٢٧-٢/٥٢٦فاء العليلش

موقف الرازي من دخول الشر يف العامل  : ، راجع٤٠٦-٤٠٤، ٦٠-٥٥، فالسفة اإلسالم٣٥٤-٢/٣٥١، يف علم الكالم، ٢٩٩والفلسفية
 . ، من هذا البحث١٦٩، ١٦٦-١٥٦، ١٤٤-١٣٨ضمن تعريفه للقضاء والقدر صفحة 
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  :موجب بالذات    ألألألألفيه الرازي على الفالسفة يف زعمهم أن اهللا  رد :املسلك الثاين
 ا بالذات(ن فبيالقادر هو الذي يفعـل حبسـب   (و)٢()تعاىل قادر الصانع(؛ فـ)١()استحالة كونه تعاىل موجب

، واملختار له أن يرجح الشيء على مثله من غري قادر خمتار(فهو تعاىل )٤()كافر..ومنكر قدرة اهللا(، )٣()االختيار والقصد
  .)٥()علة

مع جواز أن ال املؤثر إما أن يقع : قال أهل امللل والنحل(:فقالوقد بين  الرازي موقف أهل امللل يف هذا املقام؛ 
يؤثر وهو القادر، أو يؤثر ال مع جواز أن ال يؤثر، وهو املوجب، فهذا التقسيم يدل على أن كل مؤثر فهو إما قادر، 

هذا .القادر هو الذي يصح أن يؤثر تارة، وأن ال يؤثر أخرى حبسب الدواعي املختلفة: مث عند هذا قالوا. وإما موجب
   .)٦()قادر وبني املوجبملخص الكالم يف الفرق بني ال

ونعين بالقادر املؤثر الذي ال ميتنع عليه أن يـؤثر وأن ال يـؤثر حبسـب     (:بقولهووضح مفهوم القادر عنده 
  . )٨()القادر هو الذي يصح منه الفعل وتركه حبسب اإلرادات (، فـ)٧()اختياره

تقتضي ترجيح أحد طـريف  (، و)١٠()ةالصفة املخصص(، وهي )٩()اإلرادة صفة زائدة على العلم(كما أثبت أن 
  .)١١()املمكن على اآلخر ال على سبيل اإلجياب

اآلية تدل على أن إله العامل لـيس   هذه (،٢: الفاحتة ��m���J��I��H��G��Fl:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
فقوله (،)١٢()بل هو فاعل خمتار ،ا بالذاتموجب:�m��G��Fl يدل على كون هذا القا ،٢: الفاحتةا بأن إله العـامل  ئل مقر

١٣()بل هو فاعل خمتار ،ا بالذات كما تقول الفالسفةليس موجب( .  

                                           

،حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين ٤٦-٤٥، املسائل اخلمسون٥٢-٥١معامل أصول الدين: وانظر.١٢١-١١٤اإلشارة يف علم الكالم )١(
 . ٧٧جملس دائرة املعارف العثمانية، لوامع البينات.، ط١٣٢-١٢٩، األربعني١٦٤-١٦١وبذيله تلخيص احملصل

 ). ب/١٠٢ل-أ/٩٩ل/١(ة العقولاي )٢(
 ). ٢٤٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر). ب/١٨٤ل/١(اية العقول )٣(
 ). ٩٨ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٠٥ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
 . جملس دائرة املعارف العثمانية. ط. ١٢٩-١٢٣األربعني: وانظر. ٣/٧٧املطالب العالية )٦(
 ).ب/١٠٢ل-أ/٩٩ل/١(اية العقول)٧(
 ). ٢٧ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٨(
، ١٦٨، حمصل أفكار املتقدمني وبذيله تلخيص احملصـل )١٧٦ص١١ج٤مج(التفسري الكبري:، وانظر)١٣٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٩(

 .جملس دائرة املعارف العثمانية.ط. ١٤٧األربعني
 . ٥٧-٥٦، املعامل يف أصول الدين)١٤٣ص٣ج١١مج(،)٧٥ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر . ٤٨املسائل اخلمسون)١٠(
 ).  ٧٩ص١٦ج٦مج(،)١٣٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري:وانظر . ٣/١٧٥،١٨٠املطالب العالية)١١(
 ).١٨٢ص١ج١مج(التفسري الكبري)١٢(
 ).٢١٩ص١ج١مج(التفسري الكبري)١٣(
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املدح هللا مل يدل ذلك على  :فلو قال ،وللفاعل املختار ولغريه ،حاصل للحي ولغري احلي املدح(أن : وجه ذلك
ا أما ملا قالكونه تعاىل فاعالً خمتار: �m��G��Fl فهو يدل على  ،٢: الفاحتةفكان قولـه  (،)١()اكونه خمتار: m��G��Fl 

وليس علة موجبة له إجياب العلة  ،خلقه بالقدرة واملشيئة ،فاعل خمتارا بأن املؤثر يف وجود هذا العامل تصرحي ،٢: الفاحتة
إذا انتفع  أال ترى أن اإلنسان ،ال يستحق على شيء من أفعاله احلمد والثناء والتعظيم أن املوجب بالذات( إذ)٢()ملعلوهلا

وتأثري اجلمد يف التربيد ليس  ،ملا أن تأثري النار يف التسخني ؛أو بربودة اجلمد فإنه ال حيمد النار وال اجلمد ،بسخونة النار
وإمنا عرفنا كونـه   .ا للحمد والثناء ثبت أنه فاعل باالختيارفلما حكم بكونه مستحقً ،بل بالطبع ،بالقدرة واالختيار

وحيـث   ،والمتنع وقوع التغري فيها ،ا لدامت اآلثار واملعلوالت بدوام املؤثر املوجبنه لو كان موجبأل ؛اخمتار الًفاع
وملا كان األمر كذلك ال جرم ثبت  ،ال موجب بالذات ،علمنا أن املؤثر فيها قادر باالختيارشاهدنا حصول التغريات 

   .)٣()ا للحمدمستحقًكونه 

مذهب أهل احلق أن الكائنات (:بقولهكائنات حاصلة بقدرة اهللا وإرادته أكد ابن اخلطيب على أن مجيع الوقد 
مذهب أهل احلق أن الكائنات بأسرها حاصلة بقدرة اهللا تعاىل، وال أثر ملا سواها يف  (:وقوله)٤()بأسرها مرادة هللا تعاىل

اعة والعصيان، واخلري والشـر،  سبحانه وتعاىل مريد جلملة الكائنات من الكفر واإلميان، والط(فهو )٦(،))٥(شيء أصالً
   .)٧()مجلة الكائنات بإرادة اهللا تعاىل وقدرته]فـ...[والنفع والضر، وكل ذلك بقضاء اهللا وقدره

                                           

 ).٢١٩ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٤٢ص١٢ح٤مج(التفسري الكبري)٢(
ــري ال)٣( ــبريالتفســــ ــج(كــــ ــر). ١٨٢ص١ج١مــــ ــبري: وانظــــ ــري الكــــ  التفســــ
-١٤٩ص١٢ج٤مـج (،)١٣١ص٧ج٣مـج (، )٢٤-٢٣ص٧ج٣مـج (،)١٢٢ص٥ج٢مج(،)٢٠٢ص٤ج٢مج(،)١٧٨ص٤ج٢مج(

ــج(،)١٥٠ -١٣٩ص١٤ج٥مــــج(،)٩٨-٩٧ص١٤ج٥مــــج(،)١٠٠ص١٣ج٥مــــج(،)١٦٨ص١٢ج٤مــ
ــج(،)١٤٠ -١٨٧ص١٦ج٦مــــج(،)٦٨-٦٧ص١٥ج٥مــــج(،)١٨٢ص١٤ج٥مــــج(،)١٤٣ص١٤ج٥مــ
ــج(،)١٨٨ ــج(،)١٠ص١٧ج٦مـ ــج(،)٥٨ص١٨ج٦مـ ــج(،)٢٥ص١٩ج٧مـ ــج(،)١٧٤ص١٩ج٧مـ -٢ص٢٠ج٧مـ

-٧٦ص٢٠ج٧مــــــــــج(، )٦٧-٦٦ص٢٠ج٧مــــــــــج(،)٧٢ص٢٠ج٧مــــــــــج(،)٤
، )١٤ص٢٤ج٨مــج(،)٨٨-٨٧ص٢٣ج٨مــج(،)٨ص٢٣ج٨مــج(،)٦٦ص٢٢ج٨مــج(،)١٦٥ص٢٠ج٧مــج(،)٧٨

-٢٠ص٢٦ج٩مـج (، )١١ص٢٦ج٩مج(،)٧ص٢٦ج٩مج(،)١٣٣ص٢٥ج٩مج(،)١١٥-١١٣ص٢٥ج٩مج(،)١٠١ص٢٥ج٩مج(
-٢١٧ص٢٨ج١٠مـج (،)١٥٧ص٢٨ج١٠مـج (،)٩٨-٩٧ص٢٨ج١٠مج(،)٢٥٩-٢٥٨ص٢٧ج٩مج(،)٦٧ص٢٦ج٩مج(،)٢١

، )١٧٨-١٧٧ص٢٩ج١٠مـج (،)١٠١-١٠٠ص٢٩ج ١٠مـج (، )٨٧-٨٦ص٢٩ج١٠مـج (، )١٩-١٨ص٢٩ج١٠مج(، )٢١٨
، )٢٥٦ص٣٠ج١٠مــــــــج(،)١٨٨ص٢٩ج١٠مــــــــج(،)١٤٣-١٤٢ص٢٩ج١٠مــــــــج(
 .٤١٨،٧٩٠-٤١٧، أسرار الترتيل)٨١ص٣١ج١١مج(،)٤٥ص٣١ج١١مج(،)١٠ص٣١ج١١مج(

 . ١٣٠الكالماإلشارة يف علم  )٤(
 !!يشري إىل نفي تأثري قدرة العباد، وغريها من القوى واألسباب يف مسبباا )٥(
 .١٠١اإلشارة يف علم الكالم)٦(
 .٦١-٦٠املسائل اخلمسون )٧(
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وقد قصد ابن اخلطيب بتقريره السابق الرد على املعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد االختيارية عن مشـيئة اهللا  
   :فزعمواوقدرته، 

  .)١( القبائح وال يشاؤهاأنه تعاىل ال يريد   -  أ

ال يعد كونه تعاىل غـري موصـوف   (( :القاضي عبد اجلباريقول . أنه تعاىل غري قادر على مقدور العبد  - ب
 .  )٢())بالقدرة على أفعال العباد نقصا ملا استحال كوا مقدرة له

قد : قوهلم-يقصد األشاعرة-ن بهومما يتعلقو((:ويقول يف مناقشة األشاعرة يف إثبام قدرة اهللا على أفعال العباد
ثبت أنه تعاىل قادر لذاته، ومن حق القادر لذاته أن يكون قادرا على أجناس املقدورات، ومن مجلة املقدورات 

  . )٣())لم وجب ذلك؟ ومن أين ثبت؟؟ :واجلواب. أفعال العباد، فوجب أن يكون قادرا عليها

كان، وما مل يشأ مل يكن، وتأولوها على معتقـدهم، يقـول   ما شاء اهللا : أنكروا إمجاع األمة على قول  - ت
أمجعت : ومما يتعلقون به قوهلم((:القاضي عبد اجلبار يف مناقشة األشاعرة يف إثبام عموم مشيئة اهللا تعاىل

ما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، وهذا يدل على أن كل ما وقع يف العامل مـن  : األمة على أن قوهلم
أن دعوى اإلمجاع فيها غري ممكن ألنا  :األصل يف اجلواب عن ذلك...عاصي فبمشيئة اهللا تعاىلالكفر وامل

إن مراد األمة ذا القول ال يعلم ضرورة، فمىت مل يعلم مرادهم ذا القول : مث يقال هلم..خنالف فيه،
ن فعل نفسه كان، وما مل إن مرادهم بذلك ما شاء اهللا م: فنقول...ضرورة فالبد أن يصار إىل التأويل،

إما وجوبا –، أما أفعال العباد فكل ما أمر به املكلفني )٤())يشأ من فعل نفسه مل يكن، وال جيوز غري هذا
فهو ليس مرادا له، فما يقع يف األرض -سواء ى عنه أو أباحه–فقد أراده، وكل ما مل يأمر به -أو ندبا

  . )٥(كلفني يقع بغري إرادة اهللا تعاىلمن املعاصي، واملباحات، وأفعال غري امل

على هداية من يشاء، وإضالل من يشاء، وأولوا النصوص الدالة على ذلك، جبعلها  ألأنكروا قدرة اهللا   - ث
 .)٦(حممولة على سبيل اإلجلاء والقهر

 أل وقد أنكر ابن اخلطيب قول املعتزلة، وهجم عليهم، وانتقد مذهبهم، وأفسد استدالالم، فأثبـت أن اهللا 
يف ( :لى ذلك بالدليل العقلي، يقولمريد جلميع الكائنات، فكل ما دخل يف الوجود فهو مراد هللا تعاىل، وقد استدل ع

اعلم أن اهللا تعاىل أراد حدوث كل ما حدث من املمكنات، ومل يرد حدوث ما مل حيـدث منـها،   : إرادة الكائنات
كان موجدا للشيء فال بد وأن يكون مريدا له، فيلـزم أن  أنه موجد كل احملدثات، وكل من  :والدليل على األول

هو أن  :وهو أنه تعاىل مل يرد حدوث شيء مما مل حيدث: والدليل على الثاين...يكون اهللا مريدا حلدوث مجيع احملدثات

                                           

 . ٢٨٨-٢٨٥احمليط بالتكليف: وانظر. ٤٥٩شرح األصول اخلمسة  )١(
 .٤/١٥٧املغين)٢(
 . ٣٧٥شرح األصول اخلمسة )٣(
 .   ٢/٥٠٨، متشابه القرآن)٢٨٦-٢٨٣ص٢ق٦ج(املغين: ، وانظر٤٦٩ول اخلمسةشرح األص )٤(
 ). أ/١٨٥ل(، األمايل يف احلديث، للقاضي عبد اجلبار٢٨٧-٢٨٥، احمليط بالتكليف٤٥٩شرح األصول اخلمسة :انظر)٥(
 . ٢٩٨، ٥٠، ترتيه القرآن عن املطاعن٢/٥٦١، ١/١٢٩متشابه القرآن، للقاضي عبد اجلبار: انظر )٦(
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    ا كل ما مل حيدث فاهللا تعاىل عامل باستحالة حدوثه، والعامل باستحالة حدوث الشـيء يسـتحيل أن يكـون مريـد
  . )١()حلدوثه

مريد جلملة الكائنات  أل، فاهللا ألكما أكد على أن أفعال العباد وحركام وسكنام داخلة حتت مشيئة اهللا 
  . من الكفر واإلميان، والطاعة والعصيان، واخلري والشر، والنفع والضر

،إذ )٢(ا إىل األدلة العقليـة وقد بين ابن اخلطيب أن األدلة النقلية يف هذه املسألة متعارضة، فوجب الرجوع فيه
أنا قبل البحث عن الدالئل وتقريرها، والشبهات وتزييفها، نعرض تلـك  ... الطريق إىل تصحيح املذاهب واألديان(

أن صـريح  : مثاله. املذاهب وأضدادها على عقولنا، فكل ما حكم أول العقل بأنه أفضل وأكمل كائن أوىل بالقبول
ن اهللا تعاىل ال جيري يف ملكه وسلطانه إال ما كان على وفق مشيئته أوىل من القول بأن بأ... العقل شاهد بأن اإلقرار

وهلذا فقد استدل على أن أفعال العباد داخلة حتـت مشـيئة اهللا    ،)٣()أكثر ما جيرى يف سلطان اهللا على خالف إرادته
  !)٤(باإلمجاع على ذلك وخالف منهجه فاستدل! باألدلة العقلية اعتمادا، واألدلة النقلية اعتضادا

  :االستدالل من جانبنا أربعة ومسالك (:اإلشارةيقول يف كتابه 

لو كان الباري خالقًا ألفعال العباد لكان مريدا هلا، إذ القادر ال يوجد الشيء : وهو أنا نقول :املسلك األول
  .فعال العباد فوجب أن يكون مريدا هلاإال إذا قصد إىل إجياده، وقد عرفت باألدلة القاطعة أن الباري تعاىل خالق أل

منهم ما كان، ألدى إىل انتسابه  )٥(لو أراد اهللا تعاىل من عبيده ما مل يكن، وكره: أنا نقولهو : املسلك الثاين
إىل الضعف والقصور؛ التفاق العقالء على أن نفوذ اإلرادة يف املرادات مما متدح به يف كمال االقتدار، واتفاقهم على 

، )٦(األمر جيري شاء فالن أم أباه: م نفوذها من أمارات القصور والعجز، إذ من أصدق عالمات العجز أن يقالأن عد
��m��ä��ã��â����á��à،٩٩ :يـونس ��m_���^��]��\��[��Z��Y��X��W �l:اجلملة قوله تعـاىل  هذه يؤكدوالذي 

å �lوقوله تعاىل٣٥: األنعام ،: �mm��l��k��j���i �lفثبت أن عدم نفوذ اإلرادة يف املراد يـدل علـى    ،١١٢: األنعام
  .....الضعف، وذلك على اهللا تعاىل حمال

                                           

 ). أ/٢١٢ل/١(اية العقول )١(
 ). ب/٢١٦ل/١(اية العقول: انظر )٢(
 ). ٢٦١ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري) ٣(
هاين حممد حامد حممد، حاشية : ، تعليق حمقق كتاب اإلشارة يف علم الكالم، الباحث٨٨٨-٣/٨٨٧احملصول يف أصول الفقه : انظر )٤(
 . ١٣٦، صفحة )٤(
 !!عىن احملبةيظهر هنا أن اإلرادة مب )٥(
ــر )٦( ــبري: انظــ ــري الكــ ــج(التفســ ــج(، )٢٢٧ص١٣ج٥مــ ــج(، )٦٠ص١٥ج٥مــ ، )٨٢ص١٩ج٧مــ
، املعـامل يف أصـول   )٩٠ص٣٠ج١٠مـج (،)٥٤ص٣٠ج١٠مـج (،)٢٦١ص٢٦ج٩مج(،)١٠٦ص٢٥ج٩مج(،)١٠٩ص٢١ج٧مج(

 .  ٦١-٦٠، املسائل اخلمسون٩٦-٩٥الدين
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واهللا ألقضني حقك : اجتمعت األمة على أن املديون عليه إذا قال ملستحق الدين: هو أن نقول :املسلك الثالث
نه، فإنه ال حينث، ولوال أن اهللا تعاىل أراد غدا إن شاء اهللا تعاىل، أو إن أراد اهللا تعاىل، مث مضى ذلك اليوم، ومل يقضِ دي

  ....)١(أن ال يقضي دينه حلنث

ما شاء اهللا : أمجعت األمة على إطالق كلمة ال تستقيم إال على مذهبنا، وهي قوهلم: أن نقول :املسلك الرابع
  . )٢()...كان، وما مل يشأ مل يكن، وهذا هو ترمجة مذهبنا

معارضـة  (بن اخلطيب على أن اآليات اليت متسك ا املعتزلة إلثبات مذهبهم أما عن األدلة النقلية فقد أكد ا
  :ومن مجلتها)٣()بالبحار الزاخرة اململوءة من اآليات الدالة على مذهب أهل السنة

]��\��[��^��_��`�����m��n��m��l��k��j����i��h��g��f��e��d��c��b��a:قوله تعـاىل  - ١
��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��po��{��zl ولو شـاء اهللا أن ال يقتتلـوا مل   : تقدير اآلية(،٢٥٣: البقرة

أن عدم االقتتال الزم ملشيئة عدم االقتتال، وعدم الالزم يدل على عدم اللزوم، فحيـث  : يقتتلوا، واملعىن
وجد االقتتال علمنا أن مشيئة عدم االقتتال مفقودة، بل كان احلاصل هو مشيئة االقتتال، وال شـك أن  

االقتتال معصية، فدل ذلك على أن الكفر واإلميان والطاعة والعصيان بقضاء اهللا وقدره ومشـيئته،   ذلك
 .  )٤()وعلى أن قتل الكفار وقتاهلم للمؤمنني بإرادة اهللا تعاىل

��m��T���S��R��Q��P��O��N��M��LK���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:قوله تعاىل - ٢
`���_^��]��\��[��Z��Y��X��WV��U��d��������c��b���a �lذه اآلية علـى  (،١٥٤: رانآل عم احتج أصحابنا

إن حممدا لو قبل منا رأينا ونصحنا ملا وقع  :املنافقني قالوا أن مجيع احملدثات بقضاء اهللا وقدره، وذلك ألن
لعباد بقضـاء  بأن األمر كله هللا، وهذا اجلواب إمنا ينتظم لو كانت أفعال ا: يف هذه احملنة، فأجاب اهللا عنه

ا لشبهة املنافقني، فثبت أن اهللا وقدره ومشيئته، إذ لو كانت خارجة عن مشيئته مل يكن هذا اجلواب دافع
  . )٥()هذه اآلية دالة على ما ذكرنا

��m��Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»��º��¹���¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª:قوله تعاىل - ٣

����Ë��Ê��ÉÈ����Ç���Æ��Å��Ä�����Ï��Î��Í��Ìl  دلت اآلية على أن الكل بإرادة اهللا تعـاىل  (،٤٩: املائـدة
ألنه ال يريد أن يصيبهم ببعض ذنوم إال وقد أراد ذنوم، وذلك يدل على أنه تعـاىل مريـد للخـري    

 . )٦()والشر

                                           

 ). ١١٠-١٠٩ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري: انظر)١(
 .  ١٣٧-١٣٢الكالم اإلشارة يف علم )٢(
 . ويقصد بأهل السنة أصحابه األشاعرة). ٦٢ص١٥ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٠٣ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٤٨ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٤ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٦(
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ضر فوجب أن ال  واإلميان نفع والكفر (،١٨٨: األعراف��mK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A �l:قوله تعاىل - ٤
  .)١()حيصال إال مبشيئة اهللا تعاىل، وذلك يدل على أن اإلميان والكفر ال حيصالن إال مبشيئة اهللا سبحانه

: التوبـة  ��m��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º¹��¸��¶��µl:قوله تعـاىل  - ٥

�m�����Å��Ä��Ã:عاىل بقولـه أصحابنا يف إثبات أن كل ما دخل يف الوجود فهو مراد اهللا ت احتج(،٨٥

��Æl  ومن أراد ذلك  ،أن اهللا تعاىل أراد إزهاق أنفسهم مع الكفر :ألن معىن اآلية :قالوا ،٨٥: التوبـة
  .)٢()الكفرفقد أراد 

��m��i��h���g��f���e���d��c��b��a��̀:كما استدل خبواتيم سورة اإلنسان وهي قوله تعاىل - ٦ _��^��]

q��p��o��nm��l��k���j����r���`��_��~��}��|��{��zy��x���w��v���u���t��sl ٣١ – ٢٩: اإلنســــان ،
يدل  ، ٣٠: اإلنسان ��m�nm��l��k���j��i��hl:أن خامتة هذه السورة عجيبة، وذلك ألن قوله اعلم (:فقال

 �m������`��_��~��}��|��{��zy��x���w��v���ul:على أن مجيع ما يصدر عن العبد فبمشيئة اهللا، وقولـه 
وما  هذه السورة إال اهللا، فخرج من آخر )٣(يدل على أن دخول اجلنة والنار ليس إال مبشيئة اهللا، ٣١: ساناإلن

هو من اهللا، وذلك هو التوحيد املطلق الذي هو آخر سري الصديقني ومنتهى معارجهم يف أفالك املعارف 
 )٥(...إىل غري ذلك من اآليات .)٤()!ةاإلهلي

على إثبات أن اهللا تعاىل مريد جلميع الكائنات أجد حاجة ملحة لعرض رد ابن  وبعد عرض أدلة ابن اخلطيب
اخلطيب على املعتزلة يف إخراجهم أفعال العباد االختيارية عن قدرة اهللا تعاىل ومشيئته؛ ليتضح جبالء ما أكـده ابـن   

القدرة القاهرة واملشيئة النافـذة  (، إذاخلطيب وقرره يف سياق رده عليهم من أن مشيئة اهللا وإرادته نافذة، وقدرته تامة
  . )٦()ليست إال للحق سبحانه وتعاىل

                                           

 ). ٨٣ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٩٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 .لنيل رمحته ورضوانه، وال ينايف ذلك مشيئته ألوهذا باطل فإن العمل الصاحل سبب جعله اهللا !!ثري العمليشري إىل نفي تأ )٣(
-٢/٤٥٣رسائل إخوان الصـفا : انظر!!ويظهر يف اية النص تأثره بالتصوف الفلسفي). ٢٦٣-٢٦٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(

٤٥٤ . 
ــج(التفســري الكــبري: انظــر)٥( ــج(، )١٧ص٩ج٣م ــج(، )١٠٧ص٩ج٣م ــج(، )١٦١-١٦٠ص١٠ج٤م ، )١٧٣ص١٣ج٥م
، )١٩٦ص١٥ج٥مـــــج(، )٦٠ص١٥ج٥مـــــج(، )١٧٨-١٧٧ص١٣ج٥مـــــج(، )١٧٤ص١٣ج٥مـــــج(
 ). ٢٠٥ص٣٠ج١٠مج(،)١٤٨ص٢٧ج٩مج(،)١٠٣ص٢٦ج٩مج(،)٢٥٢-٢٥١ص٢١ج٧مج(،)١٦٩ص١٧ج٦مج(
ــبري )٦( ــري الك ــج(التفس ــر). ١٦٧ص١٧ج٦م ــبري : وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٨٤ص١٧ج٦م ، )١٤٠ص١٨ج٦م
 ).   ٨٨ص٢٦ج٩مج(،)١١ص٢٦ج٩مج(،)٣١ص٢٠ج٧مج(
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  :رد الرازي على املعتزلة يف إخراجهم أفعال العباد االختيارية عن قدرة اهللا تعاىل ومشيئته

رد الرازي على املعتزلة يف إخراجهم أفعال العباد االختيارية عن قدرة اهللا تعاىل، ونفيهم : أوالً
  :على اهلداية واإلضالل ألألألألقدرة اهللا 

مقام االستدالل (إذ أن-قادر على كل املقدورات واستدل على ذلك بدليل عقلي ألبين ابن اخلطيب أن اهللا   -  أ
فقرر يف دليلـه   -على حد زعمه- )٢(وال باإلمجاع )١()ال ميكن إثباته بالسمع..على كمال قدرة اهللا تعاىل 

واإلمكان وصف مشترك فيه بني املمكنات، فيكون الكـل  أن املصحح للمقدورية هو اإلمكان، (: العقلي
، كما أنه سـبحانه  )فلو اختصت قادريته بالبعض افتقر إىل خمصص(، )مشتركًا يف صحة مقدورية اهللا تعاىل

فثبت (، )لو كان قادرا على بعض املمكنات دون البعض لكان مفتقرا إىل ترجيح مرجح، وهو حمال(وتعاىل 
وإذا ثبت أنه تعاىل قادر على مجيع املمكنات وجـب أن ال  (،)ادر على كل املمكناتأنه سبحانه وتعاىل ق

 . )٤())٣(يوجد شيء من املمكنات إال بقدرته
قادر على مقدور العبد، وعلى مثل مقدوره، وعلى غري مقدوره، يقول عنـد   أل بين ابن اخلطيب أن اهللا  -  ب

احتج أصحابنا ذه اآلية على أن مقدور العبـد  (، ٢٠: رةالبق ��m��k��j��i���h��g��f��el:تفسريه لقوله تعاىل
أن مقدور العبد شيء وكـل شـيء   : وجه االستدالل ،)٦(وأيب هاشم )٥(مقدور هللا تعاىل، خالفًا أليب علي

....... 

                                           

 ).١٤١ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري )١(
 . ٨٨٨-٣/٨٨٧احملصول يف علم أصول الفقه: انظر )٢(
 !!يشري إىل نفي تأثري قدرة العبد يف مقدورها، ونفي تأثري األسباب يف مسبباا )٣(
جملس دائـرة  .، ط٢٣٨-٢٣٧، األربعني١٧٨خيص احملصلكتاب احملصل وبذيله تل: قرر هذا الدليل يف عدة مواضع من كتبه، انظر )٤(

، القضاء ٨٣-٩/٧٧، املطالب العالية ١٠٤، اإلشارة يف علم الكالم٥٥-٥٤، معامل أصول الدين٥٢املعارف العثمانية، املسائل اخلمسون
 ،)١٩٢ص٢٤ج٨مـج (،)٦٦ص٢٢ج٨مـج (، )٢١٣ص٣ج١مـج (،  التفسري الكبري)ب-أ/١٠٣ل/١(، اية العقول٨٢-٧٩والقدر

 ).  ٤٦ص٣١ج١١مج(، )١٠ص٣١ج١١مج(
كان و ،والكالم ا يف الفلسفةكان رأس ،من معتزلة البصرة ،شيخ املعتزلة، حممد بن عبد الوهاب بن سالم، أبو علي اجلبائي البصري)٥(

أيهما : عليكان يقف يف أيب بكر و،ا يف العلم، سيال الذهن، وهو الذي ذلل الكالم وسهله، ويسر ما صعب منهعلى بدعته متوسع
كان اجلبائي زوج أمه مث أعرض األشعري عن طريق االعتزال وتاب  ، إذابنه أبو هاشم، والشيخ أبو احلسن األشعري: أخذ عنه. أفضل؟

التعديل  :منها تصانيف ، لهمات بالبصرة سنة ثالث وثالث مئة ،له طائفة من املعتزلة يعتقدون مقاالته يعرفون باجلبائية واجلبائي منه،
من يكفر ومن ، والرد على املنجمني، والرد على ابن كالبووالتفسري الكبري، والنقض على ابن الراوندي،  والصفات، األمساءو لتجويز،وا

، املواقف ١٢٥- ١٠/١٢٤ ،دار إحياء التراث العريب .، طسري أعالم النبالء ،٧١-٧/٧٠تاريخ اإلسالم للذهيب  :انظر. ، وغريهاال يكفر
 . ٢/٣٤٨، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثارللمقريزي٤/٥٥يف بالوفياتالوا ،٤١٨لإلجيي

كان يصرح خبلـق  ،أبو هاشم اجلبائي، شيخ املعتزلة وابن شيخهم، عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب البصري، من معتزلة البصرة)٦(
وأنكـر   ،، وكذا ال تصح مع العجز عـن الفعـل  ى الذنبار علوأن التوبة ال تصح مع اإلصر ،القرآن كأبيه، ويقول خبلود الناس يف النار

وانفرد كل منهما عن  ،عن أصحاما مبسائل هو وأبوه تعرف طائفته بالبهشمية انفرد، وأليب هاشم تصانيف وتالمذة، وكرامات األولياء
، تـاريخ  ٢/١٢خـرب مـن غـرب   العـرب يف   :انظـر . ، مات سنة إحدى وعشرين وثالمثائةاآلخر مبسائل هي مذكورة يف كتب الكالم

= 
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  .)١()مقدور هللا تعاىل ذه اآلية، فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدورا هللا تعاىل
تعاىل  أنه )٢(زعم الكعيب(،١: امللك ��m��J����I��H���������G��F�������E��D�����C��B��Al:ىلويقول عند تفسريه لقوله تعا

، وقـال  )٣(غري قادر على مثل مقدور العبد، وزعم أبو علي وأبو هاشم أنه تعاىل غري قادر على مقدور العبد
بأن عني مقدور  :حتجوا عليه، وا )٤(]عني مقدوره[وعلى  ،إنه تعاىل قادر على مثل مقدور العبد: أصحابنا

   .)٥()..قديرالعبد ومثل مقدوره شيء، واهللا على كل شيء 

قادر على تصريف املكلف كما شاء، فهو قادر على أن جيمع الناس على أبـواب اإلميـان،    ألبين أن اهللا   -  ت
�m��Q��P��O��N:تعاىل قوله أما(،�١٠٦: البقـرة  ��m��V��U��T�����S��R��Q��P��O��Nl:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��U��T�����S��Rl وغريه على قدرته تعاىل على تصريف املكلف حتـت مشـيئته    >فتنبيه للنيب ، �١٠٦: البقرة
   .)٦()اختاروأنه ال دافع ملا أراد وال مانع ملا  ،وحكمه وحكمته

 :النحـل �mÅ��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹ �l:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

ف القوم بالوفاء بالعهد وحترمي نقضه أتبعه ببيان أنه تعاىل قادر على أن جيمعهم علـى هـذا   اعلم أنه تعاىل ملا كلّ(،٩٣
   .)٨( ))٧(الوفاء، وعلى سائر أبواب اإلميان، ولكنه سبحانه حبكم اإلهلية يضل من يشاء ويهدي من يشاء

، ٦: الشـورى  �m��w��v��u��t���s��r��~���}��|��{��z��y��xl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
أي ال يكن يف قدرتك أن حتملهم على اإلميان، فلو شاء اهللا ذلك لفعله؛ ألنه أقدر منك، ولكنه جعل البعض مؤمنـا  (

   .)٩()والبعض كافرا

                                           
= 

، املـواعظ واالعتبـار بـذكر اخلطـط     ٢٦٤-١٨/٢٦٣، ٤/٥٥الـوايف بالوفيـات   ،٤١٨،املواقف لإلجيـي ٤٤٥-٧/٤٤٤اإلسالم
 .٢/٣٤٨واآلثارللمقريزي

 ). ٨١ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
نسبة إىل بلخ إحـدى مـدن   : خيلْوالب، بين كعب نسبة إىل: يبعالكَ ،خيلْيب البعأبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن حممود الكَ:الكعيب)٢(

أن اهللا سـبحانه  : هامن من كبار املتكلمني، صاحب مقاالت،من معتزلة بغداد، والكعبية،  :قال هلمكان رأس طائفة من املعتزلة ي،خراسان
تـويف مسـتهل   ، العقل و صريح النقللف لقوله خماو. وتعاىل ليست له إرادة، وأن مجيع أفعاله واقعة منه من غري إرادة وال مشيئة منه هلا

، طبقات املعتزلة البن ١٩٦-١١/١٩٥، البداية والنهاية٤١٨،املواقف لإلجيي٣/٤٥وفيات األعيان :انظر. وثالمثائةشعبان سنة سبع عشرة 
 . ٨٩-٨٨املرتضى

 . ٢٣٠-٢/٢٢٨، ١/٢٧٤مقاالت اإلسالميني: انظر )٣(
 !واب ما أثبته، ولعل الص)غري مقدوره(يف مجيع النسخ) ٤(
 ). ٢٤ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري:وانظر). ٥٣ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٢٣٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٦(
 !!يظهر هنا إثباته لقدرة ومشيئة حمضة عارية عن احلكمة والعلة )٧(
 ). ١٠٩ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٨(
 ). ١٤ص١٩ج ٧مج (،) ٢٠٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٤٨ص٢٧ج٩جم(التفسري الكبري)٩(
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  :رد الرازي على املعتزلة يف إخراجهم أفعال العباد االختيارية عن إرادة اهللا ومشيئته: ثانيا

  :روع يف إيراد ذلك جيدر التنبيه على أمورقبل الش

أن كالً من املعتزلة واألشاعرة مل يفرقوا بني نوعي اإلرادة، واإلرادة عندهم مبعـىن احملبـة،    :األمر األول
  .)١(والرضا

أن املعتزلة فهموا من اإلرادة اإلرادة الشرعية فحسب، فوحدوا بني األمر واإلرادة، فكل ما  :األمر الثاين
اهللا أمر به، وكل ما أمر به أراده، فما أمر به فهو مراد له، وما ى عنه، أو مل يأمر به فهو ليس مرادا أراده 

  !!له، وعليه فالكفر واملعاصي وأنواع املباحات واقعة بغري إرادة اهللا

نها وبني أن األشاعرة فهموا من اإلرادة اإلرادة الكونية اليت هي املشيئة فحسب، ففرقوا بي :األمر الثالث
، فاإلرادة خالف األمر؛ ألن األمر لو كان هو اإلرادة باملعىن الذي أثبتوه لكان كل ما أمر )٢( األمر مطلقًا

  .  )٣(اهللا تعاىل به ال بد وأن يقع، وهذا خالف الواقع

على مذهبه األشعري؛ فلم يفرق بني نوعي اإلرادة، بل جعـل اإلرادة   الرازيفقد سرى : إذا تقرر ذلك
  .دة واحدة هي املشيئة، وجعل اإلرادة واحملبة والرضا والكراهة مبعىن واحدإرا

  . )٤()ال فرق عندنا بني اإلرادة واملشيئة(:يقول

  . )٥()الرضى هو اإلرادة(:ويقول

  . )٦()اإلرادة مبعىن االختيار واحملبة(:ويقول

§��¨��©����m���®��¬��«���ª:اإلرادة، قال تعاىل: فاللفظ األول :وما يقرب منها يف اإلرادة (:ويقول

¯l الرضا، قال تعاىل: اللفظ الثاين ،١٨٥: البقرة:��my���x��w��v�lوقال٧: الزمر ،:��mt��s���r��q�lالزمر :

                                           

تأويل املخالفني ألهل السنة واجلماعة لصفيت احملبة والرضا باإلرادة خمالف للحق الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وأمجع عليه  )١(
قدر، عرضا ونقدا، هلنـد  الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل ال: ، وانظر٢/٣٥٤جمموعة الفتاوى: علماء األمة، انظر

 .٢١٣-٢١١القثامي
املقصود من األمر هنا ما يثبته املتكلمون من األمر على احلقيقة، وهو طلب الفعل من املكلف، فاألمر احلقيقي عند املـتكلمني مـن    )٢(

، ٣٥٣، ١/١٠٧متشابه القـرآن   :انظر!! معتزلة وأشعرية خاص بأفعال العباد، دون ما يكون من أمر التكوين فهو عندهم أمر على ااز
أن خطـاب  : والصواب .٢٢٧، الفعل اإلنساين بني املتكلمني واألخالقيني والفالسفة، لسنري عبد الرمحن عبده،٢٤٣أسرار الترتيل للرازي

 .، وأن أمر التكليف يوافق اإلرادة الشرعية، وأمر التكوين يوافق اإلرادة الكونيةالتكوين حقيقي
، الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا ونقدا، ٥٤-٤١ري والشر يف الفكر اإلسالمي، قضية اخل: انظر )٣(

 . ٢١٨هلند القثامي
 . ٣٤٥لوامع البينات )٤(
 ). أ/١٩٤ل/٢(اية العقول )٥(
 ). ٢٦٦ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري )٦(
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��m��I:، وقال يف صفة السابقني األولني١٨: الفتح �m�g��f��e��d��c���b��a��`��_��~l:،وقال٧
M��L��K��Jl سـى ، وقال حكاية عن مو١٠٠: التوبة:��m|��{��z��y��x��w��v�������~��}l  ٨٤: طـه  ،

 :اللفـظ الرابـع  ، ٢٢٢: البقرة ��m���±�����°���¯l:، وقال٥٤: املائدة ��my����xl:احملبة، قال :اللفظ الثالث
 ��m���¤��£��¢��¡���l:، وقال ٣٨: اإلسراء ��m���é��è��ç��æ��å�����ä��ã��âl:الكراهة، قال تعاىل

   .)١()٤٦: التوبة

�m������f���e��d��c��b��a��`��_��~����}��|{���z��y��x:ويقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

gl ٢()أنكم إن رضيتم عنهم مع أن اهللا ال يرضى عنهم كانت إرادتكم خمالفة إلرادة اهللا: واملعىن(، ٩٦: التوبة(.   

، يقـول  !ما أراد من الكافر اإلميان أل وبناًء على إثباته نوعا واحدا من اإلرادة وهي املشيئة فقد زعم أن اهللا
صريح يف  ، ١٣: السجدة ��mT��S��Rl:وقوله(، ١٣: السجدة ��mW��V����U��T��S��Rl:عند تفسريه لقوله تعاىل

   .)٣()رإن اهللا ما أراد اإلميان من الكافر وما شاء منه إال الكف :حيث نقول ،أن مذهبنا صحيح

  !يريد الكفر وحيبه ويرضى به أل والرضا مبعىن واحد فقد زعم أن اهللاوبناًء على جعله اإلرادة واحملبة 

وأنكر أن تكون  ،)٤()إن اهللا تعاىل يريد الكفر، وحيبه، ويرضى به(:فنقل عن الشيخ أيب احلسن األشعري قوله
  !!املعاصي مكروهة هللا، بل هي منهي عنها

ال نسـلم أـا    :قلنااملكروه ال يكون مرادا؟ املعاصي مكروهة، و: قوله( :املعتزلةيقول يف معرض نقاشه مع 
   .)٥()مكروهة، بل هي منهي عنها

اهللا تعاىل علم منه أنه يغويهم، ومسـع  (، ٨٢: ص ��m��ì��ë��ê���é��èl:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
   .)٦()!منه هذه الدعوى، وكان قادرا على منعه عن ذلك، والقادر على املنع إذا مل مينع كان راضيا به

اعلم أن أصحابنا قالوا احلـرف الـذي    (،٤٥: القلم ��m��`��_���^���]��\[��Zl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
أن هذا اإلمهال إذا كان متأديا إىل الطغيان، كان الراضي باإلمهال العامل بتأديه إىل الطغيان ال بـد وأن  : ذكرناه وهو

  . )٧()!يكون راضيا بذلك الطغيان

  

                                           

 ). ٧٩ص١٦ج٦مج(،)١٦٥ص١٢ج٤مج(فسري الكبريالت: وانظر). ١٤٢-١٤١ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٩٩ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٦٤ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٢٩-٢٢٥ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٧٨ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري)٣(
 . ٧٤-٧٠الت األشعري، جمرد مقا٦٠-٤٨، وانظر قول أيب احلسن يف كتابه اللمع١٣٠اإلشارة يف علم الكالم  )٤(
 ).١٧٣ص٢٤ج٨مج(،)٢١٢ص٢٠ج٧مج(، التفسري الكبري١٣٨اإلشارة يف علم الكالم: وانظر). ب/٢١٥ل/١(اية العقول )٥(
 ). ٢٣٥ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٩٧ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
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سوى ابن اخلطيب بني حمبة اهللا ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية سلك يف اآليات الدالـة علـى أن اهللا ال   وملا 
  :)١(يحب الفساد، وال يرضى لعباده الكفر مسلكي األشاعرة

   :)٢(إطالق القول بأن هذه األعيان حمبوبة مرضية ملن وقعت منه: املسلك األول

: ال يتناول الكفار، بل يكون خمتصا باملؤمنني، فيصري تقدير اآليـة  ٧: الزمر��mt��s���r��q �l:قوله(: يقول
|���{���m( :أن قوله تعاىل ، كما)٣()الكافروال يرضى لعباده املؤمنني الكفر، فال تدل اآلية على أنه تعاىل ال يريد كفر 

��`��_��~l ٤()م يفيدان العموألن األلف والالم الداخلني يف اللفظ ال ؛ال يفيد العموم، ٢٠٥: البقرة(.   

لكنها غري مرضية دينا؛ فهـو ال حيبـها وال    -كونا: أي-أا حمبوبة مرضية له باملشيئة العامة: املسلك الثاين
  :)٥(يرضاها وال يشاؤها دينا

×���m��é��è��ç��æ��å��ä��ã��â���á��à��ß���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø:يقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

êl ٢٦: النجم، )m�él  :لتبيني أن قوله:�m�èl فإن اهللا تعـاىل إذا شـاء    ،)٦(ليس املراد املشيئة اليت هي الرضا
علم أن املشيئة لي  ،٢٦: الـنجم  m�]����å[ ��é��è��ç��æl :فقال .)٨(وإذا شاء اهلداية رضي )٧(الضاللة بعبد مل يرض به
  .)١١())١٠(إمنا هي اخلاصة )٩(ليست هي املشيئة العامة

انه وتعاىل وإن أراد كفر الكافر إال أنه ال يريد إيصال الثواب إليه، وال يريد مدحه وال الثناء عليـه،  فهو سبح
  :ال حيبه، وال يرضاه، وال يشاؤه، وال يريده دينا: أي

  .  )١٢()أنه ال يحب أن جيعله دينا وشرعا مأمورا به: إنه ال يحب الفساد مبعىن(:يقول

                                           

، ٣٠٤-٥/٣٠٣، ٣/١٩٦، منهاج السنة١/٣٣٩، جمموعة الرسائل الكربى٣٥٦-١١/٣٥٥، ١١٦-٦/١١٥جمموعة الفتاوى: انظر )١(
الشبهات النقليـة  : وانظر. دار الكتاب العريب. ، ط٢/١٨٨، ٢٦٥-١/٢٦٤مكتبة العبيكان، مدارج السالكني.، ط٢/٧٦٤شفاء العليل

 . ٢٣٢-٢٢٦، ٢١٦ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا ونقدا، 
 .  ١٩٣-٨/١٩٢، شرح املواقف١٣٠، ٩٩-٩٨ع األدلة يف أصول االعتقاد، اإلرشاد إىل قواط١٥٦اإلنصاف: انظر )٢(
 .  ٣٤٨، لوامع البينات ١٤٢، اإلشارة يف علم الكالم)٢٤٧ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٤١ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 . ٣٤٧-٣٤٦لوامع البينات: وانظر). ٢٠٢ص٥ج٢جم(التفسري الكبري)٤(
، ٢٥٩، ايـة اإلقـدام للشهرسـتاين   ٧/٣٧٥، ٧/٣٢احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطيـة   ،١٥٦اإلنصاف: انظر )٥(

 .١٩٨-٨/١٩٧، شرح املواقف٤/٢٧٩، شرح املقاصد ٣٢٣-٣٢٢املواقف
 . وناك مرضي به: املشيئة العامة، اليت هي اإلرادة الكونية الواقعة، فالكفر عنده مرضي كونا، أي: يقصد ذه املشيئة )٦(
 .يقصد مل يرض به دينا، وهذا ما أطلق عليه اسم املشيئة اخلاصة )٧(
 . باملشيئة اخلاصة يف مصطلحه: يقصد رضي به دينا، أي )٨(
 . ليست هي العامة اليت مبعىن الرضا به كونا: أي )٩(
 . هي اخلاصة اليت مبعىن الرضا به دينا وشرعا: أي )١٠(
 ). ٣٠٧ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)١١(
 . ٣٤٧لوامع البينات )١٢(
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عند أصحابنا أن احملبة عبارة عن إرادة (،٥٧: آل عمـران  ��m���m��l��k����j��il:تعاىلويقول عند تفسريه لقوله 
    .)١()إيصال اخلري إليه فهو تعاىل وإن أراد كفر الكافر إال أنه ال يريد إيصال الثواب إليه

والثنـاء   ،دح عليهألن الرضا عبارة عن امل ؛برضا اهللا هإنوال نقول  ،الكفر بإرادة اهللا تعاىل أنا نقول (:ويقول
الرضى واحملبـة  (فـ. )٢()عليهمميدحهم ويثىن  :أي ،١٨: الفتح �m��c���b��a��`��_��~l:قال اهللا تعاىل ،بفعله

     .)٣()ترك االعتراض، والكفر واملعاصي وإن كانت بإرادة اهللا تعاىل لكنها ليست مبحبة اهللا ورضاه

اإلرادة توافق العلم، فكل ما علم وقوعه فهـو  (ن اخلطيب أنفقد قرر اب: أما موقفه من مسألة اإلرادة واألمر
مأمور به، وهو غري مراد، وكفره منهي  )٤(مراد الوقوع، وكل ما علم عدمه فهو مراد العدم، فعلى هذا إميان أيب جهل

  . )٥()عنه وهو مراد

اإلرادة : يتالزمان، وعند املعتزلـة اعلم أن األمر واإلرادة عندنا ال يتالزمان، واإلرادة والعلم (: يقول الرازي
  .    )٦()واألمر يتالزمان، واإلرادة والعلم ال يتالزمان

وقد بين ابن اخلطيب حمل الرتاع بينه وبني املعتزلة، وأنه خاص باألمر احلقيقي الذي هو طلـب الفعـل مـن    
  .–األمر اازي عند املتكلمني -أمر التكليف، دون أمر التكوين: املكلف، أي

 ولكن الرتاع يف األمر الذي للتكليف ال يف األمر ،وعندنا ليس كذلك ،األمر عند املعتزلة موافق لإلرادة(: قولي
موافـق   ،٦٩: األنبيـاء  �m©��¨l،٦٥: البقرة �mblو ، ١١٧: البقرة ��m��±l:فإنا ال ننازعهم يف أن قوله ،الذي للتكوين

   .)٨()لوقعولكن مل يرد منه اإلميان ولو أراده  ،باإلميان وهذا متفق عليه أمر الكافر(فاهللا سبحانه وتعاىل. )٧( )لإلرادة

يف إخـراجهم   وبعد بيان موقف ابن اخلطيب من أنواع اإلرادة ومسألة اإلرادة واألمر أعرض رده على املعتزلة
  : أفعال العباد االختيارية عن إرادة اهللا ومشيئته وإبطاله ألقواهلم

                                           

 ). ٢٣٩ص٢٩ج١٠مج(،)١٣٢-١٣١ص١٤ج٥مج(،)٩٠ص١١ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر). ٧٣ص٨ج٣جم(التفسري الكبري)١(
 )٢٠٢ص٥ج٢مج(التفسري الكبري:وانظر).٢٤٧ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
 . جملس دائرة املعارف العثمانية.، ط٢٤٦األربعني )٣(
، وأحد سادات قريش وأبطاهلا اإلسالميف صدر  غ أشد الناس عداوة للنيب ،هشام بن املغرية املخزومي القرشي عمرو بن: أبو جهل)٤(

، قٌتل يف وقعة بدر الكربى يف السنة الثانية "أبا جهل " فدعاه املسلمون " أبو احلكم " ، وكان يقال له اإلسالمأدرك  ،ودهاا يف اجلاهلية
 . ٨٧/ ٥لزركلي األعالم ل: انظر. من اهلجرة

 .جملس دائرة املعارف العثمانية.، ط٢٤٤األربعني )٥(
، )٢٢٧ص١٣ج٥مـــج(،)٩١ص٥ج٢مـــج(التفســـري الكـــبري : وانظـــر. ٣١٣أســـرار الترتيـــل  )٦(
 ). ٤٨ص٢٨ج١٠مج(،)٢٠٥ص٢٧ج٩مج(،)٤٧ص٢٤ج٨مج(،)١٥٣ص٢١ج٧مج(،)١٠٩ص٢١ج٧جم(
 ). ١١٥ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري)٧(
 ). ٢٧-٢٦ص١ج١مج(التفسري الكبري)٨(
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أراد اإلميان من الكل سواًء آمنوا أو كفروا ويـدل   ألألألأل    اهللا أن: قول املعتزلة: أوالً
  :عليه

أنه أمر الكافر باإلميان، وكل من أمر بشيء فهو مريد لوجود املأمور به، فيلزم أن يكون اهللا تعاىل أراد اإلميان  - ١
 .من الكافر

 .افقة اإلرادة ، إذ الطاعة موألكما أنه لو أراد اهللا من الكافر املعاصي، لكان بفعلها مطيعا هللا  - ٢
كما أن إرادة الكفر والسفه سفه، والسفه ال يليق باحلكيم، فلو أنه تعاىل يريد من السفهاء والكفار السفاهة  - ٣

 .والكفر ملا جاز أن يوصف بأنه حكيم
 )١(!أن الرضا بقضاء اهللا تعاىل واجب، ولو كان الكفر بقضائه لوجب الرضا به، ولكن الرضا بالكفر كفر - ٤

أراد اإلميان من الكافر، زاعما أن األدلة النقليـة يف هـذه املسـألة     ألاخلطيب أن يكون اهللا وقد نفى ابن 
فوجب الرجوع فيها إىل دليل العقل، فاستدل باألدلة العقلية اعتمادا، وباألدلة النقلية اعتضادا، وإذا خالف ! )٢(متعارضة

  !!الدليل النقلي معتقده أوله

ال يريد اإلميان من الكافر، وال يريد  ألألألألأن اهللا  أدلة الرازي العقلية على -أ
  :منه إال الكفر

ابـن   ليقـو  .لقدرة الكافر، وللداعية املرجحـة  ألخلق اهللا : أي: دليل الترجيح واملرجح :الدليل األول
نت موجبة أن قدرة الكافر إن كا .. ولكن مل يرد منه اإلميان.... الدليل على أنه تعاىل أمر الكافر باإلميان  (:اخلطيب

للكفر كان خالق تلك القدرة مريدا للكفر؛ ألن مريد العلة مريد للمعلول، وإن كانت صاحلة للكفر واإلميان امتنـع  
رجحان أحدمها على اآلخر إال مبرجح، وذلك املرجح إن كان من العبد عاد التقسيم األول فيه، وإن كان من اهللا تعاىل 

فثبت أنه تعاىل مريد الكفـر مـن   . موجبا للكفر، ومريد العلة مريد للمعلول فحينئذ يكون جمموع القدرة مع الداعية
قدرة العبد وداعيته صاحلة للصالح والفساد فترجح الفساد على الصالح إن وقع ال لعلة لزم نفـي  (، إذ أن)٣( )الكافر

أن اهللا سبحانه هو املـرجح  الصانع، وإن وقع ملرجح فذلك املرجح ال بد وأن يكون من اهللا وإال لزم التسلسل، فثبت 
  .)٤( )جلانب الفساد على جانب الصالح فكيف يعقل أن يقال إنه ال يريده؟؟

   .)٥()ما خلق اإلميان فيهم فدل على أنه ما أراد حصول اإلميان هلم(أنه تعاىل:وخالصة هذا الدليل

                                           

، ٣٥٥-٣٥٤،  املختصر يف أصول الدين ضمن رسائل العـدل والتوحيـد  ٧٧٢-٧٧١، ٤٦٤-٤٥٧شرح األصول اخلمسة: انظر )١(
 .  ٢٥٢-٨/٢٤٨، املغين)٢٥٥-٢١٦ص٢ق٦ج(، املغين٣٦٥-٣٦٤

 ). ب/٢١٦ل/١(اية العقول: انظر )٢(
 ).٢٧-٢٦ص١ج١مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٢٠٢ص٥ج٢جم(التفسري الكبري)٤(
ــبري)٥( ــري الك ــج(التفس ــر). ١٦٧ص١٧ج٦م ــبري:وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)١٨١-١٧٧ص١٣ج٥م -٨٣ص١٥ج٥م

، ١٩٩، حمصل أفكار املتقدمني وبذيله كتاب تلخيص احملصـل ٩٥، معامل أصول الدين٦٠، املسائل اخلمسون)٢٠٥ص٣٠ج١٠مج(،)٨٤
 .   ٢٥٣-١/٢٥٢جملس دائرة املعارف العثمانية، احملصول يف علم األصول.، ط٢٤٤األربعني
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صول هذا العلم ضـد حلصـول   أنه تعاىل عامل بأن الكافر يكفر، وح(:يقول: علم اهللا السابق: الدليل الثاين
اإلميان، واجلمع بني الضدين حمال، والعامل بكون الشيء ممتنع الوقوع ال يكون مريدا له، فثبت أنه تعاىل أمر الكـافر  

 :قالعامل بوقوع الفساد فإن أراد أن ال يقع الفساد لزم أن ي(، فهو سبحانه )١()باإلميان، وثبت أنه ال يريد منه اإلميان
   .)٢()وذلك حمال ؛أن يقلب علم نفسه جهالًإنه أراد 

، ودليل العلم اإلهلي السابق مهـا عمـدة   )القدرة والداعية املرجحة(دليل الترجيح واملرجح : وهذان الدليالن
ل اعلم أن املعتزيل إذا طـو  (:يقول!!)٤(، وإثبات مذهبه اجلربي)٣(الرازي فقد عول عليهما كثريا يف الرد على املعتزلة

فإما  -الداعية املرجحة، والعلم السابق: يقصد-ع وجوهه يف املدح والذم فعليك مبقابلتها ذين الوجهنيوفر كالمه
  . )٥()وباهللا التوفيق .يهدمان مجيع كالمه ويشوشان كل شبهاته

اعلم أن املعتزيل إذا طول وعرض وأبرق وأرعد بأمثال الكلمات اليت حكيناهـا عنـهم فعليـك أن    (:ويقول
  . )٦()ارضها ذين الوجهني فإنه ال ميكنه أن يتكلم إذا كان ذكيا فامهًاتع

هذان السـؤاالن مهـا العـدوان    : ولقد كان واحد من أذكياء املعتزلة يقول(:ويقول حاكيا عن أحد املعتزلة
  . )٧()لالعتزال، ولوالمها لتم الدست لنا

التمين عندنا عبارة عن إرادة (إذ)ه بأنه ال يؤمن لكان متمنيالو أراد من الكافر أن يؤمن مع علم( :الدليل الثالث
    .)٨()ما يعلم أو يظن أنه ال يكون

 ؛ميت إبليس والشياطنيوأن ي ،بقى األنبياء والصاحلنيلو أراد أن ال يكفر الكافر لوجب أن ي(: الدليل الرابع
  . )٩()وحيث قلب األمر علمنا أنه فاسد

                                           

 ).٢٧-٢٦ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(
ــبري)٢( ــري الك ــ(التفس ــر). ٢٠٢ص٥ج٢جم ــبري:وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٠٩-١٠٧ص٩ج٣م ، )١٦٠ص١٠ج٤م
، ١٩٩، حمصل أفكار املتقدمني وبذيله كتاب تلخـيص احملصـل  ٩٦-٩٥، معامل أصول الدين)١١٨ص٢٧ج٩مج(،)١٧٣ص٢٤ج٨مج(

 .   ٢٥٣-١/٢٥٢العثمانية، احملصول يف علم األصول جملس دائرة املعارف.، ط٢٤٤األربعني
ــر )٣( ــبري : انظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٥٥ص١٠ج٤م ــج(، )١٣٧ص٢١ج٧م ــج(، )٦ص٢٢ج٨م ، )٢٣١ص٢٢ج٨م
 ). ٤٧ص٢٤ج٨مج(،)١٢٤ص٢٣ج٨مج(،)٦ص٢٣ج٨مج(
 ). ٦٠ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: انظر )٤(
 ). ١٥١-١٥٠ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
 . ٣٢٨أسرار الترتيل )٦(
 ،اليد: بالفارسية  ستدال.  ٤٧١مكتبة دار التراث . ، كتاب احملصل، ط١٩٩حمصل أفكار املتقدمني وبذيله كتاب تلخيص احملصل )٧(

: ظران .و الغلبة يف الشطرنج و حنوه ،شطرجني ماهر ،فالن حسن الدست:قالي ، وصدر الس،مبعىن اللِّباس والرياسة واحليلة :ويف العربية
 .  ٢٨٣-١/٢٨٢)الدست(، املعجم الوسيط، مادة ٤/٥١٨)دست(تاج العروس،مادة 

 ). ٢٣٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري:وانظر). ٨٠ص١٠ج٤جم(التفسري الكبري)٨(
 ). ١٨٦-١٨٥ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري:وانظر).٢٣٥ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٩(
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كان للعبد مراد وللرب مراد، فلو حصل مراد العبد دون مراد الرب، للزم أن يكون  أنه لو: (الدليل اخلامس
  . )١()وهو حمال. العبد كامالً قادرا والرب ضعيفًا عاجزا

 ٢٣: الكهـف ��mu��t��s��r��q��p��o��n���m���l��k��j �l:وقد أكد هذا الدليل عند تفسريه لقوله تعاىل

أن اهللا تعاىل يريد اإلميان والطاعة من العبد، والعبد يريد الكفر واملعصية لنفسه، : لةاعلم أن مذهب املعتز(:، فقال٢٤ –
فكل مـا أراد اهللا  : فيقع مراد العبد، وال يقع مراد اهللا، فتكون إرادة العبد غالبة، وإرادة اهللا تعاىل مغلوبة، وأما عندنا

ميان من املؤمن، وعلى هذا التقرير فإرادة اهللا تعاىل غالبـة  تعاىل فهو واقع، فهو تعاىل يريد الكفر من الكافر، ويريد اإل
العبد ألفعلن كذا غدا إال أن يشاء اهللا، واهللا إمنا يـدفع عنـه   : إذا قال: إذا عرفت هذا فنقول. )٢(وإرادة العبد مغلوبة

أنا أفعل الفعـل  : بد قالالكذب إذا كانت إرادة اهللا غالبة على إرادة العبد، فإن على هذا القول يكون التقدير أن الع
الفالين إال إذا كانت إرادة اهللا خبالفه، فأنا على هذا التقدير ال أفعل؛ ألن إرادة اهللا غالبة على إراديت، فعند قيام املانع 

ب الغالب ال أقوى على الفعل، أما بتقدير أن تكون إرادة اهللا تعاىل مغلوبة فإا ال تصلح عذرا يف هذا الباب؛ ألن املغلو
إن شاء اهللا دافعا للحنث : واهللا ألفعلن كذا مث قال: أمجعت األمة على أنه إذا قال: إذا ثبت هذا فنقول. ال مينع الغالب

فال يكون دافعا للحنث إال إذا كانت إرادة اهللا غالبة، فلما حصل دفع احلنث باإلمجاع، وجب القطع بكون إرادة اهللا 
   .)٣()جود إال ما أراده اهللاتعاىل غالبة، وأنه ال حيصل يف الو

  :غري مريد إلسالم الكافر ألومن هنا يأيت عرض أدلة ابن اخلطيب النقلية على إثبات أن اهللا 

ال يريد اإلميان من الكـافر، وال   ألألألألأدلة الرازي النقلية على أن اهللا  -ب
  :يريد منه إال الكفر

  :)٤(استدل ابن اخلطيب بأدلة كثرية منها

��m�����Ø:يقول ابن اخلطيب عند تفسريه لقوله تعاىل: السابق أل الدالة على إخبار اهللا االستدالل باآليات - ١
���â��á�����à��ß��Þ����Ý��Ü��ÛÚ��Ùl  ذه اآلية على أن الكفر بقضاء (،٣٣: يـونس احتج أصحابنا

آمنوا لكان إما أن  أنه تعاىل أخرب عنهم خربا جزما قطعا أم ال يؤمنون، فلو: اهللا تعاىل وإرادته، وتقريره
يبقى ذلك اخلرب صدقًا أو ال يبقى، واألول باطل؛ ألن اخلرب بأنه ال يؤمن ميتنع أن يبقى صدقًا حال مـا  
يوجد اإلميان منه، والثاين أيضا باطل ألن انقالب خرب اهللا تعاىل كذبا حمال، فثبت أن صدور اإلميان منهم 

                                           

 ).  ٨ص٢٧ج٩مج(، التفسري الكبري٩٥نمعامل أصول الدي: ، وانظر٦١-٦٠املسائل اخلمسون  )١(
ففرض تعارض اإلرادتني باطل، إذ لو أراد الكافر !!منعه، وأراد منه الكفر أل ولكن من أين أتيت بأن الكافر يريد اإلميان، واهللا! نعم )٢(

 !!اإلميان ليسر اهللا له سبيله، كما أن إرادته لإلميان من فضل اهللا عليه
 ).٤٧ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٠٩ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)٣(
، )١٥٦ص١٣ج٥مـج (، )١٩٠ص١١ج٤مـج (، )١٦١-١٦٠ص١٠ج٤مـج (، )٢٨٨ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  : انظر )٤(
، )٢١٦ص٢٠ج٧مـج (، )١٨٦-١٨٥ص١٩ج٧مـج (، )٥٤-٥٣ص١٩ج٧مـج (، )٢١٨ص١٧ج٦مـج (، )١٦٦ص١٧ج٦مج(
 ). ١١٩ص٢٧ج٩مج(
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   .)١()اىل ما أراد اإلميان من هذا الكافر وأنـه أراد الكفـر منـه   حمال واحملال ال يكون مرادا، فثبت أنه تع
إن اهللا قد يأمر مبا ال يريد؛ ألن علم اهللا وخربه قد تعلقا بأن اإلميان ال يوجد من أيب :وإمنا قلنا (: ويقول

ف هلـذا  ألبتة، وهذا العلم وهذا اخلرب ميتنع زواهلما وانقالما جهالً، ووجود اإلميان مضاد ومنا )٢(هلب
العلم وهلذا اخلرب، واجلمع بني الضدين حمال، فكان صدور اإلميان من أيب هلب حماالً، واهللا تعاىل عامل بكل 
هذه األحوال، فيكون عاملًا بكونه حماالً والعامل بكون الشيء حماالً ال يكون مريدا له، فثبت أنه تعاىل غري 

  .)٣()بت أن األمر قد يوجد بدون اإلرادةمريد لإلميان من أيب هلب وقد أمره باإلميان، فث

يقول ابن اخلطيب عنـد  : االستدالل مبا ورد يف القرآن الكرمي من آيات دالة على االستدراج، واإلمالء - ٢
اعلم أن أصحابنا احتجوا يف مسـألة  (، ١٨٣: األعراف ��m��k��j��i���h��gf��el:تفسريه لقوله تعاىل

وهي االستدراج، واإلمالء، والكيد املتني، وكلها تدل على أنه تعاىل : القضاء والقدر ذه األلفاظ الثالثة
 . )٤()أراد بالعبد ما يسوقه إىل الكفر والبعد عن اهللا تعاىل، وذلك ضد ما يقوله املعتزلة

اعلم أن األصحاب متسكوا ذه اآلية (، ٤٥: القلم ��m��`��_����^���]��\[��Zl:عند تفسريه لقوله تعاىل ويقول
له أثر يف  )٥()أن ال يكونإما (هذا الذي مساه باالستدراج وذلك الكيد، : مسألة إرادة الكائنات، فقالوايف 

ترجيح جانب الفعل على جانب الترك، أو يكون له فيه أثر، واألول باطل، وإال لكان هو سائر األشياء 
اين فهو يقتضي كونه تعاىل مريدا لذلك األجنبية مبثابة واحدة، فال يكون استدراجا ألبتة وال كيدا، وأما الث

الفعل الذي ينساق إليه ذلك االستدراج وذلك الكيد، ألنه إذا كان تعاىل ال يزال يؤكد هذا اجلانـب،  
ويفتر ذلك اجلانب اآلخر، واعلم أن تأكيد هذا اجلانب ال بد وأن ينساق باآلخرة إىل فعله ودخولـه يف  

 . )٦()ول ذلك الفعل يف الوجود وهو املطلوبالوجود، فال بد وأن يكون مريدا لدخ

��m������v��u:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل: الشاملة لكل شيء أل االستدالل باآليات الدالة على مشيئة اهللا - ٣

��a`��_��~��}��|��{��z��y��x��wl  قوله :األول ،أن يقول هذين الكالمني فأمره (،  ٣٩: الكهـف:��m��z
|��{l أن تكون  :األول :ه وجهانوفي ، ٣٩: الكهفm��zlأي  :والتقدير ،اويكون اجلزاء حمذوفً ،شرطية

 ،موصولة مرفوعة احملل على أا خـرب مبتـدأ حمـذوف    m��zlأن تكون  :والثاين .شيء شاء اهللا كان

                                           

 ). ٨٧ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)١(
الشجعان يف اجلاهلية، ومن أشد النـاس   األشرافوأحد ، > عم رسول اهللا القرشي، بد العزى بن عبد املطلب بن هاشمع: أبو هلب)٢(

وكان أمحـر  ، ض عليهم وقاتلهما جاء به ابن أخيه، فآذى أنصاره وحرا، كرب عليه أن يتبع دينا عتيكان غنياإلسالم، عداوة للمسلمني يف 
األعـالم   :انظـر . بعد وقعـة بـدر بأيـام ومل يشـهدها     يف السنة الثانية من اهلجرةمات ، اهلية بأيب هلبا، فلقب يف اجلالوجه، مشرقً

 .  ٤/١٢للزركلي
 ). ٢٣١ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٤٣ص١٠ج٤جم(التفسري الكبري)٣(
 ). ٧٤ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
 . ٦/٣٤١ستانةاأل. ، والتصحيح من ط)أن يكونإما (يف األصل املعتمد)٥(
 ). ٩٧ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
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 ،وكل ما مل يرده مل يقع ،واحتج أصحابنا ذا على أن كل ما أراده اهللا وقع .األمر ما شاء اهللا :وتقديره
 . )١()املعتزلةوهو صريح يف إبطال قول  ،وهذا يدل على أنه ما أراد اهللا اإلميان من الكافر

���m:عند تفسريه لقوله تعاىل ويقول � �È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl إال أن يشاء اهللا : أي (،٢٩: التكوير
ها من مشيئة أخرى، فيظهر تعاىل أن يعطيه تلك املشيئة، ألن فعل تلك املشيئة صفة حمدثة فال بد يف حدوث

من جمموع هذه اآليات أن فعل االستقامة موقوف على إرادة االستقامة، وهذه اإلرادة موقوفة احلصـول  
على أن يريد اهللا أن يعطيه تلك اإلرادة، واملوقوف على املوقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء، 

  .)٢()مشيئة اهللا وهذا هو قول أصحابنا فأفعال العباد يف طريف ثبوا وانتفائها، موقوفة على

قلوب الكفار، ومل يرد أن جيعل هلـم حظًـا يف    مل يرد تطهريأل االستدالل باآليات الدالة على أن اهللا  - ٤
��m��Â��Á��À��¿���¾½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل: اآلخرة

Æ���Å��Ä��Ã �lلّت هذه اآلية على أن اهللا تعاىل غري مريد إسالم الكافر د: قال أصحابنا(، ٤١: املائدة
 .)٣()وهذه اآلية من أشد اآليات على القدرية. وأنه مل يطهر قلبه من الشك والشرك ولو فعل ذلك آلمن

��m��l��k:تعاىل قال (، ١٧٦: آل عمران��mr��q��p��o��n��m��l��k �l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

r��q��p��o��n��ml وتنصـيص   ،أنه رد على املعتزلة :املسألة األوىل :وفيه مسائل ،١٧٦: آل عمران
واعلم  .واحلكم به ،بذلك اإلخبارأنه يريد  :املراد :)٤(قال القاضي .اهللا تعاىل بإرادةعلى أن اخلري والشر 

مر كما بتقدير أن يكون األ :والثاين ،أنه عدول عن الظاهر :األول :أن هذا اجلواب ضعيف من وجهني
   .)٥( )اإلشكالبضد ما أخرب اهللا عنه وحكم به حمال فيعود  اإلتيانقال لكن 

، إال أنك جتده يقر ا لالستدالل على أن اهللا ألرغم إبطال ابن اخلطيب لدخول الم التعليل يف أفعال اهللا  - ٥
�mÀ��¿��¾��½��¼���»��º����Á: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل! قد يريد إضالل املكلفني أل

���Ø���×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ��Å������Ä��Ã��Âl 

: وتقريره مـن وجهـني  . أصحابنا ذه اآلية على أنه تعاىل يضل الناس ويريد إضالهلم احتج(، ٨٨: يونس
ب العزة إنـك  يا ر: أن موسى قال: واملعىن ،الم التعليل، ٨٨: يونس �m��Çl: أن الالم يف قوله: األول

 . أعطيتهم هذه الزينة واألموال ألجل أن يضلوا، فدل هذا على أنه تعاىل قد يريد إضالل املكلفني

                                           

 ). ١٢٧ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)١(
 ). ٧٥ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٣٤-٢٣٣ص١١ج٤جم(التفسري الكبري)٣(
متشـابه  : يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، على ما جرت عادته يف التفسري عند إطالقه للفظ القاضي، وانظر قـول القاضـي   )٤(

 . ١٠٧، ٨٢، ترتيه القرآن عن املطاعن١٧٤-١/١٧٣القرآن
 ). ١٠٥-١٠٤ص٩ج٣جم(التفسري الكبري)٥(
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، وذلك  ٨٩: يـونس  ��m��D��C��Bl:فقال اهللا تعاىل ، ٨٨: يونس m��Ñ��Ð��Ïl:أنه قال: الثاين
   .)١()املقصودأيضا يدل على 

اإلميان من الكافر، وال  يريد ال ألعلى أن اهللا  -كما يرى-الدالة وبعد عرض أدلة ابن اخلطيب العقلية والنقلية
أنه تعاىل أمر الكافر باإلميان، وكل من أمر بشيء فهو : يريد منه إال الكفر تبني أن ابن اخلطيب مل يسلم للمعتزلة قوهلم

ال نسلم أن األمر بالشيء (:م بقولهبل أجا، اد اإلميان من الكافرمريد لوجود املأمور به، فيلزم أن يكون اهللا تعاىل أر
علـى أنـه   (، مبينا أن الدليل العقلي القاطع الذي ذكره يدل )٢()فإن الرتاع ما وقع إال فيه. يستدعي إرادة املأمور به

  .    )٣()يستحيل منه تعاىل أن يريد اإلميان من الكافر

: البقـرة  ��m�J��I��H��G��F��E��D��C��B��A����R��Q��P��O����N���M��L��Kl:يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

فإن عند املعتزلة أن اهللا تعاىل ملا أمرهم بذلك فقد  ،أصحابنا ذا على أن احلوادث بأسرها مرادة هللا تعاىل احتج (،٧٠
ا ال يريد أما على قول أصحابنا فإنه تعاىل قد يأمر مب ،إن شاء اهللا فائدة :أراد اهتداءهم ال حمالة وحينئذ ال يبقى لقوهلم

�  .)٤()فائدةإن شاء اهللا  :فحينئذ يبقى لقولنا �

m��s��r��q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d: ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

x��w��v���u��t�lقال(،٣٦: النحل:��mx��w��v���u��t��s��r��q��pl  فمنهم  :يعين ،٣٦: النحـل
 ،ومنهم من أضله عن احلق وأعماه عن الصدق وأوقعه يف الكفر والضـالل  ،من هداه اهللا إىل اإلميان والصدق واحلق

كما هـو   ،وينهى عن الشيء ويريده ،بل قد يأمر بالشيء وال يريده ،وهذا يدل على أن أمر اهللا تعاىل ال يوافق إرادته
   .مذهبنا

ولفظ هذه اآلية صريح  .خيتلفان أما العلم واإلرادة فقد ،األمر واإلرادة متطابقان :واحلاصل أن املعتزلة يقولون
   .)٥()بالبعض دون البعضأما إرادة اإلميان فخاصة  ،وهو أن األمر باإلميان عام يف حق الكل :يف قولنا

��m��Þ���Ý��Ü���Û��ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

���ç��æ��å��ä��ã���â��á��àßC��B��A����R��Q��P��������O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E�����D

��\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��Sl ذه اآلية على أن اهللا تعاىل قـد  (، ١٠٧ - ١٠٢: الصافات احتج أصحابنا
ملسألة األوىل، أنه أمر بالذبح وما أراد وقوعه، أما أنه أمر بالذبح فلما تقدم يف ا: يأمر مبا ال يريد وقوعه، والدليل عليه

وأما أنه ما أراد وقوعه فألن عندنا أن كل ما أراد اهللا وقوعه فإنه يقع، وحيث مل يقع هذا الذبح علمنا أنه تعاىل ما أراد 

                                           

 ). ١٤٩ص١٧ج٦جم(التفسري الكبري)١(
 .  ٩٦-٩٥، معامل أصول الدين٢٠٠حمصل أفكار املتقدمني وبذيله كتاب تلخيص احملصل:وانظر. دار اجليل.،ط٢٣٦األربعني)٢(
 ). ١٦١ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري )٣(
 ). ١٢٠ص٣ج١جم(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٨ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري)٥(
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فألن اهللا تعاىل ى عن ذلك الذبح، والنهي عن الشيء يدل علـى أن النـاهي ال يريـد    : وأما عند املعتزلة. وقوعه
��.)٢()وذلك يدل على أن األمر قد يوجد بدون اإلرادة. أمر بالذبح، وثبت أنه تعاىل ما أراده فثبت أنه تعاىل. )١(وقوعه �

، إذ الطاعـة  أللو أراد اهللا من الكافر املعاصي، لكان بفعلها مطيعا هللا  :كما أبطل ابن اخلطيب قول املعتزلة
لو : منهم املعاصي لكانوا بفعلها مطيعني هللا، قلنا ولو أراد اهللا: -يقصد اجلبائي املعتزيل-وقوله (:بقوله. موافقة اإلرادة

وأيضـا  . كان من فعل ما أراده غريه مطيعا له لوجب أن يكون اهللا مطيعا لعباده إذا فعل ما أرادوه، ومعلوم أنه باطل
ريه فال بد من ن أردت غإإن أردت بالطاعة أنه فعل ما أراد فهذا إلزام للشيء على نفسه، و :قالفهذا إلزام لفظي ألنه ي

   .)٤()الطاعة موافقة لألمر ال موافقة لإلرادة(، فـ)٣()بيانه حىت ينظر فيه أنه هل يصح أم ال؟

��m��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç:وقد أكد هذا املعىن عند تفسريه لقوله تعاىل

�å��ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü���������������Û��Ú��Ù��Ø�������×��l  الطاعـة موافقـة    :الت املعتزلةق (:، فقال٥٩: النسـاء
إمنا الرتاع أن  ،أنه ال نزاع يف أن موافقة األمر طاعة :لنا .اإلرادةالطاعة موافقة األمر ال موافقة  :وقال أصحابنا اإلرادة،

فإذا ؟؟ا أم الاملأمور به هل جيب أن يكون مراد أن الطاعة ليست  حينئذا ثبت دللنا على أن املأمور به قد ال يكون مراد
ال يوجد من  اإلميانألن علم اهللا وخربه قد تعلقا بأن  ؛إن اهللا قد يأمر مبا ال يريد :وإمنا قلنا .اإلرادةعبارة عن موافقة 

مضاد ومناف هلذا العلـم وهلـذا    اإلميانووجود  ،وهذا العلم وهذا اخلرب ميتنع زواهلما وانقالما جهالً ،أيب هلب ألبتة
فيكـون   ،واهللا تعاىل عامل بكل هذه األحوال ،من أيب هلب حماالً اإلميانفكان صدور  ،واجلمع بني الضدين حمال ،اخلرب
وقد أمره  ،من أيب هلب لإلميانفثبت أنه تعاىل غري مريد  ،ا لهوالعامل بكون الشيء حماالً ال يكون مريد ،ا بكونه حماالًعاملً

جد بدون اإلرادة، وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة اهللا عبارة عن موافقة أمـره ال  األمر قد يوفثبت أن  باإلميان،
  . )٥()عن موافقة إرادته

إرادة الكفر والسفه سفه، والسفه ال يليق باحلكيم، فلو أنه تعاىل يريد من السفهاء والكفار : وأما قول املعتزلة
بنفي التحسـني والتقبـيح العقلـيني،    : ه ابن اخلطيب تارةفقد أبطل. السفاهة والكفر ملا جاز أن يوصف بأنه حكيم

على أن القبيح ال يقبح إال بالشرع،  وعلى هذا األصل فإنـه ال   -إن شاء اهللا تعاىل-إنا سنقيم الداللة القاطعة(:يقول
  . )٦()!يقبح من اهللا تعاىل شيء

                                           

 ).  ٣٢٢-٣٢٠ص٢ق٦ج(، املغين٣١٦-٣١٥، ترتيه القرآن عن املطاعن٥٨٨-٢/٥٨٧متشابه القرآن : انظر أقوال املعتزلة )١(
 ). ١٥٦ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)٢(
ـ  :وانظـر )١١٩ص٢٧ج٩جم(التفسري الكبري)٣( ـ (،)٧٦ص٣ج١مـج (بريالتفسـري الك -١٤٩ص١٧ج٦مـج (،)١٥١ص١٣ج٥جم

 ).  ٧٩-٧٨ص١٨ج٦مج(،)١٥٠
، حمصل أفكار املتقدمني وبذيله كتاب ٩٦، املعامل يف أصول الدين)٨٦ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر.دار اجليل.،ط٢٣٦األربعني)٤(

 . ٣٠، مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر، للرازي٢٠٠-١٩٩تلخيص احملصل
 ).٢٠١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٤٣ص١٠ج٤جم(ري الكبريالتفس)٥(
 . ٩٦معامل أصول الدين: وانظر.دار اجليل.،ط٢٣٦األربعني)٦(
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لو كان األمر : قال أبو علي اجلبائي (:بتأويل صفة احلكمة، وااللتزام بتكليف ما ال يطاق، يقول: وتارة أخرى
كما يقوله اربة من أنه تعاىل يريد من السفهاء والكفار السفاهة والكفر ملا جاز أن يوصف بأنه حكيم، ألن من فعل 

هو العامل بعواقب األمور، فريجع : بأن احلكيم: أجاب األصحاب. السفه وأراده كان سفيها، والسفيه ال يكون حكيما
ونه تعاىل حكيما إىل أنه عامل جبميع املعلومات، وذلك ال ينايف كونه خالقًا لكل األشياء ومريدا هلا بل يوجب معىن ك

  . ذلك، ملا بينا أنه لو أراد ما علم عدمه لكان قد أراد جتهيل نفسه

  لو لزم ذلك لكان إذا أمر مبا علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه؟؟ : فقالوا

لو مل يكن كذلك لـزم  : فإن قالوا. لو كان األمر بالشيء أمرا مبا ال يتم إال به، وهذا عندنا ممنوع هذا إمنا يلزم: قلنا
  . )١()هذا عندنا جائز واهللا أعلم: تكليف ما ال يطاق؟؟ قلنا

مبقابلة متسك املعتزلة واستدالهلم بصفة احلكمة بالتمسك واالستدالل بصفة العزة، يقـول عنـد   : وتارة ثالثة
��m��y��x��wv��u��t��s��r���q��p��on��m��l��k��j��i��h���g��f:لقولـه تعـاىل  تفسريه 
��{���zl  ا وذلك ينايف :.. -يقصد املعتزيل-أما قوله(،٤: إبـراهيمأنه تعاىل وصف نفسه يف آخر اآلية بكونه حكيم

و الغالب القاهر، فلو أراد اإلميان ه: وقد وصف نفسه بكونه عزيزا، والعزيز: فنقول. كونه تعاىل خالقًا للكفر مريدا له
وقع مراد العبد وال  لو(، إذ )٣()الكفر منهم وقد حصل ملا بقي عزيزا غالبا )٢(]عدم[من الكافر مع أنه ال حيصل أو أراد 

ألن امللك واملالك هو الذي ال يقدر عبيده على أن يعملوا  (، )٤()مشعرا بالعجز والضعف يقع مراد اهللا ، لكان ذلك
    .)٥()يئًا على خالف إرادتهش

أن الرضا بقضاء اهللا تعاىل واجب، ولو كان الكفر بقضائه لوجب الرضا به، ولكن الرضـا   :وأما قول املعتزلة
على املعىن الكوين فقط، دون املعىن الشـرعي،   ألحبصر معىن قضاء اهللا : فقد أبطله ابن اخلطيب تارة!. بالكفر كفر

¬��®��¯�����m���½��¼��»��º������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±������°:يقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

���Á��À��¿��¾l لو كانت الطاعات واملعاصي بقضاء اهللا تعاىل لـزم التنـاقض،   : قالت املعتزلة(، ٦٥: النساء
ضا بـذلك  وذلك ألن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفعل الفالين وجب على مجيع املكلفني الر

ألنه قضاء الرسول، والرضا بقضاء الرسول واجب لداللة هذه اآلية، مث لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خالف 
فتوى الرسول فلو كانت املعاصي بقضاء اهللا لكان ذلك الفعل بقضاء اهللا، والرضا بقضاء اهللا واجب، فيلزم أن جيـب  

  . ا وذلك حمالهللا، فوجب أن يلزمهم الرضا بالفعل والترك مععلى املكلفني الرضا بذلك الفعل ألنه قضاء ا

                                           

 ). ٢١١ص٥ج٢جم(التفسري الكبري)١(
 !، ولعل الصواب ما أُثبت)عمل(يف األصل املعتمد عليه) ٢(
 ).٨٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٥٤ص٣٠ج١٠جم(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٨٨ص١ج١مج(التفسري الكبري )٥(
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أن املراد من قضاء الرسول الفتوى املشروعة، واملراد من قضاء اهللا التكوين واإلجياد، ومها مفهومان : واجلواب
   )١( .)متغايران فاجلمع بينهما ال يفضي إىل التناقض

الكفر ليس نفس القضاء بـل متعلـق   (: يقول! ري املقضيالقضاء غوتارة أخرى مبخالفة أصله، واإلقرار بأن 
راضون : أي. وحنن راضون بقضاء اهللا تعاىل. القضاء صفة اهللا(: ، ويقول)٢()القضاء، فنحن نرضى بالقضاء ال باملقضى

لى أنه بصفة اهللا تعاىل، وأما الكفر فليس هو نفس قضاء اهللا تعاىل، بل هو مقتضى قضاء اهللا تعاىل، ومل يدل الدليل ع
  . )٣()واجب الرضا بكل شيء قضى اهللا تعاىل به

يلزم أن يكون الرضا بالكفر واجبا ..-يقصد املعتزلة-وأما قوله(: مبقابلة إلزام املعتزلة بإلزام، يقول: وتارة ثالثة
أنه جيب  ويلزمك أيضا على مذهبك: قلنا. ألن الرضا بقضاء اهللا تعاىل واجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

على العبد السعي يف تكذيب اهللا ويف جتهيله، وهذا أشد استحالة مما ألزمته علينا؛ ألنه تعاىل ملا أخرب عن كفره وعلـم  
  . )٤()كفره فإزالة الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهالً وخربه الصدق كذبا

مـا  : بقوهلم. كنما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل ي: تأويل املعتزلة لقول املسلمني: ثانيا
  : شاء اهللا من فعل نفسه كان، وما مل يشأ مل يكن

أن املسلمني قد أطبقوا على إطالق هذه اللفظة عند حدوث أفعال خمصوصة من العباد مـن  (:بين ابن اخلطيب
   .)٥()قهر بعضهم بعضا، وهزم جند جندا، فكيف جيوز ختصيص ذلك حبصول ما يريده من أفعال نفسه؟؟

جز عن أفعال نفسه حمال، ألن الشيء إمنا يكون فعالً له إذا فعله، ويستحيل أن يعجز عنه إذا فعله، الع (مث إن
  .  )٦()وقبل أن فعله فهو نفي حمض، فكيف يقال بأنه فعله أو فعل غريه؟

ند أن املسلمني إمنا يطلقون ذلك يف معرض الثناء على اهللا تعاىل، وتعظيم سلطانه، وذلك ال يتحقق إال ع(كما
 . )٧()حصول مجيع املرادات، أال ترى أنه ال جيوز تعظيم شأن الواحد منا، وتفخيم سلطنته إذا حصلت بعض مراداته

، ٣٩: الكهـف ��m`��_��~��}��|��{��z��y��x��w������v��u �l:وقد أكد هذا املعىن عند تفسريه لقوله تعـاىل  
وكل ما مل يرده مل يقع، وهذا يدل على أنه ما أراد اهللا اإلميان  احتج أصحابنا ذا على أن كل ما أراده اهللا وقع،(:لفقا

ما شاء مما توىل فعله، ال مما هو فعل  :بأن تأويل قوهلم: أجاب الكعيب عنه. من الكافر وهو صريح يف إبطال قول املعتزلة
حيصل يف سلطانه ما ال يريده، كمـا  ال ميتنع أن : مث قال. ال مرد ألمر اهللا، مل يرد ما أمر به العباد: العباد، كما قالوا

                                           

 ). ١٦٦-١٦٥ص١٠ج٤جم(التفسري الكبري)١(
 . ٢٠٠حمصل أفكار املتقدمني وبذيله كتاب تلخيص احملصل)٢(
 .دار اجليل.،ط٢٣٦األربعني)٣(
 ). ٨٢ص١٩ج٧جم(التفسري الكبري)٤(
 ).  ١٢٣ص٣١ج١١مج(،)١٥ص٢٣ج٨مج(،)٢٠٥ص٦ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر. ١٣٨اإلشارة يف علم الكالم )٥(
 . ١٣٣اإلشارة يف علم الكالم )٦(
  .١٣٨-١٣٧اإلشارة يف علم الكالم)٧(
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أن الذي ذكر الكعيب ليس جوابا عن االستدالل، بل هو التزام املخالفة لظاهر النص،  واعلم. )١(حيصل فيه ما ى عنه
وقياس اإلرادة على األمر باطل، ألن هذا النص دال على أنه ال يوجد إال ما أراده اهللا، وليس يف النصوص ما يدل على 

  . )٢()دخل يف الوجود إال ما أمر به، فظهر الفرقأنه ال ي

  :على اهلداية واإلضالل ألألألأل    تأويل املعتزلة لآليات الدالة على قدرة اهللا: ثالثًا

فيها مشيئته العامة وقدرته النافذة، وأنه سـبحانه   ألنقل ابن اخلطيب تأويالت املعتزلة لآليات اليت أثبت اهللا 
لهم مجيعا، ولو شاء أن ال يعصى ما عصي، مث أبطلها ورد عليها مبا يتوافق مـع  وتعاىل لو شاء آلمن من يف األرض ك

  !مذهبه

 .ما أراد اإلميان من الكافر، واستدل على ذلك بأدلته العقلية ألفقرر أن اهللا  - ١

 .نفى املكنة واالختيار عن العبد، والتزم بتكليف ما ال يطاق - ٢

 !!، بل مآل األمر كله إىل االضطرارزعم أنه ال فرق حقيقي بني االختيار واالضطرار - ٣

 .بين أن تأويل املعتزلة خمالف لظاهر النص، ولدالئل العقل - ٤

 .بين الالزم الباطل على تأويلهم - ٥

 !!أثبت مشيئة عامةً وقدرة قاهرةً حمضة وخلقًا وأمرا ال رمحة فيها وال مصلحة وال حكمة وال إحسان - ٦

  :وفيما يلي عرض ذلك 

]��\��[��^��_��`�����m��k��j����i��h��g��f��e��d��c��b��a:تعاىل يقول عند تفسريه لقوله
��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��po��n��m��ll املقصود من اآلية بيـان أن   :قالوا...املعتزلة(،٢٥٣: البقرة

 ، لو شاء ألهلكهم وأبادهمإنه تعاىل :قالوهذا املقصود حيصل بأن ي ،الكفار إذا قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم هللا تعاىل
لو شاء لسلب القوى والقدر منهم :قالأو ي، قالأو ي: لو شاء ملنعهم من القتال جربوإذا كان كذلك فقوله .اا وقسر:   
�m]��\��[lاملراد منه هذه األنواع من املشيئة ، ٢٥٣، وس النار يف مملكته :قالوهذا كما يلو شاء اإلمام مل يعبد ا، 

إذا  :هذه األجوبة وقـال  )٣(مث أكد القاضي .وكذا ههنا ،واملراد منه املشيئة اليت ذكرناها ،شرب النصارى اخلمرومل ت
ال سـيما وهـذه    ،كانت املشيئة تقع على وجوه وتنتفي على وجوه مل يكن يف الظاهر داللة على الوجه املخصوص

   .)٤()متباينة متنافيةاألنواع من املشيئة 

                                           

 ). ٢٨٢ص٢ق٦ج(املغين: انظر )١(
 ).١٢٧ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)٢(
ـ ٥٠، ترتيه القرآن عـن املطـاعن  ٤٧٥شرح األصول اخلمسة: انظر أقوال القاضي. يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة )٣( ابه ، متش

 .١٣٠-١/١٢٩القرآن
 ). ٢٠٤ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
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أنه تعاىل ما شاء هداية مجيع : املعىن (،٣١: الرعد��mf����e��d��c��b��a��` �l:ه لقوله تعاىلويقول عند تفسري
الناس، واملعتزلة تارة حيملون هذه املشيئة على مشيئة اإلجلاء، وتارة حيملون اهلداية على اهلداية إىل طريق اجلنة، وفيهم 

اية مجيع الناس؛ ألنه ما شاء هداية األطفال واانني، فـال  إنه تعاىل ما شاء هد: من جيري الكالم على الظاهر ويقول
  . )٢) (١()يكون شائيا هلداية مجيع الناس

: األنعـام  ��m��{��z��y��x��w��vu���t��s��r��qp��o��n��m��ll:ويقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

من أحد الكفر والشرك، وهذه اآلية تقتضي  ثبت بالدليل أنه تعاىل أراد من الكل اإلميان، وما شاء: قالت املعتزلة(،١٠٧
أنه تعاىل ما شاء من الكل اإلميان فوجب التوفيق بني الدليلني فيحمل مشيئة اهللا تعاىل إلميام على مشـيئة اإلميـان   

أنـه   :إلجلاء، يعينااالختياري املوجب للثواب والثناء، وحيمل عدم مشيئته إلميام على اإلميان احلاصل بالقهر واجلرب و
تعاىل ما شاء منهم أن حيملهم على اإلميان على سبيل القهر واإلجلاء؛ ألن ذلك يبطل التكليف وخيرج اإلنسان عـن  

إنه تعاىل شاء من الكل اإلميان الذي يفعلونه على سبيل االختيار، وأنـه  :أن نقول..التوفيق(فـ.)٣()استحقاق الثواب
   .)٥) (٤()اإلجلاء والقهر، وذا الطريق زال اإلشكالتعاىل ما شاء منهم اإلميان احلاصل على سبيل 

بـأن   (،٩٩: يونس ��m��`_���^��]��\��[��Z��Y��X��Wl:كما نقل عن املعتزلة قوهلم يف تفسري قوله تعاىل
لو شاء اهللا أن يلجئهم إىل اإلميان لقدر عليه، ولصح ذلك منه، ولكنه ما فعل ذلـك؛ ألن  : مشيئة اإلجلاء، أي: املراد

 أن يعرفهم: ومعىن إجلاء اهللا تعاىل إياهم إىل ذلك... ميان الصادر من العبد على سبيل اإلجلاء ال ينفعه وال يفيده فائدةاإل
بد وأن يفعلوا ما أجلئوا إليه، كما أن من علم اضطرارا أم لو حاولوا تركه حال اهللا بينهم وبني ذلك، وعند هذا ال 

  . )٦()نعه منه قهرا مل يكن تركه لذلك الفعل سببا الستحقاق املدح والثواب فكذا ههنامنا أنه إن حاول قتل ملك فإنه مي

هو أن يعلمهم أم لو حالوا غري اإلميان ملنعهم منه، وحينئذ ميتنعون من فعل شيء غري اإلميـان،  : اإلجلاء(فـ
بقتل  وهذا الرجل علم أنه لو همأن أحدنا لو حصل حبضرة السلطان، وحضر هناك من حشمه اجلمع العظيم، : ومثاله

ذلك السلطان لقتلوه يف احلال، فإن هذا العلم يصري مانعا له من قصد قتل ذلك السلطان، ويكون ذلك سببا لكونـه  
  . ملجأ إىل ترك ذلك الفعل فكذا ههنا

                                           

 ). ٢٣٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري:وانظر). ٥٤-٥٣ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)١(
 . ٣٣٤، ١٩٣، ترتيه القرآن عن املطاعن٦٠٧، ٤١١-٢/٤١٠متشابه القرآن : انظر أقوال املعتزلة )٢(
 ). ١٣٨ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٥١ص١٣ج٥مج(ريالتفسري الكب)٤(
 . ١٣٠، ترتيه القرآن عن املطاعن١/٢٥٦متشابه القرآن : انظر أقوال املعتزلة )٥(
 ). ١٦٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٦(
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ون ما يقع منـهم  إنه تعاىل إمنا ترك فعل هذا اإلجلاء؛ ألن ذلك يزيل تكليفهم، فيك: إذا عرفت اإلجلاء، فنقول
كأن مل يقع، وإمنا أراد تعاىل أن ينتفعوا مبا خيتارونه من قبل أنفسهم من جهة الوصلة إىل الثواب، وذلك ال يكون إال 

  . )٢) (١()اختيارا

  : )٣()واعلم أن هذا الكالم ضعيف وبيانه من وجوه (:وقد أنكر ابن اخلطيب تأويالت املعتزلة هذه بقوله

أن أنواع املشيئة وإن اختلفت وتباينت (:فيه ابن اخلطيب أن هذا التأويل تقييد للمطلق بقوله نبي: الوجه األول
إال أا مشتركة يف عموم كوا مشيئة، واملذكور يف اآلية يف معرض الشرط هو املشيئة من حيث إا مشيئة ال مـن  

إمـا مشـيئة    ؛ئة مبشيئة خاصة وهيحيث إا مشيئة خاصة، فوجب أن يكون هذا املسمى حاصالً، وختصيص املشي
  . )٤()وهو غري جائز ،اهلالك، أو مشيئة سلب القوى والقدر، أو مشيئة القهر واإلجبار تقييد للمطلق

وكما أن هذا التخصيص علـى  (:بقوله! بين فيه ابن اخلطيب خمالفة هذا التأويل للدليل العقلي: الوجه الثاين
  :،وتقريره)٥()القاطع خالف ظاهر اللفظ فهو على خالف الدليل

أن قدرة الكافر على الكفر إن مل تكن قدرة على اإلميان فاهللا تعاىل على هذا التقدير ما أقدره على اإلميان، فلو ( -١
شاء اإلميان منه فقد شاء الفعل من غري قدرة على الفعل، وذلك حمال، ومشيئة احملال حمال، وإن كانت القدرة علـى  

إنه تعاىل خلق تلـك  : ن، توقف رجحان أحد الطرفني على حصول الداعية املرجحة، فإن قلناالكفر قدرة على اإلميا
الداعية، فقد حصلت الداعية املرجحة مع القدرة، وجمموعهما موجب للفعل، فحيث مل حيصل الفعل علمنا أن تلـك  

أن يريده اهللا منه، ألن إرادة احملـال   الداعية مل حتصل، وإذا مل حتصل امتنع منه فعل اإلميان، وإذا امتنع ذلك منه امتنع
ضعيف؛ ألنـا بينـا أن املشـيئة    . اآلية خمصوصة مبشيئة القهر واإلجلاء.. إن : قول بعض املعتزلة(، فـ)٦()حمال ممتنع

  . )٧()االختيارية شيء حادث، فال بد له من حمدث، فيتوقف حدوثها على أن يشاء حمدثها إجيادها، وحينئذ يعود اإللزام

                                           

، )٧٦ص١٨ج٦مـج (،)٢٠٦ص١٣ج٥مـج (،)١٣ص١٢ج٤مـج (التفسـري الكـبري  :وانظر). ٢٠٨ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)١(
  ).  ٧٥ص٣١ج١١مج(،)٢١٣ص٣٠ج١٠مج(، )١٠٩ص٢٠ج٧مج(
-٣١٦، ٢٦٧-٢٦١ص٢ق٦ج(، املغين١٧٠، ترتيه القرآن عن املطاعن٧١٤-٢/٧١١، ١/٣٧١متشابه القرآن : انظر أقوال املعتزلة )٢(

٢١-١٤/١٩، )٣١٩   . 
 ). ١٦٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٠٤ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢١٣ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري:وانظر). ٢٠٤ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٥(
، )٢٠٨-٢٠٧ص١٢ج٤مــج(،)٢٠٤ص٦ج٢مـج (التفسـري الكـبري  :وانظـر ). ٢٢٩-٢٢٨ص١٣ج٥مـج (التفسـري الكـبري  )٦(
 ). ١٦٧-١٦٦ص١٧ج٦مج(،)١٣٨ص١٣ج٥مج(
 ). ٧٥ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٧(



 -٢٣٥ -  

إنه تعاىل كان عاملًا بعدم اإلميان من الكافر، ووجود اإلميان مع العلم بعدم اإلميان متضادان، ومع وجود أحـد  (  -٢
إنه تعاىل يريد اإلميان  :قالالضدين كان حصول الضد الثاين حماالً، واحملال مع العلم بكونه حماالً غري مراد، فامتنع أن ي

  . )١()من الكافر

يف معـرض  : يقول!!قلي هذا نفى املكنة واالختيار عن العبد، والتزم بتكليف ما ال يطاقوبناء على دليله الع  
أنه تعاىل أراد منهم اإلقدام على اإلميان حال كون الداعي إىل اإلميان وإىل الكفر على : واجلواب(: جوابه على املعتزلة

األمر بتحصيل الرجحان حال حصـول  تكليف ما ال يطاق؛ ألن  :واألولالسوية، أو حال حصول هذا الرجحان؟؟ 
فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع، والطرف : الثايناالستواء تكليف باجلمع بني النقيضني، وهو حمال، وإن كان 

املرجوح يكون ممتنع الوقوع، وكل هذه األقسام تنايف ما ذكروه من املكنة واالختيار، فسقط قـوهلم بالكليـة واهللا   
  .)٢()أعلم

انقض ابن اخلطيب فيه على املعتزلة، وأبطل محلهم املشيئة على مشيئة اجلرب والقسر واإلجلـاء،  : ثالوجه الثال
مث أبطل تأويلهم من وجوه غال وحاد عن احلق يف بعضها فزعم !!مبينا أن هذا التأويل إمنا حيسن إذا وافقه الدليل العقلي

كما أثبت خلقًا وأمرا ال رمحة فيه وال !!كله إىل االضطرارأنه ال فرق حقيقي بني االختيار واالضطرار، بل مآل األمر 
  !! مصلحة وال حكمة وال إحسان

هذا التأويل إمنـا  : فنقول. حتمل هذه اآلية على مشيئة اإلجلاء: قوله )٣()وأما((:يقول: وفيما يلي عرض ذلك
أما لو قام الربهان العقلي على أن احلق  ،امتناع احلمل على ظاهر هذا الكالم حيسن املصري إليه لو ثبت بالربهان العقلي

  :من وجوه هذا الدليل باطل :مث نقول ؟؟عليه هذا الظاهر فكيف يصار إليه ليس إال ما دل

 :وأنـتم تقولـون   ،التقدير لو شاء اهلداية هلداكم :فنحن نقول ،أن هذا الكالم ال بد فيه من إضمار :األول 
  .افكان قولكم مرجوح ،فإضماركم أكثر ،هلداكم ءااإلجللو شاء اهلداية على سبيل  :التقدير

 ،واإلميان احلاصل باإلجلاء غري اإلميان احلاصل باالختيـار  ،أنه تعاىل يريد من الكافر اإلميان االختياري :الثاين 
لبتة على وأنه ال يقدر ا ،ألن مراده هو اإلميان االختياري ؛ا عن حتصيل مرادهوعلى هذا التقدير يلزم كونه تعاىل عاجز

  !افكان القول بالعجز الزم ،حتصيله

أمـا   ،أن هذا الكالم موقوف على الفرق بني اإلميان احلاصل باالختيار وبني اإلميان احلاصل باإلجلاء :الثالث 
فإن الداعية اليت يترتب عليها  ،اإلميان احلاصل باالختيار فإنه ميتنع حصوله إال عند حصول داعية جازمة وإرادة الزمة

فإن وجب فهي الداعية الضرورية وحينئـذ ال   ،صول الفعل إما أن تكون حبيث جيب ترتب الفعل عليها أو ال جيبح
 ،وإن مل جتب ترتب الفعل عليها فحينئذ ميكن ختلف الفعـل عنـها   !!يبقى بينها وبني الداعية احلاصلة باإلجلاء فرق

 ،متياز أحد الوقتني عن اآلخر ال بد وأن يكون ملرجح زائدفا ،ا عنها وتارة غري متخلففلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفً

                                           

 ). ١٣٨ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٠٨ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 . ١٣/٢٤١الفكردار . ، والتصحيح من ط)أوما(يف األصل )٣(
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مث عند انضمام هذا القيد الزائد إن وجـب   ،فاحلاصل قبل ذلك ما كان متام الداعية وقد فرضناه كذلك وهذا خلف
رق الذي فثبت أن الف .وإن مل جيب افتقر إىل قيد زائد ولزم التسلسل وهو حمال !!الفعل مل يبق بينه وبني الضرورية فرق

ا إال أنه عند التحقيق والبحث ال يبقى ذكروه بني الداعية االختيارية وبني الداعية الضرورية وإن كان يف الظاهر معترب
  . )١()!له حمصول

ما كان يطلب أن  >ألن النيب   ؛ال جيوز محله على مشيئة اإلجلاء،٩٩: يـونس  �m��Y��X��Wl:قوله أن:(الرابع
�m��Y��X��W :مث قال ،ن تعاىل أنه ال قدرة للرسول على حتصيل هذا اإلميانفبي ، هم يف اآلخرةحيصل هلم إميان ال يفيد

��`_���^��]��\��[��Zl فوجب أن يكون املراد من اإلميان املذكور يف هذه اآلية هو هذا اإلميان النافع ، ٩٩: يونس
ذا فأما محل اللفظ على مشيئة القهر واإلجل .احىت يكون الكالم منتظم ٢()املوضعاء فإنه ال يليق(.  

عند رؤيتها مث يأيت باإلميان إما أن يكون هو أن يظهر له آيات هائلة يعظم خوفه : املراد ذا اإلجلاء:(اخلامس
ن فيما قبل هذه اآلية أن إنزال هذه اآليات ألنه تعاىل بي ؛باطل واألول .وإما أن يكون املراد خلق اإلميان فيهم ،عندها
 ٩٦: يونس ��m���Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ãl:وهو قوله ،دال يفي

– ٩٧ ،اوقال أيض: �m��T��S��R������Q��P���������O��N��M��L�K��J���I���H��G��F����E���D��C��B��Al ١١١: األنعام ،
لكنه ما  :قالمث ي ،بل كان ذلك عبارة عن خلق اإلميان فيهم ،مل يكن هذا اإلجلاء إىل اإلميان :الثاينوإن كان املراد هو 

  .  )٣()مذهبناوهذا عني  ،فدل على أنه ما أراد حصول اإلميان هلم ،خلق اإلميان فيهم

 ،صاحلة لإلميان والكفر على السوية أن قدرته: أن اإلميان الذي مسوه باإلميان االختياري إن عنوا به :(السادس
فهذا قول برجحان أحد طريف املمكن علـى   ،اإلميان دون الكفر ال لداعية مرجحة وال إلرادة مميزةمث إنه يصدر عنها 

إال أن حصول ذلك اإلميان ال يكـون   )٤(ا فبتقدير أن يكون ذلك معقوالً يف اجلملةوأيض ،وهو حمال .اآلخر ال ملرجح

                                           

 ). ٢٢٩ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٦٧ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٦٧ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
للعامل؛ فالرازي إذا ناظر املعتزلة يف القدر ذكر أن الفعل يكون واجب الوقوع مىت اجتمعت القـدرة   أل يشري إىل مذهبه يف خلق اهللا )٤(

قوعه بدوما أو أحدمها، وإذا ناظر الفالسفة يف مسألة حدوث العامل وإثبات الفاعل املختار وإبطال قوهلم باملوجب والداعية، وأنه ينتفي و
منـهاج  : انظـر !!بالذات سلك مسلك املعتزلة واجلهمية يف القول بأن القادر املختار يرجح أحد مقدوريه على اآلخـر بـال مـرجح   

دار .،شـرح األصـبهانية،ط  ١٣٦-٨/١٣٥، جمموعـة الفتـاوى   ٩/١٦٦والنقـل  ، درء تعارض العقل١٢٠-٣/١١٩، ١/٣٩٨السنة
، أفعال العباد بـني أهـل السـنة وخمـالفيهم     ٧/٥٢، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، البن الوزير٤٠٤-٤٠٣املنهاج

ال شـك أن   :فإن قيل(: بقولهفاعل املختار وإليك إبطال الرازي ملا قرره يف القدر عند حديثه عن خلق العامل وإثبات ال. ٢٣٢للحميدي
وأنه يف ذاته أمر متشابه األجزاء فيمتنع كون بعضها أفضل مـن   ،الزمان عبارة عن املدة املمتدة اليت تقديرها حركات األفالك والكواكب

كان كذلك كان ختصيص بعض  وإذا .فيمتنع كون بعض أجزائه أشرف من البعض ،واملكان عبارة عن الفضاء املمتد واخلالء اخلايل .بعض
 ،القول بإثبـات حـدوث العـامل    :قلنا .وإنه حمال ،ا ألحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجحترجيحأجزائه مبزيد الشرف دون الباقي 

دون ما وهو أنه ال يبعد من الفاعل املختار ختصيص وقت معني بإحداث العامل فيه  .وإثبات أن فاعله فاعل خمتار بناء على هذا احلرف
، )٢٣٩-٢٣٨ص٢٧ج٩مـج (الكـبري  التفسري .). !!قبله وما بعده فإن بطل هذا األصل فقد بطل حدوث العامل وبطل الفاعل املختار

والعجب أن الفخر الرازي عاب على . من هذا البحث ٢١٢-٢١١املسلك الثاين البن اخلطيب جتاه مرتبة املشيئة والقدرة، صفحة : راجع
= 
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س إال القدرة وهي بالنسبة إىل الضـدين علـى   ألن احلاصل هناك لي ؛ا ال لسبب وال مؤثر أصالًبل يكون حادثً ،منه
مث إن أحد الطـرفني قـد    ،ومل يصدر من هذا القدر ختصيص ألحد الطرفني على اآلخر بالوقوع والرجحان ،السوية

حصل بنفسه فهذا ال يكون صادروذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثري  ،لبتةأا ال عن سبب ا منه بل يكون صادر
هو أن قدرته وإن كانت صـاحلة   :وإما أن يكون هذا الذي مسوه باإلميان االختياري !!وال يقوله عاقل ،واملؤثر أصالً

ا ال تصري مصدركان هذا قوالً بأن مصدر  ،ا لإلميان إال إذا انضم إىل تلك القدرة حصول داعية اإلميانللضدين إال أ
 ،وأنتم تنكرونه ،فذلك هو عني ما يسمونه باجلرب ،لإلميان وذلك اموع موجب ،اإلميان هو جمموع القدرة مع الداعي

وقد عرفت أن هذا الكـالم يف غايـة    !فثبت أن هذا الذي مسوه باإلميان االختياري مل حيصل منه معىن معقول مفهوم
  .)١( )القوة

��m��A:قوله تعاىل :قولإال أنا ن ،أن اإلميان االختياري مميز عن اإلميان احلاصل بتكوين اهللا تعاىل سلمنا :(السابع
��F����E���D��C��Bl وكذا وكذا ، ١١١: األنعام�m��P���������O��Nl ـ    :معناه ، ١١١: األنعام ا ما كـانوا ليؤمنـوا إميان

بدليل ،ااختياري: فثبت أن قوله ،ا على سبيل اإلجلاء والقهرأن عند ظهور هذه األشياء ال يبعد أن يؤمنوا إميان:��mO��N���������
P��l مث استثىن عنه فقـال  ،ما كانوا ليؤمنوا على سبيل االختيار :ملرادا ، ١١١: األنعام: �m��T��S��R������Q��Al  األنعـام :

واإلميان احلاصل باإلجلاء والقهر ليس مـن جـنس اإلميـان     ،واملستثىن جيب أن يكون من جنس املستثىن عنه  ، ١١١
بل جيب أن  ،اإلميان االضطراري ، ١١١: األنعام ��m���T��S��R������Q��Al:بقولناراد قال املفثبت أنه ال جيوز أن ي ،االختياري

    .)٢()املعتزلة بالكليةويسقط عنه سؤال  ،وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا .اإلميان االختياري :يكون املراد منه

 :قولـه (:يقول،٢٧٢: البقـرة ��mr��q��p��o��n���m��l��k��j �l:االستدالل بقوله تعاىل :الثامن
mr��q��p��o��n l إثبات للهداية اليت نفاها بقوله ،٢٧٢: البقرة: �m���m��l��k��jl لكن ، ٢٧٢: البقرة

�m��o��n:�فكان قولـه  ،هو حصول االهتداء على سبيل االختيار ،٢٧٢: البقرة �m���m��l��k��jl:املنفي بقوله

r��q��p l وهذا يقتضـي أن يكـون االهتـداء     ،سبيل االختيارعبارة عن حصول االهتداء على  ،٢٧٢: البقرة
٣()هو املطلوبا بتقدير اهللا تعاىل وختليقه وتكوينه وذلك احلاصل باالختيار واقع( .  

                                           
= 

هل هو موقـوف علـى   . إن تأثري القدرة يف حصول الفعل(: يقول يف مطالبه!! املسلك ووصفه باالضطراب أيب احلسني البصري هذا
مل خصص اهللا إحداث العـامل بالوقـت   : فكلما تكلم مع الفالسفة يف قوهلم. أما أبو احلسني فقد اضطرب قوله فيه! حصول الداعي؟

الفعل يتوقـف  : قال. على الداعي، وكلما تكلم يف سائر املسائل مع أصحابهالفعل ال يتوقف : املعني، دون ما قبله أو ما بعده؟ قال
، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضـاء  ٩/١٢العالية املطالب ).!!!العقولعلى الداعي، وأن الرجحان من غري املرجح باطل يف بدائه 

 .  ٣٤القدر، القضاء و١/٧٦والقدر من كتاب املطالب العالية لإلمام فخر الدين الرازي
 ). ١٥١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٥٢-١٥١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٧٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
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أن اإلميان االختياري أفضل وأنفع من اإلميان احلاصل باجلرب والقهر إال أنه تعاىل ملا علم أن ذلك  هب :(التاسع
هذا اإلميان وإن  ألن ؛اإلميان على سبيل اإلجلاء فيه )١(]لقخي[أن جيب يف حكمته ورمحته  لبتة فقد كانأاألنفع ال حيصل 

فترك إجياد هذا اإلميان فيه على سبيل اإلجلاء  ،كان ال يوجب الثواب العظيم فأقل ما فيه أن خيلصه من العقاب العظيم
أن من كان له ولد عزيز وكان هذا األب  :ومثاله !وذلك ال يليق بالرمحة واإلحسان ،يوجب وقوعه يف أشد العذاب

لتستخرج الـآليل   غص يف قعر هذا البحر :فيقول الوالد له ؛ا على طرف البحريف غاية الشفقة وكان هذا الولد واقفً
ا يف حقـه  فهذا األب إن كان ناظر ،ا أنه إذا غاص يف البحر هلك وغرقوعلم الوالد قطع ،العظيمة الرفيعة العالية منه

ـ ال (فإنـك  اترك طلب تلك الآليل  :ويقول له ،ا عليه وجب عليه أن مينعه من الغوص يف قعر البحرمشفقً  )٢()دهاجت
فأما أن يأمره بالغوص يف قعر البحر مع اليقني التام بأنه  ،ولك ولكن األوىل لك أن تكتفي بالرزق القليل مع السالمة

   .)٣()واهللا أعلم !!فكذا ههنا ،وعلى السعي يف اإلهالك ال يستفيد منه إال اهلالك فهذا يدل على عدم الرمحة

إذا تبني هذا فقد أثبت ابن اخلطيب مشيئة وقدرة حمضة ال حكمة فيها، وال مصلحة وال إحسان، يقول عنـد  
أنه : الفائدة الثانية(، ٥٦: يوسف��m{��z��y���x��wv��u��t��s��r��q��p��o���n �l:تفسريه لقوله تعاىل

هذه اآلية تدل على أنه تعاىل جيري أمر نعمـه  : )٤(قال القاضي. لك مبحض املشيئة اإلهلية والقدرة النافذةاملأتاه ذلك 
اآلية تدل على أن األمور معلقة باملشيئة اإلهلية والقدرة احملضة، فأما رعاية قيد الصالح : قلنا.على ما يقتضيه الصالح

  .)٥()يهفأمر اعتربته أنت من نفسك مع أن اللفظ ال يدل عل

: وحيق التنبيه هنا على أن أبا عبد اهللا الرازي رغم إنكاره لتأويل املعتزلة، ونقده الالذع هلم، وكمه منهم بقوله
وأنا شديد التعجب من هؤالء املعتزلة فإم يرون القرآن كالبحر الذي ال ساحل له مملوًء من هذه اآليات، والدالئل (

!! هلا، مث إم يكتفون يف تأويالت هذه اآليات ذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهيةالعقلية القاهرة القاطعة مطابقة 
  . )٦()واهللا أعلم. إال أن علمي بأن ما أراده اهللا كائن يزيل هذا التعجب

  :إال أنك جتده

 أحيانا، ويعترف بقوة استدالل املعتزلة، مع تأكيده بأنه ال -يعين األشاعرة-يضعف استدالل األصحاب - ١
 .)٧(يلزم من ضعف استدالل األصحاب دخول الضعف يف املذهب

                                           

 . باحلاء املهملة، والصواب ما أثبت) حيلق(يف األصل )١(
  .١٣/١٤٥دار الفكر.، ط١٣/١٣٩املطبعة البهية،.باحلاء املهملة، والتصحيح من ط) ال حتدها(يف األصل )٢(
 ).  ٧٥-٧٤ص١٥ج٥مج(،)١٤٩ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٣٩-١٣٨ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
متشـابه  : ومل أجد له كالما على آية يوسف، لكن ذكر ذلـك يف مـواطن أخـرى، انظـر    .يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة )٤(

 . ١/٧٩القرآن
 ). ١٦٣ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٧٥ص١٥ج٥مج(الكبريالتفسري )٦(
 ). ١٧٧-١٧٤ص٢٠ج٧مج(، )١٧٩-١٧٨ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: انظر )٧(
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يريد اإلميان واخلري والصالح للجميع، ولكنه يتركها  أليعترف بأن ظواهر بعض اآليات تدل على أن اهللا  - ٢
 !للدالئل العقلية

|����m:قوله (،٤٢: األنفال��me��d��c��b��a��`��_��~���}��| �l:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��}���`��_��~l ظاهره يقتضي أنه تعاىل أراد من الكل العلم واملعرفة واخلري والصـالح  ،٤٢: األنفال، 
لكنا نتـرك هـذا الظـاهر بالـدالئل      ،أنه تعاىل أراد الكفر من الكافر :وذلك يقدح يف قول أصحابنا

   .)١()املعلومة

 ٢٧: األحقـاف  ��mÉ��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��������Êl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

بذلك على أنـه   دلّ ،لكي يرجعوا عن كفرهم :معناه ،٢٧: األحقاف �m�É��Èl :قوله :اجلبائي قال(،
أنه فعل ما لو فعله غريه لكان ذلك ألجـل اإلرادة   :واجلواب .ومل يرد إصرارهم ،تعاىل أراد رجوعهم

  )٢(!)الكائناتلى أنه سبحانه مريد جلميع وإمنا ذهبنا إىل هذا التأويل للدالئل الدالة ع ،املذكورة

يريد اإلميان واخلري مـن اجلميـع    ألومن هنا فقد كان موقف ابن اخلطيب من النصوص الدالة على أن اهللا 
ومن هنا  !!معارضتها بأدلته العقلية، ومن مث تأويلها لتتمشى مع مذهبه، فوقع يف جنس التأويل الذي عابه على املعتزلة

  :يأيت عرض

  :يريد اإلميان واخلري من اجلميع ألألألألأن اهللا  الرازي من النصوص الدالة على موقف

  :إبطاله لداللة اآليات بناًء على علم اهللا السابق:الًأو

 ��m��N��M��L��K��J��I������H��G��F��E��D��C��B��Al:يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

 ،يدل على أنه تعاىل يريد التوبة مـن الكـل   ،٢٧: لنسـاء ا ��m��E��D��C��B��Al:قوله :املعتزلة قالت(،٢٧: النساء
وعلمه بأنه ال يتوب مع توبته  ،ألنه تعاىل علم من الفاسق أنه ال يتوب ؛هذا حماالً :قال أصحابنا .)٣(والطاعة من الكل

وذلك  ،الًومع وجوب أحد الضدين كانت إرادة الضد اآلخر إرادة ملا علم كونه حما ،وذلك العلم ممتنع الزوال ،ضدان
مث حيصل مراد الشيطان ال  ،اويريد الشيطان أن متيلوا ميالً عظيم ،ا إذا كان هو تعاىل يريد التوبة من الكلوأيض .حمال

 :فثبت أن قولـه  .وذلك حمال ،فحينئذ نفاذ الشيطان يف ملك الرمحن أمت من نفاذ الرمحن يف ملك نفسه ،مراد الرمحن
m��E��D��C��B��Al ٤()التوبة هلمخطاب مع قوم معينني حصلت هذه  ،٢٧: النساء(.   

                                           

 ). ٢١٥ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٦٨ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٢٥ص١٢ج٤مج(، )١٦٥ص٨ج٣مج(التفسري الكبري:وانظر). ٣٠ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
 . ٨٩، ترتيه القرآن عن املطاعن١٨٢-١/١٨١متشابه القرآن: انظر )٣(
ــبري )٤( ــري الك ــج(التفس ــر). ٦٧ص١٠ج٤م ــبري :وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٩٢-٩١ص٥ج٢م -٢١٧ص٢٩ج١٠م

 ).٢٤٣ص٢٩ج١٠مج(،)٢١٨
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���m:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل �¯���®��¬��«���ª��©��¨��§l ذه اآلية (،١٨٥: البقرة املعتزلة متكسوا
وذلك ألن املريض لو محل نفسه على الصوم حىت أجهده لكان جيب أن  ؛يف إثبات أنه قد يقع من العبد ما ال يريده اهللا

  .يريد العسر إذا كان ال ،ن قد فعل ما ال يريده اهللا منهيكو

وذلك ألن  ؛وإن كان قد يريد منه العسر ،حيتمل اللفظ على أنه تعاىل ال يريد أن يأمره مبا فيه عسر :اجلواب 
  !...عندنا األمر قد يثبت بدون اإلرادة

ن يكفروا فيصريوا إىل النار وخلق فيهم ذلك فلو أراد م أ ،هذه اآلية دالة على رمحته سبحانه لعباده )١(:قالوا
  ،١٨٥: البقرة ��m��¯���®��¬��«���ª��©��¨��§l:ا به أن يقولالكفر مل يكن الئقً

  . )٢()!أنه معارض بالعلم :واجلواب

إبطاله لداللة اآليات بناًء على الداعية املرجحة :اثاني:  

��m���H:تعاىل قوله(،١: النور ��m�������E��D��C��B��A��J���I���H��G��Fl:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

�����Il لعل مبعىن كي، وهذا يدل على أنه سبحانه أراد مـن مجـيعهم أن يتـذكروا    :)٣(قال القاضي... ،١: النور. 
أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل ملا قوى دواعيهم إىل جانب املعصية، ولو مل توجد تلك التقوية لزم وقوع : واجلواب

   .)٤()نفي الصانعلفعل ال ملرجح، ولو جاز ذلك ملا جاز االستدالل باإلمكان واحلدوث على وجود املرجح ويلزم ا

  :وعلى هذا فقد حصر ابن اخلطيب إرادة االهتداء على قوم خمصوصني، وأنكر احلكمة والتعليل 

: الدخان �m������»��º��¹l (، ٥٨: الدخان ��m��¾��½��¼������»��º��¹l:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

أراد مـن  تعاىل وهذا يدل على أنه  :)٥(القاضيقال  ، ٥٨: الدخان �m����½��¼lا بلغتك إمنا أنزلنا عربي :أي ، ٥٨
: الدخان �m��½��¼lأن الضمري يف قوله  :وأجاب أصحابنا .وأنه ما أراد من أحد الكفر،الكل اإلميان واملعرفة 

  )٦()!فنحن حنمل ذلك على املؤمنني عائد إىل أقوام خمصوصني ، ٥٨

 ��m��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿l:ويقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

محله على أن املراد أنـه   تعاىل، وجبال ميكن محله على الشك يف حق اهللا  ،٩٤: األعراف ��m��Êl:قوله(،٩٤: األعراف
، )٧(وهذا يدل على أنه تعاىل أراد من كل املكلفني اإلميان والطاعة: لت املعتزلةقا. تعاىل فعل هذا الفعل لكي يتضرعوا

                                           

 . ٤٢-٤١، ترتيه القرآن عن املطاعن، ١/١١٨متشابه القرآن: يقصد املعتزلة، انظر )١(
 ). ٩٢-٩١ص٥ج٢مج(التفسري الكبري )٢(
 . ٢٦٢ترتيه القرآن عن املطاعن: عبد اجلبار من املعتزلة، وانظر قوله يقصد القاضي)٣(
، )١٥٣ص١٤ج٥مـج (، )٢٢٥ص١٢ج٤مـج (، )٧٧ص٣ج١مـج (التفسري الكـبري : وانظر). ١٣٠ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٤(
 ).   ١٠٦ص٢٠ج٧مج(
 . ٢/٦١٠متشابه القرآن : انظر قوله يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة،)٥(
 ،  )١٠٤ص١٣ج٥مج(، )٢٣ص١٣ج٥مج(،) ١٦١-١٦٠ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٥٥ص٢٧ج٩مج( الكبريالتفسري)٦(
 . ٢٨٨-١/٢٨٧متشابه القرآن: انظر )٧(
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ملا ثبت بالدليل أن تعليل أفعال اهللا وأحكامه حمال، وجب محل اآلية على أنه تعاىل فعل ما لو فعله غريه : وقال أصحابنا
  . )١()لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض

��m��Â��Á��À������¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸����¶��µ:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

���Æ��Å��Ä��Ãl قوله (، ٤٣ :القصص:�m��Å��Äl ٢(قال القاضـي  .لكي يتذكروا :فاملراد ،٤٣ :القصص( 
ما  :نففيه إبطال مذهب اربة الذين يقولو ،وذلك يدل على إرادة التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو مل خيتره

ألـيس أنكـم    :قلنا .ونص القرآن دافع هلذا القول ،فأما من ال يتذكر فقد كره ذلك منه ،ممن يتذكر أراد التذكر إال
فإن عاقبـة   ،!؟فلم ال جيوز محله ههنا على العاقبة ،)٣(على العاقبة، ١٧٩: األعراف ��m���C��B��Al:محلتم قوله تعاىل

�.)٤()!اآلخرةوذلك يف  ،الكل حصول هذا التذكر له �

  :اله لداللة اآليات بناًء على العلم والداعيةإبط: ثالثًا

�m��o���n��m��l��k��j:داللة اآلية بناًء على العلم والداعية عند تفسريه  لقولـه تعـاىل   وقد أبطل

��|���{��z��y��xw��v���u��t��s��r��q��pl الكعيب قال(، ٩٠: النحل ... :
على اهللا تعاىل، فوجب أن  ي والتمين، فإن ذلك حمالليس املراد منه الترج ، ٩٠: النحل �m�����{��zl: قوله 

  .....يكون معناه أنه تعاىل يعظكم إلرادة أن تتذكروا طاعته، وذلك يدل على أنه تعاىل يريد اإلميان من الكل 

واعلم أن هذا النوع من االستدالل كثري، وقد مر اجلواب عنه، واملعتمد يف دفع هذه املشاغبات التعويل على سـؤال  
  .)٥()داعي وسؤال العلم، واهللا أعلمال

يلتمس العذر إىل املعتزلة، ويربر مذهبهم، فهم ال يريدون إال احلـق، وصـنيعهم مـن تكـبري اهللا يف      - ٣
ومسعت الشيخ اإلمام الوالـد   !!أخي أن الكل ال حياولون إال التقديس والتعظيم اعلم يا (:يقول!!أفعاله

 :يقول )٧(عت الشيخ أبا القاسم سليمان بن ناصر األنصاريمس :قال -:-)٦(ضياء الدين عمر بن احلسني

                                           

 )١٨٢ص٢٣ج٨مج(،)٣١ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٨٤-١٨٣ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 .٢/٥٤٦، ٢١٦، ١/٩٢القرآن متشابه: يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، انظر)٢(
 ). ٢٣٤ص٢ق٦ج(، املغين٣٠٦-١/٣٠٥متشابه القرآن: انظر )٣(
 ). ٢٥٥ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٠٥ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٥(
)٦(ا، أصوليا شافعيا، فصيح اللسان، فقيهـا،  والد الرازي ضياء الدين أبو القاسم عمر بن احلسني بن احلسن البكري، كان خطيبا، متكلم

طبقات الشافعية : انظر.أخذ علم الكالم عن أيب القاسم األنصاري تلميذ إمام احلرمنيغاية املرام يف علم الكالم، : صوفيا، أديبا، من مؤلفاته
 .   ١٦-٢/١٥البن شهبة

ا تلميذ إمام احلرمني، كان صـوفي  أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران األنصاري، من أهل نيسابور، فقيه، شافعي، مفسر، متكلم،)٧(
شرح اإلرشاد يف أصول الدين، وكتاب الغنية يف فروع الشـافعية، تـويف   : ا من أصحاب األستاذ أيب القاسم القشريي من مؤلفاتهزاهد
 . ١٣٧/  ٣، األعالم للزركلي ٣/١٥٥حوادث الزمان ما يعترب يف مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة:انظر.هـ٥١٢:سنة
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ونظر املعتزلة على تعظيم اهللا يف جانب  ،على تعظيم اهللا يف جانب القدرة ونفاذ املشيئة )١(نظر أهل السنة
ا مل يصف اهللا إال بـالتعظيم واإلجـالل   فإذا تأملت علمت أن أحد ،العدل والرباءة عن فعل ما ال ينبغي

�:ورجاء الكل متعلق ذه الكلمة وهي قوله ،ولكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب ،الترتيهوالتقديس و
�mO��N��M��L �l٢() ١٣٣: األنعام(. 

��m�����¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{���z��y���x�����w��v��u��t��s:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

ª��©��¨��§¦l  ـ  تحميد جيب أن يكونال(،١١١: اإلسـراء وحيتمـل أنواعـا مـن     ؛ا بـالتكبري مقرون
وعند هذا ختتلف أهل اجلرب والقدر، فقـال أهـل   : تكبري اهللا تكبريه يف أفعاله من:النوع الثالث...املعاين
إنا حنمد اهللا ونكربه ونعظمه على أن جيري يف سلطانه شيء ال على وفق حكمه وإرادته، فالكل : )٣(السنة

إنا نكرب اهللا ونعظمه عن أن يكون فاعالً هلـذه  : ته وإرادته، وقالت املعتزلةواقع بقضاء اهللا وقدرته ومشيئ
ومسعت أن األستاذ . القبائح والفواحش، بل نعتقد أن حكمته تقتضي الترتيه والتقديس عنها، وعن إرادا

ـ  )٥(كان جالسا يف دار الصاحب بن عباد )٤(أبا إسحاق اإلسفراييين د فدخل القاضي عبد اجلبار بن أمح
سبحان من ال جيري يف : سبحان من ترته عن الفحشاء، فقال األستاذ أبو إسحاق: اهلمذاين فلما رآه قال

  . )٧())٦(ملكه إال ما يشاء

                                           

 !يقصد األشاعرة )١(
 ). ٢٠١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 !يقصد األشاعرة )٣(
،  شيخ أهل خراسان ،الشافعي ،الفقيه ،األصويل ،سفراييين املتكلمإلإبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران، ا :سفراييينإلأبو إسحاق ا)٤(

 :من مصـنفاته  ،يف بنيسابور يوم عاشوراء من سنة مثاين عشرة وأربع مئةتو ،أحد اتهدين يف عصره ،رأس األشعرية ،ركن الدينبامللقب 
،الـوايف  ١٦٠-١٢/١٥٩، دار إحيـاء التـراث العـريب    .سري أعالم النبالء، ط:انظر. جامع احللى يف أصول الدين والرد على امللحدين

 . ١٦٠-١/١٥٨البن شهبة  طبقات الشافعية ،٧٠-٦/٦٩بالوفيات
ملشهور بكايف الكفاة، أول ، اإمساعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أمحد بن إدريس الطالقاين أبو القاسم الوزيرهو : الصاحب بن عباد)٥(

من تسمى من الوزراء بالصاحب، وإمنا مسي بذلك ألنه صحب مؤيد الدولة من الصبا، ومساه الصاحب، فغلب عليه، مث مسي به كل مـن  
الصاحب، وقد كان من العلم : أبا الفضل بن العميد، فقيل له صاحب العميد، مث خفف فقيل ألنه كان يصحب :ويل الوزارة بعده، وقيل

، ومل دهره وأعجوبة عصره يف الفضائل واملكارم فكان نادرة إىل العلماء والفقراء على جانب عظيم، واإلحسانوالفضيلة والرباعة والكرم 
ا كآل بويه، ومـا  كان شيعي:قال عنه الذهيب ا،ا مفوهائله، كان ابن عباد فصيحيكن يف وزراء بين بويه مثله وال قريب منه يف جمموع فض

 ،كتاب الوزراء،له مخس ومثانني وثالمثائةمات سنة  ل عليه،إنه حشوي ال يعو: إنه نال من البخاري، وقال :أظنه يسب، لكنه معتزيل، قيل
تاريخ : انظر. تاب الكايف يف الترسل، وكتاب األعياد، وكتاب اإلمامةوك ،وكتاب أمساء اهللا وصفاته ،وكتاب الكشف عن مساوئ املتنيب

 . ٣٨٢-١١/٣٨٠، البداية والنهاية ٨٥-٩/٧٦الوايف بالوفيات ،٥٧٤-٨/٥٦٩اإلسالم للذهيب
ربنـا  أيعصـى  : فقال اإلسـفراييين ،!ربنا أن يعصى؟ أفيشاء: فقال القاضي عبد اجلبار :وتتمها!! أورد القصة ابن اخلطيب مقتضبة )٦(

بالردى أحسن إيلّ أم أساء؟فأ: فقال القاضي عبد اجلبار،!ا؟قهر إن كان قد منعك ما : فأجابه اإلسفراييين،رأيت إن منعين اهلدى وقضى علي
طبقـات الشـافعية الكـربى    : انظـر فانقطع عبـد اجلبـار،    .ما هو له فيختص برمحته من يشاء هو لك فقد أساء، وإن كان منعك

 .٢٦٢-٤/٢٦١للسبكي
 ). ٥٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري:وانظر). ٧٢ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٧(
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خمالفًا بـذلك  -!!)١(وهلذا جتده يف مواطن عديدة من تفسريه يعرض قول املعتزلة دون أدىن اعتراض عليه - ٤
وهو أنه ال  :العائدة إىل األفعال السلوب(:عرض حديثه عنإىل أن قال بقوهلم، حيث يقول يف م-)٢(عادته

��mt��s���r��q �l:قال تعـاىل  ،أنه ال يرضى بالكفر :رابعها ...يفعل كذا وكذا فالقرآن مملوء منه

أنه ال  :وسادسها، ٣١: غـافر  ��m���Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Âl:قال تعاىل ،ال يريد الظلمأنه  :وخامسها ،٧: الزمر
  .)٣( ) ٢٠٥: البقرة ��m��`��_��~��}���|l:قال تعاىل ،حيب الفساد

  

  

  

  

  

  

                                           

، )٨٠ص١٦ج٦مـج (، )١٤١ص١٣ج٥مـج (، )٧ص١٣ج٥مج(، )١٢٧ص٥ج٢مج(، )١٢٤ص٣ج١مج(التفسري الكبري: انظر )١(
ــج( ــج(، )٣٦ص١٧ج٦م ــج(، )٢١٦ص٢٠ج٧م ــج(، )٦٨-٦٧ص٢١ج٧م ــج(، )١٤٧ص٢١ج٧م ، )٢٤ص٢٤ج٨م
  ).  ٢٠٢ص٣١ج١١مج(، )٢٦٢ص٢٩ج١٠مج(، )٢١٨ص٢٧ج٩مج(، )٢٧٥ص٢٦ج٩مج(، )٢٠١ص٢٦ج٩مج(
-١٧٤ص٨ج٣مـج (،)٩١ص٥ج٢مـج (التفسري الكبري:انظر أن يضع قول املعتزلة مث يرد عليه، -١وقد جرت عادته يف التفسري )٢(

-١٥٦ص١٣ج٥مـــج(،)١٦١-١٦٠ص١٠ج٤مـــج(،)١٥٥ص١٠ج٤مـــج(،)١٠٨-١٠٧ص٩ج٣مـــج(،)١٧٦
-٦٠ص١٥ج٥مـج (،)٥٥ص١٥ج٥مـج (،)١٥٣ص١٤ج٥مـج (،)٢٢٨-٢٢٥ص١٣ج٥مج(،)١٨١-١٧٧ص١٣ج٥مج(،)١٥٨
-٨٧ص١٧ج٦مـج (،)٩٦-٩٥ص١٦ج٦مج(،)١٢٩-١٢٨ص١٥ج٥مج(، )٨٤-٨٣ص١٥ج٥مج(، )٧٥-٧٣ص١٥ج٥مج(،)٦٣
-٢٥١ص٢١ج٧مـج (،)١٢٧ص٢١ج٧مـج (،)١٨٨-١٨٦ص١٩ج٧مـج (،)٨٤ص١٨ج٦مج(،)١٥٢-١٤٩ص١٧ج٦مج(،)٨٨

،)٩٧ص٣٠ج١٠مج(،)١٧٠ص٢٧ج٩مج(،)٤٥ص٢٤ج٨مج(،)١٢٥ص٢٣ج٨مج(،)٧٥ص٢٣ج٨مج(،)٢٣١ص٢٢ج٨مج(،)٢٥٢
التفسـري  : انظـر  أو يضـع أقـواهلم ويـبني أن الـرد علـيهم قـد تقـدم،        -٢،)٢٦٢ص٣٠ج١٠مج(،)٢٠٥ص٣٠ج١٠مج(

ص١١ج٤مج(،)٦٠ص٧ج٣مج(،)١٢٩ص٥ج٢مج(،)٥٨ص٥ج٢مج(،)١٠٨ص٣ج١مج(،)٨٧ص٣ج١مج(،)٧٨ص٣ج١مج(الكبري
، )٧٦ص١٨ج٦مـج (،)٢١٩-٢١٨ص١٧ج٦مـج (،)٣١ص١٥ج٥مـج (،)٢٠٦ص١٣ج٥مج(،)١٧٥-١٧٤ص١٣ج٥مج(،)٢٣٤

، )١٨١ص٢٣ج٨مج(، )٣٧-٣٦ص٢٣ج٨مج(،)١٦٥ص٢٢ج٨مج(،)١٠٩ص٢٠ج٧مج(،)٢٣٢ص١٩ج٧مج(،)٥٤ص١٩ج٧مج(
، )٧٤ص٣١ج١١مج(،)٢٥٠ص٢٧ج٩مج(،)١٩٩ص٢٧ج٩مج(،)١٩٣ص٢٧ج٩مج(، )٦١-٦٠ص٢٧ج٩مج(، )٩٩ص٢٤ج٨مج(
 التفسـري :انظـر  مث يـردف القـول الثـاين بعـده،    -،واملعتزلـة )األصـحاب (أقصـد األشـاعرة   -أو يضع أحد القـولني -٣

ــبري ــج(الك ــج(،)١١٠ص٣ج١م ــج(،)٣٨-٣٧ص٩ج٣م ــج(، )٧ص١٣ج٥م ــج(،)٢١٥ص١٤ج٥م -١٤٧ص١٥ج٥م
 ). ٢٥ص٣١ج١١مج(،)٢٣٨ص٢٩ج١٠مج(،)٢٤٦ص٢٦ج٩مج(،)١٤٩

 ). ١٣٨ص١ج١مج(التفسري الكبري)٣(
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مرتبة : موقف الرازي من املرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: املطلب الرابع
  . -خلق أفعال العباد-اخللق 

هو اإلميان ": شرهوتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه و " :> هقول يفيرى ابن اخلطيب أن معىن القدر الذي جيب اإلميان به 
اإلميان بالقدر، وجب أن يكون املراد من القدر شيئًا آخـر  ..أوجب فلما(:يقول. بأن الطاعات والشرور كلها من اهللا

بتخليقه وإرادته؛ ألنه ثبت أن اهللا تعاىل  (:أي. )١()والشرور كلها من اهللاوما ذاك إال اإلميان بأن الطاعات . سوى ذلك
يقتضي أن خالق اخلري والشر (، وهذا )٣()خالق احلوادث بأسرها هو اهللا تعاىل(، فـ)٢()مال العبادهو اخلالق جلميع أع

فـ )٦()وال مؤثر إال اهللا سبحانه(، )٥()فاعل اخلري والشر(فهو سبحانه)٤()والطاعة واملعصية واإلميان والكفر هو اهللا تعاىل
دخل يف الوجود من أفعال العباد وأعماهلم الظاهرة والباطنـة  ال حمدث وال خالق وال موجد إال اهللا تعاىل، فكل ما ي(

  .)٧()فكلها حصلت بإجياد اهللا تعاىل وإحداثه

خالق اخلري والشر، بل جعل املقصود من القدر الذي جيب اإلميان به  أل وهكذا فقد أقر ابن اخلطيب بأن اهللا
  :هو اإلميان ذه املرتبة، إال أنه

-أعمال العباد ليس داخالً يف ماهية اإلميان، إذ مل ينقل فيه دليل نقلي قاطع تناقض وزعم أن اإلقرار خبلق - ١
جميئـه   ،فلم ينقل بالتواتر القاطع لعـذر  !؟خالق أعمال العباد أم ال ...كونه(:يقول -على حد زعمه

فال جرم  ،)٨(، بل إمنا يعلم صحة أحد القولني وبطالن الثاين باالستداللالقولني دون الثاينبأحد  ×
  )٩(.)!!ة اإلميانيف ماهي الً، وال اإلقرار به داخمل يكن إنكاره

  !ألفعال العباد اجلرب ونفي االختيار ألفهم من خلق اهللا  - ٢

حصول اختيار الكفر بدالً عن اختيار اإلميان، إن كان من املكلف ال من اهللا تعاىل مل يكن اهللا تعـاىل  (:يقول
أفعال العبـاد إمـا اضـطرارية وإمـا     (،فـ)١٠()!تعاىل فقد بطل االختيارفاعالً لكل أفعال العباد، وإن كان من اهللا 

                                           

-٢/٢٩٠اليـة ، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالـب الع ١٩٤، القضاء والقدر٩/٢٢٢املطالب العالية  )١(
٢٩١  . 

 ). ٦٨ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٤ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٥٣ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٠٧ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٢٣-١٢٢ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
ـ (، )٥٧ص١١ج٤مـج (، )١٣١ص٧ج٣مـج (التفسري الكـبري : وانظر ).١٢٢ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٧( ، )٢٣٢ص٢٠ج٧جم
 ).  ٨ص٢٧ج٩مج(
 !!يقصد بالدليل العقلي )٨(
 ).ب/٢١٠ل/٢(اية العقول: وانظر). ٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٩(
 ). ٢٥٦ص٣٠ج١٠مج(، التفسري الكبري٢/٤٠٤احملصول يف علم األصول:، وانظر١٢٠٨-٤/١٢٠٧احملصول يف علم األصول )١٠(
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ليس يف الوجود (، و)٢()فاإلنسان مضطر يف صورة خمتار (،)١()!وكل واحدة من هاتني احلالتني ينايف االختيار...اتفاقية
  . )٣()إال اجلرب

القول باجلرب لزوما ال  (:، ويقول)٤()الفاعل إما أن يكون هو العبد أو اهللا تعاىل، واألول باطل (:يقول الرازي
   .)٧()إن القول باجلرب حق(:ويقول، )٦()ال خالص من االعتراف باجلرب (:، ويقول)٥()حميص عنه

  :)٨(وفهم ابن اخلطيب خلق اهللا ألفعال العباد جربا مبين على أصلني فاسدين

ال يقدر على فعـل يقـوم    -بزعمه- ألأن اهللا : أي: الفعلية االختيارية ألصفات اهللا  نفي :األصل األول
اهللا تعـاىل  (: ، يقول الرازي)١٠()اخللق عني املخلوق(و، )٩(بنفسه، وأن خلقه للعامل هو نفس العامل فالفعل هو املفعول

خالق العامل، واسم اخلالق مشتق من اخللق، واخللق نفس املخلوق، واملخلوق غري قائم بذات اهللا تعاىل، والدليل على أن 
   .)١١()لزم التسلسل :لزم قدم العامل، وإن كان حمدثًا :أنه لو كان غريه لكان إن كان قدميا:  املخلوقاخللق عني

فتكـون   أل وهو األصل الفاسد الذي قام عليه مذهبه يف األمساء والصفات، وعلى هذا فأفعال العباد خلق هللا
  )١٢(!!هي فعل اهللا ، وهي مفعوله، كما أا خلقه وخملوقه

عني ما هو خلق اهللا (، فـ)١٤()فعل العبد بعينه فعل اهللا تعاىل (:، ويقول)١٣()فعل العبد فعل اهللا (:ييقول الراز
  . )١٥()تعاىل فهو كسب العبد وفعل له

                                           

 .دار اجليل.،ط٢٣٨-٢٣٧األربعني)١(
: ، وانظـر ٢٢٤،القضاء والقـدر ٩/٢٥٨،املطالب العالية)١١٩ص٢١ج٧مج(،)٦٤ص١٥ج٥مج(،)١٣١ص٧ج٣مج(الكبري التفسري)٢(

 ،٢/٥٤٤، املباحث املشرقية١٢٢، مناقب اإلمام الشافعي للرازي)١٧٩ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري
 . ٢/٥٤٤املباحث املشرقية )٣(
 ). ٨ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٦٣ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٥(
 ).٦٤ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
 . ٩٠-٨٢النبوات وما يتعلق ا للرازي )٧(
،  حقيقة التوحيد بـني  ٣/٣٢٠، ٣٢٢-٢/٣٢١، األصول اليت بىن عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات٨/١١٩جمموعة الفتاوى: انظر )٨(

 . ١٦٤، مبدأ السببية عند األشاعرة٢٤٥-٢٤٢أهل السنة واملتكلمني
 .  ٧٤-٧٣، ساحرة الطرف يف االستعاذة والبسملة واالسم والفعل واحلرف، للرازي)٥٤ص١ج١مج(التفسري الكبري: رانظ)٩(
 ). ٢٥٩ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)١٠(
 . ١٢٩-١/١٢٨احملصول يف علم األصول )١١(
 . ٤٦٩-٤٦٧، ١٢٣-٨/١٢٢، ١٢٠-٢/١١٩جموعة الفتاوى: ، وانظر٩٣جمرد مقاالت األشعري: انظر)١٢(
ــبري )١٣( ــري الك ــ(التفس ــة )٣٧ص١٨ج٦جم ــب العالي ــدر ٩/١٧٨، املطال ــاء والق ــر١٥٢، القض ــري : ، وانظ التفس

 ). ١٥٢ص٣٢ج١١مج(،)٢٥٦ص٣٠ج١٠مج(الكبري
 ). ٢١٥ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)١٤(
 ). ٣٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري )١٥(
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أن العبد لديه قدرة وإرادة غري : إنكار حقائق األشياء الذاتية، ونفي تأثري اإلنسان يف فعله، مبعىن :األصل الثاين
  !تأثري هلا، فوجودها كعدمهاأن قدرته وإرادته ال 

��m��d:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل ،)١()القول بأن قدرة العبد مؤثرة يف حدوث الفعل حمال(:يقول الرازي
��s��r��q��p��o���n��ml��k��j��i��h��g��f��el ذه اآلية على أنه  احتج أصحابنا(،  ٢: إبراهيم

وأعمال العباد حاصلة يف السموات  ، ٢: إبـراهيم  ��mf����ml��k��j��i��h��gl:تعاىل خالق ألعمال العباد ألنه قال
فوجـب كوـا    ،)٢(وامللك عبارة عن القدرة ،كوا مملوكة له:مبعىن  ،فوجب القول بأن أفعال العباد له ،واألرض

العبد قد منع اهللا تعاىل من وإال لكان  ،مقدورة هللا تعاىل وإذا ثبت أا مقدورة هللا تعاىل وجب وقوعها بقدرة اهللا تعاىل
   .)٣()لوذلك حما ،إيقاع مقدوره

وبعد عرض مكانة مرتبة خلق اهللا ألفعال العباد، ومفهومها عند ابن اخلطيب أعرض ملوقف ابن اخلطيب مـن  
ذلـك  مفهوم الكسب، واألدلة اليت استدل ا على مذهبه اجلربي، وموقفه من املعتزلة واستدالالم النقلية والعقلية، و

  :فيما يلي

  :موقف الرازي من مفهوم الكسب: أوالً
قبيل البدء يف توضيح موقف الرازي من مفهوم الكسب أود أن أشري إىل أن أبا عبد اهللا الرازي قد بين حمـل  

  . الرتاع يف مسألة خلق األفعال، وأن املقصود هو أفعال اإلنسان االختيارية

   : األفعال االختيارية اليت للحيوان قولنياعلم أن للعقالء يف:يف خلق األفعال(:يقول

  ....إن ذلك احليوان غري مستقل بإجياده وتكوينه :القول األول

  .)٤()..احليوان مستقل بإجياد فعله: قول من قال :والقول الثاين

                                           

، املطالب ٢٥٠، القضاء والقدر٩/٢٩٥طالب العالية،امل)ب/١٠٤ل/١(اية العقول: وانظر. ٩٢، القضاء والقدر٩/٩٧املطالب العالية )١(
 .  ٨/٩٧العالية

بصفة امللك، وصفة امللك تدل باللزوم على  ألاتصاف اهللا  الذي دل عليه الكتاب والسنة يظهر هنا تأويل صفة امللك بالقدرة، واحلق)٢(
والقبض والبسط والعزة، والكربياء واهليمنة والكالم، والقوة،  احلياة والقيومية واألحدية والصمدية، والعلم واملشيئة والقدرة واحلكم والعدل

وملكه للخلق تابع خللقه إياهم فملكه من كمال ربوبيته، وعليـه   ،فهو املطاع إذا أمر ،العظمة، إذ امللك هو املتصرف بقوله وأمره وفعله
ج األسىن يف شـرح  ا، املنه٤/١٥٩٤بدائع الفوائد: انظر. فحصر معىن امللك بالقدرة باطل، إذ امللك كمال القدرة، مع التصرف يف امللك

فقـه األمسـاء احلسـىن،     ،٢٤٩-٢٤٤حممود الرضواين.د.، أمساء اهللا احلسىن الثابتة يف الكتاب والسنة،أ٢٦٩-١/٢٦١أمساء اهللا احلسىن
 . ١٠٢-٩٩للبدر

 ). ٧٧ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري )٣(
 . دار اجليل.،ط٢٢٠-٢١٩األربعني )٤(
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مـآل  وهذا من تناقضه فإنه نفى االختيار زاعما أنه ال فرق حقيقي بني األفعال االختيارية واالضطرارية، بل 
أفعـال  (:، وقال)٢()!فأفعال العباد بأسرها ضرورية، واإلنسان مضطر يف صورة خمتار (:، وقال)١(األمر إىل االضطرار

   .)٣()العباد واقعة على سبيل االضطرار

حنن ال نثبت للعبـد   (:وأما موقف الرازي من مفهوم الكسب، فمع تقريره بأنه ليس  للعبد خلقًا ألبتة بقوله
، وتأثري قدرته يف فعله، فالفاعل )٧(، ونفيه ملكنة العبد واختياره)٦()نفسه )٥()ألفعال(غري موجد(، فالعبد )٤()خلقًا ألبتة

وقد  ،)٩()كون العبد مكتسبا ألفعاله(موضع بـمن ، إال أنك جتده يقر يف أكثر )٨(احلقيقي هو اهللا، وما اإلنسان إال جمرب
 تعريفه اصطالحا، فاملعتزلة تطلقه على معىن، واألشاعرة على معـىن،  عرف الكسب لغة، وبين أن الناس اختلفوا يف

  :وفيما يلي عرض ذلك

��m��m��l��k���j��i��hg��f��e��d��c��b:فقد قال عند تفسريه لقوله تعاىل:  أما تعريفه للكسب لغة

��o��nl ا للفعل، والكسب(،٣: األنعامفضي إىل اجتالب نفع أو هو الفعل امل: اآلية تدل على كون اإلنسان مكتسب
  .)١٠()دفع ضر

                                           

 ).٢٢٩ص١٣ج٥مج(لتفسري الكبريا:انظر)١(
 ). ١٧٩ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
 . ١/١٠٦، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٥٤، القضاء والقدر٩/٤١املطالب العالية )٣(
 . ٦٨اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي: وانظر). ٣٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
 . ١/٢٦٢.املطبعة األمريية. ساقطة من األصل والتصحيح من ط )٥(
 ). ٦٧ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري:انظر ،)١٥٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٦(
ــر)٧( ــبري : انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٢٦٢ص١ج١م ــج(،)٢٧٤-٢٧٣ص١ج١م ــج(،)٦٤ص٤ج٢م -٦ص٦ج٣م
٥مج(،)١٥٣ص١٣ج٥مج(،)٢٠٨ص١٢ج٤مج(،)٥٨ص١٢ج٤مج(،)٨٥ص١١ج٤مج(،)١٩٣ص١٠ج٤مج(،)٣ص١٠ج٤مج(،)٧
، )١١٩ص٢١ج٧مـج (، )١٦٥ص١٩ج٧مج(، )١٠٣ص١٧ج٦مج(، )١٧٦ص١٦ج٦مج(، )٦٤-٦٣ص١٥ج٥مج(، )١٩ص١٥ج
، احملصـول يف علـم   )١٢٩ص٣٠ج١٠مج(، )١١٤ص٢٧ج٩مج(،)١٧٩ص٢٤ج٨مج(،)١٢٤ص٢٣ج٨مج(،)١٢٣ص٢٣ج٨مج(

 .  ٢/٤٠٣األصول
تقول الباحثة . ٥٤٥-٥٤٤الكالمية والفلسفية وآراؤهلدين الرازي ، فخر ا٧٦-٧١، القضاء والقدر٧٤-٩/٦٥املطالب العالية: انظر )٨(

دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقـدر مـن كتـاب املطالـب     : نادية عبد اهلادي عبد السالم يف رسالتها املاجستري اليت بعنوان
العقلية، وتبيني أن اإلنسان مضطر يف صورة خمتـار،  يف بيان وتوضيح رأيه يف هذه املسألة باألدلة  -تقصد الرازي–أخذ .:((١/٤١العالية

أن الفاعل احلقيقي هو اهللا تعـاىل، وفعلـه   : وهذه العبارة اليت اختارها للتعبري عن مذهبه يف هذه املسألة بوضوح تام، وهذه العبارة معناها
كتاب املسامرة يف شـرح املسـايرة يف علـم    :ظروان)).تعاىل ال يتوقف على الداعي، بل هو تعاىل خالق الفعل، وخالق الداعية إىل الفعل

 . ١/١١٢الكالم
، )١١٠ص١٧ج٦مـج (، )١٠٣ص١٧ج٦مـج (، )٧٨ص٤ج٢مـج (التفسري الكـبري :وانظر). ١٠٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٩(
 ). ١٣٨ص٢٨ج١٠مج(، )٤٧ص٢٧ج٩مج(
 ). ١٥٦ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)١٠(
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: النسـاء  ��m��~��}��|��{��z���yx��w��v��u����t��s��rl:وقال عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل     

  .)١()عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة: الكسب(،١١١

لـه،  الكسب يطلق على ما يناله املـرء بعم : ما الكسب؟ اجلواب(:نفسهوقال يف جواب سؤال طرحه على  
إـا  : فيكون كسبه ومكتسبه، بشرط أن يكون ذلك جر منفعة أو دفع مضرة، وعلى هذا الوجه يقال يف األربـاح 

من أن الكسب  )٢(فأما الذي يقوله أصحابنا. كسب فالن، وأنه كثري الكسب أو قليل الكسب؛ ألن ال يراد إال الربح
  .)٣()الكالم واسطة بني اجلرب واخللق فهو مذكور يف الكتب القدمية يف

  :ومن هنا يأيت ذكر تعريف الكسب اصطالحا عند ابن اخلطيب  

واملعتزلة يف تفسري الكسب )٤(وقد اختلف أهل السنة (: يقول ابن اخلطيب :االكسب اصطالح:   

أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معىن كون العبد مكتسبا دخول شيء من األعراض بقدرته مـن  
  :مث بعد اتفاقهم على هذا األصل ذكروا هلذا الكسب ثالث تفسريات وجود،العدم إىل ال

بـل القـدرة    ،أن القدرة صفة متعلقة باملقدور من غري تأثري القدرة يف املقدور اوهو قول األشعري  :أحدها 
ل خبلق اهللا تعاىل لكن الشيء الذي حص ،كما أن العلم واملعلوم حصال خبلق اهللا تعاىل ،واملقدور حصال خبلق اهللا تعاىل
   .)٥(الكسبوهو متعلق القدرة احلادثة هو 

مث حيصل لذلك الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهـذه الصـفة    ،أن ذات الفعل توجد بقدرة اهللا تعاىل :وثانيها
  .)٧)(٦(بكر الباقالينوهو قول أيب  .حاصلة بالقدرة احلادثة

وكأنه فعل العبد وقع بإعانة اهللا  ،ذا تعلقتا مبقدور واحد وقع املقدور ماأن القدرة احلادثة والقدرة القدمية إ :وثالثها 
  .)٨(الكسب والفعل الواقع باملعني :قالألنه يروى عنه أنه  ؛سفرايينإلأيب إسحاق اوهذا يعزى إىل  .فهذا هو الكسب

                                           

 ). ٣٨ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 .٨٨حز الغالصم يف إفحام املخاصم عند جريان النظر يف أحكام القدر، البن احلاج القفطي،: انظر. يقصد األشاعرة )٢(
 ). ١٩٠ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٣(
  . يقصد األشاعرة) ٤(
 . ٩٥-٩٣، جمر مقاالت الشيخ أبو احلسن األشعري٧٨-٧٢اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع: انظر) ٥(
 بفهمـه  املثل يضرب ،كان بالباقالين املعروف البغدادي، مث البصري، قاسم، بن جعفر بن حممد بن الطيب بن مدحم: الباقالين بكر أبو)٦(

 على سيفًا األشاعرة ،كان مذهب يف الرياسة إليه اجلواب، انتهت وسرعة االستنباط جبودة موصوفًا ، زمانه أوحد علمه يف وذكائه، وكان
 الـدالئل،  ومتهيـد  والنحـل،  وامللل القرآن، اإلنصاف، إعجاز :مئة، من كتبه وأربع ثالث سنة ة،القعد ذي يف والرافضة، مات املعتزلة

/ ١٧ النـبالء  أعـالم  ، سري٢٧٠-٢٦٩/  ٤ األعيان وفيات: انظر. واملعتزلة، وغريها واخلوارج واملعطلة امللحدة على الرد والتمهيد يف
  .١٧٦/ ٦ للزركلي مؤسسة الرسالة، األعالم.، ط١٩٣-١٩٠

، ٢٣٣-٢٣٢، التقريب واإلرشاد الصغري للبـاقالين ٤٥-٤٣، اإلنصاف فيما جيب اعتقاده٣٤٧متهيد األوائل وتلخيص الدالئل: انظر )٧(
 . ٤٣٨-٢/٤٣٢االعتقادية يف ضوء عقيدة السلف، جلودي صالح الدين وآراؤهاإلمام أبو بكر الباقالين 

 . ١٢٥-١٢٣، لعبد الرمحن بن حممود-دراسة مقارنة– األشعرية واملاتريدية ، نظرية الكسب بني٨٢-٧٨التبصري يف الدين: انظر )٨(



 -٢٤٩ -  

  :فهم فريقان .بأن القدرة احلادثة مؤثرة :أما القائلون

أنـه سـبحانه    :فاهللا تعاىل هو اخلالق للكل مبعىن ،القدرة مع الداعي توجب الفعلالذين يقولون بأن  :ألولا 
 ؤثر يفـعىن أن املـوالعبد هو املكتسب مب ،وتعاىل هو الذي وضع األسباب املؤدية إىل دخول هذه األفعال يف الوجود

)١(وهذا مذهب إمام احلرمني .وقوع فعله هو القدرة والداعية القائمتان به
  تعاىل اختاره يف الكتاب الذي مساهرمحه اهللا 

  . به منه وإن كان ال يصرح )٤)(٣(احلسني البصريقول أيب  ويقرب .)٢(بالنظامية

بل العبد قادر على الفعـل   ،القدرة مع الداعي ال توجب الفعل :من املعتزلة وهم الذين يقولون :الفريق الثاين
  . )٦( ))٥(وهذا الفعل والكسبترك، إن شاء فعل وإن شاء  ،متمكن منهما ،والترك

وهكذا فقد ذكر ابن اخلطيب أقوال األشاعرة واملعتزلة يف تعريف الكسب من غري تعرض لترجيح مذهيب، وال 
هذا ملخص الكالم من اجلانبني، واملنازعات بـني  (:تصحيح اختياري، بل ختم األقوال بعد ذكر أدلة الفريقني بقوله

  . )٧()ثرية، واهللا اهلاديالفريقني يف األلفاظ واملعاين ك

  

  

                                           

 احلـرمني،  بإمام املعروف الدين، بضياء اجلويين، الشافعي، األشعري، امللقب حممد بن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد: احلرمني إمام)١(
 سـنني،  أربع مبكة وجاور احلجاز إىل بغداد مث خرج إىل ورحل )نيسابور نواحي من( جوين يف مئة، وأربع عشرة  تسع سنة أول يف ولد

 علـى  متفـق  الشافعي، اإلمام أصحاب من املتأخرين احلرمني، كان أعلم إمام له قيل فلهذا املذاهب، طرق ويفيت وجيمع يدرس وباملدينة،
 يف النظاميـة  العقيـدة  :منـها  كثرية، مصنفات له وأربعمائة، وسبعني مثان األصول والفروع، تويف سنة من العلوم يف وتفننه مادته غزارة

 بالكالم، تشتغلوا ال أصحابنا، يا :كان أبو املعايل يقول. الدين وغريها أصول يف الشامل و الدين، أصول يف اإلرشاد اإلسالمية، و األركان
 وأصول املـذهب  الفروع يف وإمامته ذكائه رطف مع اإلمام هذا كان: به، قال عنه الذهيب اشتغلت ما بلغ ما يب يبلغ الكالم أن عرفت فلو

-١٨/٤٦٨، سري أعـالم النـبالء  ١٧٠-١٦٧/  ٣األعيان وفيات: انظر. إسنادا وال متنا ال به يليق كما احلديث يدري ال مناظرته وقوة
 .١٦٠/  ٤ للزركلي مؤسسة الرسالة، األعالم.،ط٤٧٧

 . ١٩٤-١٨٤العقيدة النظامية، للجويين )٢(
 العبارة، مليح الكالم، جيد كان بالبنان، إليه املشار األعالم أئمتهم وأحد املعتزلة، البصري، شيخ الطيب بن علي بن حممد احلسني أبو)٣(

 وأربعمائة، قال عنه وثالثني ست سنة اآلخر ربيع شهر خامس الثالثاء يوم ا وتويف بغداد كبري، سكن اطالع ذكاء، له املادة، يتوقد غزير
اخلمسة،  األصول وشرح األدلة، األدلة، وغرر تصفح :كتبه من ،))بدعته على والديانة بالذكاء وشهرة تصانيف له((: يالبغداد اخلطيب
. احملصـول  كتـاب  الـرازي  الدين فخر أخذ ومنه الفقه أصول يف املعتمد: كتبه أجود الطبيعي، ومن أمساء وشرح اإلمامة، يف وكتاب

، ١١٩-١١٨مؤسسة الرسالة، طبقات املعتزلـة البـن املرتضـى   .، ط٥٨٨-١٧/٥٨٧النبالء  أعالم ، سري٤/٢٧١وفيات األعيان :انظر
 . ٢٧٥/  ٦للزركلي األعالم

 . ١٧٨-١/١٧٧املعتمد يف أصول الفقه: انظر )٤(
 .١٩٠-١٨٩رسائل الشريف املرتضى، اموعة الثالثة، ،١٦٥-٨/١٦٢، ٩٦-٨/٨٣، املغين ٣٤٩-٣٤٠احمليط بالتكليف: انظر)٥(
 ). ٧٠-٧٨ص٤ج٢مج(فسري الكبريالت)٦(
 ).٧٠ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٧(
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املشعر برفضه هلا ] الزعم[واجلدير بالذكر أن الرازي نقل هذه األقوال كلها يف كتابه احملصل مصدرا هلا بلفظ 
أنه ال تأثري لقدرة العبد يف مقدوره أصالً، بـل القـدرة    )١()ا( األشعري زعم أبو احلسن(:حيث يقول! مجيعها

أن ذات الفعل واقعة بقدرة اهللا تعاىل، وكونـه  )٢()أبو بكر الباقالين(وزعم القاضي. تعاىلواملقدور واقعان بقدرة اهللا 
 .تقـع بالقـدرتني  )٤()وصفاته(وزعم األستاذ أبو إسحاق أن ذات الفعل . بقدرة العبد)٣()صفات تقع(طاعة ومعصية 

قـول  )٦()وهـذا (جبان وجود املقـدور،  للعبد القدرة واإلرادة، مث مها يو)٥()موجد(وزعم إمام احلرمني أن اهللا تعاىل 
  .، ومن املعتزلة قول أيب احلسني البصري)٧(الفالسفة

   .)٨()االختياروزعم اجلمهور من املعتزلة أن العبد موجد ألفعاله ال على نعت اإلجياب بل على صفة 

  !تاره؟وإذا كان ابن اخلطيب الرازي قد رفض هذه اآلراء كلها يف تعريف الكسب فما املعىن الذي اخ

، بـل يـرى أن   )٩()القدرة غـري مـؤثرة يف حـدوث الفعـل    (الواقع أن الرازي اتفق مع األشاعرة يف أن 
  :لكنه اختار معىن للكسب، صرح به ،)١١()!)١٠()املعتزلة(هو تسليم لقول.احلادثة مؤثرة بكون القدرة(االعتراف

: هذا الكالم اشتمل على أمور ثالثة(،١٧: غافر��mF��E��D����C��B��A �l:فقال عند تفسريه لقوله تعاىل 
. أن ذلك اجلزاء إمنا يستوىف يف ذلك اليوم: والثالث. أن كسبه يوجب اجلزاء: والثاين. إثبات الكسب لإلنسان :أوهلا

فهذه الكلمة على اختصارها مشتملة على هذه األصول الثالثة يف هذا الكتاب، وهي أصول عظيمة املوقع يف الـدين،  
  :هذه األصول مرارا، وال بأس بذكر بعض النكت يف تقرير هذه األصولوقد سبق تقرير 

                                           

 .٤٥٥مكتبة دار التراث . كتاب احملصل ط. ، لكنه مثبت يف ط١٩٤حمصل أفكار املتقدمني، وبذيله تلخيص احملصل.ساقط من ط)١(
مكتبـة دار التـراث   . حملصل طكتاب ا. ، لكنه مثبت يف ط١٩٤حمصل أفكار املتقدمني، وبذيله تلخيص احملصل.وامسه ساقط من ط) ٢(

السمعيات :انظر! ومن هنا فقد وهم من ظن من الباحثني أنه يقصد بالقاضي هنا القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، إذ ليس هذا مذهبه! ٤٥٥
 . ١٤٢يف فكر اإلمام الرازي من خالل تفسريه،

 . ٤٥٥مكتبة دار التراث . كتاب احملصل ط. ثبت يف ط، لكنه م١٩٤حمصل أفكار املتقدمني، وبذيله تلخيص احملصل.ساقط من ط)٣(
 . ١٩٤حمصل أفكار املتقدمني، وبذيله تلخيص احملصل. ، لكنه مثبت يف ط ٤٥٥مكتبة دار التراث . كتاب احملصل ط. ساقط من ط)٤(
 . ٤٥٥مكتبة دار التراث . كتاب احملصل ط. يف ط )يوجد)(٥(
 .١٩٤ذيله تلخيص احملصلحمصل أفكار املتقدمني، وب.يف ط) وهو( )٦(
 . مركز دراسات الوحدة العربية. ، ط١٩٤-١٨٨الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد األمة، :انظر )٧(
 .٤٥٥مكتبة دار التراث . ، كتاب احملصل ط١٩٤حمصل أفكار املتقدمني، وبذيله تلخيص احملصل) ٨(
-٩/٧٥املطالب العاليـة : مطالبه لتقرير الدالئل الدالة على ذلك، انظر وقد عقد فصالً يف. ٩٣، القضاء والقدر٩/٩٧املطالب العالية  )٩(

،دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية لإلمـام فخـر الـدين الـرازي،     ٩٤-٧٧، القضاء والقدر٩٩
 .  ١٦٧-١/١٤٣نادية عبد اهلادي عبد السالم:إعداد

 .٤٧١مكتبة دار التراث . طكتاب احملصل . يف ط) اخلصم( )١٠(
 .٤٧١مكتبة دار التراث . ، كتاب احملصل ط١٩٩حمصل أفكار املتقدمني، وبذيله تلخيص احملصل)١١(
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فما  )١(وهو عبارة عن كون أعضائه سليمة صاحلة للفعل والترك :فهو إثبات الكسب لإلنسان :أما األول 
الترك  دام يبقى على هذا االستواء امتنع صدور الفعل والترك عنه فإذا انضاف إليه الداعي إىل الفعل أو الداعي إىل

  .)٢()وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه

، )٣()مذهبنا أن جمموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل، وعلى هذا التقدير فالكسب حاصل للعبـد (:ويقول
  .)٥)(٤()اجلرب وهو. ذلك اموع، يكون واجبا عندحصول األثر (و

، )٦(ندها، ال ا، فوجود هذه القـدرة كعـدمها  القدرة احلادثة غري مؤثرة يف الفعل، واألثر يقع عوإذا كانت 
فعل العبد خبلق اهللا  (:، ويقول)٧()خالق هذه األفعال هو اهللا تعاىل إما بواسطة أو بغري واسطة(:ولذلك جتد الرازي يقول

فعـال  مجيع أ(:، ويقول)٨()تعاىل، إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين جمموعهما يوجب الفعل كما هو قولنا
   .)٩()إما أفعال اهللا تعاىل، أو موجبات أفعال اهللا تعاىل: العباد

وذا يظهر أن ابن اخلطيب فهم النتيجة اليت يؤدي إليها القول بالكسب، وهلذا مل يستخدم هذه الكلمـة إال  
  )١١( )١٠(!نادرا، بل استعاض عنها بالكلمة الصرحية اجلرب

                                           

وسيأيت الكالم على ذلك ! يشري إىل أن القدرة صاحلة للفعل والترك، وللرازي قولني يف هذه املسألة، وقد رتب على كال القولني اجلرب )١(
 . من هذا البحث ٥٣٠-٥٢٦صفحة: موقف الرازي من االستطاعة والتكليف مبا ال يطاق، راجع: يف مبحث -إن شاء اهللا تعاىل-
 ). ٤٧ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري )٢(
 ).١٨٠ص٢٠ج٧مج(، )١١٠ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر). ٦٨ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري )٣(
، ٣٣، القضاء والقـدر ٣٣٩، ٢٨٦، ٢٥٨-٢٥٧، ١٦٥، ٩/١١الب العاليةاملط: ، وانظر٧١، القضاء والقدر٩/٦٥املطالب العالية )٤(

 ). ١٤٤ص٢ج١مج(، التفسري الكبري٤٠٣، ٤٠١، احملصول يف علم األصول٢٧٩، ٢٤٥، ٢٢٥-٢٢٤، ١٤٢
: ، انظـر ))أن الرازي برأيه هذا يقترب من رأي إمام احلرمني الذي أشار إليه يف كتابه احملصل  ويلتقي معـه ((من الباحثني من يرى  )٥(

، فكر اإلمام الرازي يف اإلهليـات مـن   ١٤٧إبراهيم حممد إبراهيم، : يف املسائل الكالمية، إعداد وآراؤهاإلمام فخر الدين الرازي منهجه 
وهذا يف نظري قول مرجوح، إذ الفرق بني القولني كما بني السماء ذات الرجع، واألرض ذات الصدع، فإمـام  . ٢/٣٥٤خالل تفسريه

بت قدرة للعبد مؤثرة يف فعله، واختيارا ومكنة، وذا صح الثواب والعقاب واملسؤولية، أما الرازي فقد نفى ذلك أشد النفـي  احلرمني أث
نظرية الكسـب  : انظر!! فصرح باجلرب ونفي االختيار، وأحال األمر إىل مشيئة وإرادة حمضة بال حكمة وال مصلحة وال رمحة وال إحسان

 . ١٣٦-١٣٤، ١٣١-١٢٣عبد الرمحن بن حممود بن سعيد: ية دراسة مقارنة، للباحثبني األشعرية واملاتريد
 .١/١١٢كتاب املسامرة يف شرح املسايرة يف علم الكالم:انظر)٦(
 ).١٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ١٢٧ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٨(
 . ٥٥القضاء والقدر ،٩/٤٣املطالب العالية)٩(
 . ٥٢٥ازي وآراؤه الكالمية والفلسفيةفخر الدين الر: انظر )١٠(
وعلى :((صاحب رسالة الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، حني قال -جزاه اهللا خريا-احلسني عبد الفتاح: وقد أجاد الباحث )١١(

األخالقي عنـد فخـر   الفكر ))أية حال فإن قول الرازي باجلرب مل مينعه من إثبات الكسب، ولكن على حنو خيدم فكرة اجلرب يف النهاية
 . ٢٨٤الدين الرازي،
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غـري  (العبـد  د واختياره، وتأثري قدرته يف فعله، وصـرح بـأن   أن ابن اخلطيب نفى مكنة العب :واخلالصة
حنن نعلم بالضرورة كوننا موجدين (:، بل أكد ذلك بإنكاره على أيب احلسني البصري قوله)٢()نفسه )١()ألفعال(موجد
  :اعلم أن دعوى الضرورة يف كون العبد موجدا ألفعاله باطل، ويدل عليه وجوه(:قائالً. )ألفعالنا

ذه محاقة عظيمة، إذ لو جاز لكم إدعاء الضرورة يف أنا موجدون ألفعالنا، جلاز خلصومكم إدعـاء  ه :األول
الضرورة يف أننا لسنا موجدين، إذ ليس أحد القولني بأوىل من اآلخر، وألن ذلك مما عظم اختالف العقالء فيه، فكيف 

  !إنه من الضروريات؟: يقال

علم أن هذه األفعال حاصلة على وفق تصورنا ودواعينا، أو أن املـؤثر يف  أنا إذا رجعنا إىل أنفسنا مل ن :الثاين
دخوهلا يف الوجود هو قدرتنا فقط، أو جمموع قدرتنا مع دواعينا، أو املؤثر يف حصوهلا شيء آخر حيصلها مقارنا لذلك 

أن اإلنسان الذي تكون أعضاؤه إنه تعاىل أجرى عادته ب: إذ ليس من املشتبه أن يقال!! املقصود، فذلك ألبتة غري معلوم
سليمة، ومزاج بدنه خاليا من األسقام واألمراض، إذا خلق فيه إرادة حصول شيء، فإنه خيلق ذلك املراد على وفـق  

غري  فأما كون الفعل به، فذلك ألبتة. أن مقارنة الفعل مع حصول القدرة واإلرادة معلومة: واحلاصل. تلك اإلرادة
  !ف ذلك كان مكابرا معانداومن قال خال )٣(!معلوم

أن إرادتنا للشيء ال تتوقف على إرادتنـا لتلـك اإلرادة، وإال لـزم    : أنا إذا رجعنا إىل أنفسنا علمنا :الثالث
بل نعلم بالضرورة أنا إن شئنا أم أبينا، فإنا نريد ذلك الفعل املخصوص، ونعلم أنه مىت حصلت تلك اإلرادة . التسلسل

فاإلنسان  )٥()فال حصول لإلرادة يف قلوبنا، وال ترتب الفعل على تلك اإلرادة بنا.(بنا )٤()الفعل اجلازمة، فإنه حيصل(
  . )٦()! خمتارمضطر يف صورة 

إين أجد يف نفسي وجدانا ضروريا أين إن شئت الفعل قدرت على الفعل، وإن شـئت التـرك   (:فقول القائل
  .)٧()قدرت على الترك فالفعل والترك يب ال بغريي 

                                           

 . ١/٢٦٢.املطبعة األمريية. ساقطة من األصل والتصحيح من ط )١(
 ). ٦٧ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: انظر ،)١٥٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 ).      ١٧٩ص٤ج٢مج(،)٨٠-٧٩ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: انظر )٣(
دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر مـن كتـاب   : الرسالة العلمية اليت بعنوان، واإلكمال من ٩/٢٥٨ساقطة من املطالب )٤(

 . ٢/٣٣١املطالب العالية
دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر مـن كتـاب   : ، واإلكمال من الرسالة العلمية اليت بعنوان٩/٢٥٨ساقطة من املطالب)٥(

 .٢/٣٣١املطالب العالية
، املطالـب  ١٠٨اإلشـارة يف علـم الكـالم   : انظـر ! زي كالم أبو احلسني البصري وأبطله ورد عليه يف مواطن من كتبهأورد الرا )٦(

-٢/٣٣٠، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالـب العاليـة  ٢٢٥-٢٢٣، القضاء والقدر٢٥٨-٩/٢٥٧العالية
 ). أ/١٤٣ل-ب/١٤٢ل/١(، اية العقول٨٧-٨٥دينط، دار اجليل، معامل أصول ال.٢٢٠، األربعني٣٣٢

،وقد عضد الرازي قوله هذا مبوافقة )٦٤ص١٥ج٥مج(،)١٣١ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر). ١١٩ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري )٧(
وذكر الشيخ الغزايل (:، وقال)هذا املعىن يف باب التوكل من كتاب إحياء الدين -:-ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزايل(:قائالًالغزايل له 

 . ١٥/١٧٣ ، ١١/١٥٠إحياء علوم الدين: انظر. )يف كتاب اإلحياء فصالً يف تقرير مذهب اجلرب
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هذه املشيئة كيف حدثت؟ فإن حدوثها إما أن يكون ال مبحدث أصـالً، أو يكـون   ( :أوالً: يرد عليه بقولنا
مبحدث، مث ذلك احملدث إما أن يكون هو العبد، أو اهللا تعاىل، فإن حدثت ال مبحدث فقد لزم نفي الصانع، وإن كان 

  . )١()فثبت أن حمدثها هو اهللا سبحانه وتعاىل. لتسلسلحمدثها هو العبد افتقر يف إحداثها إىل مشيئة أخرى، ولزم ا

هب أنك جتد من نفسك هذا املعىن، ولكن هل جتد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئًا شئته، وإن ( :اثاني
وإال لذهب األمر فيه إىل ما ال اية له، بل شئت أو مل تشأ فإنك ! شئت أن ال تشاء مل تشأه؟ ما أظنك أن تقول ذلك

وال حصول فعلك بعد حصول مشـيئتك  )٢(]بك[ء ذلك الشيء، وإذا شئته فشئت أو مل تشأ فعلته، فال مشيئتك تشا
  . )٣()بك

ال اختيار لإلنسان يف حدوث تلك املشيئة، وبعد حدوثها فال اختيار له يف ترتب الفعل : إذا ثبت هذا فنقول(
أخرى على تلك املشيئة وإذا شاء الفعل وجب حصـول   بل العقل يشهد بأنه يشاء الفعل ال بسبق مشيئة (،)٤()عليها

الفعل من غري مكنة واختيار يف هذا املقام فحصول املشيئة يف القلب أمر الزم وترتب الفعل على حصول املشيئة أيضا 
 . )٦()فاإلنسان مضطر يف صورة خمتار (،)٥()أمر الزم وهذا يدل على أن الكل من اهللا تعاىل

  . )٨(حلقيقي هو اهللا، وما اإلنسان إال جمرب، فالفاعل ا)٧()بت للعبد خلقًا ألبتةال نث (:والقصد أنا 

الفعل موقوف على الداعي؟ فإن هذا غلو يف : والعجب من أيب احلسني كيف مجع بني هذا القول، وبني قوله(
 العبد مبا يكون فعالً هللا تعاىل، ال فرق يف العقل بني أن يأمر اهللا تعاىل ألنه(؛ )٩()اجلرب، وكيف مجع معه الغلو يف القدر؟

وبني أن يأمره بفعل جيب حصوله عند فعل اهللا تعاىل وميتنع حصوله عند عدمه؛ فإن املأمور على كـال التقـديرين ال   
يكون متمكنا من الفعل والترك؛ وألنه ال فرق يف العقول بني أن يعذب اهللا تعاىل العبد على ما أوجده فيه، وبـني أن  

ما جيب حصوله عند حصول ما أحدثه اهللا تعاىل فيه، وألنه ال فرق يف العقول بني فاعل القبيح والظلـم،   يعذبه على
  . )١٠()وبني فاعل ما يوجب القبيح والظلم

                                           

 ). ١٣١ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 !، ولعل الصواب ما أثبته)به(يف األصل املعتمد عليه )٢(
 ). ١١٩ص٢١ج٧مج(،)٦٤ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٣١ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
،مناقب اإلمام ٤٣، القضاء والقدر٩/٢٥،املطالب العالية)٦٤ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر). ١١٩ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري )٥(

 . ٢٣٦، لوامع البينات٢/٥٤٦املباحث املشرقية ١٢٢، ١١٩الشافعي
، مناقـب  ٢٣٦،لوامع البينات٤٣والقدر ، القضاء٩/٢٥املطالب العالية:وانظر). ٦٤ص١٥ج٥مج(،)١٣١ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٦(

 .  ١٢٢اإلمام الشافعي
 .٦٨اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي: وانظر). ٣٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٧(
 . ٥٤٥-٥٤٤الكالمية والفلسفية وآراؤه، فخر الدين الرازي ٧٦-٧١، القضاء والقدر٧٤-٩/٦٥املطالب العالية: انظر )٨(
 ). ب-أ/١٤٣ل/١(اية العقول: وانظر. ٢٢٥-٢٢٤، القضاء والقدر٩/٢٥٨دار اجليل، املطالب العالية.، ط٢٢٠األربعني  )٩(
 . ٢٣٠، القضاء والقدر٩/٢٦٦املطالب العالية :وانظر). ب/١٤٣ل/١(اية العقول )١٠(
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لو جاز تكليف العبد مبا ال قدرة له : مثل قوهلم. )١(واعلم أن أكثر ما ذكروه من الوجوه راجع إىل هذا األصل(
لو جاز مثل هذا التكليف، جلاز أن يقيد يديه ورجليه، ويلقيه من : وأيضا...)٢(ل إىل اجلماداتعليه، جلاز إرسال الرس

فـإذا  . فإن هذه الكلمات يرجع حاصلها إىل أا قبيحة يف العقول. قف يف اهلواء: شاهق اجلبل، مث يضربه، ويقول له
   .)٤)(٣()!نازعنا يف هذا األصل، فقد سقط الكل

  : عبد اهللا الرازي وأدلته تؤكد على اجلرب يف الفعل اإلنساين وفيما يلي عرضومن هنا فإن آراء أيب

  :أدلة الرازي على مذهبه اجلربي: ثانيا
فوجب أن . وهذه املسألة يقينية. الدالئل اللفظية ال تفيد اليقني(، فـ)٥()الدالئل السمعية ظنية(يرى الرازي أن 

كما أن األدلة . )٧()التمسك بالدالئل اللفظية يف املطالب اليقينية ال جيوز(؛ إذ)٦()ال جيوز التمسك فيها بالدالئل السمعية
فـالقرآن  ( مذهبه،على  النقلية يف مسألة اجلرب والقدر متعارضة، فالقرآن ميكن أن يستدل به كل من اجلربي والقدري

ت ذه اآليات، وجب الرجوع فيها فلما تعارضت تلك اآليا(، )٨()القدر أخرىمملوء مما يوهم اجلرب تارة، ومما يوهم 

                                           

 . يقصد املعتزلة، ومن يثبت أن العبد يوجد فعل نفسه، ويقصد باألصل احلسن والقبح العقلي )١(
 . ١٨٨-٨/١٨٧املغين: انظر قول املعتزلة )٢(
 .٢/٣٤٨، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٢٣٤، القضاء والقدر٩/٢٧١املطالب العالية )٣(
عامى عنها دفاعـا عـن   ومن العجب أنه وبعد كل هذه النصوص الطافحة بتقرير اجلرب ونفي االختيار جتد من بعض الباحثني من يت )٤(

أن الرازي فيما أرى يفرق بني وقوع الفعل من العبد على جهـة االضـطرار   : ((فتجد أحدهم يقول! الرازي وتعصبا للمذهب األشعري
وقد سبق أن الرازي نفى الفرق بينـهما  . ٤١الكسب األشعري بني اجلرب واالختيار!!)).واجلرب، وبني وقوعه على جهة االختيار واحلرية

  !وضح أن مآل األمر إىل االضطرار، وأن أفعال العباد إما اتفاقية وإما اضطرارية، وكالمها ينايف االختيارو
أن رأيهم ظاهر البطالن، لسـلبه أي  : ومما يلفت النظر أننا مل جند ردا من اإلمام الرازي على اجلربية، وتفسريي لذلك:((وجتد اآلخر يقول

  .٢/٣٢٧فكر اإلمام الرازي يف اإلهليات من خالل تفسريه))ال يقبله العقل، فلم يستحق الرد من الرازي دخل لإلنسان يف أفعاله، وهذا ما
أن اإلمام ((:)أن اإلنسان مضطر يف اختياره، وأنه ليس يف الوجود إال اجلرب(:٢/٥٤٤ويقول تعليقًا على ما قاله الرازي يف املباحث املشرقية

والذي أثبت فيه هذا النص، ال يقدم رأيـه اخلـاص يف املسـألة بـل هـو تعقيـب علـى رأي         -املباحث املشرقية–الرازي يف كتابه 
  .٢/٣٥٦فكر اإلمام الرازي يف اإلهليات من خالل تفسريه))...الفالسفة

منهم، فقـد  مث إنه مل يرد على اجلربية ألنه ! ومباذا تفسر ما ورد يف تفسريه وكتبه األخرى من تقرير هلذه املقولة وإرساء هلا؟ :وأقول
دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضـاء    ،)إما القول باجلرب، وإما القول بنفي الصانع: أن القول احلق(مسى نفسه بذلك، بل وزعم بـ
كما أن الرازي كان قصده من تأليف كتابه املباحث ، ٣٧، القضاء والقدر٩/١٧، املطالب العالية١/٨١والقدر من كتاب املطالب العالية

احلق أحـق  : وأخريا !قية الرد على الفالسفة كما هو معلوم، إال أنه تأثر م، وهو يف سرده هلذه املقولة سردها مقررا ومستنتجااملشر
 . آمني..أن يتبع، وهو أوىل باملراعاة، نسأل اهللا العفو والعافية لنا وجلميع املسلمني

 . ١٥٦، القضاء والقدر٩/١٨٣املطالب العالية ،١/٢٤٢ب املطالب العاليةدراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتا)٥(
 . ١٠٥، القضاء والقدر٩/١١٣،املطالب العالية١/١٧٩دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية)٦(
 . ١٠٧، القضاء والقدر٩/١١٨املطالب العالية ،١/١٨٤دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية)٧(
، ١٩٥-١/١٧٩دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية: انظر !أكد هذا املعىن مرارا يف مطالبه العالية)٨(
، ٢٨٧،  ٢٥٣، ٢١٧، ١١٥-١٠٥، القضاء والقدر٣٥٤-٣٥٣، ٢٩٨، ٢٤٨، ١٣٣-٩/١١٣، املطالب العالية٤١٤، ٣٧٥، ٢/٣٢٢

ــة ــب العالي ــريه٨/٩١املطال ــده يف تفس ــا أك ــر: ، كم ــبري: انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٢٢ص٢ج١م ، )٤٧-٤٦ص٢ج١م
= 
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ولذلك استدل على أن العبد غـري   ؛)١()!إىل الدالئل العقلية اليت عولنا عليها فإا باهرة قوية ال شك فيها، وال شبهة
  :موجد لفعل نفسه باألدلة العقلية اعتمادا، واألدلة السمعية اعتضادا، وفيما يلي إيراد ذلك

  :خالق أفعال العباد، وأن العبد غري موجد ألفعاله ألألألألى أن اهللا أدلة الرازي العقلية عل -أ
أن املوجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، واملمكن لذاته ال يترجح وجوده على  (:وتقريره: دليل اإلمكان - ١

ه عدمه إال عند االنتهاء إىل الواجب لذاته،  فثبت أن كل ما سوى اهللا تعاىل مستند إىل إجياده وتكوينه، وهذ
القاعدة ال اختصاص هلا مبحدث دون حمدث، أو ممكن دون ممكن، فتدخل فيه أفعال العبـاد وحركـام   

كل ما سواه فهو ممكن لذاته، واملمكن لذاته ال يترجح إال بتأثري واجب الوجود لذاتـه،   (فـ)٢() وسكنام
  .)٤) (٣()وإال لزم ترجح املمكن من غري مرجح وهو حمال

الوجه الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل (:بقولهوقرره الرازي ): الترجيح واملرجح(ح دليل الداعي املرج - ٢
هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي، وإال لزم رجحان أحد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح، : سليم

ال  إلنسانا(، فـ)٥()وحصول ذلك الداعي ليس من العبد وإال لزم التسلسل، بل هو من اهللا تعاىل. وهو حمال
هو العلم واالعتقاد والظن بكون الفعل  :واملعقول من الداعي ،ا ألبتة إال إذا دعاه الداعي إىل الفعليفعل شيئً

 :وهذا الداعي ال بد وأن يكون من فعل اهللا تعاىل لوجهني .على منفعة الًمشتم
  . وهو حمال ،ويلزم التسلسل ،أنه لو كان من فعل العبد الفتقر فيه إىل داع آخر :األول 

وذلك ألنا إذا أدركنا أمرا من األمور، فإما أن حنكـم عليـه   . تصور وإما تصديقوهو أن العلم إما  :الثاين
فإن مل حنكم عليه حبكم، فذلك هو التصور، وإن حكمنا عليه حبكـم،  . حبكم، وإما أن ال حنكم عليه حبكم

  :إذا عرفت هذا احلصر؛ فنقول. فذلك هو التصديق

فهذه مقدمات  ،والتصديقات بأسرها غري كسبية ،والتصديقات البديهية غري كسبية ،ات غري كسبيةن التصورإ
  :ثالثة

                                           
= 

، )٢٢ص١٩ج٧مـج (،)٨٣-٨٢ص٩ج٣مـج (،)١٧٥-١٧٤ص٧ج٣مج(،)١٧١ص٧ج٣مج(،)١٦٩ص٧ج٣مج(،)٥٣ص٢ج١مج(
 . ١٥٩، النبوات وما يتعلق ا )١٤٢ص٢١ج٧مج(،)٣٠ص٢٠ج٧مج(
 . ٢٨٧، القضاء والقدر٢/٤١٤، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٣٥٤-٩/٣٥٣املطالب العالية )١(
 ). ٤٨ص٩ج٣جم(التفسري الكبري)٢(
 ). ٩ص٧ج٣جم(التفسري الكبري)٣(
ج٥مج(،)٨٤ص١٣ج٥مج(،)١٩٣ص١٠ج٤مج(،)١٨٩ص١٠ج٤مج(،)١٣١ص٧ج٣مج(،)١٧٣ص٤ج٢مج(التفسريالكبري:انظر)٤(

، ٧٦-٩/٧٥، املطالب العاليـة )١٢ص٢٤ج٨مج(،)١٥ص٢١ج٧مج(،)٥٠ص٢٠ج٧مج(،)١٥٧-١٥٦ص١٩ج٧مج(،)٢١٦ص١٤
 .١٢٢-١٢١، مناقب اإلمام الشافعي٧٧القضاء والقدر

 ).  ١٢٤ص٢٣ج٨مج(،)١٨٨ص١٩ج٧مج(،)١٥١ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري:وانظر). ٢٣٤ص١٦ج٦جم(التفسري الكبري)٥(
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ا هلا أو وذلك ألن من حياول اكتساا فإما أن يكون متصور :غري كسبية يف بيان أن التصورات :املقدمة األوىل
ا هلاال يكون متصور، وإن مل يكن  .ألن حتصيل احلاصل حمال ؛تصورها ا هلا استحال أن يطلب حتصيلفإن كان متصور

والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه ،ا هلا كان ذهنه غافالً عنهامتصور .   

ا يف ألن حصول طريف التصديق إما أن يكون كافي :يف بيان أن التصديقات البديهية غري كسبية :املقدمة الثانية
ا مع ذينك التصـورين علـى   فإن كان األول كان ذلك التصديق دائر ،افيال يكون كا جزم الذهن بذلك التصديق أو

سبيل الوجوب نفياا وإثبات، اوما كان كذلك مل يكن مقدور، ا فيها بل متوقفًوإن كان الثاين مل يكن التصديق بديهي .   

ن كانت واجبة اللزوم وذلك ألن هذه النظريات إ :يف بيان أن التصديقات بأسرها غري كسبية :املقدمة الثالثة
وإن مل تكن واجبة اللزوم عن تلك  ،ا غري مقدورةعن تلك البديهيات اليت هي غري مقدورة كانت تلك النظريات أيض
فلم تكن تلك االعتقـادات احلاصـلة يف تلـك     ،البديهيات مل ميكن االستدالل بتلك البديهيات على تلك النظريات

بل ال تكون إال اع ،االنظريات علومألنه ال معىن العتقاد املقلد إال اعتقاد حتسيين يفعله ابتداء من  ؛ا حاصالً للمقلدتقاد
 املعارف والعلوم خارجة عن قدرة البشر، وأن حصوهلا ليس إال خبلـق اهللا،   فثبت ذا أن ،)١(غري أن يكون له موجب

واإلنسان مضطر  ،ل العباد بأسرها ضروريةفأفعا ،األفعال هي العلوم مبادئوثبت أن  ،)٢(العلوم بأسرها ضروريةوأن 
  . )٣()! يف صورة خمتار

                                           

نظر واالستدالل ورتبت األمساء واألحكام الشرعية عليه، وزعمت بكفر تارك النظر، وأن إذا كان هذا مقررا عندك، فكيف أوجبت ال )١(
�m��L��K: يقول الرازي يف معرض تفسريه لقوله تعـاىل ! التقليد ال جيوز يف اإلميان، أم أنك تقرر يف القدر ما ينقض تقريرك يف اإلميان

��V��U��T���S��R��Q��P��O��NMl املعارف كسبية ال ضرورية فلذلك ذم من ال يعلـم  : مسائل، أحدها يف اآلية( ، ٧٨: البقرة
-٥٨ص٢ج١مج(، )٨٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: وانظر).  ١٢٩ص٢٥ج٩مج(الكبري التفسري)..بطالن التقليد مطلقًا: وثانيها! ويظن

ــج(، )٦٠ ــج(، )١٤٠-١٣٩ص٣ج١م ــج(، )٧-٥ص٥ج٢م ــج(، )١٧٢ص٧ج٣م ــج(، )٢٤ص٢٢ج٨م ، )٥٦ص٢٢ج٨م
، )١٢٨ص٢٣ج٨مـج (، )١١٥ص٢٣ج٨مـج (، )٨٨ص٢٣ج٨مج(، )٦٦ص٢٣ج٨مج(، )١٥٤ص٢٢ج٨مج(،)٦٣ص٢٢ج٨مج(
تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن ومناقشة الباحـث لـه،   : ، انظر)٣ص٢٨ج١٠مج(، )١٤٢ص٢٤ج٨مج(، )٢١٢ص٢٣ج٨مج(

موقف : مبحث(الكبري، ألخيت  ، موقف الرازي من مسائل األمساء واألحكام يف التفسري١٨٩-١/١٤٩للباحث حممد أمحد حممد حممود، 
 .   ٣٤٠-١/٣٣٣،)-مسألة إميان املقلد-الرازي من األحكام املتعلقة باإلميان واإلسالم، 

ولك أيها القارئ الكرمي أن تقف معي على اضطراب الرازي، وأن ما يشد بنيانه يف موطن يهدمه ويردمه يف موطن آخر، ذلـك أن   )٢(
يقول يف معرض حديثه عـن فائـدة املداولـة    !! بطل التكليف، مث يزعم هنا أن مجيع العلوم اضطراريةالرازي قرر أن العلم االضطراري ي

���m:املذكورة يف قوله تعاىل �´��³��²��±��°���¯®��¬��«��ª��©��¨��§��¦l أنه تعاىل لو شدد احملنة على  (،١٤٠: آل عمران
قات حلصل العلم االضطراري بأن اإلميان حق وما سواه باطل ولو كان كـذلك  الكفار يف مجيع األوقات وأزاهلا عن املؤمنني يف مجيع األو

 ). ١٥ص٩ج٣مج(التفسري الكبري. )لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا املعىن تارة يسلط اهللا احملنة على أهل اإلميان
ـ (،)١٤٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر: قرر هذا الدليل يف عدة مواضع من تفسريه، ومن كتبه)٣( ، املطالـب  )١٧٩ص٢٤ج٨جم

، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالـب  ٩٩-٩٥، ٥٥-٥٤، القضاء والقدر١٠٩-١٠١، ٤٢-٩/٤١العالية
-١٩ص١٥ج٥مج(،)٦٥-٦٤ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: وقد يذكر جزًء من هذا الدليل، انظر. ١٧٦-١/١٦٧، ١٠٧-١/١٠٦العالية

-٢/٤٠٧،احملصـول يف علـم األصـول   )١١٧-١١٦ص٢١ج٧مـج (،)٧٩-٧٨ص١٨ج٦مج(، )١٤٨-١٤٧ص١٥ج٥مج(،)٢٠
 ).  ب/١٤٨ل/١(، اية العقول١٢٧-١٢٦،مناقب اإلمام الشافعي٤٠٨
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أن الفعل يتوقف على الداعي، وحصول تلك الداعية من اهللا تعاىل، فوجب كون الفعـل مـن اهللا   (فتبني ذا 
  . )١()تعاىل

يوجـب  أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو اهللا تعاىل، وجمموع القدرة مع الداعي  (:واخلالصة
  . )٢()الفعل وذلك يقتضي كونه تعاىل خالقًا ألفعال العباد

وخالف املعلوم ممتنع  ،العباد بأسرها معلومة هللا تعاىل أكساب أن(: وتقريره): السابق ألعلم اهللا (العلم دليل - ٣
وكل ما علم اهللا عدمه كان ممتنـع   ،وإذا كان كذلك فكل ما علم اهللا وقوعه فهو واجب الوقوع ،الوقوع

تعاىل ملـا  (، فاهللا)٣()فكان الكل من اهللا تعاىل ،وإذا كان كذلك فال قدرة للعبد على الفعل والترك ،وقوعال
اقتضت حكمته شيئًا، وعلم وقوعه، فلو مل يقع ذلك الشيء لزم انقالب ذلك احلكم كذبا، وانقالب ذلك 

 . )٤()العلم جهالً، وهو حمال
به على سبيل التفصيل، فلو كان العبد موجدا ألفعال نفسه لكـان  أن خالق الشيء ال بد وأن يكون عاملًا ( - ٤

 )٥( )ألفعال(عاملًا ا، وبتفاصيلها يف العدد والكمية والكيفية، فلما مل حيصل هذا العلم، علمنا أنه غري موجد
  .)٧()العبد ال يعلم كمية تلك األفعال وال كيفيتها، واجلاهل بالشيء ال يكون حمدثًا له(فـ)٦()نفسه

أن أحدا من العقالء ال يريد إال اإلميان واحلق والصدق، فلو كان األمر باختياره وقصده لوجب أن يكون ( - ٥
فعل العبد لو وقـع  (إذ. )٨()كل واحد مؤمنا حمقًا، وحيث مل يكن األمر كذلك ثبت أن الكل من اهللا تعاىل

                                           

، )٨ص٨ج٣مـج (، )١٧٤ص٧ج٣مـج (، )٢٠٤ص٦ج٢مـج (التفسـري الكـبري  :وانظـر ). ١٨٧ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)١(
، )٢٢ص١٦ج٦مـج (، )٣ص١٦ج٦مج(، )٩٩ص١٥ج٥مج(، )١٨١ص١٣ج٥مج(، )١٤ص١٣ج٥مج(، )٧٦-٧٥ص١٠ج٤مج(
 ). ١٧١-١٧٠ص٢٦ج٩مج(، )١٣٧ص٢٤ج٨مج(
، )١٧٥ص١٠ج٤مـج (، )١٧٦ص٨ج٣مـج (، )١٧٣ص٨ج٣مـج (التفسري الكـبري :وانظر). ١٢٢ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 . ١٠٤، أساس التقديس)٤٧ص٢٤ج٨مج(، )٦٠ص١٥ج٥مج(، )١٩ص١٥ج٥مج(
 ). ٦٨ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
، )١٠٧ص٩ج٣مـج (، )٤٩ص٩ج٣مـج (، )٢٦١ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  :وانظـر ). ١٧١ص٢٦ج٩مج(سري الكبريالتف)٤(
ج٦مج(،)١٠٣ص١٧ج٦مج(،)١٤٤ص١٥ج٥مج(،)٦٠ص١٥ج٥مج(،)٥٩ص١٤ج٥مج(،)٥٥ص١٤ج٥مج(،)٢٢٠ص١٠ج٤مج(

ص٢٢ج٨مـج (،)١٥٧ص٢٠ج٧مج(،)٨٢ص١٩ج٧مج(،)٥٧ص١٩ج٧مج)(٧٩ص١٨ج٦مج(،)٢٢١ص١٧ج٦مج(،)١٥١ص١٧
ــج(،)٢٣١ ــج( ،)٤٧ص٢٤ج٨م ــج(، )٦٤-٦٣ص٢٤ج٨م ــج(، )٦٦ص٢٤ج٨م ــج(، )٢٦٣ص٢٦ج٩م ، )١١٩ص٢٧ج٩م

 . ١٢١-١٢٠، مناقب اإلمام الشافعي)١٩٣ص٣١ج١١مج(، )٢٣٧ص٢٩ج١٠مج(
 . ١/٢٦٢.املطبعة األمريية. ساقطة من األصل والتصحيح من ط )٥(
 ). ١٥٩-١٥٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٦(
، ٩/٨٤،املطالـب العاليـة   )٦٧-٦٦ص٣٠ج١٠مج(، )٧٩ص٤ج٢مج(الكبري التفسري:وانظر). ١٢٤ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٧(

، ٥٩، املسائل اخلمسون يف أصـول الـدين  ١٠٦، اإلشارة يف علم الكالم١٢٠٦-٤/١٢٠٥، احملصول يف علم األصول٨٣القضاء والقدر
، لوامع البينات شرح ٨٧علق ا دار اجليل، النبوات وما يت.،ط٢٢٣-٢٢٢، األربعني١٩٥حمصل أفكار املتقدمني، وبذيله تلخيص احملصل

 . ٢١٩أمساء اهللا والصفات
 ). ١٢٤ص٢٣ج٨مج(،)١٩٢-١٩١ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٩ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٨(
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ن ال يريد إال العلم واحلق، فال حيصل له إال بقدرته ملا وقع إال الشيء الذي أراد تكوينه وإجياده، لكن اإلنسا
 . )١()فلو كان األمر بقدرته ملا كان كذلك! اجلهل والباطل

لو كان العبد موجدا لفعل نفسه ملا وقع إال ما أراده العبد، وليس كذلك؛ ألن الكافر يقصد (أنه  :واخلالصة
أفيدخل يف العقل . ا أراده وما رضي به ألبتةفهذا الكفر ما قصده وم (،)٢()حتصيل العلم فال حيصل إال اجلهل

٣()!إنه وقع به؟ :قالأن ي(. 

ا ال خيتار الكفـر  حدألن أ الفاعل إما أن يكون هو العبد أو اهللا تعاىل، واألول باطل؛ (:يقول الرازي    
علمنا  .حصل له اجلهلبل ، فلما أراد العبد اإلميان ومل حيصل له ،بل إمنا يريد اإلميان واملعرفة واهلداية ،لنفسه

  .)٤()!أن حصوله من اهللا تعاىل ال من العبد

هي أن العبد إذا أراد إجياد فعل، وأراد اهللا تعاىل عدم إجياد ذلك : على أن أفعال العباد خلق هللا تعاىل..احلجة( - ٦
وهذا . ا عاجزافإن حصل مراد العبد دون مراد الرب، للزم أن يكون العبد قادرا كامالً، والباري ضعيفً. بعينه

 . )٥()ال يقول به عاقل؛ الستحالته
أفضل اخلريات هو اإلميان باهللا تعاىل ومعرفته، فوجب أن يكون اخلري من ختليق اهللا تعاىل، ال من ختليـق  (أن - ٧

كل فاعلني فعل أحدمها أشرف وأفضل من فعل اآلخر، كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من (، إذ أن)العبد
ميان أفضل من اخلري، ومن كل ما سوى اإلميان، فلو كان اإلميان خبلق العبد ال خبلق اآلخر، وال شك أن اإل

 .  )٦()اهللا لوجب كون العبد زائدا يف اخلريية على اهللا تعاىل، ويف الفضيلة والكمال، وذلك كفر قبيح
ق أحـدمها  أنا نرى إنسانني يسمعان دعوة الرسول يف جملس واحد بلفظ واحد، فيصري ذلك الكالم يف ح( - ٨

سببا حلصول اهلداية، وامليل والرغبة، ويف حق الثاين سببا ملزيد العتو والتكرب، واية النفرة، وليس ألحد أن 
إن تلك النفرة والرغبة حصلتا باختيار املكلف، فإن هذا مكابرة يف احملسوس، فإن صاحب النفرة جيد : يقول

د قلبه كاملضطر إىل تلك الرغبة، ومىت حصلت تلك النفرة قلبه كاملضطر إىل تلك النفرة، وصاحب الرغبة جي
وجب أن حيصل عقيبه التمرد واإلعراض، وإن حصلت الرغبة وجب أن حيصل عقيبه االنقيـاد والطاعـة،   

                                           

 ). ١٦٩-١٦٨ص١٧ج٦مج(، )١٤٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري:وانظر). ٤٧ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٧٩ص٤ج٢مج(التفسري الكبري) ٢(
-٢٧٣ص١ج١مــج(،)٦٦ص١ج١مــج(التفســري الكــبري : وانظــر ).١٩٢ص١٠ج٤مــج(ســري الكــبري التف)٣(

ــج(،)٢٧٤ ــج(،)٥٨ص١٢ج٤م ــج(،)٦٢ص١٢ج٤م ــج(،)١٤٢-١٤١ص١٣ج٥م ــج(،)١٧٣ص١٣ج٥م -٣٧ص١٤ج٥م
-١٦٤ص١٩ج٧مـج (،)٢١٥ص١٨ج٦مـج (،)١٥١-١٥٠ص١٧ج٦مج(، )١٤٨-١٤٧ص١٥ج٥مج(،)٥٩ص١٥ج٥مج(،)٣٨

، )١١٤ص٢٧ج٩مــج(، )٦٧ص٢٧ج٩مــج(، )٢٤٦ص٢٦ج٩مــج(، )١٧٠ص٢٦ج٩مــج(، )٨٧-٨٦ص٢٢ج٨مــج(،)١٦٥
، النبوات ومـا  ١٢٠دار اجليل، مناقب اإلمام الشافعي.،ط٢٢٤، األربعني٥٩، املسائل اخلمسون٩٣،القضاء والقدر)١٧٠ص٢٧ج٩مج(

 . ٨٩-٨٨يتعلق ا 
 ). ٨ص٨ج٣جم(التفسري الكبري)٤(
، النبوات وما يتعلق ـا  )٢٣ص١٩ج٧جم(، )١٤٧ص١٥ج٥مج(،)٦٠ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر٥٩املسائل اخلمسون )٥(

٨٨ . 
 . ٧٦، القضاء والقدر٧٤-٩/٧٣املطالب العالية: وانظر). ٨ص٨ج٣مج(التفسري الكبري )٦(
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فعلمنا أن إفضاء مساع تلك الدعوة يف حق أحدمها إىل الرغبة املستلزمة حلصول الطاعة واالنقياد، ويف حـق  
 . )١()ستلزمة حلصول التمرد والعصيان ال يكون إال بقضاء اهللا وقدرهالثاين إىل النفرة امل

 اإلمكان،ألن املصحح للمقدورية ليس إال  ؛العبد على بعض املقدورات املمكنات لقدر على الكل لو قدر ( - ٩
ال  ألنه ؛لكنه غري قادر على كل املمكنات ،فيلزم من االشتراك فيه االشتراك يف املقدورية، وهو قضية واحدة

 .فوجب أن ال يقدر على اإلجياد ألبتة ؛يقدر على خلق السماوات واألرض

إذا كان كذلك فكل مـا  ، أل بل موجدها هو اهللا ،فثبت مبجموع هذه الوجوه أن العبد غري موجد ألفعاله 
  .)٢()تعاىلحصل من الكفر واملعاصي فهو من فعل اهللا 

  :ال العباد وأن العبد غري موجد ألفعال نفسهأفع خالق ألألألألأدلة الرازي النقلية على أن اهللا  -ب

إىل جانب ما سبق من األدلة العقلية اليت استدل ا ابن اخلطيب على إثبات مذهبه اجلربي فإنه استدل بأدلـة  
  :نقلية كثرية منها

 :خالق كل شيء ألاآليات الدالة على أن اهللا  - ١
��m��y��x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n��m��l��e��d��c��b��a��`��_~��}��|���{��z:قوله تعاىل  -  أ

��}��|��{��z��y��������x��w��v��u��ts�����r��q������p��o��n��m��l��k��ji��h���g��fl ــد ، ١٦: الرعـ
  :يف مسألة خلق األفعال من وجوه(اآلية واستدل الرازي ذه 

 ،السكنات اليت خيلقهـا اهللا تعـاىل  أن املعتزلة زعموا أن احليوانات ختلق حركات وسكنات مثل احلركات و :األول 
ومعلوم أن اهللا تعاىل إمنا ذكر هذه اآليـة يف معـرض الـذم     ،وعلى هذا التقدير فقد جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه

  .فدلت هذه اآلية على أن العبد ال خيلق فعل نفسه ،واإلنكار

ولو أطلقناه مل نقل إنه  ،القول بأنه خيلق إن العبد يفعل وحيدث إال أنا ال نطلق :حنن وإن قلنا :)٣(يقال القاض 
 .واهللا تعاىل مرته عن ذلـك كلـه   ،وإمنا يفعل جللب منفعة ودفع مضرة ،ألن أحدنا يفعل بقدرة اهللا ؛خيلق كخلق اهللا

   ...ا إال أنه ال يكون خلقه كخلق اهللا تعاىلفثبت أن بتقدير كون العبد خالقً

أو يكون  ،إما أن يكون عبارة عن اإلخراج من العدم إىل الوجود أن لفظ اخللق :األول واجلواب عن السؤال
  .)٤(]خالقًا[ فإنه ال بد وأن يكون ،اوعلى الوجهني فبتقدير أن يكون العبد حمدثً ،عبارة عن التقدير

اخللق عبارة عـن اإلجيـاد والتكـوين     :قلنا .ا إال أنه ليس خلقه كخلق اهللاوالعبد وإن كان خالقً :أما قوله 
للحركة الواقعة بقدرة اهللا تعاىل  الًومعلوم أن احلركة الواقعة بقدرة العبد ملا كانت مث ،خراج من العدم إىل الوجودواإل

                                           

 ).١٩٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٣٦-١٣٥ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
، النبوات وما ٨٩-٨٨، القضاء والقدر٩٣-٩/٩١الب العالية، املط٦٠املسائل اخلمسون: وانظر. ٤/١٢٠٧احملصول يف علم األصول )٢(

 ). ب-أ/١٥٨ل/١(، اية العقول٨٧يتعلق ا 
 . ٤١٤، احمليط بالتكليف٤١٠-٢/٤٠٨متشابه القرآن: انظر. يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة )٣(
 !ولعل الصواب ما أثبته) حادثًا(يف األصل املعتمد عليه )٤(
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إن هذا الذي هو خملوق العبد مثل ملا هو خملوق هللا  :قالوحينئذ يصح أن ي ،للمخلوق الثاين الًكان أحد املخلوقني مث
إال أن حصول املخالفة يف سائر الوجـوه ال يقـدح يف    ،ائر االعتباراتبل ال شك يف حصول املخالفة يف س ،تعاىل

ألن هذه اآلية دالة على أنه ال جيوز أن يكون خلق  ...حصول املماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي يف االستدالل
  ...ا ألبتةوحنن ال نثبت للعبد خلقً، خللق اهللا تعاىل الًالعبد مث

فوجب  ،وال شك أن فعل العبد شيء ،١٦: الرعـد  �m��y������x��w��v��ul :تمسك ذه اآلية قولهيف ال :وأما الوجه الثاين
   ...أن يكون خالقه هو اهللا 

قال فيه أنه تعاىل واحد يف أي وليس ي ، ١٦: الرعد �m�|��{��zl :)١()قوله(يف التمسك ذه اآلية  :والوجه الثالث
 ،القهار لكل مـا سـواه   ،وجب أن يكون املراد هو الواحد يف اخلالقية ،اخلالقيةوملا كان املذكور السابق هو  ؟املعاين

   .)٢()قولناا على صحة أيض الًوحينئذ يكون دلي

احتج أصحابنا ذه  (:، فقال٥٤: األعـراف  ��m��w��v��u��t��s��rq���p��o��nl:بقوله تعاىل كما استدل  -  ب
أن كل من أوجد شيئًا وأثر يف حدوث شيء : والدليل عليه. هاآلية على أنه ال موجد وال مؤثر إال اهللا سبحان

مث اآلية دلت على أنه ال خالق إال اهللا ألنـه  . فقد قدر على ختصيص ذلك الفعل بذلك الوقت فكان خالقًا
��m: قال � rq���p��o� �nl أنه ال خالق إال اهللا، وذلك يدل على أن كل : مبعىن. ، وهذا يفيد احلصر٥٤: األعراف

وإذا ثبت . در عن فلك أو ملك أو جين أو إنسي فخالق ذلك األمر يف احلقيقة هو اهللا سبحانه ال غريأمر يص
  .)٣()غري اهللاخالق أعمال العباد هو اهللا، وإال حلصل خالق : رابعها:....هذا األصل تفرعت عليه مسائل

احتج أصحابنا ذه اآلية (: ل، فقا١٩١: األعراف ��m��v���u��t��s��r��q��p��ol:كما استدل بقوله تعاىل  -  ت
ألنه تعاىل طعن يف إهلية األجسام بسبب أا ال ختلق شيئًا، : قالوا. على أن العبد غري موجد وال خالق ألفعاله

إن بتقدير أا كانت خالقة لشيء مل يتوجه الطعن يف إهليتها، وهذا يقتضي أن : وهذا الطعن إمنا يتم لو قلنا
ا، فلو كان العبد خالقًا ألفعال نفسه كان إهلًا، وملا كان ذلك باطالً علمنـا أن  كل من كان خالقًا كان إهلً
   .)٤()العبد غري خالق ألفعال نفسه

احتج األصحاب ذه اآلية على أنه ال خالق  (:، فقال٢: العلق ��m��u��t��s��r��ql:كما استدل بقوله تعاىل  -  ث
ية صفة مميزة لذات اهللا تعاىل عن سائر الذوات، وكل صفة هذا ألنه سبحانه جعل اخلالق: غري اهللا تعاىل، قالوا

وذا الطريق عرفنا أن خاصية اإلهلية هـي القـدرة علـى    : شأا فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها، قالوا
 . )٥()وكل ذلك يدل على قولنا... االختراع

                                           

 . ٥/٢٨٦األستانة.، ط١٩/٣٣املطبعة البهية.، والتصحيح من ط)وقوله(عتمد عليهيف األصل امل )١(
 ).  ٣٣-٣٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٢٣-١٢٢ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٩١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٥ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٥(
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 ��m³��²��±°��¯��®��¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£����¸�����¶��µ��´l:استدل بقوله تعـاىل  - ٢

  ،١٦٢: األنعـام  �m���«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤l:أنه تعاىل قـال  اعلم (:، فقال ١٦٣ - ١٦٢: األنعام
بل معىن  .فإن ذلك حمال ،أنه يؤتى ما لطاعة اهللا تعاىل :واحمليا واملمات ليسا هللا مبعىن ،فأثبت كون الكل هللا

ا بكوما واقعني فكذلك أن يكون كون الصالة والنسك هللا مفسر ،كوما هللا أما حاصالن خبلق اهللا تعاىل
وحاصل الكالم أنه تعاىل أمـر  ....وذلك من أدل الدالئل على أن طاعات العبد خملوقة هللا تعاىل ،خبلق اهللا

وتقـديره وقضـاءه    )١(اهللا تعـاىل رسوله أن يبني أن صالته وسائر عباداته وحياته ومماته كلها واقعة خبلق 
وـذا   :أي ،١٦٣: األنعـام  ��m��³��²l:مث يقول ،مث نص على أنه ال شريك له يف اخللق والتقدير ،مهوحك

  .)٣( ))٢(أمرتالتوحيد 

                                           

صالة وال نفيه؛ ألن يف كال اإلطالقني افتئات وجتوز، وحينها فـال بـد مـن أن    ال يصح إطالق القول خبلق ال :جيدر التنبيه على أنه)١(
يستفصل القائل عن مراده، وذلك جريانا على قاعدة االستفصال عن مراد اإلطالقات اليت مل ترد يف الكتاب والسنة ال بنفي وال بإثبـات،  

فيها هي من أعمال املكلف كلها خملوقة حمدثة، أما األقوال اليت فيهـا  فالصالة كما هو معلوم اسم جيمع األقوال واألعمال، واألعمال اليت 
وحينها فال يطلق القول فيها بالنفي وال باإلثبات، ومثل ذلك إطالق ! إنه خملوق: فمنها القرآن الكرمي، وهو مرتل غري خملوق، فكيف يقال

وأعيـان   -:- وباطالً فإن املنصوص الصريح عن اإلمـام أمحـد   وملا كان إطالق القول بذلك حيتمل حقًا. القول خبلق اإلميان أو نفيه
: مـن قـال  :((بأنه غري خملوق، فقد روي عن اإلمام أمحد أنه سئل عن ذلك فقال: أصحابه منع القول بأن اإلميان خملوق، وتبديع من قال

، املسائل والرسائل املروية عن ٣/٣١٩ابلةطبقات احلن)) إنه غري خملوق؛ فقد ابتدع وأنه يهجر حىت يرجع: خملوق؛ فهو جهمي، ومن قال
ال إلـه إال اهللا مـن   : وقـال  .اإلميـان خملـوق  : قـال وهلذا منع أمحد أن ي: ((-:-، يقول ابن تيمية ١/٢٥٨اإلمام أمحد يف العقيدة

اإلميـان  : وإذا قال:((ويقول . ٧٨-١٢/٧٧جمموعة الفتاوى )). وكالم اهللا كله غري خملوق. والصالة إمنا جتوز وتصح بالقرآن....القرآن
وإميانه الذي دل  ،٣٥: الصافات �m��j��i��h��gl:كقوله،ا من صفات اهللا وكالمهباإلميان؟ أتريد به شيئً ما تريد: خملوق أو غري خملوق؟ قيل له

فـإذا   ..اهلم وصفام خملوقةومجيع أفع ،فالعباد كلهم خملوقون ،ا من أفعال العباد وصفامأو تريد شيئً ،فهو غري خملوق ،عليه امسه املؤمن
والسنة  وما نفاه الكتاب ،والواجب على اخللق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه ...،حصل االستفسار والتفصيل ظهر اهلدى وبان السبيل

قواعـد  : انظـر  .٦٦٥-٧/٦٦٤جمموعة الفتاوى )). وما مل ينطق به الكتاب والسنة ال بنفي وال إثبات استفصلوا فيه قول القائل ،نفوه
موقف الرازي من مسائل األمسـاء واألحكـام يف   : وانظر يف ذلك. ٢٦٣-٢٦٢األمساء واألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، للسفياين،

 .٣٥٩-١/٣٥٣، )موقف الرازي من مسألة إطالق القول خبلق اإلميان أو نفيه: مبحث(التفسري الكبري، ألخيت، 

أنكروا ما خلقـه اهللا مـن   ف يف ذلك قد غلواو ،بأن اهللا خالق كل شيء ومربيه ومدبرهالتوحيد، االعتراف غاية ما يثبته األشاعرة من )٢(
وليس التوحيد جمرد االعتراف بأن اهللا خـالق كـل    ،وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن اهللا خيلق األشياء بعضها ببعض ،األسباب

 بـه  وبعث ،كتبه به وأنزل ،كتابه يف اهللا ذكره الذي؛ بل التوحيد مشركني هذا مع نواوكاشيء؛ فقد كان عباد األصنام مقرين بذلك، 
 ينبغـي  اجد عظيم موضع هذاو. له شريك ال وحده اهللا عبادة وهو ،اهللا إال إله ال أن شهادة هو :ملة كل من املسلمون عليه واتفق ،رسله

 ،وربـه  شيء كل خالق اهللا بأن والتصديق اإلقرار هو املفروض التوحيد أن حىت ظن كثري منهم الناس من طوائف على لبس قد ملا معرفته
وال جيمعون بني ،  > اهللا رسول إليه دعاهم الذي اإلهلية توحيد وبني العرب، مشركو به أقر الذي الربوبية بتوحيد اإلقرار بني مييزون وال

 ال أن شهادة حتقيق وهو العبادة توحيد وهو والقصد اإلرادة بتوحيد إال يكون ال منه بد ال الذي التوحيدوعليه ف .التوحيد القويل والعملي
، التعليقات املختصرة على منت العقيدة ٣٧٨-٩/٣٧٧،  درء التعارض٥٦٧-٦/٥٦٣، ٢٣٨-٥/٢٣٧ىالكرب الفتاوى :انظر .اهللا إال إله

لعبد الرحيم السلمي، موقف الرازي من آيـات   كتاب حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني،: ، وانظر٣١-٣٠الطحاوية، للفوزان،
 . ٤١١-١/٣٧٤-صفة الوحدانية-الصفات يف التفسري الكبري،

 ). ١١ص١٤ج٥جم(التفسري الكبري)٣(
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��m���§¦��¥��¤��£������¢��¡������~��}����|��{z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p:كما استدل بقوله تعاىل - ٣

��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬��«��ª��©��¨��¹��¸���¶l  قوله وأما(:فقال، ١١: الرعـد:��m��®��¬��«��ª��©��¨
��±°��¯l  وذلك ألنه إذا كفـر   :قالوا .فقد احتج أصحابنا به على أن العبد غري مستقل يف الفعل، ١١: الرعـد

فلو كان العبـد مسـتقالً    ،ا للذم يف الدنيا والعقاب يف اآلخرةالعبد فال شك أنه تعاىل حيكم بكونه مستحقً
ا على رد ما أراده اهللا تعاىل وحينئذ يبطل قولهبتحصيل اإلميان لكان قادر:��m��±°��¯��®��¬��«��ª��©��¨l 

  .)١()١١: الرعد
 : يفعل ما يريد ألاالستدالل باآليات الدالة على أن اهللا  - ٤
ل ما يريد فلو ملا دل على أنه يفعل ك(، ٢٥٣: البقرة ��m��{z��y��x��w��vl:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل  -  أ

وملا مل يكن كذلك دل على أنه تعـاىل ال   .ولكانوا مؤمنني ،كان يريد اإلميان من الكفار لفعل فيهم اإلميان
 .)٢()يريد اإلميان منهم فكانت هذه اآلية دالة على مسألة خلق األعمال وعلى مسألة إرادة الكائنات

احتج أصحابنا ذه اآلية يف مسـألة خلـق   (، ١٦: ربوجال ��m��ª����©��¨��§l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل   -  ب
وإذا كان  ،لإلميان مبقتضى هذه اآلية فوجب أن يكون فاعالً ،ال شك أنه تعاىل يريد اإلميان: فقالوا ،األفعال
 . )٣( )للكفر ضرورة أنه ال قائل بالفرق لإلميان وجب أن يكون فاعالً فاعالً

 :اده على التوبة، ورغبهم فيهااستدل باآليات اليت حض اهللا فيها عب - ٥
¶��¸����m���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾������½��¼��»��º��¹:فقال عند تفسريه لقولـه تعـاىل    -  أ

���Æ��Å��N��M��L��K��J��I������H��G��F��E��D��C��B��Al اعلم(، ٢٧ - ٢٦: النساء 
وإما  ،ل العبد خملوق هللا تعاىلمن أن فع )٤(وهو أن احلق إما أن يكون ما يقول أهل السنة :أن يف اآلية إشكاال

أما  :واآلية مشكلة على كال القولني ،أن يكون احلق ما تقوله املعتزلة من أن فعل العبد ليس خملوقا هللا تعاىل
أراد أن يتوب علينا وجب  فإذا ،نه حيصلإفألن على هذا القول كل ما يريده اهللا تعاىل ف ؛على القول األول

نتـوب  فهو تعاىل يريد منـا أن   :وأما على القول الثاين .لوم أنه ليس كذلكومع ،أن حيصل التوبة لكلنا
هو الذي خيلـق التوبـة فينـا    ظاهره مشعر بأنه تعاىل ،  ٢٦: النساء ��m��ÂÁ��Àl:وقوله باختيارنا وفعلنا

��m��À:إن قولـه  :أن نقـول  :واجلواب :فهذه اآلية مشكلة على كال القولني )٥(وحيصل لنا هذه التوبة
ÂÁl صريح يف أنه تعاىل هو الذي يفعل التوبة فينا ،  ٢٦: النساء. عبارة  :ألن التوبة ؛ا مؤكد لهوالعقل أيض

ال  واإلرادة اإلرادات،والندم والعزم من بـاب   .والعزم على عدم العود يف املستقبل ،عن الندم يف املاضي
فعلمنا أن هذا الندم وهذا  ،اإلنسانعل ميتنع أن تكون ف اإلرادة فإذن .وإال لزم التسلسل ،ميكن إرادا

                                           

 ). ٢٣ص١٩ج٧جم(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٠٥ص٦ج٢جم(التفسري الكبري)٢(
 ).١٢٣ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٣(
 !يقصد األشاعرة )٤(
 !لكل ذي لب أنه فهم من خلق الفعل نفي اختيار العبد وفعلهيظهر هنا جليا  )٥(
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 ،ما أشعر به ظاهر القرآن فصار هذا الربهان العقلي داالً على صحة .العزم ال حيصالن إال بتخليق اهللا تعاىل
   .)١()!عليناوهو أنه تعاىل هو الذي يتوب 

��m�e��dc��b��a��`��_��~����}���|��{��z���y��x��w���h���g��f:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل  -  ب
���il قوله: أصحابنا قال(،١٠٢: التوبة:��m� � dc��b��a��`��_l صريح يف أن التوبة ال حتصل إال من ١٠٢: التوبة ،

ألن األصل يف التوبة الندم، والندم ال حيصل باختيار العبد؛ ألن والعقل أيضا دليل عليه؛ . خلق اهللا تعاىل
وأيضا فإن اإلنسان قد يكـون   فتقر يف فعلها إىل إرادة أخرى،إرادة الفعل والترك إن كانت فعالً للعبد ا

وحال كونه راغبا فيه ال ميكنه دفع تلك الرغبة عن عظيم الرغبة يف فعل معني، مث يصري عظيم الندامة عليه، 
ه ال قـدرة  القلب، وحال صريورته نادما عليه ال ميكنه دفع تلك الندامة عن القلب، فدل هذا على أن

 . )٢()ى حتصل الندامة وعلى حتصيل الرغبةللعبد عل
 ،والعزم على التـرك يف املسـتقبل   ،عبارة عن الندم على ما مضى :التوبة (:أن الرازي يرى أن :واخلالصة

وإال افتقر يف  ،ال حيصالن باختيار العبد واإلرادةوالكراهة  .واإلرادات ،والندم والعزم من باب الكراهات
وإذا كان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم مبحض  .ولزم التسلسل ،حتصيلهما إىل إرادة أخرى

  . )٣()ختليق اهللا تعاىل
 :فيها أعمال العباد إىل نفسه تنفي عن العبد الفعل وتثبته هللا، أو اآليات اليت أضاف تعاىلاستدل باآليات اليت  - ٦

��mml��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b����s��r���q���p��o��n:فقال عند تفسريه لقوله تعـاىل   -  أ
¡�����~��}��|��{��z��y��x��w����v��u��t �lذه اآلية على  متسك(،١٠٠: يوسف أصحابنا

���m:السجن أضافه إىل نفسه بقوله ألن خروج العبد من ؛أن فعل العبد خلق اهللا تعاىل �t��s��r���ql 

وهذا  ،١٠٠: يوسف ��mu���x��w����vl:وجميئهم من البدو وأضافه إىل نفسه سبحانه بقوله ،١٠٠: يوسف
 .)٤()فعل العبد بعينه فعل اهللا تعاىلصريح يف أن 

: األنفـال ��mM��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A �l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل  -  ب

����mA:وجه االستدالل أنه تعاىل قال .عاىلت أصحابنا ذه اآلية على أن أفعال العباد خملوقة هللا احتج (،١٧
E��D��C��B l م جرحوا ،١٧: ألنفالافدل هذا على أن حدوث تلك األفعال  ،ومن املعلوم أ

ونفى عنـه   ،ارامي ×أثبت كونه  ،١٧: ألنفالا �m���J��I��H��Gl:ا قولهوأيض .إمنا حصل من اهللا
اكونه رامي، ٥()خلقًاوما رماه  ،افوجب محله على أنه رماه كسب(.   

املقصود منه بيان أن : أصحابنا قال (،١١٨: التوبة��mZ��Y��X��W �l:قوله تعاىلويقول عند تفسريه ل  -  ت
�:وقولـه . يدل على أن التوبة فعـل اهللا  ،١١٨: التوبة ��m��Y��X��Wl:فعل العبد خملوق هللا تعاىل فقوله

                                           

 ). ٦٧-٦٦ص١٠ج٤جم(التفسري الكبري)١(
 ). ١٧٦ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ).٢٢٠-٢١٩ص٨ج٣مج(،)٦٥-٦٤ص٤ج٢مج(التفسري الكبري:وانظر). ٣ص١٠ج٤جم(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢١٥ص١٨ج٦جم(التفسري الكبري)٤(
 . ١٢٥مناقب اإلمام الشافعي: وانظر). ١٣٩ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري)٥(
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mZ�lا فعل العبد فهذا صريح قولنا،  ،١١٨: التوبةونظريهيدل على أ:��m��{l مـع  ، ٨٢: التوبة
��m��|���{��z:مع قوله، ٥: األنفال ��m���_��~��}l:وقوله، ٤٣: النجم ��m��î��í��ì��ë��êl:ولهق

��}l وقوله، ٤٠: التوبة:��m��\��[��Zl مع قوله، ٢٢: يونس:��m��Z��Yl ١()١١: األنعام(.  
ياـا إىل  أضاف تعاىل أعمال العباد إليهم، مث إنه تعاىل أضـافها بأع (أن الرازي يرى أنه  :واخلالصة

  . )٢()وهذا يدل على أن فعل العبد فعل اهللا، نفسه
��mj���i��h��g��f��e��d��c��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X�l:استدل بقوله تعاىل - ٧

 وهذا يـدل  ،إن العبد طلب من اهللا تعاىل أن يلهمه الشكر على نعم اهللا :أصحابنا قال (:فقال، ١٥: األحقاف
ولو كان العبد مستقالً بأفعاله لكان هـذا   ،الطاعات واألعمال إال بإعانة اهللا تعاىل على أنه ال يتم شيء من

    .)٣()الطلب عبثًا
احـتج   (:، فقـال ٤٠: إبراهيم ��m��¾��½���¼��»��º¹��¸��¶��µ��´��³l:استدل بقوله تعاىل - ٨

�:× حكاية عن إبـراهيم  إن قوله تعاىل :فقالوا .أصحابنا ذا اآلية على أن أفعال العبد خملوقة هللا تعاىل
m��_��^��]���\��[l وقولـه  .يدل على أن ترك املنهيات ال حيصل إال من اهللا، ٣٥: إبراهيم: �m��³

��º¹��¸��¶��µ��´l وذلك تصريح  .يدل على أن فعل املأمورات ال حيصل إال من اهللا، ٤٠: إبراهيم
  .)٤()ا على أن الكل من اهللاكان مصر ×بأن إبراهيم 

 احتج (:، فقال٣١: الفرقان ��m��À��¿���¾��½��¼��»º��¹��¸��¶��µ��´���³l:قوله تعاىلاستدل ب - ٩
يـدل  ، ٣١: الفرقان ��m��¸��¶��µ��´l:ألن قوله تعاىل ؛أصحابنا ذه اآلية على أنه تعاىل خلق اخلري والشر

  .)٥()كفروال شك أن تلك العداوة  ،على أن تلك العداوة من جعل اهللا
احلمد هللا علـى   :األمة على قوهلم أمجعت (:، فقال٢: الفاحتة ��m���J��I��H��G��Fl:عاىلاستدل بقوله ت - ١٠

احلمد هللا على نعمة اإلميـان   :كان اإلميان فعالً للعبد وما كان فعالً هللا لكان قوهلم لو )٦()ـف.(نعمة اإلميان
���m:تعاىللقوله  ؛قبيح )٧()باطل(فإن محد الفاعل على ما ال يكون فعالً له  ،باطالً �c��b��a��`��_��^l 

 .)٨()١٨٨: آل عمران
��m��s��r���q��p��o��nm��l��k���j��i��h���g��f���e���d��c��b��a��̀:استدل بقولـه تعـاىل   - ١١ _��^��]

tl قوله (:، فقال ٣٠ - ٢٩: اإلنسان:��m��f���e���d��c��b��al أن تكون مشـيئة   يقتضي ،  ٢٩: اإلنسان

                                           

 ). ٦٨ص١٧ج٦مج(،)٣-٢ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري:وانظر). ٢١٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 . ١٥٣-١٥٢القضاء والقدر  ،١٧٩-٩/١٧٨املطالب العالية)٢(
 ). ٢٠ص٢٨ج١٠جم(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٣٩ص١٩ج٧جم(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٥٤ص٢٤ج٨مج(،)١٩١ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري:وانظر). ٧٧ص٢٤ج٨جم(التفسري الكبري )٥(
 . ١/١٧٦األستانة.ساقطة من األصل والتصحيح من ط )٦(
 .١/١٧٦األستانة.والتصحيح من ط) باطن(يف األصل املعتمد عليه )٧(
 ). ٢٢٦ص١ج١جم(التفسري الكبري)٨(
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: اإلنسـان  :�m�����nm��l��k���j��i��hlا تكون مستلزمة للفعل، وقوله بعد ذلكالعبد مىت كانت خالصة فإ

ا مشيئة اهللا مسـتلزمة  ومستلزم املستلزم مستلزم، فإذً ،يقتضي أن مشيئة اهللا تعاىل مستلزمة ملشيئة العبد، ٣٠
 .)١()لفعل العبد، وذلك هو اجلرب

احتج أصحابنا ذا على أن فعل العبد (:فقال، ١٦٥: انآل عمـر  ��m��ä��ã����â��á��à��ßl:استدل بقوله تعاىل - ١٢
إن فعل العبد شيء فيكون خملوقًا هللا تعاىل، قادرا عليه، وإذا كان اهللا قادرا على إجياده : خملوق هللا تعاىل، قالوا

ألن إجيـاد  فلو أوجده العبد امتنع كونه تعاىل قادرا على إجياده؛ ألنه ملا أوجده العبد امتنع من اهللا إجيـاده؛  
فلما كان كون العبد موجودا له يفضي إىل هذا احملال، وجب أن ال يكون العبـد موجـدا   . املوجود حمال

  .)٢()!له
 هذه اآلية هـي احلجـة  (:، فقال ١٧٩: األعراف��mG��F��E��D���C��B��A �l:استدل بقوله تعاىل - ١٣

 :وتقريره من وجوه ،إرادة الكائناتالثانية يف هذا املوضع على صحة مذهبنا يف مسألة خلق األفعال و
  .وال مزيد على بيان اهللا ،ا من اجلن واإلنس جلهنمن باللفظ الصريح أنه خلق كثريأنه تعاىل بي :األول 

ـ  ،أنه تعاىل ملا أخرب عنهم بأم من أهل النار :الثاين  وخـربه   الًفلو مل يكونوا من أهل النار انقلب علم اهللا جه
ومن علم كون الشـيء   ،فعدم دخوهلم يف النار حمال ،واملفضي إىل احملال حمال ،لك حمالوكل ذ ،االصدق كذب

بل جيب أن يريد أن يدخلهم يف النار  ،فثبت أنه تعاىل ميتنع أن يريد أن ال يدخلهم يف النار ،امتنع أن يريده الًحما
  .وذلك هو الذي دل عليه لفظ اآلية

قدر على اإلميان فالذي خلق فيه القدرة على الكفر فقد أراد أن يدخله يف ر على الكفر إن مل يدأن القا :الثالث 
وذلـك   ،ا امتنع رجحان أحد الطرفني على اآلخر ال ملـرجح ا على الكفر وعلى اإلميان معوإن كان قادر ،النار

جبة للظفر فقد كان هو اخلالق للداعية املو فلما ،قبله تعاىلوإن حصل من  ،املرجح إن حصل من قبله لزم التسلسل
اخلقه للنار قطع.  

مث قدرنا أن العبد سعى يف  ،أنه تعاىل لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب حتصيل ما يوجب دخول اجلنة :الرابع 
فيلزم كون العبد أقدر  ،حتصيل الكفر املوجب للدخول يف النار فحينئذ حصل مراد العبد ومل حيصل مراد اهللا تعاىل

  .وذلك ال يقوله عاقل ،وأقوى من اهللا تعاىل

  

  

                                           

 ). ٢٦٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٨٣-٨٢ص٩ج٣مج(التفسري الكبري )٢(
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املوجبـة  وإمنا يريـد اإلميـان واملعرفـة     ،أن العاقل ال يريد الكفر واجلهل املوجب الستحقاق النار :واخلامس 
 ،لكفر واجلهل على خالف قصد العبد وضد جهده واجتهادهفلما حصل ا ،الستحقاق الثواب والدخول يف اجلنة

   . )٢())١(جيب أن يكون حصوله من قبل اهللا تعاىلوجب أن ال يكون حصوله من قبل العبد بل 

  دىـع آيات اهلـتدالل جبميـاالس( واليت منـهـا. ...)٣(اإىل غـري ذلك من اآليـات اليت اسـتدل ـ

                                           

وقد أعجبين تعليق الباحثة سعاد مسلم حممد محاد . املالحظ هنا أنه قرر داللة اآليات على مسألة خلق أفعال العباد بنفس أدلته العقلية) ١(
ـ -جزاها اهللا خربا– . رميصاحبة رسالة السمعيات يف فكر اإلمام الرازي من خالل تفسريه مفاتح الغيب، وأحب أن أنقله هنا للقارئ الك

وقد وقع الرازي يف حبار اجلدل العقلي حيث نالحظ يف األدلة النقلية الـيت  :(( قالت بعد أن أوردت مجلة من أدلة الرازي العقلية والنقلية
ذهبـه  فلم يستطع الرازي التخلص من شهوة االنتصار مل! ذكرها كما هائال من األدلة العقلية اليت أوردها لتقرير رأيه أو لرده على املعتزلة

السمعيات يف فكر اإلمام الرازي مـن خـالل تفسـريه مفـاتح     )). األشعري الذي يبدو يف ظاهره جربا مقنعا بقضية الكسب األشعري
 . ١٧٣الغيب،

 ). ٦١-٦٠ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
-٦٤ص٤ج٢مـج (،)٦١-٨٥ص٤ج٢مـج (،)٤٦ص٤ج٢مـج (،)٢٠٩ص٢ج١مـج (،)٢٦٠ص١ج١مج(التفسري الكبري: انظر )٣(

-١٨٦ص٦ج٢مـــج(،)١٧٤ص٦ج٢مـــج(،)٧ص٦ج٢مـــج(،)١٠٦ص٤ج٢مـــج(،)٩٨ص٤ج٢مـــج(،)٦٥
ــج(،)١٨٧ ــج(،)١٩٢ص٦ج٢م ــج(،)٢٠٥-٢٠٣ص٦ج٢م ــج(،)٩ص٧ج٣م ــج(،)١٩-١٨ص٧ج٣م ، )٦٩-٦٨ص٧ج٣م

، )١٧٦ص٨ج٣مـج (، )١٧٣ص٨ج٣مج(، )١٦٥-١٦٤ص٨ج٣مج(، )١٦٠ص٨ج٣مج(، )٩-٨ص٨ج٣مج(، )١٢٤ص٧ج٣مج(
ــج( ــج(،)١٧ص٩ج٣م ــج(،)٢٧ص٩ج٣م ــج(،)٣٠-٢٩ص٩ج٣م ــج(،)٦٢ص٩ج٣م ــج(،)٦٩ص٩ج٣م -١٠٠ص٩ج٣م

، )١٣٩ص١١ج٤مـج (، )٨٥ص١١ج٤مج(، )١٩٢-١٨٨ص١٠ج٤مج(، )١٢٧ص١٠ج٤مج(، )١٠٨-١٠٧ص٩ج٣مج(،)١٠١
ــج( ــج(، )٢٤ص١٢ج٤م ــج(، )٣٧ص١٢ج٤م ــج(، )١٨٨-١٨٦ص١٢ج٤م ــج(، )٢٠٦ص١٢ج٤م ، )٢٢٠ص١٢ج٤م
-٦٦ص١٣ج٥مـج (،)٦٢-٦١ص١٣ج٥مـج (،)٢٣ص١٣ج٥مـج (،)١٨ص١٣ج٥مج(،)٧ص١٣ج٥مج(،)٢٣٨ص١٢ج٤مج(

، )١٥٣ص١٣ج٥مـــج(، )١٤٦ص١٣ج٥مـــج(، )١٢٢-١٢١ص١٣ج٥مـــج(، )٦٩-٦٨ص١٣ج٥مـــج(،)٦٧
ــج( ــج(،)١٧٣ص١٣ج٥م ــج(،)١٨٢-١٧٧ص١٣ج٥م ــج(،)١٤٥ص١٤ج٥م ــج(،)١٦٠ص١٤ج٥م -١٨٠ص١٤ج٥م

، )٦٤-٦٣ص١٥ج٥مـج (،)١٩ص١٥ج٥مـج (،)٢١٦ص١٤ج٥مـج (،)٢١٠-٢٠٩ص١٤ج٥مج(،)٢٠٦ص١٤ج٥مج(،)١٨١
ــج( ــج(، )٨٤-٨٣ص١٥ج٥مــ ــج(، )١٢٧ص١٥ج٥مــ ــج(، )١٢٩-١٢٨ص١٥ج٥مــ ، )١٨٩ص١٥ج٥مــ
-١٠٢ص١٧ج٦مـج (،)٧٦ص١٧ج٦مـج (،)١٤٢ص١٦ج٦مـج (،)٧٩ص١٦ج٦مج(،)٢٣ص١٦ج٦مج(،)١٩٦ص١٥ج٥مج(

-١١٣ص١٨ج٦مج(،)٧٩-٧٧ص١٨ج٦مج(،)٢٢١ص١٧ج٦مج(،)١٦٩-١٦٦ص١٧ج٦مج(،)١٦٤-١٦٣ص١٧ج٦مج(،)١٠٣
ــج(،)١١٤ ــج(، )١٣٩-١٣٨ص١٨ج٦مــــ ــج(، )١٥٨-١٥٧ص١٨ج٦مــــ ، )١٦٣-١٦٢ص١٨ج٦مــــ

-٨٠ص١٩ج٧مـج (،)٧٤ص١٩ج٧مـج (،)٦٨ص١٩ج٧مـج (،)٢٢١ص١٨ج٦مج(،)٢١٨ص١٨ج٦مج(،)١٧٥ص١٨ج٦مج(
ــج(،)٨٢ ــج(،)١٣٣ص١٩ج٧م ــج(،)١٦٦-١٦٢ص١٩ج٧م ــج(،)١٨٨ص١٩ج٧م ــج(،)٢٠٦ص١٩ج٧م -٢٨ص٢٠ج٧م
-١٥٦ص٢٠ج٧مـــــج(،)٩١ص٢٠ج٧مـــــج(،)٥٠ص٢٠ج٧مـــــج(،)٤٩ص٢٠ج٧مـــــج(،)٢٩

(،)٤٦ص٢٢ج٨مج(،)٢٤٠ص٢١ج٧مج(،)٢١٥ص٢١ج٧مج(،)١٩٣ص٢١ج٧مج(،)١٨٥ص٢١ج٧مج(،)٩ص٢١ج٧مج(،)١٥٧
٢٤ج٨مج(،)٩ص٢٤ج٨مج(،)٢٣٨ص٢٣ج٨مج(،)١٧ص٢٣ج٨مج(،)١٥ص٢٣ج٨مج(،)١٩١ص٢٢ج٨مج(،)١٨٠ص٢٢ج٨مج
، )١١٥ص٢٤ج٨مـج (، )٦٦ص٢٤ج٨مـج (، )٦٤-٦٣ص٢٤ج٨مـج (، )٥٥ص٢٤ج٨مج(، )٤٧-٤٦ص٢٤ج٨مج(، )١٢ص

-١١٨ص٢٦ج٩مـج (،)٦٩ص٢٦ج٩مـج (،)١٨٨ص٢٤ج٨مج(،)١٧٠ص٢٤ج٨مج(،)١٤٨ص٢٤ج٨مج(،)١٢٦ص٢٤ج٨مج(
، )١١-١٠ص٢٧ج٩مج(،)٢٨٢-٢٨١ص٢٦ج٩مج(،)٢٣٥ص٢٦ج٩مج(،)٢٠١ص٢٦ج٩مج(،)١٧١-١٧٠ص٢٦ج٩مج(،)١١٩

ــج( ــج(، )٦٣ص٢٧ج٩مـــ ــج(، )٧٢ص٢٧ج٩مـــ ــج(، )١١٤-١١٣ص٢٧ج٩مـــ ، )٢٣٣ص٢٧ج٩مـــ
= 
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  . )٢(واخلتم والطبع والصد والصرف وحنوها، وسيأيت الكالم عليها يف مبحث مستقل إن شاء اهللا تعاىل )١()والضالل

كيد عليه أن الرازي وإن ساق هذه اآليات يف معرض إثبات رأيه فإنه مل يأت ا كأدلة وحجج والذي أود التأ
، وإال )٣(يف املسألة، بل كل ما هنالك أنه ساقها ليثبت أن يف الكتاب العزيز أدلة موافقة ألدلته العقلية، ومقـررة هلـا  

  !!ير املباحث اليقينيةال جيوز االعتماد عليها يف تقر -كما قرر-فاألدلة السمعية ظنية

وبعد إيراد طرفًا من أدلة الرازي العقلية والنقلية على إثبات اجلرب جتدر اإلشارة إىل أن ابن اخلطيب بـالغ يف  
  !! إرساء اجلرب، فزعم أنه ال مندوحة عنه ألحد من فرق العقالء

، وإذا كان اجلرب )٤(ن يف العلم واخلرباملعتزلة فهب أم ينازعون يف القدرة واإلرادة، ولكنهم يوافقو وأما (:يقول
الزما يف هاتني الصفتني، فأي فرق بني أن يلزم اجلرب بسبب هاتني الصفتني وبني أن يلزم بسبب الصفات األربع، وأما 
الفالسفة فاجلرب مذهبهم، وذلك ألم ربطوا حدوث األفعال اإلنسانية بالتصورات الذهنية والتخيالت احليوانيـة، مث  

 وأما الدهريـة  ،)٥(خيالفهاتلك التصورات والتخيالت باألدوار الفلكية اليت هلا مناهج مقدرة، وميتنع وقوع ما  ربطوا
الذين ال يثبتون شيئًا من املؤثرات فهم ال بد وأن يقولوا بأن حدوث احلوادث اتفاقي، وإذا كـان اتفاقيـا مل يكـن    

  . )٦()سواء أقروا به أو أنكروهة عن هذا ألحد من فرق العقالء، اختياريا، فيكون اجلرب الزما، فظهر أنه ال مندوح

  

  

                                           
= 

-٦٦ص٣٠ج١٠مج(،)٢٨٠ص٢٩ج١٠مج(،)٢٧٧ص٢٩ج١٠مج(،)٢٤٥ص٢٩ج١٠مج(،)٧٢ص٢٩ج١٠مج(،)٣ص٢٨ج١٠مج(
سـرار  أ)١٨٥ص٣٢ج١١مج(،)١٩٣-١٩٢ص٣١ج١١مج(،)١٢٣ص٣١ج١١مج(،)٩٩ص٣٠ج١٠مج(،)٧١ص٣٠ج١٠مج(،)٦٨

 .١٦٨-١١٦، القضاء والقدر١٩٨-٩/١٣٥، املطالب العالية٧٣٧الترتيل وأنوار التأويل
 . ١٦٨، القضاء والقدر٩/١٩٨املطالب العالية )١(
-٤٩٧صـفحة : راجـع . موقف الرازي من اهلداية واإلضالل والطبع واخلـتم : يف مبحث -إن شاء اهللا تعاىل-سيأيت الكالم عليها  )٢(

 .من هذا البحث٥٢٥
-١٧٤ص٧ج٣مـج (، ) ٩٨ص٤ج٢مـج (،)٦٥ص٤ج٢مـج (،)١٨٨ص٣ج١مـج (، )١٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري : انظر )٣(

(،)١٤٠ص١٥ج٥مج(،)٥٩ص١٥ج٥مج(،)١٩ص١٥ج٥مج(،)٥٩ص١٤ج٥مج(،)١٧٧ص١٣ج٥مج(،)٢٢١ص١٢ج٤مج(،)١٧٥
 . ١٣٢، أساس التقديس)٢٠٠ص٣١ج١١مج(،)١٧١ص٢٦ج٩مج(، )١٧٩ص٢٤ج٨مج(،)١٧٦ص١٦ج٦مج(،)١٤٢ص١٦ج٦مج

، فضـل  ٤٣٢-٢/٤٣١، متشـابه القـرآن  ٤٢٠، احمليط بالتكليف٣٣٥-٨/٣٣٤، املغين٧٧٢-٧٧٠شرح األصول اخلمسة: ظران )٤(
 . ١٧٠-١٦٩االعتزال وطبقات املعتزلة

رسائل إخوان الصفاء : وانظر). ١٦٩ص٢٠ج٧مج(،)١٦ص١٩ج٧مج(،)١٧٦ص٨ج٣مج( ،)٨٦ص١ج١مج(التفسري الكبري:انظر )٥(
، رسالة يف القوى اإلنسـانية  ٧٥-٤/٧٣، ٥٠٠-٣/٤٩٨، )٤٧٩-٤٧٦، ٤٤٣-٤١٧، ١٤٩-١٤٣، ١٤١-٢/١٣٢(وخالن الوفاء 

 .٦٩-٦٨وإدراكاا البن سينا، ضمن تسع رسايل يف احلكمة والطبيعيات
 ). ٢٣٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٦(
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  :إذ ،)١()القول باجلرب لزوما ال حميص عنه (:وأخريا فإن الرازي يرى أن

 .  )٢()كان اجلرب الزما...صدور الفعل عن العبد إذا كان موقوفًا على إعانة اهللا( - ١
 . )٣(القول بأن العبد غري مستقل باإلجياد قول باجلرب - ٢
 . )٤()االعتراف بأن اهللا تعاىل عامل جبميع اجلزئيات وأن العبد ال ميكنه أن يقلب علم اهللا جهالً اعتراف باجلرب(  - ٣
 . )٥(اجلرب الزم بإثبات علم اهللا باجلزئيات - ٤
 . )٦(اجلرب الزم بإثبات علم اهللا السابق بكيفية أفعال العباد - ٥
  .)٧()صريح يف اجلرب .ال تستطيعون اخلروج من علم اهللا(:قول القائل - ٦
إنه تعاىل أخرب عن كفر الكفار، فلو مل جيد ذلك الكفر، النقلب خرب اهللا تعاىل كذبا، وهو حمال، واملفضي (  - ٧

 . )٨()فكان عدم صدور الكفر عنهم حماالً، فكان صدور الكفر عنهم واجبا، فكان اجلرب الزما. إىل احملال حمال
 . )٩(واخلربالعلم : اجلرب الزم بإثبات صفتني - ٨
 .)١٠(القدرة، واإلرادةوالعلم، واخلرب، : اجلرب الزم بإثبات صفات أربع - ٩

يف مسألة القضاء والقدر؛ ألن العبد لو أتى خبالف ذلك املكتوب  على قولنا(الكتابة يف اللوح احملفوظ تدل  - ١٠
كل ما كتب يف اللوح  أن: فثبت. واملفضي إىل احملال حمال. وذلك حمال. لصار حكم اهللا باطالً، وخربه كذبا

فحاصل التمسك جبميع األخبار الدالـة علـى   .  )١١()خالفهاحملفوظ فهو واقع، وإن العبد ال قدرة له على 
 . )١٣(، وهي صرحية يف اجلرب)١٢(الكتابة، يرجع إىل هذا احلرف الواحد

 .)١()ذلك هو اجلرب..مشيئة اهللا مستلزمة لفعل العبد،(كون  - ١١

                                           

 ). ٦٣ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
: ، وانظـر ٣٥، القضاء والقدر١/٧٧اء والقدر من كتاب املطالب العالية، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القض٩/١٣املطالب العالية  )٢(

 ). ٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري
 . ٣٥، القضاء والقدر١/٧٧، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٩/١٣املطالب العالية : انظر )٣(
 . ١٢٨، مناقب اإلمام الشافعي)١٤٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: نظروا. ، بتصرف يسري)٢٠٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
 . ٨٩النبوات وما يتعلق ا : انظر )٥(
 . ١٩٤، القضاء والقدر٩/٢٢٢املطالب العالية: انظر )٦(
  ). ٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري) ٧(
 . ٨٩النبوات وما يتعلق ا )٨(
 . ٨٩، النبوات وما يتعلق ا ١٤١، القضاء والقدر٩/١٦٤لب العاليةاملطا: انظر). ٢٣٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: انظر)٩(
 ).٢٣٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: انظر)١٠(
، ١٩٤، القضاء والقـدر ٢٤٤، ٢٣٠، ٢٢٩-٢٢٨، ٩/٢٢٣املطالب العالية: ، وانظر٢١٠القضاء والقدر ،٩/٢٤١املطالب العالية)١١(

٢١٣، ٢٠٠،  ١٩٩ . 
 . ٢٠٠، ١٩١-١٩٠، القضاء والقدر٢٣٠ ،٩/٢١٨انظر املطالب العالية )١٢(
 ). ٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر )١٣(
 ). ٢٦٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
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يد إال ما أراده اهللا تعاىل، كان القول باجلرب الزما، ولو صح أن يريد ما أراده اهللا لو استحال من العبد أن ير( - ١٢
 . )١()تعاىل فاملقصود حاصل

 .)٢(وإن كان من اهللا تعاىل فحينئذ يعود اجلرب. قصد العبد إىل الفعل إن كان منه لزم التسلسل، وهو حمال - ١٣
 . )٣()ذلك عني ما نسميه باجلرب..ق اهللا تعاىلاإلقرار بتوقيف صدور الفعل على حصول الداعي بتخلي(  - ١٤
 . )٤()إن مل يتوقف الفعل على الداعي لزم رجحان املمكن ال ملرجح، وإن توقف لزم اجلرب (  - ١٥
عند حصول القدرة والداعية إما أن جيب الفعل أو ال جيب، فإن وجب الفعل فهو جرب، وإن مل جيب الفعل (  - ١٦

 . )٥()يكون مقدورا للعبد، فليس مستندا إىل العبد، فيكون اجلرب الزماكان الفعل اتفاقيا، واالتفاقي ال 
وذلـك أن   إن كانت تصلح للفعل والترك، مل يترجح الفعل إال ملرجح من اهللا، وهو اجلرب،: قادرية العبد - ١٧

املرجح إن حدث ال عن حمدث لزم نفي الصانع، وإن حدث عن العبد عاد التقسيم فيه، ولزم التسلسل، وهو 
وإن كانت قادرية العبد ال تصلح للفعل والترك فحينئذ يكون اجلرب . حمال، وإن حدث عن اهللا لزم اجلرب

 .)٦( !ألزم
عند حصول مرجح الوجود يكون (أنه :أي .)٧()مىت حصل الترجيح فقد حصل الوجوب فحينئذ جاء اجلرب( - ١٨

إذا ثبت هذا كان القول باجلرب ومن ذلك املرجح، و األثر واجب الوجود عن اموع احلاصل من القدرة
 . )٨()الزما

  .)٩()يوجب القول باجلرب..علمنا أن الكل بقضاء اهللا وقدره (  - ١٩
مجيع املمكنات منتهية يف سلسلة القضاء والقدر إىل واجب الوجود، واملنتهي إىل الواجب انتهاًء واجبـا  (  - ٢٠

احلاجة إىل ذات واجب الوجود، فثبت ذا أن فإذًا أفعال العباد منتهية يف سلسلة (،)١()يكون واجب الوجود
  .)٢()أفعال العباد بقضاء اهللا وقدره، وأن اإلنسان مضطر يف اختياره، وأنه ليس يف الوجود إال اجلرب

                                           

 ). ب/١٥٦ل/١(اية العقول )١(
 ).  ١٢٠ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر )٢(
 . دار اجليل.،ط٢٤٣، األربعني)١٤٠ص٧ج٣مج(،)٥٥ص٢ج١مج(التفسري الكبري:وانظر). ٨٤ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٥٣ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري )٤(
، ٨٣-١/٨٢، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالـب العاليـة  ٢٨٧-٢٨٦، ٢٣-٩/٢١املطالب العالية )٥(
ات وما يتعلق ـا  ، النبو٢٣٢-٢٣٠، القضاء والقدر٢٦٨-٩/٢٦٦املطالب العالية: وانظر.بتصرف. ٢٤٥، ٤١، القضاء والقدر٢/٣٥٩

٨٦-٨٢ . 
، األربعـني  )أ/٢٢٧ل(، امللخص يف احلكمة واملنطق، للـرازي ٨٤-٨٣، النبوات وما يتعلق ا )٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري :انظر)٦(

 . ٣٢٨دار اجليل، أسرار الترتيل وأنوار التأويل.،ط٢٢١
 ). ١٤٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٧(
 ). ٥٠-٤٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٨(
 . ٨٩النبوات وما يتعلق ا للرازي،  )٩(
 .٢/٥٤٤، املباحث املشرقية)٦١ص١١ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٠٠ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري )١(
 . ٢/٥٤٤املباحث املشرقية )٢(
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وملا كان من املقرر أن القول باجلرب طعن يف التكليف؛ ألنه إذا لزم اجلرب وجب سقوط األمر والنهي واملـدح  
  يكلف الناس بعمل الطاعات وجيربهم على الشرور؟؟ ألرفع اإلشكال الناجم عن القول بأن اهللا والذم، فما احليلة يف 

فما احليلة مع  :فإن قيل(: يف ايتهالواقع أن الرازي طرح السؤال على نفسه يف كتابيه النهاية واألربعني، فقال 
  ذلك يف رفع اإلشكال؟ 

تعاىل ال يسأل عما يفعل، وأنه ال يقبح منه ما يقبح منا بل كل أن احليلة ترك احليلة واالعتراف بأنه  :واجلواب
  . )١()!ما يفعله تعاىل فإنه حسن منه وصواب

ما يشاء وحيكم ما يريد، وأنه ال يسأل عما  احليلة ترك احليلة، واالعتراف بأنه يفعل(:وقال يف كتابه األربعني
    .)٣) (٢()يسألونيفعل وهم 

وأنه  ،احلق هو اجلرب (:بقوله، وذلك ألنجعة حني زعم أن هذا اجلواب جواب اهللا بل قد أبعد ابن اخلطيب ال
  )٥(.)٤()٢٣: األنبياء �m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl :وأجاب اهللا تعاىل عنه بأنه !؟ينايف صحة التكليف

  

 

                                           

 ). أ/١٤٩ل/١(اية العقول )١(
 . ٢/٤٣٣، احملصول يف علم األصول)١٦ص٣١ج١١مج(،)٢٣٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري: وانظر. دار اجليل.، ط٢٢٧األربعني )٢(
من :((٥٤٦الكالمية والفلسفية  وآراؤهفخر الدين الرازي : حني قال يف رسالته -جزاه اهللا خريا-حممد صاحل الزركان، . وقد أجاد د )٣(

وكيف نتـزود منـه بالراحـة     كل ما تقدم يظهر لنا أن الرازي مل حيل مشكلة اجلرب واالختيار حالً يبعث الراحة واالطمئنان يف النفس،
ما احليلة يف رفع اإلشكال الناجم عن القول بأن اهللا تعاىل يكلف الناس بعمل الطاعات : إنه يقول حني يسأل. واالطمئنان، وهو مل جيدمها

 )).  وجيربهم على الشرور، احليلة ترك احليلة
 . ٢٢، عجائب القرآن للرازي٦٢ويلأسرار الترتيل وأنوار التأ: وانظر). ٩٠ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
ظن  وبعد هذا كله أعتقد أنه ال جمال أبدا لتربئة الرازي من القول باجلرب، والزعم بأنه قرر االختيار، وفرق بينه وبني اجلرب، بل حال من)٥(

حـني   -:-ابـن القـيم   وهللا در!!  أن الرازي مل يقل باجلرب، وحاول تربئته من ذلك،كحال من يطمع  يف تغطية قرص الشمس بكفه
-:-ابن تيميـة : ، وممن نسب القول باجلرب للرازي٢/١٠٩إعالم املوقعني)).وإذا حصحص احلق فليقل املتعصب اجلاهل ما شاء((:قال

شفاء : ، انظر -:-، ابن القيم)٢٤٦، ٢٣٦، ١٦/٢١٣(، ٨/٣٠٧جمموعة الفتاوى: انظر))كان جربيا حمضا..الرازي:((حيث قال عنه
يف   -:-،  ابن حجـر ٧٩، ٥٥-٧/٥١يف كتابه العواصم والقواصم -:-مكتبة العبيكان، ابن الوزير. وما بعدها، ط ١/٤١١العليل

أن مذهب اجلرب : أن ابن اخلطيب قال يف كتبه يف األصول: ابن خليل السكوين يف كتابه الرد على الكشاف ((حيث نقل عن  لسان امليزان
 ، ٨٥-٣/٨٤أزهـار الريـاض يف أخبـار عيـاض،     : الشيخ أيب عبد اهللا العكرمي، انظر، ٦/٣٢٠، لسان امليزان))هو املذهب الصحيح

، ٤٣صـفحة )١(، تعليق الكوثري على كتاب اإلنصاف للباقالين، حاشية٢٣االستبصار يف التحدث عن اجلرب واالختيار،: الكوثري، انظر
فخـر الـدين الـرازي وآراؤه الكالميـة     :د الزركان، انظرحمم.، د٢/٦٧٧موقف ابن تيمية من األشاعرة:عبد الرمحن احملمود، انظر.د

احلسني عبد الفتاح، يف : ، الباحث٢٣١أفعال العباد بني أهل السنة وخمالفيهم،: عبد العزيز احلميدي، يف رسالته.، د٥٧٧، ٥٢٥والفلسفية
نظرية الكسب بني األشـعرية  :  رسالتهعبد الرمحن بن حممود يف: ، الباحث٢٨٥-٢٦٥الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، : رسالته

   .، فضالً عن أن الفخر الرازي مسى نفسه بذلك٢/٣٥٠يف علم الكالم، : أمحد حممود صبحي، يف كتابه. ، د١٣٦واملاتريدية 
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  :موقف الرازي من املعتزلة وأدلتهم النقلية والعقلية:ثالثًا
فاألنام يف  ؛)١()وذلك ألن اخللق أبدا كانوا خمتلفني فيها. سألة حال عجيبةأن حال هذه امل(يرى ابن اخلطيب 

 .  )٢()وال ترى أمة من األمم خالية عن هاتني الطائفتني. مجيع امللل والنحل بعضهم جمربة، وبعضهم قدرية(

، ومنهم كفور،  منهم شاكر: قسمني.. أن اخللق ....موضع اخلصومة العظيمة القائمة بني أهل اجلرب والقدر (و
وهذا هو بعينه املنـاظرة  (. )٣()وهذا االنقسام باختيارهم كما هو تأويل القدرية، أو من اهللا على ما هو تأويل اجلربية

. األمر كله يف الطاعة واملعصية واإلميان والكفـر بيـد اهللا  : فإن السين يقول: وأهل االعتزال )٤(الدائرة بني أهل السنة
  . )٥()األمر كذلك فإن اإلنسان خمتار مستقل بالفعل، إن شاء آمن وإن شاء كفرليس : فيقول املعتزيل

. خالق أفعال العبد هو العبد: واملعتزلة يقولون. خالق أفعال العباد هو اهللا سبحانه وتعاىل(:يقولونفأهل السنة 
  . )٦()وهو باطل

بين أم هم القدرية املقصودون بقـول  وقد هجم الرازي على املعتزلة، وانتقد مذهبهم، وأبطل استدالالم، و
وقد مجع  فإذا كان يوم القيامة نادى مناد ،>ا منهم نبينا  سبعني نبي لعنت القدرية على لسان:" ب )٧(ابن عمر

 أما (:ب حيث قال تعليقًا على قول ابن عمر. )٩)(٨("ةفتقوم القدري ؟؟أين خصماء اهللا :حبيث يسمع الكل ،الناس
   .)١٠( )صماء هللا فهم املعتزلةالذين يكونون خ

  

  

                                           

 .٢/٣٢١، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٢١٧، القضاء والقدر٩/٢٤٧املطالب العالية )١(
. ٢/٣٢٢، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٢١٨-٢١٧، القضاء والقدر٩/٢٤٨املطالب العالية )٢(

 ). ١٦٤ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر
 ). ١٨ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري:وانظر). ٢٥٦ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 . يقصد األشاعرة )٤(
 ). ٤٩-٤٨ص٩ج٣جم(فسري الكبريالت)٥(
 . ٥٩املسائل اخلمسون )٦(
بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي، يكىن بأيب عبد الرمحن، أسلم مع أبيه وهو صغري، أول مشاهده اخلندق، كـان   عبد اهللا بن عمر)٧(

ما منا أحد إال : ا قال عنه جابر بن عبد اهللا، من أئمة املسلمني، املكثرين بالرواية، >تباع لرسول اهللا المن أهل الورع والعلم كثري ا
االسـتيعاب يف  : انظـر . ا تويف عبد اهللا بن عمر سنة ثالث وسبعني ،ب مالت به الدنيا، ومال ا، ما خال عمر وابنه عبد اهللا،

 . ١٠٩-٤/١٠٧،  اإلصابة يف متييز الصحابة ٣٤١-٣/٣٣٦، أسد الغابة ٤٢١-٤١٩معرفة األصحاب
رواه الطرباين يف األوسط وفيه حممد بن الفضل بن عطية :((، قال اهليثمي٧/١٦٢،)٧١٦٢(ين يف املعجم األوسط، برقمأخرجه الطربا )٨(

، جممـع  ))رواه أبو يعلي يف الكبري باختصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو وبقية مدلس وحبيـب جمهـول  . وهو متروك 
 . ١٧١-١٢/١٦٧، )٥٥٨١(يف سلسلة األحاديث الضعيفة، برقم -:-الشيخ األلباين ، وضعفه٤١٩-٧/٤١٨،)١١٨٧٨(الزوائد، برقم

 ). ١٨٤ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٩(
 ).١٨٧-١٨٤ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)١٠(
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  :وفيما يلي عرض موقف ابن اخلطيب من أدلة املعتزلة العقلية والنقلية

يرى ابن اخلطيب أنه قد دلل بالدالئل العقلية اليت ال تقبل االحتمال والتأويل أن خالق األفعال هـو اهللا    -  أ
ـ  ،حتمالقابلة لالتعاىل، وأن الوجوه اليت متسكت ا املعتزلة وجوه نقلية   ،احملتمـل  هوالقاطع ال يعارض

 )١(!!قرره فوجب املصري إىل ما

كما أن اآليات اليت متسك ا املعتزلة معارضة باآليات الدالة على أن الكل من اهللا، والقـرآن كـالبحر     -  ب
 )٢(!اململوء من هذه اآليات، فتبقى الدالئل العقلية اليت ذكرها سليمة

أنه لو كان الكل بتخليقه فكيف توجه : ملعول عليه من جانب اخلصماحلرف ا(وقد بين ابن اخلطيب أن   -  ت
أقصى ما للمعتزلة يف هـذا البـاب   (فـ)٣()!األمر والنهي، واملدح والذم، والثواب والعقاب على العبد؟

 .)٤()التمسك بفصل املدح والذم والثواب والعقاب

لعبد خبلق اهللا تعاىل وهو فصـل املـدح   الدالئل العقلية دلت على امتناع وقوع فعل ا (:فاملعتزلة تقول 
بينا مرارا كثرية أن هذه الطريقة منتقضة على أصوهلم مبسألة العلم ومسـألة  (أنا: واجلواب. )٦())٥(والذم

  .)٧()والكالم املنقوض ال التفات إليه ألبتة ،الداعي

ا ترجع إىل حرف واحد قد ذكرنا أن استدالالت هؤالء املعتزلة وإن كثرت وعظمت إال أ(:يقول الرازي
وهو التمسك باملدح والذم والثواب والعقاب، والسؤال على هذا احلرف معني وهو املعارضـة بـالعلم   

  . )٨()والداعي، فكلما أعادوا ذلك االستدالل أعدنا عليهم هذا السؤال

  

  

  

                                           

 ). ١٤٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري :انظر )١(
 )٨-٧ص٢٧ج٩مج(، )١٧١ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري: انظر)٢(
 . بتصرف يسري) ١٣٢-١٣١ص٧ج٣مج(التفسري الكبري )٣(
، )٧٦ص٣ج١مـج (، )٢٣٦ص٢ج١مـج (، )١٥١-١٥٠ص٢ج١مـج (التفسري الكـبري :وانظر). ٩٨ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
٧مج(،)٣٣ص١٩ج٧مج(،)١٨٩ص١٠ج٤مج(،)١٥٥ص١٠ج٤مج(،)١٠٢ص١٠ج٤مج(،)١٠١ص١٠ج٤مج(،)١٠٢ص٣ج١مج(

 . ٣٢٨-٣٢٦، أسرار الترتيل)٩ص٢٥ج٩مج(،)١٩١ص٢٢ج٨مج(،)١١٧ص٢١ج
 . ١٩١، رسائل الشريف املرتضى، اموعة الثالثة،٣٣٦-٣٣٢، وما بعدها، شرح األصول اخلمسة٨/١٩٣غينامل:انظر )٥(
 ). ٦٠ص٤ج٢جم(التفسري الكبري)٦(
 ). ٩٨ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ١٠٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري )٨(
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ن كان قـد يسـلك يف   ، وإ)٣)(٢(والداعي )١(وهكذا فقد اعتمد الرازي يف رده على املعتزلة على مسأليت العلم
، وإثبات إرادة ومشيئة مطلقة تعمل بال حكمة وال )٤(وهو مسلك تفويض األمور إىل اهللا: بعض األحيان مسلكًا آخر

  !! غرض وال معىن

   .)٥()أنه ال يسأل عما يفعل: مث اجلواب احلقيقي عن الكل (:حيث يقول

  ..وجوابه عنهاوسأورد بعض االستدالالت اليت نقلها الرازي عن املعتزلة   

 قـال (، ١٦٦: الشعراء ��m��u���t���s��r��q��po��n���m��l��k��j��il:يقول الرازي عند تفسريه لقوله تعاىل - 
داللة على بطالن  ، ١٦٦: الشعراء��mo��n���m��l��k��j��i �l:يف قوله تعاىل  :القاضي عبد اجلبار يف  تفسريه

مل تذر الصعود  :ولذلك ال يقال للمرء ؛إال مع القدرة على خالفه تذرون :قالأنه ال ي :أحدها :اجلرب من جهات

                                           

-٧٣ص٩ج٣مج(،)١٣٢ص٧ج٣مج(،)١٩٢ص٦ج٢جم(،)٩٢-٩١ص٥ج٢مج(التفسري الكبري: انظر رده على املعتزلة مبسألة العلم )١(
، )٦٨ص١٩ج٧مـج (،)٥٧ص١٩ج٧مج(،)٣٣ص١٩ج٧مج(،)١٠٣ص١٧ج٦مج(،)١١١ص١١ج٤مج(،)١٨٩ص١٠ج٤مج(،)٧٤

 ). ٢١٨-٢١٧ص٢٩ج١٠مج(،)٩ص٢٥ج٩مج(،)٢٥٩ص٢٤ج٨مج(،)١٧٣ص٢٤ج٨مج(،)٧٣ص٢٣ج٨مج(
) ٢٥٣ص١ج١مـج (، )٨٦ص١ج١مـج (سري الكـبري التف: ، وشرحه ملعىن الداعي)الترجيح(انظر رده على املعتزلة مبسألة الداعي  )٢(
، )١٨٧ص٦ج٢مـج (، )٦٤ص٤ج٢مـج (، )١٤١ص٣ج١مـج (، )١٦ص٣ج١مـج (، )٢٣٦ص٢ج١مـج (، )١٤٤ص٢ج١مج(،
، )١٧٦ص٨ج٣مـج (، )١٧٣ص٨ج٣مـج (، )١٦٤ص٨ج٣مج(، )٩٣ص٨ج٣مج(، )١٧٥-١٧٤ص٧ج٣مج(، )١٩ص٧ج٣مج(
ــج( ــج(، )٣ص١٠ج٤مـ ــج(، )٦٨ص١٠ج٤مـ ــج(، )٢٠٨ص١١ج٤مـ ــج(، )٢١٢ص١١ج٤مـ ، )١٧٢ص١٢ج٤مـ
مج(،)١٣٤ص١٣ج٥مج(،)١٢٢ص١٣ج٥مج(،)٨٤ص١٣ج٥مج(،)٢٢٥ص١٢ج٤مج(،)٢٢١ص١٢ج٤مج(،)١٨٧ص١٢ج٤مج(
، )١٥١ص١٣ج٥مــج (، )١٧٨-١٧٧ص١٣ج٥مــج(، )١٧٣ص١٣ج٥مــج(، )١٧١ص١٣ج٥مــج(، )١٤١ص١٣ج٥
، )١٤٨ص١٥ج٥مــج (،)٨٤-٨٣ص١٥ج٥مــج(،)١٩ص١٥ج٥مــج (،)٢٠٩ص١٤ج٥مــج(،)١٨٨ص١٣ج٥مــج(
ج٦مج(،)١١٤ص١٨ج٦مج(،)٧٨ص١٨ج٦مج(،)٢٣٤ص١٦ج٦مج(،)١٥٧ص١٦ج٦مج(،)٣ص١٦ج٦مج(،)١٨٩ص١٥ج٥مج(

ــج(،)١٣٢-١٣١ص١٨ ــج(،)١٥٨ص١٨ج٦مـ ــج(،)١٧٥ص١٨ج٦مـ ــج(،)٧٤-٧٣ص١٩ج٧مـ -١١١ص١٩ج٧مـ
ص٢٣ج٨مـج (،)١٤٧ص٢٢ج٨مج(،)١٠١ص٢٢ج٨مج(،)١٦٥ص١٩ج٧مج(،)١٦٢ص١٩ج٧مج(،)١٥٧ص١٩ج٧مج(،)١١٢
، )١٨٠ص٢٤ج٨مـج (، )١٧٠ص٢٤ج٨مـج (، )١٤٠ص٢٤ج٨مـج (، )٦٢-٦١ص٢٤ج٨مـج (، )١٨٥ص٢٣ج٨مج(، )١٢٤

ــج( ــج(، )٢٠٠ص٢٤ج٨م ــج(، )٤ص٢٥ج٩م ــج(، )٦٣ص٢٧ج٩م ــج(، )١١٤-١١٣ص٢٧ج٩م ، )٢٣٣ص٢٧ج٩م
 ). ١٥٢ص٣٢ج١١مج(،)٢٠٠ص٣١ج١١مج(،)٩٥ص٣١ج١١مج(،)٢٤٥ص٢٩ج١٠مج(
، )٧٦ص٣ج١مـج (، )١٥١-١٥٠ص٢ج١مـج (، )١٤٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر رده على املعتزلة مبسأليت العلم والداعي )٣(
ص١٠ج٤مج(،)١٠١ص١٠ج٤مج(،)٦٨ص١٠ج٤مج(،)١٢٠ص٩ج٣مج(،)١٥٧ص٨ج٣مج(،)٢٠٢ص٥ج٢مج(،)٦٠ص٤ج٢جم(

(،)١٠٥ص٢٠ج٧مج(،)٥٩ص١٥ج٥مج(،)٢٣٥ص١٣ج٥مج(،)٣٨ص١٢ج٤مج(،)٢٧ص١١ج٤مج(،)١٥٥ص١٠ج٤مج(،)١٠٢
٨مج(،)١٩١ص٢٢ج٨مج(،)٢٣ص٢٢ج٨مج(،)١٤٠ص٢١ج٧مج(،)١٣٧ص٢١ج٧مج(،)١٣٤ص٢١ج٧مج(،)١١٧ص٢١ج٧مج
، ٣٢٨-٣٢٦، أسرار الترتيل)١٢ص٣٢ج١١مج(،)١٧١-١٧٠ص٢٦ج٩مج(،) ١٢ص٢٣ج٨مج(،)٦ص٢٣ج٨مج(،)٢٣١ص٢٢ج

 . ١٦٢-١٦١لوامع البينات
 . ٢/٣١٥فكر اإلمام الرازي يف اإلهليات من خالل تفسريه، : انظر )٤(
، )٢٢٥ص١٢ج٤مـج (، )٢١٢ص١١ج٤مـج (، )٢٣٦ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  :وانظر).٤٧ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٥(
 . ١٦٢-١٦١،لوامع البينات )٣ص٢٥ج٩مج(، )١٢٥ص٢٣ج٨مج(، )٢٧ص٢٠ج٧مج( ،)٣١ص١٧ج٦مج(
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ولو كان � ، ١٦٦: الشعراء m��l��k��jl :أنه قال :وثانيها . ؟مل تذر الدخول واخلروج :قال لهكما ي ؟إىل السماء
��m��r��q:تعاىل قوله :وثالثها .ال ما مل يفعلوه ،لكان الذي خلق هلم ما خلقه فيهم وأوجبه ،خلق الفعل هللا تعاىل

� � �t���sl م تعدوا ،فإن كان تعاىل خلق فيهم ما كانوا يعملون ،١٦٦: الشعراء؟؟فكيف ينسبون إىل أ قال وهل ي
  )١(؟؟لألسود إنك متعد يف لونك

ا ألفعال نفسه ملا توجه املدح والـذم واألمـر   حاصل هذه الوجوه يرجع إىل أن العبد لو مل يكن موجد :فنقول
 ،أن اهللا تعاىل ملا علم وقوع هـذه األشـياء   :األول :فنحن جنيب عنها باجلوابني املشهورين .....يهوالنهي عل

وإذا كان عـدمها   ،واملفضي إىل احملال حمال .وهو حمال ،ألن عدمها يستلزم انقالب العلم جهالً ؛فعدمها حمال
امتنع أن يترجح أحـد   ،ا على الضدينكان قادر أن القادر ملا :الثاين .ا باحملالكان التكليف بالترك تكليفً ،حماالً

وذلك املؤثر إن كان  ،فله مؤثر ،وذلك املرجح حمدث ،وهو الداعي أو اإلرادة ،املقدورين على اآلخر إال ملرجح
فثبت ذين الربهـانني   ،على قولك وإن كان هو اهللا تعاىل فذلك هو اجلرب .وهو حمال ،هو العبد لزم التسلسل

   .)٢()مواهللا أعل .ما قاله القاطعني سقوط

��m��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��E��D��C��B��A:عند تفسريه لقولـه تعـاىل   ويقول - 
��_���^��]��\��[��Z��Y��XW��V��U��T���S��R��Ql  تدل  هذه اآلية :املعتزلة قالت(، ٣٠: البقـرة

أضافوا هـذه األفعـال إىل   ، ٣٠ :البقرة��mW��V��U��T���S�l:قوهلم :أحدها :من وجوه )٣(العدلعلى 
إذ كل ذلك من  ؛وال فضل لذلك على سفك الدماء ،فلو كانت أفعاالً هللا تعاىل ملا حسن التمدح بذلك ،أنفسهم

إين مالك  :لكان جيب أن يكون اجلواب أن يقول ،لو كان الفساد والقتل فعالً هللا تعاىل :وثانيها .فعل اهللا تعاىل

                                           

 . حبثت عن استدالله باآلية، لكن مل أقف عليه )١(
 ). ١٦٢ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
الكالم يف العدل هـو  :((وهو حبث يف أفعال اهللا تعاىل، يقول القاضي عبد اجلبار: هو األصل الثاين من أصول املعتزلة اخلمسة: العدل )٣(

، وقد قصد بذلك أن يبني أن أفعال اهللا سبحانه وتعاىل كلها حسنة، وأنه ))كالم يرجع إىل أفعال القدمي تعاىل، وما جيوز عليه، وما ال جيوز
 ال يفعل القبيح، وال خيل مبا هو واجب عليه، وتوصل املعتزلة ذا األصل إىل نفي خلق اهللا ألفعال العباد، والقول بأن العبد خيلـق فعـل  

إن أفعال اهللا كلها حسـنة  : وقول املعتزلة! فسه، ألن من أفعال العبد ما هو حسن، وما هو قبيح، فلو كان اهللا خالقها لكان فاعالً للقبيحن
إن ف: فأهل السنة يفصلون يف هذا: أنه ال خيل مبا هو واجب عليه: وأنه ال يفعل القبيح، هذا مما يتفق فيه أهل السنة مع املعتزلة، أما قوهلم 

كان املراد بالواجب شيء أوجبه غريه عليه فهذا ال يوافقوم عليه، ألنه يلزم أن يكون هناك موجب فوق اهللا أوجب عليه، وال موجـب  
عليه سبحانه وتعاىل، وإن كان املراد بالواجب ما أوجبه الرب سبحانه  وتعاىل على نفسه فهذا يوافقوم عليه، لكن يعتربونه مـن بـاب   

أن العباد خالقون ألفعال أنفسهم، فهذا باطـل ألن اهللا خـالق كـل    : حسان، وينفون أن يوجب أحد عليه شيئًا، أما قوهلمالتفضل واإل
ومن ذلك لفظ العـدل، جعلتـه   ( (:عدة معان أن منشأ البدع هي األلفاظ املة اليت حتتمليف معرض بيانه -:-يقول ابن القيم.شيء

ى أفعال عباده، وخلقه هلا، ومشيئته، فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هو العـدل، وجعـل   القدرية امسا إلنكار قدرة الرب عل
شفاء : ، انظر٣/٩٤٩الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة)).سلفهم إخراجها عن تقدم علمه، وكتابته من العدل، ومسوا أنفسهم بالعدلية

، املختصر يف أصول الدين ضـمن  ٣٠١شرح األصول اخلمسة: وانظر  .٢/٨٣٦تنيطريق اهلجر مكتبة العبيكان،. ، ط٤٧-١/٤٦العليل
-١٥١، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السـنة منـها  ٣٤٩-٣٤٨،  فضل االعتزال وطبقات املعتزلة٣١٨رسائل العدل والتوحيد

 .  صل العدل عند املعتزلة، هلامن إبراهيم يوسفكتاب أ: ، وانظر٩٢-٥٩، األصول اخلمسة عند املعتزلة وموقف السلفيني منها، للشييب١٦٢
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���m:قوله أن :وثالثها .أفعل ما أشاء �_���^��]��\��[l لكن التربي  ،يقتضي التربي من الفساد والقتل ، ٣٠: البقرة
إذا كان ال فاحشة وال قبح وال جور وال ظلم وال فساد إال بصـنعه وخلقـه    :ورابعها . من فعل نفسه حمال

يـدل علـى   ، ٣٠: رةالبق ��m��_���^��]��\��[l:أن قوله :وخامسها . ؟فكيف يصح الترتيه والتقديس ،ومشيئته
نعم خلقهم  :فكان ينبغي أن يكون اجلواب ،ا للكفر لكان خلقهم لذلك الكفرألنه لو كان خالقً ؛مذهب العدل

لو كان الفساد والقتل من فعل اهللا  :وسادسها . فلما مل يرضى ذا اجلواب سقط هذا املذهب ،ليفسدوا وليقتلوا
فكذا من الفسـاد   ،وكما ال يصح التعجب من هذه األشياء ،مهما جمرى ألوام وأجسالكان ذلك جاري ،تعاىل

 .)١(والقتل
   .)٢()ماملعارضة مبسألة الداعي والعلم واهللا أعل :واجلواب عن هذه الوجوه         

����m��»��º��¹��¸¶��µ����´��³�������²�����±��°:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل  -  �̄���®��¬��«��ª��©���¨��§

��¾��½����¼��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��¿l أنه تعاىل لو : أحدها :املعتزلة فيه وجوه قالت (،٢٣ – ٢١: األنبياء
كان هو اخلالق للحسن والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل، بل كان يذم مبا حقه الذم، كما حيمد مبـا حقـه   

أنه كان ال جيوز أن : وثالثها. سواه أنه كان جيب أن ال يسأل عن األمور، إذا كان ال فاعل: وثانيها.  )٣(املدح
أن أعماهلم ال ميكنهم أن يعدلوا عنها، من حيث خلقها وأوجدها : ورابعها. يسألوا عن عملهم؛ إذ ال عمل هلم

��m��o��n:أنه تعاىل صرح يف كثري من املواضع بأنه يقبل حجة العباد عليـه، كقولـه  : وخامسها . فيهم

x��w��v��u��t��s���r��q��p �lوقال. وهذا يقتضي أن هلم عليه احلجة قبل بعثة الرسل ،١٦٥: لنساءا:�
�m��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Âl ١٣٤: طـــه، 

 :)٢(قال مثامة: وسادسها. )١(ونظائر هذه اآليات كثرية، وكلها تدل على أن حجة العبد متوجهة على اهللا تعاىل

                                           

 . ٧٩-١/٧٧متشابه القرآن: انظر )١(
 ). ١٧٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
ألن أحكي كالم اليهود والنصارى أحب إيل من أن أحكي كالم  ((:قال  حني -:-ابن املباركوهللا در ! ما أغر هؤالء املعتزلة باهللا)٣(

، وصححه ابن القـيم يف  ١/١١١،)٢٣(، السنة لعبد اهللا ابن اإلمام أمحد رقم١٤٤-١/١٤٣بشر املريسي نقض الدارمي على)). اجلهمية
املعتزلة قد يقولون يف أثناء كالمهم لو فعل تعاىل كذا وكذا  (: والعجب من الفخر الرازي  حني قال. ٢/١٣٥اجتماع اجليوش اإلسالمية 

وليس كل ما صح معناه جاز إطالقه باللفظ يف حق اهللا :قال أصحابنا .بسوء األدب وهذه األلفاظ مشعرة ،ا للذما مستحقًلكان سفيه!! 
بل الواجب ترتيه اهللا عن  ،يا خالق الديدان والقرود والقردان :قالمث ال جيوز أن ي ،فإنه ثبت بالدليل أنه سبحانه هو اخلالق جلميع األجسام

. )وات يا مقيل العثرات يا راحم العربات إىل غريها من األذكار اجلميلـة الشـريفة  يا خالق األرض والسم :قالوأن ي .مثل هذه األذكار
مث هل قول األشعرية أن اهللا سبحانه ! هل قول املعتزلة هذا صحيح يف املعىن خاطئ يف اللفظ؟؟: وأقول). ٧١ص١٥ج٥جم(التفسري الكبري

 !سبحانك هذا تان عظيم!خالق الفواحش، باملعىن الذي أثبتوه صحيح؟
 . ٢٤٣، ترتيه القرآن عن املطاعن٤٩٩-٢/٤٩٧متشابه القرآن: انظر )١(
من رؤوس الضاللة كان  ،وأحد الفصحاء البلغاء املقدمني ،من كبار املعتزلة ،املاجن يمثامة بن أشرس أبو معن النمريي البصري الرافض)٢(

كان مثامة من رقة ((: قال ابن قتيبة ،إن العامل فعل اهللا بطباعه: يقولكان  ،كان مثامة آفة على السنة وأهلها ،له اتصال بالرشيد مث باملأمون
عده املقريزي يف رؤساء ، ))الدين وتنقيص اإلسالم واالستهزاء به وإرساله لسانه على ما ال يكون على مثله رجل يعرف اهللا وال يؤمن به

تأويل خمتلف :انظر.٢١٣هلك سنة ، نفردوا به من اآلراء واملعتقداتا نسبة إليه، وأورد بعض ما) الثمامية(الفرق اهلالكة، وأتباعه يسمون 
= 
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يـا رب إنـك   : ما محلك على معصييت؟ فيقول على مذهب اجلرب: يوم القيامة، فيقول اهللا تعاىل إذا وقف العبد
خلقتين كافرا، وأمرتين مبا ال أقدر عليه، وحلت بيين وبينه، وال شك أنه على مذهب اجلرب يكون صادقًا، وقال 

ومن يدعه يقول هذا : فقيل له. م، فوجب أن ينفعه هذا الكال١١٩: املائدة �m��ÕÔ��Ó��Ò����Ñ��Ðl: اهللا تعاىل
أليس إذا منعه اهللا الكالم واحلجة، فقد علم أنه منعه مما لو مل مينعه منه النقطع يف : الكالم؟ أو حيتج؟ فقال مثامة

 . )١(يده، وهذا اية االنقطاع
ة اليت بينا فيها أنـه  أا معارضة مبسألة الداعي ومسألة العلم، مث بالوجوه الثماني :واجلواب عن هذه الوجوه    

   .)٣())٢(وأحكامهملية أفعال اهللا تعاىل يستحيل طلب 

��mÀ��¿��¾��½����¼��»��º��¹���̧:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل -  ��¶ �l قالت املعتزلـة  (،٣٧: احلـج :
قواه وجـب أن  أنه ملا مل ينتفع باألجسام اليت هي اللحوم والدماء، وانتفع بت: ثالثها:..دلت هذه اآلية على أمور

   .)٥()فمعارض بالداعي والعلم :أما الثالث.. :واجلواب...)٤(وإال لكانت تقواه مبرتلة اللحوم. تكون تقواه فعالً
اآلية : قالت املعتزلة (،١٠٥: املؤمنون ��m��I��H��G��F��E����D��C��B��Al:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل - 

              . )٦(سوء أفعاهلم، ولو كان فعل العباد خبلق اهللا تعاىل ملا صح ذلكتدل على أم إمنا وقعوا يف ذلك العذاب ل
أن القادر على الطاعة واملعصية إن صدرت املعصية عنه ال ملرجح ألبتة كان صـدورها عنـه   : واجلواب   

وإال لـزم  وإن كان ملرجح فذاك املرجح ليس من فعله، . اتفاقيا ال اختياريا، فوجب أن ال يستحق العقاب
  . )٧()اضطراريا ال اختياريا فوجب أن ال يستحق الثواب هفحينئذ يكون صدور تلك الطاعة عن. التسلسل

��m���������â��á��à��ß��ÞÝ��Ü��Û��Ú��Ù���Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل  - 

���å��ä��ãl  العبد غري خملوقة هللا تعاىل بقولهاملعتزلة على أن أفعال  استدلت (،١٦٥: آل عمـران:��m��Ü��Û��Ú��Ù

Ý l  خبلق اهللا وال تأثري لقدرة العبد أن بتقدير أن يكون ذلك حاصالً  :أحدها :من وجوه� ،١٦٥: آل عمـران
أن القوم تعجبوا أن اهللا كيف يسلط الكافر على  :وثانيها .اكذب� ،١٦٥: آل عمران �mÝ��Ü��Ûl:كان قوله ،فيه

                                           
= 

-٦٢، طبقات املعتزلة البن املرتضى٢٧٤-٢٧٢، فضل االعتزال وطبقات املعتزلة٢٨٨-٥/٢٨٦تاريخ اإلسالم للذهيب ،٤٨-٤٧احلديث
لنجوم الزاهـرة يف ملـوك مصـر    ا ،٣٩٩-٢/٣٩٨لسان امليزان ،٣٤٨-٢/٣٤٧، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار للمقريزي٦٣

 . ١٠١-٢/١٠٠األعالم للزركلي ، ٢/٥١ديوان اإلسالم ،  ٢/٢٥٣والقاهرة
 .٦٣-٦٢،  طبقات املعتزلة البن املرتضى٢٧٣فضل االعتزال وطبقات املعتزلة:انظر )١(
-٥٦٨صـفحة : راجـع . اهللا تعاىل موقف الرازي من احلكمة والتعليل يف أفعال: يف مبحث -إن شاء اهللا تعاىل-سيأيت الكالم عنه  )٢(

 .  من هذا البحث٥٧٥
  ).١٥٨-١٥٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٣(
 . ٥١٠-٢/٥٠٩، متشابه القرآن٢٥٤-٢٥٣ترتيه القرآن عن املطاعن: انظر )٤(
 ). ٣٧ص٢٣ج٨جم(التفسري الكبري)٥(
 . ٢/٥٢٠متشابه القرآن: انظر )٦(
 ). ٥٣-٥٢ص٢٤ج٨مج(،)٧٩ص١٤ج٥مج(،)٩٤ص١٣ج٥مج(الكبريالتفسري :وانظر). ١٢٣ص٢٣ج٨جم(التفسري الكبري)٧(
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فلو كان فعلـهم   ،هللا تعاىل أزال التعجب بأن ذكر أنكم إمنا وقعتم يف هذا املكروه بسبب شؤم فعلكمفا ،املؤمن
فهذا طلب  !؟من أين هذا :أي� ،١٦٥: آل عمران ��m×��Ö l:أن القوم قالوا :وثالثها .ا هللا مل يصح هذا اجلوابخلقً

   .)١(ا للسؤالطابقًمل يكن اجلواب م ،فلو مل يكن احملدث هلا هو العبد ،لسبب احلدوث
    .)٢()بإجياد اهللا تعاىلأنه معارض باآليات الدالة على كون أفعال العبد  :واجلواب   

قوله  :املعتزلة قالت (، ٢٩: الكهف��ml��k���j��i��h��g��fe��d��c��b�l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل - 
 اإلميان والكفـر والطاعـة واملعصـية    صريح يف أن األمر يف ، ٢٩: الكهف ��ml��k���j��i��h��gl:تعاىل

 .)٣(فمن أنكر ذلك فقد خالف صريح القرآن ،واختياره إىل العبد.مفوض
وذلـك ألن اآليـة    ؛هذه اآلية من أقوى الدالئل على صحة قولنا :ولقد سألين بعضهم عن هذه اآلية فقلت     

وصـريح   ،ان وحصول مشيئة الكفرأن حصول اإلميان وحصول الكفر موقوف على حصول مشيئة اإلمي صرحية يف
االختياري ميتنع حصوله بدون القصد إليه وبدون االختيار له )٤()الفعل(فإن  ،ا يدل لهالعقل أيض.   

لزمه أن  ،إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر يتقدمه ،حصول ذلك القصد واالختيار :إذا عرفت هذا فنقول   
فوجب انتـهاء تلـك القصـود وتلـك      .وهو حمال ،خر إىل غري النهايةا بقصد آيكون كل قصد واختيار مسبوقً

عند حصـول ذلـك القصـد     ]و[،الضرورةاالختيارت إىل قصد واختيار خيلقه اهللا تعاىل يف العبد على سبيل 
فاإلنسان شاء أو مل يشأ إن مل حتصل يف قلبه تلك املشيئة اجلازمة  ،)٥(الضروري واالختيار الضروري يوجب الفعل

فـال   ،وإذا حصلت تلك املشيئة اجلازمة شاء أو مل يشأ جيب ترتب الفعل عليه ،الية عن املعارض مل يترتب الفعلاخل
فاإلنسـان مضـطر يف صـورة     ،وال حصول الفعل مترتب على املشيئة ،حصول املشيئة مترتب على حصول الفعل

   .)٦()خمتار

املعتزلة وأبطل أقواهلم، وأرسى اجلرب الذي يراه بأدلته وهكذا فقد وقع الرازي يف حبار اجلدل العقلي، ورد أدلة 
  !!العقلية اليت قررها

  :ومع أن الصبغة العامة للتفسري الكبري هي اهلجوم على املعتزلة وانتقاد مذهبهم، إال أنك جتد الرازي

 . )١(يضعف استدالل األصحاب أحيانا، ويعترف بقوة استدالل املعتزلة - ١

 

                                           

 . ١٧٢-١/١٧١متشابه القرآن: انظر )١(
 ). ٨٣-٨٢ص٩ج٣مج(التفسري الكبري )٢(
 .٢٤٠-٢٣٩، إنقاذ البشر من اجلرب والقدر ضمن رسائل العدل والتوحيد٢/٦٧١متشابه القرآن:انظر )٣(
 . ٥/٧١٣ستانةاأل. والتصحيح من ط) العقل(يف األصل املعتمد عليه )٤(
 . دار اجليل.، ط٢٢٢األربعني : انظر )٥(
  .١١٩مناقب اإلمام الشافعي: وانظر). ١١٩ص٢١ج٧جم(التفسري الكبري)٦(
 ). ١٥٠-١٤٩ص٢٦ج٩مج(،)٤٨ص٢٤ج٨جم(،)١٣ص٢٠ج٧جم(التفسري الكبري :انظر )١(
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 )١(!آليات تدل على قول املعتزلة، لكنه يعارضها بسائر الظواهر املطابقة لقولهيعترف بأن ظواهر بعض ا - ٢

 ! يقرر كالما ويستحسنه، مث يوضح أنه ال يستقيم إال على قول املعتزلة - ٣

�m���e��d��c��b���a��`��_��~��}��|��{��z���y���x��w:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
��q��p��o��n��m��l���k���ji��h��g��f|����{��z��y��x��w��v��u���t��s������r �l

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنه أهلك الكفار، فكأنه قيل اإلهالك والتعذيب كيف يليق بالرحيم الكـرمي؟؟  (،٨٥ - ٨٠: احلجر
ة فإذا تركوها وأعرضوا عنها وجب يف احلكم )٢(بأين إمنا خلقت اخللق ليكونوا مشتغلني بالعبادة والطاعة،: فأجاب عنه

   .)٣()!إال أنه إمنا يستقيم على قول املعتزلة وهذا النظم حسنإهالكهم وتطهري وجه األرض منهم، 

: النسـاء ��mI��H��G����F��E��D��C��B��A �l:ويقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

 ��m_���^��]��\����`l:قال تعاىل ،فعلته :أي .اا قبيحأتيت أمر :قالي ،يفعلنها :أي ��m��C��Bl:قوله(،١٥

وهي  :على الفواحش ذه العبارة لطيفة اإلقدامويف التعبري عن ، ٨٩: مرمي �m��¨��§��¦��¥���¤l :وقال، ٢٧: مرمي
 إليهابل املكلف كأنه ذهب  ،فهو تعاىل ال يعني املكلف على فعلها ،أن اهللا تعاىل ملا ى املكلف عن فعل هذه املعاصي

إال أن هذه الدقيقة  .إليهاوذهب  ،إنه جاء إىل تلك الفاحشة :قالفلهذه الفائدة ي ،واختارها مبجرد طبعه ،من عند نفسه
   .)٤()!املعتزلةال تتم إال على قول 

: يف تأويل اآليـة وجـوه   (، ٢٥٦: البقرة��mÚ��Ù����Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó����Ò��Ñ �l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
ه تعاىل ما بىن أمر اإلميان على اإلجبار والقسر، وإمنا بناه على الـتمكن  أن: وهو األليق بأصول املعتزلة معناه:..أحدها

 . )٥()!واالختيار

أل مع تقريره السابق بأن املعتزلة هم القدرية، وهم خصماء اهللا - ٤
�:إال أنك جتده عند تفسريه لقوله تعاىل)٦(

�m��������������ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø����×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���ã��������â��á��àl ــر  - ٤٧: القم

 كل(:قائالًوقد فصل يف معىن القدرية !، يناقض قوله السابق، ويقرر بأن املعتزلة خارجني عن القدرية٤٩
ية الطاعة واملعص: القدري من يقول :فريق يف خلق األعمال يذهب إىل أن القدري خصمه، فاجلربي يقول

القدري هو اجلربي الذي : واملعتزيل يقول. ألم ينكرون القدر ،ية، فهم قدرليستا خبلق اهللا وقضائه وقدره

                                           

 ). ٦٢-٦١ص٢٤ج٨مج(،)١٨١ج١٥ج٥مج(التفسري الكبري:انظر )١(
 ). ٢٤٦ص٢٥ج٩مج(بريالتفسري الك:انظر )٢(
 ). ٢٠٦-٢٠٥ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٣٠ص٩ج٣مج(التفسري الكبري )٤(
 ). ١٧٥ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٥-١٤ص٧ج٣مج(التفسري الكبري )٥(
 .من هذا البحث ٢٧١موقف ابن اخلطيب من املعتزلة، وأدلتهم النقلية والعقلية، صفحة : راجع )٦(
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الذي  )٢(ا يقوالن ألهل السنةومها مجيع ،)١(قدري إلثباته القدرفهو  ،اهللا قدرين :يقول حني يزين ويسرق
 .إنه قدري :يعترف خبلق اهللا وليس من العبد

بأن احلوادث كلها حادثة  :ويقول ،القدرأن القدري الذي نزلت فيه اآلية هو الذي ينكر  :واحلق     
 .)٤("يف القـدر  > حياجون رسول اهللا جاء مشركو قريش" :)٣(ويدل عليه قوله ،بالكواكب واتصاالا

وقـوة   ،إن اهللا خلق يل سـالمة األعضـاء   :يقول املعتزلةفإن مذهبهم ذلك، وما كانوا يقولون مثل ما 
، وقادر على واملعصية إجلاًء الطاعة إجلاًء  قادر على أن خيلق يفّومكنين من الطاعة واملعصية، واهللا ،اإلدراك

: يـس  ��m��k��j��i���h��g��fl:أن يطعم الفقري الذي أطعمه أنا بفضل اهللا، واملشركون كانوا يقولون

  .على اإلطعاممنكرين لقدرة اهللا تعاىل ، ٤٧

إما األمة اليت كـان   راد من هذه األمة،امل :فنقول .)٥("جموس هذه األمة هم القدرية ":>وأما قوله      
فإن كان املراد  .إليهم سواء آمنوا به أو مل يؤمنوا كلفظ القوم، وإما أمته الذين آمنوا به الًمرس >حممد 
فالقدرية يف زمانه هم املشركون الذين أنكروا قدرة اهللا على احلوادث فال يدخل فيهم املعتزلـة،   :األول

يكون معناه الذين نسبتهم إىل هذه األمـة كنسـبة    "جموس هذه األمة" :فقوله ينوإن كان املراد هو الثا
وأشـد   ،األمة املتقدمة، لكن األمة املتقدمة أكثرهم كفرة، واوس نوع منهم أضعف شبهة إىلس او

وال يقتضي ذلـك اجلـزم    ،الًا منهم أضعف دليفكذلك القدرية يف هذه األمة تكون نوع ،خمالفة للعقل
       .م يف الناربكو

أو الذي يثبت قدرة  ،إن النسبة للنفي: هو الذي ينكر قدرة اهللا تعاىل، إن قلنا :فاحلق أن القدري   
: القمـر  �m����Ò��Ñ��Ðl: وحينئذ يقطع بكونه .إن النسبة لإلثبات: غري اهللا تعاىل على احلوادث إن قلنا

  .)١( )روإنه ذائق مس سق ،  ٤٧

                                           

، األمايل يف احلديث، للقاضـي عبـد   ٣٣٥-٨/٣٢٦، املغين٤٢٣-٤٢١، احمليط بالتكليف٧٧٧-٧٧٢األصول اخلمسةشرح : انظر )١(
 .١٦٨-١٦٧، فضل االعتزال وطبقات املعتزلة)ب/١٧٩ل(اجلبار

 . يقصد األشاعرة )٢(
  . احلديث الوارد يف سبب نزول اآلية راوي ايقصد أبا هريرة  )٣(
 .  ٤/٢٠٤٦يء بقدر، مسلم، كتاب القدر، باب كل ش )٤(
، )٣٣٨(، وابن أيب عاصم يف السنة بـرقم ٤٦-٥/٤٥، باب يف القدر، السنة ، كتاب"القدرية جموس هذه األمة"أخرجه أبو داود بلفظ)٥(

، )٢١٤(، الفريايب يف كتاب القـدر بـرقم  ٢/٩٧)١٥١٢(،برقم)القدر(،  وابن بطة يف اإلبانة الكربى، الكتاب الثاين١٥٠-١٤٩صفحة
، واحلاكم يف مستدركه ٨٠٣-٢/٨٠١،)٣٨١(، واآلجري يف الشريعة برقم٣٠صفحة)٢١(،والطربي يف صريح السنة، برقم١٧٣صفحة

، والاللكائي يف هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ، إن صح مساع أيب حازم ، من ابن عمر ومل خيرجاه :، وقال١/١٤٩)٢٨٦(برقم
، ٦٧٤-٢/٦٧٣)٣٢٩(، والبيهقي يف كتاب القضاء والقـدر، رقـم  ٧٠٧/ ٤، )١١٥٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة برقم

، ١٥٠، ظالل اجلنة يف ختـريج السـنة  ٥٢٤صفحة )٨٠٩(خترجيه ألحاديث شرح العقيدة الطحاوية، رقم: وحسنه الشيخ األلباين، انظر
 -:-، قال الشيخ األلباين١٤٦، صفحة)٣٣١(ابن أيب عاصم يف السنة، برقم.."جموس هذه األمة القدرية، وهم ارمون:"وأخرجه بلفظ

 .   إسناده ضعيف: يف الظالل
  ). ٧١-٦٩ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
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   :> بيان من يدخل يف القدرية اليت يف النص ممن هو منتسب إىل أنه من أمة حممد يف( حبثًامث عقد    

ال قدرة هللا على حتريك العبد حبركة  :فالذي يقول ،القدرية مسوا ذا االسم لنفيهم قدرة اهللا تعاىل: إن قلنا
بأن اهللا قادر : ولوأما الذي يق أن ذلك أمر ممكن ال يبعد دخوله فيهم،مع  ،هي الصالة وحركة هي الزنا

ال لعجـز   ،وتركه مع داعية العبد كالوالد الذي جيرب الصيب يف محل شيء تركه معـه  ،غري أنه مل جيربه
ا امحل هذا فال يدخل فيهم ظاهر: الوالد بل لالبتالء واالمتحان، ال كاملفلوج الذي ال قوة له إذا قال لغريه

  .اوإن كان خمطئً

، واجلربي الذي القدرة على احلوادث لغري اهللا من الكواكبذا االسم إلثبام إن القدرية مسوا  :وإن قلنا 
فـال   ،)١(وهم أهل اإلباحةهو احلائط الساقط الذي ال جيوز تكليفه بشيء لصدور الفعل من غريه : قال

 عاىل فينـا األفعـال  خلق اهللا ت: وأما الذي يقول .فإنه يكفر بنفيه التكليف ،شك يف دخوله يف القدرية
  .)٢( )هو منهم، وال يسأل عما يفعل فما وقدرها وكلفنا

  القائلون يف التعصب أن االسم باملعتزلة أحق أم باألشاعرة؟ اختلف(:مث قال    

 لقوله بالدهر ؛دهري: أحق ألن النسبة تكون لإلثبات ال للنفي، يقال للدهري االسم بكم :املعتزلة فقالت 
ومها النور والظلمـة،   ،االثننيإلثبام  ؛)٤())٣(نويةث :نويةثولل(اإلباحة  إلثباته ؛إباحي :وإثباته، وللمباحي

  .)٢(وأنتم تثبتون القدر )١()أمثاله(وكذلك 

ومشركو قريش ما كـانوا   ،النصوص تدل على أن القدري من ينفي قدرة اهللا تعاىل: وقالت األشاعرة 
  .)٣(قدرية إال إلثبام قدرة لغري اهللا 

                                           

، وحتتج علـى  فرقة تبطل قدرة العبد على اجتناب املنهيات و اإلتيان باملأمورات هيو :و األخالق الشرائعالتحلل من قيود  :اإلباحية)١(
قدرية مشركية؛ إلثبام القضاء والقدر، وتكذيبهم باألمر والنهي، فهؤالء  -:-اإلسالم ابن تيمية فعل املعاصي بالقدر، وقد مساهم شيخ

ومـا يف   ،ا ألزالـه ولو كره اهللا شيئً ،وال حرمنا من شيء ،لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا: فقالوا ،وقدرته ة اهللاقعة مبشيئرأوا األفعال و
فهؤالء كافرون . والفعل هللا فيه ال له؛ فال لوم عليه ،وابور معذور ،اورمبا استدلوا باجلرب وجعلوا العبد جمبور، العامل إال ما حيبه اهللا ويرضاه

وهم أكفر من اليهود والنصارى بـل   ،ا ال ريب فيهودينه وشرعه كفر ،ووعده ووعيده ،وبأمر اهللا ويه وثوابه وعقابه، بكتب اهللا ورسله
 . ١/٧٦، )باح(، املعجم الوسيط، مادة ٨/٤٥٧، ٥/٧١٨، ٢/٤١٠جمموعة الفتاوى: انظر .ةأكفر من الصابئة والربامه

  ). ٧١-٦٩ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
بأصحاب االثنني األزليني، ألم يزعمون : إحدى فرق اوس اللذين يرون أن العامل له إهلان ظلمة، ونور، وتعرف هذه الفرقة: الثنوية)٣(

بتساويهما يف القدم، واختالفهما يف اجلوهر والطبع والفعل واحليز واملكان واألجنـاس واألرواح  :ور أزليان، قدميان، فقالوا أن الظلمة والن
، ٢/٣٤٤، املـواعظ واالعتبـار  ١/٢٩٠امللل والنحل: انظر. واألبدان، خبالف اوس فإم قالوا حبدوث الظالم، وذكروا سبب حدوثه

 .٢/١٠٣٢، املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة١/٢٥٥،)ث ن ى(ة كشاف اصطالحات الفنون، ماد
 . ٧/٨١٦األستانة.والتصحيح من ط) تنوية :وللتنوية(يف األصل املعتمد عليه )٤(
 . ٧/٨١٦األستانة، . ، والتصحيح من ط)أمثله(يف األصل املعتمد)١(
-١٦٧، فضل االعتزال وطبقات املعتزلة٣٣٥-٨/٣٢٦، املغين٤٢٣-٤٢١بالتكليف، احمليط ٧٧٧-٧٧٢شرح األصول اخلمسة: انظر )٢(

١٦٨ . 
 .  ٨٢-٧٨، التبصري يف الدين٣٦٦-٣٦٢، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين٩١-٩٠اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع:انظر )٣(
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 حلوادث كما تقول يا حممد فلوا على اإن كان قادر: قدرية ألم قالوا منا مسي املشركونإ :املعتزلة قالت
شاء اهللا هلدانا ولو شاء ألطعم الفقري، فاعتقدوا أن من لوازم قدرة اهللا تعاىل على احلوادث خلقه اهلدايـة  

  .فيهم إن شاء، وهذا مذهبكم أيها األشاعرة

سلمني الذين ذهبوا إىل املذهبني خارج عن القدرية، وال يصري واحلق الصراح أن كل واحد من امل    
واحد منهم قدري١(ا للقدرةا إال إذا صار النايف نافي(، ٢()ا للتكليفواملثبت منكر(.  

يتعجب من داللة اآليات على املذهبني، حيث يقول بعد عرضه الستدالل كل من املعتزلة واألشاعرة على  - ٥
: احلديد ��m�¹����É��È��Ç�����Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ��À��¿����¾��½��¼��»��ºl:مذهبهم بقوله تعاىل

العاقل يتعجب جدا من كيفية تعلق هذه اآليات باجلرب والقدر وتعلـق كلتـا الطـائفتني    : وأقول (،٢٣
  .)٣()بأكثرها

لك ، خمالفًـا بـذ  )٤(وهلذا جتده يف مواطن عديدة من تفسريه يعرض قول املعتزلة دون أدىن اعتراض عليه - ٦
 . )٥(!عادته

                                           

التفسـري   :كمـا نـص علـى ذلـك     )ه مـن احلـوادث  إنكار قدرة اهللا تعاىل على اإلحياء بعد اإلماتـة، وعلـى غـري   (يقصد)١(
  ). ٧١ص٢٩ج١٠مج(الكبري

  ). ٧١-٦٩ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٣٩-٢٣٨ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
ــر)٤( ــبري :انظــ ــري الكــ ــج(التفســ ــج(، )٦٥-٦٤ص٢ج١مــ ــج(، )١٢٤ص٣ج١مــ ، )١٣٨ص٣ج١مــ
، )٣٦ص١٧ج٦مـج (،)٧٢ص١٥ج٥مـج (،)٥١ص٩ج٣مـج (،)١٥-١٤ص٧ج٣مـج (،)١٧٣ص٨ج٣مـج (،)٢١٠ص٥ج٢مج(
، )١٧٢ص٢٠ج٧مــج(، )١٧١ص٢٠ج٧مــج(، )١١١ص١٩ج٧مــج(، )٧٥ص١٩ج٧مــج(، ) ١٧٥ص١٧ج٦مــج(
ج٩مج(،)٢٤٧ص٢٦ج٩مج(،)٢٣٥ص٢٤ج٨مج(،)٦٦ص٢٤ج٨مج(،)٩٣ص٢٢ج٨مج(،)٢٣ص٢٢ج٨مج(،)١٤٧ص٢١ج٧مج(

 ). ٤٣ص٣٢ج١١مج(،)٢٧٥ص٢٩ج١٠مج(،)٢١٧ص٢٩ج١٠مج(،)١٣ص٢٨ج١٠مج(،)٢١٢ص٢٧ج٩مج(،)٦٣-٦٢ص٢٧
-١١٩ص٢ج١مـج (،)٢٦٢ص١ج١مج(التفسري الكبري: انظر أن يضع قول املعتزلة مث يرد عليه، -١عادته يف التفسري وقد جرت )٥(

، )١٧٨ص٣ج١مـج (، )٤٧ص٣ج١مج(، )٢٣٦-٢٣٥ص٢ج١مج(، )١٥١-١٥٠ص٢ج١مج(، )١٤٧-١٣٨ص٢ج١مج(، )١٢٠
، )١٧٤ص٦ج٢مـج (، )٢١١ص٥ج٢مـج (، )١٠٦ص٤ج٢مج(، )٦١-٥٨ص٤ج٢مج(، )٢٤٤ص٣ج١مج(، )١٨٨ص٣ج١مج(
-١٠٨ص٨ج٣مـــج(،)٩-٦ص٨ج٣مـــج(،)١٨١-١٧٩ص٧ج٣مـــج(،)٢٨-٢٧ص٧ج٣مـــج(،)٢٠ص٧ج٣مـــج(

، )٤ص١٣ج٥مــج(،)٩٠ص١١ج٤مــج(،)١٩٨-١٩٧ص١٠ج٤مــج(،)١٧٦-١٧٤ص٨ج٣مــج(،)١٦٤ص٨ج٣مــج(،)١٠٩
-٦٠ص١٥ج٥مـج (،)١٦٠ص١٤ج٥مـج (،)١٤٩-١٤٦ص١٣ج٥مـج (،)١٣٧-١٣٦ص١٣ج٥مج(، )٦٩-٦٨ص١٣ج٥مج(

، )١٠٨ص١٧ج٦مــج(، )١٠٣ص١٧ج٦مــج(، )١٨١ص١٥ج٥مــج(، )١٢٧ص١٥ج٥مــج(، )٧٥-٧٣ص١٥ج٥مــج(،)٦٥
ــج( ــج(، )١٦٩-١٦٦ص١٧ج٦م ــج(، )١٥٢-١٤٩ص١٧ج٦م ــج(، )١٥٧-١٥٦ص١٩ج٧م ، )١٦٥-١٦٢ص١٩ج٧م
ــج( ــج(، )١٨٨-١٨٥ص١٩ج٧م ــج(، )٥٦ص٢٠ج٧م ــج(، )٢١٢ص٢٠ج٧م ــج(، )١٥٧ص٢٠ج٧م ، )٧٠ص٢١ج٧م
ــج( ــج(، )١٨٥ص٢١ج٧م ــج(، )١٠١-١٠٠ص٢٢ج٨م ــج(، )١٠١ص٢٢ج٨م ــج(، )٢٣١ص٢٢ج٨م ، )٦ص٢٣ج٨م
، )١٠٩ص٢٣ج٨مــج(، )٨٦-٨٥ص٢٣ج٨مــج(، )٧٥ص٢٣ج٨مــج(، )١٧ص٢٣ج٨مــج(، )١٥ص٢٣ج٨مــج(
ــج( ــج(،)١٨٢ص٢٣ج٨م ــج(،)١٨٦-١٨٥ص٢٣ج٨م ــج)(٦٢-٦١ص٢٤ج٨م ــج(،)٤٧-٤٦ص٢٤ج٨م -٦١ص٢٤ج٨م

ــج(،)٦٢ ــج(،)٧٧ص٢٤ج٨مـــ ــج(،)١٢٦ص٢٤ج٨مـــ ــج(،)١٤٠ص٢٤ج٨مـــ -١٧٩ص٢٤ج٨مـــ
= 
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 املشـعر برفضـه لـه، حيـث     ]زعم[كما جتده يعرض مذهب أصحابه األشاعرة مصدرا قوهلم بلفظ - ٧
، )١(على ما يقوله الفالسفة )١(بالطبائع، وأبطلوا القول أصحابنا أنه ال مؤثر إال قدرة اهللا تعاىل زعم(:يقول

  .)٣()ها ألفعال نفسالقول بكون العبد موجدوأبطلوا ، )٢(وأبطلوا القول باملتولدات على ما يقوله املعتزلة

                                           
= 

٣ص٢٨ج١٠مج(،)٢٣٣ص٢٧ج٩مج(،)١٧٠ص٢٧ج٩مج(،)٢١٤ص٢٦ج٩مج(،)٢٢٠ص٢٤ج٨مج(،)١٩١ص٢٤ج٨مج(،)١٨٠
ــج(،) ــج(،)٩٩ص٣٠ج١٠مـــ ــج(،)٢٠٥ص٣٠ج١٠مـــ ــج(،)٢٦٢ص٣٠ج١٠مـــ -١٩٢ص٣١ج١١مـــ

التفسـري  : انظـر  أو يضع أقواهلم ويـبني أن الـرد علـيهم قـد تقـدم،      -٢،)٤٣ص٣٢ج١١مج(،)١٢ص٣٢ج١١مج(،)١٩٤
ــبري ــج(الك ــج(، )٧١ص٢ج١م ــج(، )١٢٩ص٣ج١م ــج(، )١٣٦ص٣ج١م ــج(، )١٠٩-١٠٨ص٤ج٢م ، )١٢٩ص٥ج٢م

، )٢٢١-٢٢٠ص١٢ج٤مـج (،)٣٧ص١٢ج٤مج(،)٨٦ص١١ج٤مج(،)٥٤ص١١ج٤مج(،)١٨٢ص١٠ج٤مج(،)١٤٢ص٧ج٣مج(
ــج( ــج(، )١٧٥-١٧٤ص١٣ج٥م ــج(، )١٨٧ص١٤ج٥م ــج(، )١٧٩ص١٥ج٥م ــج(، )٢٣ص١٦ج٦م ، )١٣٠ص١٦ج٦م
مج(،)١٢٤ص٢٠ج٧مج(،)١٠٩ص٢٠ج٧مج(،)٥٩ص٢٠ج٧مج(،)١٥٠ص١٩ج٧مج(،)١٤٠ص١٧ج٦مج(،)١٥٠ص١٦ج٦مج(
، )٩ص٢٤ج٨مـــج(، )٢٣٨ص٢٣ج٨مـــج(، )١٨٤ص٢٣ج٨مـــج(، )٧٧-٧٦ص٢١ج٧مـــج(،)٢٢٣-٢٢٢ص٢٠ج٧
ــج( ــج(، )١٩١ص٢٤ج٨م ــج(، )٢٥٤ص٢٤ج٨م ــج(، )٢٥٩-٢٥٨ص٢٤ج٨م ــج(، )١٦١ص٢٦ج٩م ، )٨-٧ص٢٧ج٩م
، )١٩٩ص٢٧ج٩مــج(، )٧٢ص٢٧ج٩مــج(،) ٦١-٦٠ص٢٧ج٩مــج(، )٤٨ص٢٧ج٩مــج(، )١١ص٢٧ج٩مــج(
، )١١١ص٣١ج١١مج(،)٤٠ص٣١ج١١مج(،)١١٩ص٣٠ج١٠مج(،)١١٣ص٣٠ج١٠مج(،)٣ص٢٨ج١٠مج(،)٢٥٠ص٢٧ج٩مج(
مث يردف القول -وقد يطلق عليهم اجلربية،واملعتزلة وقد يطلق عليهم القدرية) األصحاب(أقصد األشاعرة -أحد القولني أو يضع.-٣

ــده،  ــاين بع ــر الث ــبري  :انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٧١-٦٨ج١م ــج(،)٨٩-٨٧ص١ج١م ، )٢٢٧-٢٢٥ص١ج١م
ــج( ــج(،)٢٣٢ص١ج١مـ ــج(،)٢٣٦ص١ج١مـ ــج(،)٢٤٢ص١ج١مـ ــج(،)٥٢-٤٩ص٢ج١مـ -١٣٨ص٢ج١مـ

-٣٧ص٩ج٣مـــج(،)٢٧ص٩ج٣مـــج(،)٢٢٠-٢١٩ص٨ج٣مـــج(،)١٢٧ص٨ج٣مـــج(،)٤٦ص٤ج٢مـــج(،)١٤٧
، )١٢٨-١٢٧ص١٩ج٧مـج (،)١٤٩-١٤٧ص١٥ج٥مج(،)٣-٢ص١٥ج٥مج(،)٨١-٨٠ص١٤ج٥مج(،)١٨٧ص١١ج٤مج(،)٣٨

 ). ٢٥٨ص٢٧ج٩مج(،)٧٢ص٢٧ج٩مج(،)٢٨٢-٢٨١ص٢٦ج٩مج(، )٤٦ص٢٢ج٨مج(
تؤثر يف بعضها تأثريا مستقالً عن إرادة اهللا اخلالق سبحانه وتعاىل، وقد  جمموعة العناصر والعوامل الكونية اليت يزعم الفالسفة أا:الطبيعة)١(

أثبت هؤالء فعل الطبائع وقوها، و أسندوا األفعال إىل جمرد الطبيعة، وغلوا يف ذلك حىت زعموا أنه ال ميكن ختلف أثرها، وأخرجوها عـن  
، واملؤثرة فيه وقد قابلت غلوهم األشعرية فأنكرت القوى والطبـائع،  وإرادته، بل زعم املالحدة منهم أا هي صانعة العامل ألقدرة اهللا 

واحلق أن هذا الكون الفسيح جبزيئاته خلقه ! وغلت يف نفي تأثريها، واعتربت ذلك جمرد اقتران فقط بني شيئني، ال أثر ألحدمها على اآلخر
خاضع ملشيئة اهللا املطلقة، فلـو أراد اهللا خرقهـا أو تعطيـل     من العدم، وأودع فيه من قوانني ونواميس خاصة به، فما حيدث فيه ألاهللا 

مفعوهلا لفعل إذا شاء، فمن نسب إىل الطبيعة قدرة مطلقة يف تسيري أمور الكون فقد أشرك، كما أن من نفى تأثري الطبائع والقوى، وقطع 
قرآن، وأنكر ما خلقه اهللا من القوى والطبائع، وأضـحك  إنه حيصل عندها ال ا فقد خالف ما جاء به ال: العالقة بني العلة واملعلول وقال

، دار الكتـاب العـريب  . ط ، ٢٥٧-١/٢٥٦مدارج السالكني:العقالء على عقله، وجىن على العقل والشرع، وسلط اخلصم عليه، انظر
  .١٠٨٨-١٠٨٧، ١٠٦٩-٢/١٠٦٨املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة

 .  مركز دراسات الوحدة العربية. ، ط١٩٣-١٩٢عن مناهج األدلة يف عقائد امللةالكشف : انظر )١(
 . ٣٩٠-٣٨٧اجلزء التاسع من كتاب املغين، شرح األصول اخلمسة: انظر )٢(
  ). ٥٣ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
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وهو أنه ال يفعل كذا  :العائدة إىل األفعال السلوب(:عنإىل أن قال بقول املعتزلة، وذلك يف معرض حديثه  - ٨
��m��J��I��HG��F��E��D��C��B��A:قال تعاىل .أنه ال خيلق الباطل :أحدها :وكذا فالقرآن مملوء منه

��S���ML��Kl تعاىل حكاية عن املؤمننيوقال ، ٢٧: ص:��m��t��s��r��q�����p��o��n���m��l

��ul قال تعاىل .أنه ال خيلق اللعب :وثانيها ،١٩١: آل عمران:��m���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ

��Ü���Û��Ú��Ùl قال تعاىل .)١(ال خيلق العبث :وثالثها ،٣٩ – ٣٨: الدخان:��m��¢��¡�����~
�¬«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤���£�l ٢( )١١٦ - ١١٥: املؤمنون(. 

الكلمة تقتضي الفـرار مـن    هذه(:بل قد أبعد النجعة حني قال يف معرض ذكره للمباحث املتعلقة باالستعاذة
إن اهللا : ، وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولونوهذا يقتضي املساواة بينهماالشيطان الرجيم إىل الرمحن الرحيم، 

هللا هو األخ الكرمي الرحيم الفاضل، وإبليس هو األخ اللئيم اخلسيس املؤذي، فالعاقل يفر مـن  وإبليس أخوان، إال أن ا
   .)٣()!!ذلك اخليرهذا الشرير إىل 

وعليه فقد الح للناظر أن الرازي وإن قال باجلرب وقرره، وهجم على املعتزلة وانتقدهم، إال أنه تأثر م، وقال 
  !!تقريره، وإرسائه، والقول بالقدر، ونقده، واهلجوم عليهبقوهلم، فجمع بني القول باجلرب، و

  !!وعند استعراض أقوال الرازي جند له قوالً ثالثًا ينقض فيه القول باجلرب، كما ينقض القول بالقدرهذا 

القول بأن العبد ليس له قدرة وال اختيار جرب حمض، والقول بأن العبد مستقل بأفعاله قـدر  :( حيث يقول
  .  )٤()إن العبد يفعل الفعل لكن بواسطة قدرة وداعية خيلقهما اهللا تعاىل فيه: والعدل أن يقال. ذمومانحمض، ومها م

وأفعال العباد واقعة بأسـرها  (، )١()فاعل يف احلقيقة؛ ألن املؤثر يف ذلك الفعل هو قدرته، وداعيتهالعبد (فـ
.. حكـيم،و ..تعاىل(، واهللا  )٢()السماوات واألرض بقضاء اهللا، ال يعزب عن سلسلة قضاء اهللا وقدره مثقال ذرة يف

  . )٣(!)احلكمة تقتضي أن ال يؤاخذ اإلنسان إال مبا خيتار ويتعمد

 

                                           

يظهر لك جليا قوله يف هذا املوطن بقـول   ، ومبا قاله كذلك يف مطالبه العالية،)٣ص٢٨ج١٠مج(قارن هذا مبا قاله يف التفسري الكبري )١(
، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقـدر مـن   ١٣٧، القضاء والقدر١٥٩-٩/١٥٨املطالب العالية!! املعتزلة، وتناقضه واضطرابه

 . ٢١٩-١/٢١٨كتاب املطالب العالية
 ). ١٣٨ص١ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 . ١٠٢ة الطرف يف االستعاذة والبسملة واالسم والفعل واحلرف للرازي، ساحر)١٠٠ص١ج١مج(التفسري الكبري )٣(
   ). ١٠٢ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
 . ٣/٧٣املطالب العالية  )١(
 .٣/٧٣املطالب العالية )٢(
 ).  ١٨٣ص٣ج١مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٣٧ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري) ٣(
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فقد اعترفنا بكون العبد فاعالً  إنا ملا اعترفنا بأن الفعل واجب احلصول عند جمموع القدرة والداعي(:ويقول 
وإذا قلنا بأن املؤثر يف الفعـل جممـوع القـدرة    . تب اهللا تعاىلفال يلزمنا خمالفة ظاهر القرآن، وسائر ك وجاعالً،
  . )١()فقد قلنا بأن الكل بقضاء اهللا تعاىل وقدره، فهذا هو املختار، مع أن هذا اموع خبلق اهللا تعاىل، والداعي

: اجلواب و(:نيويقول يف مطالبه العالية بعد أن ذكر مجلة من استدالالت املعتزلة على إسناد األفعال إىل الفاعل
فإنكارها يكون إنكارا للقرآن، وقد دلت الدالئل القاهرة علـى أن  . الشك أن القرآن مملوء من هذا النوع من اآليات

، وخـالق  )٢(جمموع القدرة مع الداعية مؤثر يف الفعل: فنقول. الكل بقضاء اهللا وقدره، فالبد من التوفيق بني البابني
ولكون . لكون هذا اموع مستلزما حلصول الفعل صحت هذه اإلضافات، واإلسناداتذلك اموع هو اهللا تعاىل، و

وذا الطريق يزول التناقض بني الدالئل ذلك اموع موجبا لوقوع هذه األفعال، صح أن الكل بقضاء اهللا وبقدره، 
  . )٤())٣(العقلية وبني هذه الدالئل القرآنية

فعل من الفاعل إال الذي  )٥()ال(جمموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل ألنه  (:ويقول أيضا جميبا على املعتزلة
 الًفيكون العبد فاع. والعبد كذلك. ، وارتفعت املوانع فإنه جيب الفعليكون حبال مىت اتصف بالقدرة والداعية اجلازمة

لكل بقضاء اهللا وقـدره وختليقـه   خالق تلك القدرة وتلك الداعية ملا كان هو اهللا سبحانه كان ا أن إال . اوصانع
  .وتكوينه

، من غري حاجة إىل اإلنكار، وال إىل )١(وذا الطريق ظهر أن مجيع ألفاظ القرآن مستعملة يف موضعها األصلي
  . االبتكار

                                           

 . ٨٥-٨٣معامل أصول الدين )١(
،دراسـة  ٩٩-٧٥، ٩/١٩املطالب العالية:انظر!عقد فصالً يف بيان أن قدرة العبد غري مؤثرة) اجلزء التاسع(يف بداية هذا اجلزء مع أنه  )٢(

 . ١٠٢-٧٧، ٣٩، القضاء والقدر١٦٧-١٤٣، ١/٨٢وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية 
قرر أن الدالئل السمعية ظنية، وهذه املسألة يقينية، والتمسك بالدليل الظين يف املطلوب اليقيين )سعاجلزء التا(مع أنه يف بداية هذا اجلزء )٣(

، دراسة وحتقيق اجلزء التاسـع يف  ١١٥-١٠٥، القضاء والقدر١٣٤-٩/١١٣املطالب العالية:انظر. باطل قطعا، وقد عقد فصالً يف ذلك
، بل قرر أن األخبار متعارضة فوجب الرجوع إىل دالئل العقل فهي كما يـرى  ١٩٥-١/١٧٩القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية

، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع ٢٩٩، ٢٨٧، ٢٥٣، القضاء والقدر٣٦٦، ٣٥٤-٣٥٣، ٩/٢٩٨املطالب العالية:أقوى وأكمل وأوضح،انظر
التفسـري الكـبري   :طن مـن تفسـريه  وقرر ذلـك يف مـوا  . ٤٢٨، ٤١٤-٤١٣، ٢/٣٧٥يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية

 ). ٢٢ص١٩ج٧مج(،)٨٣-٨٢ص٩ج٣مج(
، القضـاء  ٣٠١-٩/٣٠٠، املطالب العاليـة  ٣٧٨-٢/٣٧٧دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية)٤(

 .٢٥٥والقدر
ق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب دراسة وحتقي: ، واإلكمال من الرسالة العلمية٣٠٤/ ٩ساقط من املطالب العالية )٥(

 .٢/٣٨٢العالية
!! همع أنه يف بداية اجلزء التاسع أشار إىل أن اآليات املخالفة ملذهبه حممولة على ااز، أو معارضة لسائر ظواهر اآليات املطابقة لقول )١(

، وقد ذهب ١١٥،القضاء والقدر٩/١٣٣، املطالب العالية١٩٥/ ١عاليةدراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب ال
ــريه     ــن تفس ــواطن م ــك يف م ــر: إىل ذل ــبري : انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٦٢-٦١ص٢٤ج٨م -٦١ص٢٤ج٨م

 ). ٨-٧ص٢٧ج٩مج(،)١٩١ص٢٤ج٨مج(،)٦٢
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  . )٢) (١()املذاهب واألقوال يف هذا الباب، واهللا أعلموذا الطريق ظهر أن الذي اخترناه هو خري 

فذلك اإلميان ال ينفع، إمنـا   (:عىن يف تفسريه فقال عن إميان امللجأ الذي عاين عالمات اآلخرةوقد أكد هذا امل
  . )٣()ينفع مع القدرة على خالفه حىت يكون املرء خمتارا

هـذا   (،٣٦: الرعـد  ��m���v��u��t��s���r��qp��o��n��m��l��k���j�����i��hl:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
وهو يبطل قول نفاة التكليـف،  عبادة اهللا واجبة أن : رابعها:... ما ورد التكليف به، وفيه فوائدالكالم جامع لكل 

  . )٤()ويبطل القول باجلرب احملض

��m���h��g��f��e��d��c��b��a��`_���^��]��\��[��Z��Y��X��W:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

�x��w��v��u��t��s�������r��q��po��n��m��l��k��j��i���c���b��a��`��_��~}�����|��{��z��y

���g��f��e��dl ن يف اآليات السالفة  اعلم(،١٠١ - ٩٩: يونسأن اإلميان ال حيصل إال بتخليق اهللا تعاىل أنه تعاىل ملا بي
�m�����|��{��z��y��x: فقال ؛حىت ال يتوهم أن احلق هو اجلرب احملضأمر بالنظر واالستدالل يف الدالئل؛ ومشيئته 

}�����~l ٥()١٠١: يونس(.   

��m��v��u��t��s��r���q��p��o��n���m��l��k��j:ويقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

��«ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£����¢��¡�����~��}��|��{��z�������������y��x��w

���¼��»��º��¹¸��¶��µ��´��³��²���±���°�� �̄�®��¬l املستقيم هو بني  الصراط(،٦٨ - ٦٤: يس
ذكر عقيبه ما يتمسك به  ،واهللا تعاىل يف كل موضع ذكر ما يتمسك به اربة ،هو الطريقة الوسطىو ،رب والقدراجل

�m��k��j:وقال ،٦٥: يس ��my��x��w��v���{��zl:كذلك ملا قال اهللا تعاىل وهاهنا .وبالعكس ،القدرية

��o��nm��ll وأحـال اخلـري    ،والكسب إليهم حيث أسند اهللا الكفر ،وكان ذلك متمسك القدرية، ٦٤: يس
ويضـعف   ،وذلك ألن الكفر يعمي البصرية، ذكر عقيبه ما يدل على أن كفرهم وكسبهم مبشيئة اهللا .والشر عليهم
 ،كما أنه لو شاء لطمس على أعينهم املبصرة ،إذا شاء أعمى البصائر ،وعمى البصرية بإرادة اهللا ومشيئته ،القوة العقلية

 ،حىت لو شاء ملسخ املكلف على مكانته ،كما أن سلب القوة اجلمسية مبشيئته ،اختياره ومشيئتهوسلب القوة العقلية ب
وسلب  ،فإعماء البصائر عنده كإعماء األبصار ،وال يقدر على املضي والرجوع ،وأقامه حبيث ال يتحرك مينة وال يسرة
إشارة إىل أنه لو شاء وأراد إعمـاء   ،٦٦: يس ��m����¡�����~��}��|l:فقال .القوة العقلية كسلب القوة اجلسمية

                                           

، القضـاء  ٣٠٥-٩/٣٠٤لعاليـة ، املطالـب ا ٣٨٣-٢/٣٨٢دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية)١(
 . ٢٥٨والقدر

من املطالب العالية اليت أنطق اهللا فيهما الرازي وأجرى قلمه بالقول احلق، )اجلزء التاسع(وهذان املوضعان الفريدان يف هذا اجلزء )٢(
 ونفي االختيار، ولكن مغالبة املطابق للنقل والفطرة، والعقل، وهو يف معرض جلاجه مع املعتزلة، مع أنه يف سائر هذا اجلزء قرر اجلرب

 !!أدلة النقل املضيئة والفطرة من أصعب األمور
 ). ٩٢ص٢٧ج٩جم(التفسري الكبري)٣(
 ). ٦١-٦٠ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري )٤(
 ). ١٦٩ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
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شاء واختار سلب قوة عقوهلم  ]أنه لو[و،وأنه لو شاء طمس أعينهم ملا اهتدوا إىل طريقتهم الظاهرة ،بصائرهم فضلوا
� .)١()تأخرنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم ملا قدروا على تقدم وال أو ،فزلوا �

��m�B���A���N��M��L��K��J����I��H��G��F��E��D��C:تعليقًا على قولـه تعـاىل   ويقول

��T��S�����������R��Q����P��Ol جيـب  :... أن من أقر بأن هلذا العامل إهلًا بقيت له مقامات أخرى (،٣٠: فصلت
  .)٢()أن يبقى على اخلط املستقيم الفاصل بني اجلرب والقدر

 ،٥: الفاحتة ��m��V��U��T��S��Rl:قوله(،٥: الفاحتة ��m��V��U��T��S��Rl:ويقول تعليقًا على قوله تعاىل
   .)٤)(٣()وقدرهيدل على نفي اجلرب والقدر، وعلى إثبات أن الكل بقضاء اهللا 

تعاىل خلق اإلنسان فركب فيه قوة عقلية ملكية، وقوة ومهية شيطانية، وقوة  إنه(:ويقول يف كتابه لوامع البينات
���m:سبحانه أهلمه معرفة اخلري والشر، فقال مث إن اهللا. يمية شهوانية، وقوة غضبية سبعية �_��^��]��\l الشمس :

، وأقدره علـى اخلـري   ١٠: البلد ��m��r�����q���pl:، وأعطاها آالت تقوى ا على إدراك املصاحل واملفاسد، فقال٨
: احلج��m������~��}���|���{��z¡ �l:، ورفع عنه احلرج، فقال٢٩: الكهف��ml��k���j��i��h��g�l:والشر، فقال

�:، وما كلفه ما ال طاقة له به، فقـال ٢٨٦: البقرة��m¬��«��ª��©���¨��§ �l:، وما كلفه إال بقدر الوسع، فقال٧٨
mÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì �lا، كما قال٢٨٦: البقرةوإمنا فعل كل ذلك ابتالًء وامتحان ،:��m��¿��¾��½��¼��»����º

Àl وقال٢: اإلنسان ،:��mT��S���R��Q��P�����X��W��V��Ul مث عمم هذا احلكم يف حق ٣١: حممد ،
��m��k��j��i��h:، مث بين كيفية ذلك التكليف، فقال٥٦: الذاريات ��m��i���h��g��f��e��d���cl:الكل فقال

��p��o��n���m��ll ا إىل التصرف يف أمور معاشه، ومصاحل حياته ٥: البينةغري ، إال أنه سبحانه ملا خلق اإلنسان حمتاج
قادر على املواظبة على العبادات يف مجيع األوقات، فال جرم ألزمه وظائف العبادات يف أوقات خمصوصة على وجـه  

§��¨��©����m:، وقال٢٨: النساء ��m��X��W��V��U��TS����R��Q��P��Ol:التخفيف والسهولة، كما قال تعاىل

��¯���®��¬��«���ªl ١()١٨٥: البقرة( .  

  

  

  

                                           

 ). ١٠٣ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)١(
 ). ١٢٢ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري )٢(
 ). ١٧٣ص١ج١جم(التفسري الكبري )٣(
: ، انظر-:-شيخ اإلسالم ابن تيمية: وممن قال أن للفخر الرازي قوالً آخر غري القول باجلرب، أثبت فيه الفعل للعبد، ووافق فيه احلق )٤(

يف  احلسني عبد الفتاح،: ، الباحث٢٣١-٢٢٩أفعال العباد بني أهل السنة وخمالفيهم: احلميدي، انظر.د ،٩/١٦٧درء تعارض العقل والنقل
  .٣٥٠/ ٢، )٢(يف علم الكالم، حاشية: أمحد حممود صبحي، يف كتابه. ، د٢٨٧-٢٨٥الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي،: رسالته

 ).٢٤٧ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر٦٠-٥٩لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات )١(
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ق بيانه يظهر جليا أن الرازي اضطرب يف هذه املسألة اضطرابا شديدا، وحار فيهـا حـرية   ومن خالل ما سب
  )١(.مريرةً، سطرا أقالمه، وباحت ا عباراته

اعلم أن حال هذه املسألة (: بيان، فقالوقد صرح بذلك الرازي ببنانه بأوضح عبارة وأجلى نص، وأصرح  
ا خمتلفني فيها بسبب أن الوجوه اليت ميكن الرجوع إليها يف هذه املسـألة  وذلك ألن اخللق أبدا كانو. حال عجيبة

البديهية، والدالئل العقلية،  وقوع التعارض والتدافع يف هذه املسألة يف كل من املقدمات نمث بي) ٢(!!)متعارضة متدافعة
   )٣(!!!والدالئل السمعية، واألنام يف مجيع امللل والنحل، واألوضاع واحلكايات

فصارت الدالئل  ،ا لطائفةوصار كل قسم منهما متمسكً ،)٤(مملوء من هذين القسمني القرآن (:قال يف تفسريهو
وباجلملة فهذه  .أما الدالئل العقلية فهي اليت سبقت اإلشارة إليها .السمعية لكوا من الطرفني واقعة يف حيز التعارض

   .اوأشدها شغب ،اوأكثرها شعب ،املسألة من أعظم املسائل اإلسالمية

ويم نزهوه :فقال ؟ئل عن تكفري املعتزلة يف هذه املسألةحكى أن اإلمام أبا القاسم األنصاري سفسئل  .ال أل
   .ال ألم عظموه :فقال ؟)١(ةنعن أهل الس

ـ  ،أن كال الفريقني ما طلب إال إثبات جالل اهللا وعلو كربيائه :واملعىن ى إال أن أهل السنة وقع نظرهم عل
ال يليق جبالل  :فقالوا .واملعتزلة وقع نظرهم على احلكمة .وال موجد سواه ،ينبغي أن يكون هو املوجد :فقالوا .العظمة

  .حضرته هذه القبائح

ألن الفاعلية لو مل تتوقف على الداعية لزم  ؛إىل القول باجلرب يلجئوهو أن إثبات اإلله  :وأقول ههنا سر آخر 
  .إىل القول بالقدرة يلجئوإثبات الرسول  .ولو توقفت لزم اجلرب .وهو نفي الصانع ،جحوقوع املمكن من غري مر

وجدنا أن ما استوى  :وهو أنا ملا رجعنا إىل الفطرة السليمة والعقل األول :بل ههنا سر آخر هو فوق الكل 
ا تفرقة بديهية بني وجند أيض .ربوهذا يقتضي اجل ،الوجود والعدم بالنسبة إليه ال يترجح أحدمها على اآلخر إال ملرجح

                                           

��m��ê���é��è:يف هذه املسألة  فقال عنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل       - منهأعاذنا اهللا–وقد حكى الفخر الرازي حرية إبليس )١(

ìël إبليس فقال(،٨٢: ص�m���él وهو قسم بعزة اهللا وسلطانه،  ،٨٢: ص�më��êl فهاهنا أضـاف اإلغـواء إىل   ،٨٢: ص
وهـذا  ،  على ما هو مذهب اجلربفأضاف اإلغواء إىل اهللا، ٣٩: احلجر �m���w������v��ul:وقال مرة أخرى نفسه، وهو على مذهب القدر،
، )٤٨ص١١ج٤مـج (التفسـري الكـبري  :وانظـر ). ٢٣٤ص٢٦ج٩مـج (التفسـري الكـبري  . )!!املسألةيدل على أنه متحري يف هذه 

 ). ١٨٦ص١٩ج٧مج(، )٣٧ص١٤ج٥مج(
 .٢/٣٢١لب العالية، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطا٢١٧، القضاء والقدر٩/٢٤٧املطالب العالية )٢(
، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر مـن كتـاب املطالـب    ٢٢٠-٢١٧، القضاء والقدر٢٥١-٩/٢٤٧املطالب العالية )٣(

 . ٣٢٧-٢/٣٢١العالية
 !يقصد اآليات اليت يتمسك ا اجلربية، واآليات اليت يتمسك ا القدرية )٤(
 . يقصد األشاعرة )١(
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وذلـك يقتضـي    ،ا حبسن املدح وقبح الذم واألمر والنهيا بديهيوجزم ،احلركات االختيارية واحلركات االضطرارية
  .مذهب املعتزلة

وحبسـب   ،وحبسب العلوم النظرية ،فكأن هذه املسألة وقعت يف حيز التعارض حبسب العلوم الضرورية 
فلهذه املآخذ اليت  ؛وحبسب الدالئل السمعية ،وحبسب التوحيد والترتيه ،ا إىل قدرته وحكمتهرتعظيم اهللا تعاىل نظ

فنسأل اهللا العظيم أن يوفقنا للحق  ،شرحناها واألسرار اليت كشفنا عن حقائقها صعبت املسألة وغمضت وعظمت
  .   )٢()١()رب العاملني ]يا[وأن خيتم عاقبتنا باخلري آمني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 ). ٥٣-٥٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
على  حيث استدل ذا النصالعواصم والقواصم؛  يف كتابه -:-ابن الوزير  وممن حكى تناقض الرازي واضطرابه يف هذه املسألة ) ٢(

. وله يف احملصول هفوات قل من يدرك غورهـا  الرازي وحده كثري التلون يف تصرفاته، وليس من جنس األشعرية، :((فقال اضطرابه
ال جواب على الفالسفة إال مبذهب املعتزلة : وتراه يف النهاية يتلون، ففي مسألة حدوث العامل قال...صرح فيه بنفي االختيار،  أنه: فمنها

واضطرب الرازي يف ...ويف مسألة خلق األفعال أبطل قول املعتزلة يف هذه املسألة بعينها. يف ترجيح الفاعل ألحد مقدوريه من غري مرجح
وهو  ،ألن الفاعلية لو مل تتوقف على الداعية لزم وقوع املمكن من غري مرجح ؛إىل القول باجلرب إن إثبات اإلله يلجئ: لفقامفاتح الغيب 

  .   ٥٣-٧/٥١العواصم والقواصم . وساق النص...))إىل القول بالقدرة يلجئوإثبات الرسول  .ولو توقفت لزم اجلرب .نفي الصانع
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  :)١(استدالل الرازي باملراتب على اجلرب: أوالً
: األنعـام  ��m��¨��§��¦��¥��¤£��¢���¡���~���}��|��������{��zl:يقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   

عمـرو   ىألنه تعاىل ملا حكم على زيد بالسعادة وعل ؛أن هذا الوجه أحد األصول القوية يف إثبات اجلرب اعلم(،١١٥
 ،اوأن ينقلب الشقي سـعيد  ،ايلزم امتناع أن ينقلب السعيد شقي ،�٣٤: األنعـام ��mÅ��Ä��Ã��Â �l:مث قال ،بالشقاوة

إما إخباره عـن ذلـك،   : من كلمة اهللا املراد(، فـ)٢()بطن أمهوالشقي من شقي يف  ،فالسعيد من سعد يف بطن أمه
علـم اهللا  : بذلك، وعلمه ال يقبل التغري واجلهل، وقال بعض احملققني )٣(وخربه صدق ال يقبل التغري والزوال، أو علمه

تعلق بأنه ال يؤمن، وخربه تعاىل تعلق بأنه ال يؤمن، وقدرته مل تتعلق خبلق اإلميان فيه، بل خبلق الكفر فيه، وإرادتـه مل  
عليه مالئكته وأنزله على أنبيائـه،  تتعلق خبلق اإلميان فيه، بل خبلق الكفر فيه، وأثبت ذلك يف اللوح احملفوظ، وأشهد 

وأشهدهم عليه، فلو حصل اإلميان لبطلت هذه األشياء، فينقلب علمه جهالً، وخربه الصدق كذبا، وقدرته عجـزا،  
  .)٥()، وإشهاده باطالً، وإخبار املالئكة واألنبياء كذبا، وكل ذلك حمال)٤( وإرادته كرها

ر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة، وأـم يفعلوـا باختيـارهم،    وهلذا عارض ابن اخلطيب بني إثبات القد
  !!وقدرهم، بل جعل القضاء السابق هو احلامل هلم على املعاصي، واملانع هلم من اإلميان

سبق القضاء باخلسران واخلذالن هو الذي محلهم على االمتناع من اإلميان، وذلك عني مذهب أهـل  (:يقول
  . )١())٦(السنة

  . )٢()العلم مانعا للعبد عن الفعل (كان :السابق أل ن علم اهللاويقول ع

  .  )٣()!فرجع حاصل الكالم إىل أنه تعاىل فعل بالكافر ما صار معه حبيث ال ميكنه ترك الكفر(: ويقول

احـتج  (،٦: غـافر  ��m�������~��}��|�����{��z���y�����x������w��v��ul:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
إنه تعاىل أخرب أنه حقت كلمة : فقالوا. ذه اآلية على أن قضاء اهللا بالسعادة والشقاوة الزم ال ميكن تغيريه )٤(أصحابنا

؛ ألم لو متكنوا منه لتمكنوا من إبطال هذه الكلمـة  أم ال قدرة هلم على اإلميانالعذاب عليهم، وذلك يدل على 

                                           

حيث جعل الرازي االعتراف بأي مرتبة من مراتب القضاء والقدر اعترافًا باجلرب، بـل  ! ذا البحث، من ه٢٧٠-٢٦٨صفحة : راجع )١(
 !!زعم أن العلم بأن كل شيء بقضاء وقدر يوجب القول باجلرب

 ). ١٦٢ص١٣ج٥جم(التفسري الكبري)٢(
 !!يظهر هنا تأويله لصفة الكالم بالعلم )٣(
 !!واحملبة والكرهالرضا يظهر هنا أن اإلرادة عنده مبعىن  )٤(
 ). ١٦٤-١٦٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري:وانظر).٨٨ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
 !يقصد األشاعرة )٦(
  ). ١٦٦ص١٢ج٤جم(التفسري الكبري)١(
 ). ١٠٩ص٩ج٣جم(التفسري الكبري)٢(
 ). ٦٤ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٣(
 !يقصد األشاعرة )٤(
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رة أن املتمكن من الشيء جيب كونه متمكنا من كل ما هو مـن  احلقة، ولتمكنوا من إبطال علم اهللا وحكمته، ضرو
  . )١( )لوازمه

  .  )٢()يف بيان أن اهللا تعاىل قد مينع املكلف عن اإلميان بالقهر والقسر(وقد عقد بابا يف مطالبه العالية 

  :معارضة الرازي بني القدر والشرع: ثانيا
خبلقه، وحكمه الشرعي املتعلق بأمره يف مواطن عديدة  القدري املتعلق أل عارض ابن اخلطيب بني حكم اهللا

 !؟وسلطه على العباد !؟فلم خلق الشيطان الرجيم ،اا كرميفإن كان رحيم !؟هو رحيم كرمي اإلله هل (:فتجده يقول
وإن مل يكن رحيم٣()!!!الشيطان؟؟فأي فائدة يف الرجوع إليه واالستعاذة به من شر  ،اا كرمي(.   

�:مع أن الشيطان أخرب أنه ال تعلق له ـم، يف قولـه   ،�m����¢��¡l:والصديقون مل يقولون بياءاألن (:ويقول
m���ñ��ð��ï��î��í��ì��ë��ê���él ٤()!!؟؟٨٣ – ٨٢: ص( .  

فالشيطان : إن اهللا تعاىل إما أن يكون مريدا لصالح حال العبد أو ال يكون، فإن كان احلق هو األول(:لويقو
إفساد العبد أو ال يتوقع، فإن توقع منه إفساد العبد مع أن اهللا تعاىل مريد إصالح حال العبد، فلـم  إما أن يتوقع منه 

وأما إن كان ال يتوقع من الشيطان إفساد العبد، فأي حاجة للعبد إىل االستعاذة منـه  ! ومل سلطه على العبد؟! خلقه؟
د، فاالستعاذة باهللا كيف تفيـد االعتصـام مـن شـر     إن اهللا تعاىل ال يريد ما هو صالح حال العب: وأما إذا قيل!؟

  . )١()!الشيطان؟

الشيطان إما أن يكون جمبورا على فعل الشر، أو يكون قادرا على فعل الشر واخلري معا، فإن كـان   (:ويقول
وهو : ان الثاينإنه تعاىل ال يريد إال الصالح واخلري، وإن ك: )٢(فقد أجربه اهللا على الشر، وذلك يقدح يف قوهلم: األول

أنه قادر على فعل الشر واخلري، فهنا ميتنع أن يترجح فعل اخلري على فعل الشر إال مبرجح، وذلك املرجح يكون من اهللا 
  . )٣()!تعاىل، وإذا كان كذلك فأي فائدة يف االستعاذة؟

فإن !  املعاصي؟هب أن البشر إمنا وقعوا يف املعاصي بسبب وسوسة الشيطان، فالشيطان كيف وقع يف (:ويقول
وقع الشيطان يف املعاصي ال ألجل شيطان آخر، فلم : وإن قلنا. إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخر، لزم التسلسل: قلنا

                                           

 ). ٣٠ص٢٧ج٩جم(التفسري الكبري)١(
 . ٢/٤٣٧، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٣٠٧، القضاء والقدر٩/٣٨٠طالب العاليةامل )٢(
، ساحرة الطرف يف االستعاذة والبسملة واالسم والفعـل  )٥٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٠٠ص١ج١مج(التفسري الكبري)٣(

 . ١٠٢واحلرف
 . ١٠٣ -١٠٢ساحرة الطرف يف االستعاذة والبسملة واالسم والفعل واحلرف: وانظر).  ١٠٠ص١ج١مج(التفسري الكبري)٤(
، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب ٢٨٣-٩/٢٨١املطالب العالية:وانظر). ٧١-٧٠ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(

 .٢٤١-٢٤٠، القضاء والقدر٣٥٦-٣٥٣املطالب العالية
 .تزلةيقصد املع )٢(
، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر مـن كتـاب   ٢٨٣-٩/٢٨١املطالب العالية:وانظر). ٧١ص١ج١مج(التفسري الكبري)٣(

 .٢٤١-٢٤٠، القضاء والقدر٣٥٦-٣٥٣املطالب العالية
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إنه تعاىل سلط الشيطان على : وإن قلنا. وعلى هذا التقدير فال فائدة يف االستعاذة من الشيطان! ال جيوز مثله يف البشر؟
شيطان شيطانا آخر فهذا حيف على البشر، وختصيص له مبزيد الثقل واألضرار، وذلك ينايف البشر، ومل يسلط على ال

  .)١()!كون اإلله رحيما ناصرا لعباده

وإن ! أن الفعل املستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع، فهو واجب الوقوع، فال فائدة يف االستعاذة منه (:ويقول
  .)٢()!، فال فائدة يف االستعاذة منهكان غري معلوم الوقوع، كان ممتنع الوقوع

  :االستدالل بالقدر أو ببعض مراتبه على تكليف ما ال يطاق: ثالثًا
¶��¸���m��Ç��ÆÅ���Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»��º��¹ :يقول الرازي عند تفسريه لقوله تعـاىل 

���Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É����Èl ــرة ــتج (، ١٤٥: البق اح
وهو أنه تعاىل أخرب عنهم بأم ال يتبعون قبلته، فلو اتبعوا قبلته لـزم   :على القول بتكليف ما ال يطاقبه  )٣(أصحابنا

وقد أمروا به فقـد  انقالب خرب اهللا الصدق كذبا، وعلمه جهالً، وهو حمال، ومستلزم احملال حمال، فكان ذلك حماالً، 
  .)٤()أمروا باحملال

يدل على قولنا يف خلق األفعال ألن كل ما أخرب اهللا عن  ،٣٤: األنعام��mÅ��Ä��Ã��Â �l:تعاىل لهقو(:ويقول
اخلرب ممتنع التغري وإذا امتنع تطرق التغري إىل ذلك اخلرب امتنع تطرق التغري إىل املخرب عنه فإذا أخرب اهللا عن  وقوعه فذلك

  . )١() فكان تكليفه باإلميان تكليفًا مبا ال يطاقبعضهم بأنه ميوت على الكفر كان ترك الكفر منه حماالً

علم اهللا تعلق بأنه ال يؤمن، وخربه تعاىل تعلق بأنه ال يؤمن، وقدرته مل تتعلق خبلق : قال بعض احملققني(:ويقول
لوح احملفوظ، اإلميان فيه، بل خبلق الكفر فيه، وإرادته مل تتعلق خبلق اإلميان فيه، بل خبلق الكفر فيه، وأثبت ذلك يف ال

وأشهد عليه مالئكته وأنزله على أنبيائه، وأشهدهم عليه، فلو حصل اإلميان لبطلت هذه األشياء، فينقلب علمه جهالً، 
وكل ذلـك  ، وإشهاده باطالً، وإخبار املالئكة واألنبياء كذبا، )٢( وقدرته عجزا، وإرادته كرها ،وخربه الصدق كذبا

  .)٣()حمال

                                           

سة وحتقيق اجلزء التاسع ، درا٢٨٣-٩/٢٨١، املطالب العالية)٥٩ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: وانظر). ٧١ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(
  .٢٤١-٢٤٠، القضاء والقدر٣٥٦-٣٥٣يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية

، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر مـن كتـاب   ٢٨٣-٩/٢٨١املطالب العالية:وانظر).  ٧١ص١ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 . ٢٤١-٢٤٠، القضاء والقدر٣٥٦-٣٥٣املطالب العالية

 . يقصد األشاعرة )٣(
 ). ٤٩ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٢٥ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٠٦ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري )١(
 !!واحملبة والكرهالرضا يظهر هنا أن اإلرادة عنده مبعىن  )٢(
 ).١٦٤-١٦٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر).٨٨ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
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ن شأن العمل، ونفي تأثريه، فاهللا سبحانه وتعاىل خيتص برمحته مـن يشـاء،   التهوين م: رابعا
   )٢()١(:وخيتص بعذابه من يشاء، والعمل ليس علة للثواب

 ،٨٩: األعراف ��mx��w��v��u��t l:قوله (،٨٩: األعراف��mx��w��v��u��t �l:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
وثبت أن وإذا ثبت أنه كان يف األزل عاملًا جبميع املعلومات، ... ميع األشياءيدل على أنه تعاىل كان عاملًا يف األزل جب

والشقي من شقي  ،والسعيد من سعد يف علم اهللا ،وجفت األقالم ،لزم أنه ثبتت األحكام ،تغري معلومات اهللا تعاىل حمال
  . )٣()يف علم اهللا

سعيد، وعلى بعضهم بأنه شقي، ومن حكم اهللا  اعلم أنه تعاىل حكم اآلن على بعض أهل القيامة بأنه (:ويقول
. عليه حبكم، وعلم منه ذلك األمر امتنع كونه خبالفه، وإال لزم أن يصري خرب اهللا تعاىل كذبا، وعلمه جهالً، وذلك حمال

ثر حكم اهللا بالسعادة والشقاوة، هو الذي يؤ(، فـ)٤()فثبت أن السعيد ال ينقلب شقيا، وأن الشقي ال ينقلب سعيدا
   .)٥()يف حصول الشقاوة والسعادة

إرجاع األمور إىل جمرد إرادة حمضة، تعمل بال حكمة وال مصلحة، وال عـدل، وال  : خامسا
  :معىن

: اآلية سـؤال  يف (،٧: الفاحتة ��m���d��c��b���a��`��_��^���]��\��[l:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
فـإن   .إنه قدمي أو حمدث :قالفهذا العلم إما أن ي ،واجلناية عنه ،قبيحوهو أن غضب اهللا إمنا تولد عن علمه بصدور ال

مع علمه بأنه ال يستفيد من دخوله يف الوجود إال  ،ومل أخرجه من العدم إىل الوجود !؟فلم خلقه ،اكان هذا العلم قدمي
وأما إن كان ذلك  !؟كوينهوعلى ت ،كيف يعقل إقدامه على إجياده ،وألن من كان غضبان على الشيء !؟العذاب الدائم

ويتسلسل  ،وألنه يلزم أن يفتقر إحداث ذلك العلم إىل سبق علم آخر ،كان الباري تعاىل حمالً للحوادث ،االعلم حادثً
  .وهو حمال

   .)١()!ديفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يري :وجوابه 

                                           

، معـامل أصـول   )٢٥٣ص٢٦ج٩مـج (،)٨٢-٨١ص٢٣ج٨مج(،)١٦٨ص١٧ج٦مج(،)١٠ص١١ج٤مج(ري الكبريالتفس: انظر )١(
، اإلشارة يف علم ٢٠٣، القضاء والقدر٩/٢٣٤دار اجليل، املطالب العالية.،ط٣٨٣-٣٨٢، األربعني٩٥، املعامل يف أصول الفقه١٣٢الدين

 .  ١١٢الكالم
 . ٤٠٢-١٢/٤٠٠اللدنية باملنح احملمدية للقسطالينشرح العالمة الزرقاين على املواهب : انظر للفائدة)٢(
 ). ١٨٠ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
، )٢٢٧ص١٧ج٦مـج (، )١٤٥-١٤٤ص١٤ج٥مج(،)١٩٨ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري:وانظر). ٦١ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
 ).  ٢١ص٢٧ج٩مج(،)٦٤-٦٣ص٢٤ج٨مج(،)٥٥ص٢٤ج٨مج(،)٤٧ص٢٤ج٨مج(
 . )١٧٠ص٢٦ج٩جم(التفسري الكبري)٥(
 ). ٢٦٣ص١ج١جم(التفسري الكبري)١(
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����m�����¹��¸��¶���µ:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل �́�³��²��±��°���¯�����À��¿������¾��½��¼��»��º
��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Ál تعـاىل  قال( ،١٥٦: آل عمران:   

�mÐ��Ï��Î l  أن  :وتقريـره  ،أن املقصود منه بيان اجلواب عن هذه الشبهة :األول :وفيه وجهان� ،١٥٦: آل عمـران
ن إو ،ن حكمه ال ينقلـب إو ،ن علم اهللا ال يتغريإو ، تأثري لشيء آخر يف احلياة واملوتوال ،احمليي واملميت هو اهللا

 !؟فكيف ينفع اجللوس يف البيت من املوت  ،قضاءه ال يتبدل

 ،ا يف احلذر عـن القتـل  من كون اجلد واالجتهاد مفيد مينعإن كان القول بأن قضاء اهللا ال يتبدل  :ن قيلإف
وهذا  ،ا يف االحتراز عن عقاب اآلخرةقضاء اهللا ال يتبدل وجب أن مينع من كون العمل مفيدفكذا القول بأن  ،واملوت

وإذا كان اجلواب يفضي بـاآلخرة   ،تقرير األمر باجلهاد والتكليف :واملقصود من هذه اآليات ،مينع من لزوم التكليف
  !؟الًفيكون باط ،نفيه إىلكان هذا الكالم يقضي ثبوته  ،إىل سقوط التكليف

   .)١()يريدبل عندنا أنه يفعل ما يشاء وحيكم ما  ،ورعاية مصلحة ،حسن التكليف عندنا غري معلل بعلة إن :اجلواب

: ، مـن وجـوه  ٢ - ١: الفلق ��m��]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��Tl:يف قوله امللحدة طعن بعض(: ويقول
، فكيف أمـر بـأن   األول ضاء اهللا وال بقدره؟ فإن كانأن املستعاذ منه أهو واقع بقضاء اهللا وقدره، أو ال بق :أحدها

الشيء الذي قضيت بوقوعه، وهو ال : يستعيذ باهللا منه، وذلك ألن ما قضى اهللا به وقدره فهو واقع، فكأنه تعاىل يقول
  !وإن مل يكن بقضائه وقدره، فذلك يقدح يف ملك اهللا وملكوته! بد واقع، فاستعذ يب منه حىت ال أوقعه؟

أن املستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فال دافع له، فال فائدة يف االستعاذة، وإن كان معلوم الال وقوع، فال  :اوثانيه 
  !حاجة إىل االستعاذة

أن املستعاذ منه إن كان مصلحة، فكيف رغب املكلف يف طلب دفعه ومنعه، وإن كان مفسدة فكيف خلقه  :وثالثها 
  !وقدره ؟

  .)١( !)عما يفعلال يسأل  إنه :أن يقال، ال هذه الشبهاتواعلم أن اجلواب عن أمث 

؛ وذلك بزعمه أن اهللا حيبها ويرضـى  للمعاصي وبغضه هلا ألألألألبني تقدير اهللا املعارضة : سادسا
  :ا؛إذ قدرها ومل مينعها

  . )٢()ال نسلم أا مكروهة، بل هي منهي عنها( :يقول عن املعاصي 

اهللا تعاىل علم منه أنه يغويهم، ومسع (، ٨٢: ص ��m��ì��ë��ê���é��èl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  . )٣()!منه هذه الدعوى، وكان قادرا على منعه عن ذلك، والقادر على املنع إذا مل مينع كان راضيا به

                                           

 ). ٥٧-٥٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٩٤ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)١(
 ).١٧٣ص٢٤ج٨مج(،)٢١٢ص٢٠ج٧مج(، التفسري الكبري١٣٨اإلشارة يف علم الكالم: وانظر). ب/٢١٥ل/١(اية العقول )٢(
 ). ٢٣٥ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
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لـذي  اعلم أن أصحابنا قالوا احلـرف ا  (،٤٥: القلم ��m��`��_���^���]��\[��Zl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
كان الراضي باإلمهال العامل بتأديه إىل الطغيان ال بـد وأن   ،ا إىل الطغيانأن هذا اإلمهال إذا كان متأدي :ذكرناه وهو
١()!ا بذلك الطغيانيكون راضي( .  

باملعارضة بني الشرع والقدر، بأوضح عبارة، وأجلى نـص،   الرازيوبعد هذه النصوص اليت صرح فيها 
عندما يقف على نصوص أخرى جيمع فيها الرازي بني الشرع  ودهشةً رء، ويزداد حريةًوأصرح بيان، يتعجب امل

  !!والقدر، ويوفق بينهما

  :واحتجوا عليه من وجوه .الدعاء شيء عدمي الفائدة :ال بعض اجلهالق (:حيث يقول

 .حاجة إىل الدعاءفال  ،أن املطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع عند اهللا تعاىل كان واجب الوقوع :أحدها 
  .ا إىل الدعاءفال حاجة أيض ،وإن كان غري معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع

وإال لزم  ،أن حدوث احلوادث يف هذا العامل ال بد من انتهائها باآلخرة إىل املؤثر القدمي الواجب لذاته :وثانيها 
باآلخرة إىل  انتهائهاوإذا ثبت وجوب  ،حمال وكل ذلك ،وإما وقوع احلادث من غري مؤثر ،وإما الدور ،إما التسلسل
وكل ما مل يقـتض   ،كان واجب الوقوع ،اأزلي اقدمي ذلك املؤثر القدمي وجوده اقتضاء  اقتضىفكل ما  ،املؤثر القدمي

  .ة أثروملا ثبتت هذه األمور يف األزل مل يكن للدعاء ألبت ،ا كان ممتنع الوقوعا أزليقدمي املؤثر القدمي وجوده اقتضاء

وتركه ال ينقص  ،والدعاء ال يزيد فيها ،األقدار سابقة واألقضية متقدمة :ورمبا عربوا عن هذا الكالم بأن قالوا 
  !....؟فأي فائدة يف الدعاء ،ا منهاشيئً

ألن إقدام اإلنسان على الدعاء إن كان معلوم الوقوع فال فائدة يف  ؛أا متناقضة :عن الشبهة األوىل واجلواب
  .وإن كان معلوم العدم مل يكن إىل إنكاركم حاجة ،الكم بإبطال الدعاءاشتغ

واحلكمة اإلهلية تقتضي أن يكـون   ،كيفية علم اهللا تعاىل وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول :مث نقول 
ف مع االعتراف وذا الطريق صححنا القول بالتكالي ،م العبوديةتا بني الرجاء وبني اخلوف اللذين ما تالعبد معلقً

  .بإحاطة علم اهللا بالكل وجريان قضائه وقدره يف الكل

أم أمـر   ،أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منـه  :فقالوا  >وهلذا اإلشكال سألت الصحابة رسول اهللا   
   .)١("فكل ميسر ملا خلق له ،اعملوا"   :قال !؟ففيم العمل إذن :فقالوا ".بل شيء قد فرغ منه" :فقال !؟يستأنفه

مث ألزمهم  ،فرهبهم سابق القدر املفروغ منه ،علقهم بني األمرين ×فإنه  :فانظر إىل لطائف هذا احلديث 
 ،ومل يترك أحد األمرين لآلخـر  ،فلم يعطل ظاهر العمل مبا يفيد من القضاء والقدر ،العمل الذي هو مدرجة التعبد

                                           

 ). ٩٧ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
، وبنحوه أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب موعظة احملدث عند القرب، ١١/٣٩٦،)١٤١٩٢(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، برقم )١(

خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابـة رزقـه وأجلـه وعملـه وشـقاوته      ، مسلم، كتاب القدر، باب كيفية ٢٦٨وقعود أصحابه حوله، 
 . ٢٠٤٠-٤/٢٠٣٩،وسعادته
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أنه ميسر يف أيام حياته للعمل  :يريد  ".ل ميسر ملا خلق له ك" :فقال ،أن فائدة العمل هو املقدر املفروغ منه :وأخرب
  .)١()وجوده الذي سبق له القدر قبل 

اعلم أن اإلنسان مأمور بأن يراعي األسباب املعتربة يف هذا العامل، ومأمور أيضا بأن يعتقد وجيزم بأنه (:ويقول
در، فإن اإلنسان مأمور بأن حيذر عن األشياء املهلكـة  ال يصل إليه إال ما قدره اهللا تعاىل، وأن احلذر ال ينجي من الق

واألغذية الضارة، ويسعى يف حتصيل املنافع ودفع املضار بقدر اإلمكان، مث إنه مع ذلك ينبغي أن يكون جازما بأنه ال 
  . )٢()يصل إليه إال ما قدره اهللا، وال حيصل يف الوجود إال ما أراده اهللا

د من إقامة الطاعات واالحتراز عن املعاصي والسيئات، مع أنا نعتقد أن السعيد من ال نزاع يف أنه ال ب (:ويقول
هنا نأكل ونشرب وحنترز عن السموم وعن الـدخول يف  اسعد يف بطن أمه وأن الشقي من شقي يف بطن أمه، فكذا ه
عليه أن يسعى بأقصى اجلهـد   احلق أن العبد جيب]فـ...[النار، مع أن املوت واحلياة ال حيصالن إال بتقدير اهللا تعاىل 

والقدرة، وبعد ذلك السعي البليغ واجلد اجلهيد فإنه يعلم أن كل ما يدخل يف الوجود فال بد وأن يكون بقضـاء اهللا  
  . )٣()تعاىل ومشيئته وسابق حكمه وحكمته

 لقائل(، ٧١: النساء ��m��p��o��n��m��l��k���j��i��h��g��fl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
ذلك الذي أمر اهللا تعاىل باحلذر عنه إن كان مقتضى الوجود مل ينفع احلذر، وإن كان مقتضـى العـدم ال   : أن يقول

 ، )١("املقدور كائن واهلم فضل: "وعنه عليه الصالة والسالم قال !باحلذر عبث األمرحاجة إىل احلذر، فعلى التقديرين 
إن: ولفنق !؟)٢("احلذر ال يغين من القدر": اوقيل أيض إن كـان  : قـال صح هذا الكالم بطل القول بالشرائع، فإنه ي

 اإلميـان ، وإن كان من أهل الشـقاوة مل ينفعـه   اإلميانمن أهل السعادة يف قضاء اهللا وقدره فال حاجة إىل  اإلنسان
باحلـذر   ألمراأنه ملا كان الكل بقدر كان  :والطاعة، فهذا يفضي إىل سقوط التكليف بالكلية، والتحقيق يف اجلواب

؟أي فائدة يف احلذر: يف القدر، فكان قول القائل ا داخالًأيض! كالم؛اا متناقض ا فـأي  ألنه ملا كان هذا احلذر مقدر
  .)٣()فائدة يف هذا السؤال الطاعن يف احلذر

                                           

 . ٨٥-٨١لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات: وانظر). ٩٩-٩٧ص٥ج٢جم(التفسري الكبري)١(
 ).٢٥٩ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٧٥ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٤٤ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٧٥ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
فيمـا  : زدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس، كما ذكر ذلك الثعاليب يف كتابه يف الباب الرابعليس هذا حبديث، وإمنا هو من كالم ي)١(

 .٦٠جاء من األمثال واحلكم عن ملوك اجلاهلية، اإلعجاز واإلجياز للثعاليب،
)٢(عن ابن عباس، أخرجه الفريايب يف القدر، برقمهذا القول وي ر)٢/٨٧١،)٤٥٠(، واآلجري يف الشريعة، بـرقم ٢٢٤، صفحة)٣٠٦ ،

، وصـححه احلـاكم، املسـتدرك،    ٨/٤٧٠، والسـيوطي يف الـدر املنثـور   ٤٨٤/ ٢،)١٨٥(والبيهقي يف القضاء والقـدر، بـرقم  
   .٥٢٣،صفحة)٥٣٧(اجلامع الصحيح يف القدر، برقم: ، وانظر٢/٤١٤،)٣٣٩١(برقم

 ).١٧٧ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
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 ��m��n��p���ol:قال إمنا(، ٦٣: املؤمنون ��m��q��p���o��n��m��l��k��j��il:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
ملا  فوجب أن يعملوها ليدخلوا ا النارألا مثبتة يف علم اهللا تعاىل، ويف حكم اهللا، ويف اللوح احملفوظ،  ، ٦٣: املؤمنون

   .)١()من الشقاوةسبق هلم من اهللا 

�m��d�������c��b��a��`��_��^��]��\[���Z�������Y����X����W��V��U: ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
f��e������|�����{��z��y���x��wv��u��t��s����r��q��p��o��n����m���l����k��j��ih��gl ٤ – ٢: التغــابن ،

، واإلصرار عليه فأي خلقهم مل يفعلوا إال الكفر، وقد سبق يف علمه أنه إذا أنه تعاىل حكيم: األول :يف اآلية مباحث(
ا أن أفعاله كلها على وفق احلكمة، وخلـق هـذه   علمن ،إذا علمنا أنه تعاىل حكيم :نقولدعته إىل خلقهم؟  حكمة

بل الـالزم أن يكـون    ،، وال يلزم من عدم علمنا بذلك أن ال يكون كذلكالطائفة فعله، فيكون على وفق احلكمة
  .)٢()!!خلقهم على وفق احلكمة

ساد الفطـرة  وف ،إن اهللا فطر عباده على الصحة والسالمة(( :ورحم اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية حني قال
  .)٣())!!فقل من يوجد له كالم فاسد إال ويف كالمه ما يبني فساد كالمه األول ويظهر به تناقضه ،عارض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 ). ١٠٩ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٢ص٣٠ج١٠مج(الكبريالتفسري  )٢(
 . ٣/٣٠٣منهاج السنة )٣(
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: نقد موقف الرازي من املرتبة األوىل من مراتب القضاء والقـدر : املطلب األول
  .ماعةمرتبة العلم على ضوء عقيدة أهل السنة واجل

وافق الرازي أهل السنة واجلماعة يف إثبات علم اهللا األزيل، الشـامل للكليـات واجلزئيـات، والواجبـات     
  .واملمتنعات واملمكنات، وأنه تعاىل علم املاضي، واحلال، واملستقبل، وعلم املعدوم لو كان كيف يكون

  :إال أنه خالف السلف يف أمور

 .مفهوم القدر الذي جيب اإلميان بهإخراجه اإلميان بعلم اهللا السابق عن  - ١

 .تأثره باملعتزلة، حيث قال بعينية الصفة - ٢

حيث قصره على العقل فحسب، ونفى إثباته باإلمجـاع، فاسـتدل بالعقـل     ألطريق إثبات العلم هللا  - ٣
اعتمادا، وبالنقل اعتضادا، لكنه اضطرب فاستدل بالفطرة وقرر بأا أقرب إىل القبول مـن تقسـيمات   

 !العقل

 .ضطرابه يف مسألة جتدد العلم، فهو بني مثبت له ونافا - ٤

استدالله بالعلم على اجلرب، وزعمه بأن علم اهللا السابق مانع للعبد عن الفعل، وأن االعتـراف بعلـم اهللا    - ٥
 !السابق بكيفية أحوال العباد، وعلمه باجلزئيات اعتراف باجلرب

  :الرد عليه من وجوه -بعون اهللا تعاىل-وسيكون 

  :مكانة اإلميان بعلم اهللا األزيل السابق احمليط بكل شيء من القدر: األول الوجه
  :وتتضح هذه املكانة بأمرين

علم يف األزل مجيع ما هو خالق، وأنه علم مجيع أحوال خلقه وأرزاقهـم   ألأن اإلميان بأن اهللا : األمر األول
ن منهم من أهل النار، من قبل أن خيلقهم، ومـن  وآجاهلم وأعماهلم وسعادم وشقاوم، ومن منهم من أهل اجلنة وم

قبل أن خيلق اجلنة والنار، علم دق ذلك وجليله، وكثريه وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعالنيته، ومبدأه ومنتهاه، كل 
  . ،أصل من أصول اإلميان بالقدر)١(ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى امسه العليم

  :وقد أكد على هذا املعىن األئمة

  .)٢())العلم والكتاب والكلمة واملشيئة :اعلم أن أصل القدر((:-:-يقول أبو حممد اليمين 

  

                                           

 .  ١٠٩١-٣/١٠٨٦،  ٣١٠-١/٣٠٤معارج القبول بشرح سلم الوصول:انظر )١(
  . ٣٥٩-١/٣٥٨عقائد الثالث والسبعني فرقة، أليب حممد اليمين )٢(
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أنه عامل باألمور املقـدرة قبـل   : أحدها: أصوالً عظيمة يتضمن..القدر((:-:-)١(شارح الطحاويةويقول 
   .)٢())فالقدر يتضمن العلم القدمي والعلم باجلزئيات...كوا، فيثبت علمه القدمي

  .)٣())وكتابة مقادير اخلالئق..اإلميان بالقدر يتضمن اإلميان بعلم اهللا القدمي((:قولوي

ك وتعاىل قدر األشياء أن اهللا تبار: ومعناه ،اعلم أن مذهب أهل احلق إثبات القدر ((:-:- )٤(ويقول النووي
خمصوصة فهي تقـع علـى    وعلى صفات سبحانه وتعاىلأا ستقع يف أوقات معلومة عنده  يف القدم، وعلم سبحانه

  .)٥())حسب ما قدرها سبحانه وتعاىل

اإلميان بالقدر هو اإلميان بتقدم علم اهللا سبحانه مبا يكون من أكسـاب اخللـق   ((:-:-)١(البيهقيويقول 
  .)٢())وصدور مجيعها عن تقدير منه، وخلق هلا خريها وشرها، وغريها من املخلوقات

�m��á��à���ß��Þ: وقوله((،٤٩: القمر �m���ã��������â��á��à�����ß��Þl:له تعاىلعند تفسريه لقو-:-)٣(ويقول ابن كثري

���ã��������âl كقوله٤٩: القمر ، :�m���Ã���Â����Á�����À��¿��¾l وكقوله ،٢: الفرقان :�m��w��v����u��t��s��r��q��p��o

                                           

 ،سنة إحدى وثالثـني وسـبعمائة   :لدو ،فقيه ،علي بن علي بن حممد بن أيب العز، احلنفي الدمشقي: ابن أيب العز :شارح الطحاوية)١(
األعـالم  ، ٣/٨٧الثامنـة  املائةالدرر الكامنة يف أعيان : انظر. ، من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاويةسنة اثنتني وتسعني وسبعمائة :تويفو

 .٣١٣/  ٤للزركلي 
 . ٢٧٤شرح العقيدة الطحاوية )٢(
 .٢٧٣شرح العقيدة الطحاوية)٣(
مولده ووفاتـه يف  ، عالمة بالفقه واحلديث ،بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين، النووي، الشافعي أبو زكريا حيىي: النووي)٤(

ا بأنواعه مـن  عارفً، >كان حافظاً حلديث رسول اهللا وستمائة ولد سنة إحدى وثالثني ، ليها نسبتهإو) من قرى حوران، بسورية( ىنو
ال يضيع له وقت يف ليل وال ار  ،قد صرف أوقاته كلها يف أنواع العلم والعمل بالعلم ه،واستنباط فقه ،وغريب ألفاظه ،صحيحه وسقيمه

املنـهاج يف   :من تصـانيفه ، مات سنة سبع وسبعني وستمائة، حىت يف ذهابه يف الطريق يكرر أو يطالع ،إال يف وظيفة من االشتغال بالعلم
 البـن شـهبة،   طبقات الشـافعية : انظر. تبيان يف آداب محلة القرآنوكتاب ال ،وكتاب رياض الصاحلني ،وكتاب األذكار ،شرح مسلم

 .١٥٠-١٤٩/ ٨األعالم للزركلي ، ٢٠٠-٢/١٩٤
 . ١/٢٦٩شرح صحيح مسلم لإلمام النووي )٥(
أوحـد  ربع ومثانني وثلثمائة، وتويف سنة مثان ومخسني وأربعمائة، كان أسنة ، ولد بكر أيبب يكىن أمحد بن احلسني بن علي، :البيهقي) ١(

ا  من الدنيا بالقليل، كثري العبادة والورع، من أكثر الناس نصـر  اقانع ،اأصولي ا حمدثاًواحلفظ والفقه والتصنيف، فقيه اإلتقانأهل زمانه يف 
ومن  ،مذهبه لتصانيفه يف نصرة ة؛ة إال البيهقي فإن له على الشافعي منما من شافعي إال وللشافعي عليه من :حىت قيل عنه ملذهب الشافعي،

. ، وغريهـا وكتاب االعتقـاد  ، وكتاب القضاء والقدر،وكتاب البعث والنشور ،كتاب األمساء والصفات، وكتاب دالئل النبوة: تصانيفه
 للزركلـي  ، األعـالم ٢٢٨-١/٢٢٦، طبقات الشافعية، البن قاضي شـهبة،  ١٢/٥٥٦، البداية والنهاية٧٦-١/٧٥وفيات األعيان:انظر

١/١١٦ . 
 . ١٤٥قاد واهلداية إىل سبيل الرشاداالعت )٢(
، مـن  ولد يف سنة إحدى وسبعمائة ،الشافعي ،مث الدمشقي ،عمر بن كثري بن ضوء القرشي البصريبن  إمساعيلالفداء  أبو: ابن كثري)٣(

ـ  إمام، حافظ، مؤرخ، مفسر، ، -:-تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية  م يف التـاريخ  اشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رئاسـة العل
= 
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��{���z���y��xl أي، ٣ – ١: األعلى :ذه اآلية الكرمية أئمةُ السنة علـى  ا، وهدى اخلالئق إليه؛ وهلقدر قدر ذا يستدل
   .)١())وكتابته هلا قبل برئها ،إثبات قَدر اهللا السابق خللقه، وهو علمه األشياء قبل كوا

بل قد عد العلماء اإلميان بعلم اهللا السابق املرتبة األوىل من مراتب اإلميان بالقضاء والقدر، يقول ابـن القـيم       
 :املرتبة األوىل :وهي أربع مراتب، القضاء والقدر اليت من مل يؤمن ا مل يؤمن بالقضاء والقدر مراتبيف  ((:-:-
  .)٢())الرب سبحانه باألشياء قبل كوا معل

اإلميان بأن اهللا تعاىل سـبق يف  : إحدامها :واإلميان بالقدر على درجتني ((:-:-)٣(ويقول ابن رجب احلنبلي
وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإجيادهم، ومن هو منهم من أهل اجلنة، ومـن أهـل    علمه ما يعمله العباد من خري

كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمـال   ألعماهلم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه النار، وأعد هلم الثواب والعقاب جزاًء
   .)٤())العباد جتري على ما سبق يف علمه وكتابه

ر إنكار علم اهللا السابق، والزعم بأنه سبحانه وتعاىل ال يعلم أفعال العباد أن أصل القول بنفي القد: األمر الثاين
  .إمنا يعلمها سبحانه بعد وقوعها: إال بعد وجودها، وأا مستأنفة العلم، أي

 وغلـظ  ب ابن عمروتربأ منهم  ي والقائلون ذا القول جموس األمة الذين حدثوا يف زمان الصحابة
، وعامة ما يوجد من كالم الصـحابة واألئمـة يف ذم   )١(ل منهم أعماهلم بدون اإلميان بالقدرعليهم، وأخرب أنه ال يقب

.......  

                                           
= 

وكتاب التاريخ الكبري املسمى بالبداية  ،تفسري القرآن العظيم :له عدة مصنفات منها ،تويف سنة أربع وسبعني وسبعمائة ،واحلديث والتفسري
 .٣٢٠/  ١األعالم للزركلي ، ٤٠-١/٣٩إنباء الغمر بأبناء العمر :انظر. املؤلفاتمن  وغري ذلك ،جامع املسانيدكتاب و ،والنهاية

 . ٤/٢٦٧تفسري ابن كثري )١(
 . مكتبة العبيكان.،ط١/١٣٣شفاء العليل )٢(
حمدث، حافظ، فقيه، ،محد بن رجب بن احلسن البغدادي، الدمشقي، احلنبلي، الشهري بابن رجب أعبد الرمحن بن  :ابن رجب احلنبلي)٣(

ولد ببغداد سـنة سـت   ، وقرأ القرآن بالروايات ،ى معانيها علا واطالعمهر يف فنون احلديث أمساء ورجاالً وعلالً وطرقً، ، مؤرخأصويل
الدرر : انظر. ، شرح صحيح الترمذيجامع العلوم واحلكمذيل طبقات احلنابلة، : من مصنفاتههـ، ٧٩٥وثالثني وسبعمائة، ومات سنة 

-٢/٧٤معجم املـؤلفني  ، ٢٩٥/  ٣ركلي األعالم للز،  ٤٦٠/  ١إنباء الغمر بأبناء العمر  ،٣٢٢-٢/٣٢١الثامنة  املائةالكامنة يف أعيان 
٧٥ . 

تقرير شيخ اإلسالم، والشيخ ابن باز، رمحهما اهللا لذلك، يف كتاب حاشية العالمة حممد بـن  : وانظر. ١/١٠٣جامع العلوم واحلكم )٤(
 . ٨٧مانع على العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم مع تعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، 

فانطلقت أنا ومحيد بن عبد  .كان أول من قال يف القدر بالبصرة معبد اجلهين :"م يف صحيحه بسنده عن حيىي بن يعمر قالأخرج مسل )١(
فوفق لنا عبد اهللا  .فسألناه عما يقول هؤالء يف القدر غا من أصحاب رسول اهللا لو لقينا أحد :الرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين فقلنا

 :فقلت .فظننت أن صاحيب سيكل الكالم إيلّ .أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله .فاكتنفته أنا وصاحيب . املسجدبن عمر بن اخلطاب داخالً
 :قال .وأن األمر أنف .وأم يزعمون أن ال قدر ،وذكر من شأم ،ويتقفرون العلم ،إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن !أبا عبد الرمحن

فأنفقه ما قبل  الو أن ألحدهم مثل أحد ذهب !والذي حيلف به عبد اهللا بن عمر .وأم برآء مين ، بريء منهمفإذا لقيت أولئك فأخربهم أين
= 
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 . )٢(يعين به هؤالء )١(القدرية

يف معرض حديثه عن أقسام الناس املنتسبني إىل اإلسالم يف علم اهللا باعتبار تعلقه  -:-يقول شيخ اإلسالم 
مل يعلم أفعال :وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون .م احملدثات إال بعد حدوثهاأنه ال يعل :القول الثاين ((:باملستقبل

وهم غالة القدرية الذين حدثوا يف زمان  ،مل يسبق القدر بشقاوة وال سعادة :وأن األمر أنف ،العباد إال بعد وجودها
   .)٣())على تكفري قائل هذه املقالة ..وقد نص األئمة ،ابن عمر وتربأ منهم

ومن هؤالء غالة القدرية الذين ينكـرون   ،قد نص األئمة على أن من أنكر العلم القدمي فهو كافر ((:لويقو
  .)٤())والقائلون بالبداء من الرافضة وحنوهم ،علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوها

  :ولذلك مل يكفر األئمة القدرية إذا أقروا بالعلم

  مل أل إن اهللا: الذي يقـول : القدري الذي يستتاب؟ قال أنه سئل عن((:-:-مالكفقد روي عن اإلمام 
  .)٥())يعلم ما العباد عاملون حىت يعملوا

أن : الذين يقولون(( :من القدرية؟ فقال: ، فقيل له))يستتابون فإن تابوا وإال قتلوا: أنه قال يف القدرية((وعنه 
  .)٦( ))اهللا ال يعلم الشيء قبل كونه

إن اهللا مل يعلم الشـيء حـىت يكـون هـذا     : القدري الذي يقول((:أنه قال -:-م أمحدوروي عن اإلما
  .)١())كافر

إذا جحد العلم يستتاب فـإن تـاب وإال   ((:وقال .)٢(عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم -:-وقد سئل
  .)٣())قُتل

  

                                           
= 

وبيان  ،ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل ،بيان اإلميان واإلسالم واإلحسانكتاب اإلميان، باب ". اهللا منه حىت يؤمن بالقدر
 . ٣٧-١/٣٦، من بالقدر وإغالظ القول يف حقهالدليل على التربي ممن ال يؤ

 . ٨٠١-٤/٧٨١يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي: انظر اآلثار الواردة يف ذم الصحابة والتابعني للقدرية )١(
 . ٢٧٤-٢٧٣شرح العقيدة الطحاوية: انظر )٢(
 . ٨/٤٥٠جمموعة الفتاوى: وانظر. ١٧٨-١/١٧٧جامع الرسائل )٣(
 . ٩/٣٩٦درء التعارض )٤(
 . ٤/٨٠٨،)١٣٥٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، رقم )٥(
 . ٤/٧٧٦،)١٣٠١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي، رقم)٦(
 . ١٤٣-١/١٤٢، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة٣/٥٢٩، )٨٦٤(السنة للخالل، رقم )١(
 . ٣/٥٣٢،)٨٧١(، رقمالسنة للخالل )٢(
 . ٣/٥٣٢،)٨٧٣(السنة للخالل، رقم )٣(
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  .)١())أرى أن يستتيبه إذا جحد العلم((:وعنه أنه قال

الـذين  ": هم جموس هذه األمة":غ القدرية الذين قال رسول اهللا((:أنه قال-:-عن اإلمام الشافعيوروي 
  .)٢())إن اهللا ال يعلم املعاصي حىت تكون: يقولون

احلكم أنه من جحـد العلـم   ((:أنه سئل ما احلكم يف القدرية؟ قال -:-)٣(وروي عن أيب يوسف القاضي
  .)٤())أستتيبه، فإن تاب وإال قتلته

قد علم أفعال العباد وكل ما هم عـاملون؛   ألفمن جحد أن اهللا ((:-:-)٥(يربكة العوقال اإلمام ابن بط
  .)٦())فقد أحلد وكفر

وذا ظهرت مكانة اإلميان بعلم اهللا السابق من اإلميان بالقدر؛ إذ اإلميان ذه املرتبة أصل من أصول اإلميـان  
إخراج اإلميان بعلم اهللا السـابق عـن    رره الرازي من بالقدر، وإنكارها إنكار للقدر، ومنكرها كافر، وبه يبطل ما ق

وهلذا كان ..القضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته((:-:-مفهوم القدر الذي جيب اإلميان به، يقول ابن القيم
فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غالم الذين كفرهم السلف واألئمة، وتـربأ منـهم   : املنكرون للقدر فرقتني

  .)١())لصحابةا

  

  

  

  

                                           

 .٤/٧٨٥،)١٣١٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي، رقم)١(
 .٤/٧٧٩،)١٣٠٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي، رقم :وانظر. ١/٤١٣مناقب الشافعي للبيهقي )٢(
، ولد سنة ثالث عشرة ومائة، إمام، حافظ، عالمة، فقيه صاحب أيب حنيفة ،األنصاري الكويف يعقوب بن إبراهيم: أبو يوسف القاضي)٣(

أبو يوسف صاحب حديث وصـاحب  : اأيض قالو ،ا وال أثبت منهليس يف أصحاب الرأي أحد أكثر حديثً: ابن معني العراقني، قال عنه
وقـال   .ومن طلب الدين بالكالم تزندق ،ال بالكيمياء أفلسومن طلب امل ،من طلب غرائب احلديث كذب: ، من أقوال أيب يوسفسنة
٣٩٠ -٦/٣٧٨وفيـات األعيـان  :انظر. مات سنة اثنتني ومثانني ومائة ،واجلهل باخلصومة والكالم علم ،اخلصومة والكالم جهل: اأيض ،

 .١٢٨-١٢٧طبقات احلفاظ
 .٤/٨٠٩،)١٣٥٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي، رقم)٤(
مام قدوة، عابد فقيه حمدث، شـيخ  إاهللا بن حممد بن حممد بن محدان العكربي احلنبلي، ابن بطة،  عبد اهللا، عبيدأبو : ابن بطة العكربي)٥(

ـ تويف سنة سبع ومثانني وثـالث ما  ،مل يبلغه خرب منكر إال غريه ،ا باملعروفكان جماب الدعوة، أمار ،أحد علماء احلنابلة ، والعراق ، ةئ
-١٦/٥٢٩سري أعالم النبالء :انظر. و التفرد والعزلة ،والسنن ، على أصول السنة والديانة  واإلبانةالشرح : تزيد على مئة، منهايفه تصان
 . ١٩٧/  ٤األعالم للزركلي ، ٣٩١-١١/٣٩٠البداية والنهايةمؤسسة الرسالة، . ، ط٥٣٣

 . ٢/٤٥)القدر(اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الكتاب الثاين)٦(
 . ١٩٧-١/١٩٦طريق اهلجرتني )١(
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  :أدلة ثبوت علم الرب سبحانه األزيل السابق احمليط جبميع األشياء قبل كوا:الوجه الثاين
  .وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل

  :األدلة من الكتاب والسنة-أ

فأما إثبات ((:-:-يقول شيخ اإلسالم. اآليات واألحاديث الدالة على ذلك كثرية وشهرية يطول استقصاؤها
بل كل ما أخرب اهللا به قبل كونه  ،حصرففي القرآن واحلديث واآلثار ما ال يكاد ي ،علمه وتقديره للحوادث قبل كوا

. )١())وقد أخرب بـذلك  ،وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون ،فقد علمه قبل كونه
  :ذلكوفيما يلي ذكر بعض األدلة الدالة على 

 :األدلة من القرآن الكرمي-١

½��¾��¿����m��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É�����È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À:قوله تعـاىل  -

���ß��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ól مفـاتح   غ، وقد فسر رسـول اهللا  ٥٩: األنعام
�m�Á��À����¿��¾��½���Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��Ä���Ã��Â: مفاتح الغيب مخس:"الغيب بقوله

���Û��Ú��Ù��Ø������×��ÖÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���ÏÎ��Í��Ìl ٢(" ٣٤: لقمان(  . 

وال يعلم ما تغيض األرحام  ،ال يعلم ما يف غد إال اهللا :مفاتح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا:"×وقال 
وال يعلم مىت تقوم الساعة  ،بأي أرض متوت وال تدري نفس ،وال يعلم مىت يأيت املطر أحد إال اهللا، إال اهللا
 . )٣("إال اهللا

عامل ما غاب من اإلحساس : ، أي٢٢: احلشر ��m���xw���v��u��ts������r��q��p��o��n��ml:قوله تعاىل -
: إذ الغيب،)١(اآلخرة والدنياأو عامل با كان وما يكون، أو عامل مب عامل السر والعالنية،، أو وما حضر

 . )٢(ما شاهدوه وما علموه :والشهادة ،عباد مما مل يعاينوه ومل يعلموهما غاب عن ال

، ٧٠: احلـج  ��m��¦���¥��¤��£��¢�������¡���~��}���|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r��ql:قوله تعاىل -
، وأثبت ذلك عنده يف كتاب، فكتابته السابقة )٣(فاهللا سبحانه علم ما هو خالق، وما خلقه عاملون

 . )٤(احملفوظ تدل على علمه باألشياء قبل كوا يف اللوح

                                           

 . ١/١٨٣جامع الرسائل )١(
 . ٩٦٠، ٥٩: األنعام �m�ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��¾l:البخاري، كتاب التفسري، باب )٢(
 . ٩٨٢نقص، : غيض ،٨: الرعد ��m�����r��q��p��o��n��m��l��k��jl:البخاري، كتاب التفسري، باب)٣(
 . ٥/٢٤٦مع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريفتح القدير اجلا: انظر )١(
 . ٤/٣٦٩تفسري البغوي )٢(
 .٧/٣٨٢جمموعة الفتاوى: انظر )٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٣٣شفاء العليل )٤(
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 أل ،  فقد علـم اهللا ٣٢: النجم ��m��̈§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}��|��{��zl:قوله تعاىل -
 .  )١(من كل نفس ما هي عاملة، وما هي صانعة، وإىل ما هي صائرة

���m�R��Q��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��E��D��C��B��A:قوله تعاىل -
��_���^��]��\��[��Z��Y��XW��V��U��T���Sl  فاملالئكة قد علمت ما يفعل بنو ، ٣٠: البقـرة

ـ  ، أعلم مبا علمهم إياه سبحانهفيكون  ، بإعالم اهللا سبحانه هلم،آدم من الفساد وسفك الدماء  اهللاف
بشيء مـن   حييطونفإم ال  ،أعلم مبا سيكون من خملوقاته الذين ال علم هلم إال ما علمهم سبحانه

وقد علم سبحانه من إبليس املعصية، وخلقه هلا، وعلم من آدم الطاعة، وخلقه . )٢(علمه إال مبا شاء
  .  )٣(هلا، وكان من علمه أنه سيكون من تلك اخلليقة أنبياء ورسل وقوم صاحلون وساكنو اجلنة

¤��¥��¦§��¨����¡��¢��£��m:ما أوحاه اهللا سبحانه إىل أنبيائه مما سيكون، ومنه قوله تعاىل -

��¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ´���³���²��±��°��¯��®��¬��«��ª���©

��Á��Àl وهو صلح احلديبية، فإن بسببه حصل من مصاحل الدين والـدنيا، والنصـر،   ٢٧: الفتح ،
وظهور اإلسالم، وبطالن الكفر ما مل يكون يرجى قبل ذلك، وتكلم املسلمون بكلمـة اإلسـالم   

وأصحابه أوىل باحلق واهلـدى،   غ أدلته جهرة ال خيافون، وعلم العام واخلاص أن حممداوبراهينه و
وأن أعدائهم ليس بأيديهم إال العدوان والعناد، إىل غري ذلك من األمور اليت علمها اهللا سبحانه، ومل 

 . )٤(يعلمها الصحابة، وهلذا مساه فتحا

 ���m��¤��£���¢�����¡�������~��}l:وقوله ،١٢٤: األنعام��mÇ��Æ��Å���Ä���Ã �l:قوله تعاىل -

على علم منا بأم أهل لالختيار، فاخترناهم عاملني م وبأحواهلم، ومـا يقتضـي   : ، أي٣٢: الدخان
وذكر علمه الدال  ،وحكمته يف اختياره إياهم ،كر سبحانه اختيارهمفذاختيارهم من قبل خلقهم، 

 .  )١(علمه مبا يف اختياره من خلقه مما ال يعلمونه، وهذا يدل على تيارهخعلى مواضع حكمته وا

��m���WV���U��T��S��R��Q��P��ON��M��L��K���J��I��H��GF���E���D��C��B��A:قوله تعاىل -

��]��\�����[��Z��Y��Xl ٢١٦: البقرة ،بن سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه مـن املصـلحة   ي
 ،ما لنفور الطبعإو ،ما لعدم العلمإوهم قد يكرهونه  ،أمرهم بهاليت اقتضت أن خيتاره وي ،واملنفعة هلم

 . )٢(علمه مبا يف عواقب أمره مما ال يعلمونهيدل على هذا و

                                           

 . ٢/١٨٥،)١٦٨١(، برقم)القدر(، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الكتاب الثاين،٢٨١،)٤٤٢(القدر للفريايب، برقم )١(
 .  ٤٦٦-٤٦٥،  الرد على املنطقيني٤٩٥-٨/٤٩١، ٣٨٣-٧/٣٨٢جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 .مكتبة العبيكان. ، ط١/١٣٣شفاء العليل: انظر )٣(
 .مكتبة العبيكان. ، ط١٤٧-١/١٤٦شفاء العليل: انظر)٤(
 .مكتبة العبيكان. ، ط١٤٤-١/١٤٢شفاء العليل: انظر)١(
 .تبة العبيكانمك. ، ط١/١٤٤شفاء العليل: انظر)٢(
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  ..)١(إىل غري ذلك من اآليات الدالة على علمه سبحانه السابق باألشياء قبل كوا

  

 :من السنةاألدلة -٢

)٢(عمران بن حصنين ع -
 :فقـال  :قال ؟علم أهل اجلنة من أهل الناريا رسول اهللا أ :قيل:"قال ا

قد علم  ألأن اهللا  غ فأخرب. )٣("كل ميسر ملا خلق له :قال ؟ففيم يعمل العاملون :قيل :قال .نعم
أهل اجلنة من أهل النار، وهذا يدل على علمه سبحانه األزيل مبا اخللق عاملون، وعلمه باألشياء قبل 

 . كوا

، )٤("اهللا أعلم مبا كانوا عاملني :فقال ،عن أوالد املشركني غيب ئل النس:"قال بعن ابن عباس  -
اهللا أعلم مبا كـانوا عـاملني، لـو    : واملعىن. )٥("اهللا أعلم مبا كانوا عاملني إذ خلقهم:" ويف رواية

وما ال يكون لو كان كيف  ،وما يكون ،بيان ملذهب أهل احلق أن اهللا علم ما كان، وفيه )١(عاشوا
 . )٢(كان يكون

إشارة إىل أنه سبحانه كان يعلم ممـا  " اهللا أعلم مبا كانوا عاملني "  :ويف قوله:((-:-يقول ابن القيم  
كانوا عاملني لو عاشوا، وأن من يطيعه وقت االمتحان كان ممن يطيعه لو عاش يف الدنيا، ومن يعصـيه  

يكن لو كـان كيـف كـان     حينئذ كان ممن يعصيه لو عاش يف الدنيا، فهو دليل على تعلق علمه مبا مل
 .)٣())يكون

وأسـألك مـن    ،وأستقدرك بقدرتك ،اللهم إين أستخريك بعلمك:"يف حديث االستخارة غقوله  -
اللهم إن كنت تعلم أن  .وأنت عالم الغيوب ،وال أعلم وتعلم ،فإنك تقدر وال أقدر ،فضلك العظيم

فاقدره يل ويسره يل  -مري وآجلهعاجل أ :أو قال -هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري
يف  :أو قـال  -وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري ،مث بارك يل فيه

                                           

 . ١٠٩١-٣/١٠٨٦، ٣١٠-١/٣٠٤معارج القبول: انظر )١(
غـزوات،   غيكىن أبا جنيد، أسلم عام خيرب، وغزا مع رسول اهللا ، عمران بن حصني بن عبيد بن خلف بن عبد م اخلزاعي الكعيب)٢(

تويف بالبصرة سنة اثنـتني   ،وة، ومل يشهد الفتنةجماب الدعوكان كان من فضالء الصحابة، ،بعثه عمر بن اخلطاب إىل البصرة، ليفقه أهلها
 . ٢٧-٥/٢٦، اإلصابة يف متييز الصحابة٢٧٠-٤/٢٦٩، أسد الغابة،٥٢١االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر. ا ومخسني

يف بطـن  اب كيفية خلق اآلدمي ، ومسلم واللفظ له، كتاب القدر، ب١٣٨٩البخاري، كتاب القدر، باب جف القلم على علم اهللا، ) ٣(
 .٤/٢٠٤١،وشقاوته وسعادته ،وكتابة رزقه وأجله وعمله ،أمه
 . ١٣٨٩البخاري، كتاب القدر، باب اهللا أعلم مبا كانوا عاملني)٤(
 .٤/٢٠٤٩، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني ،باب معىن كل مولود يولد على الفطرةمسلم، كتاب القدر،  )٥(
 . ٨/٦٩جمموعة الفتاوى: وانظر. العبيكان مكتبة.، ط١/١٣٦شفاء العليل، )١(
 . ١٦/٤٥٢شرح صحيح مسلم لإلمام النووي )٢(
 . ١٢/٤٩٣عون املعبود شرح سنن أيب داود مع شرح ابن القيم اجلوزية )٣(
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فقـد  . )١("به واقدر يل اخلري حيث كان مث أرضين ،فاصرفه عين واصرفين عنه -عاجل أمري وآجله
العامل بعواقب األمور، وتفاصـيلها،  أمته إىل حمض العبودية، وهو طلب اخلرية من  غأرشد النيب 

 . السابق واحمليط بكل شيء أل، وفيه داللة على علم اهللا )٢(وخريها وشرها

  ..)٣(إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على علمه سبحانه السابق باألشياء قبل كوا

  : داللة اإلمجاع -ب

  : )٤(وقد نقل اإلمجاع على ذلك مجع من أهل العلم

فاخللق عاملون بسابق علمه، ونافذون ملا خلقهـم لـه مـن خـري     :((-:-)٥(إمساعيل املزين العالمةيقول 
هذه مقاالت وأفعال اجتمع عليها املاضون األولون من أئمة اهلدى، وبتوفيق اهللا اعتصم ا التابعون قُـدوة  ....وشر،

١(..))ورضى( .  

  . )٢())هللا عامل مبا سيكون قبل أن يكوناتفق سلف األمة وأئمتها على أن ا:(( -:-ويقول شيخ اإلسالم 

وهي أربع ، مراتب القضاء والقدر اليت من مل يؤمن ا مل يؤمن بالقضاء والقدريف  ((:-:-ويقول ابن القيم
السابق، فقد اتفق عليه الرسل من أوهلم إىل خامتهم، واتفـق عليـه مجيـع     معلال وهي: املرتبة األوىل فأما:...مراتب

  .)٣())هم من األمةالصحابة ومن تبع

وقد اتفقت الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، ومجيع كتب اهللا املرتلة على إثبات القـدر،  :(( ويقول
  . )٤())بكل شيء عليم...وأن اهللا تعاىل

 

                                           

 . ٢٢٩البخاري، كتاب التهجد، باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن،  )١(
  . مكتبة العبيكان. ، ط١٤٥-١/١٤٤شفاء العليل)٢(
 . ١٠٩١-٣/١٠٨٦، ٣١٠-١/٣٠٤معارج القبول: انظر )٣(
 . ٨٢٥-٨٢٠املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع: انظر )٤(
مات مبصـر يف   ، وولد سنة مخس وسبعني ومائة ،أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزين :إمساعيل املزين)٥(

اجلامع الكبري، : منها ا كثريةصنف كتب، ا على املعاين الدقيقةا غواصا حمجاجا مناظرا عاملًزاهد، كان جماب الدعوة، سنة أربع وستني ومئتني
حد توحيد حىت يعلم أن اهللا تعاىل على ألال يصح : من أقواله. املزين ناصر مذهيب: ، قال عنه الشافعيواجلامع الصغري، والترغيب يف العلم

األعـالم   ،٨-١/٧مؤسسة الرسالة، طبقات الشافعية البن قاضي شـهبة، . ، ط٤٩٧-١٢/٤٩٢سري أعالم النبالء،: انظر .العرش بصفاته
 . ٣٢٩/  ١للزركلي

 . ٨٨-٧٩إمساعيل بن حيىي املزين، ورسالته شرح السنة، )١(
 . ، بتصرف يسري٩/٣٩٦درء التعارض )٢(
 . مكتبة العبيكان.،ط١/١٣٣شفاء العليل )٣(
 .أضواء السلف. ، ط٢/٨٣٤إدارات البحوث العلمية، . ، ط٢/٩٢لصواعق املرسلةخمتصر ا )٤(
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  :داللة العقل -ج

ـ  - ق هللا داللة التقابل بني الكمال والنقص، وأن ترتيه اهللا عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال املطل
تعاىل، ألنه لو مل يثبت هللا وصف الكمال لثبت ما يقابله من النقص، واهللا سبحانه وتعاىل مرته عـن  

 . )١(النقص

لكمال علمه، وترتيه لـه عـن    األزيل السابق احمليط بكل شيء إثبات ألومن املعلوم أن إثبات علم اهللا 
، فال )٢(يء منها نقص يتعاىل اهللا عنهالنقص واجلهل؛ ألن صفات الرب الالزمة له صفات كمال، فعدم ش

  . )٣(بد للعبد أن يثبت هللا ما جيب له من صفات الكمال، وينفي عنه ما جيب نفيه عنه مما يضاد هذه احلال

ما يقتضيه اتصاف املخلوق ببعض صفات الكمال من وجوب اتصاف اهللا ا، ألن اهللا هو الـذي   -
 . )٤(ل أحق به وأوىلجعل املخلوق على تلك الصفة، ومعطي الكما

فهو منه، ومن املمتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه  -اليت هي املخلوقات-فكل علم يف املمكنات
  . )١(عاريا منه، بل هو أحق به

 بعض خملوقاته من مالئكته وأنبيائه مبا سيكون، فيكون هو سبحانه أعلم وقد سبق بيان أنه سبحانه أعلم
  .  )٢( حييطون بشيء من علمه إال مبا شاءمبا سيكون منهم؛ ألم ال

: -:-وذا يتبني بطالن قول من نفى علم الرب سبحانه األزيل السابق بأفعال العباد، يقول شيخ اإلسـالم 
بـل   ،وسائر علماء املسلمني ،والتابعني هلم بإحسان ابة،مما اتفق على بطالنه سلف الصح ،هذا القول مهجور باطل((

  . )٣())لكتاب والسنة مع األدلة العقلية تبني فسادهوا ،كفروا من قاله

وبتنوع هذه الدالالت اليت هي ما بني كتاب وسنة وإمجاع وعقل يبطل قول الرازي من أن الطريق إىل إثبات 
  .العلم هو العقل فحسب

  

                                           

 . ٥٤٦املعرفة يف اإلسالم، مصادرها، وجماالا،  )١(
 . ٢/٣٣٩جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٤التدمرية، )٣(
 . ٥٤٦املعرفة يف اإلسالم، مصادرها، وجماالا،  )٤(
 . دار املنهاج.، ط٣٩٧شرح األصبهانية،  )١(
 . ٢٧٤، شرح العقيدة الطحاوية٤٦٦-٤٦٥، الرد على املنطقيني٤٩٥-٨/٤٩١، ٧/٣٨٢جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 . ٨/٤٩١جمموعة الفتاوى )٣(
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  : ألألألألإثبات وقوع التجدد يف علم اهللا : الوجه الثالث
السابق باحلوادث من أفعال العباد وغريها  ألعلى إثبات علم اهللا لقد دل الكتاب والسنة وإمجاع األمة والعقل 

ال يعاقب  أل قبل أن تكون، وهذا العلم القدمي مبا سيكون ال يتوقف عليه مدح وال ذم وال ثواب وال عقاب، ألن اهللا
    .)١(عباده وال يثيبهم على علمه فيهم حىت يعملوه، فيجازيهم مبا ظهر منهم، ال مبا يعلمه مبجرده

 إليـه وما هم  ،وما هم عاملون ،واهللا سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحواهلم((:-:-يقول ابن القيم
واخلـري   ،وابتالهم من األمر والنهي ،الذي علمه فيهم كما علمه همث أخرجهم إىل هذه الدار ليظهر معلوم ،صائرون

مبا قام م من األفعال والصفات املطابقة للعلـم   ،لعقابوالثواب وا ،فاستحقوا املدح والذم ،مبا أظهر معلومه ،والشر
 ،وشـرع شـرائعه   ،وأنزل كتبه ،فأرسل رسله ،وهي يف علمه قبل أن يعملوها ،ومل يكونوا يستحقون ذلك ،السابق

 !؟وهذا ال يدخل حتت كسبنا وقدرتنا ،كيف تعاقبنا على علمك فينا :لئال يقولوا ،للحجة عليهم وإقامةً ،ا إليهمعذارإ
  . )٢())حصل العقاب على معلومه الذي أظهره االبتالء واالختبار ،فلما ظهر علمه فيهم بأفعاهلم

فالعلم الذي هو حمل املدح والذم، والثوب والعقاب، هو العلم املتجدد، الذي يتعلق باملعلوم بعد وجوده، وهذا 
كما زعم الرازي يف أحد قوليه حبجة نفي -م فقطالتجدد أمر ثبويت، وليس جمرد إضافة ونسبة عدمية بني العلم واملعلو

  . -التغيري وحلول احلوادث

 ...،وهذا العلم غري العلم بأنـه سـيكون   ،املتجدد علم بكون الشيء ووجوده((:-:-يقول شيخ اإلسالم
  . )١())وعامة السلف وأئمة السنة واحلديث على أن املتجدد أمر ثبويت كما دل عليه النص

ر مقادير اخلالئـق كلـها   دنه قَأبلغ من ذلك أ بل ،رب بأنه يعلم ما سيكون يف غري موضعخأن قد آن القرإف((
ن أخرب به من ذلـك قبـل   أخرب مبا أو ،وكتب ذلك ،الًا مفصفقد علم ما سيخلقه علم ،خيلقها أنوكتب ذلك قبل 

فهذا هـو   ،نه سيكونأتقدم  مع علمه الذي ،امث ملا خلقه علمه كائن ،خرب بعلمه املتقدم على وجودهأوقد  ،يكون
  . )٢())ن يف غري موضعآوبذلك جاء القر ،الكمال

لم أنـه يعلـم   فع ،كاألمور اليت أخرب ا قبل كوا ،اهللا تعاىل قد أخرب يف كتابه بعلمه مبا سيكونو:((ويقول
  . )٣())اوأخرب أنه إذا وجدت علمها أيض ،األشياء قبل وجودها

��m���H:وقـال ، ١٤٣: البقـرة ��m�j��i��h���g�u��t��s��r�����q��p��o��n��m��l����k �l:تعاىل قال((
��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��K��J��Il وقوله ،١٤٢: آل عمران:��m��´��³��²��±��°

¼��»��º��¹�����¸��¶��µ �lوقوله، ١٤٠: آل عمران:��m��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A

                                           

 . ٦٢٧، تفسري السعدي٤٩٧-٨/٤٩٥جمموعة الفتاوى : انظر)١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١٥٠-١/١٤٩شفاء العليل )٢(
  . ٤٩٧-٨/٤٩٦جمموعة الفتاوى)١(
 . ٤٦٥على املنطقينيالرد  )٢(
 . ١٠/١٧٩درء التعارض )٣(
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M��L �lوقولـه ، ١٦٧ – ١٦٦: آل عمران:��m��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`��_��^��]��\��[

n���m��l��k �lوقوله، ١٦: التوبة:��m��¡�����~��}��|���{��z��y��x��wl وقوله، ١٢: الكهف:��m�����~

��«��ª��©��¨������§��¦��¥��¤£��¢��¡l قولـه  ، إىل٣: العنكبوت:��m���t��s��r��q��p��o

��ul وقوله، ١١: العنكبوت:��m��X��W��V��U���T��S���R��Q��Pl وغري ذلك من املواضع ،٣١: حممد.   

 عن ابن عباس يف قوله يور:��m�n��ml لنرى" :أي ، ١٤٣: البقرة"، وهكـذا قـال عامـة     ".لنميز"وي ور
نـه  أكان قد علـم   أنا بعد ا واقعلنعلمه موجود :قالوا ،العلم أهلوكذلك قال مجاعة من  ،لنرى ومنيز إال :املفسرين
واحلكم للعلم به  ،وعلم به بعد وجوده ،علم بالشيء قبل وجوده :العلم على مرتلتني :ولفظ بعضهم قال .سيكون

لنعلم العلم الذي يستحق  :أي ، ١٤٣: البقرة �����m�m�m�m�n�n�n�nllll:فمعىن قوله :قال .يوجب الثواب والعقاب ألنه ؛بعد وجوده
�:وهذا كقوله .لكن مل يكن املعلوم قد وجد ،ا سبحانه بأنه سيكونعاملً نه كانأوال ريب  .به العامل الثواب والعقاب

�m��®¬��«�����ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢l  فعلمـه بأنـه    ،نه لو وجد لعلمهإف .مبا مل يوجد :أي ،١٨: يـونس
  .)١())هؤومن انتفائه انتفا ،حدمها ثبوت اآلخرأيلزم من ثبوت  ،موجود ووجوده متالزمان

ا واجلهل أن ينفي النايف علم رب العاملني مبخلوقه لكون ذلك يستلزم ما يسمونه تغـري  م الضاللمث من أعظ((
   !!وحلول حوادث

وإمنا يوافقهم عليه اجلهمية ومن تلقاه عـن   ،مث نفي هذا املعىن مل يذهب إليه أحد من سلف األمة وال أئمتها 
ومن  ،من هو من أهل الكالم املبتدع املذموم احملدث يف اإلسالمفال يقر بنفي ذلك إال  .وحنوهم )١(الكالبيةاجلهمية من 

   .تلقاه عنهم جهالً حبقيقته ولوازمه

 كان هذا من أعظم الرباهني على ثبوته ،ا هلذاوإذا كان علم الرب مستلزم، فإنه  ،ا وعقالًوخطأ من نفاه شرع
   .نقد علم باالضطرار من دين الرسول إثبات العلم بكل شيء من األعيا

والقرآن قد دل على  ،لزم القول بذلك كيف ،فإذا تبني بصريح العقل أن ذلك يستلزم قيام هذه املعاين بالرب 
وقد ثبت بالدالئل اليقينية أنه يعلم كل ما فعله  .يف بعض عشرة آية ،مع علمه بأن سيكون ،أنه يعلم الشيء بعد كونه

   . )٢())وأنه بكل شيء عليم وهو مقتضى حجتهم

  

  

                                           

 . ٤٦٧-٤٦٦الرد على املنطقيني)١(
إن صفات اهللا ليسـت باقيـة، وال   : القطان، كان يقول-بضم الكاف وتشديد الالم-أصحاب عبد اهللا بن سعيد بن كالب: الكالبية)١(

مل يسمع من اهللا شيئًا ممـا أداه   × كالم مسموع، وأن جربيلليس هللا : فانية، وال قدمية، ال حديثة؛ لكنها مل تزل خملوقة، وكان يقول
، ٤/٢٠٨الفصل يف امللل واألهـواء والنحـل  : إىل رسله، وأن الذي أنزل على األنبياء حكاية كالم اهللا، إىل غري ذلك من األباطيل، انظر

 .  ٣٨-٣٦الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان
 . ١٠/١٨٧درء التعارض )٢(
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بني ذا أنه قد ثبت بالقرآن والعقل وكالم سلف األمة وأئمة السنة واحلديث أن علمه بالشيء بعد حصوله فت
قدر زائد عن العلم السابق األول، وتسمية ذلك تغريا أو حلوالً ال مينع من القول به ما دام داالً على الكمال هللا تعاىل 

  .)١(من غري نقص، وما دامت أدلة الكتاب والسنة تعضده

والتغري املمتنع ما يكون  ،ولفظ التغري فيه إمجال كما ذكرناه يف غري هذا املوضع ((:-:-يقول شيخ اإلسالم
افيه استحالة تتضمن نقص.   

   .فيتنوع بتنوع حاله فهو صفة كمال وإال كان العلم جهالً ،وأما ما ذكره من كون العلم يطابق املعلوم 

 ا أن ما دخل يف هذا االسم وجب نفيها وادعووأما إذا مسوا هذا تغري، ا فهو كتسميتهم إثبات الصفات تركيب
   .ودعواهم أن ما يدخل يف ذلك جيب نفيه

وليس يف كـالم   ،واحلجج السمعية يعترب فيها كالم املعصوم ،فيها املعاين ال األلفاظ واحلجج العقلية إمنا تعترب 
بل النصوص املتـواترة   ،اا وتغريما ينفي هذا املعىن الذي مسوه تركيب ،وال الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،اهللا ورسوله

ولو مل يكن إال إثبات علمه بكل شـيء   ،اليت جاءت ا األنبياء عن اهللا كلها تدل على إثبات ما نفوه من هذه املعاين
٢())ا مفصالًعلم( .   

  

ل العباد وعلمـه باجلزئيـات ال   يف بيان أن إثبات علم اهللا السابق بكيفية أفعا: الوجه الرابع
  : يقتضي اجلرب، ونفي االختيار

، فال يلزم من سبق العلم والقدر نفي االختيار يف أفعال العباد )١(سبق العلم عند العقالء ال يستلزم نفي االختيار
ال اهللا تعاىل إمجاعا، عند أهل السنة، كما ال يلزم من سبقها نفي اختيار الرب تعاىل مع تعلق العلم واإلرادة والقدر بأفع

علم أن فالنـا سـيعطى احلريـة     ألفإن اهللا ، )٢( مثل البناء واألساس البد من إثباما معا فاالختيار وسبق القدر
  . )٣(واالختيار، فيختار ما يقتضي السعادة، وفالنا سيعطاها، فيختار سبيل الشقاء

  

                                           

 . ٣/١٠٥٨اإلسالم من األشاعرة موقف شيخ )١(
 .١٠/١٨٥درء التعارض)٢(
 . ٦/١٧١العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم :انظر)١(
 .١٦٩-٦/١٦٨العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)٢(
 .١/٢٣٩اآلثار الواردة عن السلف يف القضاء والقدر من خالل تفسري الطربي)٣(
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ألفعاهلم، وقدر اهللا وقضى أن يكونوا خمتـارين، وأراد  العلم سبق باختيار العباد ( (:-:-)١(ابن الوزيريقول 
بذلك ويسره هلم، فلو أبطلنا اختيارهم، أبطلنا العلم والقضاء والقدر، وجعلناها غري مطابقة، وهي األسـاس، ولـو   

  . )٢())أبطلناها أبطلنا صفات الربوبية الواجبة، فيلزم إثبات األمرين

ابق مانع للعبد عن الفعل؛إذ العبد ال ميكنه أن يقلب علم الرب جهالً، وعلى هذا فزعم الرازي أن علم اهللا الس
  :باطل من وجوه. وإذا ثبت ذلك، ثبت اجلرب

أن هذا بعينه يقال فيما علم اهللا أنه ال يفعله وهو مقدور له، فإنه ال يقع البتة، مع كونه مقدورا له، فما  :أحدها
  . )٣(كان جوابك عن ذلك فهو جوابنا لك

العلم والقدر ممكن مقدور غري حمال يف النظر إىل ذاته، وإن كان غري واقع قطعا لعارض آخر، وهو املسمى يف  فخالف
األصول املمتنع لغريه، ولو كان ذلك حماالً، النتقض جبميع أفعال اهللا تعاىل، أو لزم تعجيزه سبحانه، ألن ما فعله، علم 

علم عدمه، وكان قادرا على إجياده، بل هو أوىل يف حقه، ألنه قد سبق علمه فعلَه، وكان قادرا على تركه، وما تركه، 
بأفعاله، وهو يعلم ما سبق يف علمه مع قدرته على خالفه، خبالف العبد، فإنه ال يعلَم ما علم اهللا يف املستقبل، لكـن  

  .لك أصالًاملسلم بعد فعله الشيء يعلم أن اهللا قد علمه، وأما الكافر، فال يعلم ذ

إمنا عصى اهللا؛ ألن اهللا : ولذلك كانت احلجة على العبد باقية، واالبتالء له صحيحا، حيث مل يكن له أن يقول
  .علم ذلك، فإن علْم ذلك حمجوب عن العبد، فدل على كذبه باعتذاره بذلك إن اعتذر به

بذلك يف االحتجاج على حسن تعذيبـه   على أنه لو صح أن حيتج العبد بذلك، لكان اهللا تعاىل أوىل من العبد
  )١(!مبجرد سبق العلم بذلك

أن اهللا يعلم األمور على ما هي عليه، فهو يعلم أن العبد ال يفعل الفعل لعدم إرادته له، ال لعدم قدرته : الثاين
  .)٢(عليه

                                           

بن إبراهيم بن علي بن املرتضى املعروف بابن الوزير، ولد سنة مخس وسبعني وسبعمائة، ومات سنة أربعني ومثامنائة،   حممد: ابن الوزير)١(
وهب أيام شبابه ولذاته، وزمان اكتسابه ونشاطه لعلم الكالم واجلدال، والنظر يف مقاالت أهل الضالل، فلم حيصل من ورائها على طائل، 

، حىت أصبح فريد العصر، نادرة الدهر، حامل لواء اإلسناد، رأسا يف املعقول واملنقول، إمامـا يف   غسوله فرجع إىل كتاب اهللا وسنة ر
ـ  فعرف ،وتكلم يف احلديث بكالم أئمته املعتربين ،ضايق أئمة األشعرية واملعتزلة يف مقاالمف الفروع واألصول، ا رجال األسانيد شخص

العواصم والقواصم يف الذب عن : ، من مصنفاتهيع العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصفوتبحر يف مج ،اا ومكانوزمان وحاالً
الضوء الالمع ألهل القرن : انظر. سنة أيب القاسم، وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، والروض الباسم، وإيثار احلق على اخللق

 . ٦٤٧ -٢/٦٣٦القرن السابع، البدر الطالع مبحاسن من بعد ٦/٢٧٢التاسع
 .٦/١٨٦العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٤٧٢شفاء العليل )٣(
 .٦/٣٦٧العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)١(
 . ٤٤٩-٤٤٧صفات والقدرأدلة أهل السنة  العقلية يف  األمساء وال: وانظر.مكتبة العبيكان. ، ط٢/٤٧٢شفاء العليل)٢(



 -٣١٣ -  

كن ال يدل على أن هذا صحيح، وهو يدل على أنه ال يقع، ل: يقال. لو وقع النقلب العلم جهالً: فقول الرازي
املكلف عاجز عنه، لو أراده مل يقدر على فعله، فإنه ال يقع لعدم إرادته له، ال لعدم قدرته  عليه، كالذي ال يقع مـن  

  .)١(إنه غري قادر عليها: مقدورات الرب اليت لو شاء لفعلها، وهو يعلم أنه ال يفعلها، وال جيوز أن يقال

  .)٢())م اإلميان ال مينع القدرة على اإلميان باإلمجاعالعلم بعد( (:-:-ابن الوزيريقول 

  . )٣(كاشف ال موجب، وإمنا املوجب مشيئة الرب تعاىل، والعلم يكشف حقائق املعلوماتأن العلم  :الثالث

واجب، وممتنع، وممكن، ولو كان بني العلم والقدرة علـى  : أمجع العقالء على أن األشياء ثالثة أقسام: الرابع
  .ف، المتنع قسم املمكنات بأسرها، ألن املمكن هو ما يصح وجوده وعدمه على البدلخالفه تنا

وهذه املمكنات إما موجودةٌ، أو معدومةٌ، وما هو موجود منها علم اهللا وجوده، فيلزم أن ال يكون عدمه ممكنا 
  .)٤(نئذ ال يبقى يف اخلارج ممكنيف ذاته، وما هو معدوم منها، علم اهللا عدمه، فيستحيلُ وجوده، وحي

تناف، ملا حسن املدح والذَّم، والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، فوجوب الفعلِ لو كان بينهما : اخلامس
  .  )٥(وامتناعه حينئذ، وال مدح وال ذَم يف الواجب، وال يف املمتنع

خالف املعلوم مع ذلك املعلـوم  : فنقول .خالف املعلوم حمال إن إميان الكافر على: الطعن يف قوله :السادس
ها، جوديف املمكنات بدل عن و األول مسلم، والثاين ممتنع وال ميكن دعواه، ألن الترك! حمال أم بدل عن ذلك املعلوم؟

واإلجياد بدل عن التركصحيح، وإال فال، النقلب ، ا وأنه حمالٌاملمكن ممتنعبدالً عن ذلـك   املعلومِ ، وإذا كان خالف
  .ا، دخل يف مقدور القادرين عليهممكن املعلومِ

  .علم اهللا تعاىل وقوع اإلميان حمال، وهو تغري لو قدر عليه، لزم من فرضِ:فإن قيل

  .ا وال عقالًسلم ذلك، ال مسعال ن: قلنا

ـ فْأن ي على كالم اخلصم، الستحالَو، ٢٢: األنبياء��m¶��µ����´��³�������²�����±��° �l:ألفلقوله : أما السمع سد ،
ألن اهللا قد علم عدفسادمها م.  

 ملإال اهللا ع ه، كما يلزم أنه لو كان فيهما آهلةٌوقوع مله، يلزم أن يكون اهللا عفألنا إذا فرضنا وقوع: وأما العقل
بسبب ا علمٍ مكانَ علمٍ فسادمها، وليس هذا بتغري العلم، بل هذا وقوعختالف احلق قد دل علـى   التقدير، والسمع

امتناعها، وأنه يبىن على التقدير ما يبىن على التحقيق كما يف هذه اآلية، وأنه معلـوم أن   املمتنعات لبيان تقديرِ جتويزِ
من ذلك، فلم يعلم  ه مل يكن شيٌءمه اهللا تعاىل، لكنلعله لَلو كان فيهما آهلة إال اهللا، لفسدتا، ولو كان ذلك كُ: معناها

                                           

 . ٨/٤٩٩جمموعة الفتاوى )١(
 .٦/٣٦٨العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)٢(
 .مكتبة العبيكان. ، ط٢/٤٧٣شفاء العليل)٣(
 .٦/٣٦٨العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)٤(
 . ٣٦٩-٦/٣٦٨العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)٥(
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اهللا وقوعمل يكن لو كان كيف يكون، وال يلزم  إن اهللا يعلم ما كان وما يكون وما: يف العلم ه، ولذلك يقول اجلميع
  . )١(اهللا وال حمذور من ذلك التقدير جتهيلُ

بفعـل   الًاهللا أزعلم ف ؛تعلق علم اهللا وحكمه بأفعال العباد ال جيعلهم جمبورين على أفعاهلمومما سبق يتضح أن  
٢(ا الختيار العبد بل هو حمقق له، وهذا معلوم عند كافة العقالءالعبد وبأن العبد خيتاره ليس سلب(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . ٣٧٠-٦/٣٦٩صم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسمالعوا)١(
  .٣٥٤-٣٥٣، القضاء والقدر للمحمود٢٨٦-٨/٢٧٥جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
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: نقد موقف الرازي من املرتبة الثانية من مراتب القضـاء والقـدر  : املطلب الثاين
  .مرتبة الكتابة على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة

  :رازي أهل السنة واجلماعة يف أمور جمملها ما يليخالف ال

 .إخراجه اإلميان بإخبار اهللا السابق، وكتابته يف اللوح احملفوظ، من مفهوم القدر الذي جيب اإلميان به - ١

ادعاؤه اإلمجاع على أن العلم بوجود لوح احملفوظ، كتب اهللا فيه كل شيء ليس من شرائط اإلميـان وال   - ٢
 !من واجباته

 .يف اللوح احملفوظ، فهو بني مثبت له، ومؤول اضطرابه  - ٣

 .اضطرابه يف القلم، فهو بني مثبت له، ومؤول - ٤

 . تأويله لصفة الكتابة - ٥

 !أخذ القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ، ومل يسمعه من اهللا ×زعمه بأن جربيل - ٦

 .موقفه من أنواع التقادير، وتعدد الكتابة - ٧

 .بني مثبت له وناف اضطرابه يف مسألة احملو واإلثبات، فهو - ٨

 !استدالله بإخبار اهللا السابق، وكتابته يف اللوح احملفوظ على اجلرب - ٩

بعـون اهللا  -هذه جممل األمور اليت خالف فيها الرازي السلف الصاحل يف موقفه من مرتبة الكتابة، وسـيكون  
  :الرد عليه من وجوه -تعاىل

  :بق، وكتابته يف اللوح احملفوظ من القدرإيضاح مكانة اإلميان بإخبار اهللا السا: الوجه األول
  :وتتضح هذه املكانة بأمرين

السابق بأهل اجلنة، وأهل النار، وكتابته ملقادير كل شيء يف اللـوح   ألأن اإلميان بإخبار اهللا : األمر األول
م القيامة فهو بل خلق السموات واألرض، أصل من أصول اإلميان بالقدر، فكل ما كان وما هو كائن إىل يوقاحملفوظ، 

  . يف الكتاب الذي مل يفرط فيه سبحانه وتعاىل من شيء أل مكتوب عند اهللا

  :وقد أكد على هذا املعىن األئمة

  .)١())اعلم أن أصل القدر العلم والكتاب والكلمة واملشيئة((:-:-يقول أبو حممد اليمين 

  .)٢())وكتابة مقادير اخلالئق.. القدمياإلميان بالقدر يتضمن اإلميان بعلم اهللا((:-:-ويقول شارح الطحاوية

                                           

 . ٣٥٩-١/٣٥٨عقائد الثالث والسبعني فرقة، أليب حممد اليمين )١(
 .٢٧٣شرح العقيدة الطحاوية)٢(



 -٣١٦ -  

  

أنه يتضمن أنه أخرب بذلك وأظهره قبل وجود املخلوقـات  : الثالث:..أصوالً عظيمة يتضمن..القدر((:ويقول
   .)١())إخبارا مفصالً

اعلم أن أكثر األخبار وأقوال السلف تدل على أن القضاء يرجع إىل كتابة ما سبق ((:-:-ابن الوزير ويقول
  .)٢())لم اهللا، وتيسري كل ملا خلق لهيف ع

قدر قدرا، وهدى اخلالئـق إليـه،   : أي، ٣: األعلى ��m��{���z���y��xl:قوله تعاىل ((:-:-ابن كثريويقول 
  .  )٣())مث اخلالئق ماشون على ذلك، ال حييدون عنه كَتب األعمال واآلجال واألرزاق،:أي

أقسم سبحانه بالقلم  ((:،١: القلم �m��~���}��|��{��zyl:ىلتعليقًا على قوله تعا -:-ويقول شيخ اإلسالم
 ،واإلرادة والعلم احمليط بكل شـيء  املتضمن لألمر والنهي ،لم به يكون الكتاب الساطر للكالموما يسطرون؛ فإن الق

  :ناسب املقسم عليهفتضمن أمرين عظيمني ت ، فاإلقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره

فإخبـاره   ،وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ ممن علمه بعد كونه ،حلوادث قبل كوااإلحاطة با :أحدمها  
  .عنه أحكم وأصدق

فإقسامه  أن حصوله يف الكتابة والتقدير يتضمن حصوله يف الكالم والقول والعلم من غري عكس؛ :الثاين  
فليس كل معلوم . ارار العلم إذا صار مكتوبوذلك غاية املعرفة واستق ،العلمية يتضمن أوهلا من غري عكس بآخر املراتب

أو دون  ،وهذا يبني لك حكمة اإلخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكالم فقط ،اوال كل مقول مكتوب ،الًمقو
  .)٤())العلم فقط

بـن القـيم        بل قد عد العلماء اإلميان بالكتابة السابقة املرتبة الثانية من مراتب اإلميان بالقضاء والقدر، يقول ا
 :لثانيةاملرتبة ا :..وهي أربع مراتب، مراتب القضاء والقدر اليت من مل يؤمن ا مل يؤمن بالقضاء والقدريف  ((:-:-

  .)١())قبل كوا كتابته هلا

اإلميان بأن اهللا تعاىل سـبق يف  : إحدامها :واإلميان بالقدر على درجتني ((:-:- ابن رجب احلنبليويقول 
وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإجيادهم، ومن هو منهم من أهل اجلنة، ومـن أهـل    مله العباد من خريعلمه ما يع

                                           

 . ٢٧٤شرح العقيدة الطحاوية )١(
 . ٢٧٩إيثار احلق على اخللق )٢(
 . ٣/١٥٥تفسري ابن كثري )٣(
، جـامع  ١٢٩-٢/١٢٨اموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة   : ، وانظر١٦/٦٢جمموعة الفتاوى )٤(

 . ٦/٨٠املسائل
 . مكتبة العبيكان.،ط١/١٣٣شفاء العليل )١(
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كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمـال   ألعماهلم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه النار، وأعد هلم الثواب والعقاب جزاًء
   .)١())العباد جتري على ما سبق يف علمه وكتابه

لم السابق والكتابة السابقة من باب واحد؛ فمن أثبت العلم السابق فقد أثبـت الكتابـة   أن الع: األمر الثاين
السابقة، ومن أنكر أحدمها فقد أنكر اآلخر، فالتقدير الذي مبعىن تقدير اهللا لألشياء يف نفسه، وعلمه ا، وخربه عنها 

  . )٢(وكتابته هلا، أنكره غالة القدرية، وكفرهم على ذلك الصحابة واألئمة

القدر السابق وهو أن اهللا سبحانه علم أهل اجلنة من أهل النار من قبل أن يعملوا :((-:-يقول شيخ اإلسالم
؛ بل جيب فعي وأمحد أن من جحد هذا فقد كفركمالك والشا: وهذا حق جيب اإلميان به؛ بل قد نص األئمة ،األعمال

ميان مبا أخرب به من أنه كتب ذلك وأخـرب بـه قبـل أن    وجيب اإل ،اإلميان أن اهللا علم ما سيكون كله قبل أن يكون
  .)٣())يكون

من أنكر العلم القدمي السابق بأفعال العباد، وأن اهللا قسمهم قبل خلقهم إىل  ((:-:-يقول ابن رجب احلنبلي
  .)٤())وكتب ذلك عنده يف كتاب حفيظ، فقد كذب بالقرآن، فيكفر بذلك، شقي وسعيد

بإخبار اهللا السابق، وكتابته يف اللوح احملفوظ من اإلميان بالقدر، إذ اإلميان بـذلك  وذا ظهرت مكانة اإلميان 
 وبه يبطل ما قرره الرازي من  أصل من أصول اإلميان بالقدر، وإنكاره تكذيب ملا جاء يف القرآن والسنة، وذلك كفر، 

  .القدر الذي جيب اإلميان بهإخراج اإلميان بإخبار اهللا السابق، وكتابته يف اللوح احملفوظ، من مفهوم 

  
الرد على ادعاء الرازي اإلمجاع على أن العلم بوجود لوح حمفوظ، كتـب اهللا  : الوجه الثاين

  ! فيه كل شيء ليس من شرائط اإلميان وال من واجباته
  :كتب فيه كل شيء، وقد أكد على ذلك أهل العلم ألجيب اإلميان بوجود اللوح احملفوظ وأن اهللا 

  ...:اإلميان بالقدر على أربع مراتب ((:اإلميان بالقدريف معرض ذكره ملراتب  -:-)١(حكمي حافظيقول  

                                           

ن باز، رمحهما اهللا لذلك، يف كتاب حاشية العالمة حممد بـن  تقرير شيخ اإلسالم، والشيخ اب: وانظر. ١/١٠٣جامع العلوم واحلكم )١(
 . ٨٧مانع على العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم مع تعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، 

 . ١/١٣١، جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر٨/٤٩٠، ٧/٣٨٥جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 . ٨/٦٦جمموعة الفتاوى )٣(
 . ١/١٠٣جامع العلوم واحلكم )٤(
 ،هـ١٣٤٢ولد سنة الشيخ العالمة حافظ بن أمحد بن علي احلكمي، أحد علماء اململكة العربية السعودية السلفيني، : حافظ حكمي)١(

سـنة  تـويف  سريع احلفظ ملا يقرأ، على جانب كبري من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي اإلميان،  ،عميق الفهم ،كان آية يف الذكاء
العتقـاد   أعالم السنة املنشورة ،>تباع الرسول إإىل علم األصول يف توحيد اهللا و  سلم الوصول: ، له مؤلفات كثرية منهاهـ ١٣٧٧

ترمجته يف مقدمة كتابـه معـارج القبـول بشـرح سـلم      : انظر. يف الوصايا واآلداب العلمية املنظومة امليمية ،الطائفة الناجية املنصورة
 .  ٢٨-١/١٣الوصول
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ويف ضمن ذلك اإلميان اإلميان بكتابة ذلك، وأنه تعاىل قد كتب مجيع ما سبق به علمه أنه كائن، : املرتبة الثانية
  . )١())باللوح والقلم

ح والقلم تعلقا بالقدر من جهة أن القدر من مراتب اإلميان اللو((:-حفظه اهللا-)٢(الشيخ صاحل آل الشيخويقول 
  . )٣())ال يتم اإلميان بالكتابة إال باإلميان باللوح والقلمبه الكتابة، والكتابة كانت بالقلم يف اللوح؛ وهلذا 

  . )٤())أل اإلميان باللوح والقلم من اإلميان بكتابة اهللا:((ويقول

إن اإلميان : -يقصد أهل السنة واجلماعة من علماء املسلمني–ن قوهلم وم((:-:-)٥(أبو عمرو الداين ويقول
، ٢٢ – ٢١: الـربوج  ��m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl:على ما أخرب به تعاىل يف قوله واجب باللوح احملفوظ وبالقلم،

 �m}��|��{��zy�����~l، و٤: ق ��m��e��d�c��bl:، وقـال ٣٩: الرعـد  ��m���¯��®��¬��«l:وقال تعاىل

  .)٦())١: القلم

وكتاب اهللا تعاىل ولوحه، وقلمه، والصحف املذكورة يف األحاديث كل :قال العلماء((:-:-ويقول النووي
   .)٢(-:-)١(السيوطيومبثل ذلك قال . )٧())مما جيب اإلميان بهذلك 

  

                                           

 .  ١٤٠-١٣٩أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة، )١(
هـ، وأكمل تعليمه ا، يعمـل  ١٣٧٨صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ، ولد بالرياض عام: الشيخ صاحل آل الشيخ)٢(

التمهيد لشرح كتاب التوحيد، هذه مفاهيمنا، شـرح األربعـني    :هـ، من مؤلفاته١٤٢٠وزيرا للشؤون اإلسالمية واألوقاف منذ عام 
 .  النووية، وغريها

 . ١/٥٧٧جامع شروح العقيدة الطحاوية )٣(
 . ١/٥٧٨جامع شروح العقيدة الطحاوية)٤(
ا بـابن  قـدمي  ، القرطيب مث الداين، ويعرفاألندلسي، موالهم األمويعثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر  :أبو عمرو الداين)٥(

، ولد سنة إحدى وسبعني كان جماب الدعوة، مالكي املذهب،يف علم القرآن ورواياته وتفسريه األئمةأحد حفاظ احلديث، ومن  ،الصرييف
يف أصـول   ، واألرجوزةكتاب  احملتوى يف القراءات الشواذ :مات سنة أربع وأربعني وأربع مئة، له أكثر من مئة تصنيف، منهاوثالمثائة، و

 . ٢٠٦/  ٤األعالم للزركليمؤسسة الرسالة، . ، ط٨٣-٧٧/ ١٨سري أعالم النبالء، : انظر .والفنت الكائنة ،الوقف واالبتداءو الديانة،
 . ٥٨الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات وأصول الديانات، للداين )٦(
 .  ١٦/٤٣٨شرح صحيح مسلم للنووي)٧(
إحـدى   ، ولد سنة تسع وأربعني ومثامنائة، وتويف سنةإمام حافظ مؤرخ أديب ن أيب بكر بن حممد السيوطي،عبد الرمحن ب :السيوطي)١(

ن أباه طلب من أمه أن تأتيـه  ألكان يلقب بابن الكتب، ، مصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة الصغرية ٦٠٠له حنو عشرة وتسعمائة، 
طبقـات   ،صون املنطق والكالم، طبقات احلفاظ ،يف علوم القرآن اإلتقان :من كتبه! ب بكتاب، ففاجأها املخاض، فولدته وهي بني الكت

 -١/٣٦٧، البدر الطالع٧٠-٤/٦٥الضوء الالمع: انظر. املوضوعة  األحاديثالآليل املصنوعة يف ، موافقات عمر قطف الثمر يف، املفسرين
 . ٣٠٢-٣٠١/  ٣األعالم للزركلي ، ٣٧٣

 .٦/١٢الديباج على مسلم )٢(
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اإلميان مبا أخرب  وجيب ،جيب اإلميان أن اهللا علم ما سيكون كله قبل أن يكون ((:-:-شيخ اإلسالم ويقول
  . )١())وأخرب به قبل أن يكون به من أنه كتب ذلك

وذا يعلم أن اإلميان بكتابة املقادير واجب ويتضمن اإلميان بذلك اإلميان باللوح والقلم، ألن الكتابة كانـت  
  .)٢(بالقلم الذي كتب يف اللوح احملفوظ، فهناك قلم، وكتابة، ومكتوب فيه وهو اللوح احملفوظ

  :قبل، بل هو دعوى ال حقيقة هلاا تقرر ما سبق فما حكاه الرازي من إمجاع ال يإذ

ألنه خمالف ألقوال العلماء املبنية على الكتاب والسنة، واليت تدل على وجوب اإلميان بالكتابة يف اللـوح   - ١
  . احملفوظ

وعلى هذا فما حكاه ! على قياس منطقي، وعارض به ما ثبت يف الكتاب والسنةألن الرازي بىن اإلمجاع   - ٢
  )٣(!الكالمعلم من اإلمجاعات الباطلة املدعاة يف  من إمجاع نظري غريه

عامة أصول أهل البدع واألهواء اخلارجني عن الكتاب والسنة جتدها مبنيـة   ((:-:-يقول شيخ اإلسالم  
ل، ونوع من اإلمجاع على نوع من القياس الذي وضعوه، وهو مثل ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرس: على ذلك

وهكذا أئمة أهل الكالم يف ...الذي يدعونه، فريكبون من ذلك القياس العقلي، ومن هذا اإلمجاع السمعي أصل دينهم
ال يعتمدون على كتاب وال سنة وال على إمجاع مقبول يف كثري من املواضع، بل يفارقون أهل اجلماعـة  ....األهواء

هم من اإلمجاع املركب، كما خيالفون صرائح املعقول مبا يدعونه من املعقول، وكما ذات اإلمجاع املعلوم، مبا يدعونه 
  .)٤())خيالفون الكتاب والسنة اللذين مها أصل الدين مبا يضعونه من أصول الدين

، وما أكثر خروج احلق عـن  )٥()يف مسائل الكالم باملتكلمني..أن املُعترب يف اإلمجاع (يرى  الرازي ألن - ٣
  !أقواهلم

ثر مـا يـذهبون يف   فما أكثر خروج احلق عن أقواهلم، وما أك((:عن أقوال املتكلمني -:-ول ابن القيميق
  .حق وصواب إىل خالف الصواباملسائل اليت هي 

  .  )١())واملقصود أن املتكلمني لو أمجعوا على شيء مل يكن إمجاعهم حجة عند أحد من العلماء

  

                                           

 . ٨/٦٦جمموعة الفتاوى )١(
 . ٤٠٥-٣٨٨املباحث العقدية املتعلقة باللوح والقلم: انظر )٢(
 .٦/٤٤٧الفتاوى الكربى )٣(
 . ٢/٦٣١التسعينية )٤(
 . ٣/٨٨٤احملصول يف علم األصول )٥(
 . ١/٢٩٧مفتاح دار السعادة )١(
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قـال  (:فقال !ديق باللوح، وهذا يخالف ما ادعاه من إمجاعألن الرازي نقل عن املتكلمني وجوب التص - ٤
وملا كانت األخبار واآلثار واردة بذلك وجب  ،إن اللوح شيء يلوح للمالئكة فيقرؤنه :بعض املتكلمني

  .)١( )!!التصديق

السابق، وكتابته السابقة يف اللوح احملفـوظ جلميـع    ألألألألأدلة ثبوت إخبار اهللا : الوجه الثالث
  :كوا األشياء قبل

  .وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل

 :األدلة من الكتاب والسنة-أ

فأما إثبات ((:-:-يقول شيخ اإلسالم. وشهرية يطول استقصاؤها اآليات واألحاديث الدالة على ذلك كثرية
   .)٢())حصرففي القرآن واحلديث واآلثار ما ال يكاد ي ،علمه وتقديره للحوادث قبل كوا

دل القرآن على أن الرب تبارك وتعاىل كتب يف أم الكتاب ما يفعله وما يقولـه،  ((:-:-ويقول ابن القيم
  :وفيما يلي ذكر بعض األدلة الدالة على ذلك. )٣())فكتب يف اللوح أفعاله وكالمه

 :األدلة من القرآن الكرمي-١

الكتاب األول أن العاقبـة   تقدم يف: ، أي١٧١: الصافات ��m¡������~���¤��£��¢l:قوله تعاىل -
 ��m���ï��î��í��ì���ë��êé��è��ç��æ��ål:للرسل وأتباعهم يف الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل

وهلذا ؛ ٥١: غافر ��m��`��_��^��]�������\��[��Z��Y��X��W����V��Ul:أل، وقال ٢١: اادلة
قد سبق منـا  ف.)٤(نيا واآلخرةيف الد: أي، ١٧١: الصـافات  ��m��¤��£��¢��������¡������~l:أ قال

مضى ذا منا القضاء واحلكم يف أم الكتاب، وهو أـم هلـم   و ،القول لرسلنا إم هلم املنصورون
 .)١(النصرة والغلبة باحلجج

��m��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â���ÁÀ��¿��¾��½�������¼��»��º��¹��¸��¶��µ�����´��³:قوله تعاىل -

��Ì�����Ël فقوله�٣٤: األنعام ،:��m��ÆÅ��Ä��Ã��Âl ال ناقض ملا حكم به، وقد : ، أي ٣٤: األنعام
~������¡��������¢��£��¤��¥��¦��§��¨����m:حكم يف كتابه بنصر أنبيائه عليهم السالم، فقال

                                           

 ). ١٢٥ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)١(
 . ١/١٨٣جامع الرسائل )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٦٧فاء العليلش )٣(
 . ٤/٢٤تفسري ابن كثري )٤(
  . دار هجر.، ط١٩/٦٥٧تفسري الطربي )١(
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��®����¬��«��ª���©l وقال ،١٧٣ - ١٧١: الصافات:��m��W����V��Ul وقـال ، ٥١: غافر:��m��æ��å

é��è��ç �lادلة١(٢١: ا( . 

، فما من خملوق إال وقد جعل اهللا له قدرا خيصه، ٣: الطالق ��m��ª��©��¨��§��¦��¥��¤l:قوله تعاىل -
وهو تقدير الشيء يف العلم واللفظ والقدر يكون علميا، ويكون عينيا، فاألول هو التقدير العلمي، 

مه وكتابه قبل تكوينها، مث كوا ومن هذا تقدير اهللا سبحانه وتعاىل ملقادير اخللق يف عل والكتاب،
: والثـاين . يف العلم والكتابـة : إحدامها: والقدر اإلهلي نوعان. على ذلك القدر الذي علمه وكتبه

 . )٢( خلقها وبرءها وتصويرها بقدرته اليت خيلق ا األشياء

، ١٢: يـس  ��m���¿��¾������½��¼��»��º��¹��¸¶��µ��´���³��²��±��°��̄l:قوله تعاىل -
، واملقصود )٣(مع بني الكتابني، الكتاب السابق ألعماهلم قبل وجودهم، والكتاب املقارن ألعماهلمفج

، هو اللوح احملفوظ، وهو أم الكتاب، وهو ١٢: يـس  ��m���¿��¾������½��¼��»��º��¹l:بقوله تعاىل
ـ  اء يف الذكر الذي كتب فيه كل شيء، فتضمن ذلك كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، واإلحص

 . )٤(الكتاب يتضمن علمه ا، وحفظه هلا، واإلحاطة بعددها، وإثباا فيه

 ،٧٠: احلـج  ��m��¦���¥��¤��£��¢�������¡���~��}���|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r��ql:قوله تعاىل -
وهذا مـن   ،علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب ذلك يف كتابه اللوح احملفوظ فأخرب تعاىل أنه

، فما العباد عاملون قد علمه تعاىل اأنه علم األشياء قبل كوا، وقدرها وكتبها أيض :ام علمه تعاىلمت
قبل ذلك، على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل اخللق أن هذا يطيع باختياره، وهـذا يعصـي   

وهلذا قـال  ا، وهو سهل عليه، يسري لديه؛باختياره، وكتب ذلك عنده، وأحاط بكل شيء علم 
بـني هـاتني    ألوكثريا ما يقرن اهللا . )٥(٧٠: احلج ��m��¦���¥��¤��£��¢�������¡���~��}���|��{l:تعاىل
احمليط جبميع األشياء، وكتابته احمليطـة جبميـع    أل هعلم ومها  من مراتب القضاء والقدر،نياملرتبت

��m���Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º���Ë��Ê���É��È:كقولـه تعـاىل   احلوادث،

���å��ä�����ã��â�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ���Ìl 

 . )١(٦١: يونس

  ....)٢(إىل غري ذلك من اآليات الدالة على كتابته سبحانه السابقة لألشياء قبل كوا 

                                           

 . ٢/١٩تفسري البغوي )١(
 . رئاسة إدارات البحوث العلمية. ، ط٢٨٤-١/٢٨٣خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، البن القيم )٢(
 .بيكانمكتبة الع.، ط١/١٦٢شفاء العليل )٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٦٣شفاء العليل )٤(
 . ٣/٢٣٤تفسري ابن كثري )٥(
 .  ٣٦٧تفسري السعدي: انظر )١(
 . ٦١-٥٩، القضاء والقدر للمحمود١٠٩٢-٣/١٠٩١معارج القبول: انظر )٢(



 -٣٢٢ -  

  

 :األدلة من السنة-٢

وهؤالء  ،هؤالء يف اجلنة وال أبايل :وقالخللق من ظهره مث أخذ ا ،خلق آدم ألإن اهللا  : "غقوله  -
  . )١("على مواقع القدر" :قال !؟فقال قائل يا رسول اهللا فعلى ماذا نعمل "يف النار وال أبايل

. إن اهللا تعاىل أخذ ذرية آدم من ظهورهم، وأشهدهم على أنفسهم مث أفاض م يف كفيه:"غ قوله -
فأهل اجلنة ميسرون لعمل أهل اجلنة، وأهل النار ميسرون  النار، هؤالء يف اجلنة، وهؤالء يف: فقال

 .)٢("لعمل أهل النار

  . )٣("كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة:"غ قوله -

وإال  .إال وقد كتب اهللا مكاا من اجلنة والنار ،ما من نفس منفوسة ،ما منكم من أحد :"غ قوله -
 ؟ونـدع العمـل   ،أفال منكث على كتابنا !يا رسول اهللا :فقال رجل ".كتبت شقية أو سعيدةوقد 
 ،ومن كان من أهـل الشـقاوة   .فسيصري إىل عمل أهل السعادة ،من كان من أهل السعادة:"فقال

أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهـل   .اعملوا فكل ميسر:"فقال ،"فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة
��m���~����}��|��{��z��y��x��w:مث قرأ ".ما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوةوأ .السعادة

��®����¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡���l ٤("١٠ - ٥: الليل( .  

 ،اكتب القدر ما كان :قال !؟ما أكتب :فقال .اكتب :فقال ،إن أول ما خلق اهللا القلم :"غ قوله -
  ".وما هو كائن إىل األبد

  ..)١(إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على كتابته سبحانه السابقة لألشياء قبل كوا

  

  

                                           

 . ١/٧٧،)٨٤(، وصححه احلاكم يف مستدركه، برقم١٣/٤٥٥،)١٧٥٩١(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، برقم )١(
، )٢٤(إسناده صحيح، والفريايب يف القـدر، بـرقم  :-:-، وقال األلباين٧٤-١/٧٣،)١٦٨(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة، برقم )٢(

 . ٧٥٠-٢/٧٤٨،)٣٣٠(، واآلجري يف الشريعة، برقم٤١-٤٠صفحة
 . ٤/٢٠٤٤مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى عليهما السالم،  )٣(
خلق اآلدمي ، مسلم، كتاب القدر، باب كيفية ٢٦٨ائز، باب موعظة احملدث عند القرب، وقعود أصحابه حوله، البخاري، كتاب اجلن )٤(

 . ، واللفظ له٢٠٤٠-٤/٢٠٣٩، يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته
، القضـاء والقـدر   ١٠٩٥-٣/١٠٩٢، معـارج القبـول  ٢٨٥-٦/٢١١العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسـم : انظر)١(

 . ٦٦-٦١للمحمود
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  : داللة اإلمجاع -ب

  : )١(وقد نقل اإلمجاع على ذلك مجع من أهل العلم

قبـل   أل وأمجعوا على أن مجيع ما عليه اخللق من تصرفهم قد قدره اهللا:((-:-يقول أبو احلسن األشعري 
  . )٢())وأخرب مبا يكون منهموأحاط علمه به وم،  اه يف اللوح احملفوظ هلم،وأحصخلقه هلم، 

واإلميـان   ،خريه وشره: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة بالقدر:(( -:-ويقول شيخ اإلسالم 
عـاملون بعلمـه   اإلميان بأن اهللا تعاىل علم ما اخللق : فالدرجة األوىل: كل درجة تتضمن شيئني،بالقدر على درجتني

مث كتب اهللا  .وعلم مجيع أحواهلم من الطاعات واملعاصي واألرزاق واآلجال ا،وأبد الًالقدمي الذي هو موصوف به أز
   . )٣())يف اللوح احملفوظ مقادير اخللق

ن كل كائن إىل يوم القيامة أأمجع الصحابة والتابعون ومجيع أهل السنة واحلديث :((-:-ويقول ابن القيم 
  . )٤())مكتوب يف أم الكتاب فهو

وقد اتفقت الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، ومجيع كتب اهللا املرتلة على إثبات القـدر،  :(( ويقول
 . )٥())كتب يف الذكر كل شيء...وأن اهللا تعاىل

  

  :داللة العقل -ج

 ،يف األعيـان  وجـود : يف الوجود كل شيء فله أربع مراتب ((:بقوله -:-وقد وضحها شيخ اإلسالم
وهلذا كان أول . ورمسي ،ولفظي ،وعلمي ،وجود عيين. ووجود يف البنان، ووجود يف اللسان، ووجود يف األذهان

���m:ما أنزل اهللا من القرآن �p��o��n��m��l��kl وذكر فيها أنه سبحانه معطي الوجودين فقال، ١: العلق:��m��m��l��k

��u��t��s��r��q��p��o��nl فهذا الوجود العيين مث قال، ٢ – ١: العلق:��m���a��`��_��~��}������|��{��z��y��x���w��v

��c��bl وذكر التعليم بالقلم؛ ألنه مستلزم لتعلـيم اللفـظ    ،فذكر أنه أعطى الوجود العلمي الذهين، ٥ – ٣: العلق
ى أوهلا؛ ألنه لو ذكر أوهلـا أو  فدل بذكره آخر املراتب عل ،وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم املعىن ،والعبارة

املرتبة الثالثة ليس  وإذا كان كذلك فالقرآن كالم والكالم له. أطلق التعليم مل يدل ذلك على العموم واالستغراق
��m��E��D���C��B�����A:بينه وبني الورق مرتبة أخرى متوسطة؛ بل نفس الكالم يثبت يف الكتاب كما قال اهللا تعاىل

��H��G�������Fl وقال تعاىل ، ٧٨ - ٧٧: الواقعة:��m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl وقال، ٢٢ – ٢١: الربوج:��m��u���t

                                           

 .٨٢٨-٨٢٥املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع : انظر )١(
 . ٢٦٦-٢٦٥رسالة إىل أهل الثغر، لألشعري )٢(
 . ١/٤٠٤، جمموعة الرسائل الكربى٣/١٤٨العقيدة الواسطية، ضمن جمموعة الفتاوى )٣(
 . نمكتبة العبيكا. ، ط١/١٦٧شفاء العليل )٤(
 .أضواء السلف. ، ط٢/٨٣٤إدارات البحوث العلمية، . ، ط٢/٩٢خمتصر الصواعق املرسلة )٥(
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��{����z�������y��x���w��vl وقال، ٣ – ٢: البينة:��m��y��x��w��v�����u��t���s��r��q��p��o��n�������m��������l����kl ١١: عبس 

– ١( ))١٤( .   

  :ت اللوح احملفوظ، وأنه كتاب مكتوب فيهإثبايف : الوجه الرابع
: أقوال أيب عبد اهللا الرازي يف ثنايا تفسريه حول اللوح احملفوظ بني اإلثبات والتأويل؛ فتـارة  سبق البيان بتعدد

  !إما بالعلم، وإما جبعله فلكًا، وزينةً للسماء: يؤوله: يثبته كتابا مكتوبا فيه، وتارة

وظ كتابا مكتوبا فيه تطرق للحديث عن كتابة األعمال السابقة والالحقة، ومكان ويف إثباته لكون اللوح احملف
وجود اللوح احملفوظ، وأمسائه، وأوصافه، واحلكمة من خلقه، واملالئكة املوكلني به، واطالع اخللق عليه، فهذا مجلة ما 

  :حتدث عنه، وقد خالف السلف يف أمور

  :احلكمة من كتابة األعمال الالحقة-١

وقد أرجع الرازي : الكتابة اليومية اليت تكتبها املالئكة يف صحائف األعمال: ملقصود بكتابة األعمال الالحقةا 
 :األمر إىل جمرد املشيئة سريا على أشعريته، مث تأثر باملعتزلة، فقال يف اجلواب عن سؤال يف فائدة كتابة األعمال الالحقة

ال حكيم، أل أن اهللا : قواحل. )!ن يكون ذلك مصلحة للمكلفني من املالئكةيفعل اهللا ما يشاء، وعلى أنه ال يبعد أ(
قاليفعل إال ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة، فال ي :قالإنه ما شاء فعل، وافق احلكمة أو خالفها، بل ي :
وإذا . )٢(، عرفناها، أم مل نعرفهاا، بل ال بد له من حكمةإن أفعاله وكذلك أحكامه، تابعة حلكمته، فال خيلق شيئا عبثً

مل يأمر املالئكة بالكتابة الالحقة، ومل خيلق صحائف األعمال إال حلكمة، نعلم بعضها من خالل  أل علم ذلك فإن اهللا
، فمن م يف ذلك أكثر مما نعلمهكَعلى وفق فهم العلماء، وما جنهله من احل غوسنة نبيه  ألاستنباطها من كتاب اهللا 

 :يف خلق صحف األعمال، وكتابة املالئكة الالحقة ما يلي تلك احلكم

��m��I��H��G��F��E��D��C��B��A:كما قال تعاىلإقامة احلجة على العباد، وقطع املعذرة، وتأكيد األمر،   -  أ

�O� �N� �M�� � LK� �Jl نأمر احلفظة بإثبات  :سنكتبه يف صحائف أعماهلم، أي :أي، ١٨١: آل عمران
فكتابة  وعليه. )٣(حىت يكون أوكد للحجة عليهم لقيامة يف كتبهم اليت يؤتوا،قوهلم حىت يقرءوه يوم ا

بكتابة  أمروإمنا لكتب األعمال، ألنه عامل ا ال خيفى عليه منها شيء،  أل اهللااجة حلال لألعمال احلفظة 
��mv��u����x���w:كما أوضحه بقوله احلفظة لألعمال حلكم أخرى كإقامة احلجة على العبد يوم القيامة،

��¥���¤��£��¢��¡�������������������~��}��|��{��z���yl ١(١٤ – ١٣: اإلسراء( .  

�m��P��ON��M��L��K�����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:تفسريه لقوله تعاىل عند -:-الشوكاينيقول 

g��f��e��d��c��b��a��`����_��^��]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��R��Q�

                                           

 . ٦١-١/٦٠، مفتاح دار السعادة١١٢-١٢/١١١جمموعة الفتاوى: وانظر. ٣٨٦-١٢/٣٨٥جمموعة الفتاوى )١(
 . ٩٩تفسري السعدي )٢(
 . ٤/١٨٨تفسري القرطيب )٣(
 . دار الكتب العلمية. ، ط٧/٤٢٨تفسري الشنقيطي، : انظر )١(
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��j��i��h������r��q��p��o��n��m��l��kl هم احلفظة كما قـال تعـاىل  : املراد بالشهداء: قيل((،٧٠ – ٦٨: الزمر:�
m��|��{��z��y����x������w��vl ٢١: ق،��m���g��f��e��d��c��bl ضي بني العباد بالعـدل،  وقُ: أي ،  ٦٩: الزمر

��m��k�����j��i،يزاد على ما يستحقونه من عقامال ينقصون من ثوام، وال : والصدق، واحلال أم ال يظلمون، أي

��m��ll من خري وشر ،٧٠: الزمر ،��m��q��p��o��nl ال حيتاج إىل كاتب، وال حاسـب، وال  يف الدنيا   ،٧٠: الزمر
  . )١())شاهد، وإمنا وضع الكتاب، وجيء بالنبيني، والشهداء لتكميل احلجة، وقطع املعذرة

��m��T����������S���R��Q��P��O��N��M��������L��K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A:اىلويقول عند تفسريه لقوله تع

��Y���X��������W����V��Ul ذكر سبحانه أنه مع علمه به وكل به ملكني يكتبان، وحيفظان عليـه عملـه   ((،١٧ – ١٦: ق
فقالا للحجة إلزام:��m��S���R��Ql يأخـذان  : ، أي يلفظ به، وما يعمل بهما  ،ومها امللكان املوكالن به.. ،١٧: ق

ا ، وإمنا جعلنا ذلك إلزامحنن أعلم بأحواله غري حمتاجني إىل احلفظة املوكلني به: أياألخذ، : ، والتلقيذلك ويثبتانه
    .)٢())ا لألمر، وتوكيدللحجة

ابه السـابق  وكتمبجرد علمه  بينهم ألألألأل اهللاحيث مل حيكم  جمازاة العباد على أعماهلم، بالعدل والقسط؛  -  ب
  .وهو أعدل العادلني وأحكم احلاكمني

ذلك أن الكتب القدرية تشمل الكتابة يف اللوح احملفوظ، والكتابة اليومية اليت تكتبـها املالئكـة يف   بيان 
يف  ألما كتبه اهللا  :السابقة لكتابةفا. الحقة وكتابة سابقة، كتابة األعمال كتابة، وعلى هذا ف)٣(صحائف األعمال

 ال الكتابة وهذه شيء، كل احملفوظ اللوح يف كتب وتعاىل سبحانه اهللافكذا،  سيفعل هذا العبد أنمن  حملفوظاللوح ا
 اإلنسان فعل فإذا فعل، أنه كتابة وهي :الحقةال كتابةأما ال بعد، يكلف مل املرء ألن عقاب، وال ثواب عليها يترتب
��m����������t���s��r��q��p��o��n��m��l��k������j:تعـاىل  اهللا قال كما،ت عليهتبكُ سيئة فعل وإذا ،بت لهتكُ حسنة

��ul أل قال و، ١١ – ٩: االنفطار:��m��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r�����q��p����o��n

��k��j��i���h��g��fe���d��c��b��a`��_������~��}�l عليها يترتب اليت هي الالحقة الكتابة وهذه، ٤٩: الكهف 
  . )٤(، وذا يتحقق اجلزاء بالعدل التامقابوالع الثواب

��m���ï��î������í��ì��ë��ê��K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A:تعليقًا على قوله تعـاىل  -:-ابن القيميقول 

���M��Ll ٥٢ – ٥١: طه،..))�m���GF��E��D��C��Bl أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لريب : ، أي٥٢: طه
فإنه  ،ومل يودعه يف كتاب خشية النسيان والضالل ،فيجازيهم عليه يوم القيامة ،أودعه يف كتابقد أحصاه وحفظه و

  .  )١())وعلى هذا فالكتاب ها هنا كتاب األعمال ،سبحانه ال يضل وال ينسى

                                           

 . ٤/٥٤٦فتح القدير )١(
 . ٨٩-٥/٨٨فتح القدير)٢(
 . ٨٢٨تفسري السعدي: وانظر. ١٤٨املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم )٣(
 . ٢٩٦-٢٩٥احلديد، البن عثيمني-تفسري القرآن الكرمي احلجرات: انظر )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٦٣شفاء العليل )١(
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�:تعليقًا على قوله تعـاىل  -:-يقول ابن القيم ،ا، ومل تترك سدىمل تخلق عبثًبيان أن النفس اإلنسانية   -  ج
m��A���R��Q��P��O��N����������M��L��K��J��I��H�����G��F��E��D��C��Bl املقسم عليـه ههنـا   ((، ٤ – ١: الطارق

رصد عليها من بل قد أُ ،وأا مل تترك سدى ،وإقامة احلفظة عليها ،واالعتناء ا ،حال النفس اإلنسانية
ليها حافظ من املالئكة حيفظ عملـها  فأقسم سبحانه أنه ما من نفس إال ع ،حيفظ عليها أعماهلا وحيصيها

  . )١())وقوهلا وحيصي ما تكتسب من خري أو شر

أن إميان العبد بكتابة األعمال الالحقة يوجب احلذر من املخالفة، فيسارع املرء إىل فعل املأمور وتـرك    - د
 . )٢(احملذور، والتوبة واالستغفار من الذنوب

 أل ، يعترب ا من صـدق بكـالم اهللا   غ ورسوله ألهللا هذه بعض احلكم والفوائد املستنبطة من كالم ا
، وأيقن بصحة ما كُتب عليه يف صحائف أعماله، أما من كذب وأنكر مبا كتب عليـه يف صـحائف    غ ورسوله

�m�������������y��x��w��v��u��t��s��r���q��p:�ألبشـأنه قـال    غ ورسوله ألأعماله، فقد أخربنا اهللا 

��{��zl ٦٥: يس .  

، ما عملت: كذا وكذا، فيقول عملت: قال للرجل يوم القيامةي((:عند تفسريه هلذه اآلية -:-يالطربيقول 
ختم على فيه، وتنطق جوارحه، فيقول جلوارحهفي :أبعدكن اهللا، ما خاصمت ٣()) إال فيكن( .   

 ينكرون ما اجترموه هذا حال الكفار واملنافقني يوم القيامة، حني(:(لآليةعند تفسريه  -:-ل ابن كثريوقوي
  . )٤())يف الدنيا، وحيلفون ما فعلوه، فيختم اهللا على أفواههم، ويستنطق جوارحهم مبا عملت

)٥(أنس بن مالكعن يف صحيحه بسنده  -:-وقد أخرج مسلم
 غكنـا عنـد رسـول اهللا    :"قال ا

أمل  !يا رب :يقول ،العبد ربهمن خماطبة  :قال .اهللا ورسوله أعلم :قلنا :قال !؟هل تدرون مم أضحك :فقال ،فضحك
كفى بنفسك  :فيقول :قال .ا مينفإين ال أجيز على نفسي إال شاهد :فيقول :قال .بلى :يقول :قال !؟جترين من الظلم

االيوم عليك شهيد، قال .اوبالكرام الكاتبني شهود: ختم على فيهفي، قال .فتنطق بأعماله :قال .انطقي :قال ألركانهفي: 
فيقول :قال .بينه وبني الكالمخلى مث ي: ١("فعنكن كنت أناضل ،اا لكن وسحقًبعد( .  

                                           

 .١٥٨-١٥٧التبيان يف أميان القرآن )١(
 .٢٩٧احلديد، البن عثيمني-تفسري القرآن الكرمي احلجرات: انظر )٢(
 . دار هجر.، ط١٩/٤٧٣تفسري الطربي )٣(
 . ٣/٥٧٧تفسري ابن كثري )٤(
بكثـرة املـال    غ دعا له رسول اهللا ،غخادم رسول اهللا ، يكىن أبا محزة ،أنس بن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي النجاري)٥(

، ٥٤-٥٣االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر .اغري ذلك، : هـ وقيل٩٣آخر من مات من الصحابة بالبصرة، تويف سنةوالولد، 
 .٧٣-١/٧١، اإلصابة يف متييز الصحابة٢٩٧-١/٢٩٤أسد الغابة،

 . ٢٢٨١-٤/٢٢٨٠مسلم، كتاب الزهد والرقائق،  )١(
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)١(أبو موسىقال : وأخرج اإلمام الطربي بسنده قال
دعى املؤمن للحساب يوم القيامة، فيعرض عليه ي": ا

به، ويسـتره  فيغفر اهللا له ذنو: عملت، قال ،عملت ،نعم أي رب عملت: ربه عمله فيما بينه وبينه، فيعترف فيقول
دعى الكافر ويمنها، فما على األرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئًا، وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يروا؛ 

رب، وعزتك لقد كتب علي هذا امللك مـا مل  : أي :واملنافق للحساب، فيعرض عليه ربه عمله فيجحده، ويقول
ال وعزتك أي رب، ما عملته، فـإذا  : يف مكان كذا؟ فيقول أما عملت كذا يف يوم كذا: أعمل، فيقول له امللك

��m��s��r���q��p:فإين أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمىن، مث تال: قال األشعري .فعل ذلك ختم على فيه

��{��z�������������y��x��w��v��u��tl ٢(" ٦٥: يس(.  

  .سواًء ملن أقر مبا كُتب عليه، أو أنكر وكذب وذا البيان يتضح فائدة الكتابة الالحقة يف صحائف األعمال،

  : مكان وجود اللوح احملفوظ-٢  

لكن ينبغي أن ال يفهم من ! ذكر الرازي أن مكان وجود اللوح احملفوظ عند اهللا، يف السماء السابعة، يف العرش
ينفي صفة العلو عـن اهللا   كالمه ما يفهم من كالم السلف الصاحل يف مسألة مكان وجود اللوح احملفوظ؛ ألن الرازي

 ألوينفي أن تكون هذه العندية عندية املكان، بل جيعل ذلك من احملال، وقد زعم أن األدلة اليت تدل على أن اهللا ، أل
يف السماء ال ميكن إجراؤها على ظاهرها، وذا يعرف أن يف كالمه عن مكان وجود اللوح لوثة من لوثات مذهبـه  

  )٣(!اجلهمي

وأن من دالئل ذلك تصريح القرآن والسنة بأن اهللا تعـاىل يف السـماء،   ، ألالعلو والفوقية هللا  إثبات: واحلق
¥��¦��§��¨����m:اللوح احملفوظ، كما ورد يف قوله تعـاىل : ، ومنها)٤(والتصريح باختصاص بعض األشياء بأا عنده

���¯��®��¬��«��ª©l وقوله٣٩: الرعد ،:��m��c��b����a���`��_��~��}��|l ٤: الزخرف .  

وقد عرف أهل العلم :((-:-يقول اإلمام أمحد. وعلى هذا فمكان وجود اللوح احملفوظ عند اهللا يف السماء
  . )١(..))الكرسي، والعرش، واللوح احملفوظ: أن فوق السموات السبع

  .)٢())اللوح احملفوظ فوق السموات((-:-ويقول شيخ اإلسالم

                                           

، قدم املدينة بعد فتح خيـرب ، امشهور بامسه وكنيته مع، أبو موسى األشعري ،ار بن حرب بن عامرضعبد اهللا بن قيس بن سليم بن ح)١(
مـات سـنة    ،"لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود:"غ حىت قال عنه النيب كان حسن الصوت بالقرآنمن فقهاء الصحابة وقضام، 

، اإلصابة يف متييز ٣٦٦-٣/٣٦٤، أسد الغابة،٤٣٣-٤٣٢معرفة األصحاب االستيعاب يف: انظر .اغري ذلك، : وقيل ،اثنتني وأربعني
 .١٢٠-٤/١١٩الصحابة

 . ١٢/٣٦٨دار هجر، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور إىل ابن جرير الطربي، وابن أيب حامت. ، ط٤٧٣-١٩/٤٧٢تفسري الطربي )٢(
 . ٥٣٠-١/٤٥٩صفة العلو موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري الكبري،: انظر للفائدة )٣(
-١/٢١٤، شرح القصيدة النونية للـهراس ٢٠٠-١/١٩٣، معارج القبول بشرح سلم الوصول٢٨٧-٢٨٦شرح العقيدة الطحاوية )٤(

٢١٦  . 
 . ٤١الرد على الزنادقة واجلهمية،  )١(
 . ٣٢٧بغية املرتاد )٢(
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ملا  :"غ حملفوظ فوق العرش، فقد ذكره بعض أهل العلم يف شرحهم لقولهوأما ما ذكره الرازي من أن اللوح ا
، إال أن احلديث ال يلـزم أن  )٢( )١("إن رمحيت غلبت غضيب :فهو عنده فوق العرش ،كتب يف كتابه ،قضى اهللا اخللق

ـ . يكون املراد بالكتاب فيه اللوح احملفوظ، فقد يكون كتابا خاصا وضعه اهللا عنـده فـوق العـرش    الشـيخ  ول يق
فهذا كتاب خاص وضعه عنده فوق العرش، مثبتا فيه ما ذكر؛ لزيادة االهتمام به، :((تعليقًا على احلديث -حفظه اهللا

،  غ كما ذكر لنا رسولنا -وال ينايف ذلك أن يكون مكتوبا أيضا يف اللوح احملفوظ، وهو كتاب حقيقة، كتبه تعاىل
  .)٥()٤())قة، فوق عرشه حقيقةحقيقة، وهو عند اهللا حقي

   :أمساء اللوح احملفوظ وأوصافه-٣

وبأنه عالٍ  بأم الكتاب،: ملبني، ويف وصفه لهاإلمام ابووافق الرازي احلق بتسميته للوح بالكتاب، وبأم الكتاب، 
  .مبينا، ومكنوناو ،حمفوظًاو حكيما، كتابا عن وجوه الفساد والبطالن، وبكونه

  :صواب يف أمورإال أنه جانب ال

 .اقتصاره يف أمساء اللوح احملفوظ وأوصافه على ما ورد يف القرآن الكرمي؛ دون النظر إىل األحاديث - ١

 . ملا ذُكر يف القرآن الكرمي من أمساء وأوصاف للوح احملفوظ استيعابهعدم  - ٢

 رعية موقـوف األمساء واملسميات يف املصطلحات الشتسميته للوح احملفوظ بالفارق؛ إذ األصل أن باب   - ٣
، ومل تأت النصوص بتسمية اللوح احملفوظ بالفارق حىت نسـميه بـذلك، فـاألوىل    على النص الشرعي

 .  الوقوف مع النص الشرعي ألنه األصل احلاكم

 : تقصريه يف بيان معىن بعض أمساء اللوح وأوصافه؛ حيث أنه - ٤

مل يذكر داللة اآلية على ، ٤: الزخرف ��m��c��b����a���`��_��~��}��|l:يف تفسريه لقوله تعاىل-أ
  .علو اللوح احملفوظ يف املكان، وإمنا قصر الداللة  على التشريف، والعلو عن وجوه الفساد والبطالن

املالئكة والناس على اللوح احملفوظ، وذلك عند إيراده لكالم املتكلمني عن اللـوح،   اطالعأثبت  -ب
  .   ، وملعىن وصفه بالكتاب املبني، وباحملفوظوعند بيانه ملعىن تسمية اللوح باإلمام املبني

                                           

��������m��]�e��d��c��b��a:البخاري، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف قول اهللا تعـاىل  )١( �̀�_��^ �l ٦٥٣ ،٢٧: الـروم ،
 . ٢١٠٨-٤/٢١٠٧واللفظ له، مسلم، كتاب التوبة، باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل، وأا سبقت غضبه، 

 . ٢٥/٢٩٥، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيين١٣/٦٧١فتح الباري البن حجر: انظر )٢(
 مشهود له، كان يعمل أستاذًا باجلامعة اإلسالمية، ومدرسا باملسجد النبوي باملدينة املنورة، نيمانعبد اهللا بن حممد الغ: الشيخ الغنيمان)٣(

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، : من مؤلفاته بالقوة العلمية، والتضلع بالعقيدة، والتقى والورع، وعفة اللسان، وسالمة املنهج
 . اإلميان حقيقته وزيادته، وغريها

 . ١/٣٣٩كتاب التوحيد من صحيح البخاري شرح )٤(
 . ١٦٦-١٦١املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر للفائدة )٥(
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اللوح حكيم باعتبار ما كُتـب   إذ! للوح احملفوظ باحلكمة غفلة عن مذهبه يف احلكمة والتعليل يف وصفه - ٥
فالرب سبحانه وتعاىل كتب فيه ما يقوله وما يفعله، وما يكون بقوله وفعله، وكتب مقتضى أمسائه  فيه،

 . قدره وشرعه يفأل فما كُتب يف اللوح احملفوظ مبين على حكمة اهللا  على هذا ،)١(وآثارهاوصفاته 

  :سيكون الرد عليه من وجوهو

 :)٢(مع ذكر معانيها واآلثار ذكر أمساء اللوح احملفوظ كما وردت يف الكتاب والسنة-أ

 – ٢١: الـربوج  ��m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl:اللوح، وقد ورد صرحيا يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل - ١

كان اهللا ":قال غيف بعض ألفاظه أنه  ا، كما ورد يف السنة كما يف حديث عمران بن حصني ٢٢
، وجاء عن ابن )٣("ذكر كل شيء اللوحتبارك وتعاىل قبل كل شيء، وكان عرشه على املاء، وكتب يف 

 . )٤(.."حمفوظًا لوحاخلق  إن اهللا:"أنه قال اعباس 

معظمه مقاربة باب اللمعـان؛ وهلـذا   " اللوح"سم ملا فيه من النور واإلضاءة، فإن مادة وسمي اللوح ذا اال
  .)١(الح يلوح لوحاً إذا لَمح ولَمع:يقال

ومسي لوحا ملا فيه من البهاء والنور واإلضاءة؛ ألنه يلُوح :((-حفظه اهللا-الشيخ صاحل آل الشيخويف هذا يقول 
 .   )٢())لنورمبعىن يظهر ويبني ملا فيه من ا

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٧٠شفاء العليل )١(
 .١٤٨-١٣٢املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر )٢(
الـذهيب يف  " وكتب يف اللوح كل شيء يكـون :"، وأورده بلفظ١٣/٦٢،)١٩٧٦٢(نده، برقمأخرجه ذا اللفظ اإلمام أمحد يف مس )٣(

،  وابن القـيم، يف  ١/٥٤٢،)١٢٢(، كتاب العلو للعلي العظيم، برقم))هذا حديث صحيح، قد خرجه البخاري يف مواضع:((العلو، وقال
وأصـله يف  .٢/١٠٧اجتماع اجليـوش اإلسـالمية،   ، ))حديث صحيح، أصله يف صحيح البخاري:((اجتماع اجليوش اإلسالمية، وقال

 ،١٢٩: التوبـة  �m���¿����¾��½��¼����»l، ٧: هود ��m��_��^���]��\l، كتاب التوحيد، باب"وكتب يف الذكر:"البخاري، بلفظ
 . ١٢٧، صفحة)١(املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم، حاشية: ، انظر١٥٥٤

دار هجـر،  . ، ط٢٢/٢١٥، وابن جريـر يف تفسـريه،   ٢٦٤-٣/٢٦٣الصنعاين يف تفسريه: ن ابن عباسأخرج احلديث موقوفاً ع )٤(
، واحلـاكم يف  ٤٩٣-٢/٤٩٢،)٤٢-١٥٨(، وأبو الشيخ يف العظمة، برقم٣١٧-١٠/٣١٦، )١٠٦٠٥(والطرباين يف املعجم الكبري، برقم

، والبيهقي يف األمساء ٤/٧٤٢،)١٢٢٥(السنة واجلماعة، برقم،  والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل ٢/٥٥٩، )٣٨٢٨(املستدرك، برقم
، وقد صحح ١٤/١٢١، وعزاه السيوطي يف الدر املنثور إىل ابن املنذر وابن مردويه،  الدر املنثور٢٦٥-٢/٢٦٤،)٨٢٨(والصفات، برقم

، وقـال  ))وهو واه مبرة ،م أيب محزة ثابتاس :((، وتعقبه الذهيب فقال))صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه:((وقفه على ابن عباس احلاكم بقوله
املوقوف، بغيـة الرائـد يف حتقيـق جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،        : أي))رواه الطرباين من طريقني ورجال هذه ثقات:((اهليثمي

حسـن  ، وممن ٢٦٣، شرح العقيدة الطحاوية، صفحة))إسناده حيتمل التحسني:((يف وقفه -:-وقال األلباين. ٧/٣٩٣،)١١٧٩٩(برقم
، )١(املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم، حاشية: انظر. ٤٩٤-٢/٤٩٣، )٢(وقفه مبجموع طرقه حمقق كتاب العظمة، حاشية

 . ١٥٧صفحة
 . ١٣١، املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)لوح(، مادة٥/٢٢٠معجم مقاييس اللغة: انظر )١(
 . ١/٥٧٨حاويةجامع شروح العقيدة الط )٢(
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��m��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë:قوله تعاىل: الكتاب، وقد دل على ذلك آيات عديدة يف القرآن منها - ٢

���Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô�����Ó��Òl  وقوله٥٨: اإلسـراء ،:��m��H��GF��E��D��C��B��A

���M��L��K��J��Il وقوله٥٢: طه ،:�m}���|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r��q����¤��£��¢�������¡���~

��¦���¥l وقولـه ٧٠: احلج ،:��m��³��²��±°��¯��®��¬����«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢����¡���

��¸������¶��µ��´l وقولـه ٢٢: احلديد ،:�m��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r����q��p

��}l يابين: البصرة يقولون يف القدر، قاليا أبا حممد إن أهل :")١(، ويف احلديث أنه قيل لعطاء٤: اإلسراء :
��m��w��v��u��t��s��r��q��p:فقـرأت : قال. فاقرأ الزخرف: نعم، قال: أتقرأ القرآن؟ قُلت

��c��b����a���`��_��~��}��|��{��z��y���xl  أتدري مـا أم  : ، فقال٤ – ١: الزخـرف
خيلق السموات، وقبـل أن خيلـق   اهللا قبل أن  فإنه كتاب كتبه: اهللا ورسوله أعلم، قال: الكتاب؟ قلت

  . )٢( .."األرض

��m��v�����u��t���s��r��q��p��o��n�������m��������l����k:الصحف، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعـاىل  - ٣

��y��x��wl ا تذكرة: يقول�:((، يقول الطربي يف تفسريه هلذه اآلية١٤ – ١١: عبسإ��m��v�����u��t���s

��y��x��wl ويف احلديث  .)٣())عند اهللا يف اللوح احملفوظ، وهو املرفوع املطهر: يعين، ١٤ – ١٣ :عبس
وال  ،تب من التقديراتتب يف اللوح احملفوظ ما كُكُ :، أي)٤("رفعت األقالم وجفت الصحف:"غقوله 

كتـب فيهـا، فالصـحيفة    : ، والصحف)١(كتب بعد الفراغ منه شيء آخريمجع صحيفة، وهي اليت ي
 . )٢(الكتاب

، �٣٩: الرعـد  ��m���¯��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥l:أم الكتاب، وقد دل على ذلك قوله تعاىل  - ٤
يف أم إين عبد اهللا :"غ قوله: ، ويف احلديث٤: الزخـرف  m��c��b����a���`��_��~��}��|l:وقوله

                                           

أحد كبار التابعني الثقات الرفعاء، أدرك مائيت ، بن صفوان موىل بين فهرسامل : ، وقيلأسلم ، امسهأبو حممد عطاء بن أيب رباح :عطاء)١(
كـان   تويف سنة مخس عشرة ومائة،، ن أسود أعور أفطس أشل أعرج، مث عمي، مفلفل الشعراا كثري احلديث، كا عاملًثقة فقيه، صحايب

وفيـات  : انظـر  .، وليس للعبـاد فيـه مشـيئة وال تفـويض     ألالقدر خريه وشره، حلوه ومره من اهللا : ااحفظوا عين مخس :يقول
 . ٣٥٩-٩/٣٥٥، البداية والنهاية٢٦٣-٣/٢٦١األعيان

، وصـححه  دار الكتب العلميـة .، ط٤/٣٩٨، باب ما جاء يف الرضا بالقضاء،  غ أخرجه الترمذي، كتاب القدر عن رسول اهللا )٢(
 . ٢/٢٢٩، صحيح سنن الترمذي،-:-الشيخ األلباين

 . دار هجر. ، ط٢٤/١٠٨تفسري الطربي )٣(
إسناده صحيح، والترمذي، كتاب صـفة  :-:-أمحد شاكر: ، وقال الشيخ١٩٥-٣/١٩٤،)٢٦٦٩(أخرجه أمحد يف املسند، برقم )٤(

دار . ، ط٥٧٦-٤/٥٧٥هذا حديث حسن صـحيح،  : ، وقال..نافق حنظلة: ، باب حديثغ القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا
 . ٣٠٩-٢/٣٠٨صحيح سنن الترمذي: ، انظر-:-الكتب العلمية، وصححه الشيخ األلباين

 .٧/٢٢٠حتفة األحوذي )١(
 ). صحف(، مادة٢٩١-٧/٢٩٠لسان العرب :انظر)٢(
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)٢(عمر بن اخلطابوجاء عن .)١(.."الكتاب
بـا  اللهم إن كنت كتبت علي شـقوة أو ذن :" قوله ا 

اللوح احملفوظ ف .أصله :، ومعىن أم الكتاب أي)٣("وعندك أم الكتابفاحمه، فإنك متحو ما تشاء وتثبت، 
فهو أصلها، وهي فروع  وإليه ترجع الكتب اليت تكون بأيدي املالئكة، الذي ترجع إليه سائر األشياء،هو 

  .)٤(له وشعب

��ml����u������t��s�����r��q��p�������o��n��m:الذكر، وقد دل على ذلك القرآن والسنة، قـال تعـاىل   - ٥

��x��w��vl  فالذكر هنا هو اللوح احملفوظ، كما رجح ذلك مجع مـن أهـل   ١٠٥: األنبيـاء ،
تعليقًا علـى   -:-يقول شيخ اإلسالم". وكتب يف الذكر كل شيء:"غ، ويف احلديث قوله )٥(العلم

 �mr��q��p�������o��n��m��l�l:ما قـال ك ،اللوح احملفوظ: يعين  "كتب يف الذكر ":قوله:((احلديث

 .)٦())من بعد اللوح احملفوظ :أي�����، ١٠٥: األنبياء

، فاللوح احملفوظ فيه ذكر كل شيء؛ فكـل شـيء   )١(احلفظ للشيء، والعالء والشرف: والذكر يأيت مبعىن 
 . أل مكتوب وحمفوظ فيه، كما أنه ذو شرف ومكانة عند اهللا

¯����m��¼��»��º��¹��¸¶��µ��´���³��²��±��°:ذلك قوله تعاىل اإلمام املبني، وقد دل على - ٦

���¿��¾������½l الكتاب املقتدى به، الذي هو حجة، وإليه مرجع الكتـب الـيت   : ، واإلمام معناه١٢: يس
 . )٢(تكون بأيدي املالئكة، وهو بين واضح، موضح لكل شيء

                                           

، وعزاه السـيوطي البـن   ١٧٩، صفحة)٤٠٩(م، وابن أيب عاصم يف السنة برق١٣/٢٨٥،)١٧٠٩٨(أخرجه أمحد يف املسند، برقم )١(
 . بشواهده يف ظالل اجلنة -:-، وصححه األلباين١٧/٤٤٧مردويه، الدر املنثور

كان من أشرف قريش وإليه كانـت السـفارة يف    ، عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي العدوي، أبو حفص)٢(
وبيعة الرضوان، وخيرب،  ،ا، واخلندقا، وأحدبدر غشهد مع رسول اهللا بالفاروق،  غ لرسولمساه ا سلم  يف السنة السادسة،أاجلاهلية، 

وفتحت الفتوح يف عهده، ب، توىل اخلالفة بعد أيب بكر الصديق ا، وغريها من املشاهد، وكان أشد الناس على الكفاروالفتح، وحنين ،
، أسـد  ٤٨٠-٤٧٣االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر .شر سنني ونصفًاقتله أبو لؤلؤة اوسي سنة ثالث وعشرين وكانت خالفته ع

 . ٢٨٠-٤/٢٧٩، اإلصابة يف متييز الصحابة١٦٨-٤/١٣٧الغابة،
. أقوال الصحابة املسندة يف مسـائل االعتقـاد، د  : دار املعارف،  وإسناده حسن، انظر. ، ط١٦/٤٨١أخرجه  الطربي يف تفسريه،  )٣(

 . ٢/٨٧٤هشام الصيين، 
 . ٤٢٠تفسري السعدي )٤(
الـذكر الـذي يف   :((قال به سعيد بن جبري يف رواية، وجماهد، وزيد بن أسلم، والثـوري، ويـدل عليـه قـول ابـن عبـاس       )٥(

دار هجـر، وابـن القـيم يف شـفاء     . ،ط١٦/٤٣٤دار هجر، ورجح هذا القول الطربي يف تفسـريه . ، ط١٦/٤٣١الطربي))السماء
املباحـث  : انظـر .دار الكتب العلمية.، ط٤/٥٢٤، والشنقيطي يف تفسريه٥٣٢والسعدي يف تفسريهمكتبة العبيكان، .،ط١/١٦١العليل

 . ١٤٢-١٣٩العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم
 . ١٨/٢١١جمموعة الفتاوى )٦(
، ٥٠-٥/٤٨، لسـان العـرب  )ذكـر (، مـادة ٢٢٣-٢٢٢، خمتار الصحاح)ذكر(، مادة٣٥٩-٢/٣٥٨معجم مقاييس اللغة:انظر )١(

 ).  ذكر(مادة
 . ١٥٣، ١٤٤املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٢(
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����m²��±��´��³:الزبر، وهذا االسم جاء يف قوله تعاىل - ٧ �»��º��¹� � � � �¸��� �¶��µl ويف قوله٤٣: القمر ،:�
m� �Y���X��W��V��U��T���S��R�� �Q��P��O��N��M��L��K��J���I��Hl القمر :

��m��»��º��¹�����̧:، أما قوله٥٣ – ٥١ ����¶��µ��´��³����²��±l لكم يف أم :فقد قال فيه ابن عباس، ٤٣: القمر
��m:ولهوأما ق.)١(اللوح احملفوظ براءة من العذاب �T���S��R�� �Q��P��Ol كل  أن: ، فاملراد٥٢: القمر
، والكتب القدرية تشمل الكتابة يف اللوح )٢(عليهم يف الكتب القدرية ما فعلوه من خري وشر مكتوب

 .)٣(احملفوظ، والكتابة اليومية اليت تكتبها املالئكة يف صحائف األعمال
رت بوأصله من ز، بور وهو الكتابر مجع زبوالزلزبر، فإن من أمساء اللوح احملفوظ ا: وبناء على ذلك 

 . )٤(وكل زبور فهو كتاب، كتبت :أي

 :)٥(مع ذكر معانيهاواآلثار ذكر صفات اللوح احملفوظ كما وردت يف الكتاب والسنة -ب

للوح نعت ، فاحلفظ هنا ٢٢ – ٢١: الـربوج  ��m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl:وصفه بأنه حمفوظ، قال تعاىل - ١
 ومعىن وصفه باحلفظ هو أن اهللا تعاىل حفظ اللوح من وصول الشياطني إليه، وحفظه . )٦(على قراءة اخلفض

 . )١(كذلك من الزيادة والنقصان فيه

���m:قوله ((-:-يقول ابن القيم  � �È��Ç��Æ��Ål وفيه إشارة إىل  ،القراء على اجلر صفة للوح ، أكثر٢٢: الربوج
قدر الشيطان على الزيادة توهو يف نفسه حمفوظ أن  ،أن يصلوا إليه ألن حمله حمفوظٌ ؛كنهم الترتل بهأن الشياطني ال مي

                                           

 .١٧/٩٤تفسري القرطيب )١(
 . ٨٢٨تفسري السعدي )٢(
الزبر اللوح احملفوظ، والصـحيح أن املـراد   : الزبر هي كتب احلفظة، وقيل: وقد اختلف املفسرون يف املراد بالزبر يف هذه اآلية، فقيل)٣(

صحف املالئكة، واللوح احملفوظ؛ ذلك ألن النصوص الشرعية قد دلت على أن كل شيء فعله الناس مكتوب يف اللوح : كال املعنيني بالزبر
احملفوظ، وهو كذلك مكتوب يف صحف املالئكة، وليس يف سياق اآلية ما مينع أن يكون كال املعنيني مراد، وليس يف اجلمع بينهما مـن  

احلديد، البن -تفسري القرآن الكرمي، احلجرات: ، وانظر١٤٨-١٤٧باحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلمامل. تناقض وفساد للمعىن
 . ٢٩٧-٢٩٥عثيمني

 . ٤/١٨٩تفسري القرطيب )٤(
 . ١٦٠-١٤٩املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٥(
���mÇ�l: اختلفت القراء يف قراءة قوله)٦( عاصم واألعمش و ،أبو جعفر القارئ وابن كثري، من أهل احلجاز باخلفضفقرأ �� ،٢٢ :الربوج�

: وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل. على معىن أن اللوح هو املنعوت باحلفظعمرو والكسائي من قراء الكوفة، ومن البصريني أبو  ومحزة
ردا على القرآن،  من املكِّيني ابن محيصن، ومن املدنيني نافعبالرفع  وقرأ. هيف لوح حمفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته اهللا في

من  والصواب  .حمفوظ من التغيري والتبديل يف لوح �� ،٢١: الربوج ��mÃ��Â�����Á��Àl:وكان معىن ذلك على قراءما. على أنه من نعته وصفته
ما قراءتان معروفتان يف قراألمصار، صحيحتا املعىن، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب اءالقول يف ذلك عندنا أ . وإذا كان ذلك كذلك، فبأي

 . دار هجر.، ط٢٨٧-٢٤/٢٨٦تفسري الطربي: انظر .القراءتني قرأ القارئ، فتأويل القراءة اليت يقرؤها على ما بينا
 .١٤٩املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)١(
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ووصـف حملـه   ، ٩: احلجر ��m���n��m���l��k������j��i��h��gl:فوصفه سبحانه بأنه حمفوظ يف قوله .النقصان وأفيه 
  . )١())دة والنقصان والتبديلوحفظه من الزيا ،فاهللا سبحانه حفظ حمله، باحلفظ يف هذه السورة

وقرأ اآلخرون باجلر على نعت اللوح، وهو الذي يعرف باللوح احملفوظ، وهو أم :((-:-)٢(ويقول البغوي
 . )٣())الكتاب، ومنه نسخ الكتب، حمفوظ من الشياطني، ومن الزيادة فيه والنقصان

 ، وجاء عن ابن عبـاس ٧٨ – ٧٧: قعةالوا ��m��H��G��F��E��D���C��B��Al:وصفه بأنه مكنون، قال تعاىل - ٢

، ومعىن كونه )٤(.."فجرى القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة فأثبته اهللا يف الكتاب املكنون عنده:"قوله ا
مصون ال ميسه شيء من أذى من غبار وال غريه، حمفوظ من الشياطني، ومستور عن أعـني  : أي: مكنون
 . )٥(اخللق

½��¾��¿���m:قال تعـاىل : ه بذلك يف مخسة مواضع من القرآن الكرميوقد جاء وصف وصفه بأنه مبني، - ٣

��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É�����È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À
���ß��Þ�����Ýl وقال٥٩: األنعام ،:��m�â�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�

���å��ä����ãl  وقال�٦١: يـونس ،:�m��R��Q��P����O��NM���L��K���J��I��H����G��F��E��D��C��B��A

��Sl وقال٦: هود ،:��m��Ö��Õ������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î�����Í��Ìl وقـال ، �٧٥: النمل:�m��x��w���v��ut��s

j��i��h��g�����f��e���d���c��b���a��`��_��~��}��|��{��z����y��l ومعـىن وصـفه   . ٣: سبأ
أنه كتاب بين وواضح، موضح لكل شيء، كما أنه مبني عن حقيقة خرب اهللا، فال شيء كان أو : أي: بذلك

ني عن صحة ما هو فيه، بوجود ما رسم فيـه علـى مـا    بِأنه ي ،كما)١(يكون إال وقد أحصاه اهللا تعاىل فيه
 . )٢(رسم

��m��x��w��v�����u��t���s��r��q��p��o��n�������m��������l����k:تعـاىل  وصفه بأنه مكرم، مرفوع، مطهر، كما قال - ٤

��yl  أنه مكرم عند اهللا ، معظم موقر، ومعىن وصفه بأنـه  : أي: ، ومعىن وصفه بأنه مكرم١٤ – ١١: عـبس

                                           

 .١٥٦-١٥٥ان القران، التبيان يف أمي)١(
، اا يف العلوم، زاهدمفسر؛ كان حبر ،حمدث ،فقيه ،الشافعي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد، املعروف بالفراء، البغوي :البغوي)٢(

ني الصـحيحني   اجلمع بويف الفقه، وكتاب شرح السنة يف احلديث، و معامل الترتيل يف تفسري القرآن الكرمي،  كتاب التهذيب :من مؤلفاته
 .٢٥٩/  ٢األعالم للزركلي  ،١٣٧-١٣٦/ ٢نوفيات األعيا: انظر. تويف يف شوال سنة عشر ومخسمائة، وغري ذلك

 . ٤/٥٩٢تفسري البغوي )٣(
ضعفه مجاعة ووثقه ابن حبـان،  : رواه الطرباين، وفيه الضحاك:((، قال اهليثمي١٠/٣٠٣، )١٠٥٩٥(املعجم الكبري للطرباين، برقم  )٤(

 .٧/٣٩٣، )١١٧٩٨(بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد، برقم)). مل يسمع من ابن عباس، وبقية رجاله وثقوا: لوقا
 . ٨٣٦، تفسري السعدي٤/٣١٥دار هجر، تفسري البغوي. ، ط٢٢/٣٦٣تفسري الطربي:انظر )٥(
 . ١٥٤املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)١(
 . دار هجر. ط، ٩/٢٨٣تفسري الطربي )٢(
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 مطهر: أي: رفيع القدر عند اهللا، كما أنه مرفوع يف السماء السابعة، ومعىن وصفه بأنه مطهر: أي: مرفوع
 . )١(من كل دنس، ومرتّه عن مساس أيدي الشياطني

، ومعىن وصفه  ٤: الزخرف ��m��c��b����a���`��_��~��}��|l:وصفه بأنه علي، حكيم،كما قال تعاىل - ٥
كما أنه ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل،: أي :بأنه علي ومعىن وصـفه بأنـه    . نال فيبدلرفيع عن أن ي

حكيم فيما يشتمل عليه من ، حمفوظ من نقص أو تغيري، كما أنه لزيغحمكم بريء من اللبس وا: أي :حكيم
  .)٢(األوامر والنواهي واألخبار، فليس فيه حكم خمالف للحكمة والعدل وامليزان

: أي-، وأن دفَّتيه من ياقوتة محراء، وأن كتابـه  )٤(، وأن له دفَّتني)٣(خملوق، وأنه من درة بيضاء:وصفه بأنه - ٦
 وهذه األوصاف كلها جاءت يف قول ابن عباس. )٦(، وأن عرضه ما بني السماء واألرضمن نور -)٥(مكتوبه

ا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة محراء، قلمه نور، وكتابه نور، عرضه ما بني ا حمفوظًإن اهللا خلق لوح :"ا
ويعز ويـذلّ،  السماء واألرض، ينظر فيه كلّ يوم ثالث مئة وستني نظرة، خيلق بكل نظرة، ويحيي ومييت، 

 ."ويفعل ما يشاء

 :وقد نص على ذلك بعض أهل العلم.وصفه بأنه ال يلحقه الفناء - ٧

وكل شيء كتب عليه الفناء، وليس تفىن اجلنة، والنـار، والعـرش،   :((-:-)٧(قوام السنة األصبهاينيقول 
  . )٨())، والصور، ليس يفىن شيء من هذه األشياءواللوح، والقلموالكرسي، 

  

  

  

  

                                           

 .١٥٦املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)١(
 . ٧٦٢، تفسري السعدي٤/١٢٢، تفسري ابن كثري١٦/٤٢تفسري القرطيب: انظر )٢(
 ). درر(، مادة ٤/٣٢٧لسان العرب. اللؤلؤة العظيمة: الدرة )٣(
 ). دفف(، مادة٤/٣٧١لسان العرب: تا املصحف جانباه، انظربالفتح ال غري اجلنب من كل شيء، ودف: الدف والدفَّةُ )٤(
 . ٢/٢٣٣فيض القدير )٥(
 .١٦٠-١٥٧املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٦(
مـن   ،سنةصبهاين، أبو القاسم، امللقب بقوام الألإمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي ا: قوام السنة األصبهاين)٧(

مات يوم ووهو من شيوخ السمعاين يف احلديث ولد سنة سبع ومخسني وأربعمائة، ، ا يف التفسري واحلديث واللغةكان إمام، أعالم احلفاظ
سـري  : انظر. ، وغريهااحلجة يف بيان احملجة، شرح الصحيحني، دالئل النبوة: ، من مصنفاتهاألضحى سنة مخس وثالثني ومخسمائة بالفاجل

 . ٣٢٣/ ١األعالم للزركلي،  ٣٩-٣٧مؤسسة الرسالة، طبقات املفسرين،للسيوطي. ، ط٨١-٢٠/٨٠النبالء، أعالم
 . ٢/٤٣٦احلجة يف بيان احملجة )٨(
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وكل شيء مما أوجب اهللا عليه الفناء يفىن، إال اجلنة، والنار، والعرش، والكرسي، ((:-:-)١(الرباري ويقول
  . )٢())والصور، ليس يفىن شيء من هذا أبدا واللوح، والقلم،

وكلما أوجب اهللا تعاىل عليه الفناء يفىن إال الذي خلق اهللا للبقاء، ال للفنـاء،  :((-:-)٣(ابن احلنبليويقول 
والصور، واجلنة، والنار، ال ميوت كذلك احلور العني يف اجلنة،  واللوح، والقلم،العرش، والكرسي، : و سبعة أشياءوه

  . )٤())وال متوت الزبانية يف النار؛ ألن اهللا تعاىل خلق ذلك كله للبقاء

فاحلفظ يف اآلية قـد   ،٢٢: الربوج ��m���È��Ç��Æ��Ål:ولعل من أدلة أهل العلم على عدم فناء اللوح قوله تعاىل
 . )٥(-واهللا أعلم-إن من معانيه حفظ اللوح احملفوظ من الفناء والزوال: يقال

  : احلكمة من خلق اللوح احملفوظ -٤

املالئكة تعاىل ملا أثبت يف ذلك أحكام حوادث املخلوقات مث إن (: إىل أنه فقد أرجع الرازي  احلكمة من خلقه
. )على كمال حكمة اهللا وعلمـه  املكتوب استدلوا بذلكحتدث على موافقة ذلك أن مجيع احلوادث إمنا يشاهدون 

املالئكة به على كمال حكمة اهللا وعلمه، بعد اطالعهم عليه، والنقد املتوجه على ما  استدالل فجعل احلكمة من خلقه
  : ذكر ما يلي

  .أن حديثه عن احلكمة مناقض ملذهبه يف احلكمة والتعليل :أوالً

  .ن الرازي بىن احلكمة على اطالع املالئكة على اللوح، وهذا باطل، وسيأيت الكالم عليهأ :ثانيا 

   .الرازي من هذا الباباليت ذكرها كمة احلو ،احلكم اليت ال يساندها الدليل ال اعتبار هلاأن  :ثالثًا

معرفـة  وعلمه كمة اهللا حكمال يعارضها الدليل، فاملالئكة يعرفون اليت ذكرها الرازي احلكمة  أن هذه :رابعا
�m��t��s��r��q���p: ، وعلمهم من تعليم اهللا تعاىل هلم، يقول اهللا عنهمحباجة إىل االستدالل واوذا هم ليس، يقينية

��}������|��{��z��y��xw��v��ul فهم قد أقروا هللا تعاىل بالعلم واحلكمة،  ٣٢: البقرة.  

                                           

، ال خياف األثرباحلق، داعية إىل  كان قواالً،الفقيه ،، أبو حممد احلسن بن علي بن خلف الربارياإلمامشيخ احلنابلة القدوة : الرباري)١(
من  ،شرح كتاب السنة :له مصنفات، منها. تويف سنة تسع وثالثني وثالمثائة، على أهل البدع بيده ولسانه اإلنكارشديد  ، اهللا لومة الئميف

حمدث وبدعة وضاللة، فال نتكلم فيـه إال   أل ا، فالكالم يف الرب، فإن صغار البدع، تعود كباراألموراحذر صغار احملدثات من : اتهعبار
سري أعالم : انظر. ، واملراء فيه كفرمل ؟ وال كيف ؟ والقرآن كالم اهللا وترتيله ونوره ليس خملوقاً: به نفسه، وال نقول يف صفاته مبا وصف

  . ٢٠١/  ٢األعالم للزركلي  ، ٩١-١٢/٩٠،الوايف بالوفياتمؤسسة الرسالة، . ، ط٩٣-١٥/٩٠النبالء،
 . ٧١شرح السنة، للرباري )٢(
مفسر مـن   ،يعرف بابن احلنبلي، الدمشقي، أبو القاسم األصلعبد الوهاب بن عبد الواحد بن حممد ابن علي الشريازي  :ابن احلنبلي)٣(

 . ٤/١٨٤األعالم للزركلي  ،١٩/٢٠٥،الوايف بالوفيات: ، انظرةئفقهاء احلنابلة، تويف سنة ست وثالثني ومخس ما
 . ٢/٨٢١ابن احلنبلي، وكتابه الرسالة الواضحة )٤(
 . ٣٦٣-٣٥٥املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٥(
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زيادة تعريف املالئكة بكمال علم اهللا تعاىل لق اللوح احملفوظ أن من احلكمة من خ: األوجه أن يقال :خامسا
يف معرض ذكره للحكمة من تعدد  -:-يقول ابن القيم !بذلك على كمال العلم واحلكمة ال استدالهلم، وحكمته
 وزيادة تعريف ملالئكته وعباده املؤمنني بنفسـه ويف ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته، :((التقادير

  .   )١())وأمسائه وصفاته

خللق اللوح احملفوظ والكتابة فيه حكم أخرى سيأيت الكالم عليها إن شاء اهللا عند احلديث احلكمة من  :سادسا
  .الكتابة يف اللوح احملفوظ

   :املالئكة املوكلون باللوح احملفوظ-٥

هم أشياع إسـرافيل   ..ئكة اللوح مال(، وأن )قد وكل حبفظه أكابر املالئكة(ر الرازي أن اللوح احملفوظ ذك
والذي ذكره بعض أهل العلم أن املوكل باللوح احملفوظ  ،××××أشياع إسرافيل، فجعل املوكلني حبفظ اللوح )×

، ولعل من أدلة أهل العلم على ذلك )٢(هو صاحب الصور واللوح ×فإسرافيل    ،!وليس أشياعه    ××××إسرافيلهو 
بني يديه اللوح احملفوظ فإذا أذن اهللا يف شيء يف السماء أو يف ... يوم خلقهخلقه اهللا إسرافيلهذا " :ما جاء يف احلديث

  ..". األرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فيه

  :اخللق على اللوح احملفوظ اطالع-٦

حمفوظ من أن ( اضطرب الرازي وتناقض يف مسألة االطالع على اللوح احملفوظ، فتجده تارة يقرر بأن اللوح 
، وتارة أخرى يقرر بأن اللوح منشور ال يمنع أحد من مطالعته، مستدالً بقولـه   )ه تعاىلاطالععليه أحد إال بيطلع 
  .٣ – ٢: الطور ��m��v�����u��t��s��r������q��pl:تعاىل

، مث !!وقد زعم أن املالئكة املقربون أعلى حاالً يف العلم باملغيبات؛ ألم مطلعون على اللـوح احملفـوظ   
، ××××جربيل، و××××االطالع على اللوح احملفوظ على مالئكة خمصوصني، و خص بالذكر منهم إسرافيلحصر 

، ونفس اإلنسان وروحه يطلعون على اللوح، فاللوح منشور ال يمنع أحد -أعاذنا اهللا منه-كما زعم أن إبليس 
  !!.من مطالعته

ن الغيب الذي استأثر اهللا بعلمه، ولذلك أن االطالع على اللوح احملفوظ والعلم مبا فيه؛ م: واحلق ما يلي 
ينظـر يف  أن اهللا سبحانه وتعاىل يف ثالث ساعات بقني من الليل " :>عن النيب  ا الدرداء أيبجاء يف حديث 

  ".الكتاب الذي ال ينظر فيه أحد غريه

  . )١())اللوح احملفوظ ال يطلع عليه غري اهللا((-:-يقول شيخ اإلسالم 

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١١٤شفاء العليل )١(
 . ١٧/١٤٦، تفسري القرطيب١/٥٢٩اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي: وانظر. ٢/٥١٤مفتاح دار السعادة )٢(
 . ٤٧٤الرد على املنطقيني )١(
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ملا تفرد الرب بالعلم مبفاتيح الغيب، وإمنا يطلع كتبـة   كة وغريهم على اللوح ممكناولو كان اطالع املالئ 
  . )١(املقادير منهم على ما يربز هلم ليلة القدر من مقادير العام

تكتب املالئكة أعمال العباد، مث تصعد ا إىل السماء، فيقابلون املالئكة الـذين يف   :"بيقول ابن عباس 
مما كتبه  اهللا يف القدم على  مما قد أبرز هلم من اللوح احملفوظ يف كل ليلة قدر، الكتبة ما بأيدي ديوان األعمال على

  . )٢(" ٢٩: اجلاثية ��m��Â��Á�����À��¿���¾���½��¼l:ا، مث قرأا وال ينقص حرفًالعباد قبل أن خيلقهم، فال يزيد حرفً

على جربيل وميكائيل وملك املوت عليهم السالم  ليرتل باألمر على ما يأذن اهللا به ××××كما يطلع  إسرافيل 
يف السـماء أو يف األرض   بشيءفإذا أذن اهللا بني يديه اللوح احملفوظ،  ..هذا إسرافيل خلقه اهللا :" كما يف احلديث

فإن كان من عملي أمرين به، وإن كان من عمل ميكائيل أمره به، وإن  :ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فيه
  ". عمل ملك املوت أمره به كان من

وذا يتبني أن اللوح احملفوظ ال يطلع أحد عليه غري اهللا، إال ما ورد من اطالع اهللا لكتبة املقادير، وإسـرافيل  
  .    على ما يشاء منه، فإنه سبحانه ال يطلع على غيبه أحد إال من شاء من عباده، يطلعه سبحانه مبا شاء ××××

رازي وزعمه بأن اللوح منشور ال يمنع أحد من مطالعته أسوق هذه األوجه يف الرد وملزيد بيان لبطالن قول ال
  :)٣(ما يلي فقد دل على بطالن قولهعليه، 

 :بعض صفات اللوح -أ

��m��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À:يف قوله تعـاىل  من األدلة الدالة على بطالن قول الرازي وصف اللوح باحملفوظ

���Èl تعـاىل  ووصفه بأنه مكنون يف قوله ،٢٢ – ٢١: الربوج:��m��H��G��F��E��D���C��B��Al  ٧٨ – ٧٧: الواقعـة، 
فكيف يزعم الرازي باطالع إبليس على اللوح، وأنه منشور . )٤(فاللوح حمفوظ من الشياطني، ومستور عن أعني اخللق

  !!  ال يمنع أحد من مطالعته

  

  

  

                                           

 . ١١٤-١١٣احملو واإلثبات يف املقادير )١(
، قـال  ١٠/٣٠٣، )١٠٥٩٥(الطرباين يف املعجم الكبري بـرقم   ب وأخرجه بلفظ آخر عن ابن عباس. ٤/١٥٢تفسري ابن كثري )٢(

بغية الرائد يف )). مل يسمع من ابن عباس، وبقية رجاله وثقوا: ضعفه مجاعة ووثقه ابن حبان، وقال: رواه الطرباين، وفيه الضحاك:((اهليثمي
 .٧/٣٩٣، )١١٧٩٨(وائد، برقمحتقيق جممع الز

 . ٣٥٤-٣٠١املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٣(
 . ٨٣٦، تفسري السعدي٤/٣١٥دار هجر، تفسري البغوي. ، ط٢٢/٣٦٣تفسري الطربي:انظر )٤(
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  :)١(احملفوظ والعلم مبا فيه هو من الغيبعلى اللوح  طالعاألدلة الدالة على أن اال -ب

: مرمي ��m��Q��P����O��N��M����L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��Al:قوله تعاىل -١

)٢(خباب، فقد صح يف سبب نزول اآلية عن ٧٨ – ٧٧
يف اجلاهلية وكان يل  )٣(انيكنت قَ:"قال ا 

واهللا  :فقال. غال أعطيك حىت تكفر مبحمد  :فقال .فأتاه يتقاضاه :قال ،)٤(العاص بن وائلدين على 
 .ا فأقضيكوتى ماال وولدبعث فسوف أُفذرين حىت أموت مث أُ :قال تبعث،ال أكفر حىت مييتك اهللا مث 

فالعاص بن وائـل   )٥(".٧٧: مرمي ��m��I���H��G��F��E��D��C��B��Al:فرتلت هذه اآلية
 : ن فساده بأمرينقوله وبي أل زعم أنه إن بعث فسيكون له مال وولد، فأبطل اهللا

 .٧٨: مرمي ��m��Q��P����O��N��M����L��K��Jl:بأداة اإلنكار، وهي االستفهام يف قوله:األول

: مـرمي  ��m��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���SRl:يف قوله����mSR�lحبرف الزجر والردع، وهو : الثاين

٧٩.  

النظر  هو ، ٧٨: مرمي ��mK��J�l:ألبن وائل عليه يف قوله  إذا تبني ذلك فالغيب الذي أنكر اهللا اطالع العاص
وهذا دليل واضح على أن النظر إىل اللوح احملفـوظ  . )٦(إىل اللوح احملفوظ،كما فسره بذلك مجع من أهل العلم

 ���.)٧(لغيباوالعلم مبا فيه من 

 :وقوله : ((لآلية عند تفسريه -:-، قال الطربي٤٧: القلـم  ��m��n���m��l����k��j��il:قوله تعاىل -٢
�mm��l����k��j��il فهـم  أعندهم اللوح احملفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن: يقول، ٤٧: القلم ،

يكتبون منه ما فيه، وجيادلونك به، ويزعمون أم على كفرهم برم أفضل مرتلة عند اهللا من أهـل  
 .)٨())اإلميان به

                                           

 .٣٠٨-٣٠١املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)١(
ـ   ويف كنيته،اختلف يف نسبه،  ،لة بن سعد بن خزميةخباب بن األرت بن جند)٢( ذب يف اهللا من السابقني األولني إىل اإلسالم، وممـن ع

تعاىل، كان سادس ستة يف اإلسالم، شهد بدرا سنة سبع وثالثني ،غا واملشاهد كلها مع رسول اهللا ا وأحد ا نزل الكوفة ومات. 
 . ٢/١٠١، اإلصابة يف متييز الصحابة١٥٠-٢/١٤٧الغابة،، أسد ٢٠٦االستيعاب يف معرفة األصحاب: انظر

 .  ٨/٣٦٩فتح الباري. بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو احلداد: انيقَ)٣(
الصحايب املشهور، كان من حكماء قريش، وكان له قدر يف اجلاهليـة ،   اهو والد عمرو بن العاص : العاص بن وائل السلمي )٤(

رجل اختار لنفسه أمـرا فمـالكم   : حني أسلم، ورد املشركني عنه، حيث قال هلم ا إلسالم، أجار عمر بن اخلطابلكنه مل يوفق ل
 . ٨/٣٦٩انظر ترمجته يف فتح الباري البن حجر. ، كان موته مبكة قبل اهلجرة!وله؟

مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة  ،٩٩٧، ٧٩: مـرمي  ��m��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���SRl:البخاري، كتاب التفسري، باب )٥(
 . ٤/٢١٥٣، اآلية ،٨٥: اإلسراء��mÂ��Á��À �l:و قوله تعاىل ،عن الروح غسؤال اليهود النيب والنار، باب 

 . دار الكتب العلمية. ، ط٤/٢٧٧، تفسري الشنقيطي ١١/٩٧، تفسري القرطيب٣/١٠٦، تفسري البغوي٣/٣١١تفسري السمعاين: انظر)٦(
 .٣٠٤-٣٠٣حث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلماملبا: انظر)٧(
 . دار هجر. ، ط٢٣/١٩٩تفسري الطربي  )٨(
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عندهم : أي ، ٤٧: القلم �mm��l����k��j��il :وقوله (:(عند تفسريه لآلية -:-أبو املظفر السمعاينوقال 
  .)١())اللوح احملفوظ، ومساه غيبا ألنه كُتب فيه ما غاب عن العباد

، وعلى هذا فكل دليل من الكتاب أو السـنة  لغيباأن النظر إىل اللوح احملفوظ والعلم مبا فيه من وذا يتضح 
، )٢(ضاً على اختصاص اهللا بعلم ما يف اللوح احملفوظ؛ ألنه من الغيـب دلّ على اختصاص اهللا بعلم الغيب فهو دليل أي

  .ومن هنا يأيت ذكر بعض النصوص الدالة على اختصاص اهللا بعلم الغيب

 : بعلم الغيبأل أل أل أل النصوص الدالة على اختصاص اهللا   -  ج

  :واألدلة على ذلك كثرية منها

�:، وقوله تعـاىل  ٢٠: يونس ��m��Ó��Ò��������Ñ��Ðl:، وقوله١٧٩: آل عمران ��m��¯��®�������¬��«�������ª��©l:قوله تعاىل 
m��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î���Í��Ì��Ë��������Ê���É��È��Çl ٢٧ – ٢٦: اجلن.  

استدل بعض أهل العلم ببعض اآليات الدالة على اختصاص اهللا بعلم الغيب إلبطال قول من زعـم أن   وهلذا
  .أحدا يعلم ما يف اللوح احملفوظ

  :وقوله: (()٤(البوصريييقول يف معرض رده على  -:-)٣(عبد الرمحن بن حسن آل الشيخشيخ ال فهذا 

.........................................  
  

  )٥(ومن علومـك علـم اللـوح والقلـم      

����mÏÎ��Í��Ì:ال جيوز أن يقال إال يف حق اهللا تعاىل الذي أحاط علمه بكل شيء، كما قال تعاىل..وهذا أيضا

���Ó��Ò��Ñ��Ðl وقال٧٣: األنعام ،:��m��â�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï

���å��ä���ãl وقوله ،٦١: يونس:��m��w��v���u��t��s��r���q��p��o��nl وقال تعاىل٥٠: األنعام  ،:��m��¿��¾��½

                                           

 . ٦/٣١تفسري السمعاين )١(
 . ٣٠٧املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)٢(
رىب يف حجر جده، وتتلمذ عليه، هـ، وت١١٩٣الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد ابن عبد الوهاب آل الشيخ، ولد يف الدرعية سنة)٣(

فتح ايد شرح كتاب التوحيد، قرة عيون املوحدين، خمتصـر  : هـ، من تصانيفه١٢٨٥وعلى غريه من علماء الدرعية ومصر، تويف سنة
 .   ٢٠١-١/١٨٠، علماء جند خالل مثانية قرون٣/٣٠٤األعالم للزركلي: العقل والنقل، انظر

ولـد سـنة    هل الطـرق، أن محاد بن عبد اهللا الصنهاجي البوصريي املصري، شرف الدين، صويف، من أبو عبد اهللا حممد بن سعيد ب)٤(
األعـالم  : انظـر .قصيدة الكواكب الدرية يف مدح خري الربية املعروفة بالربدة: من آثارهـ، ه ٦٩٦ باإلسكندرية عاموتويف هـ، ٦٠٨

 .٣١٨-٣/٣١٧، معجم املؤلفني١٣٩/  ٦للزركلي 
  :رهعجز بيت صد )٥(

  فــإن مــن جــودك الــدنيا وضــرا    
  

  ..........................................  
  :من قصيدة مطلعها  

 مــل ــذي سـ ــريان بـ ــذَكُّرِ جـ ــن تـ   أمـ
  

ــدم      ــة ي ــن مقلَ ى مــر ــا ج عمد ــت جزم  
وقد احتوت قصيدته على غلو وشرك خمرج  تسمى بالكواكب الدرية يف مدح خري الربية، وتعرف بالربدة،  غ وهي قصيدة يف مدح النيب  

 . ١٦الربدة للبوصريي، : انظر. عن امللة، وتلقاها علماء السنة بالتحذير، والرد عليها
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��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É�����È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��Þ����������Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��������Ó��Ò��Ñ��Ð
���ßl وقال تعاىل٥٩: األنعام ،:��m`���_��^��]��\��[��Z����Y���X��W �l واآليات يف هذا املعىن كثرية تفوت ٦٥: النمـل ،

  .احلصر

ا واختصاصها هللا سبحانه وكل هذه األمور من خصائص الربوبية واإلهلية اليت بعث اهللا رسله، وأنزل كتبه لبيا
، كقوله يف آية ٢٧ – ٢٦: اجلن ��m��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î���Í��Ì��Ë��������Ê���É��È��Çl:وقال تعاىل. دون من سواه

  . )١(..))،٢٥٥: البقرة��mÂ����Á����À��¿��¾��½��¼��» �l:الكرسي

  

  :وأما األدلة من السنة فمنها

وال يعلم مـا تغـيض    ،ال يعلم ما يف غد إال اهللا : اهللامفاتح الغيب مخس ال يعلمها إال:"×قوله  -١
وال يعلم مىت  ،وال تدري نفس بأي أرض متوت ،وال يعلم مىت يأيت املطر أحد إال اهللا، األرحام إال اهللا

 ".تقوم الساعة إال اهللا

اللوح احملفوظ؛ ألن أنه ال يعلمها إال اهللا،  ومما الشك فيه أا مكتوبة يف  ×فهذه مفاتيح الغيب أخرب النيب 
اللوح احملفوظ كُتب فيه ما كان وما يكون إىل يوم القيامة؛ وإذا كانت مفاتيح الغيب ال يعلمها إال اهللا وهي مكتوبة يف 
اللوح احملفوظ، فهذا يدل على أنه ال أحد يعلم ما يف اللوح احملفوظ إال اهللا، ومن زعم أنه يعلم ما يف اللوح احملفـوظ  

ومقتضى :((على البوصريي قوله السابق قائالً -:-)٢(الشيخ أبو بطنيلم مفاتيح الغيب، وهلذا أنكر فقد زعم أنه يع
مفاتح : وحممد يعلم ذلك؛ وأنه جيوز أن يقال: ومن علومك علم اللوح والقلم؛ أنه جيوز أن يقال: قوله، بل صريح قوله

  .)٣())٦٥: النمل��m��Y���X��W��`���_��^��]��\��[��Z �l:الغيب ال يعلمها إال اهللا وحممد، وقال سبحانه

��m���V��U:وهـو يقـول   ،رأى ربه فقد كذب غا من حدثك أن حممد: "ل )٤(عائشةقول  -٢

���W�l ال يعلـم الغيـب إال    :وهو يقول ،ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، ١٠٣: األنعـام

                                           

بيان احملجة يف الرد على اللجة، للشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبـد الوهـاب، ضـمن جمموعـة     : الرسالة الثالثة عشرة )١(
 . ١/٣٩٠التوحيد

، كان فقيه الديار النجدية يف عصرهـ، ه ١٢٨٢ هـ، وتويف سنة١١٩٤، ولد سنة عبد اهللا بن عبد الرمحن أبا بطني: أبو بطنيالشيخ )٢(
، خمتصر إغاثـة  خمتصر بدائع الفوائد :من الزهد والورع والكرم على جانب عظيم، مشتغالً ليله واره يف خدمة العلم وطلبته، من مؤلفاته

، علماء جند خالل ٩٧/ ٤األعالم للزركلي :انظر. ، وغريهاتأسيس التقديس يف كشف شبهات ابن جرجيس ،حنابلةاالنتصار لل اللهفان،
 .   ٢٤٤-٤/٢٢٥مثانية قرون

 . ١٢/١٣٨الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٣(
ولدت بعد املبعث بأربع سنني اهللا،  ، تكىن بأم عبدعبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التميميبنت أيب بكر الصديق  عائشة)٤(

 من اهلجرة، توفيت عائشة سنة سبع ومخسني ،ودخل ا وهي بنت تسع ،سبع :وهي بنت ست وقيل غرسول اهللا  تزوجها، وأو مخس
، أسـد  ٩٢١-٩١٨االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب    :انظـر . يف العامة اأفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأي ل كانتو

 . ١٤٠-٨/١٣٩، اإلصابة يف متييز الصحابة١٨٩-٧/١٨٦الغابة،
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يف غد فقد أعظـم علـى اهللا   خرب مبا يكون ومن زعم أنه ي :قالت" ل ويف رواية عنها. )١("اهللا
  . )٢(" ٦٥: النمل�m`���_��^��]��\��[��Z����Y���X��W �l:�واهللا يقول .الفرية

  .أل ال يعلم الغيب؛ ألن الغيب من خصائص اهللا غالنيب  صريح يف أن ل فقول عائشة

ما يف اللـوح   ال يعلم غ ال يعلم الغيب، وال يعلم ما يكون يف غد، فهذا يدل على أنه غوإذا كان النيب   
  .احملفوظ؛ ألنه من الغيب

وـذا يتـبني   . ، وسيد ولد آدم ال يعلم ما يف اللوح احملفوظ فغريه من باب أوىلغ وإذا كان أفضل اخللق
     . ، وبه يبطل زعم من زعم أن اللوح منشور ال يمنع أحد من مطالعته)٣(بعلم ما يف اللوح احملفوظ ألاختصاص اهللا 

 :من اطالع اخللق على اللوح على ما زعم عدم وجود الدليل-د

إن زعم الرازي بأن اللوح منشور ال يمنع أحد من مطالعته دعوى ال دليل عليها، بل قد دلت األدلـة علـى   
أنه لـيس   : ، فاجلواب عنه٣ - ٢: الطور �����m��v�����u��t��s��r������q��pl:بطالا وفسادها، وأما استدالله بقوله تعاىل

 :فقيل :لف يف هذا الكتابواخت ،الكتاب املسطور يف الرق املنشور :((-:-يقول ابن القيم . للوح احملفوظاملراد به ا
 :)٥(وقال مقاتل .هو الكتاب الذي تضمن أعمال بين آدم :وقيل .)٤("برق"فإنه ليس  ؛وهذا غلطٌ .يف اللوح احملفوظ

واختاره مجاعة مـن   ،ان أقوى وأصح من القول األولوهذا وإن ك .خرج إليهم أعماهلم يوم القيامة يف رق منشورت
 ،وأقسم اهللا به لعظمته وجاللته ،فالظاهر أن املراد به الكتاب املرتل من عند اهللا ،غريه يذكرومنهم من مل  ،املفسرين

 . )٦())وأدلة توحيده وهداية خلقه ،وما تضمنه من آيات ربوبيته

ميكنـها الصـعود إىل عـامل     ...النفس الناطقة( :ه قوله أنعليالرازي األصل الذي بىن بطالن  معرفة-هـ
 ):األفالك ومطالعة اللوح احملفوظ

ال شك أن معرفة بطالن األصل الذي بىن عليه املبتدعة قوهلم باالطالع على اللوح احملفوظ والعلم مبا فيـه يف  
  . غاية األمهية؛ إذ أن بطالن األصل يلزم منه بطالن ما بين عليه

                                           

: لقمـان  ��m��Á��À����¿��¾��½l، و٢٦: اجلـن  ��m��Î���Í��Ì��Ë��������Ê���É��È��Çl:قول اهللا تعاىل:البخاري، كتاب التوحيد، باب )١(

الظاهر على : قال حيىي ،٤٧: فصلت ١١��mE��D��C���B��A��Fl: فاطر ��m��ßÞ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù��Ø��×l، و١٦٦: النساء��mg��f �l، و٣٤
 . ١٥٤٧-١٥٤٦كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما، 

-١/١٥٨ربه ليلـة اإلسـراء؟   غ ، وهل رأى النيب١٣: النجم ��m��a��`��_����~��}l:أل مسلم، كتاب اإلميان، باب معىن قول اهللا )٢(
١٥٩ . 

 .٣١٥-٣٠٩قلماملباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ وال)٣(
)٤ (من اجللد ليكتب فيه، ومجعه رقوقالر بالفتح ما رق ٥/١١٣تفسري الشوكاين: ، انظرق . 
! ما أحسن تفسريه لو كان ثقة :قال ابن املبارك، مات سنة نيف ومخسني ومئة كبري املفسرين،، أبو احلسن، مقاتل بن سليمان البلخي)٥(

مؤسسة الرسالة، لسان . ، ط٢٠٢-٧/٢٠١سري أعالم النبالء: انظر. أمجعوا على تركه: ل الذهيب، وقاالبتةيء مقاتل ال ش: قال البخاري
 .  ٩/٤٢٩امليزان

 . ٤٠٠التبيان يف أميان القرآن،  )٦(
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نظرية ، مبين على )ميكنها الصعود إىل عامل األفالك ومطالعة اللوح احملفوظ..النفس الناطقة( :أن زيفقول الرا
اليت قد تأثر ا الفالسفة املنتسبون إىل اإلسالم فزعموا أن اهللا قد صدر عنه العقل األول وصدر  ،)١(الصدور وأالفيض 

الثالث وهكذا يتواىل الفيض إىل أن يصل إىل العقل الفعال، وهذا عن العقل األول العقل الثاين، وعن العقل الثاين العقل 
ومنه يفـيض الـوحي   ، )٢(األخري هو املبدع ملا حتت السماء من هواء، وسحاب، وجبال، وحيوان، ونبات، ومعدن

 والعلم على األنبياء وغريهم، فالنفس البشرية عندهم إذا طهرت فإا تتصل بالعقل الفعال أو النفس الفلكيـة، 
وقد زعم أولئك الفالسفة يف حماولتهم الفاشلة يف التوفيق بني اإلسالم والفلسفة  وعند ذلك تعلم الغيب وتطلع عليه،

   )٣(!!أن النفس الفلكية أو العقل الفعال هو اللوح احملفوظ

وما يوجد يف كالم بعض الشيوخ . وليس ألحد اطالع على اللوح سوى اهللا:(( -:- يقول شيخ اإلسالم
عليه فمبين على ما اعتقدوه من أن اللوح هو العقل الفعال، وأن نفوس البشـر تتصـل    طالعمن االتكلمني وامل
  . )٤())به

  

  

                                           

هو القول بـأن  : صدر عنه على مراتب متدرجة، وخالصة مذهب الفيض: فاض الشيء عن الشيء: مرادف للصدور، تقول: الفيض )١(
عن اهللا كما يفيض النور عن الشمس، أو احلرارة عن النار فيضا متدرجا، فجميع املوجودات اليت يتألف منها العامل تفيض عن العامل يفيض 

مبدأ واحد، من دون أن يكون يف فعل هذا املبدأ تراخٍ أو انقطاع، فالفيض هو التعبري الفلسفي عن العالقة بني اإللـه والعـامل، وتفسـري    
وترجع نظرية الفيض أو الصدور يف أصل نشأا إىل الفيلسوف أفلوطني، الذي تنسب إليه األفالطونيـة احلديثـة، وقـد     الفاعلية اإلهلية،

كيف صار الواحد احملض الذي ال كثرة فيه بنوع من األنواع، علة إبداع األشياء من غـري أن  : استهدفت نظريته اإلجابة عن السؤال اآليت
، بل اشتدت وحدانيته عند إبداعه الكثرة؟ وتتلخص إجابة أفلوطني على هذا السؤال يف أن الواحد احملـض  خيرج من وحدانيته، وال يتكثر

يفعل بعض أفعاله بذاته، وبعضها بتوسط أشياء، وأن هناك مخس مراتب للموجودات، الواحد احملض، مث العقل وهو أول ما صـدر عـن   
عها العقل واليت صدرت عنها الطبيعة، مث يصدر عن الطبيعة األجرام الواقعة حتت الكون الواحد احملض بغري توسط، مث النفس الكلية اليت أبد

ما يف العامل السفلي، وقد جلأ الفالسفة املنتسبون إىل اإلسالم وأوهلم الفارايب مث ابن سينا إىل نظرية الفيض العتقادهم أن فيها : والفساد أي
ف تأيت الكثرة عن الواحد؟ وحيث إن الفالسفة املنتسبون إىل اإلسالم حيـاولون دائمـا أن   حالً للمعضلة اليت واجهتهم، واملتمثلة يف كي

يوجدوا صلة بني الفلسفة والدين، فقد اختاروا فكرة الفيض ليعربوا ا عن عملية اخللق، وهؤالء الفالسفة الذين تـأثروا ـذه النظريـة    
ني حقائق دين اإلسالم مل يتفقوا هم أنفسهم على تفاصيلها، وقد فند شيخ اإلسالم الفاسدة، وتكلفوا أشد التكلف يف أن يوائموا بينها وب

مـا ذكرمتـوه   :(( وقد صدق يف هذه النظرية قول الغزايل. نظرية الفيض ورد عليها باألدلة النقلية والعقلية، وأبطلها وبني عوارها -:-
. ٩٢، افت الفالسـفة ))منام رآه الستدل به على سوء مزاجهلو حكاه اإلنسان عن . حتكمات وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلمات

، ٣٣٦-٣٢٥، تاريخ الفكـر الفلسـفي   ٢٤٣-٢٤٠، اجلانب اإلهلي من التفكري اإلسالمي١/٧٢٤املعجم الفلسفي، مجيل صليبا، : انظر
سالم ابن تيميـة مـن آراء   ، موقف شيخ اإل٢٠٥-١٨٧،  ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي٢٤٢-٢٤٠اجلانب اإلهلي عند ابن سينا

 .  ٣٧٧-٣٦٦الفالسفة
 . ١٩١-١٩٠ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي ،١/٩الصفدية)٢(
 . ٤٧٥-٤٧٤، الرد على املنطقيني١٠/١٨٩درء تعارض العقل والنقل: انظر )٣(
 . ١/١٣٧املستدرك على جمموع التاوى )٤(
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بل مـن   ،يتضمن أصلني فاسدين ليسا من أصول املسلمني :...قوله :(()١(الغزايلويقول يف معرض رده على 
طالع اللوح احملفوظ فإن هذا هـو  كون روح العبد ت :ألصل الثاين من األصلني الفاسدينا.....أصول الفالسفة الضالة

أن اللوح احملفوظ وهو العقل الفعال أو النفس الكلية وذلك ملك من املالئكة وأن  :قول هؤالء من املتفلسفة القرامطة
   .حوادث الوجود منتقشة فيه فإذا اتصلت به النفس الناطقة فاضت عليها

  .... ،الضطرار أن مراده باللوح احملفوظ ليس هو هذاوكل من علم ما جاء به الرسول يعلم با 

 بل قـد جـاء يف    ،ا تطلع على اللوح احملفوظومل يقل أحد من علماء املسلمني أن أرواح كل من رأى منام
   .يف حديث أيب الدرداء ألينظر فيه غري اهللا  احلديث أنه ال

وما متصالن بفلك القمر دون ما فوقهما من والنفس والعقل اللذان يذكر ،مث اللوح احملفوظ فوق السماوات 
   . )٢())!!العقول والنفوس

عندهم " العقل األول"فإن . باطل عند املسلمني، بل هو من أعظم الكفر" العقل"ما يثبته املتفلسفة من :((ويقول
سلمني، واليهـود،  وهذا من أعظم الكفر عند امل. مبدع ما حتت فلك القمر" العقل العاشر"مبدع كل ما سوى اهللا، و

  . )٣())والنصارى

ـ " اللوح احملفوظ " إن العلم منقوش يف النفس الفلكية؛ ويسمي ذلك  :يقول.....ن أبا حامدإ:(( ويقول ا تبع
وابـن   ،الذي ذكره اهللا ورسوله ليس هو النفس الفلكية" اللوح احملفوظ " وقد بينا يف غري هذا املوضع أن . البن سينا

مث صـاروا   ،فوضعوا هلا مسميات خمالفة ملسميات صـاحب الشـرع   ،خذوا أمساء جاء ا الشرعومن تبعه أ )٤(سينا
فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه حلـاء   ،فيظن اجلاهل أم يقصدون ا ما قصده صاحب الشرع ،يتكلمون بتلك األمساء

                                           

، سنة مخسني وأربـع مئـة   ولدفيلسوف، متصوف،  لطوسي، الشافعي، الغزايل،حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد اأبو : الغزايل)١(
إليه إدمان النظر يف كتاب رسائل ، حبب مل يكن له علم باآلثار وال خربة بالسنن النبوية القاضية على العقل وتويف سنة مخس ومخس مئة،

ا منه أن ذلك حق، أو ف عوارهم، ووافقهم يف مواضع ظنألف يف ذم الفالسفة كتاب التهافت، وكش، له حنو مئيت مصنف ،إخوان الصفا
إحياء علوم الدين، املضنون به على غري أهله، املنقـذ  : من مصنفاته! أنه بلع الفلسفة، وأراد أن يتقيأها فما استطاع: قيل عنه موافق للملة،

-٢٢/ ٧األعالم للزركلـي  مؤسسة الرسالة، . ، ط٣٤٦-١٩/٣٢٢سري أعالم النبالء:انظر. من الضالل، شرح األمساء احلسىن، وغريها
٢٣ . 

 . ٣٢٧-٣٢٦بغية املرتاد )٢(
 . ١٩٦الرد على املنطقيني )٣(
هـو رأس الفالسـفة   و ،اهللا بن احلسن بن علي بن سينا، البلخي مث البخاري، كان آية يف الذكاء أبو علي، احلسني بن عبد :ابن سينا)٤(

يف شهر رمضـان، سـنة مثـان    وتويف  ،ولد يف صفر سنة سبعني وثالمثائة ،> وا الرسولفاإلسالميني الذين مشوا خلف العقول، وخال
ا له، كفره يف ثـالث  قد حصر الغزايل كالمه يف مقاصد الفالسفة، مث رد عليه يف افت الفالسفة يف عشرين جملسو، وعشرين وأربعمائة

، فاهللا أعلم ،إنه تاب عند املوت :قاليعلم اجلزئيات، وبدعه يف البواقي، وي ماين، وأن اهللا السمنها، وهي قوله بقدم العامل، وعدم املعاد اجل
/  ١٢سري أعـالم النـبالء   :انظر .، وسالمان، وإنسان، وحي بن يقظان، وغري ذلكواإلشاراتالقانون، والشفا، والنجاة،  :من مصنفاته

 .٢٤٢-٢٤١/  ٢األعالم للزركلي  ،٤٨٩-٤٨٨/  ١٢البداية والنهاية   دار إحياء التراث العريب،. ، ط٢٤٣-٢٤١
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" و " الشيطان " و " امللك " و " اللوح احملفوظ " و " اجلربوت " و " امللكوت " و " امللك " وهذا كلفظ . الشريعة
  .)١())وغري ذلك" القدم " و " احلدوث 

إمنا هـو   ،إن ابن سينا وأمثاله يدعون أن ما حيصل للنفوس البشرية من العلم واإلنذارات واملنامات((:ويقول
الفلكية هي اللـوح   إن النفس: وإذا أرادوا أن جيمعوا بني الشريعة والفلسفة قالوا ،فيض العقل الفعال والنفس الفلكية

وكما يوجـد يف   .كما يوجد مثل ذلك يف كالم أيب حامد يف كتاب اإلحياء و املضنون وغري ذلك من كتبه ،احملفوظ
ويدعون أن  ،يذكرون اللوح احملفوظ ومرادهم به النفس الفلكية ،املتصوفةكالم من سلك سبيله من الشيوخ املتفلسفة 

   .ظ ويعلم ما فيهالعارف قد يقرأ ما يف اللوح احملفو

ومن علم دين اإلسالم الذي بعث اهللا به رسله علم أن هذا من أبعد األمور عن دين اإلسالم كما قد بسط يف  
  . )٢())موضع آخر

مبين على أمور ليست من  فهو ما ذهب إليه الرازي من اطالع النفس البشرية على اللوح؛وذا يعلم بطالن 
  .دين اإلسالم يف شيء

 : ألألألأل    العلماء اليت تبني أن اللوح احملفوظ ال يطلع عليه إال اهللاأقوال -و

  :لقد بين أهل العلم أن االطالع على اللوح احملفوظ والعلم مبا فيه من الغيب الذي استأثر اهللا به

  . )٣())وليس ألحد اطالع على اللوح سوى اهللا:((-:-يقول شيخ اإلسالم

اإلحاطة مبا يف اللـوح احملفـوظ علمـا لـيس إال هللا     :((-:-الرمحن حسن آل الشيخويقول الشيخ عبد 
  . )٤())وحده

هو الذي جعله، وهـو   ألفاللوح احملفوظ ال يطلع عليه إال اهللا :((-:-)٥(الشيخ عبد العزيز بن بازويقول 
ـ    ة الذي يطلع عليه، ومن زعم أنه يعلم ما فيه فهو كافر يستتاب من والة األمر، فإن تاب وإال وجـب قتلـه محاي

  . )٦())للمسلمني من شره وفتنته

                                           

 . ١٠/٤٠٢الفتاوى )١(
 . ٩/٣٩٨درء تعارض العقل والنقل )٢(
 .١/١٣٧املستدرك على جمموع الفتاوى)٣(
بيان احملجة يف الرد على اللجة، للشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبـد الوهـاب، ضـمن جمموعـة     : الرسالة الثالثة عشرة)٤(

 .١/٤١٥التوحيد
هـ، حفظ القرآن يف صغره، وأخذ العلم على مشايخ ١٣٣٠د العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن باز، ولد بالرياض عامعب)٥(

آل الشيخ وغريهم من علماء جند،كان مدرسة يف حسن اخللق، والزهد والورع، واحلرص على نشر عقيدة السلف، واتباع الـدليل مـن   
واملسلمني، ونصرة قضاياهم، شغل منصب مفيت عام اململكة ورئـيس هيئـة كبـار العلمـاء منـذ       الكتاب والسنة، وخدمة اإلسالم

الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية، العقيدة الصحيحة ومـا يضـادها،   : من مؤلفاته -:-هـ، ١٤٢٠هـ حىت وفاته عام ١٤١٤عام
 .     ١٧٩-١٣٩من أئمة اهلدى ومصابيح الدجىكوكبة : انظر. وكفر من أنكرها، وغريها غوجوب العمل بسنة رسول اهللا 

 . ١٧٢-١/١٧١فتاوى نور على الدرب )٦(



 -٣٤٥ -  

  

  

�:املذكور يف قوله تعاىل -يقصد اللوح-وهو:((يف تعليقه على العقيد الطحاوية  -:-)١(األلباينويقول الشيخ 
�m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl وال يعرف حقيقتـه إال  وهو من الغيب الذي جيب اإلميان به، ٢٢ – ٢١: الربوج ،

بعض الصاحلني يطلعون على ما فيه كفر باآليات واألحاديث املصرحة بأنه ال يعلم الغيب إال اهللا واعتقاد أن اهللا، 
  . )٢())تعاىل

  . ومبا سبق ذكره من أنواع الرد يتضح بطالن قول الرازي وزعمه بأن اللوح منشور ال يمنع أحد من مطالعته

  

  :الرد على تأويل الرازي للوح احملفوظ: الوجه اخلامس
  !جبعله فلكًا، وزينةً للسماء: بالعلم، ومرة: مرة: اإلشارة إىل أن الرازي أول اللوح احملفوظسبقت 

  :وفيما يلي إبطال تأويله

  :الرد على تأويله اللوح احملفوظ بالعلم -أ

وكتب فيه ما كان وما يكون إىل يوم القيامة، وقد ثبت ذلك بالكتـاب   أل اللوح احملفوظ كتاب خلقه اهللا
  :إمجاع سلف األمة وأئمتها، وعليه فالقول بأن الكتاب هو العلم قول باطل؛ ألموروالسنة و

واللـوح احملفـوظ   :((-:-يقول اإلمام أمحد! ملخالفته الصرحية الظاهرة للكتاب والسنة وإمجاع األمة - ١
  . )٣())تستنسخ منه أعمال العباد ملا سبق فيه من املقادير والقضاء]حق[

كما جاء يف قول ابن   صفة من صفاته، وليس مبخلوق، واللوح احملفوظ خملوقأن علم اهللا سبحانه وتعاىل - ٢
 ".اا حمفوظًإن اهللا خلق لوح :"ب عباس

                                           

هــ  ١٣٣٢أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين بن نوح جنايت بن آدم األلباين، ولد مبدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا عام : الشيخ األلباين)١(
الهتمام باحلديث وعلومه شغله الشاغل، كان صاحب سـنة، ونصـرة   توجه لعلم احلديث وهو يف قرابة العشرين من عمره حىت أصبح ا

حتذير الساجد من اختاذ القبور مسـاجد، التوسـل أنواعـه    : من مؤلفاته -:-هـ، ١٤٢٠للحق، ومصادمة ألهل الباطل، تويف عام 
. أثرها السيئ يف األمة، وغريهاوأحكامه، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة و

 .       ، كتاب اإلمام ادد العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين٢٧٦-١٨٥كوكبة من أئمة اهلدى ومصابيح الدجى: انظر
تعلقة باللوح احملفوظ املباحث العقدية امل: مكتبة املعارف، انظر مزيدا ألقوال أهل العلم. ، ط٤٧العقيدة الطحاوية شرح وتعليق األلباين )٢(

 . ٣٣٩-٣٣٥والقلم
 . ٨٣٤-٢/٨٣٣، حادي األرواح، ١/٥٩طبقات احلنابلة )٣(
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كتب اهللا مقادير اخلالئق  :"غ أن علم اهللا أزيل، واللوح احملفوظ ليس أزليا، كما جاء يف احلديث قوله - ٣
ليس -يف نفسه-والكتاب:((-:-ةتيمييقول ابن ". قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة

  . )١())أزليا

¯��°����m:، وقال٨٩: األعراف��mx��w��v��u��t �l:أن علم اهللا تعاىل وسع كل شيء، كما قال تعاىل - ٤
���´��³��²��±l فاهللا تعاىل يعلم نفسه ويعلم ما كان، وما يكون، وما مل يكن لو كـان  ٧: غافر ،

توب؛ فما كُتب يف اللوح ما كان وما يكون إىل يوم القامة، مك ألكيف يكون، وليس كل معلوم اهللا 
 . وهو متناه، وعلم اهللا تعاىل أعم وأمشل

ما ذهب إليه  الرازي من أن ذكر  مث إن! إن الكتاب هو العلم ال غري؟: إذا تقرر ما سبق فكيف يقال بعد ذلك
اطل؛ ألن األصل يف الكالم احلقيقة ال ااز، كما الكتاب للتمثيل، والتأكيد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهر، ب

أن هذا القول يفتح بابا ألهل البدع لتأويل نصوص الكتاب والسنة على وفق ما يريدون، فهو يف احلقيقة طاغوت يلجأ 
  . )٢(إليه املعطلون، وجيعلونه جنة يتترسون ا من سهام الراشقني، ويصدون به عن حقائق الوحي املبني

  :على جعله اللوح فلكًا، وزينةً للسماءالرد -ب
  :)٣(القول بأن اللوح فلك من األفالك املستديرة الشكل، وأنه زينة للسماء، باطل من وجوه

بل هو مبين ! يعتمد عليه، ال شرعي وال عقلي أن القول بأن اللوح احملفوظ فلك من األفالك مل يثبت بدليل - ١
فلكية، وهو قول فاسد باطل؛ ألنه مبين على نظرية الفـيض أو  على قول الفالسفة بأن اللوح هو النفس ال

 ! الصدور، واليت قد دل على بطالا الشرع والعقل
أن الذي ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة أن اللوح احملفوظ كتاب حقيقي، خلقه اهللا، وكتب فيه كـل   - ٢

 .شيء
لغة العرب، وال قاله أحد معترب مـن مفسـري   تسمية اللوح احملفوظ فلكًا مما يعلم باالضطرار أنه ليس من  - ٣

 .)٤(القرآن واحلديث
-:-يقول شيخ اإلسـالم . أنه مما يعلم من الدين بالضرورة أن اللوح احملفوظ ليس فلكًا وال نفسا فلكية - ٤

يقصد الـنفس  -وكل من علم ما جاء به الرسول يعلم باالضطرار أن مراده باللوح احملفوظ ليس هو هذا:((
   . )٥())وال اللوح احملفوظ ملك من املالئكة باتفاق املسلمني -العقل الفعالالفلكية أو 

أن القول بأن اللوح فلك من األفالك حماولة للجمع بني الفلسفة وعلم اهليئة، وبني الشريعة، وهي حماولـة   - ٥
 :باطلة؛ ألن ما ذكره الفالسفة عن النفس الفلكية ال ميكن أن يقبل وال أن يصدق ملا يلي

                                           

 .١٦/٣٠٧جمموعة الفتاوى )١(
 .  ٢/٦٩٠أضواء السلف،. أخرى، ط.إدارات البحوث العلمية، ط. ، ط٢/٢خمتصر الصواعق املرسلة )٢(
 . ٢١١-١٨٩ماملباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقل: انظر )٣(
 . ٢/٨٠الصفدية )٤(
 . ٣٢٦بغية املرتاد )٥(
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م ذكروا أن النفس الفلكية فاض عنها العامل املادي احملسوس، وهي قد فاضت عن العقـل الفعـال،   أ  -  أ
والعقل فاض عن األول، وهم بذلك قد خرقوا هللا الولد بغري علم، ونفوا أن يكون هو اخلالق املُبـدع،  

تعاىل معلوم فساده وإمنا العقل أو النفس الفلكية هي اليت أبدعت كل ما سواه، ونسبة كل هذا إىل اهللا 
  !)١(وصراحة املنقولببداهة العقول، 

واملقصود هنا أن ما يثبته هؤالء من العقول العشرة مما يعلم باالضـطرار أـم    ((:-:-يقول شيخ اإلسالم
إن العقل األول أبدع كل : إبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد صلى اهللا عليهم أمجعني، كقوهلم: خمالفون لدين املرسلني

املالئكة بنات : سوى اهللا، وأنه وما سواه الزمة معلولة لذات اهللا أزالً وأبدا، فإن هذا وهذا شر من قول الذين قالوا ما
إن اهللا خالق كل ما سواه، ويثبتون : اهللا، وأن املسيح ابن اهللا، والذين اختذوا املالئكة والنبيني أربابا، فإن أولئك يقولون

  .نوعا من التولد

¸���m���½¼��»��º��¹العقول والنفوس وكل ما سواه متولد عنه الزم لذاته أزالً وأبدا: ء فيقولونوأما هؤال

Ã���Â��Á��À��¿��¾ �l١٠٠: األنعام.  

يسمون العقل القلم، ويسمون الـنفس الفلكيـة   ..و....وهؤالء جيعلون العقول كالذكور، والنفوس كاإلناث
 كالم اهللا ورسوله؛ ولذلك يدعي أحدهم أنـه اطلـع علـى اللـوح     اللوح، ويدعون أن ذلك هو اللوح احملفوظ يف

  .  )٢())احملفوظ

أن ما ذكره الفالسفة عن النفس الفلكية والعقل عند كالمهم يف إجياد الكون إمنا هو حمـض كـذب،     -  ب
  :وافتراء، وخيال عقلي، أشبه ما يكون بأسطورة من أساطري األولني؛ إذ

جد يف األذهان ال يف األعيان، فإنه وجود مطلق واملطلق إمنا يوجد يف الذهن أن الواحد الذي يذكرونه إمنا يو -
 ،والواحد ال يصدر عنه إال واحـد  ،إن الرب واحد: هؤالء يقولون:(( -:-يقول شيخ اإلسالم . )٣(ال يف اخلارج

العاقل أقـواهلم حـق    فإذا تصور...وال يعقل فيه معان متعددة؛ ،ا أنه ليس له صفة ثبوتية أصالًويعنون بكونه واحد
 ،وإذا كـان كـذلك   ..،وجوده إال يف األذهان ال يف األعيان التصور تبني له أن هذا الواحد الذي أثبتوه ال يتصور

  . )٤())أصل فاسد " إن الواحد ال يصدر عنه إال واحد : " فاألصل الذي بنوا عليه قوهلم

فيلزم أن ال يكون  ؛اوكذلك هلم جرإال واحدا،  أن الواحد إن كان الصادر عنه واحدا مل يصدر عن اآلخر -
   . )٥(ة، فلما تيقن وجود الكثرة املختلفة احلادثة كان هذا مناقضا لقوهلميف العامل كثر

                                           

 .٢١١املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)١(
 . ١٤١-١٣٨الرد على الشاذيل )٢(
 .١٩٣، ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي١/١٥٩الصفدية: انظر)٣(
 . ٢٨٨-١٧/٢٨٧جمموع الفتاوى )٤(
 . ١٩٣، ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي١٧/٢٨٨الفتاوى ، جمموعة١/١٥٩الصفدية: انظر )٥(
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أن ما ادعوه من النفس الفلكية والعقل إن أثبتوا له إرادة وقدرة على التصرف فقد زعموا أن املبدع األول  -
مع أنه يف زعمهم فاقد هلذه الصفات، وفاقد الشيء ال يعطيه، وإن مل يثبتـوا للـنفس    قد صدر عنه اإلرادة والفعل،

الفلكية أو العقل اإلرادة والقدرة والفعل فقد عاد األمر كما كان بالنسبة إىل املبدع األول، فتكون النفس الفلكية أو 
ويتصرف كما هو احلال بالنسبة لـألول،  العقل مسلويب القدرة واإلرادة والفعل، معطلني، فال ميكن أن يوجد ويدبر 

  . )١(والزم ذلك عدم وجود املخلوقات، وذلك معلوم البطالن

أن دعواهم أن النفس الفلكية أو العقل هي اليت أوجدت الكون ورتبته وأحكمته وما إىل ذلك مؤد إىل أن  -
ف يوجد من هو أفضل منه وهـو  املبدع األول أوجد من هو أفضل منه وأكمل وأجل وأقدر، وهذا ضالل مبني، فكي

   )٢(!عندهم يف األصل عاجز متام العجز

أن التوقف يف الفيوض عند العقل الفعال، هو توقف فلسفي، يتعارض مع منطق القوم، وجعل هذا العـدد   -
بالذات ليس له سند عقلي، وكذلك أي عدد ميكن أن حيل حمله، وذلك ألن هذا العقل األخري هو مثل سابقيه يتعقل 

  . )٣(ألول فلم ال يفيض مثلهم عقالً آخر وهذا اآلخر يفيض عقالً كذلك، وهكذا إىل ما ال اية له من الفيوضاتا

وذا يعلم أن تأويل الرازي للوح احملفوظ بالعلم أو جبعله فلكًا وزينةً للسماء، يعد جناية علـى النصـوص،   
بذلك للنصوص معىن فاسد ال يليق ا، فحرف كالم اهللا عما أراد وحتريفًا هلا عن املعىن الصحيح املراد منها، فقد أثبت 

  !اهللا، وخالف إمجاع الصحابة وسلف األمة

  
  :قلم كُتب به يف اللوح احملفوظ، وأنه قلمإثبات ال: سادسالوجه ال

يثبـت  : أقوال أيب عبد اهللا الرازي يف ثنايا تفسريه حول القلم بني اإلثبات والتأويل؛ فتـارة  سبق البيان بتعدد
إما جبعله فلكًا من األفالك، وزينة : يؤوله: ، وتارةكتب يف اللوح ما هو كائن إىل يوم القيامة القلم، وأنه خملوق، وأنه

  !للسماء، وإما بالعقل

جريان القلم يف األزل، وجفافه، وكتابته ملا هو كائن  ويف إثباته لكون القلم قلما كُتب به تطرق للحديث عن
  :ووصف القلم، وأمر اهللا له أن يكتب، وامتثال القلم لذلك، وقد جانب الصواب يف أمور مة،إىل يوم القيا

، وقـول  )من أحوال السعادة والشقاوة يف األزلالقلم  ..جرى( ذكر الرازي أنه قد: وقت جريان القلم - ١
ما  :فقال .اكتب :فقال ،إن أول ما خلق اهللا القلم :" :بقوله غ الرازي خمالف ملا نص عليه  الرسول

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن  :"، وقوله"وما هو كائن إىل األبد ،اكتب القدر ما كان :قال !؟أكتب
فقد دل احلديثان على أن الكتابة ليست أزلية، وأن وقتها ". خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة

يقول . سموات واألرض خبمسني ألف سنةبعد خلق اهللا للقلم وأمره له بالكتابة، وذلك قبل أن خيلق اهللا ال
                                           

 .٢٠٨املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)١(
 .٢٠٨املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٢(
 . ٢٦٤-٣/٢٦٢الم للدسوقيالقضاء والقدر يف اإلس: وانظر.٢٠٩املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)٣(
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. )١())كتابة القلم للقدر كان يف الساعة اليت خلـق فيهـا  :((تعليقًا على احلديث األول -:-ابن القيم
املراد حتديد وقت الكتابـة يف اللـوح   : قال العلماء((:تعليقًا على احلديث الثاين -:-ويقول النووي

  . )٣())ليس أزليا-يف نفسه-لكتابوا(( :-:-ةويقول ابن تيمي. )٢())احملفوظ

القلم آلة خمصوصة أن  ؛ حبجةعلى اازيف احلديث  إقراره للقاضي على وجوب محل أمر القلم بالكتابة   - ٢
اجلمع بني كونه حيواناً مكلفاً وبني كونه آلـة  إذ  ،فيؤمر وينهى ،ال جيوز أن يكون حياً عاقالً، فلكتابةل

أنه تعاىل أجراه بكل مـا   :ه من ل احلديث على ااز، ويكون املرادوعلى هذا فيجب مح  للكتابة حمال،
. بل هو جمرد نفاذ القدرة يف املقدور من غري منازعـة وال مدافعـة   على احلقيقة، ليس هناك أمرف �،يكون

 :واجلواب على ذلك

 :محل احلديث على ااز باطل  -  أ

قد بعـث   غ هنا حيتاج إىل دليل، فالرسول إذ األصل يف الكالم احلقيقة ال ااز، وادعاء ااز -
بأفصح اللغات وأبني األلسنة، وإذا تكلم بكالم وأراد به خالف ظاهره، وضد حقيقته فال بد أن يبني 
لألمة أنه مل يرد حقيقته، وأنه أراد جمازه، وال جيوز أن يحيل األمة على دليل خفي ال يسـتنبطه إال  

بااز يتضمن اام الشارع، بالعجز عن التعبري باحلقيقة أو بعـدم   ، وعلى هذا فالقول)٤(أفراد الناس
  .النصح

 ألأثبت يف احلديث خماطبة اهللا  غ كما أن القول بااز يتضمن اام الشارع بالكذب، فالنيب -

، وإمنا هو جمـرد  مث يأيت هؤالء ويقولون ليس هناك أمر للقلم، وأمره له، كما أثبت خماطبة القلم هللا،
  .   )٥(فمن نصدق إذن؟! ذ القدرةنفا

يفتح بابا ألهل البدع لتأويل نصوص الكتاب والسنة على وفق ما يريدون،  كما أن القول بااز -
فهو يف احلقيقة طاغوت يلجأ إليه املعطلون، وجيعلونه جنة يتترسون ا من سهام الراشقني، ويصدون 

 . )٦(به عن حقائق الوحي املبني

ألجلها محل احلديث على ااز،  فداحضة؛ ألا مبنية على أن اجلمادات ال تعقل، وال  أما احلجة اليت  -  ب
 خلق للجمادات ألأن اهللا : ، واحلق الذي دلت عليه النصوصأل تدرك، وليس هلا أي عبودية هللا

البشر،  متييزا وإدراكًا خاص ا، وال يعلم كيفيته إال اهللا، كما خلق هلا نطقًا خاصا ا ال نفهمه حنن
: اإلسـراء ��ms��r��q���p��o��n��m��l��k��j��ih��g��f��e����d���c��b �l:أليقول اهللا 

                                           

  . مكتبة العبيكان. ، ط١/٥٦شفاء العليل)١(
 . ٤٤٣-١٦/٤٤٢شرح صحيح مسلم، للنووي )٢(
 .١٦/٣٠٧جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٣٦١-٦/٣٦٠جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
 . ١١٨-١١٦جناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية، :انظر )٥(
 .  ٢/٦٩٠أضواء السلف،. أخرى، ط.إدارات البحوث العلمية، ط. ط ،٢/٢خمتصر الصواعق املرسلة )٦(
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 ��mÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Él:خماطبته للنار، وخماطبتها له، فقال  أل ، وقد أثبت اهللا٤٤

 .)١(٣٠: ق

يقة أمر اهللا للقلم، وحقيقـة  يف احلديث عما قاله القلم حني خلق، يدل على حق غ وعلى هذا فإخبار النيب
 .)٢(فيه، حىت سأل ربه استفسارا عما يكتب أل كالم القلم، وعلى إدراكه الذي أودعه اهللا

إن أول مـا خلـق اهللا    :" غيف شرحه لقوله  -:- يقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيويف هذا املعىن  
 أخرب النيب: (()٣("دير كل شيء حىت تقوم الساعةاكتب مقا :قال !؟رب وماذا أكتب :قال .اكتب :فقال له ،القلم

اكتب ما هو كائن، فجرى يف تلك الساعة مبا : وماذا أكتب؟ قال: اكتب، قال رب: قال له ملا خلق القلمأن اهللا  غ
   ولكن كيف يوجه اخلطاب إىل اجلماد؟هو كائن إىل يوم القيامة، فأمر اهللا القلم أن يكتب؛ 

اجلماد، مث إن اجلماد بالنسـبة إىل اهللا عاقـل،   هللا يصح؛ ألنه هو الذي ينطق نعم، من ا: اجلواب عن ذلك
��m���Ã��Â��Á��À��������¿���¾��½��¼��»��º��¹������̧:يصح أن يوجه إليه اخلطاب، قال تعـاىل  ��¶��µ�������´��³��²l 

  .)٤() ))طائعات(دون ) طائعني(، فوجه اخلطاب إليهما، وذكر جواما، وكان جبمع العقالء ١١: فصلت

��m��{��z:وقال تعـاىل . ، فكانت كذلك٦٩: األنبياء ��m���¯��®��¬��«���ª�����������©��¨��§l:وقال تعاىل(( 

}��| �lفكانت اجلبال تؤوب معه١٠: سبأ ،.  

واحلاصل أن اهللا أمر القلم أن يكتب، وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب؛ ألن األمر جممـل،  
  أي شيء أكتب؟: أكتب؟ أي ما: فقال

  .فكتب القلم بأمر اهللا ما هو كائن إىل يوم القيامة: اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة .اهللا: قال؛ أي

  . )٥())ال يرد أل فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إىل يوم القيامة، فكتبه؛ ألن أمر اهللا

                                           

 . ٣٣٧-٢٣٤عبودية الكائنات لرب العاملني: انظر )١(
 . ٣٨١عبودية الكائنات لرب العاملني :انظر)٢(
صحيح سنن أيب : ، انظر-:-، وصححه الشيخ األلباين٥/٥٢أخرجه ذا اللفظ أبو داود، كتاب السنة، باب يف القدر، )٣(

فجرى يف تلك الساعة مبا  .اكتب :مث قال ،إن أول ما خلق اهللا تبارك وتعاىل القلم :"أمحد يف املسند، بلفظ ، وأخرجه اإلمام٣/١٤٨داود
فاكتب ما يكون وما هو  :قال ؟قال وما أكتب .اكتب :مث قال له ،أول ما خلق اهللا تبارك وتعاىل القلم :"ولفظ" هو كائن إىل يوم القيامة

 :فقال ،إن أول ما خلق اهللا القلم :"، وأخرجه الترمذي بلفظ٣٩٨-١٦/٣٩٦،)٢٢٦٠٦(،)٢٢٦٠٤(برقم." أن تقوم الساعةكائن إىل
، باب ما جاء يف الرضا  غ كتاب القدر عن رسول اهللا". وما هو كائن إىل األبد ،اكتب القدر ما كان :قال !؟ما أكتب :فقال .اكتب

إن أول ما خلق اهللا : " ولفظ. ٢/٢٢٩، صحيح سنن الترمذي،-:-ة، وصححه الشيخ األلبايندار الكتب العلمي.، ط٤/٣٩٨بالقضاء، 
، أبواب تفسري القرآن، باب ومن ))هذا حديث حسن صحيح غريب  ((قالو.." فجرى مبا هو كائن إىل األبد .اكتب: فقال له ،القلم

 .٣/١٢٣صحيح سنن الترمذي: ظر، ان-:-دار الغرب اإلسالمي، وصححه الشيخ األلباين.، ط٥/٣٤٨سورة ن،
 . ٤٣٢، ٤٢٢-٢/٤٢١القول املفيد على كتاب التوحيد: ، وانظر٢/١٩٨، شرح العقيدة الواسطية٥١شرح األربعني النووية )٤(
 .٤٣٢، ٤٢٢-٢/٤٢١، القول املفيد على كتاب التوحيد٥١شرح األربعني النووية: وانظر. ٢/١٩٨شرح العقيدة الواسطية)٥(
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يس هو عبارة عن جمرد نفاذ القدرة يف املقدور، كما زعم بالكتابة أمر حقيقي، ولللقلم وذا يتبني أن أمر اهللا 
 !  القاضي، وأقره على ذلك الرازي

  :الرد على تأويل الرازي للقلم: الوجه السابع
   !بالعقل :جبعله فلكًا، وزينةً للسماء، ومرة: مرة: سبقت اإلشارة إىل أن الرازي أول القلم

   :وفيما يلي إبطال تأويله

  :فلكًا، وزينةً للسماء قلملالرد على جعله ا-أ
  :القول بأن القلم فلك من األفالك املستديرة الشكل، وأنه زينة للسماء، باطل من وجوه

  !يعتمد عليه، ال شرعي وال عقلي أن هذا القول مل يثبت بدليل - ١
ثـل  أن الذي ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة أن القلم قلم حقيقي، خلقه اهللا، وأمره بأن يكتـب، فامت  - ٢

  . وجرى مبا هو كائن إىل يوم القيامة
تسمية القلم فلكًا مما يعلم باالضطرار أنه ليس من لغة العرب، وال قاله أحد معترب مـن مفسـري القـرآن     - ٣

  .)١(واحلديث
  .أنه مما يعلم من الدين بالضرورة أن القلم ليس فلكًا، وال زينة للسماء - ٤

للجمع بني الفلسفة وعلم اهليئة، وبني الشريعة، وهي حماولـة  أن القول بأن القلم فلك من األفالك حماولة   - ٥
  . باطلة؛ ألا ليس عليها دليل ال شرعي وال عقلي، بل هي خمالفة ملا دل عليه الكتاب والسنة

  :القلم بالعقلالرد على تأويله  -ب

بت ذلك بالكتـاب  وأمره أن يكتب ما كان وما يكون إىل يوم القيامة، وقد ث أل القلم قلم حقيقي خلقه اهللا
والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها، وعليه فالقول بأن القلم هو العقل، وأنه أول مراتب املخلوقات، وأنه يفيض منه 

  :علم املكاشفة قول باطل؛ ألمور

والقلم حق كتب اهللا به (( -:-يقول اإلمام أمحد !ملخالفته الصرحية الظاهرة للكتاب والسنة وإمجاع األمة - ١
 .)٢( ))ل شيء وأحصاه يف الذكر تبارك وتعاىلمقادير ك

أن القول بأن القلم هو العقل مبين على نظرية الفيض أو الصدور، اليت قد تأثر ا الفالسفة  املنتسـبون إىل   - ٢
اإلسالم فزعموا أن اهللا قد صدر عنه العقل األول وصدر عن العقل األول العقل الثاين، وعن العقل الثـاين  

ذا يتواىل الفيض إىل أن يصل إىل العقل الفعال، وهذا األخري هو املبدع ملا حتت السماء من العقل الثالث وهك
، وقد زعموا يف حماولتهم الفاشلة يف اجلمع بني اإلسالم )٣(هواء، وسحاب، وجبال، وحيوان، ونبات، ومعدن

                                           

 . ٢/٨٠الصفدية )١(
 . ٨٣٤-٢/٨٣٣، حادي األرواح، ١/٥٩طبقات احلنابلة )٢(
 . ١٩١-١٩٠ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي ،١/٩الصفدية)٣(
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أول ما خلق اهللا تعـاىل   :"والفلسفة أن العقل الوارد يف هذه النظرية هو العقل الوارد يف احلديث املوضوع
منك، بك  ا أعجب إيلّوعزيت ما خلقت خلقً: فقال ،فأدبر .أدبر :مث قال له ،فأقبل .أقبل :فقال له ،العقل
إن أول ما خلـق اهللا   :"غوهو القلم املقصود بقوله . " وبك أعطي، وبك الثواب، وعليك العقاب ،آخذ
، ونظرية الفيض أو الصدور باطلة، وقد دل على )١(اشفات، وأن هذا القلم يفيض منه العلوم واملك.."،القلم

  .بطالا الشرع والعقل

هؤالء الذين محلوا كالم الرسل على ما يوافق قول املتفلسفة جيعلون اللوح احملفوظ هو ((:-:-يقول شيخ اإلسالم 
وال  ،بوت شيء من ذلك دليالًمث مل يقيموا على ث((، )٢())كما جيعلون العقل والقلم هو العقل األول ،النفس الفلكية

بل وال دل عليها  ،رسولوال فإن النفس الفلكية والعقول العشرة مل ينطق ا كتاب  ،دليل مما دلت عليه الكتب اإلهلية
  . )٣())..وإمنا دل العقل على ما أخربت به الرسل ،وأدلة املتفلسفة عليها ضعيفة ،دليل عقلي

مل يصح تفسريه مبا ينقش العلم يف قلوب بين آدم، -و العقل عندهموه–أن القلم إذا كان أول املخلوقات  - ٣
  )٤(.ألن ذلك عندهم إمنا هو العقل الفعال، وهو العاشر، وأول املخلوقات على زعمهم هو العقل األول

ما يوجد يف قلوب بين آدم من العلم إمنا هو من فيض العقل الفعال الذي تقوله الفالسفة؟ : أنه من الذي قال - ٤
دليل الفالسفة على ذلك ضعيف، بل باطل، والكتب اإلهلية مل تخرب بذلك، بل األخبار اإلهلية تدل على فإن 

يف قلوب بين آدم، وأنه ليس ملكًا واحدا بل مالئكة كثريون، وقد وكلت م أيضا الشياطني،  يلقىتعدد ما 
 . )٥(فامتنع أن يكون يف الوجود ما يلقي العلم يف القلوب على ما ذكروه

أن الذي ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة أن القلم قلم حقيقي، خلقه اهللا، وأمره أن يكتب فقط، ال أن  - ٥
يفعل شيئًا غري ذلك، من إفاضة العلم، أو خلق للعامل، وهؤالء الفالسفة زعموا أن العقل أبدع مجيع العامل، 

لعقل ال يقبل؛ للمنافاة بني مفهوم القلم الوارد وعليه فإن تفسري القلم با )٦(!وأنه يفيض عنه علم املكاشفات
  . )٧(يف احلديث، والعقل عند الفالسفة

ن بيواآلثار اليت عن الصحابة والتابعني ت ،واملسانيد ،والسنن ،األحاديث اليت يف الصحاح((:-:-يقول شيخ اإلسالم
ا فإنه أمره أن يكتب فقط ال أن يفعل شيئً :عالأن هذا القلم ليس ما يدعيه هؤالء أنه الذي يسمونه العقل األول أو الف

فرغ اهللا من املقادير " :كما قال ،أمره بالكتابة ففرغت تلك الكتابةو .والعقل عندهم أبدع مجيع الكائنات ،غري ذلك

                                           

 . ٢٦٠-٢٥٩فيصل التفرقة ضمن جمموعة رسائل لإلمام الغزايل: انظر) ١(
 . ٥/٤٣اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح )٢(
 . ١٤١-١٣٢الرد على الشاذيل: وانظر.٥/٤٢اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح)٣(
 .٢٨٢بغية املرتاد )٤(
 .٢٨٤بغية املرتاد)٥(
 . ٤٢٢املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٦(
 . ٤٢٢املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٧(
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وعندهم القلم إذا فسروه بالعقل الذي ينقش العلوم يف قلوب بـين   ،)١("وأمور الدنيا قبل أن خيلق السماوات واألرض
وكذلك إن فسروه بالعقل األول فإن كتابتـه   ،كلما حدث إنسان كتب يف قلبه ما يكتبه إىل موته ،آدم كتابته دائمة

وعندهم أن العقل مقارن  ،نه كتب يف الذكر املقادير قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنةكما أ .دائمة
  .   )٢())للسماوات مل يتقدمها

أن التقدير وهـو  وخلق السماوات واألرض على أن العرش كان على املاء قبل دلت األحاديث الصحيحة  - ٦
كتب يف الذكر ما كتبه بعد أن كان عرشه على املاء وقبـل أن خيلـق   كان بني ذلك، فاهللا  الكتابة بالقلم

هو أول املخلوقات وإن مسوه  الذي ذكره الفالسفة أن يكون العقل األول، وهذا يبطل السماوات واألرض
  . )٣(ا قبل العرشا خملوقًبل يبطل أن يكون القلم الذي ذكره السلف أيض ،اقلم هم

تسمية القلم عقالً مما يعلم باالضطرار أنه ليس من لغة العرب، وال قاله أحد معترب من مفسـري القـرآن    - ٧
 .)٤(واحلديث

 .  )٥(لفظ العقلمل يرد بالقلم ما تريده الفالسفة ب غأن املسلمني يعلمون باالضطرار أن النيب  - ٨
مث  ،فأقبـل  .أقبل :فقال له ،أول ما خلق اهللا تعاىل العقل :"أن احلديث الذي ذكره الفالسفة وتبعهم الرازي - ٩

وبك أعطي، وبك الثواب،  ،منك، بك آخذ ا أعجب إيلّوعزيت ما خلقت خلقً: فقال ،فأدبر .أدبر :قال له
  .)٦( غ حديث موضوع على النيب" وعليك العقاب

  . )٧())باتفاق أهل املعرفة باحلديث غ هذا احلديث كذب موضوع على النيب((:-:-خ اإلسالميقول شي

: ، واملعىن"أولَ"بنصب " أولَ ما خلق اهللا العقل:"أن احلديث لو كان صحيحا فهو حجة عليهم؛ ألن لفظه - ١٠
خلقًا أكرم علي  ما خلقت:"حني خلق اهللا العقل، ولفظه يقتضي أنه خاطبه يف أول أوقات خلقه؛ وهلذا قال

وهذا يدل على أنه خلق قبله غريه، وعندهم أن العقل األول هو أول املبدعات، وميتنع أن يتقدمـه  ". منك
  .  )٨(شيء

                                           

، ١٨٤-١/١٨٣،)٦(، والبيهقي يف القضاء والقدر، بـرقم ٩٨-٩٧ ،)١٣-٢(أخرجه ذا اللفظ ابن منده يف كتاب التوحيد، برقم )١(
 .))رواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن سهل بن عسكر التميمي عن ابن أيب مرمي: ((، وقال٢/٢٣٤،)٧٩٩(واألمساء والصفات، برقم

 . ، بتصرف يسري٢٩٥-٢٩٤بغية املرتاد )٢(
 .٢٩٥بغية املرتاد: انظر) ٣(
 . ٢/٨٠الصفدية )٤(
 . ٢٨٣ية املرتادبغ )٥(
 . ٤٢٣-٤٢٢املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٦(
 . ١٤٤الرد على الشاذيل )٧(
، ١٤٦، الرد على الشاذيل٥/٤١، اجلواب الصحيح١٨٢-١٨١بغية املرتاد:، وانظر٤٢٣املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)٨(

 .  ٢٠٨-٢٠٦ولياء الشيطانالفرقان بني أولياء الرمحن وأ
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ال أنه  ،يقتضي أنه خاطبه يف أول أوقات خلقه "أول ما خلق اهللا العقل قال له" :قولهإن (( :-:-يقول شيخ اإلسالم
  . )١())أول املخلوقات

لني ذا احلديث املوضوع من املتفلسفة مل يفهموا كالم الكذابني الواضعني للحديث، بل حرفـوا  إن املستد - ١١
معناه، فإن واضعي هذا احلديث وأمثاله أرادوا من وراء ذلك متجيد العقل، ورفع شأنه، فزعموا أن اهللا خاطبه 

لكنهم أخطأوا يف ذلك؛ ألنه عندما خلقه، فلما جاء هؤالء حاولوا االستدالل ذا احلديث على مرادهم، و
غري مطابق لدعوى الفالسفة، إذ أم يرون أن العقل صدر عن اهللا بطريق الفيض ال اخللق، واحلديث ينص 

 . )٢(على أن العقل خملوق
فأخرب أنه يفعل به هـذه   ".وبك العقاب ،وبك الثواب ،وبك أعطي ،فبك آخذ" :أنه قال يف هذا احلديث - ١٢

وأما العقل الذي يدعونه فهو عنـدهم   ،نطبق على عقل اإلنسان الذي هو عرض فيهوهذا ي ،األمور األربعة
ا أمـور  هفأين هذا من شيء يفعل اهللا ب ،فهو عندهم رب مجيع العامل ،أبدع السموات واألرض وما بينهما

  . )٣(!؟أربعة
  . )٤())بسنده ومتنه فاحلديث لو كان صحيحا مل يدل إال على ضد قوهلم، فهم جهال((:-:- يقول شيخ اإلسالم

بأنه أول مراتب املخلوقات،    وذا يظهر أن تأويل الرازي للقلم جبعله فلكًا وزينة للسماء، أو بالعقل، وزعمه
وأنه يفيض منه علم املكاشفة  يعد جناية على النصوص، وحتريفًا هلا عن املعىن الصحيح املراد منها، فقد أثبت بـذلك  

  !ا، فحرف كالم اهللا وكالم رسوله، وخالف إمجاع الصحابة وسلف األمة للنصوص معىن فاسد ال يليق

يف بيان انقسام الكتابة إىل دينية موافقة حملبة اهللا ورضاه وأمره الشرعي، وكونية : الوجه الثامن
  : قدرية موافقة ملشيئته وخلقه

الرازي يف ذلك موافق يف اجلملة  يف القرآن الكرمي، وما ذكره] كَتب[سبق بيان موقف الرازي من مدلول لفظ 
تفيـد   كلمة كتـب حيث ذكر أن على الوجوب؛  ]كَتب[، إال أنه قصر يف حتليله لداللة لفظ )٥(ملا ذكره أهل العلم

وإذا مل ميكن محلها على وجوب الفعل، فيجب محلـها علـى    إما وجوب الفعل، وإما وجوب الوجود،الوجوب، 
  . إىل كونية قدرية وشرعية دينية، ومل يقسم الكتابة وجوب الوجود

كوين قدري متعلق بربوبية اهللا وخلقه، وديين شرعي متعلق : أن لفظ الكتابة يف كتاب اهللا ينقسم إىل: واحلق
وأما كتابته  فهي واجبة الوقوع والوجود،، ةالقدري ةالكوني كتابتهعن  وال خروج ألحدبإهلية اهللا وأمره الشرعي، 

  .يه الفجار والفساق، فهي تفيد وجوب الفعل شرعاالدينية الشرعية، فيعص

                                           

 . ١/٢٣٩الصفدية )١(
، مقدمة حمقق كتـاب بغيـة   ٢٥١، بغية املرتاد٢٠٨-٢٠٦، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان١٤٦الرد على الشاذيل: انظر )٢(

 . ٤٢٤، املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم١٠٥-١٠٤موسى الدويش/املرتاد، د
 .  ٢٠٨، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان١٤٦الرد على الشاذيل: وانظر. ١/٢٤٠الصفدية )٣(
 .١٤٦الرد على الشاذيل)٤(
 . ٩٥٣-٩٤٧، معجم ألفاظ القرآن الكرمي٣٧٦-٣/٣٧١، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ٢٥٦تأويل مشكل القرآن:انظر )٥(
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ويقدر ما ال يأمر به وال شرعه، وقد يشرع ويأمر مبا ال يقضيه وال  أل واألمران غري متالزمني فقد يقضي اهللا
يقدره، وجيتمع األمران فيما وقع من طاعات العباد وإميام، وينتفي األمران عما مل يقع من املعاصي والفسق والكفر، 

  . ينفرد الشرعي الديين فيما أمر به وشرعه ومل يفعله املأمور، وينفرد الكوين القدري فيما وقع من املعاصيو

والكتابة الدينية موافقة حملبة اهللا ورضاه وأمره الشرعي، والكتابة الكونية القدرية موافقة ملشيئته وخلقه، وجيب 
التفريق بني الكوين الذي خلقه اهللا وقـدره    كما جيب علينا ،علينا أن نؤمن بدين اهللا وشرعه، ونؤمن بقضائه وقدره

وال جيعلهم من أوليائه املتقني، وبني الديين الذي أمـر بـه    ،وال يثيب أصحابه ،وقضاه، وإن كان ال حيبه وال يرضاه
جنده الغالبني، وجعلهم من أوليائه املتقني وحزبه املفلحني، و ،وأحب فاعليه وأثام وأكرمهم ،وأحبه ورضيه ،وشرعه

فإن هذا من أعظم الفروق اليت يفرق ا بني أولياء اهللا وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعاىل فيما حيبه ويرضاه 
، ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان مـن أعدائـه  

ملأمور، وتركوا احملظور، وصربوا على املقدور، فأحبهم وأحبوه، ورضـي عنـهم   وأولياء اهللا املتقون هم الذين فعلوا ا
ورضوا عنه، وأعداؤه أولياء الشيطان، وإن كانوا حتت قدرته فهو يبغضهم وميقتـهم ويغضـب علـيهم ويلعنـهم     

  . )١(ويعاديهم

 ورضاه وأمـره  يف معرض تفصيله النقسام لفظ الكتاب إىل ديين موافق حملبة اهللا -:-شيخ اإلسالم يقول 
  :ينقسم يف كتاب اهللا إىل نوعني....الكتاب((:الشرعي، وكوين موافق ملشيئته الكونية

وينصرهم يف  ،ويدخلهم اجلنة ،ويثيب أصحاا ،ما يتعلق باألمور الدينية اليت حيبها اهللا تعاىل ويرضاها :أحدمها 
  .وحزبه املفلحني وعباده الصاحلني قنيأوليائه املت وينصر ا العباد من ،احلياة الدنيا ويف اآلخرة

 ،والرب والفـاجر  ،ما يتعلق باحلوادث الكونية اليت قدرها اهللا وقضاها مما يشترك فيها املؤمن والكافر :الثاينو  
وأهـل   ،ويصلي عليهم هو ومالئكته ،وأهل طاعته الذين حيبهم وحيبونه ،وأولياء اهللا وأعداؤه ،وأهل اجلنة وأهل النار

   .)٢())الذين يبغضهم وميقتهم ويلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنونمعصيته 

��m��p�������o��n��m��l:، وقوله٢١: اادلة ��m��êé��è��ç��æ��ål:والكتابة الكونية القدرية كقوله تعاىل

��x��w��v��u������t��s�����r��ql ــاء ــه١٠٥: األنبي ��m��y��x��w���v��u����t��s��r��q���������p:، وقول

��{���zl والشرعية الدينية كقوله تعاىل٤: احلج ،:m`��_��~��}�����|��{��z��y �lوقوله١٧٨: البقرة ،:�m�������V
��X��Wl وقوله١٨٣: البقرة ،:�m��GF����������E���D��C��B��Al  وقولـه ٢١٦: البقـرة ،:�m��£��¢��¡������~

��¤l ٤٥: املائدة .  

                                           

، شـفاء  ٣٢٦-٣٢٥، التحفة العراقيـة ٢٨٦-٢٧٦ن بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ، الفرقا٨/٤٢٦بيان تلبيس اجلهمية:انظر )١(
 .  مكتبة العبيكان. ، ط٧٧٤-٢/٧٦٧العليل

    . ٨/٥٨جمموعة الفتاوى )٢(
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  : ألألألأل    يف إثبات صفة الكتابة هللا: الوجه التاسع
على ما يليق جبالله وعظمته، وقد ثبتت هذه الصفة بالكتـاب   ألصفة الكتابة من الصفات الفعلية الثابتة هللا 

، ومـن  ١٤٥: األعـراف  ��m��Z����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���Pl:والسنة، فمن الكتاب قوله تعاىل
أنت موسى الذي اصـطفاك اهللا برسـالته    :فقال آدم:"يف قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السالم غ السنة قوله
، )١(.."خلـق وجدت اهللا كتب التوراة قبل أن أُفبكم  ،وقربك جنيا ،وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء ،وبكالمه

  . )٢(.."وخط لك بيدهاصطفاك اهللا بكالمه  .موسى أنت :قال له آدم:"ويف رواية

اليت كتبها  مه فينظر الناظر إىل حروفه وكلماتهوقد يكون املتكلم نفسه كتب كال:((-:-يقول ابن القيم
كما مسع كلماته اليت تكلم ا، وهذا كما كتب ملوسى التوراة بيده، بغري واسطة، كما يف احلديث الصحيح يف بيده، 

فجمع ملوسى بني األمرين أمسعه كالمه بغري واسطة، قصة احتجاج آدم وموسى، ويف حديث الشفاعة، وغري ذلك، 
  .  )٣())اه بكتابتهوأراه إي

  . )٤())فعل يقوم به..الكتابة((  -:-ويقول شيخ اإلسالم 

  :يف الكتابة يف اللوح احملفوظ واحلكمة منها: الوجه العاشر
: خلق اهللا أربعة أشياء بيـده :"ب خلق قلم القدر بيده كما قال ابن عمر ألدلت النصوص على أن اهللا 

  . )٥("كن فكان: لسائر اخللقالعرش، والقلم، وآدم، وجنة عدن، مث قال 

، مث خلق اللوح، فكتب الدنيا وما )٦(أخذه بيمينه، مث خلق النون وهي الدواة ملا خلقه أل كما دلت على أنه
أول ما خلق اهللا تعاىل القلـم  " :يقول غمسعت رسول اهللا :"قال ب كما جاء يف حديث ابن عمر. يكون فيها

كتب الدنيا، وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور، رطب أو يـابس،  ف: قال. فأخذه بيمينه، وكلتا يديه ميني

                                           

 .٢٠٤٣-٤/٢٠٤٢مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم، )١(
، مسلم، واللفظ له، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما ١٣٩٢اهللا،  البخاري، كتاب القدر، باب حتاج آدم وموسى عند )٢(

 .٢٠٤٣-٤/٢٠٤٢السالم، 
 . أضواء السلف.، ط٤/١٣٧٧أخرى.إدارات البحوث العلمية، ط.،ط٣٢٢-٢/٣٢١خمتصر الصواعق املرسلة )٣(
 . ٦/٤٤٦الفتاوى الكربى )٤(
دار هجـر، واآلجـري يف الشـريعة،    . ، ط٢٠/١٤٥جرير يف تفسـريه  ، وابن ١/٢٦١أخرجه الدارمي يف نقضه على املريسي،  )٥(

ــرقم ــرقم ١١٨٣-٣/١١٨٢،)٧٥٦(ب ــة، ب ــيخ يف العظم ــو الش ــتدرك، ٥٧٩-٢/٥٧٨،)٢٤-٢١٣(، وأب ــاكم يف املس ، واحل
 ، والبيهقي يف األمساء والصفات،٣/٤٧٧،)٧٣٠(،وصححه، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم ٢/٣٨٠،)٣٣٠٤(برقم
بسند صـحيح  :((-:-، قال األلباين١/٦٣٨،)١٦٩(، كتاب العلو، برقم))إسناده جيد:((، قال الذهيب يف العلو٢/١٢٦، )٦٩٣(برقم

 .  ١٠٥، صفحة)٥٣(خمتصر العلو، برقم)). على شرط مسلم
 . ١/١٠١،)د و ي(اليت يكتب منها، املصباح املنري، مادة : الدواة )٦(
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، فهل تكون النسخة ٢٩: اجلاثيـة  ��m��Â��Á��À��¿���¾���½��¼��»º��¹���¸��¶��µl:فأحصاه عنده يف الذكر، فقال
  . )١("إال من شيء قد فرغ منه

ون وهي الدواة، مث خلق األلواح، القلم، مث الن أل إن أول ما خلق اهللا" :أنه قال بوجاء عن ابن عباس 
  . )٢(..."فكتب الدنيا وما يكون فيها حىت تفىن، من كل خلق خملوق أو عمل معمول من بر أو فجور

أول ما خلق اهللا القلم فأخذه بيمينه، وكلتا يديه ميني، وخلق النون، وهي الدواة، وخلق " :أنه قال ب وعنه
ما يكون من حينئذ يف الدنيا إىل أن تكون الساعة من خلق خملـوق أو  اللوح، فكتب فيه، مث خلق السموات، فكتب 

  . )٣("عمل معمول بر أو فجور، وكل رزق حالل أو حرام رطب أو يابس

، كما يف احلديث )٤(أمر هذا القلم أن يكتب، فكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة ألوقد دلت أيضا على أنه   
اكتب مقادير كل شيء حىت  :قال !؟رب وماذا أكتب :قال .اكتب :فقال له ،مإن أول ما خلق اهللا القل :" :غ قوله

  ".   تقوم الساعة

فرواية ذكرت جريانه باألمر، وأخرى ذكرت الـيمني،   ،ال تنايف بني األمرين، فالقلم كتب يف كال احلالتنيو
ال :((-حفظه اهللا-)٥(ن فوزان الفوزانيقول الشيخ صاحل ب ،ا بني الرواياتفالقلم كتب بأمر اهللا وبيمينه مجع هذاوعلى 

فاخلالق سبحانه له صـفات،  . تعارض بني كون اهللا كتب بيده كما جاء بذلك اخلرب، وبني كون القلم كتب بأمر اهللا
��m��W��V�����U���TS�R��Q:كما قال تعاىل. واملخلوق له صفات، وصفات املخلوق ال تشبه صفات اخلالق

��Xl ٦()) ١١: الشورى( .  

 غوسنة نبيه  ألكتابة يف اللوح احملفوظ حكَم عظيمة، نعلم بعضها من خالل استنباطها من كتاب اهللا ولل

م يف ذلك أكثر مما نعلمهكَعلى وفق فهم العلماء، وما جنهله من احل .  

                                           

، وابـن بطـة، يف اإلبانـة،    ))إسناده حسن:((-:-، وقال األلباين٥٠-٤٩، صفحة)١٠٦(سنة، برقمأخرجه ابن أيب عاصم يف ال )١(
، واآلجـري يف الشـريعة،   ٢٦٦، صـفحة )٤١٥(، والفريايب يف القـدر، بـرقم  ٣٣٦-١/٣٣٥،)١٣٦٥(، برقم)القدر(الكتاب الثاين،

 .  ٢/٧٥٩،)٣٣٩(برقم
 . ٣٤٠-١/٣٣٩،)١٣٧٥(، برقم)القدر(أخرجه ابن بطة، يف اإلبانة، الكتاب الثاين،)٢(
 . ١٤/٦٢٠الدر املنثور. أيب شيبة وابن املنذرابن  عزاه السيوطي إىل )٣(
 .٤٦٧املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم: انظر)٤(
ا يف وعضو، وث العلميةيعمل عضوا يف اللجنة الدائمة لإلفتاء و البح، هـ ١٣٥٤ولد عام ، اهللا من آل فوزان صاحل بن فوزان بن عبد)٥(

 . شرح العقيدة الواسطية، اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد، امللخص الفقهي: ، من مؤلفاتههيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية
للقلم بالكتابة  ألسألت الشيخ الفوزان حفظه اهللا عن اجلمع بني ما ورد يف النصوص من إسناد الكتابة إىل اهللا حقيقة، وبني أمر اهللا  )٦(

حقيقة، وقد رد علي جزاه اهللا خريا عرب الفاكس، ويف امللحق صورة السؤال مع إجابة الشيخ خبط يده؛ وفقه اهللا وأمد يف عمـره علـى   
 . من هذا البحث ٧٤١صفحة: راجع. آمني..الطاعة



 -٣٥٨ -  

فعل، فإن اهللا سبحانه وتعاىل حكيم ال يفعل شيئًا عبثًا، وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بال
،مل خترج أفعاله وأوامره عن احلكمة والرمحة واملصلحة، وإن مل )١(بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل

  .)٢(يعلمها اخللق على التفصيل، فال يلزم من عدم علمهم ا انتفاؤها يف نفسها

ه، فيكفيهم يف ذلك اإلسـناد إىل  وما خفي عن العباد من معاين حكمته فهو من علم الغيب الذي استأثر اهللا ب
  .)٣(احلكمة البالغة، العامة، الشاملة

ـ  :فليقل له !؟فإن خطر خاطر بأنه أية فائدة يف اللوح والقلم: ((-:-)٤(مطهر املقدسييقول  أن أسـرار  ب
  . )٥())واالستسالم له ،وما طوى عنهم فليس إال التصديق به ،عن العباد حمجوبة إال ما أطلعهم عليه ألحكمة اهللا 

  : )٦(ولعل من حكم خلق اللوح احملفوظ والكتابة فيه ما يلي

وقدرته، وحكمته، وزيادة تعريف ملالئكته وعباده املؤمنني بنفسه     ،ألألألأل    الداللة على كمال علم اهللا - ١
  : ، وذلك مما يقوي إميان العبد بربهوأمسائه وصفاته

  .)٧( ))اقبل كوا، وقدرها وكتبها أيضأنه علم األشياء  :من متام علمه تعاىل :((-:-يقول ابن كثري

ويف ذلك دليل على كمال علم الرب :((يف معرض ذكره للحكمة من تعدد التقادير -:-ويقول ابن القيم  
  .  )٨())وزيادة تعريف ملالئكته وعباده املؤمنني بنفسه وأمسائه وصفاتهوقدرته وحكمته، 

ا لكل ما قضـى اهللا  جامع وإقامته سجالً ،اللوح نفسه احلكمة العامة من وجود:((-:-)٩(الزرقاينويقول 
ومظهر من أروع املظاهر الدالة علـى   ،فهو شاهد ناطق، وكل ما كان وما يكون من عوامل اإلجياد والتكوين ،وقدر

  .وواسع سلطانه وقدرته ،وحكمته ،وإرادته ،وعلمه ،عظمة اهللا

 

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٣٧شفاء العليل  )١(
 .  يكانمكتبة العب. ، ط٢/٥٩٥شفاء العليل)٢(
 . ٣١٨-١/٣١٧مفتاح دار السعادة: انظر )٣(
/ ٧اإلعالم للزركلي: انظر. البدء والتاريخ: ، من تصانيفه٣٥٥مطهر بن طاهر املقدسي، مؤرخ نسبته إىل بيت املقدس، تويف بعد عام )٤(

 .  ٨٩١-٨٩٠/ ٣، معجم املؤلفني٢٥٣
 . ١/١٦٢البدء والتاريخ )٥(
 . ٩٢-٨١تعلقة باللوح احملفوظ والقلماملباحث العقدية امل: انظر )٦(
 . ٣/٢٣٤تفسري ابن كثري )٧(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١١٤شفاء العليل )٨(
 تويف بالقاهرة، ا لعلوم القرآن واحلديثخترج بكلية أصول الدين، وعمل ا مدرس، مبصر األزهرمن علماء  ،حممد عبد العظيم الزرقاين)٩(

 . ٦/٢١٠األعالم للزركلي  :انظر. العرفان يف علوم القرآنمناهل : من كتبههـ، ١٣٦٧عام 
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والثقة بكل مـا   ،ويبعث الطمأنينة إىل نفسه ،ذه النواحيوال ريب أن اإلميان به يقوي إميان العبد بربه من ه
   .)١())من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه وسائر أقضيته وشؤونه يف عباده ،يظهره اهللا خللقه

، وهي دليل على كمال علم الرب وقدرتـه  وعلى هذا فكتابة مقادير املخلوقات من لوازم احلكمة والكمال
��m��H��GF��E��D��C��B��A:فإنه سبحانه ال يضل وال ينسى، قال تعاىل ،)٢(لعزة واجلاللوحكمته، وال حيتاج إليها رب ا

���M��L��K��J��Il ٥٢: طه .  

 :، واعتنائه خبلقهألألألألالداللة على حفظ اهللا  - ٢

يفصـل  : يأ:((،٤: الـدخان  ��m���U��T��S�����R��Q��Pl:عند تفسريه لقوله تعاىل -:-يقول الشيخ السعدي
الذي يكون يف ليلة القدر أحد الكتابات  أمر قدري وشرعي حكم اهللا به، وهذه الكتابة والفرقان،ومييز ويكتب كل 

اليت تكتب ومتيز فتطابق الكتاب األول الذي كتب اهللا به مقادير اخلالئق وآجاهلم وأرزاقهم وأعماهلم وأحواهلم، مث إن 
ل بـه  لهم بعد وجوده إىل الدنيا وكّطن أمه، مث وكّل مالئكة تكتب ما سيجري على العبد وهو يف باهللا تعاىل قد وكّ

وكل هذا من متـام  ا كاتبني يكتبون وحيفظون عليه أعماله، مث إنه تعاىل يقدر يف ليلة القدر ما يكون يف السنة، كرام
  .)٣())علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعاىل خبلقه

حلفيظ عليهم مجيع ما عملوه من خري وشـر، وطاعـة   أنه ا(( : ويقول يف معرض شرحه السم اهللا احلفيظ
ومع ذلك فقد  ومعصية، فإن علمه تعاىل حميط جبميع أعماهلم ظاهرها وباطنها، وقد كتب ذلك يف اللوح احملفوظ،

فهذا املعىن من حفظه تعاىل على عبده متضمن إلحاطة علم ...وكّل بالعباد مالئكة كراما كاتبني، يعلمون ما تفعلون
ويف الصحف الـيت بأيـدي    عاىل بأحوال عبده الظاهرة والباطنة واألقوال واألفعال، وكتابتها باللوح احملفوظاهللا ت

املالئكة، وعلمه تعاىل مبقاديرها وكماهلا ونقصاا ومقادير جزائها يف الثواب والعقاب، مث جمازاتـه عليهـا بعدلـه    
  . )٤())وفضله

وهذا من )٥(تعاىل بأحوال العباد كلها، وكتابتها يف اللوح احملفوظفمن مقتضيات اسم اهللا احلفيظ إحاطة علمه 
  . حكم وجود اللوح احملفوظ 

  

  

  

 
                                           

 .١/٤٥مناهل العرفان يف علوم القرآن )١(
 . ١/٣٦٦منة القدير عقيدة أهل السنة واجلماعة يف توحيد الربوبية، واإلميان بالقضاء والقدر واحلكمة والتعليل: انظر )٢(
 . ٧٧٢-٧٧١تفسري السعدي )٣(
 . ٩٣األنبياء واملرسلني من الكافية الشافية التوضيح املبني لتوحيد )٤(
 . ١٦٥فقه األمساء احلسىن: انظر )٥(
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 :ألألألألالداللة على كمال تدبري اهللا  - ٣

باخللق والتدبري جلميع األشياء، فتدبري أمر العامل كله، علويه وسفليه إليـه،   أخرب اهللا سبحانه وتعاىل أنه املنفرد
��m��h��g��f��e��d:، وقـال ٥: السجدة ��m���`����_��~����}�������|��{l:قال تعاىل. )١(زلة منه أنواع التدابري ناومجيع 

a��`��_��~��}|��{��z������y���x��w��v��ut��s��rq��p��o��n��m��l��k�����j��i �lوقـال ٣: يونس ،:�
mÄ��Ã���ÂÁ�����À��¿ �lيقـول ابـن   . وكتابته املقادير فيه، ومن كمال تدبريه تعاىل خلقه للوح احملفوظ، ٣١: يونس

كتابة املقدور، وفائدة إظهار املعلوم مبكتوب أن يعلم أن املخلوقات إمنا وجدت عن : املراد بالقدر:((-:-)٢(اجلوزي
  . )٣())تدبري تقدم وجودها

  :امتحان احلفظة، أو االحتجاج على بعض املالئكة أو على بين آدم - ٤

وما وجه إثباته يف اللوح احملفوظ والكتاب املبني، ما ال خيفى عليه، وهو  :فإن قال قائل:(( -:-يقول الطربي
 جبميعه عامل ال يخاف نسيانه؟

وجائز أن يكون كان ذلك منه امتحانا منه حلفَظَته، واختبارا للمتوكلني بكتابـة  . هللا تعاىل ذكره فعل ما شاء: قيل له
ال العباد، مث بعرضها على ما أثبته اهللا من ذلك يف اللوح احملفوظ، حىت أعماهلم، فإم فيما ذُكر مأمورون بكتابة أعم

وجائز أن يكـون  . ٢٩: اجلاثيـة  ��m��Â��Á������À��¿���¾��½��¼l:وقيل إن ذلك معىن قوله. أثبت فيه ما أثبت كل يوم
  . )٤())وغري ذلك إما على بين آدموذلك لغري ذلك، مما هو أعلم به، إما حبجة حيتج ا على بعض مالئكته، 

اإلميان بكتابة املقادير حيمل العباد على الصرب على املصائب والضراء، والشـكر علـى النعمـاء     - ٥
 : والسراء

���¡����¢��£��¤��¥��¦��§��¨��©����m��¯��®��¬����«��ª:عند تفسريه لقوله تعـاىل  -:-يقول ابن كثري

À��¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸������¶��µ��´��³��²��±°����É��È��Ç������������Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁl ٢٢: احلديد - 

أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا  : أي ،٢٣: احلديـد  �mÂÁ��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹�l:وقوله((، ٢٣
لألشياء قبل كوا، وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم مل يكن ليخطئكم، وما أخطأكم مل يكن 

 ..جاءكم، : أي  ،٢٣: احلديد �m�ÂÁ��À��¿����¾�l،نه لو قدر شيء لكانألصيبكم، فال تأسوا على ما فاتكم، لي

                                           

 .٣٦٣، ٣٥٧، تفسري السعدي١١٢كتاب الصالة وحكم تاركها، البن القيم،:انظر)١(
ا يف التذكري بال كان رأس القرشي، التيمي، البكري، البغدادي، احلنبلي، ن بن علي بن حممد بن عليأبو الفرج عبد الرمح :ابن اجلوزي)٢(

ا يف التفسري، عالمة يف السـري والتـاريخ،   الوقع يف النفوس، وحسن السرية، وكان حبرمع مدافعة، فهو حامل لواء الوعظ، والقيم بفنونه، 
 :ن تصانيفه، ما صنف ما صنفما عرفت أحد: قال عنه الذهيب ا باإلمجاع واالختالف،ا، عليما حبسن احلديث، ومعرفة فنونه، فقيهموصوفً

-٢١/٣٦٥ سري أعالم النبالء: هـ انظر ٥٩٧تويف سنة . ، وغريهااملنتظم يف التاريخ، صيد اخلاطر، املوضوعات، تلبيس إبليس، ذم اهلوى
 . ١٣/٢٤٧مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية . ، ط٣٨٤

 . ١/١٢١املنتظم )٣(
 . دار املعارف.، ط١١/٤٠٣تفسري الطربي،  )٤(
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ال تفخروا على الناس مبا أنعم اهللا به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم وال كدكم، وإمنا هو عن قدر اهللا ورزقـه  : أي
لكم، فال تتخذوا نعم اهللا أشرا على ا وبطر الناس؛ وهلذا قالا، تفخرون:�m���È��Ç���Æ��Å��Ä���Ãl ١())٢٣: احلديد(.  

وأخرب اهللا عباده بذلك ألجل أن تتقرر هـذه القاعـدة    :((عند تفسريه لآلية -:-ويقول الشيخ السعدي
يه، عندهم، ويبنوا عليها ما أصام من اخلري والشر، فال يأسوا وحيزنوا على ما فام، مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إل

لعلمهم أن ذلك مكتوب يف اللوح احملفوظ، ال بد من نفوذه ووقوعه، فال سبيل إىل دفعه، وال يفرحوا مبا آتـاهم اهللا  
م، وإمنا أدركوه بفضل اهللا ومنم ما أدركوه حبوهلم وقوه، فيشتغلوا بشكر من أوىل النعم فرح بطر وأشر، لعلمهم أ

متكرب فظ غليظ، معجب بنفسه، فخور بنعم اهللا، : أي ،٢٣: احلديد �m�Æ��Å��Ä���Ã��������È��Çl:ودفع النقم، وهلذا قال
: الزمر ��m��_��^����]��\[��Z��Y��X��W��V��U���T����S��Rl:ينسبها إىل نفسه، وتطغيه وتلهيه، كما قال تبارك وتعاىل

٢())٤٩( .  

كما حيمل الناس على السكون ..:((.يف معرض ذكره للحكمة  العامة من وجود اللوح -:-الزرقاينويقول 
���¡����¢���m :كما قال جل شـأنه  ،ومن هنا ون عليهم احلياة بضرائها وسرائها ،والرضا حتت سلطان القدر والقضاء

��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸������¶��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬����«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£
��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁl أثر صاحل يف استقامة املؤمن   ولإلميان باللوح وبالكتابة فيه، ٢٣ - ٢٢: يداحلد

 . )٣())وبعده عن مساخطه ومعاصيه ،وتفانيه يف طاعة اهللا ومراضيه ،على اجلادة

أخذ القرآن الكـرمي مـن       ××××الرد على الرازي يف زعمه أن جربيل :الوجه احلادي عشر
  :)٤(اللوح احملفوظ، ومل يسمعه من اهللا

والقرآن كتبه اهللا يف اللوح احملفوظ قبل ((-:-يقول ابن القيم. القرآن الكرمي يف اللوح احملفوظ ألب اهللا كت
  .  )٥()) ٢٢ - ٢١: الربوج ��m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl:خلق السموات واألرض، كما قال تعاىل

يف معـرض   -:-يقول شيخ اإلسالم والقرآن املكتوب يف اللوح احملفوظ هو كالم اهللا حقيقة غري خملوق،
وغري كالمه  ،واملداد الذي يكتب به كالمه ،كالمه غري خملوق :((حديثه عن القرآن، وأنه كالم اهللا مرتل غري خملوق

��m���Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ã�������Í��Ì:فرق سبحانه وتعاىل بني كالمه وبني مداد كلماته بقوله تعاىل، وقد خملوق

��Õ��Ô������Ó��Ò��������Ñ��Ð�����Ï��Îl واملداد الذي يكتب به كلمات اهللا خملـوق  ،وكلمات اهللا غري خملوقة ،١٠٩: الكهف، 

                                           

 . ٤/٣١٤كثريتفسري ابن  )١(
 . ٤١٥-٤١٤احلديد، ابن عثيمني-تفسري القرآن الكرمي،احلجرات: ، وانظر٨٤٢تفسري السعدي )٢(
 . ١/٤٥مناهل العرفان )٣(
 . ٢٨١-٢١٦املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم:انظر)٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٦٦شفاء العليل )٥(
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�m��Ä��Ã��Â�����Á��À :قال تعاىل ،وكذلك املكتوب يف اللوح احملفوظ وغريه ،والقرآن املكتوب يف املصاحف غري خملوق

���È��Ç��Æ��Ål ١()) ٢٢ - ٢١: الربوج(  .  

وكون القرآن مكتوبا يف اللوح احملفوظ  ال يعين أن جربيل أخذه من اللوح، بل كتابة القرآن يف اللوح احملفوظ 
شيء آخر، وال عالقة بني كتابة القرآن يف اللوح احملفوظ، وبني نزول جربيل بالقرآن،  أل شيء، ومساع جربيل من اهللا

��m��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h��g��f��e��d��c:، كما قـال تعـاىل  وحال من الل ألفإنه نزل به من اهللا 

��r��ql وقال تعـاىل ١٩٤ – ١٩٢: الشعراء ،:��m��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Âl  وروح القـدس  ١٠٢: النحـل ،
×جربيل

)٢( .      

 يتناول نـزول القـرآن  ، ١١٤: األنعام��mi��h��g��f����e��d �l:قوله(( -:-يقول شيخ اإلسالم
إخبار مستشـهد ـم ال    ،الذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه مرتل من ربك باحلقأن �:وقد أخرب ،العريب على كل قول

وال  ،وال من جسم آخر احملفوظ، وال من اللوح ،ال من اهلواء ،فعلم أن القرآن العريب مرتل من اهللا...،مكذب هلم
 :كما قال تعاىل أنه مكتوب يف اللوح احملفوظ قبل نزوله...وهذا ال ينايف ... وال غريمها ،وال من حممد ،من جربيل
�m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��Àl وقـال تعـاىل  ، ٢٢ – ٢١: الربوج:��m��������K��J��I��H��G�������F��E��D���C��B�����A

��M��Ll وقال تعاىل، ٧٩ – ٧٧: الواقعة:��m�u��t���s��r��q��p��o��n�������m��������l����k������������}��|�����{��z��y��x��w��v

��_���������~l وقال تعاىل، ١٦ – ١١: عبس:��m��c��b����a���`��_��~��}��|l ـ  ، ٤: الزخرف ا يف فإن كونـه مكتوب
سواء كتبه اهللا قبـل أن   ،ال ينايف أن يكون جربيل نزل به من اهللا ،ويف صحف مطهرة بأيدي املالئكة ،اللوح احملفوظ
يف ليلة القدر فقد كتبه كله قبل  ،مجلة واحدة ،ا إىل بيت العزةوإذا كان قد أنزله مكتوب ،يل أو بعد ذلكيرسل به جرب

وهو سبحانه قد قدر مقادير  ،واهللا تعاىل يعلم ما كان وما يكون وما ال يكون أن لو كان كيف كان يكون. أن يرتله
فإذا كان .....،لك يف صريح الكتاب والسنة وآثار السلفكما ثبت ذ ،وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها ،اخلالئق

نه قد كتبه قبل أن خيلقهعا ما خيلقه بائن، ستبعد أن يكتب كالمه الذي يرسل به مالئكته قبـل أن يرسـلهم   فكيف ي
  . )٣(!))؟به

  

  

  

  

  

                                           

 .  ٥٦-١٢/٥٥جمموعة الفتاوى )١(
 . ٢٨٠-٢٧٩املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم)٢(
 . ١٦٧-١٦٥الرسالة البعلبكية،  )٣(
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سمعه من اهللا أخذ القرآن من اللوح احملفوظ ومل ي ×إذا تقر ما سبق فإن ما ذهب إليه الرازي من أن جربيل
  :باطل من وجوه

أن هذا القول مبين على أصل فاسد، وهو القول بأن كالم اهللا نفسي، بال حرف وال صوت، وأن القرآن  -١
خلقه : القائلون خبلق القرآن منهم من يقول:((-:-)١(حممد بن إبراهيم آل الشيخخملوق، يقول الشيخ 

  . )٢(..))غ ح احملفوظ، وجاء به إىل حممديف اللوح احملفوظ، وأخذ جربيل ذلك املخلوق من اللو

 :، وأن جربيل نزل به من اهللاأل أن هذا القول معارض لآليات الدالة على أن القرآن الكرمي نزل من اهللا -٢

��m������i����h��g��f��e��d:، وقـال  ٢: السـجدة  ��m��K�����J��I��H���G��F��E��D��Cl:قال تعاىل

jl وقال١: الزمر ،:��m�Y��X��W��V���\������[��Zl  وقـال ٢: غـافر ،:��m��G��F��E��D��Cl  ٢: فصـلت� ،
  .٨٠ – ٧٧: الواقعة �m��R��Q��P��O��N��M��L��������K��J��I��H��G�������F��E��D���C��B�����Al:وقال

إنه مرتل من بعض املخلوقات كاللوح واهلواء، فهـو  : يف غري موضع أن القرآن مرتل منه، فمن قال ألفبين 
  .)٣(على اهللا، مكذب لكتاب اهللا، متبع لغري سبيل املؤمننيمفتر 

�m��q��p���o��n��m��l��k: يعلمون أن القرآن مرتل من اهللا، فقـال  أهل الكتابأن  �أل وقد أخرب

s��r �lم ال مكذب هلم،  وهذا ١١٤: األنعام م يظنونه، : ، فإنه أخربإخبار مستشهدم يعلمون ذلك، ومل يقل إأ
لـم أن  خبالف القول والظن الذي ينقسم إىل حق وباطـل؛ فع نه، والعلم ال يكون إال حقًا مطابقًا للمعلوم، أو يقولو

وال مـن حممـد وال    ،وال من جربيل ،وال من جسم آخر ،وال من اللوح ،ال من اهلواء ،القرآن العريب مرتل من اهللا
ا منه هذه األمة كان أهل الكتاب املقرون بذلك خري وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن مل يقر بذلك من ،غريمها

  .)٤(من هذا الوجه

: البقرة ��m���d��c��b��a��`��_��~��}������|��{���zl:نزل بالقرآن منه، فقال ×أن جربيل �أل وقد بين

ــاىل ٩٧ ــال تع ــعراء ��m��r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h��g��f��e��d��cl:، وق ، ١٩٤ – ١٩٢: الش
، فأخرب سبحانه أن جربيل نزل بالقرآن منـه، وهلـذا قـال    ١٠٢: النحـل  m��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Âl:وقال

 بدأ من اهللا، فهو الذي تكلم به، مل يبتدئ من غريه، ال من اللوح، وال من جربيل، وال من حممد: منه بدء، أي:السلف

غ
 )١( .    

                                           

هـ، كـان كـثري   ١٣١١حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف الرياض عام )١(
، كان املفىت العام  أل اء ورجاحة العقل، معروفًا بالسخاء والبذل، وخشية اهللالدأب على املطالعة يف خمتلف الكتب، موصوفًا حبدة الذك

انظر ترمجته يف مقدمة فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبـد  .-:-هـ ١٣٨٩للمملكة العربية السعودية، تويف عام 
 .٢٣-٩/ ١اللطيف آل الشيخ

 . ١/٢١٥ية إنزال القرآن الكرمي، ضمن فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم، اجلواب الواضح املستقيم يف التحقيق يف كيف )٢(
 . ١٢/٥٢٠جمموعة الفتاوى )٣(
 . ١٦٥الرسالة البعلبكية، )٤(
 . ٢٧٨-٢٧٧، املباحث العقدية املتعلقة باللوح والقلم١٢/١٢٠جمموعة الفتاوى: انظر )١(
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ض املخلوقات، فما نزله منه قيده بأنـه مـرتل منـه،    أن اهللا تعاىل فرق بني ما نزله منه، وما نزله من بع -٣
كالقرآن كما مضى يف اآليات السابقة، وما نزله من بعض املخلوقات قيده مبا نزل من املخلوق، كاملطر 

�:، أو أخرب بترتيل مطلق كقوله ٤٨: الفرقان ��m��d��c��b��a��`����_l:أخرب بأنه نزل من السماء فقال
�m��N��Ml وقوله ، ٢٥: احلديد:��mN��M������L��K���J��I �lولو كان مبدأ نزول القرآن  ٦: الزمر ،

من اللوح ألخرب سبحانه بذلك، ولقيد نزوله بأنه من اللوح، كما قيد نزول املطر من السماء، ولكن ملـا  
  .)١(كان مبدأ نزول القرآن من اهللا قيد نزوله بأنه منه

ألنه قـد ثبـت    ؛لكان اليهود أكرم على اهللا من أمة حممد ان جربيل أخذ القرآن من اللوح احملفوظلو ك -٤
فيكون بنو إسرائيل قد قرءوا األلـواح  ، أن اهللا كتب ملوسى التوراة بيده وأنزهلا مكتوبة :بالنقل الصحيح
 ،وجربيل عن اللـوح  ،وحممد أخذه عن جربيل ،  غ وأما املسلمون فأخذوه عن حممد ،اليت كتبها اهللا

على قول هـؤالء   غوتكون مرتلة بين إسرائيل أرفع من مرتلة حممد  ،مبرتلة جربيلفيكون بنو إسرائيل 
أنه أنزله عليهم تالوة ال كتابة وفرقه عليهم ألجل  غواهللا سبحانه جعل من فضائل أمة حممد  ،اجلهمية

�������m����Ã��Â��Á:وقال تعاىل ،١٠٦: اإلسـراء  ��m���U��T��S��R��Q����P��O����N��M��Ll:فقال. ذلك

���Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��ÊÉ����È��Ç��Æ��Å��Äl ٢( ٣٢: الفرقان( . 
وكـان   ،كانت العبارة عبارة جربيـل لمل يسمعه من اهللا أخذ القرآن من اللوح احملفوظ و كان جربيللو  -٥

. ا ومل يقدر أن يتكلم بهترجم عن األخرس الذي كتب كالمكما ي ،القرآن كالم جربيل ترجم به عن اهللا
 .)٣(ذا خالف دين املسلمنيوه

  . أخذ القرآن من اللوح احملفوظ ومل يسمعه من اهللا ×وذا يتبني بطالن ما ذهب إليه الرازي من أن جربيل 

  :يف إثبات التعدد يف التقادير والكتابة: الوجه الثاين عشر
عد ذلك شيء، وهلذا مل سبق البيان بأن ابن خطيب الري يرى أن حكم اهللا تعاىل حصل يف األزل، وال حيدث ب

يكن له حديث عن إثبات أنواع التقادير، وتعدد الكتابة، لكنه تطرق يف تفسريه لآليات الدالة على أنواع التقـادير،  
  :وفسرها على ما يوافق مذهبه، وقد خالف السلف يف أمور جمملها

 .قدر املقادير قبل أن خيلق السماوات واألرض يف األزل ألزعم بأن اهللا  - ١

يف وقت الكتابة يف اللوح احملفوظ فتارة يقرر أن القلم جرى يف األزل، وتارة أخـرى يـرى أن    تناقض - ٢
 .الكتابة يف اللوح احملفوظ تكون ليلة القدر

                                           

 .١٨٢، شرح العقيدة الطحاوية١٢/٥٢٠جمموعة الفتاوى: ، وانظر٢٧٨املباحث العقدية املتعلقة باللوح والقلم)١(
 . ١٦٨الرسالة البعلبكية: ، وانظر١٢/٥٢٠جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 . ٢٧٩، املباحث العقدية املتعلقة باللوح والقلم١٢/٥٢١جمموع الفتاوى: انظر )٣(
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فيه شرح أحوال عـامل   اللوح احملفوظ تناقض يف املُقَدر املكتوب يف اللوح احملفوظ، فتجده تارة يقرر بأن - ٣
تارة أخرى حيصر الكتابة يف اللوح احملفوظ على احلوادث األرضـية، مـن   ، والدنيا إىل وقت قيام القيامة

 .مصائب يف األرض واألنفس، دون أحوال السماوات، وسعادات أهل األرض

 !اضطرب موقفه من الكتابة العمرية اليت للجنني يف بطن أمه، فهو بني مثبت للكتاب ومؤول - ٤

 !إثباته لتقدير املقادير ليلة النصف من شعبان - ٥

٦ - يف قوله تعـاىل ] هو[ ل معىن التقدير اليومي، وزعم بأن الضمريأو:��m��j��i��h������g��f��ed��c��b��a��`

kl أل ، وليس عائداً إىل اهللا]يوم[، عائد إىل ٢٩: الرمحن . 

منع تسلسل احلوادث يف املاضي، واحلق يف مسألة التسلسل يف اآلثار قول أئمة السلف، وهو جـوازه يف   - ٧
 .)١(تقبل، فلم يزل سبحانه وتعاىل يفعل فعالً بعد فعلاملاضي واملس

هذه جممل األمور اليت خالف فيها ابن اخلطيب السلف يف تفسريه لآليات الدالة على أنواع التقادير، وسيكون 
 الرد عليه بإثبات أنواع التقادير، وتعدد الكتابة بالنصوص الدالة على ذلك؛ إذ الكتابة والتقـدير علـى   -بعون اهللا-

ففي مواضع تكون مجلة، ويف مواضع أخرى تكون  يعد كل منها تفصيالً ملا سبقه، فالكتابة متعددة كالتقدير، مراحل
   .)٢(تفصيالً

  :اإلميان بكتابة املقادير يدخل فيه مخسة تقاديرعلى هذا فو

  :التقدير األول العام الشامل جلميع املخلوقات :األول

ات واألرض خبمسني ألف سنة عندما خلق اهللا تعـاىل القلـم   قبل خلق السماو :وقت هذا التقدير -١
  .وأمره بالكتابة

 .ما كان، وما يكون، وما هو كائن إىل يوم القيامة: املُقدر املكتوب يف اللوح احملفوظ -٢

 :األدلة عليه -٣

���¡����¢����m:، وقولـه ٥١: التوبـة  ��m��}��|���{��z�����y��x��w��vl:له تعاىلقو: من الكتاب  -  أ

¥��¤��£����¼��»��º���¹��¸������¶��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬����«��ª��©��¨��§��¦
��É��È��Ç�����Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ��À��¿����¾��½l ٢٣ – ٢٢: احلديد . 

حصر الكتابة يف اللوح احملفوظ على احلوادث األرضية، من مصائب يف األرض واألنفـس، دون أحـوال    و
عم الرازي، باطل، خمالف ملا دل عليه الكتاب والسنة، ويف اآلية ما يبطـل  السماوات، وسعادات أهل األرض، كما ز

  :قوله من وجهني

                                           

 . ١٠١٣-٣/٩٩٦موقف ابن تيمية من األشاعرة:انظر )١(
 . من هذا البحث٢٠٠ صفحة: راجع )٢(
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������m�m�m�m:، فقالعموم قضائه وقدرهأخرب فيها عن  أل ن اهللاأ :األول � �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢��� �¡����� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��� �¡����� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��� �¡����� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��� �¡���llll احلديد :

ح احملفوظ، صـغريها  وهذا شامل لعموم املصائب اليت تصيب اخللق، من خري وشر، فكلها قد كتبت يف اللو، ٢٢
  .)١(وكبريها

�����m�m�m�mÁ��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹Á��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹ �l�l�l�l:ذلك فقـال بأخرب عن سبب إخباره  ألألألأل    أن اهللا: الثاين

أخرب اهللا عباده بذلك ألجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصام من اخلري والشر،  فقد، ٢٣: احلديد
طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن ذلك مكتوب يف اللوح احملفوظ، فال يأسوا وحيزنوا على ما فام، مما 

ال بد من نفوذه ووقوعه، فال سبيل إىل دفعه، وال يفرحوا مبا آتاهم اهللا فرح بطر وأشر، لعلمهم أم ما أدركـوه  
   . )٢(حبوهلم وقوم، وإمنا أدركوه بفضل اهللا ومنه، فيشتغلوا بشكر من أوىل النعم ودفع النقم

فبطل بذلك استناده باآلية على حصر الكتابة يف اللوح احملفوظ على احلوادث األرضية، من مصائب يف األرض 
  !واألنفس، دون سعادات أهل األرض

: وأما ما زعمه من حصر الكتابة يف اللوح احملفوظ على احلوادث األرضية، دون أحوال أهل السماء، فريد عليه
كتب يف اللوح ما يقوله وما يفعله، وما يكون بقوله وفعله، وكتب مقتضـى أمسائـه    أل مبا ثبت من أن اهللا :أوالً

]���������������\���m:، وقال١٢: األنعام�mq��p��o��n���ml��k��ji��h��g��f��e��d �l:قال تعاىل�،)٣(وآثارهاوصفاته 

_��^��] �lوقال ،٥٤: األنعام:��ma���`��_��~��}��|��{��z��y���x��w��v��u������c��bl 

    . ٤ – ٣: الزخرف

مجيع ما كان ويكون إىل أن تقوم الساعة، فكل حادث حيدث مبا ثبت من أن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ : ثانيا
قال ابن كثري  ،٧٥: النمـل  �m��Ö��Õ������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î�����Í��Ìl :تعاىل قال، )٤(فهو مكتوب فيه جلي أو خفي

��m��q:وهذا كقوله تعاىل  ،٧٥: النمل��m�Õ������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï�l". وما من شيء": يعين: ن عباسقال اب:((-:-
��¦���¥��¤��£��¢�������¡���~��}���|��{��zy��x��w��v��u��t��s��rl  هلوقوك. )٥())٧٠: احلـج: �m��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï

�����ã��â�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô���å��äl ٦١: يونس .  

  فهو مكتوب يف أم الكتابن كل كائن إىل يوم القيامة أ مبا ثبت من أدلة السنة، وإمجاع أهل العلم، على :ثالثًا
  .)١(وقد سبق عرض ذلك

                                           

 . ٨٤٢تفسري السعدي :انظر)١(
 . ٨٤٢تفسري السعدي :انظر)٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٧٠شفاء العليل )٣(
 .٦٠٩تفسري السعدي: انظر )٤(
دار هجـر،  وابـن أيب حـامت يف تفسـريه     . ، ط١٨/١١٦، وقد أخرج قول ابن عباس ابن جرير الطربي٣/٣٧٤تفسري ابن كثري )٥(

 .  ١١/٣٩٧الدر املنثور: انظر. ، وعزاه السيوطي البن جرير، وابن أيب حامت٩/٢٩١٩،)١٦٥٦٨(برقم
 . من هذا البحث٣٢٤-٣٢٠صفحة: راجع)١(
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كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السـماوات واألرض   :" غ قوله :األدلة من السنة  -  ب
 !؟ما أكتب :فقال .اكتب :فقال ،خلق اهللا القلم إن أول ما ":×وقوله"خبمسني ألف سنة

إن أول ما خلق اهللا تبـارك   :"ويف رواية، "وما هو كائن إىل األبد ،اكتب القدر ما كان :قال
ويف  ،"فجرى يف تلك الساعة مبا هو كـائن إىل يـوم القيامـة    .اكتب :مث قال ،وتعاىل القلم

فاكتب ما  :قال ؟قال وما أكتب .اكتب :قال له مث ،أول ما خلق اهللا تبارك وتعاىل القلم:"رواية
  ".يكون وما هو كائن إىل أن تقوم الساعة

التقدير البشري، وهو تقدير عام، لكن لبين آدم حني أُخذ امليثاق على بين آدم، وهم على ظهـر  : الثاين
  : ××××أبيهم آدم 

  :واألدلة عليه

`����m_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V�����ih��gf��e��dc��b��a:قوله تعاىل: من الكتاب  -  أ

���b���a��`��_~��}��|��{��z��y��x���w��������v��u��t��s��r��q��p��o�����n��m���l��k��j
��j���i��h��g��f��e��d��cl ١٧٤ – ١٧٢: األعراف . 

ملا خلق اهللا آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقهـا إىل يـوم   :" غ قوله :من السنة  - ب
: من نور، مث عرضهم على آدم، فقال آدم )١(امثال الذر، مث جعل بني عيين كل إنسان منهم وبيصالقيامة، أ

يا رب : فقال ،ما بني عينيه منهم أعجبه وبيص هؤالء ذريتك، فرأى آدم رجالً: من هؤالء يا رب؟ قال
، ستني سنة: لكم جعلت له من العمر؟ قا: قال آدم ،هذا ابنك داود يكون يف آخر األمم: من هذا؟ قال

وخيـتم   إذن يكتب: ألفقال اهللا  .يا رب زده من عمري أربعني سنة، حىت يكون عمره مائة سنة: قال
أو مل يبق من عمري أربعون  :فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك املوت لقبض روحه، قال آدم. فال يبدل

ونسـيت   ،سيون ،ريتهفجحدت ذ ،فجحد: ؟ قال أو مل جتعلها البنك داود :سنة؟ قال له ملك املوت
  .)٢("وخطئ فخطئت ذريته ،ذريته

، ١٧٢: األعـراف  �m��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V..l:�يف قولـه تعـاىل   بابن عبـاس   عنو
وكتب أجله ورزقه ومصيبته، مث أخرج ولده من ظهره كهيئة  خلق اهللا آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه،:"قال

  . )١("وأرزاقهم ومصائبهم الذر فأخذ مواثيقهم أنه رم، وكتب آجاهلم

                                           

 ). وبص(، مادة٥/١٤٦الربيق، النهاية يف غريب احلديث واألثر،: الوبيص )١(
دار الغـرب  . ، ط٥/١٥٩ ،))حديث حسن صحيح هذا:((أخرجه الترمذي، أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة األعراف، وقال )٢(

 . ، واللفظ له، وصححه٢/٣٨٦،)٣٣١٧(، وأخرجه احلاكم، برقم٣/٥٢صحيح سنن الترمذي: ، انظر-:-وصححه األلبايناإلسالمي، 
، ١/٣١٩،)١٣٤١(، برقم)القدر(،وابن بطة يف اإلبانة، الكتاب الثاين، ١٢٣صفحة) ٢٥٦(أخرجه الدارمي يف الرد على اجلهمية، برقم)١(

، والبيهقي ٥/١٦١٣، )٨٥٣٠(دار املعارف، وابن أيب حامت برقم. ، ط١٣/٢٢٩، ابن جرير يف تفسريه،٦٩، صفحة)٥٦(والفريايب، برقم
، عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشـيخ  ، وعزاه السيوطي إىل٢٧١-١/٢٧٠، )٠٤٩(يف القضاء والقدر، برقم

 .٦٥٠-٦/٦٤٩الدر املنثور
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ر أعمال بين آدم وأرزاقهم وآجاهلم وسعادم وشقاوم عقيب دوغريها تدل على أن اهللا سبحانه قَ األدلة فهذه
  .)١(بيهم آدم صورهم وأشكاهلمألوأراهم  ،خلق أبيهم

سـيكون قبـل أن    ففيها إثبات القدر، وأن اهللا علم ما:((تعليقًا على أدلة امليثاق -:-يقول شيخ اإلسالم
  . )٢())يكون، وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم

  : وهو تقدير متعلق بكل إنسان على حدة: التقدير العمري واجلنني يف بطن أمه: الثالث

  :ودليله

مث يكـون يف   ،مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك ،اجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يومن أحدكم يإ:" غ قوله
وشقي  ،وعمله ،وأجله ،بكتب رزقه :ؤمر بأربع كلماتوي ،فينفخ فيه الروح ،رسل امللكمث ي ،ذلك مضغة مثل ذلك

فيسبق عليـه   ،إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع !الذي ال إله غريه فو .أو سعيد
 ،حىت ما يكون بينه وبينـها إال ذراع  ،اروإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الن .فيدخلها ،فيعمل بعمل أهل النار ،الكتاب

  ".  فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها ،فيسبق عليه الكتاب

فإذا أراد اهللا أن  ،أي رب مضغة ،أي رب علقة ،أي رب نطفة :ا فيقولوكل اهللا بالرحم ملكً :" غ قولهو
  . )٣("يكتب كذلك يف بطن أمهف ؟فما األجل ؟فما الرزق ؟أشقي أم سعيد ؟أي رب ذكر أم أنثى :يقضي خلقها قال

  : وهو ما يقدر يف ليلة القدر من وقائع العام: السنوي: التقدير احلويل: الرابع

  :ودليله

��m��W��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N����������M��L��KJ��������I��H��G��F��E��D��C��B��A:قوله تعاىل

��]��\��������[��Z��YXl ٥ – ١: الدخان  

، أو حياة ،أو موت ،من رزق ما يكون يف السنة يف ليلة القدر كتب من أم الكتابي :"ب عباسقال ابن 
  .)١("وحيج فالن ،حىت يكتب احلاج، حيج فالن ،أو مطر

��m��F��E��D��C��B��A:إنك لترى الرجل ميشي يف األسواق وقد وقع امسه يف املوتى، مث قرأ:" وقال

����������M��L��KJ��������I��H��G��]��\��������[��Z��YX��W��V���U��T��S�����R��Q��P��O��Nl ليلـة   :يعـين ، ٥ – ١: الدخان

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٧٨شفاء العليل )١(
 . ٨/٤٨٤درء التعارض )٢(
باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ، ومسلم، كتاب القدر،  ١٣٨٩أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب،)٣(

 . ٤/٢٠٣٨،وشقاوته وسعادته
الـدر  . حممد بن نصر وابن املنذر وابن أيب حـامت  ، وعزاه السيوطي إىل١٠/٣٢٨٧،)١٨٥٢٧(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه، برقم)١(

 . ١٣/٢٤٩املنثور، 
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كل أمر الدنيا يفرق تلـك   ،أو رزق ،أو حياة ،موت ؛ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إىل مثلها من قابل: قال .القدر
  .)١("الليلة إىل مثلها من قابل

�m��P:لقوله تعاىل ؛ملا تكتب فيها املالئكة من األقدار :ت ليلة القدرقال العلماء مسي:((-:-)٢(ابن حجرقال 
���U��T��S�����R��Ql ٣())٤: الدخان( .  

يفصل ومييـز  : أي، ٤: الـدخان  �m���U��T��S�����R��Q��Pl:((عند تفسريه آلية الدخان -:-وقال السعدي 
الذي يكون يف ليلة القدر أحد الكتابـات   وهذه الكتابة والفرقان، ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم اهللا به،

   . )٤())فتطابق الكتاب األول الذي كتب اهللا به مقادير اخلالئق وآجاهلم وأرزاقهم وأعماهلم وأحواهلم ،اليت تكتب ومتيز

ففي ليلة القدر يقدر كل ما يكون يف السنة من موت وحياة ورزق ومطر وغري ذلك إىل السنة القابلة، ودعوى 
ير يكون ليلة النصف من شعبان دعوى باطلة، خمالفة لنص القرآن الصريح، واألحاديث اليت يوردها من يرى أن التقد

  . )٥(ذلك ال أساس هلا، وال يصح سند شيء منها، كما جزم بذلك غري واحد من احملققني

عز، وذل، وميضيه من حوادث اليوم، من حياة، وموت، و ألألألألوهو ما يقضيه اهللا : التقدير اليومي: اخلامس
إىل غري ما ال يحصى من أفعاله، وإحداثه يف خلقه ما يشاء، فيسوق املقادير اليت قدرها إىل املواقيت اليت وقتها هلا، 

  :ويتصرف يف ملكه مبا يشاء

   :ودليله

يف شأنه أن يغفر ذنبا، ويكشـف كربـا،    :"غ، قال رسول اهللا ٢٩: الرمحن �mk��jih�g�fl: قول تعاىل
ا، ويضع آخرينوجييب داعيا، ويرفع قوم ."  

                                           

،  والبيهقي ٢/٥٢٧،)٣٧٣٥(، و احلاكم يف املستدرك، وصححه، برقم١٠/٣٢٨٧،)١٨٥٣٠(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه، برقم)١(
 ، الـدر املنثـور،  عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابـن أيب حـامت  ، وعزاه السيوطي إىل ٥/٢٥٤،)٣٣٨٨(يف شعب اإلميان، برقم

١٣/٢٥١. 
حبـب   ،ولد سنة ثالث وسبعني وسبعمائة، أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حجر العسقالين األصل مث املصري، الشافعي)٢(

إليه فن احلديث فأقبل عليه مساعوعمدة هفريد زمانه، وحامل لواء السنة يف أوانه، ذهيب عصر صار حىتا،ا وتصنيفًا وتعليقًا وكتابة وخترجي ،
، فتح الباري شرح البخـاري   :، له تصانيف كثرية منهايف التوهية والتصحيح، وأعظم الشهود واحلكام يف بايب التعديل والتجريح زمانه

، ١/٣إنباء الغمر بأبناء العمر  :انظرومخسني ومثامنائة، سنة اثنتني  ، مات، وغريها كثريخنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،ذيب التهذيب
نظـم   وما بعـدها،   ١/١٠١، اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر للسخاوي٤٠-٢/٣٦الضوء الالمع ألهل القرن التاسع

 . ٥٣-٤٥/ ١العقيان يف أعيان األعيان
 . ٤/٣٤٣فتح الباري )٣(
 . دار الكتب العلمية. ، ط٢١٠-٧/٢٠٨فسري الشنقيطيت: وانظر. ٧٧٢-٧٧١تفسري السعدي) ٤(
  .دار الكتب العلمية. ، ط٧/٢٠٨، تفسري الشنقيطي١٣٨-٤/١٣٧تفسري ابن كثري:  انظر )٥(
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ا من درة ا حمفوظًإن اهللا خلق لوح: "، قال٢٩: الرمحن ��mk��jih�g�fl:يف قوله تعاىل ب وعن ابن عباس
بيضاء، دفتاه ياقوتة محراء، قلمه نور، وكتابه نور، عرضه ما بني السماء واألرض، ينظر فيه كلّ يوم ثالث مئة وستني 

  ."ويحيي ومييت، ويعز ويذلّ، ويفعل ما يشاءنظرة، خيلق بكل نظرة، 

الشئون اليت أخرب أنه تعاىل كل يوم هو يف شأن، هي ، ف)١(وعليه فالتقدير اليومي يكون بالنظر إىل اللوح احملفوظ
   .)٢(تقاديره وتدابريه اليت قدرها يف األزل وقضاها، ال يزال تعاىل ميضيها وينفذها يف أوقاا اليت اقتضته حكمته

، )٣(،  عائد إىل اهللا تعاىل، وعلى هذا اتفق املفسـرون ٢٩: الرمحن ��m��jih�g�fl:يف قوله تعاىل �m�h�lوالضمري
، وأنه سبحانه وتعاىل مل يزل وقيامها به ،ثبوت األفعال االختيارية للرب سبحانهواآلية من أصرح النصوص الدالة على 

  .)٤(مشيئته شيئًا بعد شيءفعاالً إذا شاء، أفعاالً تقوم بنفسه بقدرته و

قـد  ف ،)٥(ال يقر بأن اهللا على كل شيء قدير ،ومن ال يقر بأن اهللا سبحانه كل يوم هو يف شأن يفعل ما يشاء
 ،اويشفي مريض ،اا ويفرج كربمن مجلة شؤونه أن يغفر ذنبو ،اقتضى كماله املقدس سبحانه أنه كل يوم هو يف شأن

اويفك عاني، ربوجي ،ايغيث ملهوفًو ،اوينصر مظلوما كسري، ويذل  ،ويعز ذليالً ،ويقيل عثرة ،وجييب دعوة ،اويغين فقري
امتكرب، و مييت وحييي ،اويقصم جبار، ويوخيفض ويرفع ،بكيضحك وي، عطي ومينعوي، رسل رسله من املالئكـة  وي

  . )٦(وقتها هلا سوق مقاديره اليت قدرها إىل مواقيتها اليتيو ،ومن البشر يف تنفيذ أوامره

كما يكون التقدير اليومي باستنساخ الصحف، حيث ترتل املالئكة كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بين آدم 
  :)٧(نسخا من الكتاب األول

)١(علي ابن أيب طالبعن 
أعمال بـين  يكتبون فيه  إن هللا مالئكة يرتلون يف كل يوم بشيء" :أنه قال ا 

  . )٢("آدم

                                           

 .٢/٤٨١اآلثار الواردة عن السلف يف القضاء والقدر من خالل تفسري الطربي،  )١(
 . ٨٣٠تفسري السعدي  )٢(
 . ٤/٢٧٣، تفسري ابن كثري٢٨٨-٤/٢٨٧دار هجر، تفسري البغوي. ، ط٢١٣-٢٢/٢١٢تفسري الطربي، : انظر )٣(
 .  ٢/٢١١، إعالم املوقعني١/١٤٧منهاج السنة: انظر )٤(
 . مكتبة العبيكان.، ط١/١٣١شفاء العليل )٥(
 .مكتبة العبيكان.، ط٦٦٧-٢/٦٦٦شفاء العليل)٦(
 . ٤٧٧-٢/٤٧٦لطربي، اآلثار الواردة عن السلف يف القضاء والقدر من خالل تفسري ا )٧(
، وصهره على ابنته  غعلي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، يكىن أبا احلسن، أخو رسول اهللا )١(

جر فاطمة، وأبو السبطني، وهو أول هامشي ولد بني هامشيني، وأول خليفة من بين هاشم، وأول من أسلم من الصبيان، صلى القبلتني، وها
على أهله، ضربه عبد الرمحن ابن ملجم بسيف مسموم فتويف شهيدا عام  غ وشهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها، إال تبوك خلفه رسول اهللا

 .٢٧١-٤/٢٦٩، اإلصابة يف متييز الصحابة١١٧-٤/٨٧، أسد الغابة،٥٤٣-٥٢٢االستيعاب يف معرفة األصحاب :انظر .أربعني للهجرة
 .١٣/٣٠٥دار هجر، وعزاه السيوطي إليه يف الدر املنثور، . ، ط٢١/١٠٥يف تفسريه، أخرجه ابن جرير  )٢(
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هو أم الكتاب فيه أعمال بين ": قال ،٢٩: اجلاثية��mº��¹���¸��¶��µ �l:تعاىل قوله يف بوعن ابن عباس 
يستنسخون أعمال بـين   ،هم املالئكة عليهم الصالة والسالم: قال، ٢٩: اجلاثيـة  ��m½��¼����Â��Á��À��¿���¾l،آدم
  .)١("آدم

إمنا يعمل اِإلنسان على مـا  تستنسخ احلفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، ف": يف اآلية قال اه عنو
  .)٢("استنسخ امللك من أم الكتاب

 ،وذريتـه     ××××مث بعث احلفظة علـى آدم   ،كتب يف الذكر عنده كل شيء هو كائن": قال اه عنو
: اجلاثيـة  ��m��Â��Á�����À��¿���¾�����½��¼��»º��¹���¸��¶��µl:مث قرأ فاحلفظة ينسخون من الذكر ما يعمل العباد،

٣("٢٩(.  

: اجلاثيـة  ��m��Â��Á��À��¿���¾�����½��¼��»º��¹���¸��������¶��µl:تعليقًا على قوله تعاىل -:-بن القيميقول ا

كتب اهللا أعمـال   :"قال ،٢٩: اجلاثية ��mÀ��¿���¾����������½��¼�����Â��Ál:عن ابن عباس يف قوله تعاىل عطاءوقال ((: ،٢٩
¼��½�����������m :فذلك قولـه  ،ا بيوماملالئكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يومو" :قال "بين آدم وما هم عاملون إىل يوم القيامة

��Â��Á������À��¿���¾l ٤(٢٩: اجلاثية( ."  

  .إن استنساخ املالئكة هو كتابتهم ملا يعمل بنو آدم بعد أن يعملوه :ويف اآلية قول آخر

 مث  ،فتستنسخ من أم الكتاب أعمال بين آدم فيأمر اهللا مالئكته ،إن اآلية تعم األمرين :قال وهو األظهروقد ي
  . )٥())فال تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ذرة وال تنقصها ،يكتبوا عليهم إذا عملوها

هذه هي التقادير اخلمسة اليت تضمنتها كتابة املقادير، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل مـن التقـدير   
تقدير احلويل، واحلويل تفصيل من التقدير العمري، والعمري تفصيل من التقدير السابق، فالتقدير اليومي تفصيل من ال

يوم امليثاق، وهو تفصيل من التقدير األول الذي كتبه اهللا يف اللوح احملفوظ قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف 
  .)١(سنة

                                           

 . ١٣/٣٠٣دار هجر، وعزاه السيوطي إليه يف الدر املنثور، . ، ط٢١/١٠٤أخرجه ابن جرير يف تفسريه،)١(
 .١٣/٣٠٦عزاه السيوطي إىل ابن مردويه، الدر املنثور )٢(
 . ١٣/٣٠٦عزاه السيوطي إىل ابن مردويه، وأبو نعيم يف احللية، الدر املنثور، ، ٨/٢٦٢أخرجه أبو نعيم يف احللية )٣(
 . ٣/٥٩٥،)٩٤٤(أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١١٥-١/١١٤شفاء العليل: ، وانظر١/١٣٩طريق اهلجرتني، )٥(
-٣/١٠٩٥، معارج القبول بشرح سلم الوصول١٦٢-١/١٤٧عبيكان، طريق اهلجرتنيمكتبة ال.، ط١١٥-١/٥٥شفاء العليل: انظر )١(

، منة القدير يف توحيد ٤٥١-٤٣٧، ٢٩٥-٢٩٢، املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفوظ والقلم٦٦-٦٥، شرح األربعني النووية١١٠٨
 . ٥٢٢-١/٤٥١الربوبية واإلميان بالقضاء والقدر واحلكمة والتدبري
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  :)١(وح احملفوظدون الل يف صحف املالئكةوأنه إثبات احملو واإلثبات يف : عشر لثالوجه الثا
: أقوال أيب عبد اهللا الرازي يف ثنايا تفسريه حول احملو يف املقادير بني اإلثبات والنفي؛ فتارة سبق البيان بتناقض

   !ينفيه: يثبته، وتارة

، وقرر بأن نفي وقوع التغيري مطلقاًوالعجب أن الرازي أورد هذه املسألة عند كالمه على آية الرعد بعد أن 
مث ذكر عقيب ذلك بال فصل هذه املسألة، وتطـرق   ، وهذا منه اعتراف بأنه ال حمو يف املقاديرنة بأوقاااألمور مرهو
وال شك أن هذا مناقضة ظاهرة، خاصة أنه ال يثبت سوى تقدير حمل احملو واإلثبات، ومتعلقه، وأسبابه،  للحديث عن

  ! أزيل واحد، ال حمو فيه وال إثبات

رد عليه بإثبات احملو واإلثبات يف املقادير باألدلة، بعد ذكر معناه، مث التطرق لـذكر  ال -بعون اهللا–وسيكون 
  .حمله، ومتعلقه، وأسبابه

 :معىن احملو واإلثبات  -  أ

: حمت الريح السحاب، إذا أذهبته، وأزالت أثره، ويقال: أصل احملو يدل على إذهاب الشيء وإزالة أثره؛ يقال
  .  )٢(حو إذا ذهب أثر الكتابة وزالحموت الكتاب أحموه حموا وهو مم

  .  )٣(أثبت الشيء؛ إذا أقره وأدامه وأبقاه، قوالً أو فعالً أو حكما: وضد احملو اإلثبات، يقال

واحملو واإلثبات يف املقادير من صفات الرب الفعلية الالئقة به، وهو على معناه املفهوم لغةً، واهللا أعلم بكيفيته، 
قدار ما يشاء حىت تكون كالعدم، ويثبت منها ما يشاء، فيجري فيه قضاؤه على حسـب مـا   ميحو من األ ألفاهللا 

تقتضيه مشيئته وحكمته، وال مناقضة يف ذلك لعلم اهللا أزالً؛ ألن اهللا يعلم ما كتبه للعبد، وما يزيـده بعـد ذلـك،    
  . )٤(واملالئكة ال علم هلم إال ما علمهم اهللا

  :األدلة على احملو واإلثبات  -  ب

ت نصوص ظاهرة يف الداللة على احملو واإلثبات يف املقادير، والزيادة والنقصان يف األرزاق واآلجال، وهذه ورد
  :)١(النصوص نوعان

  

                                           

 . تاب احملو واإلثبات يف املقادير، لعيسى السعديك: انظر )١(
، )حما(، مادة٢/٨٥٦، املعجم الوسيط)حمو(، مادة٤٦٧، املفردات يف غريب القرآن، )حمو(، مادة٥/٣٠٢معجم مقاييس اللغة، : انظر )٢(

 . ٩٠احملو واإلثبات يف املقادير
، املعجم )ثبت(، مادة٨٤، املفردات يف غريب القرآن، )ثبت(، مادة١/٣٩٩معجم مقاييس اللغة، : ، وانظر٩٠احملو واإلثبات يف املقادير)٣(

 ). ثبت(، مادة١/٩٣الوسيط
 .  ٩٤-٩٠احملو واإلثبات يف املقادير: انظر )٤(
 .  ٦٩-٣٢احملو واإلثبات يف املقادير: انظر)١(



 -٣٧٣ -  

  :النصوص املثبتة للمحو واإلثبات صراحة: النوع األول

يف هـذه   ب ، قال ابن عبـاس ٣٩: الرعد �m���¯��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥l:قال تعاىل -١
  .)١("ب كتابان، كتاب ميحو اهللا منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتابالكتا:" اآلية

فاآلية دالة على احملو واإلثبات يف األقدار، فاهللا ميحو ما يشاء من األقدار، ويثبت بدالً عنها ما يشاء، وهذا يعم 
  .   )٢(وغريهم ب األرزاق واآلجال والسعادة والشقاوة، وهو مذهب عمر بن اخلطاب وابن مسعود

اللهم إن كنت كتبت علـي  :"-وهو يطوف بالبيت ويبكي–أنه قال  اعمر بن اخلطاب فقد روي عن 
  . )٣("وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادةً ومغفرةً ،شقْوة أو ذنبا فاحمه، فإنك متحو ما تشاء وتثبت

السعداء، فإنك متحو ما اللهم إن كُنت كتبتين يف السعداء فأثبتين يف ": أنه كان يقول ا ابن مسعودوعن 
    . )٤("تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب

 .١١: فاطر��mê��é���è��ç��æ��å��ä���ã��â�����á��à �l:قال تعاىل -٢

وما يزاد مـن عمـر   : فاآلية دالة على وقوع احملو يف املقادير، وعلى زيادة األعمار ونقصاا حقيقة؛ إذ املعىن
 كتاب؛ أي أن الزيادة أو النقصان تكون يف عمر واحد باعتبار وجود أسباب إنسان معني وال ينقص من عمره إال يف

طول العمر أو قصره؛ فإذا كان العمر املضروب للمعني ستني سنة فقد يزيده اهللا عليها إذا أتى بأسباب الزيادة، وقـد  
  .   )١(ينقص من عمره املضروب إذا سلك أسباب قصر العمر

  

  

  

                                           

، وصححه، والبيهقي ٤١٤-٢/٤١٣،)٣٣٩٠(دار املعارف، واحلاكم يف املستدرك، برقم.، ط١٦/٤٨١أخرجه ابن جرير يف تفسريه، )١(
، ابن جرير وحممد بن نصر وابن املنذر وابـن أيب حـامت واحلـاكم    ، وعزاه السيوطي إىل٤٨٥-٢/٤٨٤،)١٨٦(يف القضاء والقدر، برقم

 .  ٢/٨٧٥أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد، : ، وإسناده صحيح، انظر٨/٤٦٨الدر املنثور،:انظر
 .  ٤٥-٤١و واإلثبات يف املقاديراحمل: انظر )٢(
، ابـن جريـر يف   ١٣٢-٢/١٣١،)١٥٦٥(،بـرقم )القـدر (أخرجه ابن بطة يف اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الكتـاب الثـاين،  )٣(

، والبيهقي يف القضاء والقدر، ٤/٧٣٥،)١٢٠٧(دار املعارف، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم.، ط١٦/٤٨١تفسريه،
: ، وإسناده حسن، انظر٨/٤٧١الدر املنثور،: انظرعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر، ، وعزاه السيوطي إىل ٤٨٩-٢/٤٨٨،)١٨٩(برقم

 .  ٢/٨٧٤أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد، 
 ، وعزاه السيوطي إىل٩/١٨٩، )٨٨٤٧(دار املعارف، والطرباين يف املعجم الكبري، برقم. ، ط١٦/٤٨٣أخرجه ابن جرير يف تفسريه،  )٤(

أقوال الصـحابة املسـندة يف مسـائل    : ، وإسناده حسن، انظر٨/٤٧٥الدر املنثور: ، انظرابن جرير وابن املنذر والطرباينابن أيب شيبة، و
 .  ٢/٨٧٧االعتقاد، 

 .  ٥١-٥٠احملو واإلثبات يف املقادير: انظر )١(
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  :لى احملو واإلثبات بذكرها ألسبابه؛ واليت جيمعها الطاعات الظاهرة والباطنةنصوص تدل ع: النوع الثاين

  :ورد ربط احملو يف األقدار بأسباب وطاعات معينة، منها

، )١("ال يرد القدر إال الـدعاء :" غ ، وقال٦٠: غافر��mQ��P��O��N��M �l:قال تعاىل :الدعاء - ١
 ولكـن ال ينفع احلذر من القدر، ":قال بابن عباس ن ع، و)٢("ال يرد القضاء إال الدعاء:" ويف رواية

  .)٣("اهللا ميحو بالدعاء ما يشاء من القدر

، ومعىن ينسأ )٤("فليصل رمحه ،وأن ينسأ له يف أثره ،من سره أن يبسط له يف رزقه:"غ الق: صلة الرحم - ٢
  . )٥(يؤخر له يف أجله: أي: له يف أثره

يعمـران الـديار    ،وحسن اجلوار ،وحسن اخللق ،لرحمصلة ا :"غ الق: حسن اجلوار، وحسن اخللق - ٣
 .)٦("ويزيدان يف األعمار

صنائع املعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة :"غ الق :صنائع املعروف - ٤
 . )١("الرحم تزيد يف العمر

من سره  :"، وقال" الربال يرد القدر إال الدعاء، وال يزيد يف العمر إال :"غ قال :الرب، ومنه بر الوالدين - ٥
 . )٢("وليصل رمحه ،فليرب والديه ،ويزاد له يف رزقه ،أن ميد له يف عمره

كما وردت آيات تدل على أن الطاعات عامة ثورث أهلها سعة الرزق، وطول العمر، وعافية البدن، وكثرة 
 – ٢: الطالق��m�n��m��l����k��j���u���t��s���r���q��p��o �l:الولد، واحلفظ من املكاره يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل

                                           

، وحسنه الشيخ األلباين ١/٦٩، وابن ماجه، كتاب السنة، باب يف القدر، ٢٩٢-١٦/٢٩١،)٢٢٢٨٦(أخرجه أمحد يف املسند، برقم)١(
 .  ، وصححه١/٦٧٥، )١٨٦٥(، واحلاكم يف املستدرك، برقم١/٢٢صحيح سنن ابن ماجه، : ، انظر-:-

هذا حديث حسـن  :((وقالدار الكتب العلمية، . ، ط٤/٣٩٠أخرجه الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء،  )٢(
 . ٢/٢٢٥صحيح سنن الترمذي،:، انظر-:-، وحسنه الشيخ األلباين))غريب

، والبيهقي يف القضـاء والقـدر،   ٢/٨٧١،)٤٥٠(، واآلجري يف الشريعة، برقم٢٢٤، صفحة)٣٠٦(أخرجه الفريايب يف القدر، برقم)٣(
اجلامع الصحيح : ، وانظر٢/٤١٤،)٣٣٩١(، املستدرك، برقم، وصححه احلاكم٨/٤٧٠، والسيوطي يف الدر املنثور٤٨٤/ ٢،)١٨٥(برقم

   .٥٢٣،صفحة)٥٣٧(يف القدر، برقم
، ومسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب صلة ١٢٧٥أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب من بسط له يف الرزق لصلة الرحم،  )٤(

 . ٤/١٩٨٢الرحم، وحترمي قطيعتها، 
  .١٠/٥٣٣فتح الباري : انظر )٥(
، سلسـلة األحاديـث   ١٠/٥٣٣فتح الباري: ، واحلديث صحيح اإلسناد، انظر١٧/٥٥٤،)٢٥١٣٥(أخرجه أمحد يف املسند، برقم )٦(

 ). ٥١٩(، برقم٢/٣٤الصحيحة، 
 .٣/٢٩٣،)٤٦٣٧(بغية الرائد، برقم)). إسناده حسن:((، وقال اهليثمي٨/٣١٢،)٨٠١٤(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، برقم )١(
 . ٨/٢٥٣،)١٣٣٩٠(، بغية الرائد، برقم))رجاله رجال الصحيح:((، قال اهليثمي١١/٢٧٩،)١٣٧٤٥(خرجه أمحد يف املسند، برقم،أ )٢(
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��m��Ò�������Ñ��Ð���Ï��Î:، وقال٩٦: األعراف ��m��L��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���Al:، وقال٣

���Ô��Ó��O��N�����M��L��K����������J���I��H��G��F��E��D��C��B����Al ١٢ – ١٠: نوح.   

�m��m��l��k��j��i��h���g��f:واحد، وذلك يف قوله تعاىل وقد جاء إثبات تأخري األجل، ونفيه يف نص

��¡�����~���}��|{��z��y��x��w��v��u��ts��r��q���p��o��nl  ففي هذه اآلية مجع بني إثبات تأخري ٤ – ٣: نـوح ،
اء، أو األجل ونفيه إشارة إىل أنه إذا حضر األجل فإنه ال يتقدم وال يتأخر، وقبل حضوره جيوز أن يؤخره اهللا بالـدع 

بصلة الرحم، أو بفعل اخلري، وجيوز أن يقدمه ملن عمل شرا، أو قطع ما أمر اهللا به أن يوصل، أو انتـهك حمـارم اهللا   
  . )١( سبحانه

ومما جيدر التنبيه عليه أن القول مبوجب أدلة احملو ال يناقض العلم األزيل، وال يعارض أدلة الفراغ من كتابـة  
بات يف الكتابة ال يف العلم، فما يف علم اهللا ال يتقدم وال يتأخر، وال يتغري، وال يتبدل، وال يبدو املقادير؛ ألن احملو واإلث

  . )٢(له ما مل يكن عاملًا من قبل، ولو كان غري ذلك لوجب التمثيل ضرورةً؛ إذ البداء من خصائص املخلوقات

املقادير؛ ألن أدلة الفراغ مـن املقـادير   كما أن إثبات احملو يف الكتابة ال يعارض عمومات الفراغ من كتابة 
حممولة على التقدير السابق وهو كتابة املقادير يف اللوح احملفوظ، وأدلة احملو يف املقادير حممولة على التقدير الالحـق،  

  . )٣(أن حمله صحف املالئكة: وهو التقدير العمري، والتقدير احلويل يف ليلة القدر، أي

من جهة حمله، ومن جهة متعلقه، ومن هنا يأيت : ت يف املقادير فيه خصوص من جهتنيوعلى هذا فاحملو واإلثبا
  :ذكر

يف املقادير حمله صحف املالئكة، دون اللوح احملفوظ، فإن ما يف  واإلثبات احملو :حمل احملو واإلثبات  -  ت
فإن اهللا كتب ما اللوح احملفوظ هو علم اهللا يف خلقه، وعلم اهللا ال يتطرق إليه حمو وال إثبات، وأيضا 

يف اللوح احملفوظ بيده، وما يف كتب املقادير األخرى تكتبه املالئكة، وهذا الفرق يف الفعل يقتضي 
فرقًا يف األثر، فيكون احملو فيما تكتبه املالئكة، دون ما كتبه اهللا تعاىل، فاحملو واإلثبات خمـتص مبـا   

مري، دون ما يف اللوح حملفوظ، ودون مـا يف  تكتبه املالئكة يف صحف التقدير احلويل، والتقدير الع
  .    )١(علم اهللا من تقدير األشياء

احملو واإلثبات خمتص بكلمات املقادير األربع، دون غريهن، فال يتطرق لسائر : متعلق احملو واإلثبات  -  ث
هللا األخبار واألحكام الكونية، كوعد اهللا ووعيده، وأشراط الساعة، وأخبار القيامة، وما أخرب بـه ا 

 . )٢(ورسوله من الكوائن املستقبلة، وإال للزم البداء، وخلف الوعد، والكذب يف اخلرب

                                           

 . ٦٨-٦٧احملو واإلثبات يف املقادير: انظر)١(
 . ٨٣احملو واإلثبات يف املقادير: انظر )٢(
 .٨٥احملو واإلثبات يف املقادير: انظر)٣(
 . ١٤١-١٣٩ت يف املقاديراحملو واإلثبا: انظر )١(
 .١٤٠، ١احملو واإلثبات يف املقادير: انظر)٢(



 -٣٧٦ -  

األدلة الدالة على احملو واإلثبات أن املقادير تقبل احملـو  ذكر  تبني من خالل: أسباب احملو واإلثبات  -  ج
العمر، وصـلة  واإلثبات، والزيادة والنقصان حبسب ما جعله اهللا لذلك من األسباب؛ فالرب يزيد يف 

الرحم، وحسن اجلوار وحسن اخللق تعمر الديار وتزيد يف األعمار، والدعاء يرد القضاء، وصـنائع  
املعروف تقي مصارع السوء واآلفات واهللكات، والطاعات عامة ثورث أهلها سعة الرزق، وطول 

طيعة الرحم والزنا، العمر، وعافية البدن، واحلفظ من املكاره يف الدنيا واآلخرة، كما أن العقوق وق
من أسباب قصر العمر، فمن سبق يف علم اهللا وفيما كتبه قلمه سعادته، أو طول عمره، أو كثرة رزقه 
أهلمه أسباب ذلك، ووفقه لفعلها، وإال خذله وحرمه، والتوفيق واخلذالن بيد اهللا وحده، وكل ميسر 

ر جيري على اخللق باألسباب، والعبد ملا خلق له، وهذا ال مينع العمل وال يوجب االتكال؛ ألن القد
إمنا ينال ما قدر له يف أم الكتاب مبا أقدر عليه من األسباب، وكلما ازداد العبد اجتهادا يف حتصـيل  

وهذه األسباب تتدافع وتتقابل فأيهما غلب كان التأثري له، . األسباب كان حصول املقدور أدىن إليه
ي ما انعقد سببه من اخلري، وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه فأسباب الشر تدفعها العبادات اليت تقو

 .   )١(من الشر، والضد بالضد، وهذا ما جاءت به الرسل، ودل عليه احلس والعقل والفطرة

وإثباا على وجـه ال   ،إبطاهلا بالكلية :الناس يف األسباب هلم ثالث طرق:((-:-يقول ابن القيم          
ما جاءت به الرسل ودل عليـه احلـس    :والثالث...،تها وال معارضتها مبثلها أو أقوى منهايتغري وال يقبل سلب سببي

ا أسبابودفعها بأمور أخرى نظريها أو أقوى  ،وجواز بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء اهللا ،اوالعقل والفطرة إثبا
توكل والدعاء والصدقة والذكر واالستغفار صرف كثري من أسباب الشر بالكما ت ،مع بقاء مقتضى السببية فيها ،منها

رف عـن  فلله كم من خري انعقد سببه مث ص ،صرف كثري من أسباب اخلري بعد انعقادها بضد ذلكوت ،والعتق والصلة
رف عن وكم من شر انعقد سببه مث ص ،العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله وهو يشاهد السبب حىت كأنه أخذ باليد

  . )٢())ها منعت حصولهالعبد بأسباب أحدث

يف بيان أن إثبات إخبار اهللا السابق بأهل اجلنة، وأهل النـار، وكتابتـه   : الوجه الرابع عشر
  :ملقادير كل شيء يف اللوح احملفوظ ال يقتضي اجلرب ونفي االختيار

  : اإلميان بإخبار اهللا السابق وكتابته ألفعال العباد ال يقتضي اجلرب وسلب االختيار من وجوه

أن تقدير اهللا السابق ألفعال العباد، وإخباره بأهل اجلنة، وأهل النار، وكتابته لذلك يف اللوح ال يعين أن  -١
، فأفعال العباد مقدرة )١(العبد جمبور، ال إرادة له وال اختيار، بل العبد يفعل بإرادته واختياره، مع كون فعله مقدر عليه

                                           

 . ٨٨، ٧٠احملو واإلثبات يف املقادير: انظر)١(
 . ٤٤٦-٥/٤٤٥منهاج السنة: وانظر. ٢١٤-٢/٢١٣إعالم املوقعني )٢(
 . ١٦٩، مقاالت اجلربية، عرض ونقد، للعرتي٨/٤٩٧جمموعة الفتاوى : انظر )١(
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تيارهم على جهة توجب احلجة عليهم وتقطع أعذارهم من غري جـرب وال  معلومة مكتوبة مقطوع بوقوعها منهم باخ
 . )١(سلب اختيار

وكيـف   أنه مل يقل أحد أن اإلخبار السابق والكتابة يف اللوح احملفوظ يقتضي اجلرب، وسلب االختيـار،  -٢
  . )٢(فوهو سبحانه خمتار بغري شك وال خالكتب ما يقوله وما يفعله،  أل أن اهللا يكون كذلك وقد ثبت

ا فيدخل ا يؤمن ويعمل صاحلًاهللا علم األمور وكتبها على ما هي عليه؛ فهو سبحانه قد كتب أن فالن أن -٣
ا يبـذر  وأن فالن ،ا يأكل ويشرب فيشبع، ويروىفالنأن ا يعصي ويفسق فيدخل النار؛ كما علم وكتب وفالن ،اجلنة

  . )٣(البذر فينبت الزرع

وال حيتاج إىل ما به يكون من الفاعل الـذي   ،تب أنه يكفي ذلك يف وجودهكُلم ومن ظن أن الشيء إذا عف
  :ا؛ من وجهنيمبين يفعله، وسائر األسباب؛ فهو جاهل ضال ضالالً

؛ فإن العلم يطابق املعلوم؛ ويتعلق به على ما هو عليه؛  واخلرب كذبا من جهة كونه جعل العلم جهالً :أحدمها  
ا بـدون  إنه يعلم شيئً: فمن قال ،ألن ذلك هو الواقع ؛كونات تكون مبا خيلقه من األسبابوهو سبحانه قد علم أن امل

وأن هذا النبات نبت  ،إن اهللا يعلم أن هذا الولد ولد بال أبوين: وهو مبرتلة من قال ،األسباب؛ فقد قال على اهللا الباطل
 عن املاضي بعلم اهللا بوقوعه بدون األسباب يكون فكما أن من أخرب ،فإن تعلق العلم باملاضي واملستقبل سواء ،بال ماء
أنه يتناسل الناس  وعلم ،إن اهللا علم أنه خلق آدم من غري طني: كقول القائل ،؛ فكذلك من أخرب عن املستقبلمبطالً

وكذلك إخباره عـن   ،فهو باطل ظاهر بطالنه لكل أحد ،من غري تناكح؛ وأنه أنبت الزروع من غري ماء وال تراب
  .قبلاملست

 ،وأنه قدر ذلك ،إن اهللا أخرج آدم من اجلنة بال ذنب: فلو قال قائل ،هي سبب يف الثواب والعقاب وكذلك  األعمال
��m��Õ���������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð:خبالف ما إذا قال ،اا وتانكان هذا كذب ،وإنه علم ذلك ،إنه غفر آلدم بال توبة: أو قال
��×Öl ٣٧: البقرة،��my��x��w��v��u�����~��}��|��{���z �lا يف ذلكفإنه يكون صادقً ،١٢١: طه.  

: احلاقـة  ��m��®���¬���«��ª��©��¨��§��¦��¥l:وكذلك خربه عما يكون من السعادة والشقاوة باألعمال كقوله

��m��_��~��}��|��{��z��y:وقوله،  ٧٢: الزخرف ��m��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾l:وقوله تعاىل، ٢٤
��a��`l وقوله، ١١١: ناملؤمنو:��m��z���y��x��w��v��ul ١٢: اإلنسان ،اوأمثال هذا يف القرآن كثري جد،  ن بـي

  . أن ذلك كان باألعمال املأمور ا واملنهي عنها: سبحانه فيما يذكره من سعادة اآلخرة وشقاوا

استغناء ذلك عما بـه  وكتابة ذلك ال يوجب  ،واخلرب عنه بذلك ،أن العلم بأن الشيء سيكون :والوجه الثاين
يكون من األسباب اليت ال يتم إال ا كالفاعل وقدرته ومشيئته؛ فإن اعتقاد هذا غاية يف اجلهل إذ هذا العلـم لـيس   

ا بنفسه لوجود املعلوم باتفاق العلماء؛ بل هو مطابق له على ما هو عليه ال يكسبه صفة وال يكتسب منه صفةموجب، 

                                           

 . ٧/١٢٠اصم يف الذب عن سنة أيب القاسمالعواصم والقو )١(
 . ٢٠٣-٦/١٩٩، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم٢٧٩إيثار احلق على اخللق: انظر )٢(
 . ٨/٢٦٥جمموعة الفتاوى: انظر )٣(
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فإن هذا العلم  ،علمنا باهللا وأمسائه وصفاته :مثل ؛كاملوجودات اليت كانت قبل وجودنا ،قبلنامبرتلة علمنا باألمور اليت 
كعلمنا مبا يدعونا  ؛وإن كان من علومنا ما يكون له تأثري يف وجود املعلوم ،ا يف وجود املعلوم باتفاق العلماءليس مؤثر
إذ اإلرادة مشروطة بوجود  ،تصدر إال ممن له شعور وعلم ويعرفنا صفته وقدره؛ فإن األفعال االختيارية ال ،إىل الفعل

وعلم انفعايل ال تأثري له يف وجود  ،وهذا التفصيل املوجود يف علمنا حبيث ينقسم إىل علم فعلي له تأثري يف املعلوم ،العلم
  . هو فصل اخلطاب يف العلم ،املعلوم

وأما علمه مبخلوقاته اليت  ،ثري له يف وجود املعلومفإن علمه بنفسه سبحانه ال تأ تبارك وتعاىل وهكذا علم الرب
سبحانه  فإنه ،الكالم والكتاب كالقول يف العلم والقول يف ،خلقها مبشيئته وإرادته فهو مما له تأثري يف وجود معلوماته

حينئذ ليس وأما إذا أخرب مبا سيكون قبل أن يكون فعلمه وخربه  ،وتعاىل إذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته
  :لعلمه وخربه به بعد وجوده لثالثة أوجه ؛هو املؤثر يف وجوده

  .أن العلم واخلرب عن املستقبل كالعلم واخلرب عن املاضي :أحدها  

وقد بينا الفرق بـني   ،ليس هو ما يستلزم اخلرب ،أن العلم املؤثر هو املستلزم لإلرادة املستلزمة للخلق :الثاين  
  .اخلربيالعلم العملي والعلم 

أنه لو قدر أن العلم واخلرب مبا سيكون له تأثري يف وجود املعلوم املخرب به فال ريب أنه ال بد مع ذلك  :الثالث 
فتبني أن العلم واخلرب والكتاب ال يوجـب  ، ا له بدون القدرة واإلرادةمن القدرة واملشيئة فال يكون جمرد العلم موجب

يعلم وخيرب مبا سيكون من مفعوالت  سبحانه وتعاىلمما يدل على ذلك أن اهللا و ؛ريداالكتفاء بذلك عن الفاعل القادر امل
ومع ذلك فمعلوم أن هذا العلم واخلرب ال يوجب وقوع املعلوم املخرب  ،كما يعلم أنه سيقيم القيامة وخيرب بذلك ،الرب

١(ا لهبه بدون األسباب اليت جعلها اهللا أسباب( .  

بسبق املقادير، والفراغ منها، بين أن كالً لن ينال إال بالعمل، وهذا فيه تأكيـد   حني أخربغ  أن النيب -٤
على أن اإلميان بتقدم الكتابة والفراغ منها ال يستلزم اجلرب، ونفي االختيار، فقد أخرج مسلم يف صحيحه بسـنده أن  

أفيما جفت بـه   ؟فيما العمل اليوم ،نبني لنا ديننا كأنا خلقنا اآل !يا رسول اهللا" :قال )١(سراقة بن مالك بن جعشم
 ؟ففيم العمل :قال .وجرت به املقادير ،بل فيما جفت به األقالم .ال :قال ؟أم فيما نستقبل ،األقالم وجرت به املقادير

عن عمـر بـن   وروي . )٣("فاآلن جند، اآلن جند، اآلن جند:"ويف رواية أن سراقة قال. )٢("اعملوا فكل ميسر :فقال
أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نسـتقبله؟ فقـال    :يا رسول اهللا :قلت": ه قالأن ا اخلطاب

                                           

 . ٢٨١-٨/٢٧٧جمموعة الفتاوى: انظر )١(
يف طريق هجرته إىل املدينة،  غ ن، كان شاعرا جمودا، أدرك النيبسرقة بن مالك بن جعشم بن عمرو املدجلي الكناين، يكىن أبا سفيا)١(

كيف : "غ حىت ساخت رجال فرسه، مث إنه طلب منه اخلالص وأن ال يدل عليه، ففعل وكتب له أمانا، وقال له النيب غ فدعا عليه النيب
فألبسهما إياه، أسلم يوم الفتح، تويف  ا بسواري كسرى دعا سراقة ابن مالك ا ، فلما أُيت عمر"بك إذا لبست سواري كسرى

 .٧٠-٣/٦٩، اإلصابة يف متييز الصحابة٤١٤-٢/٤١٢، أسد الغابة،٣٢١-٣٢٠االستيعاب يف معرفة األصحاب :انظر. سنة أربع وعشرين
 .٢٠٤١-٤/٢٠٤٠،باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهمسلم، كتاب القدر،  )٢(
 )).إسناده صحيح على شرط مسلم:((-:-، وقال األلباين٧٣،)١٦٧(السنة البن أيب عاصم، برقم )٣(
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. كال ، ال ينال إال بعمـل : غففيم العمل ؟ فقال رسول اهللا : قال عمر. بل على أمر قد فرغ منه: غرسول اهللا 
  . )١( "ا جنتهدإذً: فقال عمر

ا إذً :قالواغ ح أن بعض الصحابة ملا مسعوا هذا احلديث منه وقد ص :((-:-ويف هذا يقول العالمة األلباين
ففيه رد صريح على اجلربية املتواكلة الذين يفهمون من احلـديث  . فاآلن جند، اآلن جند، اآلن جند :ويف رواية. جنتهد

  . )٢(!))خالف فهم الصحابة فتأمل

ليس فيه التعذيب بغري  "يف النار وال أبايلوهؤالء  ،هؤالء يف اجلنة وال أبايل :"يف احلديث أل اهللاأن قول  -٥
 !؟يا رسول اهللا فعلى ماذا نعمـل  :"قائالً غ ، يدل على ذلك تتمة احلديث، فقد سئل سائل الرسولذنب وال حجة

ليس فيه التعذيب بغـري  "وال أُبايل:"وقوله فيها(( :تعليقًا احلديث -:-ابن الوزيريقول   ".على مواقع القدر" :قال
: الفرقان��m»��º����¹��¸��¶��µ��´ �l:ة؛ وهلذا ذكر العمل يف موافقته للقدر، وإمنا هو مثل قوله تعاىلذنب وال حج

، ومل يستلزم إمهال األعمال، ٧: الشورى ��m��v��u���t��s��r��q��pl:ومثل قوله. ، فأثبت عدم املباالة على حال٧٧
¦��§��¨��©��m��°��¯��®���¬����«���ª:وله تعـاىل وإمنا خرجت هذه األشياء خمرج التمدح بالقدرة التامة، كق

��¸��¶���µ��´��³��²±l وقولـه ١٤: الفتح ،:��m��¶��µ��´³��²��±����°���¯��®��¬«��ª��©��¨��§��¦��¥

��¹��¸l وقوله١٢٩: آل عمران ،:��m��`��_��~��}���|{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n
��b��al ىل، وقولـه تعـا  ٤٠: املائدة:��m���£��¢��¡�����~��}��|��{���z����y��x��w��v��u��t

��¦¥��¤l وقولـه ١٧: املائدة ،:��m��f��e����������d��c��b��a`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W���V

��gl وليس يف شيء من ذلك أنه يفعل شيئًا من ذلك باملشيئة من غري حكمة باطنة، وال حجة ظاهرة٢٤: األحزاب ،. 

��m��È����Ç��Æ��Å��Ä:، ويقول١٥: اإلسراء �m��»��º��À��¿�����¾��½��¼l: أل مع ذلك يقولأال تراه 

Ê��É �lوحنوه١٤٧: النساء ،:��m��r��q���p���������o��n�������m��lk�����jl  وكذلك٢٦: آل عمـران ،:��m�����O���NM��L��K���J
��T���S��R��Q�������Pl وكذلك قوله تعاىل١: التغابن ،:��m��Á��Í��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Æ���ÅÄ��Ã��Âl ١١٨: املائدة ،

  .)١())واجلمع بني هذه اآليات وآيات احلكمة توجب القطع بنفي العبث واللعب باخللق عن أرحم الرامحني

  . وذا يبطل احتجاج الرازي باإلخبار السابق، والكتابة يف اللوح على اجلرب، ونفي االختيار
  
  
  

                                           

-:-، وقـال األلبـاين  ٧١،صـفحة )١٦١(، وابن أيب عاصم يف السنة، برقم٤٨، صفحة)٢٠(أخرجه ابن وهب يف القدر، برقم )١(
، والفريايب يف القـدر،  ١/٣٠٣،)١٣٢٣(، برقم)القدر(الثاين، ، وابن بطة يف اإلبانة عن شرعة الفرقة الناجية، الكتاب))حديث صحيح:((

، والاللكـائي يف شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة،       ٧٤٤-٢/٧٤٣،)٣٢٥(، واآلجري يف الشريعة، برقم٤٥، صفحة)٢٩(برقم
 . ٩٢٠-٤/٩١٩،)١٥٥٦(برقم

 . ١٢٠-١/١١٩شفاء العليل: وانظر. املكتب اإلسالمي. ، ط٣١العقيدة الطحاوية شرح وتعليق،  )٢(
 . ٢٤٢-٦/٢٤١العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم)١(
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: نقد موقف الرازي من املرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقـدر : املطلب الثالث
  .على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة -اإلرادة الكونية–مرتبة القدرة واملشيئة 

  :خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمور جمملها ما يلي

 .لقدر الذي جيب اإلميان بهإخراجه اإلميان مبشيئة اهللا العامة النافذة، وقدرته الشاملة، من مفهوم ا - ١
موقفه من وقوع الفعل من الفاعل املختار، فهو إما قائل بقول الفالسفة باملوجب بالذات، أو بقول املتكلمني  - ٢

 !بوقوع الفعل باملشيئة والقدرة على وجه اجلواز ال على وجه الوجوب
العقل فحسـب، ونفـى إثباتـه    طريق إثبات مشيئة اهللا العامة النافذة، وقدرته الشاملة، حيث قصره على  - ٣

مريد  ألعلى أن اهللا  باإلمجاع، فاستدل بالعقل اعتمادا، وبالنقل اعتضادا، لكنه اضطرب فاستدل باإلمجاع
 !جلملة الكائنات

 .تسويته بني اإلرادة، واحملبة والرضا، واقتصاره على إثبات نوع واحد من أنواع اإلرادة - ٤
 . لمشيئةجعله اإلرادة نوعا واحدا، مرادفًا ل - ٥
 . تأويله لصفة احملبة والرضا - ٦
 .موقفه من العالقة بني اإلرادة واألمر - ٧
 .موقفه من مسألة الرضا بالقضاء - ٨
 !!مشيئة عامةً وقدرة قاهرةً حمضة ال رمحة فيها وال مصلحة وال عدل وال حكمة وال إحسان إثباته - ٩

به إىل نفي تأثري األسباب يف مسبباا، ونفى غلوه يف إثبات املشيئة العامة النافذة، والقدرة الشاملة، مما أدى  - ١٠
 !إرادة العبد، واختياره

تأثره باملعتزلة يف إخراجهم أفعال العباد عن قدرة اهللا ومشيئته، حيث التمس العذر إليهم، وبرر مذهبـهم،   - ١١
 .وقال بقوهلم

 !استدالله مبشيئة اهللا العامة النافذة، وقدرته الشاملة، على اجلرب ونفي االختيار - ١٢

بعون -ذه جممل األمور اليت خالف فيها الرازي السلف الصاحل يف موقفه من مرتبة القدرة واملشيئة، وسيكون ه
  :الرد عليه من وجوه -اهللا تعاىل

  : يف بيان مكانة اإلميان مبشيئة اهللا العامة النافذة، وقدرته الشاملة من القدر: الوجه األول
  :وتتضح هذه املكانة بأمرين

  . أن اإلميان مبشيئة اهللا العامة النافذة، وقدرته الشاملة، أصل من أصول اإلميان بالقدر :األمر األول

  :وقد أكد على هذا املعىن األئمة
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  .)١())اعلم أن أصل القدر العلم والكتاب والكلمة واملشيئة((:-:-يقول أبو حممد اليمين 

أنه يتضمن أنه خمتار ملـا يفعلـه،   : بعالرا:...أصوالً عظيمة يتضمن..القدر((:-:-شارح الطحاويةويقول 
   .)٢())محدث له مبشيئته وإرادته، ليس الزما لذاته

  . )٣())قدرة اهللا الذي هو على كل شيء قدير -القدر :أي –وهو  ((:-:-ابن القيمويقول 

  . )٤( ))قدرة اهللا تعاىل وعلمه ومشيئته وخلقه -أي عند حزب اهللا ورسوله–والقدر عندهم ((:ويقول

  . )٥())علم اهللا، وقدرته، وكتابته، ومشيئته...القدر:((يقولو

بل قد عد العلماء اإلميان مبشيئة اهللا الشاملة وقدرته النافذة املرتبة الثالثة من مراتب اإلميان بالقضاء والقـدر،  
واإلميـان  ، هخريه وشر بالقدر –أهل السنة واجلماعة –وتؤمن الفرقة الناجية  ((-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ،وقدرته الشاملة ،النافذة تعاىل فهو مشيئة اهللا: أما الدرجة الثانيةو: ...على درجتني كل درجة تتضمن شيئني بالقدر
وأنه ما يف السموات واألرض من حركة وال سكون إال مبشيئة  ،وهو اإلميان بأن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن

فما ، وأنه سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير من املوجودات واملعدومات ،ال ما يريدال يكون يف ملكه إ ،اهللا سبحانه
  . )٦( ))ال خالق غريه وال رب سواه ،من خملوق يف األرض وال يف السماء إال اهللا خالقه سبحانه

ي أربع وه، مراتب القضاء والقدر اليت من مل يؤمن ا مل يؤمن بالقضاء والقدريف  ((:-:-ويقول ابن القيم 
مشيئته : كتابته هلا قبل كوا، املرتبة الثالثة: ، املرتبة الثانيةالرب سبحانه باألشياء قبل كوا معل :املرتبة األوىل :مراتب

  .)١())هلا

  

أن من أنكر عموم مشيئة اهللا النافذة، وقدرته الشاملة، وأقر بتقدم العلم واخلرب والكتابـة، فهـو   : األمر الثاين
  : يهجر وال يكفرمبتدع، ضال، 

  :)٢(فلم يكفر األئمة القدرية إذا أقروا بالعلم

                                           

 . ٣٥٩-١/٣٥٨عقائد الثالث والسبعني فرقة، أليب حممد اليمين )١(
 . ٢٧٤شرح العقيدة الطحاوية )٢(
 .، ط مكتبة العبيكان ١٣٠، ١/٤٤شفاء العليل)٣(
 .، ط مكتبة العبيكان١/٢٠١شفاء العليل)٤(
 .، ط مكتبة العبيكان٢/٧٣٣شفاء العليل)٥(
 . ١٥٠-٣/١٤٨، جمموعة الفتاوى٤٠٥-١/٤٠٤العقيدة الواسطية، ضمن جمموعة الرسائل الكربى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية،)٦(
 . مكتبة العبيكان.،ط١/١٣٣شفاء العليل )١(
 . ٧٢-٦٣القدرية واملرجئة )٢(
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نعم، إذا كـان  : أيكف عن كالمهم وخصومتهم أفضل؟ قال: أهل القدرعن  -:-فقد سئل اإلمام مالك
  ،فهمصلى خلويأمره باملعروف وينهاه عن املنكر، وخيربهم خبالفهم، وال يواضعوا القول وال ي: قال، ا مبا هو عليهعارفً

  . )١(وال أرى أن ينكحوا: قال مالك

إذا جحد العلم يستتاب فإن تاب ((:وقال .)٢(عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم -:-وسئل اإلمام أمحد
  .)٣())وإال قُتل

  .)٤())أرى أن يستتيبه إذا جحد العلم((:وعنه أنه قال

إن كان ممن :((د سئل عن الصالة خلف القدري فقال، وق)٥())ال يصلى خلف القدرية واملعتزلة:((وعنه أنه قال
صاحب بدعة، فال يكلم، وال يسلم ((بأن القدري : ،كما أقر قول من قال)٦())يخاصم فيه ويدعو إليه ال نصلي خلفه

  .)٧())عليه، وال يصلى خلفه وال عليه

بتدع، يهجر وال يكفر، يقـول شـيخ   فمن يثبت العلم والكتابة السابقة، ولكن ينكر عموم مشيئة اهللا فهو م
صار مجهور القدرية يقرون بتقدم  ،ملا اشتهر الكالم يف القدر؛ ودخل فيه كثري من أهل النظر والعباد:((-:-اإلسالم

لكنهم ليسوا مبرتلة أولئك؛ ويف هؤالء خلق كثري  ،فهم مبتدعون ضالون ...وإمنا ينكرون عموم املشيئة واخللق ،العلم
 .لكن من كان داعية إليه مل خيرجوا له ،ومسلم جلماعة منهم )١(البخاريوأخرج . والعباد كتب عنهم العلممن العلماء 

أن من كان داعية إىل بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضـرره عـن   : وهذا مذهب فقهاء أهل احلديث كأمحد وغريه
وال  ،ؤخذ عنـه العلـم  ال ي، له مرتبة يف الدين هجر فال يكونوأقل عقوبته أن ي ،اوإن كان يف الباطن جمتهد ،الناس

ستقضىي، ؛ومذهب مالك قريب من هذا. وحنو ذلك ،قبل شهادتهوال ت خرج أهل الصحيح ملن كان داعيةوهلذا مل ي، 

                                           

 . ٢٥٧-٢/٢٥٦، )١٨٦١(، برقم)القدر(اإلبانة عن شرعة الفرقة الناجية، الكتاب الثاين،  )١(
 . ٣/٥٣٢،)٨٧١(السنة للخالل، رقم )٢(
 . ٣/٥٣٢،)٨٧٣(السنة للخالل، رقم )٣(
 .٤/٧٨٥،)١٣١٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي، رقم)٤(
 . ٤/٨٠٨،)١٣٥٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم )٥(
 . ١/١٦٧، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة٣٨٥-٢/٣٨٤، )٨٣٤(السنة، لعبد هللا بن اإلمام أمحد، برقم )٦(
، شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة،      ٣/٥٦١،)٩٤٨(السنة للخـالل، رقـم  : ، وانظر٣/٥٦٢، )٩٤٩(السنة للخالل، رقم )٧(

 . ٤/٨٠٩،)١٣٥٩(رقم
سيد احملدثني، وطبيـب  في البخاري، ولد سنة أربع وتسعني ومئة، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلع)١(

، تويف سنة ست دار البقاء اآلخرةيف غاية احلياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد يف الدنيا دار الفناء، والرغبة يف ، كان احلديث يف علله
سـري أعـالم   : ، انظـر دب املفردألا، ولق أفعال العبادخواملعروف بصحيح البخاري، ح، اجلامع الصحي: ومخسني ومائتني، من مصنفاته

 .٦/٣٤، األعالم للزركلي٣٤-١١/٣١مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية،. ، ط٤٧١-١٢/٣٩١النبالء،
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. والشـيعة  ،واخلوارج ،)١(واملرجئة ،ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثري ممن كان يرى يف الباطن رأي القدرية
   .)٢())لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة: محدوقال أ

وهذا ألن مسألة خلق أفعال العبـاد  : ((وقد وضح شيخ اإلسالم سبب هذا التفريق بني حكم الفريقني، فقال
رد عليهم  فقد أخطأ فيها كثري ممن ،وكما أن القدرية من املعتزلة وغريهم أخطئوا فيها ،وإرادة الكائنات مسألة مشكلة

  . )٣())أو أكثرهم

وذا ظهرت مكانة اإلميان مبشيئة اهللا العامة النافذة، وقدرته الشاملة من اإلميان بالقدر، إذ اإلميان ذه املرتبـة  
إخراج اإلميان مبشيئة اهللا العامة  وبه يبطل ما قرره الرازي من  أصل من أصول اإلميان بالقدر، ومنكرها مبتدع ضال،

القضاء والقدر منشؤه عن ((:-:-يقول ابن القيم. قدرته الشاملة، من مفهوم القدر الذي جيب اإلميان بهالنافذة، و
فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غالم الذين كفـرهم  : وهلذا كان املنكرون للقدر فرقتني..علم الرب وقدرته

وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة هللا تعاىل،  السلف واألئمة، وتربأ منهم الصحابة، وفرقة جحدت كمال القدرة،
وصرحت بأن اهللا ال يقدر عليها، فأنكر هؤالء كمال قدرة الرب، وأنكرت األخرى كمال علمه، وقابلتهم اجلربيـة  

  .)٤(!))فجاءت على إثبات القدر والعلم، وأنكرت احلكمة والرمحة

   : وقدرته الشاملة أدلة ثبوت مشيئة اهللا العامة النافذة،: الوجه الثاين
وهذه املرتبة قـد دل  :((-:-وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع والفطرة والعقل، يقول ابن القيم

وأدلة  ،والفطرة اليت فطر اهللا عليها خلقه ،ومجيع الكتب املرتلة من عند اهللا ،الرسل من أوهلم إىل آخرهم إمجاععليها 
وما مل يشـأ مل   ،فما شاء كان ،إال مشيئة اهللا وحده على احلقيقة جب ومقتضٍوليس يف الوجود مو ،العقول والعيان

  : وفيما يلي عرض األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل. )١())التوحيد الذي ال يقوم إال به دهذا عمو ،يكن

 :األدلة من الكتاب والسنة-أ

سيكون، وتفترقان فيما مل يكن، وال هو كائن، فمـا  مشيئة اهللا النافذة وقدرته الشاملة جتتمعان فيما كان وما 
شاء اهللا تعاىل كونه فهو كائن بقدرته ال حمالة، وما مل يشأ اهللا تعاىل مل يكن لعدم مشيئة اهللا تعاىل إياه، لـيس لعـدم   

 وتقدس قدرته عليه، وعلى هذا فالسبب يف عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة اهللا تعاىل إجياده، ال أنه عجز عنه، تعاىل

                                           

هم عندملذنب ، فانفع مع الكفر طاعةيضر مع اإلميان معصية، كما ال يال : مسمى اإلميان، وقالواالعمل عن  أرجئوا هم الذين: املرجئة)١(
اإلرجـاء بأول من أحدث القول ، واإلميان عندهم ال يزيد وال ينقص، وا قط وال كف عن شر قطمؤمن كامل اإلميان وإن مل يعمل خري 

وما  ٢٠٢الفرق بني الفرق للبغدادي ،٢٤٣-٢١٣/  ١مقاالت اإلسالميني: انظر عقائدهم يف. ، وهم حنو اثنيت عشرة فرقةغيالن الدمشقي
، عقائد الـثالث  ١٦٧-١/١٦١للشهرستاينامللل والنحل  ،١١٣-١١١/ ١البن حزم الظاهريمللل واألهواء والنحل الفصل يف ا بعدها،

 .٧١-٧٠، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي ٣٠٦-١/٣٠١، ٢٩٥-٢٧١ /١والسبعني فرقة، أليب حممد اليماين
 .  ٤٨٦-١٢/٤٨٥جمموعة الفتاوى: وانظر. ٣٨٦-٧/٣٨٥جمموعة الفتاوى )٢(
 . ١٣٣-١/١٣٢جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر: وانظر. ٧/٣٨٦جمموعة الفتاوى )٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٣٠شفاء العليل: ، وانظر١٩٧-١/١٩٦طريق اهلجرتني )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٧١شفاء العليل )١(
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فالقرآن الكرمي، والسـنة   ، واآليات واألحاديث الدالة على ذلك كثرية وشهرية يطول استقصاؤها،)١(وترته عن ذلك
  :)٢(املطهرة مملوءان بتقرير ذلك، وفيما يلي ذكر بعض األدلة الدالة على ذلك

 :األدلة من القرآن الكرمي-١

 ٢٠: البقرة ��mh��g��f��e��dc��b��a��`��_����~�i����k��jl:قوله تعاىل -

 .١٣٣: النساء ��m��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»l:قوله تعاىل -

{��~�����¡��¢£��¤����¥��¦��§�����������m:، وقوله٤٥: النـور  ��m��o��n���m��l��k��j����i���hg��f��e��dl:قوله تعاىل -

��ª��©��¨l ١: فاطر. 

 .٤٤: فاطر �m��������á��à����ß��Þ���î��í��ì���ë�����ê��éè��ç���æ��å��ä���ã��âl: قوله تعاىل -

��m���^��]��\��[��Z��Y��X��W:، وقولـه ٣٥: األنعـام ��må��ä��ã��â����á��à �l:قوله تعاىل -

_�l٩٩: يونس ،�m��W��V�����U��T��S��Rl ١٣: السجدة   . 

ــاىل - ــه تع ¢��£����¤��¥��¦��§��¨�����©����m��ª:قول

�²��±��°���̄®��¬��«�´��³ �l وقوله١٣٧: األنعـام ،:��m��y��x��w��v�����u��t��s��r��q
��{��zl ٢٥٣: البقرة . 

[��^��_����m:، وقوله٣٩: األنعام ��m��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��dl:قوله تعاىل -

��q��p��o��n���m��lk��j��i��hg��f��e���d��c��b��a��̀l ٢٧: إبراهيم. 

، فأعلم ٣٠: اإلنسان ��m��nm��l��k���j��i��hl:، وقوله٥٦: املدثر��m����o��n��mr��q��p �l:قوله تعاىل -
 .)٣(اهللا خلقه أن املشيئة املطلقة له دون خلقه، وأن مشيئتهم ال تكون إال أن يشاء اهللا

  ..)١(إىل غري ذلك من اآليات الدالة على عموم مشيئة اهللا، ومشول قدرته 

 :األدلة من السنة-٢

كقلب واحد يصـرفه حيـث    ،لوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحنإن ق : "غقوله  -
  . )٢("اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك: "غمث قال رسول اهللا  ".يشاء

                                           

 . ٣/١١٠٨معارج القبول: انظر )١(
 . ١٢٢-١٠١، ٨٣-٦٤درة اهللا تعاىل، وقدرة العبد بني السلف وخمالفيهم، عرض ونقد يف ضوء الكتاب والسنة، ق: انظر )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٧٨شفاء العليل: انظر )٣(
ر ، صفة القدرة اإلهلية يف الفك٢٨٢-١/٢٧٧، ١٧٢-١/١٧١مكتبة العبيكان، معارج القبول . ، ط١٧٥-١/١٧١شفاء العليل: انظر)١(

 .   ٥١-٤٧اإلسالمي
 . ٤/٢٠٤٥مسلم، كتاب القدر، باب تصريف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء،  )٢(
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احرص على مـا   .ويف كل خري ،املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف:" غ قوله -
ولكن  ،لو أين فعلت كان كذا وكذا :صابك شيء فال تقلوإن أ .وال تعجز ،واستعن باهللا ،ينفعك

 . )١("فإن لو تفتح عمل الشيطان .وما شاء فعل ،قدر اهللا :قل

نرتل غدا إن شـاء  :"، ويف قدومه مكة)٢("إنا قافلون غدا إن شاء اهللا:"يف حصار الطائف غ قوله -
ال :" ، ويف املدينـة )٥("شاء اهللا هذا مصرع فالن غدا إن :"ويف قصة بدر.)٤(")٣(اهللا خبيف بين كنانة

 .)٧("وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون:"، ويف زيارة القبور)٦("يقرا الدجال وال الطاعون إن شاء اهللا 

وليعـزم   ،ارزقين إن شئت ،ارمحين إن شئت ،اللهم اغفر يل إن شئت :ال يقل أحدكم :"غ قوله -
  ".  إنه يفعل ما يشاء ال مكره له ،مسألته

وأسـألك مـن    ،وأستقدرك بقدرتك ،اللهم إين أستخريك بعلمك:"يف حديث االستخارة غ قوله -
     ابـن حجـر  يقول ". ..وأنت عالم الغيوب ،وتعلم وال أعلم ،فإنك تقدر وال أقدر ،فضلك العظيم

إشارة إىل أن العلـم  ، "فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم :"قوله:((تعليقًا على احلديث -:-
أنت يا رب تقدر قبـل أن  :  وحده، وليس للعبد من ذلك إال ما قدر اهللا له، وكأنه قالوالقدرة هللا

 .)١())وبعد ما ختلقها ،وعندما ختلقها يف ،ختلق يف القدرة

أن اهللا أقدر عليك  !اعلم أبا مسعود :"ملا رآه يضرب عبده ا )٢(أليب مسعود البدري غ قوله -
...... 

                                           

 . ٤/٢٠٥٢مسلم، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز، واالستعانة باهللا، وتفويض املقادير هللا، )١(
 . ١٤٠٣-٣/١٤٠٢ب اجلهاد والسري، باب غزوة الطائف، مسلم، كتا١٥٦٩البخاري، كتاب التوحيد، باب يف املشيئة واإلرادة،  )٢(
وهو املوضع الذي قام فيه بنو هاشم بعـدما أخـرج   هو األبطح وهو وادي باحملصب مبكة املكرمة، قريب من مىن، : خيف بين كنانة)٣(

 . ٥/٦٢، ٤/٤٨١، ٢/٤١٢، ١/٧٤معجم البلدان: انظر . قريش آل هاشم من مكة
، مسلم، كتاب احلج، باب استحباب الرتول باحملصب يوم النفر، والصالة ١٥٦٩اب يف املشيئة واإلرادة، البخاري، كتاب التوحيد، ب)٤(

 .٩٥٢-٢/٩٥١به، 
مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه، وإثبات عـذاب القـرب، والتعـوذ منـه،      )٥(
٤/٢٢٠٣ . 
، مسلم، كتاب احلج، باب صيانة املدينة من دخول الطاعون والـدجال  ١٥٦٨د، باب يف املشيئة واإلرادة، البخاري، كتاب التوحي)٦(

 . ٢/١٠٠٥إليها، 
 . ٢/٦٦٩مسلم، كتاب اجلنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، والدعاء ألهلها،  )٧(
 . ١١/٢٣٢فتح الباري )١(
بة، من بين احلارث بن اخلزرج األنصاري، وهو مشهور بكنيته، ويعرف بأيب مسعود عقبة بن عمرو بن ثعل: امسه: أبو مسعود البدري)٢(

البدري؛ ألنه كان يسكن بدرا، كان أبو مسعود أحدث من شهد العقبة الثانية سنا، وشهد أحدا وما بعدها من املشـاهد، واختلفـوا يف   
، اإلصابة يف متييز ٤/٥٥، أسد الغابة،٥٦١ب يف معرفة األصحاباالستيعا :انظر. ا شهوده بدرا، مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني

 .٤/٢٥٢الصحابة



 -٣٨٦ -  

ه بيان قدرة اهللا على عني العبد، وأنه أقدر عليه منه على عبـده،  ، وهذا في)١("منك على هذا الغالم
 . )٢(وفيه إثبات قدرة العبد

  ..)٣(إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على عموم مشيئة اهللا، ومشول قدرته

  

  : داللة اإلمجاع -ب

  : )٤(وقد نقل اإلمجاع على ذلك مجع من أهل العلم

مريد جلميع أعمـال العبـاد،    أل ذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللام:((-:-)٥(أبو عثمان الصابوينيقول 
خريها وشرها، مل يؤمن أحد إال مبشيئته، ومل يكفر أحد إال مبشيئته، ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا، 

ه، وإرادتـه،  ولو شاء أن ال يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين، وإميان املؤمنني بقضائه سبحانه وتعـاىل، وقـدر  
  . )١())ومشيئته، أراد كل ذلك، وشاءه وقضاه 

السنة واحلديث من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وأئمة املسـلمني   أهلوأما (:(-:-شيخ اإلسالم ويقول
ما شاء اهللا  :حنن نقول :وقالوا ،ا من النصوصوا شيئًفومل حير ،فآمنوا بالكتاب كله يوعلماء أهل السنة واحلديث 

فكل ما سوى اهللا خملوق له حادث مبشـيئته   ،إن اهللا خالق كل شيء وربه ومليكه :ونقول ،وما مل يشأ مل يكنكان 
  . )٢())وال يكون يف ملكه ما ال يشاؤه وخيلقه ،وقدرته

  .)٣())لل على أن اهللا على كل شيء قديراتفق املسلمون وسائر أهل امل:((ويقول

                                           

 . ١٢٨١-٣/١٢٨٠مسلم، كتاب األميان، باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم عبده،  )١(
 . ٨/١٢جمموعة الفتاوى )٢(
فة القدرة اإلهليـة يف الفكـر   ، ص٢٨٦-١/٢٨٢، ١/١٧٣مكتبة العبيكان،  معارج القبول . ، ط١٨٥-١/١٧٥شفاء العليل: انظر)٣(

 .  ٥٥-٥٢اإلسالمي
 . ٨٣١-٨٢٨املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع : انظر )٤(
فسر، حمدث، شهدت لـه أعيـان الرجـال    مواعظ، ، بو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل الصابوين النيسابورِيأ)٥(

كـان كـثري السـماع     ،تفسري، وغريمها، ولد سنة ثالث وسبعني وثالمثائة، ومات سنة تسع وأربعني وأربعمائةبالكمال يف احلفظ، وال
والدنيا، عدمي النظري، وسيف السنة، ودافع أهل البدعة، يضرب به املثل يف كثرة العبادة والعلم  وممن رزق العز، واجلاه يف الدين ،والتصنيف

، ، له مصنف يف السنة واعتقاد السلف، ما رآه منصف إال واعترف لهاألثرولقد كان من أئمة  :ل عنه الذهيبقا والذكاء والزهد واحلفظ،
مؤسسة الرسـالة، طبقـات املفسـرين    . ، ط٤٤-١٨/٤٠سري أعالم النبالء،: انظر. األصولالفصول يف  ،عقيدة السلف: من مصنفاته

 .  ١/٣١٧، األعالم للزركلي٣٧-٣٦للسيوطي،
 .٨١السلف أصحاب احلديث، عقيدة ) ١(
 . ٥/٣١١منهاج السنة )٢(
 . ٨/٧جمموعة الفتاوى )٣(
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أهل السنة، فعندهم أن اهللا على كل شيء قدير، وكل ممكن فهـو  وأما :((-:-ويقول ابن أيب العز احلنفي
  .)١())مندرج يف هذا

املسلمون من أوهلم إىل آخرهم جممعون على أنه ما شاء اهللا كان، وما مل يشـأ مل  :((-:-ويقول ابن القيم 
  . )٢())يكن

رتلة على إثبات القـدر،  وقد اتفقت الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، ومجيع كتب اهللا امل:(( ويقول
وأنه ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، وأنه ال يكون يف ملكه ما ال يشاء، وأنه ...وأن اهللا تعاىل على كل شيء قدير،

وأنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، وباجلملة فـال  ...لو شاء ملا عصاه أحد، ولو شاء آلمن من يف األرض كلهم،
  . )٣())فعال عن قدرته وخلقه، كما ال خيرج عن علمه ومشيئته، هذا دين مجيع املرسلنيخيرج حادث من األعيان واأل

 

  :داللة العقل-ج
داللة الفعل على صفات الفاعل؛ ألن الفعل يستلزم بالضرورة صفات ال بد أن يتصف ا الفاعـل،   -

وال يكون كذلك إال والفعل مستلزم للقدرة، واإلرادة، والعلم، ألن حقيقة الفعل أن يكون اختياريا، 
إذا كان بقدرة، وإرادة، إذ القادر هو الذي إن شاء فعل، وإن يشأ مل يفعل، ومن يلزمه املفعول بدون 
إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم، فيلزم إثبات اإلرادة هللا، مث إن اإلرادة تتضمن العلم بالضـرورة،  

ولو مل تثبت مل يكن الفعل اختياريا، وال  وذا يظهر أن كل فعل فإمنا يتحقق ذه الصفات الثالث،
 .)١(الفاعل خمتارا، وإمنا يكون اإلجياد حينئذ على جهة اإلجياب والعلية الضرورية

واهللا سبحانه وتعاىل خالق كل شيء بقدرته ومشيئته، فما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، والقدرية الذين 
وخلقه، أثبتوا يف العامل حوادث كثرية  حيدثها غريه، جوزوا حدوث حوادث كثرية بدون مشيئته وقدرته 

، على أنه عامل ١٤: امللك �m��O��N��M���Ll:�وهو غري قادر على إحداثها، وحينئذ ال ميكنهم االستدالل بقوله
 .)٢(ا، فإنه مل خيلقها عندهم

                                           

 . ١٣٧شرح العقيدة الطحاوية )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٧١شفاء العليل )٢(
 .أضواء السلف. ، ط٢/٨٣٤إدارات البحوث العلمية، . ، ط٢/٩٢خمتصر الصواعق املرسلة )٣(
دار املنهاج،  املعرفـة يف اإلسـالم، مصـادرها،    . ، ط٤٠١-٤٠٠شرح العقيدة األصفهانية، ، ١٦/٣٥٦جمموعة الفتاوى:  انظر )١(

 . ٥٤٩-٥٤٥وجماالا، 
 . ٤٩١-٨/٤٩٠جمموعة الفتاوى )٢(
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الكمال املطلـق هللا  داللة التقابل بني الكمال والنقص، وأن ترتيه اهللا عن النقص يستلزم لذاته ثبوت  -
تعاىل، ألنه لو مل يثبت هللا وصف الكمال لثبت ما يقابله من النقص، واهللا سبحانه وتعاىل مرته عـن  

 . )١(النقص

ومن املعلوم أن إثبات عموم مشيئة اهللا، ومشول قدرته إثبات لكمال مشيئته وقدرته، وترتيه له عن النقص 
، فال )٢(صفات كمال، فعدم شيء منها نقص يتعاىل اهللا عنهوالعجز والقسر؛ ألن صفات الرب الالزمة له 

  . )٣(بد للعبد أن يثبت هللا ما جيب له من صفات الكمال، وينفي عنه ما جيب نفيه عنه مما يضاد هذه احلال

والكمال يقتضي أن يكون كل شيء خاضعا لقدرة اهللا، جاريا على ما تقتضي به حكمته ومشيئته، فلو 
الوجود على غري مشيئة اهللا تعاىل، أو كان خارجا عن قدرته، ملا كان هللا تعاىل الوصف  جرى أمر يف هذا

  .)٤(املطلق بالقدرة واإلرادة، وهذا عيب ونقص يتعاىل اهللا عنه

ما يقتضيه اتصاف املخلوق ببعض صفات الكمال من وجوب اتصاف اهللا ا، ألن اهللا هو الـذي   -
 . )٥(الكمال أحق به وأوىل جعل املخلوق على تلك الصفة، ومعطي

فهي منه، ومن املمتنع أن يكون فاعـل الكمـال    -اليت هي املخلوقات-فكل مشيئة وقدرة يف املمكنات
  . )٦(ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به

فهو سبحانه أعطى خملوقاته القدرة واملشيئة على الفعل، فيكون هو سبحانه أقدر منهم عليه؛ وعلى ما هو أشد 
  .  م ال قدرة هلم إال مبا أقدرهم اهللا، وال مشيئة هلم إال أن يشاء اهللامنه، أل

وبتنوع هذه الدالالت اليت هي ما بني كتاب وسنة وإمجاع وعقل وفطرة يبطل قول الرازي من أن الطريق إىل 
  .إثبات عموم مشيئة اهللا النافذة، وقدرته الشاملة هو العقل فحسب

  :زي من وقوع الفعل من الفاعل املختارنقد موقف الرا: الوجه الثالث
فهو إما قائل بقول الفالسفة باملوجب بالذات، : سبق البيان بأن أليب عبد اهللا الرازي يف هذه املسألة مسلكان

  !أو بقول املتكلمني بوقوع الفعل مبشيئة اهللا وقدرته على وجه اجلواز ال على وجه الوجوب

مبعىن أنه  ؛بذاته اوليس هو موجب ،ال مكره له ،يفعل مبشيئته ،ادر خمتارالرب تعاىل قفإن  :وكال القولني باطل
بل هو يوجب مبشيئته وقدرته ما شـاء   ،وال مبعىن أنه يوجب بذات ال مشيئة هلا وال قدرة ،علة أزلية مستلزمة للفعل

لذي إن شاء الفعل مشيئة ليس هو ا ،وإن شاء تركفإن القادر هو الذي إن شاء فعل  ،وهذا هو القادر املختار ،وجوده

                                           

 . ٥٤٦املعرفة يف اإلسالم، مصادرها، وجماالا،  )١(
 . ٢/٣٣٩جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٤التدمرية، )٣(
 . ٢٢د، مشيئة اهللا ومشيئة العبا: انظر )٤(
 . ٥٤٦املعرفة يف اإلسالم، مصادرها، وجماالا،  )٥(
 .  ٣٦٤، األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد٣٥٨-١٦/٣٥٧جمموعة الفتاوى: انظر )٦(
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جازمة وهو قادر عليه قدرة تامة يبقى الفعل ممكناا جائز ،ال الزماا واجب ،بل القادر املختـار إذا أراد   !حماالً اوال ممتنع
كما قال املسلمون ما شاء  ،ا بغريه ال بنفسهوصار واجب ،الفعل إرادة جازمة وهو قادر عليه قدرة تامة لزم وجود الفعل

فمع وجودمهـا جيـب    ،والقدرة التامة واإلرادة اجلازمة هي املرجح التام للفعل املمكن ،وما مل يشأ مل يكن ، كاناهللا
   .وجود ذلك الفعل

، فما شاء وجب وجوده، وما مل يشأ من املقدرات ما شاء وجوده وقدرته قادر خمتار يوجب مبشيئته تعاىل فهو
باملشيئة والقدرة، وكل ما شاءه فهو محدث كائن بعد أن مل يكن، لـيس  امتنع وجوده، فهو موجب بذاته املوصوفة 

 . معه شيء قدمي بقدمه

فلو كان الـرب   .قارنه موجبها يفإن املوجب بذاته إذا كان أزلي ،وذا التحرير يزول اإلشكال يف هذه املسألة
ا بذاته للعامل يف األزلتعاىل موجب، بل ما شاء اهللا كان وما مل  .وذلك ممتنع ،يف األزل ا لهلكان كل ما يف العامل مقارن
إذ ال  ،وما مل يشأ ميتنع وجـوده  ،فكل ما شاء اهللا وجوده من العامل فإنه جيب وجوده بقدرته ومشيئته ،يشأ مل يكن

  .وهذا يقتضي وجوب وجود ما شاء تعاىل وجوده ،يكون شيء إال بقدرته ومشيئته

 إن أريد به أنه يوجب ما حيدثه مبشيئته وقدرته فال منافاة بني كونه فاعالًف :ولفظ املوجب بالذات فيه إمجال 
ا من األشـياء  وإن أريد باملوجب بالذات أنه يوجب شيئً .ا بالذات ذا التفسريوبني كونه موجب ،بالقدرة واالختيار

ال ثبوت هلا يف اخلارج، فضالً عن ؛ ألن هذه الذات ال حقيقة هلا، وفهذا باطل ممتنع ،بذات جمردة عن القدرة واالختيار
ا عن موجب بالذات فيمتنع أن يكون العامل صادر ،لو قدر وجود ذات جمردة عن املشيئة واالختيارو !أن تكون موجبة

ا بالـذات ـذا   فلو كان مبدع العامل موجب ،بالذات ذا االعتبار يستلزم موجبه ومقتضاه ألن املوجب ؛ذا التفسري
 ،علة تامة أزلية تستلزم معلوهلـا األزيل  هأريد أن وإن، وهو خالف املشاهدة ،أن ال حيدث يف العامل شيءلزم  ،التفسري

فقول  وعلى هذا  .ا باطلفهذا أيض -الفلك أو غريه-ا وأبد أزالً ،الزم لذاته ،حبيث يكون من العامل ما هو قدمي بقدمه
وهذا كلـه معلـوم    ،ونفي حدوث شيء من العامل ،ي أفعالهونف ت اهللا،باملوجب بالذات يستلزم نفي صفا الفالسفة
  .البطالن

أو فسر مبا يقتضـى سـلب    ،املوجب بالذات إذا فسر مبا يقتضى قدم شيء من العامل مع اهللاوذا يعلم أن  
فإن ما شـاء   ،وإن فسر مبا يقتضى أنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن فهو حق .فهو باطل ،صفات الكمال عن اهللا

   .)١(وجوده فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته

  :أن األقوال يف وقوع الفعل من الفاعل املختار ثالثة :واخلالصة

أو املوصوف بالصـفات   ،باملوجب بالذات اردة عن الصفات :يقولون الذين الفالسفةقول  :القول األول
  .اوأبد الذي جيب أن يقارنه موجبه املعني أزالً

                                           

دار املنهاج، لوامع األنوار البهية وسـواطع األسـرار   . ، ط٤٠٥، شرح األصبهانية٤٠٠-٣٩٩، ١٦٥-١/١٦٣منهاج السنة: انظر )١(
 . ١/١٥٢ثريةاأل
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 : يقولونالذين املعتزلة وغريهم من اجلهمية ومن وافقهم من غريهم والقدرية املتكلمني من  قول :القول الثاين
  . بالفاعل املختار الذي يفعل على وجه اجلواز ال على وجه الوجوب

  :وكال القولني باطل، واحلق هو

إن شاء فعل وإن مل  القادر هو الذي :يقولون ، الذيناجلمهور من أهل السنة وغريهم الذي عليه: القول الثالث
فإنه قادر على ما  ،فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن ،لكنه إذا شاء أن يفعل مع قدرته لزم وجود فعله ،يشأ مل يفعل

فهو تعاىل موجب بذاته املوصوفة باملشيئة والقدرة، وكل  ،ومع القدرة التامة واملشيئة اجلازمة جيب وجود الفعل ،يشاء
حد١(ث كائن بعد أن مل يكن، ليس معه شيء قدمي بقدمهما شاءه فهو م(.   

والرازي وأمثاله يترمجون هذه املسألة بأن الباري تعاىل هو فاعـل خمتـار، أو   (( :-:-يقول شيخ اإلسالم
موجب بالذات، وجيعلون األول قول أهل امللل، والثاين قول الفالسفة، مث يقررون القادر املختار بأنه الذي يفعل مـع  

أن ال يفعل، وهذا تفسري القدرية، بل تفسري بعضهم، وأما بعضهم فإنه يوافق أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة جواز 
  ...التامة واإلرادة اجلازمة يلزم وجود املراد

هو موجب بالذات؛ فإن أراد أنه موجب بذاته املوصوفة بالقدرة واملشيئة؛ مبعىن أنه : وعلى هذا فإذا قال القائل
كان وما مل يشأ مل يكن، مع كون كل ما سواه خملوقًا له، حمدثًا بعد أن مل يكن، فهذا حق، وهو قول أئمـة   ما شاء

وإن أراد أنه موجب بذات عرية عن الصفات، أو أن ذاته وإرادته مستلزمة لوجود املفعول معه أزالً وأبـدا  . املسلمني
  .وليس هو قول أحد من املسلمني. فهذا باطل

نه قادر خمتار؛ فإن أريد بالقادر أنه يفعل مع جواز أن ال يفعل وأن األمر احلادث املمكن يتـرجح  إ: وإذا قيل
  .وجوده على عدمه بدون السبب التام املستلزم لوجوده، كما يقوله من يقوله من القدرية واجلهمية، فهذا باطل

لك هؤالء، وأما يف مناظرته للقدريـة  والرازي إذا ناظر الفالسفة يف إثبات كون الرب قادرا خمتارا، سلك مس
ويف حبوثه يف مسائل املمكن، فهو يقرر أن القدرة واإلرادة مستلزمة لوجود املراد، وأن املمكن ال يوجد إال عند وجود 

لة  الضعيفة ما مل يجب عنه جبواب صحيح، وهلذا ورد على تفسريه القادر املختار من األسوِ..السبب التام املستلزم له
  . ومل يقم دليالً صحيحا على أن اهللا تعاىل قادر، كما قد بسطنا الكالم على ذلك يف غري هذا املوضعبل 

ما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل : وأما على مذهب أهل السنة ومجهور املسلمني الذين يثبتون القدر، ويقولون
، ومشيئته، فتزول اإلشكاالت كلها، ويظهر أنـه ال  يكن، وإن العبد فاعل قادر خمتار، واهللا تعاىل خالق فعله، وقدرته

منافاة بني أن يكون الرب قادرا خمتارا، ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، فهو يوجب مبشيئته وقدرته ما شاءه مـن  
 :املقدورات، فما شاءه وجب وجوده، وما مل يشأه امتنع وجوده، فهو موجب بذاته املوصوفة باملشيئة والقدرة، مبعىن

  .أنه جيب ما شاءه، ومع أن كل ما شاءه فهو محدث، كائن بعد أن مل يكن، ليس معه شيء قدمي بقدمه

                                           

 . ١٣٩-١/١٣٧، جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر١/٤٠٥منهاج السنة: انظر )١(
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أنه سبحانه خيلق األشياء ] من[إذا انضم إىل هذا ما تقدم ذكره من مذهب السلف واألئمة ومجهور املسلمني 
، وإن كان هذا القـول ال  لشبه الواردة مجيعهاباألسباب، وأنه خيلق حبكمة، كان العلم بأنه خمتار ذا املعىن يزيل ا

يوجد يف كتب الرازي وأمثاله من املصنفني، الذين ال يوجد يف كتبهم إال مـذهب الفالسـفة، أو القدريـة، أو    
وهلذا يوجد أحدهم متناقضا حائرا، ال يثبت على قول واحد؛ ألنه ما من قول من هذه األقوال إال وفيه . اجلهمية

  .مينع العارف به وبلوازمه أن يعتقده حقًامن الفساد ما 

وفروع هذه املسألة كثرية جدا، مثلما إذا تكلموا فيما يحدثه اهللا من املطر والسحاب، والنبات واحليوان، واحلر 
، فتجد أولئك املتفلسفة ال جيعلون املوجب لذلك إال جمرد ما رأوه علة مـن  )١(والربد، واإلهالل واإلبدار واالستسرار

  .ركات الفلكية، والقوى الطبيعية، أو النفوس والعقولاحل

إن : كم، أو ال يثبت أحدمها، ويقولممن ال يثبت األسباب وال احل..وجتد املتكلمني من اجلهمية ومن اتبعهم
 وليس نفس القادر املختار يرجح أحد املتماثلني بغري مرجح، يحيل هذا كله على هذا القادر املختار الذي ذكروه،

  .هو القادر املختار عند السلف واألئمة ومجهور املسلمني

وهؤالء الذين أحالوا احلوادث على القادر املختار، ينكرون ما يشهده الناس ويعقلونه ويعلمونه من األسـباب  
 إن هذا جمرد اقتران جرت به العادة من غري أن يفعـل : واحلكم، وإذا رأوا املصلحة حصلت للخلق مع احلادث قالوا

  ...أحدمها بسبب أصالً، ومن غري أن يفعله حلكمة أصالً

وهلذا يوجد أحدهم ينصر يف هذا املصنف شيئًا، وينصر يف اآلخر ما يناقضه، وتارة يرد على املتفلسفة بأصول 
ـ   .. ااملتكلمني اجلهمية والقدرية، وتارة يرد على أولئك بأصول هؤالء، وتارة يعارض بني القولني ويبقى حـائرا واقفً

الكالم على أن اهللا سبحانه قادر، وأن العلم بذلك بعد تصور أنه فاعل علم ضروري، والطرق الدالـة  : واملقصود هنا
بامتناع ، للعلم الضروري ]قادر[على ذلك كثرية جدا، وكل ما علم أن اهللا تعاىل فعله ولو بواسطة، فإنه يدل على أنه 

  .الفعل من غري قادر

وأن خالف املعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسه، لكنه ...لم أن اهللا على كل شيء قدير،أن يع ذلك ومن متام
ال يكون لعدم مشيئته له، وهو ال يشاؤه ملا يف ذلك من فوات حكمته اليت ميتنع اجتماعهـا مـع وجـود هـذا     

  ..املفروض

ئته وقدرته، فهو سبحانه يفعل وهذا من متام العلم بأن اهللا تعاىل قادر خمتار، فإنه سبحانه كما أنه يفعل مبشي
  .   )١(..))وهذا قول السلف واألئمة ومجهور املسلمني. ما يفعله حلكمة؛ فيخلق حلكمة

رجح ي حيث زعم أنه هو الذي ؛املختارومن هنا يعلم بطالن ما ذهب إليه أبو عبد اهللا الرازي يف إثباته للفاعل 
حد طريف املمكن على اآلخر ال ملرجح، فاإلرادة ختصص مثالً على ، وأنه سبحانه يرجح أالشيء على مثله من غري علة

                                           

 ). السرار(، مادة ١/٤٢٦آخر ليلة فيه، املعجم الوسيط: سرار الشهر )١(
 . ٥٦٠-٥/٥٥٩جمموعة الفتاوى: وانظر. دار املنهاج. ط ٤٠٩-٤٠٣شرح األصبهانية،  )١(
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؛ إذ اإلرادة والقدرة نسـبتها إىل  )١(مثل بال خمصص، وهذا باطل؛ ألن الذي يعقل من الفاعل أن يفعل لغاية وحكمة
ذلـك مـن    مجيع املتماثالت سواء، فيمتنع على هذا الترجيح مبجرد ذلك، فال بد أن يكون املرجح ما هللا تعـاىل يف 

، فاملريد إمنا يريد أحد الشيئني دون اآلخر ملعىن يف املريد واملراد، ال بد أن يكون املريد إىل ذلك أميل، وأن )٢(احلكمة
، كما أن اإلرادة ال تعقل إال إذا كان املريد قد فعل ألمر ألجله وقـع  )٣(يكون يف املراد ما أوجب رجحان ذلك امليل

  . )٤(الترجيح والتخصيص

ضا ال تكون اإلرادة صفة كمال إال إذا كانت متيز مبقتضى العلم واحلكمة، وأما اليت ال متيز فليست وصف وأي
  .كمال

فهذا  ،بل مجيع األجناس عندها سواء ،اإلرادة ال متيز بني مراد ومراد كونوأما  :((-:-يقول شيخ اإلسالم
فمن نقصه  ،ضيه العلم واحلكمة هي املوصوفة بالكمالليس بوصف كمال؛ بل اإلرادة املميزة بني مراد ومراد كما يقت

والكمـال الـذي    ،ومن نقصه من حكمته ورمحته فلم يقدره حق قدره ،قدره ومشيئته فلم يقدرهيف قدرته وخلقه 
  .)٥())يستحقه إثبات هذا وهذا

ادته ترجح الراجح وأن إر ،وأنه خيتار األحسن ،واملقصود أنه سبحانه وتعاىل خيلق مبشيئته واختياره :((ويقول
ولو قدر وجود مثل هذه اإلرادة فتلك أكمـل   ،على مثل وال تعقل إرادة ترجح مثالً ،وهذا حقيقة اإلرادة ،األحسن
 ،واحملدث املمكن أكمل من الواجب القدمي ،وميتنع أن يكون املخلوق أكمل من اخلالق ،واخللق متصفون ا ،وأفضل

فيجب أن يريد ا ما هـو األوىل واألحسـن    ،ل مما توصف به إرادة غريهفوجب أن يكون ما توصف به إرادته أكم
فعل ويكون لذي ميكن أن ياواملمكن  ،رادفاملمتنع ال تتعلق به قدرة فال ي ،وهو سبحانه يفعل مبشيئته وقدرته ،واألفضل

األفضلَ ا ترجح اإلرادةُمقدور ١())منه األرجح(.  

قدورات صفة ذم، إذ هي سفه، فالفاعل الذي يفعل رد إرادته من غري غاية أو بل إن اإلرادة اليت ال متيز بني امل
  .)٢(حكمة كان أن ال يفعل خريا له

إذا تقرر ما سبق فإنه جيب ترتيه اهللا تعاىل عن وصفه مبا ال يعقل أصالً، ولو قدر فإمنا يكون وصف ذم ال مدح، 
اء حبسب علمه تعاىل التام وحكمته البالغة اليت تضع كل شـيء يف  وجيب وصف اهللا تعاىل باإلرادة املميزة بني األشي

  . )٣(موضعه

                                           

 . ١/٤٤٦منهاج السنة: انظر )١(
 . ٤/١٧١درء التعارض: ، وانظر٤/٢٠٣درء تعارض العقل والنقل )٢(
 .١٦/٣٠٥جمموعة الفتاوى)٣(
 .  ٢/٩٢٥، النبوات٣٠٠، ١٦/١٣٢جمموعة الفتاوى: ، وانظر١/١١٤احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا للشهري،   )٤(
 . ٦/١٣٠جمموعة الفتاوى )٥(
 . ١/١٤١جامع الرسائل )١(
 . ١٧٤-١٧/١٧٣جمموعة الفتاوى: وانظر. ١/١١٥احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا للشهري،  )٢(
 . ١/١١٥احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا للشهري،  :انظر)٣(
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أن لفظ االختيار يف القرآن والسنة وكالم العرب، ليس هو مطلق اإلرادة، كمـا يقـول    كما حيق التنبيه على
اختيار الشيء : ارإن اهللا فاعل باالختيار، فإن هذا االصطالح حادث منهم، بل االختي: املتكلمون، ويفسرون به قوهلم

  .على غريه، فيتضمن تفضيل املختار وترجيحه وختصيصه وتقدميه على غريه، وهذا أخص من مطلق اإلرادة واملشيئة

، فهذا هو االختيـار يف  )١(انتقاه واصطفاه، وفضله على غريه: خار الشيء خيرا، وخريةً، واختاره: ففي اللغة
وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكالم، ومـن   والسنة مطابق ملعناه يف اللغة، كالم العرب، ولفظ االختيار يف القرآن

، فذكر االختيـار  ٦٨: القصص��m¹��¸��¶��µ �l:، مث قال٦٨: القصص��m³��²��±��°���¯ �l:هذا قوله تعاىل
¢�������{��~�������¡���m:اختار منهم، وقولـه : ، أي١٥٥: األعراف ��m��°��¯��®��¬���«l:بعد املشيئة، وقوله

��¤��£l أطلب خري األمرين: أي.."اللهم إين أستخريك بعلمك:"يف حديث االستخارة غ ، وقوله٣٢: الدخان .  

وقد صار لفظ االختيار يعرب به عن اإلرادة؛ بناًء على أن العامل ال يريد إال ما هو خري من غريه، أو أن األصل 
وهذا يتضـمن أن  . وإن كان قد يغلط يف اعتقاده أنه خري من غريهيف احلي أنه يريد ما ينفعه، وما هو خري من غريه، 

اإلرادة ال ترجح نوعا على نوع إال ملرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل، وهذا يطابق قول السلف إن القادر املختار ال 
  . )٢(يرجح أحد مقدوريه على اآلخر إال مبرجح

  . فعل من الفاعل املختار، ومعىن القادر املختاروذا البيان يتضح بطالن موقف الرازي من وقوع ال

مكنات، إال أن مراده مـن  امل لقدرة اهللا على كل يف بيان أن الرازي ومع إثباته:الوجه الرابع
  :ذلك فيه خمالفة ملراد السلف

ـ  ،ومشيئته ألوافق الرازي احلق يف اجلملة حني أنكر على املعتزلة إخراج أفعال العباد عن قدرة اهللا  ت وأثب
إنه تعاىل قادر على كل املمكنات، : على كل املمكنات، إال  أنه مراده خمالف ملراد أهل السنة من قوهلم ألقدرة اهللا 

  :وتظهر هذه املخالفة من جانبني

  :حيث، ر يف إثباته قدرة اهللا على كل املمكنات، فلم يوف هذه اجلملة حقهاصقَ: اجلانب األول

 !،  فالرب عنده ال يقدر على فعل يقوم بهألباهللا  نفى قيام األفعال االختيارية - ١

 !نفى أن يكون الرب سبحانه وتعاىل كل يوم هو يف شأن، فعاالً ملا يريد، مبنعه لدوام األفعال يف املاضي - ٢

  .االًا بل حم، باعتباره ليس ممكن والكذب، والقبيح ا كالظلم،ما ال يفعله ترتيه نفى قدرة الرب على - ٣

، وذلك حني أثبت اجلرب، ونفـى  )١(تعاىل على أن جيعل أحد عباده قادرا، فاعالً خمتارا مل يثبت قدرة اهللا - ٤
  !االختيار، وزعم أنه ال فرق حقيقي بني االختيار واالضطرار، بل مآل األمر كله إىل االضطرار

                                           

 ). خار(، مادة ١/٢٦٤املعجم الوسيط: انظر )١(
مكتبـة  . ط. ١٤٢-١/١٤٠العليـل ، شـفاء  ١٣٨-١/١٣٧دار املنهاج، جامع الرسائل. ، ط٤٠٢-٤٠١شرح األصبهانية: انظر )٢(

 . العبيكان
 . ٧/١٥٢العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم  )١(
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  :)١(باطلة، وهي ابىن على إثباته قدرة اهللا على كل املمكنات أمور: اجلانب الثاين

وإثابـة   ،نبياء والصـاحلني األيز تعذيب وومن ذلك جت ؛شيء على اهللا تعاىل، فال يترته عن شيء كلجتويز   - ١
ا عليه فجـائز أن  ا فاهللا قادر عليه، وما دام قادرباعتبار أنه من ممكنات، وما دام ممكن املالحدة والكافرين،

  . )٢(يفعله
كاجلمع بني  ال لذاتهالظلم حم جعلولذا  ؛ممكن عنده ألنه ورد ترتيه اهللا عنه، وال يرته اهللا عن ؛تأويل الظلم  - ٢

  )٣(!، وفسره بالتصرف يف غري امللكالنقيضني
بـني الشـيء    يف التأثرياألسباب، فما دامت ممكنه فاهللا قادر عليها، وال حاجة للسبب تأثري مذهبه يف نفي  - ٣

  )٤(!ونتيجيته
ألن كل املفعوالت ممكنة،  ؛ىل هو الفاعل احلقيقيمذهبه يف القدر وخلق األفعال، والفاعل لألفعال، فاهللا تعا  - ٤

  .)٥(واختاره قدرة العبدفال أثر لواهللا قادر عليها، 

  : )١(إثبات أن اهللا على كل شيء قدير، ويدخل يف ذلك: واحلق الذي دلت عليه النصوص

د، بل هو أقدر قادر على عني ما أقدر عليه العبا ألقدرته على أفعال العباد، وغري أفعال العباد، فاهللا  -
 . عليه منهم، مع إثبات قدرة العبد واختياره

ـ  النوعانو ،ومتعد ،الزم: قدرته على الفعل الذي يقوم به، والفعل نوعان - �m��C��B��A :هيف قول

L��K����J��I��H��G��F��E��D �lيء والرتول وحنو ذلـك  ، ٤: احلديدفاالستواء واإلتيان وا
واخللق والرزق واإلماتة واإلحياء واإلعطاء ، ل؛ بل هي قائمة بالفاعلأفعال الزمة ال تتعدى إىل مفعو

ال  أل ا باهللاقائم ال يثبت فعالً والرازي. واملنع واهلدى والنصر والترتيل وحنو ذلك تتعدى إىل مفعول
الزم٢(اخللق هو املخلوق: كاخللق فيقول: وأما املتعدي ،أما الالزم فهو عنده منتف .اا وال متعدي( ،

فاجلهمية والرازي معهم ال جيعلونه قادرا على هذه األفعال، وهي أصل الفعل، فال يكون على شيء 
 . )٣(قدير على قوهلم

                                           

 .٢٧١-١٤/٢٧٠، جمموعة الفتاوى٤٧٤-١/٤٦٢النبوات: انظر )١(
السببية عند السلف وخمالفيهم من خـالل مؤلفـات شـيخ    : وانظر). ١٣٦ص١٢ج٤مج(،)٢٢١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري: انظر )٢(

 . ٧٦٢-٧٦١، ٢/٧٤٦توفيق احمليش،. م، داإلسال
 .٢/٧٤٦السببية عند السلف وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم: انظر)٣(
 .  ٧٦١-٧٦٠، ٧٤٧-٢/٧٤٦السببية عند السلف وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم: انظر)٤(
 . ٧٤٧-٢/٧٤٦السببية عند السلف وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم: انظر)٥(
 . ٣٦-٨/٧جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 . ١٩-٨/١٨جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 . ٨/٢٤جمموعة الفتاوى)٣(
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كونه قادرا يف األزل واألبد، فإنه قادر، وال يزال قادرا على ما يشاؤه مبشيئته، فلم يزل متكلما دوام  -
 .)١(إذا شاء، وكيف شاء

 .)٢(العامل بأسره؛ ألن القدمي ال يكون مقدورا وال مفعوالًأن كمال القدرة يتضمن حدوث  -

 ،وذلك يتضمن ترتيهه عن كل ما يضاد كمالـه  ،ملا يريد كمال القدرة يستلزم أن يكون فعاالًأن  -
، كما يتضمن ترتيهه عن أن يفعل )٣(كمال غناه وكمال علمهو لعدله فيتضمن ترتيهه عن الظلم املنايف

من التسوية بني املختلفني والتفريق بني املتماثلني، وقد بين سبحانه الفرق ما يناقض حكمته وعدله 
بني ما أمر به وما ى عنه، وبني من حيمده ويكرمه من أوليائه، ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه، وأم 

��m:خمتلفون ال جيوز التسوية بينهما، وجعل خالف ذلك من املنكر الذي ال مساغ له، فقال تعـاىل 
��¾������Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Á����������À��¿l ٤(٣٦ - ٣٥: القلم(  . 

فاجلهمية ومن  ،اوال يثبته قادر ،فإنه ال يثبت هللا قدرةواملقصود هنا التنبيه على أن من مل يقل بقول السلف 
فإن امللك إمـا أن   ،ا وليس له امللكإنه ليس قادر: والقدرية اربة والنافية حقيقة قوهلم ،واملعتزلة ،اتبعهم

وعلى كل تقدير فال بد من القدرة؛ فمن مل يثبت له القـدرة   ،يكون هو القدرة؛ أو املقدور؛ أو كالمها
  .)١(اا؛ كما ال يثبتون له محدحقيقة مل يثبت له ملكً

��m´��³��²��±��°��¯ �l:يف قوله تعـاىل  ب تعليقًا على قول ابن عباس -:-يقول ابن القيم

وعلمـه   ،وهذا من فقه ابـن عبـاس  : (()٢("إن اهللا على كل شيء قدير: الذين يقولون: ل، قا٢٨: فاطر
وإن  ،فإن أكثر أهل الكالم ال يوفون هذه اجلملة حقهـا  ،ومعرفته حبقائق األمساء والصفات ،بالتأويل

 لـرب ومنكرو أفعال ا ،وخلق أفعال العباد ال يقرون ا على وجهها ،القدر وافمنكر ا،كانوا يقرون 
  .بل يصرحون أنه ال يقدر على فعل يقوم به ،ال يقرون ا على وجهها ،القائمة به تعاىل

 ،ال يقر بأن اهللا على كل شيء قـدير  ،يفعل ما يشاء ،ومن ال يقر بأن اهللا سبحانه كل يوم هو يف شأن 
حانه مقلـب  وأنه سـب  ،ومن ال يقر بأن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء

ال يقر بأن اهللا على كل شيء  ه،زاغأوإن شاء أن يزيغه  ،قامهأوأنه إن شاء يقيم القلب  ،القلوب حقيقة
  .قدير

                                           

 . ٣٠-٨/٢٩جمموعة الفتاوى )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٦١١-٢/٦١٠، شفاء العليل١٤/١٣٢جمموعة الفتاوى )٢(
 . ١٤/١٣٣، جمموعة الفتاوى١/١٣٥منهاج السنة: انظر )٣(
 . ١٧/١٧٤عة الفتاوى جممو )٤(
 . ٨/٣٠جمموعة الفتاوى )١(
، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد )١٠/٣١٨٠،)١٧٩٧٧(دار هجر، وابن أيب حامت يف تفسريه، برقم. ، ط١٩/٣٦٤أخرجه الطربي )٢(

 .  ١٢/٢٧٨، وعزاه السيوطي إىل ابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب حامت، الدر املنثور٣/٥٩٦،)٩٤٥(أهل السنة، برقم
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وأنه يرتل كل ليلة إىل مساء الدنيا  ،ومن ال يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات واألرض 
وأنـه   ،منها هنزل إىل الشجرة فكلم موسى كلموأنه  ،من يستغفرين فأغفر له ،من يسألين فأعطيه :يقول

وأنـه   ،وأنه جييء يوم القيامة فيفصل بني عبـاده  ،يرتل إىل األرض قبل يوم القيامة حني ختلو من سكاا
ويـرتوي   ،وأنه يضع رجله على النار فيضيق ا أهلـها  ،وأنه يريهم نفسه املقدسة ،ضحكيهلم يتجلى 

. مل يقر بأنه على كل شيء قدير ،اليت من مل يقر ا ،نه وأفعالهوؤإىل غري ذلك من ش ،بعضها إىل بعض
  .)١(!))وترمجان القرآن ،فيا هلا كلمة من حرب األمة

¸����m���Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹:تعليقًا على قوله تعـاىل  -:-ويقول

���Ê��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ãl ـ  ...لكوكذا((...،٦٧: الزمر  ىما قدره حق قدره مـن نف
وكالمـه   ،وعلوه فوق خلقه ،وإرادته واختياره ،فنفى مسعه وبصره ،ائق أمسائه احلسىن وصفاته العلىحق

 ،نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصـيهم  وأ ،وتكليمه ملن شاء من خلقه مبا يريد
فيكـون   ؛الرب ةبدون مشيئ نويشاءوجعلهم خيلقون ألنفسهم ما وخلقه، فأخرجها عن قدرته ومشيئته 

  .اا كبرياوس علو أشباهعن قول  اهللا تعاىل !ويشاء ماال يكون ،ملكه ماال يشاء يف

وال تأثري  ،وال له عليه قدرة العبد،يعاقب عبده على ماال يفعله  إنه :وكذلك ما قدره حق قدره من قال 

 ،انه الذي جرب العبد عليـه هو سبحو ،فيعاقب عبده على فعله ،أبل هو نفس فعل الرب  ؛له فيه البتة
وإذا كان من املستقر يف الفطر والعقول إن السيد  .وجربه على الفعل أعظم من أكراه املخلوق للمخلوق

فأعدل العادلني وأحكم احلاكمني وأرحم  ،الكان قبيحعليه مث عاقبه  إليه أجلأهلو أكره عبده على فعل أو 
هو وال ، بلبإرادتهوال هو واقع  ،للعبد فيه صنع وال تأثري جرب العبد على فعل ال يكونالرامحني كيف ي 

ول هؤالء شر من أشباه قـول  وق .اا كبريتعاىل اهللا عن ذلك علو !عقوبة األبد؟ مث يعاقب عليه ،فعله البتة
   ...والطائفتان ما قدر اهللا حق قدره، اوس

ـ  ،ه وغضبه ومقتهوما قد اهللا حق قدره من نفى حقيقة حمبته ورمحته ورأفته ورضا حقيقـة   ىوال من نف
ا يقوم اختياري وال من نفى حقيقة فعله ومل جيعل له فعالً ،ات احملمودة املقصودة بفعلهيحكمته اليت هي الغا

وتكليمه موسى من  ،واستوائه على عرشه ،حقيقة جميئه وإتيانه ىفنف ،فصلة عنهنبل أفعاله مفعوالت م ،به
غري ذلك من أفعاله وأوصاف كماله  إىل ،امة لفصل القضاء بني عباده بنفسهوجميئه يوم القي ،جانب الطور

  ..نفيها قد قدروه حق قدرهباليت نفوها وزعموا أم 
 نه جيوز أن يعذب أولياءه ومن مل يعصه طرفة عني ويدخلهم دارإ :وكذلك مل يقدره حق قدره من قال 

 األمرين بالنسـبة إليـه   وأن كال ،النعيم لهم داراجلحيم، وينعم أعداءه ومن مل يؤمن به طرفة عني ويدخ

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط١٣١-١/١٣٠شفاء العليل )١(
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وقـد أنكـر    .خالفة حكمته وعدلهال مل ،عناه للخربنفم ،وإمنا اخلرب احملض جاء عنه خبالف ذلك سواء،
  . )١())األحكاموجعل احلكم به من أسوء  ،اإلنكاركتابه على من جوز عليه ذلك غاية  سبحانه يف

وال  ،وفيما يفعله بغريهم ،هللا غري احلق ظن السوء فيما خيتص موأكثر الناس يظنون با :((-:-ويقول 
جـوز  ..فمن  ،وعرف موجب محده وحكمته ،وعرف أمسائه وصفاته ،يسلم عن ذلك إال من عرف اهللا

  ...فقد ظن به ظن السوء ،ويسوي بينهم وبني أعدائه ،عليه أن يعذب أولياءه مع إحسام وإخالصهم

ضيع عليه عمومن ظن أنه يعلى امتثال أمره ،ا لوجهه الكرميله الصاحل الذي عمله خالص، بطله عليه بال وي
بل يعاقبه  ،وال إرادة يف حصوله ،وال قدرة ،وال اختيار له ،عاقبه مبا ال صنع فيهأو أنه ي ،سبب من العبد

زات اليت يؤيد ا أو ظن به أنه جيوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبني عليه باملعج ،على فعله هو سبحانه به
حىت تعذيب مـن أفـىن    يءوأنه حيسن منه كل ش، ريها على أيديهم يضلون ا عبادهوجي ،أنبياءه ورسله

نعم من استنفد عمره يف عداوته وعداوة رسـله  وي ،فيخلده يف اجلحيم أسفل السافلني ،عمره يف طاعته
وال يعرف امتناع أحدمها ووقـوع   ،سواءوكال األمرين عنده يف احلسن  ،فريفعه إىل أعلى عليني ،ودينه

  ....فقد ظن به ظن السوء ،وإال فالعقل ال يقضي بقبح أحدمها وحسن اآلخر ،اآلخر إال خبرب صادق

  . على إجياده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أن يكون يف ملكه ما ال يشاء وال يقدر

مث  ،وال يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ،أن يفعلمن األزل إىل األبد عن  ومن ظن به أنه كان معطالً
صار قادرا فقد ظن به ظن السوءا عليه بعد أن مل يكن قادر...  

كما حيـب اإلميـان والـرب والطاعـة      ،وحيب الفساد ،ومن ظن به أنه حيب الكفر والفسوق والعصيان
  ...واإلصالح فقد ظن به ظن السوء

  . فقد ظن به ظن السوء ..فرق بني املتساويني من كل وجهأو ي ،ومن ظن أنه يسوي بني املتضادين

أو عطل حقائق ما وصف به نفسـه   ،وباجلملة فمن ظن به خالف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله
  ...ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء

ة وحمض ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه وحيرمه بغري جرم وال سبب من العبد إال مبجرد املشيئ
  .)١())..اإلرادة فقد ظن به ظن السوء

على كل املمكنات فيه خمالفة ملراد أهل السـنة   ألقدرة اهللا  وذا البيان يتضح جبالء أن مراد الرازي بإثبات
 . إنه تعاىل قادر على كل املمكنات: واجلماعة من قوهلم

                                           

 . ٣٢٥-٣٢١الداء والدواء )١(
 . ٢٣٦-٣/٢٢٨زاد املعاد يف هدي خري العباد )١(
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هللا ورضاه وأمـره الشـرعي،   انقسام اإلرادة إىل دينية موافقة حملبة ايف بيان : الوجه اخلامس
  : وكونية قدرية موافقة ملشيئته وخلقه

سبق بيان موقف الرازي من اإلرادة، وأنه اقتصر على نوع واحد من أنواع اإلرادة، ومل يفرق بني نوعيهـا،  
إهلية اهللا كوين قدري متعلق بربوبية اهللا وخلقه، وديين شرعي متعلق ب: أن لفظ اإلرادة يف كتاب اهللا ينقسم إىل: واحلق

الدينيـة   إرادتهوأما  فهي واجبة الوقوع والوجود،، ةالقدري ةالكوني عن إرادته وال خروج ألحدوأمره الشرعي، 
  .الشرعية، فيعصيه الفجار والفساق

ويقدر ما ال يأمر به وال شرعه، وقد يشرع ويأمر مبا ال يقضيه وال  أل واألمران غري متالزمني فقد يقضي اهللا
ع األمران فيما وقع من طاعات العباد وإميام، وينتفي األمران عما مل يقع من املعاصي والفسق والكفر، يقدره، وجيتم

  . )١(وينفرد الشرعي الديين فيما أمر به وشرعه ومل يفعله املأمور، وينفرد الكوين القدري فيما وقع من املعاصي

قارنة لألمر والنهي، واحلب والبغض، والرضـا  إرادة دينية، وهي امل: واإلرادة نوعان:((-:-يقول ابن تيمية
  . )٢())وهي املقارنة للقضاء والقدر، واخللق والقدرة: والغضب، وإرادة كونية

الكوين الذي خلقه اهللا وقدره وقضاه، وإن كان ال حيبه بني ..وقد بين اهللا يف كتابه الفرق يف اإلرادة:(( ويقول
وأحب  ،وأحبه ورضيه ،هم من أوليائه املتقني، وبني الديين الذي أمر به وشرعهوال جيعل ،وال يثيب أصحابه ،وال يرضاه

هذا من أعظم الفروق الـيت  ووجعلهم من أوليائه املتقني وحزبه املفلحني، وجنده الغالبني،  ،فاعليه وأثام وأكرمهم
يرضاه ومات على ذلك كـان مـن   يفرق ا بني أولياء اهللا وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعاىل فيما حيبه و

  .أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه

املتضمنة حملبته : واإلرادة الدينية هي. مشيئته ملا خلقه، ومجيع املخلوقات داخلة يف مشيئته: فاإلرادة الكونية هي
  . )١())هذه خمتصة باإلميان والعمل الصاحلورضاه، املتناولة ملا أمر به وجعله شرعا ودينا، و

 ��m��Q��P��O��N��M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C���B��Al:واإلرادة الكونية كقوله تعـاىل 

: ويف قول املسـلمني ، ٣٤: هود �m��³��²���±°��¯��®��¬����������«���ª��©��¨��§��¦�����¥��¤�������£��¢l: و قوله، ١٢٥: األنعام
  .كان وما مل يشأ مل يكن ما شاء اهللا

¶��¸����m��¹:وقولـه  ،١٨٥: البقرة ��m��¯���®��¬��«���ª��©��¨��§l:والشرعية الدينية كقوله تعاىل 

���Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾������½��¼��»��º��I������H��G��F��E��D��C��B��A
��X��W��V��U��TS����R��Q��P��O��N��M��L��K��Jl ٢٨ – ٢٦: النساء .  

                                           

، التحفـة  ٢٨٦-٢٧٦الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، ،٨/٥٨الفتاوى، جمموعة ٤٢٧-٨/٤٢٦بيان تلبيس اجلهمية:انظر )١(
 .  مكتبة العبيكان. ، ط٧٧٤-٢/٧٦٧، شفاء العليل٣٢٧-٣٢٥العراقية

 . ٣٠٧االستقامة،  )٢(
 . ٢٧٧-٢٧٦الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان )١(
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  :على هذا فيمكن تقسيم األشياء باعتبار تعلق اإلرادتني ا من عدمه إىل أربعة أقسامو

؛ فأمر به فإن اهللا أراده إرادة دين وشرع ،وهو ما وقع يف الوجود من األعمال الصاحلة ،ما تعلقت به اإلرادتان :أحدها
   . وأراده إرادة كون فوقع ،وأحبه ورضيه

      ،فعصى ذلك األمر الكفار والفجار ،وهو ما أمر اهللا به من األعمال الصاحلة. الدينية فقط ما تعلقت به اإلرادة :الثاينو
  . فلم يأتوا به، فهي مرادة دينا وشرعا؛ ألا من األعمال الصاحلة، وليست مرادة كونا وقدرا؛ ألا مل تقع

كاملباحـات  : ءه من احلوادث اليت مل يـأمر ـا  اوش اهللا وهو ما قدره .ما تعلقت به اإلرادة الكونية فقط :والثالث
   .مل يأمر ا ومل يرضها ومل حيبها، فهي مرادة كونا وقدرا؛ ألا وقعت، وليست مرادة دينا وشرعا؛ ألن اهللا واملعاصي

   .)١(املعاصيمن أنواع املباحات واإلرادتان ال الكونية وال الشرعية، وهو ما مل يكن ومل يقع ما مل تتعلق به  :الرابعو

  :ومن خالل ما سبق ميكننا ذكر بعض الفروق بني اإلرادتني، وهي

 .اإلرادة الكونية قد حيبها اهللا ويرضاها، وقد ال حيبها وال يرضاها، أما الشرعية فيحبها ويرضاها -١

اإلرادة الكونية قد تكون مقصودة لغريها كخلق إبليس مثالً؛ لتحصل بسببه حمـاب كـثرية، كالتوبـة     -٢
 .تغفار، أما الشرعية فهي مقصودة لذاا، فاهللا تعاىل أراد الطاعة وأحبهاواالس

 .اإلرادة الكونية ال بد من وقوعها؛ فاهللا إذا شاء شيئًا وقع وال بد، أما الشرعية فقد تقع وقد ال تقع -٣

 .اإلرادة الكونية متعلقة بربوبية اهللا وخلقه، أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه -٤

كونية أعم من جهة تعلقها مبا ال حيبه اهللا وال يرضاه من الكفر واملعاصي، وأخص من جهة أا ال اإلرادة ال -٥
تتعلق مبثل إميان الكافر، وطاعة الفاسق، أما الشرعية فهي أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به، واقعا كان 

 .ر بهأو غري واقع، وأخص من جهة أن الواقع باإلرادة الكونية قد يكون غري مأمو

اإلرادة الكونية يدخل فيها املؤمن والكافر، أما الشرعية فهي خاصة باملؤمن دون الكافر، ذلك أن املؤمن  -٦
إذا أدى الصالة مثالً مجع بني اإلرادة الشرعية من جهة كون الصالة حمبوبة هللا مأمورا ا، وكونية مـن  

 شرعية؛ لكوا وقعت مما يدل على أن جهة أا وقعت، وأما كفر الكافر ومعصية العاصي فهي كونية ال
اهللا شاءها؛ ألنه ال يقع شيء إال مبشيئته، وكوا غري حمبوبة وال مرضية هللا دليل علـى أـا كونيـة ال    

 .)١(شرعية

                                           

 . ١٨٥-١٨٤، مقاالت اجلربية عرض ونقد٣٦٨-١/٣٦٧اإلرادة واألمر-الرسالة الثامنة-جمموعة الرسائل الكربى البن تيمية: انظر)١(
، ٣٦٨-١/٣٦٧اإلرادة واألمـر -الرسالة الثامنة-جمموعة الرسائل الكربى البن تيمية: ، وانظر١٨٦-١٨٥رض ونقدمقاالت اجلربية ع)١(

، التحفـة  )٤٤١-٤٤٠،  ٢٠٠-١٩٧،  ١٩٠-١٨٧،  ١٦٠-١٥٩،  ١٣١، ٥٩-٨/٥٨(، جمموعة الفتاوى١٨-٣/١٥منهاج السنة
جواب أهـل العلـم    ٤٢٩-٨/٤٢٦مية يف تأسيس بدعهم الكالمية، بيان تلبيس اجله٣٢٨-٣٢٧العراقية يف األعمال القلبية البن تيمية

-١/٣٦٦، شرح األصبهانية٨٣تعدل ثلث القرآن، البن تيمية �m����D��C��B��Alمن أن   >واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن 
، شـفاء  ٦٣٤-٢/٦٣٢ة، التسـعيني ٢٧٨-٢٧٦، الفرقان بني أولياء الـرمحن وأوليـاء الشـيطان   ٤١٩أخرى دار املنهاج. ، ط٣٦٧

= 
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إن العبد قد خيرج من اإلرادة الدينية الشرعية، إىل ما يضادها، من املعاصي والكفر والفسوق، فيكـون   -٧
الشرعية، وإن كان داخالً حتت املشيئة الكونية القدرية، فاخلروج عن القدر واملشيئة بذلك خمالفًا لألوامر 

 . قد يقع: ال يقع مطلقًا، والثاين: ، واألول)١(نوع، واخلروج عن األوامر الشرعية نوع آخر

كونية، منها ما هو مبقتضى الربوبية، وهي اإلرادة ال: وإذا تبني أن اإلرادة نوعان((:-:-يقول شيخ اإلسالم
ومها ما هي مبقتضى اإلهلية، وهي اإلرادة الدينية، فاألوىل إرادة فاعلية، والثانية إرادة غائية، األوىل من امسـه األول،  
والثانية من امسه اآلخر، األوىل يكون الرب ا مريدا والعبد مرادا إرادة تكوين وربوبية، ولذلك قد يكـون مريـدا،   

دا إرادة حب ورضى وإهلية، والعبد أيضا مريدا إرادة عبادة وديانة وإنابة وإرادة وقصد، وقد والثانية يكون الرب ا مري
  .)٢( ))يكون ا مرادا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك

الرد على موقف الرازي من اإلرادة، وزعمه أن اهللا ال يريـد اإلميـان مـن    : الوجه السادس
  : الكافر، وال يريد منه إال الكفر

، وزعم بيان بأن الرازي جعل اإلرادة نوعا واحدا مرادفًا للمشيئة، كما سوى بني اإلرادة واحملبة والرضاسبق ال
  !بأن اهللا ال يريد اإلميان من الكافر، وال يريد منه إال الكفر

  :وسيكون الرد عليه من جوانب

  .بيان الفرق بني املشيئة واإلرادة: اجلانب األول

  .رق بني املشيئة واحملبة والرضابيان الف: اجلانب الثاين

الرد على مسلكي الرازي يف اآليات الدالة على أن اهللا ال يحب الفساد، وال يرضى لعباده  :اجلانب الثالث
  .الكفر

  .الكالم على مسألة الرضا بالقضاء، والرد على موقف الرازي منها: اجلانب الرابع

  .  ال يريد اإلميان من الكافر، وال يريد منه إال الكفرالرد على الرازي يف زعمه أن اهللا: اجلانب اخلامس

  . بيان العالقة بني اإلرادة واألمر، والرد على موقف الرازي منها: اجلانب السادس

  :الفرق بني املشيئة واإلرادة: أوالً

  :شيئة واإلرادة ليستا شيئًا واحدا وقد دل على ذلك اللغة والشرعامل

                                           
= 

، فـتح  ١١٤-١١٣، شرح العقيدة الطحاويةدار الكتاب العريب. ، ط١٩١-٢/١٨٨ط مكتبة العبيكان، مدارج السالكني ١/١٤٢العليل
     . ١٧٩-١٧٨، قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي١/١٦٣ايد يف شرح التوحيد

 . ١٣/٤٠٧الدرر السنية يف األجوبة النجدية )١(
 . ١١٥، اموعة العلية، من كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، اموعة الثانية، ٦٧املسائل، اموعة السادسة، جامع  )٢(
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أصلها من : ، واإلرادة يف اللغة)١(مصدر شاء وهي اإلجياد: ا الفارق فاملشيئة يف اللغةأما عن داللة اللغة على هذ
  . )٣(، وتكون اإلرادة حمبة وغري حمبة)٢(الرود، ويراد ا املشيئة، والطلب، والقصد، واالختيار

فإن  ؛)٤(ام اآلخروأما من جهة الشرع فاملشيئة أخص من اإلرادة، وإن كان حبسب اللغة يستعمل كل منهما مق
كونية قدرية، وشرعية دينية، : لفظ اإلرادة ينقسم إىل إرادة كونية هي املشيئة، وإرادة دينية هي احملبة، فاإلرادة إرادتان
  . )٥(أما املشيئة فلم ترد يف النصوص إال كونية قدرية، فما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن

وترادفها ذا املعىن اإلرادة الكونية، أما اإلرادة فقد ال تقتضي وجود وعلى هذا فاملشيئة تقتضي وجود الشيء، 
 ��m��¯���®��¬��«���ª��©��¨��§l:املراد، واإلرادة اليت ال تقتضي وجود املراد هي اإلرادة الشرعية، قال تعاىل

د ا، إال أن يتعلق بـه اإلرادة  ، فهذه اإلرادة حيب تعاىل مرادها، ويأمر به، ويرضاه، وال يلزم أن يقع املرا ١٨٥: البقـرة 
  .  )١(الكونية

  :الفرق بني املشيئة واحملبة والرضا: ثانيا

  :األدلة من القرآن، فمنها، أما )٢(وقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإمجاع املسلمني

، ١٠٨: سـاء الن��mi��h��g��f��e��d��c��b��a��`��_���^��]��\��[��Z �l:قوله تعاىل -
فقد أخرب أنه ال يرضى مبا يبيتونه من القول، املتضمن البهت، ورمي الربيء، وشهادة الزور، وبراءة 

��m��À:فإن اهللا تعاىل قـال )٣(اجلاين، فإن اآلية نزلت يف قصة هذا شأا، مع أن ذلك كله مبشيئة اهللا
���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál ٢٩: التكوير . 

                                           

 ). اإلرادة(، مادة ١/١٠٤، الكليات )شيء(، مادة ٢٧٤املفردات يف غريب القرآن: انظر )١(
، الكليـات  )الرود(، مادة١/٢٩٦، القاموس احمليط)رود(، مادة٥/٣٦٦، لسان العرب)رود(، مادة ٢/٤٧٨الصحاح للجوهري: انظر )٢(
 ).اإلرادة(، مادة ١/١٠٤
 ). رود(، مادة٥/٣٦٦لسان العرب: انظر )٣(
 ). اإلرادة واملشيئة والشهوة(، ١٠/ ١،فرائد اللغة،)مشيئة اهللا(، ١٨١التعريفات للجرجاين: انظر )٤(
ط  ١٩٠-١/١٨٩، شفاء العليل١٨٧-١٥٦، ٣/١٥عة القدرية، لشيخ اإلسالم ابن تيميةمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشي: انظر)٥(

، شرح العقيـد  ٢٩٧-١/٢٩٦حافظ احلكمي: مكتبة العبيكان، معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد للعالمة
-تاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، جمموع ف٤٩-٤٨الواسطية، من تقريرات مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

، منة القدير عقيدة أهل السنة واجلماعة يف توحيد الربوبية واإلميان بالقضاء والقدر واحلكمة والتدبري، ٢٠٠-٣/١٩٨-شرح حديث جربيل
 .   ٤٠٤-١/٣٩٦الرضواين.د.أ
: ،وانظـر ٢٢٦-٢/٢٢١التوحيد من صحيح البخـاري،   ، شرح كتاب)شيء(، مادة ٢٧٥-٢٧٤املفردات يف غريب القرآن: انظر )١(

 . ٧١٨-٧١٧، ٢/٧٠٢موقف الرازي من آيات الصفات
مكتبـة  . ، ط٧٦٥-٢/٧٦٤، شفاء العليـل ١٦٤-٣/١٥٩منهاج السنة : ، وانظردار الكتاب العريب. ، ط١/٢٦٥مدارج السالكني )٢(

   .٢٩٨-٢٩٥، القضاء والقدر للمحمود٢٥٢-٢٥١العبيكان، شرح العقيدة الطحاوية
 .دار الكتاب العريب. ، ط٢٦٦-١/٢٦٥مدارج السالكني)٣(
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 . ، وإرادته الكونية)١(، مع أنه مبشيئته٢٠٥: البقرة �m���|��`��_��~��}l: قوله تعاىل -

، فالكفر والشكر ٧: الزمر��my���x��w��v��ut��s���r��q��po��n��m���l��k��j �l:قوله تعاىل -
 .  )٢(واقعان مبشيئة اهللا، وإرادته الكونية، وأحدمها حمبوب له مرضٍ، واآلخر مبغوض له مسخوط

:��m��è��ç��æ��å�ä��ã��âى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكـرب  قوله تعاىل عقيب ما -

���él ٣(، فهو مكروه له، مع وقوعه مبشيئته٣٨: اإلسراء(. 

`����m��c��b��a:فقـال  ،كثرية ويكرهها ويبغضها ويسخطها قد أخرب سبحانه أنه ميقت أفعاالًو -

��r��q��p����o��n��m������l��kj��i��h��g��f���e��dl ــاءال ــال، ٢٢: نس �:وق
m���¼��»��º��¹����¸��¶l وقـال  ،٢٨: حممد:��m��}��|��{��z��y��x��w��v��u����tl 

وحمال أنـه حيـب ذلـك     ،فأخرب أنه يكره ويبغض وميقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعن، ٣: الصف
نه فإ ،بل ال يليق ذلك بعبده، وعن الرضا به ،ويتقدس عن حمبة ذلك ترتهوهو سبحانه ي ،ويرضى به

فكيف جيـوز   ،ص وعيب يف املخلوق أن حيب الفساد والشر والظلم والبغي والكفر ويرضاهقن
 . )٤(!؟نسبة ذلك إىل اهللا تبارك وتعاىل

  :وأما األدلة من السنة، فمنها

، فهذه كراهة ملوجود )١("وكثرة السؤال ،وإضاعة املال ،قيل وقال :اإن اهللا كره لكم ثالثً:"غقوله  -
 .)٢(ةتعلقت به املشيئ

  

  

 

                                           

 .دار الكتاب العريب. ، ط١/٢٦٦مدارج السالكني)١(
 .دار الكتاب العريب. ، ط١/٢٦٦مدارج السالكني)٢(
 .دار الكتاب العريب. ، ط١/٢٦٦مدارج السالكني)٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٧٦٥ شفاء العليل)٤(
وال جيـد غنـى   :"غ وكم الغىن، وقول النيب، ٢٧٣: البقرة��m¡�����~��} �l:أل الزكاة، باب قول اهللالبخاري، كتاب  )١(

: البقرة ��m��«��ª��©��¨��§l:إىل قوله ��m��u��t��s��r���q���p��o��n��m��l��kl:أل ؛ لقول اهللا"يغنيه

وهو االمتناع من أداء حق لزمه  ،والنهي عن منع وهات ،باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة، ومسلم، كتاب األقضية، ٢٩٤، ٢٧٣
 .  ٣/١٣٤١، أو طلب ما ال يستحقه

  .دار الكتاب العريب. ، ط١/٢٦٦مدارج السالكني)٢(
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، فهذه حمبة وكراهة ألمرين )١("ؤتى معصيتهكما يكره أن ت ،ؤتى رخصهحب أن تإن اهللا ي:"غقوله  -
 .)٢(موجودين، اجتمعا يف املشيئة، وافترقا يف احملبة والكراهة

  :وأما داللة العقل

 .  )٣(فال ميتنع يف بداهة العقول أن يريد اإلنسان شيئًا وهو ال حيبه، كما يف الدواء وغريه

  :وأما داللة الفطرة

، )٤(هذا الفعل حيبه اهللا، وهذا يكرهه اهللا ويبغضه، وفالن يفعل ما ال يحبه اهللا: فقد فطر اهللا عباده على قوهلم
  . بأن الكل واقع مبشيئة اهللا مع إقرارهم

  :وأما داللة اإلمجاع

  :فقد نقل اإلمجاع على ذلك مجع من أهل العلم

وأما سلف األمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه واحلديث والتصوف وكثري مـن   ((:-:-شيخ اإلسالم يقول
-املشيئة واحملبـة والرضـا   بنييقصد -؛ وغريهم فيفرقون بني هذا وهذا)١(والكرامية ،كالكالبية: طوائف النظار

لعصيان وال كما ال يأمر وال يرضى بالكفر والفسوق وا،ويرضى به ،إن اهللا حيب اإلميان والعمل الصاحل: ويقولون
فإن هذه اإلشكاالت املذكورة إمنا ترد واملقصود هنا جواب هذه  املسألة ...حيبه؛ كما ال يأمر به وإن كان قد شاءه؛

على قول جهم ومن وافقه من املتأخرين من أصحاب أيب احلسن األشعري وغريهم وطائفة من متأخري أصحاب مالك 
  .والشافعي وأمحد

بـل   ،فإم ال يقولون بقول هـؤالء  أيب حنيفةافعي وأمحد وعامة أصحاب وأما أئمة أصحاب مالك والش
مبا اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ويثبتون الفرق بني مشيئته وبني حمبته  يقولون
يسـخطه   بـل  ،فهو ال حيبه وال يرضـاه  -وإن وقع مبشيئته  -إن الكفر والفسوق والعصيان : فيقولون ورضاه
��m��G��F��E��D��C���B��A:مبعىن املشيئة ملا خلق كقولـه  نوع: إرادة اهللا يف كتابه نوعان: ويقولون. ويبغضه

                                           

، بغية الرائد يف حتقيـق  ))رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح:((، وقال اهليثمي٢٧٣-٥/٢٧٢،)٥٨٦٦(أخرجه أمحد يف املسند، برقم )١(
، يف صحيح اجلامع الصغري، -:-، وصححه األلباين-:-، وصححه أمحد شاكر٣/٣٨٢،)٤٩٣٩(د ومنبع الفوائد، برقمجممع الزوائ

 . ١/٣٨٣،)١٨٨٦(برقم
 . دار الكتاب العريب. ، ط٢٦٧-١/٢٦٦مدارج السالكني)٢(
، مـدارج  ٨/٤٧٨، جمموعـة الفتـاوى  ٥/٣٢١، ١٨٢، ٣/١٦٣منهاج السـنة النبويـة  : ، وانظر٢٩٨القضاء والقدر للمحمود )٣(

 . ٢٥٣، شرح العقيدة الطحاويةدار الكتاب العريب. ، ط٢/١٩٠السالكني
 . دار الكتاب العريب. ، ط١/٢٦٧مدارج السالكني )٤(
أتباع حممد بن كرام السجستاين، وهم طائفة من طوائف املرجئة، يزعمون أن اإلميان هو اإلقرار والتصديق باللسـان دون  : الكرامية)١(

وأن كانوا مؤمنني على احلقيقـة،   >الكفر هو اجلحود واإلنكار له باللسان، وأن املنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهللا القلب، وأن 
مقـاالت  : انظـر .اهللا حمل للحوادث، وأنه ال حيدث يف العامل جسم وال عرض إال بعد حـدوث أعـراض كـثرية يف ذات معبـودهم    

 .٦٧، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني٩٩-٩٣، التبصري يف الدين ٢٢٥-٢١٥، الفرق بني الفرق١/٢٢٣اإلسالميني
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U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L���K��J��IH �l ونوع  مبعىن حمبته ورضاه ملا أمر به  ،١٢٥: األنعـام
��m��y��x��w��v��u���t��s��r،١٨٥: البقرة ��m��¯���®��¬��«���ª��©��¨��§l:وإن مل خيلقه كقوله

���a��`��_��~��}��|����{��zl ٦: املائدة،��m��¿��¾������½��¼��»��º��¹��¸��¶

���Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À����R��Q��P��O��N��M��L��K��J��I������H��G��F��E��D��C��B��A
��X��W��V��U��TSl ١()) ٢٨ - ٢٦: النساء(.  

وعلماء أهل السـنة   ،وأئمة املسلمني ،من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ؛ديثوأما أهل السنة واحل:((ويقول
ما شاء اهللا كان وما مل يشأ  :حنن نقول :وقالوا ،ا من النصوصوا شيئًفومل حير ،فآمنوا بالكتاب كله يواحلديث 

وال يكون  ،شيئته وقدرتهحادث مب ،فكل ما سوى اهللا خملوق له ،إن اهللا خالق كل شيء وربه ومليكه :ونقول .مل يكن
   ....فال يقدر أحد أن مينع اهللا عما أراد أن خيلقه ويكونه ،يف ملكه ما ال يشاؤه وخيلقه

وحيب كل ما أمـر بـه    ،وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان ،إن اهللا يأمر باإلميان والعمل الصاحل :وقالوا
  .وال يرضى لعباده الكفر ،فسادوهو سبحانه ال حيب ال، ويسخطه ويكره ما ى عنه ،ويرضاه

وليس كل ما أمر العباد به وأراد منهم أن يفعلوه، أراد هو أن خيلقه هلم ويعينهم عليه، بل إعانته علـى  : قالوا
 ،وقد أمر العباد باحلسنات الـيت تـنفعهم   ...الطاعة ملن أمره ا فضل منه كسائر النعم، وهو خيتص برمحته من يشاء

 ،والسيئات مكروهه له يسخطها ويسخط على أهلها ،واحلسنات حمبوبة هللا مرضية ،ليت تضرهمواهم عن السيئات ا
  .)١(...))ويبغض إبليس ،وهو حيب جربيل ،فإنه خلق جربيل وإبليس ،ا لهوإن كان اجلميع خملوقً

 ،مسخوط للرب  -يقصد البهت وشهادة الزور-أنه :ومذهب سلف األمة وأئمتها((:-:-ابن القيم ويقول
 ،وهذا كما أن األعيان كلها خلقه ،حب وما يكرهفإنه خيلق ما ي ،مع أنه وجد مبشيئته وقضائه ،اا وشرعكروه له قدرم

كإبليس وجنوده وسائر األعيان اخلبيثة ؛بغضه ويكرههوفيها ما ي، حبه ويرضاه كأنبيائه ورسله ومالئكتـه  وفيها ما ي
  . )٢(..))وأوليائه

رق أهل احلديث واألثر وأتباع السنن بني اإلرادة واملشيئة، وبني احملبة والرضـا،  ف((:-:-ابن الوزير ويقول
وقرروا النصوص يف عموم نفوذ املشيئة واإلرادة، وخصوص تعلق احملبة والرضا وهو الصواب، كما يتضح إن شاء اهللا 

اليت هي خري القرون، مع إمجاع أهل تعاىل، ويتضح أن هذا كلمة إمجاع بني أهل البيت عليهم السالم يف القرون الثالثة 
السنة عليه من أهل البيت وغريهم إىل اآلن، وال يزالون على ذلك إىل يوم القيامة، كما ورد يف البشرى النبوية الصادقة 

  .)٣())على صاحبها أفضل الصالة والسالم

                                           

 .  ٦/١١٥جمموعة الفتاوى/ ١٦٠-٣/١٥٩منهاج السنة: وانظر. ٤٧٦-٨/٤٧٥جمموعة الفتاوى )١(
 .٢٨٨-١/٢٨٧النبوات: وانظر. ٣١٢-٥/٣١١منهاج السنة النبوية )١(
 . دار الكتاب العريب. ، ط١/٢٦٦مدارج السالكني )٢(
 . ٥/٢٧٣لعواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسما )٣(
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ومسخوط مبغـوض لـه   أن انقسام الكون يف أعيانه وصفاته وأفعاله إىل حمبوب للرب مرضي له، : واملقصود
فمن سوى بني ذلك كله فقد خالف . مكروه له، أمر معلوم جبميع أنواع األدلة، من العقل والنقل، والفطرة واالعتبار

  .)١(فطرة اهللا اليت فطر عليها عباده، وخالف املعقول واملنقول، وخرج عما جاءت به الرسل

يد الكفر وحيبه ويرضى به، ويبطل ما زعمه من أن اهللا ير أل وذا البيان يبطل ما ذهب إليه الرازي من أن اهللا
فإن هذا منشأه التسوية بني املشيئة واحملبة والرضا، ! والقادر على املنع إذا مل مينع كان راضياً به قادر على منع الطغيان،

 ،الكونية وإرادتهومشيئته  ،هو الفرق بني حمبة اهللا ورضاه :أصل ذلك كله(( :-:-واعتقاد تالزمها، يقول ابن القيم
 :وقـالوا  ،فسوى بينهما اجلربية والقدرية ،أو اعتقاد تالزمهما ،ومنشأ الضالل يف هذا الباب من التسوية بينهما

الكون كله قضاؤه وقدره طاعته ومعاصيه خريه وشره  :مث اختلفوا فقالت اجلربية، املشيئة واحملبة سواء أو متالزمان
إذ هي صادرة عـن   ؛رأى أن األفعال مجيعها حمبوبة للرب :االعتقادسلك على هذا و ،مث من تعبد منهم، فهو حمبوبه

فـنحن   ،وهذه قضاء من قضائه ،مث بنوا على ذلك أم مأمورون بالرضاء بالقضاء ..وهي عني حمبته ورضاه ،مشيئته
  ...نرضى ا

فهي خارجـة   ،له وال مقضية فليست مقدرة ،ليست املعاصي حمبوبة هللا وال مرضية له :القدرية النفاة وقالت
فليست  ،ومأمورون بسخط هذه األفعال وبغضها وكراهتها ،وحنن مأمورون بالرضا بالقضاء :قالوا. عن مشيئته وخلقه

  ...أو متحدان ،كما أن حمبته ومشيئته متالزمان ،إذ الرضا والقضاء متالزمان ،ا بقضاء اهللاإذً

  .)١(..))اعتقادهم وجوب الرضا بالقضاءفمنشأ الغلط التسوية بني املشيئة واحملبة و

إما القول بأن اهللا : من مل يفرق بني املشيئة واحملبة لزمه أحد أمرين باطلني ال بد له من التزامه:((-:- ويقول
سبحانه حيب الكفر والفسوق والعصيان، أو القول بأنه ما شاء ذلك وال قدره وال قضاه، وقد قال بكل من املتالزمني 

هي واقعة مبشيئته وإرادته فهو حيبها : ال حيبها وال يرضاها، فما شاءها وال قضاها، وقالت طائفة: لت طائفةطائفة، قا
  .)٢())ويرضاها، فاشترك الطائفتان يف هذا األصل، وتباينا يف الزمه

 فقد رد، زعمه الرازي يف معرض نقاشه مع املعتزلة من أن املعاصي ليست مكروهة، بل هي منهي عنها أماو
النهي مستلزم لكراهة املنهي عنه، كما أن األمر مستلزم حملبة املأمور به، فال بد أن (( :فقال -:عليه شيخ اإلسالم 

تكون اإلرادة املنتفية عن املكروه الواقع، غري اإلرادة الالزمة له، وهذا أورده عليه يف مسألة إرادة الكائنات، ومل جيب 
  .)٣()روهة، بل هي منهي عنهاال نسلم أا مك(: عنه إال بأن قال

                                           

 . السنة احملمدية. ، ط١/٢٥٥مدارج السالكني،  )١(
 . دار الكتاب العريب. ، ط٢٦٥-١/٢٦٤مدارج السالكني )١(
 . ٣٦٠-٥/٣٥٩منهاج السنة: وانظر. مكتبة العبيكان. ، ط١/٣٧٨شفاء العليل )٢(
 ).١٧٣ص٢٤ج٨مج(،)٢١٢ص٢٠ج٧مج(، التفسري الكبري١٣٨شارة يف علم الكالماإل: وانظر). ب/٢١٥ل/١(اية العقول )٣(
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ومعلوم أن هذا اجلواب خمالف إلمجاع املسلمني، بل ما علم بالضرورة من الدين، وخيالف ما قـرره هـو يف   
  .)١())٣٨: اإلسراء ��m���é��è��ç��æ��å�����������ä��ã��âl:أصول الفقه، وقد قال تعاىل

  :أن اهللا ال يحب الفساد، وال يرضى لعباده الكفرالرد على مسلكي الرازي يف اآليات الدالة على  :ثالثًا

ملا سوى الرازي بني حمبة اهللا ورضاه، ومشيئته وإرادته الكونية واعتقد تالزمهما أول اآليات اليت دلت على أن 
  :)٢(اهللا ال حيب الفساد، وال يرضى بالكفر بتأويلني

  !ع منه، فهو يرضاه وحيبه، إذ هو مبشيئته وإرادتهأنه ال يرضاه، وال حيبه ممن مل يقع منه، وأما من وق: األول

أنه ال حيبه دينا، وال يرضاه دينا، كما ال يريده، وال يشاؤه دينا، وإن كان حيبه ويرضاه كونا، كمـا  : الثاين
ب يشاؤه ويريده كونا، فما وقع من الكفر والفساد والفسوق والعصيان حيبه ويرضاه كما يشاؤه، لكن ال حيب أن يثي

  !صاحبه، كما ال يشاء أن يثيبه، فهو حمبوب باملشيئة غري مثاب عليه شرعا

للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها؛ فإم متفقون على أنه ما شاء اهللا كان وكال القولني خطأ خمالف 
وأن  ،يرضى لعباده الكفروال  ،وجممعون على أنه ال حيب الفساد ،وأنه ال يكون شيء إال مبشيئته ،وما مل يشأ مل يكن

  .)١(والذين نفوا حمبته بنوها على هذا األصل الفاسد ،الكفار يبيتون ما ال يرضى من القول

فهو حمبوب باملشيئة غري مثاب  فتأويل اآليات بأنه حيب الكفر والفسوق والعصيان كونا ومشيئة، وال حيبه دينا،
املؤمن مما ينبغي أن يصان كالم اهللا عنه، فإن هذا من أعظـم الباطـل    عليه شرعا، أو أنه حيبه من الكافر وال حيبه من

والكذب على اهللا، بل هو سبحانه يكرهها ويبغضها قبل وقوعها، وحال وقوعها، وبعد وقوعها، فإا قبائح وخبائث، 
ط للرب، مكروه أنه مسخو: ومذهب سلف األمة وأئمتها! واهللا مرته عن حمبة القبيح واخلبيث، بل هو أكره شيء إليه

وفيها  ،وهذا كما أن األعيان كلها خلقه ،حب وما يكرهفإنه خيلق ما يله قدرا وشرعا، مع أنه وجد مبشيئته وقضائه، 
كإبليس وجنوده وسائر األعيان اخلبيثة ؛بغضه ويكرههما ي، حبه ويرضاه كأنبيائه ورسله ومالئكته وأوليائهوفيها ما ي ،

ه، ومنها ما هو حمبوب له، وما هو مكروه له، خلقه حلكمة له يف خلق ما يكـره ويـبغض   وهكذا األفعال كلها خلق
  . )٢(كاألعيان

                                           

 . ٢/٦٣٥التسعينية )١(
، الفتـاوى  ٤٧٧،  ٣٤٢-٨/٣٤١، ١١٦-٦/١١٥، جمموعة الفتاوى ٣٠٥-٥/٣٠٢،  ١٩٦، ١٥٩-٣/١٥٨منهاج السنة:انظر )٢(

، ٢٣٠-١/٢٢٨ثة يف الـرد علـى البكـري   ، االستغا٣/٢١٤، جامع املسائل٣٤٠-١/٣٣٩، جمموعة الرسائل الكربى٦/٦٤٠الكربى
السنة احملمدية، الشبهات النقلية . ، ط٢٥٣، ١/٢٥١مكتبة العبيكان، مدارج السالكني. ، ط٧٦٥-٢/٧٦٤، شفاء العليل٦٤٨-٢/٦٤٦

 . ٢٣٢-٢٢٧ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا ونقدا، هلند القثامي
 . ٦/١١٦جمموعة الفتاوى )١(
 . السنة احملمدية. ، ط١/٢٥٣مدارج السالكني،  مكتبة العبيكان،. ، ط١/٣٨١شفاء العليل: رانظ)٢(
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مث إن تأويل عدم الرضا واحملبة، بأنه تعاىل ال يشكره هلم، وال يثيبهم عليه، تأويل خمالف ملا دل عليه الكتـاب  
ما يليق به، فالرضا، واحملبة، صفتان ثابتتان بالكتاب  والسنة، وأمجع عليه سلف األمة، من إثبات صفات اهللا تعاىل على 

  .)١(والسنة، وال جمال لتأويلها

  :على مسألة الرضا بالقضاء، والرد على موقف الرازي منهاالكالم : رابعا

مسألة الرضا بالقضاء بني املعتزلة واألشاعرة، بعد اتفاقهم على أن الرضا بكل ما خلقـه اهللا   اخلالف يف وقع
وقدره مأمور به، فقد جعلت املعتزلة هذا دليالً على خروج أفعال العباد عن قدرة اهللا ومشيئته وقضائه وقدره، وقضاه 

  ! بينما التزمت األشاعرة مبا ألزمهم به املعتزلة بالرضى بكل مقدور، ومن ذلك الكفر والفسوق وسائر املعائب

عن قضاء  ا أفعال العباد وكفرهم ومعاصيهمأخرجو فاملعتزلة ،جائرتان عن قصد السبيل ،والطائفتان منحرفتان
خالفوا الرب تعـاىل يف رضـاه   ف ،رضوا ا ومل يسخطوها األشاعرةو ،أنكروا تعلق قضائه وقدره اف ،الرب وقدره

  .)٢(وخرجوا عن شرعه ودينه ،وسخطه

ا ألزمه به املعتزلة بالرضى وقد سرى الرازي على مذهبه األشعري يف إبطاله لدليل املعتزلة فتجده تارة يلتزم  مب
حيصر معىن قضاء اهللا على املعىن الكوين فقط،  وتارة أخرى! بكل مقدور، ومن ذلك الكفر والفسوق وسائر املعائب

  !دون املعىن الشرعي، وتارة ثالثة يخالف أصله، ويقرر بأن القضاء غري املقضي

يف رضاه وسخطه، وخروج عن شرعه ودينه، فإنه مل يقم  والتزام الرازي مبا ألزمه به املعتزلة خمالفة للرب تعاىل
فأين أمـر اهللا  ! دليل من الكتاب وال السنة وال اإلمجاع على جواز الرضى بكل قضاء، فضالً عن وجوبه واستحبابه

  . )١(!عباده أو رسوله أن يرضوا بكل ما قضاه اهللا وقدره؟

  :الرضا بالقضاء ثالثة أنواعبل 

  . ت؛ فهذا طاعة مأمور االرضا بالطاعا :أحدها 

  .إما مستحب وإما واجب: الرضا باملصائب فهذا مأمور به :والثاين

فإن اهللا ال حيبـه وال   ،ؤمر ببغضه وسخطهبل ي ،ؤمر بالرضا بهفهذا ال ي ،الكفر والفسوق والعصيان :الثالثو
�:وقـال ، ٢٠٥: البقرة ��m��|���`��_��~��}l:وقال ،١٠٨: النساء��mi��h��g��f��e��d��c �l:كما قال تعاىل. يرضاه
mt��s���r��q �lــر ــال، ٧: الزم ــران ��m��z��y���x��w��v��ul:وق ــال، ٣٢: آل عم ��m��Í��Ì��Ë����Ê:وق

ÏÎl ١٩٠: البقرة .  

                                           

 . ٢٣٢الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا ونقدا، هلند القثامي)١(
 . دار الكتاب العريب. ، ط٢/١٨٩، مدارج السالكني٢١٧-٢١٣/ ٣جامع املسائل : انظر )٢(
 .دار الكتاب العريب. ، ط٢/١٨٦مدارج السالكني)١(
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كما خلق  ،وهو وإن خلقه ملا له يف ذلك من احلكمة فال ميتنع أن خيلق ما ال حيبه إلفضائه إىل احلكمة اليت حيبها
وأما نفس هذا الفعل املذموم وفاعله فال  ،وهو حممود على ذلك ،فنحن راضون عن اهللا يف أن خيلق ما يشاء ،الشياطني

   .)١(نرضى به وال حنمده

قد أخرب أنه ال يرضى بالكفر، فالواجب على العبد أن يسخط مـا   ألوالرضا يشرع مبا يرضى اهللا به، واهللا 
قد ذم من اتبع مساخطه، وكره مراضيه، ومل يذم  ألا يرضاه اهللا، واهللا يسخطه اهللا، ويبغض ما يبغضه اهللا، ويرضى مب
 ��m��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹����¸��¶l:من كره مساخطه واتبع مراضيه، قال تعـاىل 

  . )٢(٢٨: حممد

 ،فيما ورد من األخبار واآليات يف الرضا بقضاء اهللا :فقوله: و أما املسألة الثالثة:((-:-يقول شيخ اإلسالم
وإن كانت بقضاء اهللا تعاىل فكراهتها وبغضها كراهة  ،فإن كانت املعاصي بغري قضاء اهللا فهو حمال وقدح يف التوحيد

  وبغض لقضاء اهللا تعاىل؟

يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضـي   ،آية وال حديث ،وال يف سنة رسول اهللا ،ليس يف كتاب اهللا: فيقال 
فليس  ،ولكن على الناس أن يرضوا مبا أمر اهللا به ،عتىن بهها؛ فهذا أصل جيب أن يمقدر من أفعال العباد حسنها وسيئ

¬��®��¯�����m��»��º������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±������°:قال تعـاىل  ،ألحد أن يسخط ما أمر اهللا به

���Á��À��¿��¾���½��¼l وقال تعـاىل ،  ٦٥: النساء:��m��¿��¾��½���¼��»��º��¹����¸��¶

�Á��À�l  وقال ، ٢٨: حممـد:��m���l������k��j���i��h��g��f��e��d��c��b���a��`�����_��~��}��|

��o��n��ml وقـال   ،ال الكوين القدري ،وذكر الرسول هنا يبني أن اإليتاء هو اإليتاء الديين الشرعي، ٥٩: التوبة
  . )١("اومبحمد نبي ،اوباإلسالم دين ،اذاق طعم اإلميان من رضي باهللا رب "احلديث الصحيح يف غ

أن يبتليه بفقر أو مرض أو  :مثل ،اوينبغي لإلنسان أن يرضى مبا يقدره اهللا عليه من املصائب اليت ليست ذنوب
لكن هل هو واجب أو مستحب؟  ،وأما الرضا ا فهو مشروع ،فإن الصرب على املصائب واجب ،ذل وأذى اخللق له

  . ما أنه مستحب ليس بواجبأصحه: على  قولني ألصحاب أمحد وغريهم

وقد أمرنا اهللا أن نأمر باملعروف وحنبه ونرضاه  ،ومن املعلوم أن أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا
فكيف نتوهم أنه  ،وننهى عن املنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله وجناهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا ،وحنب أهله

��m��è��ç��æ��å�����������ä��ã��â:وقد قال تعاىل ملا ذكر ما ذكر من املنهيات !؟ضه ونكرههليس يف املخلوقات ما نبغ

���él وهو  !؟فكيف ال يكرهها من أمر اهللا أن يكرهها ويبغضها ،فإذا كان اهللا يكرهها وهو املقدر هلا، ٣٨: اإلسراء

                                           

، ٢١٠-٣/٢٠٤، منـهاج السـنة  ٧١٣-١٠/٧١١، ٤٣-١٠/٤١جمموعـة الفتـاوى  : وانظر. ٤٨٣-١٠/٤٨٢جمموعة الفتاوى )١(
، جهود شيخ اإلسالم ابـن  ٨٣-٢/٨٠، شرح القصيدة النونية للهراس٦٥-٦٣، الدرة البهية شرح القصيدة التائية٤٠٥-٤٠٣االستقامة

 .  ٤٤١-١/٤٣٣مية يف توضيح اإلميان بالقدرتي
 . ٣/٢٠٦منهاج السنة: انظر )٢(
وإن ارتكب املعاصـي   ،فهو مؤمن رسوالً غا ومبحمد ا وباإلسالم دينباب الدليل على أن من رضي باهللا رب مسلم، كتاب اإلميان، )١(

 .  ١/٦٢،الكبائر
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ـ  ، ٧: احلجـرات  �����m���_��~��}��|��{z��y��x���������w��vl:القائل ¶��¸������m��º��¹:ال تعـاىل وق

��Á��À��¿��¾��½���¼��»l وقد قال تعاىل،  ٢٨: حممد:��m��{��z���y��xl ٥٥: الزخرف ،
��m��f��e��d��c��b��a��`��_���^��]��\��[��Z:وقال تعاىل،  ٦: الفتح ��m��x���w��v��ul:وقال تعاىل

i��h��g �lضاهفأخرب أن من القول الواقع ما ال ير ، ١٠٨: النساء.  

\��[��^����_��`�����m��l��k��j��i��h����g��f���e��d��c��b���a:تعـاىل  وقال 

���p��o�����n��ml وقال ، ٥٥: النور:��mu��t��s��r �lوقال، ٣: املائدة:��my���x��w��v �l٧: الزمر  ،ن فبي
أنـه   غني عن النيب ويف الصحيح ،فلو كان يرضى كل شيء ملا كان له خصيصة ،أنه يرضى الدين الذي أمر به

وغرية اهللا أن يأيت العبد ما  ،واملؤمن يغار ،إن اهللا يغار ":وقال ،)١("ال أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته :"قال
  .)٣())وهذا باب واسع وال بد يف الغرية من كراهة ما يغار منه وبغضه ،)٢("حرم عليه

علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضـيه  : ة، أم بأي معقولبأي كتاب، أم بأي سن:((-:-ويقول ابن القيم
ليس يف شيء منها األمر  ، وأدلة املعقولغ هذا كتاب اهللا، وسنة رسوله! ويقدره؟ بل جبواز ذلك، فضالً عن وجوبه؟

  .بذلك، وال إباحته

ألقضيته فال نرضى بكل قضاء كما ال يرضى به القاضي . بل من املقضي ما يرضى به، ومنه ما يسخطه وميقته
، )٤())بل من القضاء ما يسخطه، كما أن من األعيان املقضية ما يغضب عليه، وميقت عليه، ويلعـن ويـذم  . سبحانه

من القضاء ما يؤمر بالرضا به، ومنه ما ينهى عن الرضا به، فالقضاء الذي حيبه اهللا ويرضاه نرضى به، والـذي  ((فـ
      .)١())يبغضه ويسخطه ال نرضى به

معىن قضاء اهللا على املعىن الكوين فقط، دون املعىن الشرعي، فباطل، وقد تقدم أن القضاء يف  الرازي وأما حصر
��m��h��g��f:،  وشرعي ديين كقوله ١٢: فصلت ��m��E��D��C��B��Al:كوين قدري كقوله: كتاب اهللا نوعان

����l��k��j��il ٢(٢٣: اإلسراء(.  

ل اإلشكال؛ ألن أصول مذهبه األشعري الذي سرى عليه جتعل حمبة الرب مث إن جوابه على املعتزلة بذلك مل يز
تعاىل، ورضاه ومشيئته واحدة، فكل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه، وإذا كان الكون حمبوبا له مرضيا، فنحن حنب 

  . )٣(!ما أحبه، ونرضى ما رضيه، فعاد اإلشكال

                                           

 . ٢/٦١٨، مسلم، كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف، ٢٠٦البخاري، كتاب الكسوف، باب الصدقة يف الكسوف،  )١(
 . ٤/٢١١٤، مسلم، كتاب التوبة، باب غرية اهللا تعاىل، وحترمي الفواحش، ١١٣٣البخاري، كتاب النكاح، باب الغرية،  )٢(
 . ١٩٢-٨/١٩٠جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٢٥٨ويةشرح العقيدة الطحا: وانظر. دار الكتاب العريب. ، ط١/٢٦٨مدارج السالكني )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٧٦٢شفاء العليل )١(
 . من هذا البحث ١٤٦-١٤٥، ٣٨صفحة: راجع )٢(
 .دار الكتاب العريب. ، ط٢/١٨٧مدارج السالكني: انظر )٣(
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هو صفة اهللا ال باملقضي، فإن هذا إمنا يصح على قول مـن  بأن نرضى بالقضاء الذي  وأما جوابه عن املعتزلة
جيعل القضاء غري املقضي، والفعل غري املفعول، واخللق غري املخلوق، وأما الرازي فلم يفرق بينهما، بل زعم أن الفعل 

  .)١(!؟عني املفعول، واخللق عني املخلوق، فكيف يصح هذا اجلواب على أصله

إنـا نرضـى   : أم قـالوا :((فقال -:-بين ضعفه شيخ اإلسالم ابن تيمية مث إن هذا اجلواب ضعيف، وقد
  .  )٢())بالقضاء الذي هو صفة اهللا أو فعله، وال نرضى باملقضي الذي هو مفعوله، ويف هذا اجلواب ضعف

بالرضا بالقضاء الذي هو وصف اهللا وفعله، ال باملقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج : وأما من قال:((وقال
عن مقصود الكالم، فإن الكالم ليس يف الرضا فيما يقوم بذات الرب تعاىل من صفاته وأفعاله، وإمنا الكـالم يف   منه

  .)٣())الرضا مبفعوالته

  !وذا يتبني القول احلق يف املسألة، ويتضح بطالن كل من قول املعتزلة، والرازي

  : من الكافر، وال يريد منه إال الكفرالرد على الرازي يف زعمه أن اهللا ال يريد اإلميان : خامساً

أراد اإلميان من الكافر، فمنشأ غلطه  ألملا جعل الرازي اإلرادة نوعا واحدا مرادفًا للمشيئة، نفى أن يكون اهللا 
 قريره أن، واحلق كما سبق ت)٤(أنه مل جيعل اإلرادة إال نوعا واحدا، ومل يميز بني إرادة اهللا ملا خيلقه، وإرادته ملا يأمر به

وهـي  : إرادة دينية، وهي املقارنة لألمر والنهي، واحلب والبغض، والرضا والغضب، وإرادة كونيـة : اإلرادة نوعان
   . )١( املقارنة للقضاء والقدر، واخللق والقدرة

ذلك مـن  أراد من الكافر اإلميان إرادة دينية شرعية، ومل يرد منه اإلميان إرادة كونية قدرية، ملا له يف  ألفاهللا 
تتناول ما حدث من الطاعات واملعاصي دون ما مل حيدث الكونية اإلرادة احلكمة، ولو أراده منه ذه اإلرادة لوقع، ف

، اا ما أراد بـه تشـريع  منه تقدير اهللا والسعيد من أراد ،تتناول الطاعات حدثت أو مل حتدث إلرادة الدينية كما أن ا
ا موالعبد الشقي من أراد به تقديرفمن نظر إىل األعمال  ،واحلكم جيري على وفق هاتني اإلرادتني ،اا مل يرد به تشريع

اتني العينني كان بصري٢(أو الشرع دون القدر كان أعور ،ا ومن نظر إىل القدر دون الشرع(.  

إلرادة وال تعارض بني نصوص اإلرادة الكونية القدرية واملشيئة العامة، املتعلقة بالقدر واخللـق، ونصـوص ا  
الدينية، املتعلقة باألمر والنهي، واحلب والبغض والرضا والغضب، إذ أن كالً منهما من اهللا تعاىل، فمقـدر األقـدار   

إنه ال تعـارض البتـة،   ! سبحانه، هو الذي شرع الشرائع وكلف العباد، فكيف يكون بني القدر والشرع تعارض؟
واء، وأتباع إبليس واملشركني يف احتجاجهم بالشرع علـى  ودعوى التعارض إمنا وقعت من املغرضني أصحاب األه

                                           

 . دار الكتاب العريب. ، ط٢/١٨٧، ٢٦٩-١/٢٦٨مكتبة العبيكان، مدارج السالكني. ، ط٢/٧٦٢شفاء العليل: انظر )١(
 . ٤٠٤قامةاالست )٢(
 . ٤٣-١٠/٤٢جمموعة الفتاوى )٣(
 .  ٣٠٧، التسعينية٥/٣١٢ منهاج السنة: انظر)٤(
 . ٧/٧٢منهاج السنة: وانظر. ٣٠٧االستقامة،  )١(
 . ٨/١٩٨جمموعة الفتاوى )٢(
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إنكار القدر، أو بالقدر على إنكار الشرع، واملسلمون على مر العصور، مل يكن عنهم هذا التعارض، بل مجعوا بـني  
  .  )١(التسليم هللا يف شرعه وأمره، والتصديق له يف قضاءه وقدره

قدر، وكيف يريد اهللا أمرا إرادة كونية كالكفر واملعاصي، مث ال و ملا توهم الرازي وجود تعارض بني األمر وال
  .)٢(حيبها، وال يرضاها وال يريدها دينا، خرج من هذا املأزق بإنكار احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا وأوامره

هذا حـق ال  وأدلة الرازي اليت استدل ا على قوله ال خترج وال تزيد عن إثبات مشيئة اهللا وإرادته الكونية، و
اعتراض عليه، وهو يناقض استدالل املعتزلة بالنصوص اليت تثبت إرادة اهللا الدينية، وهي حق بال شك، وخطأ كل من 
اجلانبني أنه متسك جبزء من احلق وأنكر ما مع اآلخر، فآمن ببعض الكتاب، وحرف بعضه، وضرب كتاب اهللا بعضه 

  !ببعض

الدينية، فهـو  اإلرادة الكونية على وجه ينفي به اإلرادة مصلحة إثبات  أدلته يفنصب  وذا يتبني أن الرازي 
، وهذا باطل إذا الواجب اإلقرار بكلتا اإلرادتني، واإلميان بالكتاب كله، فليس مع يف نفي األخرى إحدامهايستفيد من 

اليت ميلكها كـل مـن الـرازي    الرازي دليل واحد صحيح يبطل ما مع املعتزلة من براهني اإلرادة الدينية، فإن األدلة 
واملعتزلة، يصح احتجاجه ا لنفسه، ولكن ال يصح أن حيتج ا على غريه، واخلطأ الذي وقع فيه كل منهما أم ظنوا 
أن أدلتهم يبطل بعضها البعض، وهذا ليس صحيحا، فإا تكمل بعضها البعض لتعطينا املعىن العام لإلرادة بنوعيهـا  

 يلزم من صحة ما مع كل منهما من براهني فساد ما مع اآلخر؛ ألن ما مع كل منهما صـحيح  الديين والكوين، وال
  . )١(وحجة يف بابه

فمن نفى اإلرادة الشرعية األمرية، فهو جـربي ضـال    والقرآن قد جاء ببيان اإلرادتني، فيجب اإلميان ما،
  . )٢(مبتدع، ومن نفى اإلرادة الكونية القدرية فهو قدري ضال مبتدع

  :بيان العالقة بني اإلرادة واألمر، والرد على موقف الرازي منهايف : سادسا

 املعتزلة إىل أن األمـر يسـتلزم اإلرادة،   فذهبت مسألة األمر واإلرادة بني املعتزلة واألشاعرة، اخلالف يف وقع
 تعاىل مل يرد املعاصي، والقبائح وجعلت هذا دليالً على خروج أفعال العباد عن قدرة اهللا ومشيئته وقضائه وقدره، فاهللا

  .اإلرادة ألنه مل يأمر ا، وذهبت األشاعرة إىل أن األمر ال يستلزم

إن األمر ال يتضـمن  : اإلرادة، فاألشاعرة الذين قالوا أنواع وكال الطائفتني اقتصر نظرهم على نوع واحد من
إن : شيئة، واليت تتضمن اخللق والتقدير، واملعتزلة الذين قـالوا اإلرادة مل يثبتوا إال اإلرادة الكونية القدرية اليت مبعىن امل

األمر يتضمن اإلرادة، وأخرجوا أفعال العباد عن قدرة اهللا ومشيئته، مل يثبتوا إال اإلرادة الدينية الشرعية اليت تتضـمن  
  .احملبة والرضا

                                           

 . ٤١٠-٤٠٩القضاء والقدر للمجمود )١(
 . ٢٩١، القضاء والقدر للمحمود٣/١٣١٥موقف شيخ اإلسالم من األشاعرة: انظر )٢(
 . ٦٤٢-٦/٦٤٠الفتاوى الكربى: وانظر. ١٧٨قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي )١(
 . ٤٠٥-١٣/٤٠٤الدرر السنية يف األجوبة النجدية )٢(
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ع، وإرادة تتعلق باخللق والقضـاء  إرادة تتعلق باألمر والتشري: أن اإلرادة يف كتاب اهللا نوعان: والتحقيق
والتقدير، فإرادة األمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به، وهي املتضمنة للمحبة والرضا، وهي اإلرادة الدينيـة،  
وإرادة اخللق أن يريد هو خلق ما حيدثه من أفعال العباد وغريها، وهي اإلرادة الكونيـة القدريـة الـيت مبعـىن     

اهللا وأعانه على فعل املأمور، كان ذلك املأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاًء وخلقًا وحمبـة،   فمن أمره ،)١(املشيئة
ومن مل يعنه على فعل املأمور كان ذلك املأمور قد تعلق به أمره، ومل يتعلق . فكان مرادا جبهة اخللق، ومرادا جبهة األمر

  . )٢(صول احلكمة املقتضية خللق ضدهبه خلقه، لعدم احلكمة املقتضية لتعلق اخللق به، وحل

وقد يأمر مبا ال  ،اا ودينفإنه ال يأمر إال مبا يريده شرع ،وال يستلزم اإلرادة الكونية ،األمر يستلزم اإلرادة الدينيةف
يريده كونا كإميانا وقدر من أمره ومل يوفقه لإلميان مراد له دينذلك أمر خليله بذبح ابنه ومللو ،اا ال كون ا يرده كون

اوقدر، وأمر رسوله خبمسني صالة ومل يرد ذلك كونفإنه  ؛ا وبني هذين األمرين وأمر من مل يؤمن باإلميان فرقا وقدر
وكذلك أمره حممد  ،وإمنا أحب منه عزمه على االمتثال وأن يوطن نفسه عليه ،سبحانه مل حيب من إبراهيم ذبح ولده

أمر من علم أنه ال يؤمن باإلميان فإنه سبحانه حيب من عباده أن يؤمنـوا بـه    وأما ،ليلة اإلسراء خبمسني صالة غ
فلم  ،وخذل بعضهم فلم يعنه ومل يوفقه ،ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له ،وبرسله

  . )١(وحصلت من األمر بالذبح ،حتصل مصلحة األمر منهم

 مل يرد منه اإلميان أل زول اخلرب بعدم إميانه، فإنه غري مأمور باإلميان، فاهللاوأما أبو هلب بعد نزول آية املسد، ون
إمنا هو قبل باإلميان وخطابه -،، وال يوجه له اخلطاب الشرعي أصالً) إرادة شرعية(، وال )إرادة كونية ( يف هذه احلالة 

لب منه اإلميان حينذاك، وكذلك األقوام طومثله كمثل فرعون عندما أدركه الغرق، فهذا ال ي -نزول اخلرب وليس بعده
  .)٢(ال خياطبون باإلميان مفإندما يرتل م العذاب ويعاينونه ع

يف بيان أن إثبات مشيئة اهللا العامة النافذة، وقدرته الشاملة ال يقتضي اجلـرب  : الوجه السابع
  :ونفي االختيار

  : ي اجلرب وسلب االختيار من وجوهإثبات مشيئة اهللا العامة النافذة وقدرته الشاملة ال يقتض

هذا االعتقاد من الغلو املبتدع يف الدين، فاجلربية غلو يف إثبات مشيئة اهللا وقدرته حىت أنكروا  أن :الوجه األول
، والرب يتعاىل عنه، فلم يثبتوا قدرة !أن يكون لغريه مشيئة أو قدرة مؤثرة أو فعالً، وجعلوا ذلك حماالً وعجزا وشركًا

                                           

، ١٨٠، ١٧٣-١٦٨، ١٥٨-١٥٦، ٢٠-٣/١٦، منـهاج السـنة  ٤٧٨-٤٧٦، ١٩٨-١٩٧، ٤٤-٨/٤٣جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 . ١١٧-١١٣، شرح العقيدة الطحاوية٤٧١-٨/٤٦٨عارض، درء الت٤١٦-٤١١، ٥/٣١٢، ٧٣-٧/٧٢
 .١١٦شرح العقيدة الطحاوية )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٧٣٧-٢/٧٣٦، ١٩٠-١/١٨٩شفاء العليل: وانظر. مكتبة العبيكان. ، ط٧٦٩-٢/٧٦٨شفاء العليل )١(
 . ٨/٣٠٢جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
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عاىل على أن جيعل أحد عباده قادرا مريدا فاعالً خمتارا، فرجع تعظيمهم لقدرة اهللا إىل وينها، ومل يعلموا أن مشيئة هللا ت
  .)١(العباد وأفعاهلم مىت ثبتت مبشيئة اهللا كان أعظم إلجالل اهللا وتقديسه، فمواقع الغلو أساس البدعة، نسأل اهللا السالمة

 د أن مشيئة اهللا العامة النافذة وقدرته الشاملة تقتضي اجلرب، وسـلب االختيـار،  أحأنه مل يقل  :الوجه الثاين
اهللا لعبده مشيئة للفعل، وقدرة عليه، وجعله فاعالً للفعل بقدرته ومشيئته، اليت خلقها  ثبتأوكيف يكون كذلك وقد 

رادة للعبد، مرادة للرب، وكون فيه، فقدرة العبد مقدورة للرب، ال أا نفس قدرة الرب، وكذلك إرادة العبد، هي إ
  . )٢( مشيئة العبد وقدرته حماطة مبشيئة الرب وقدرته العامة ال يقتضي كون العبد جمبورا ال قدرة له وال اختيار

بقدرة اهللا على عني العبد، وبين أنه سبحانه  ا أبا مسعود البدري حني أخربغ  أن النيب :الوجه الثالث
مل ينف قدرة العبد، ومشيئته، وهذا فيه تأكيد على إثبات قدرة العبد، وأن اإلميان بقدرة  وتعاىل أقدر منه على عبده،

  . اهللا الشاملة ال يستلزم اجلرب، ونفي االختيار، بل يدفع إىل اخلوف من اهللا واحلذر من بطشه وانتقامه

إنكار مشـيئة اهللا العامـة   أن إنكار مشيئة العبد وقدرته واختياره إنكار للضروريات، كما أن  :رابعالوجه ال
وقدرته الشاملة خمالفة للعلم الضروري، واحلق ما عليه أهل السنة الذين أثبتوا أن العبد مريد قادر خمتار، وأن اهللا جعله 

  .)١(مريدا قادرا خمتارا

ختيار، مبين أن إثبات مشيئة اهللا العامة النافذة وقدرته الشاملة يقتضي اجلرب وسلب اال أن توهم :الوجه اخلامس
، فقد ظنت املعتزلة أنه لو كان الفعل )٢(على تقدير شيء حمال، وتصور فاسد، وهو تقدير تعارض اإلرادتني والقدرتني

أن يكـون موجـودا   : مقدورا هلما للزم إذا أراده أحدمها وكرهه اآلخر، مثل أن يريد الرب حتريكه ويكرهه العبـد 
فلو كـان   ،العدم عند توفر صارفه ىوأن يبقي عل ،عند توفر دواعي القادر من شأنه أن يوجدمعدوما؛ ألن املقدور 

وال يوجد لتحقق  ،ا هللا لكان إذا أراد اهللا وقوعه وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق الدواعيقدورم مقدور العبد
  .الصارف وهو حمال

إذ لو شاء وقوعه  ،ا لوقوعهن يكون اهللا مريدفإن ما مل يرده العبد من أفعاله ميتنع أ ،منع هذا التقدير :واجلواب
ا لهجلعل العبد مريد، فإذا مل جيعله مريد٣(لم أنه مل يشأها له ع(.   

أنه لو كان للعبد مراد وللرب مراد، فلو حصل مراد العبد دون (:وكذلك اجلربية احتجوا مبا ذكره الرازي بقوله
  .)٤()وهو حمال. والرب ضعيفاً عاجزاًمراد الرب، للزم أن يكون العبد كامالً قادراً 

                                           

 . ٧/١٥٢القاسم العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب: انظر )١(
، قدرة اهللا تعاىل، وقدرة العبد بني السلف وخمالفيهم، عرض ونقـد يف  ٨/٤٩٧، جمموعة الفتاوى٢٤١-٣/٢٣٩منهاج السنة: انظر )٢(

 . ٢٠٧-٢٠٤ضوء الكتاب والسنة،
 . ٢٣٧-٣/٢٣٦منهاج السنة: انظر )١(
، جهود شيخ اإلسـالم  ٥٩٠-٥٨٨نقد يف ضوء الكتاب والسنة،قدرة اهللا تعاىل، وقدرة العبد بني السلف وخمالفيهم، عرض و: انظر )٢(

 . ١٦٦-١/١٦٤ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر
 . ٨٣-١/٨٢درء تعارض العقل والنقل )٣(
 ).  ٨ص٢٧ج٩مج(، التفسري الكبري٩٥معامل أصول الدين: ، وانظر٦١-٦٠املسائل اخلمسون  )٤(
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ألن املانع من وقوع مراد  ؛وهو حمال ،افإما أن ميتنعا مع: وأراد العبد تسكينه ،ذا أراد اهللا حتريك جسمإ :وقوله
أو يقع أحدمها  ،وهو حمال ،اأو لوقعا مع ،وهو حمال ،اا لوجدا معفلو امتنعا مع ،كل واحد منهما هو وجود مراد اآلخر

قبـل  يال  والشيء الواحد حقيقة ،املقدور الواحدألن القدرتني متساويتان يف االستقالل بالتأثري يف ذلك  ؛باطل وهو
وإمنا التفاوت يف أمور خارجية عن هذا  ،السوية ىاقتضاء وجود ذلك املقدور عل فإذن القدرتان بالنسبة إىل ،التفاوت

   .)١(وإذا كان كذلك امتنع الترجيح ،املعىن

ا ألن جيعله وجيعل العبد مريد ،عندهم أن يريد اهللا حتريك جسم أهل السنة ميتنعف باطلةهذه احلجة : ابواجلو
فإن اإلرادة اجلازمة مع القدرة تستلزم وجود املقدور ؛ذلك ىا مع قدرته علساكن، ا مع قدرته لزم فلو جعله الرب مريد

ا بل ما شاء اهللا وجوده جيعل القادر عليه مريـد  ،وهذا ممتنع ،فيكون العبد يشاء ماال يشاء اهللا وجوده ،وجود مقدوره
  .)٢(ا ملا يناقض مراد الربال جيعله مريد ،لوجوده

فإن العبد إذا شاء أن  ،وهذا ممتنع ،تناقض اإلرادتني ىيتان علنما مبإف ،باطلةكلتا احلجتني أن : اخلالصةو
�����m�m�m�m��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º:تعـاىل كما قـال  ،حىت يشـاء اهللا مشـيئته   أهيكون شيء مل يش

ÈÇÈÇÈÇÈÇllll وما مل يشأ مل يكن ،وما شاء اهللا كان، ٢٩ - ٢٨: التكوير، وإذا جعل  ،ا لهفإذا شاءه اهللا جعل العبد شائي
ا له غري مريد لهالعبد كاره، ا لهمل يكن هو يف هذه احلال شائي.   

وهذا نقلوه من تقدير ربني  ،وهذا تقدير ممتنع ،وكراهة العبد له ،هتقدير مشيئة اهللا ل ىفهم بنوا الدليل عل 
ن فعل إ :ا وهلذا إذا قيلهللا وال ند ليس هو مثالً ،ألن العبد خملوق هللا هو ومجيع مفعوالته ؛وهو قياس باطل ،وإهلني

فاهللا قـادر   ،ادته خملوقه هللاوإر ،بل قدرة العبد خملوقة هللا ،مل يرد به بني قادرين مستقلني ،العبد مقدور بني قادرين
   .)١(فلم يكن هذا نظري ذاك ،وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفعله ،اوالعبد قادر جبعل اهللا له قادر ،مستقل

فعدم تعارض القدرتني، واإلرادتني، من قدرة اهللا تعاىل وإرادته اليت ال يتخلف مرادها، فإذا أراد اهللا شيئًا 
  .)٢(ادرا عليهجعل العبد مريدا له، ق

وذا يتبني أنه ال تعارض بني اإلرادتني، وال بني القدرتني أصالً؛ ألن مشيئة اهللا وقدرته عامة شاملة، ومشيئة 
العبد وقدرته حمدودة مقيدة مبشيئة اهللا، وال منافاة بني املقيد واملطلق، وبني العام واخلاص؛ ألن نفس مشـيئة العبـد   

هللا رب العاملني جعل العباد قادرين، خمتارين، مريدين، فاملشيئة العامة، والقدرة الشاملة  وقدرته هي من اهللا، فهو الذي
  .)٣(وحده، واملشيئة والقدرة احملدودة املقيدة باملشيئة العامة هي مشيئة اإلنسان

  . وذا يبطل احتجاج الرازي مبشيئة اهللا العامة النافذة وقدرته الشاملة على اجلرب، ونفي االختيار
                                           

 .اثمكتبة دار التر. ، ط٤٥٨-٤٥٧احملصل: انظر )١(
 . ٨٥-١/٨٤درء تعارض العقل والنقل) ٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٣٧، شفاء العليل٨٦-١/٨٥درء تعارض العقل والنقل: انظر)١(
 .١٦٧-١/١٦٦جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر: انظر)٢(
ألثيويب لكتاب اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجيـة، الكتـاب   ، دراسة الدكتور عثمان ا٢٦٦القضاء والقدر، لعبد الكرمي اخلطيب:انظر )٣(

 . ١/٣٠١، اآلثار الواردة عن السلف يف القضاء والقدر من خالل تفسري الطربي، ٢٠٧-١/٢٠٦، )القدر(الثاين، 
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: نقد موقف الرازي من املرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقـدر : املطلب الرابع
  . على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة -خلق أفعال العباد–مرتبة اخللق 

  :خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمور جمملها ما يلي  

، دون غريه ىل هو اخلالق جلميع أعمال العبادأن اهللا تعااإلقرار ب حصر معىن القدر الذي جيب اإلميان به على - ١
 !من املراتب مث  تناقض وزعم أن اإلقرار خبلق أعمال العباد ليس داخالً يف ماهية اإلميان

 !ألفعال العباد اجلرب ونفي االختيار ألفهم من خلق اهللا  - ٢
 !زعم أن تأثري قدرة العبد يف حدوث الفعل حمال - ٣
، وصرح بأن احلق هو اجلرب، وأنكر العلم الضروري بأن العبد درته يف فعلهنفى مكنة العبد واختياره، وتأثري ق - ٤

 .موجد لفعل نفسه
 !أثبت الكسب على وجه خيدم فكرة اجلرب - ٥
طريق إثبات خلق اهللا ألفعال العباد، حيث قصره على العقل فحسب، فاستدل بالعقل اعتمـادا، وبالنقـل    - ٦

 !اعتضادا
 !!فرق العقالء، وأن القول باجلرب لزوما ال حميص عنه زعم أنه ال مندوحة عن اجلرب ألحد من - ٧
 ! بناًء على إرسائه للجرب ونفي االختيار؛ نفى احلكمة والتعليل، وحتسني العقل وتقبيحه - ٨
، ومل يشر إىل القدرية األوائل، مث اضـطرب  )القدرية األواخر(تعريفه للقدرية، حيث قصرهم على املعتزلة،  - ٩

لقدرية، وحصر معىن القدرية على النافني لقدرة اهللا على اإلحيـاء واإلماتـة،   وأخرج املعتزلة عن مسمى ا
: وغريها من احلوادث، الزاعمني بأن احلوادث كلها حادثة بالكواكب واتصاالا، والنافني للتكـاليف، أي 

 !   اإلباحية
برر مذهبهم، وقال بقوهلم، تأثره باملعتزلة يف إخراجهم أفعال العباد عن خلق اهللا، حيث التمس العذر إليهم، و - ١٠

 !بل جنح إىل قول الثنوية
 ،وحبسب العلوم النظرية ،وقعت يف حيز التعارض حبسب العلوم الضرورية زعمه بأن مسألة خلق أفعال العباد - ١١

ومن  ؛وحبسب الدالئل السمعية ،وحبسب التوحيد والترتيه ،إىل قدرته وحكمته اوحبسب تعظيم اهللا تعاىل نظر
 !رابهمث حريته واضط

بعون اهللا -هذه جممل األمور اليت خالف فيها الرازي السلف الصاحل يف موقفه من خلق أفعال العباد، وسيكون 
  :الرد عليه من وجوه -تعاىل

  : يف بيان مكانة اإلميان خبلق اهللا ألفعال العباد من القدر: الوجه األول
  :وتتضح هذه املكانة بأمرين

  . اهللا ألفعال العباد، أصل من أصول اإلميان بالقدرأن اإلميان خبلق : األمر األول

  :وقد أكد على هذا املعىن األئمة
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قدرة اهللا تعاىل وعلمـه ومشـيئته    -عند حزب اهللا ورسوله :أي–والقدر عندهم ((:-:-ابن القيميقول 
  . )١( ))وخلقه

ومشـيئته   ،وقدرتـه  ،ويتضمن هذا األصل من إثبات علم اهللا((:عن اإلميان بالقدر -:-ويقول ابن تيمية
  .)٢())ما هو من أصول اإلميان: وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ،وربوبيته ،ووحدانيته

بل قد عد العلماء اإلميان خبلق اهللا لكل شيء ومن ذلك أفعال العباد املرتبة الرابعة  من مراتب اإلميان بالقضاء 
 ، خريه وشـره  بالقدر –أهل السنة واجلماعة –الناجية  وتؤمن الفرقة ((:-:-والقدر، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

وقدرتـه   ،النافذة تعاىل فهو مشيئة اهللا: أما الدرجة الثانيةو: ...على درجتني كل درجة تتضمن شيئني واإلميان بالقدر
سكون إال  وأنه ما يف السموات واألرض من حركة وال ،وهو اإلميان بأن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن ،الشاملة

وأنه سبحانه وتعاىل على كل شـيء قـدير مـن املوجـودات      ،ال يكون يف ملكه إال ما يريد ،مبشيئة اهللا سبحانه
  . )١( ))ال خالق غريه وال رب سواه ،فما من خملوق يف األرض وال يف السماء إال اهللا خالقه سبحانه، واملعدومات

وهي أربع ، اليت من مل يؤمن ا مل يؤمن بالقضاء والقدر مراتب القضاء والقدريف  ((:-:-ويقول ابن القيم 
مشيئته : كتابته هلا قبل كوا، املرتبة الثالثة: ، املرتبة الثانيةالرب سبحانه باألشياء قبل كوا معل :املرتبة األوىل :مراتب

  .)٢())خلقه هلا: ، املرتبة الرابعةهلا

وهي خلق اهللا تعاىل ألفعال املكلفني، ودخوهلا حتت قدرته : قدراملرتبة الرابعة من مراتب القضاء وال:((ويقول
  . )٣())ومشيئته، كما دخلت علمه وكتابه

أن من أنكر خلق اهللا ألفعال العباد، وأقر بتقدم العلم واخلرب والكتابة، فهو مبتدع، ضال، يهجر : األمر الثاين
  : وال يكفر

صار مجهور  ،لقدر؛ ودخل فيه كثري من أهل النظر والعبادملا اشتهر الكالم يف ا:((-:-يقول شيخ اإلسالم
لكنهم ليسوا مبرتلة أولئـك؛   ،فهم مبتدعون ضالون ...وإمنا ينكرون عموم املشيئة واخللق ،القدرية يقرون بتقدم العلم

ن لكن من كـا  ،ومسلم جلماعة منهم وأخرج البخاري. ويف هؤالء خلق كثري من العلماء والعباد كتب عنهم العلم
أن من كان داعية إىل بدعة فإنـه يسـتحق   : وهذا مذهب فقهاء أهل احلديث كأمحد وغريه .داعية إليه مل خيرجوا له

ؤخذ ال ي، هجر فال يكون له مرتبة يف الدينا وأقل عقوبته أن يوإن كان يف الباطن جمتهد ،العقوبة لدفع ضرره عن الناس
خرج أهل الصحيح وهلذا مل ي ؛ومذهب مالك قريب من هذا. وحنو ذلك ،قبل شهادتهوال ت ،ستقضىوال ي ،عنه العلم

                                           

 .مكتبة العبيكان.، ط١/٢٠١شفاء العليل)١(
 . ٣/١١٢جمموعة الفتاوى )٢(
 . ١٥٠-٣/١٤٨، جمموعة الفتاوى٤٠٥-١/٤٠٤ل الكربى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية،العقيدة الواسطية، ضمن جمموعة الرسائ)١(
 . مكتبة العبيكان.،ط١/١٣٣شفاء العليل )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٩٣شفاء العليل: وانظر. مكتبة العبيكان.، ط١/٢٠٣شفاء العليل )٣(
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 ،واخلوارج ،واملرجئة ،ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثري ممن كان يرى يف الباطن رأي القدرية ،ملن كان داعية
   .)١())لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة: وقال أمحد .والشيعة

وهذا ألن مسألة خلق أفعال العبـاد  : ((خ اإلسالم سبب هذا التفريق بني حكم الفريقني، فقالوقد وضح شي
فقد أخطأ فيها كثري ممن رد عليهم  ،وكما أن القدرية من املعتزلة وغريهم أخطئوا فيها ،وإرادة الكائنات مسألة مشكلة

ونفوا رمحته  ،فنفوا حكمة اهللا يف خلقه وأمره ،وأتباعه جهم بن صفوانفإم سلكوا يف الرد عليهم مسلك ، أو أكثرهم
ا وجحدوا من احلقائق املوجودة يف خملوقاته وشرائعه ما صار ذلك سبب ،اا وأمرونفوا ما جعله من األسباب خلقً ،بعباده

لقول الذي إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة يف القدر هو ا ،لنفور أكثر العقالء الذين فهموا قوهلم عما يظنونه السنة
  . )٢())ابتدعه جهم

وذا ظهرت مكانة اإلميان خبلق اهللا ألفعال العباد من اإلميان بالقدر، إذ اإلميان ذه املرتبة أصل من أصـول  
إخراج اإلميان خبلق اهللا ألفعال العباد من ماهيـة   وبه يبطل ما قرره الرازي من  اإلميان بالقدر، ومنكرها مبتدع ضال،

  !اإلميان

   : أدلة ثبوت خلق اهللا ألفعال العباد: الثاين الوجه
يف ذكـر   :((-:-وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل واالعتبار والفطرة، يقول ابن القيم

وهذا أمر متفـق  ، وهي مرتبة خلق اهللا سبحانه األعمال وتكوينه وإجياده هلا ،والقدر املرتبة الرابعة من مراتب القضاء
والفطـر  ودلـت عليـه أدلـة العقـول      ،وعليه اتفقت الكتب اإلهلية ،عليهم وسالمهاهللا  صلواتلرسل عليه بني ا
  : وفيما يلي عرض األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل. )١())واالعتبار

 :األدلة من الكتاب والسنة-أ

 :األدلة من القرآن الكرمي-١

، وهذا عام ال خيرج عنه شيء من ٦٢: الزمر ��m��������f��e���d��cb��a��`���_�����i��h��gl:قوله تعاىل -
أعيان، وأفعال، واهللا سبحانه هو اخلالق ألعيانه وما يصدر عنها من األفعال، : العامل، والعامل قسمان

كما أنه العامل بتفاصيل ذلك، فال خيرج شيء منه عن علمه، وال عـن قدرتـه، وال عـن خلقـه     
 . )٢(ومشيئته

[��^��_��`����m\�����j��i��h��g��f��e��d���c��b��a:قوله تعـاىل  -

n��m��l���k �lفأخرب أنه هو الذي جعل السرابيل، وهي الدروع والثياب ٨١: النحل ،

                                           

   .٤٨٦-١٢/٤٨٥جمموعة الفتاوى: وانظر. ٣٨٦-٧/٣٨٥جمموعة الفتاوى )١(
 . ١٣٣-١/١٣٢جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر: وانظر. ٧/٣٨٦جمموعة الفتاوى )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٩٣شفاء العليل )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٠٣شفاء العليل: انظر )٢(
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املصنوعة، ومادا ال تسمى سرابيل، وال تسمى بذلك إال بعد أن حتلها صنعة اآلدميني وعملهم، فإذا 
 .)١(را ومادا وهيئااكانت جمعولة هللا فهي خملوقة له جبملتها صو

، ٤٢ – ٤١: يـس  ��m��P��O��N��M��L��K���J��I����H��G��F��E��D��C��B��Al:قوله تعـاىل  -
 . فأخرب سبحانه أنه خالق الفلك املصنوع للعباد

�:، وقولـه عـن آل فرعـون   ٧٣: األنبياء �m��D��C��B��Al: قوله تعاىل عن أئمة اهلدى -
m¡�����~��}��| �lخرب سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة اخلري يدعون ، فأ٤١: القصص

 . )٢(إىل اهلدى، وأئمة الشر يدعون إىل النار، فتلك اإلمامة والدعوة جبعله، هي جمعولة له، وفعل هلم

، فاآلية دالـة  ١٤ – ١٣: امللـك  ��m��O��N��M���L��K���J��I���H����G��FE����D��������C��B��Al:قوله تعاىل -
، كما هي دالة على علمه سبحانه به، فخلقه سبحانه للشيء مـن أعظـم   دورعلى خلق ما يف الص

األدلة على علمه به، فإذا انتفى اخللق انتفى دليل العلم، فلم يبقى مع املعتزلة ما يدل علـى علمـه   
  .)١(سبحانه مبا تنطوي عليه الصدور، إذا كان غري خالق لذلك، وهذا من أعظم الكفر برب العاملني

  ..)٢(ك من اآليات الدالة على خلق اهللا ألفعال العبادإىل غري ذل

 :األدلة من السنة-٢

  .)٤(فأخرب أن الصانعات وأهلها خملوقة )٣("إن اهللا خلق كل صانع وصنعته : "غقوله  -

أن جيعله كذلك، ربه  غ، فسأل )٥(.."اابلك ره ،اارلك ذكّ ،ااررب اجعلين لك شكّ:" غ قوله -
 . ، وهذا يدل على خلق اهللا ألفعال العباد)٦(ية واقعة بإرادة العبد واختيارهوهذه كلها أفعال اختيار

 :ينقل التراب يوم اخلندقوهو  غ قوله -

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٠٦شفاء العليل )١(
 . تبة العبيكانمك. ، ط١/٢٠٧شفاء العليل )٢(
  . مكتبة العبيكان. ، ط٢٠٩-١/٢٠٨شفاء العليل: انظر)١(
 .   ٨٠-٧٧مكتبة العبيكان، القضاء والقدر للمحمود. ، ط٢٢٨-١/٢٠٣شفاء العليل: انظر)٢(
صم يف السنة، ، وابن أيب عا٢/٦٧، )١٢٥(أخرجه البخاري، يف كتابه خلق أفعال العباد، والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل، برقم )٣(

 . ظالل اجلنة يف ختريج السنة: ، وصححه، وصححه األلباين، انظر١/٧٧،)٨٥(،  واحلاكم يف املستدرك، برقم١٥٨، صفحة)٣٥٧(برقم
 .  ٢/٦٦خلق أفعال العباد، والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل، )٤(
، وابن ماجه، كتاب الـدعاء،  ))إسناده صحيح:((ر، وقال الشيح أمحد شاك٤٧٩-٢/٤٧٨،)١٩٩٧(أخرجه أمحد يف مسنده، برقم )٥(

، والترمذي، أبواب الـدعوات،  ٢/١١٩، وأبو داود،  كتاب الصالة، باب ما يقول الرجل إذا سلّم، ٤/٢٦٣، غ باب دعاء رسول اهللا
دار الغـرب   .، ط))هذا حديث حسن صـحيح :((، وقال٥١٨-٥/٥١٧باب يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة اهللا بعباده، 

صحيح سنن أيب : ، وصححه األلباين، انظر))هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:((، وقال١/٧٠٨،)١٩٦٢(اإلسالمي، واحلاكم،برقم
 . ١/٢٨٢داود

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢١٠شفاء العليل )٦(
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ــدينا  " ــا اهتـ ــوال اهللا مـ ــلينا     واهللا لـ ــدقنا وال صــ   .)١("وال تصــ

 .)٢(الصالةخالق العباد وأفعاهلم، ومنها؛ اهلداية والصدقة و ألوفيه دليل على أن اهللا                    

  ..)٣(إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على خلق اهللا ألفعال العباد

  : داللة اإلمجاع-ب

  : )١(وقد نقل اإلمجاع على ذلك مجع من أهل العلم

  . )٢())إن أفعال العباد خملوقة: مازلت أمسع أصحابنا يقولون:((-:-يقول البخاري

 أن أفعال العباد كلها خملوقـة هللا ..مجاع الصحابة والتابعنيما نقل من إ...سياق:((-:-)٣(الاللكائيويقول 

 غوهو مذهب أهل السنة واجلماعة يتوارثونه خلفًا عن سلف من لدن رسول اهللا ...طاعاا ومعاصيها أل
  . )٤())بال شك وال ريب

  . )٥())أفعال العباد خملوقة باتفاق سلف األمة وأئمتها:((-:-شيخ اإلسالم ويقول

  :لداللة العق-ج

داللة التقابل بني الكمال والنقص، وأن ترتيه اهللا عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال املطلـق هللا   -
تعاىل، ألنه لو مل يثبت هللا وصف الكمال لثبت ما يقابله من النقص، واهللا سبحانه وتعاىل مرته عـن  

 . )٦(النقص

العباد إثبات لكمال مشيئة اهللا وقدرته ومن املعلوم أن إثبات خلق اهللا لكل شيء ومن ذلك خلقه ألفعال 
وخلقه، وترتيه له عن النقص والعجز؛ ألن صفات الرب الالزمة له صفات كمال، فعدم شيء منها نقص 

                                           

ب اجلهاد والسري، باب غـزوة األحـزاب   ، ومسلم، كتا٨٤٦أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق وهي األحزاب،  )١(
 . ٣/١٤٣٠وهي اخلندق، 

 . ٨٣القضاء والقدر للمحمود )٢(
 . ٨٣-٨٠مكتبة العبيكان، القضاء والقدر للمحمود. ، ط٣٦١-١/٣٣٣شفاء العليل: انظر)٣(
 . ٨٣٤-٨٣١املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع : انظر )١(
 . ٢/٧٠،)١٣٢(رد على اجلهمية وأصحاب التعطيل، برقمخلق أفعال العباد، وال)٢(
إمام، حافظ، فقيه من فقهاء الشافعية، تويف أبو القاسم، هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي، الشافعي الاللكائي،  :الاللكائي)٣(

-١٧/٤١٩سري أعالم النـبالء، : انظر. اء اهللاكرامات أولي، أمساء رجال الصحيحني ،شرح السنة: ، من مؤلفاتهسنة مثان عشرة وأربع مئة
 . ٨/٧١األعالم للزركلي، ١٢/٤٦٥مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية،. ، ط٤٢٠

 . ٥٩٤ -٣/٥٨٩شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٤(
 .  ٨/٤٠٦جمموعة الفتاوى )٥(
 . ٥٤٦املعرفة يف اإلسالم، مصادرها، وجماالا،  )٦(
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، فال بد للعبد أن يثبت هللا ما جيب له من صفات الكمال، وينفي عنه ما جيب نفيه عنه مما )١(يتعاىل اهللا عنه
  . )٢(يضاد هذه احلال

وأن غريه ال يسـاويه يف   ،ن اهللا سبحانه أنه أحق بالكمال من غريهوقد بي:(( -:-اإلسالم يقول شيخ
ن أن اخللق صفة وقد بي، ١٧: النحل ��m���U��T��S��[��Z��Y��XW��Vl:يف مثل قوله تعاىل ،الكمال
  .)٣())وأن الذي خيلق أفضل من الذي ال خيلق وأن من عدل هذا ذا فقد ظلم ،كمال

لق واإلجياد القائم على مبدأ السببية من جهة أن احلوادث املعلوم حدوثها بالضرورة ال ميكن داللة اخل -
، وهـذا  ألأن يكون حدوثها ذاتيا وال أن توجد بال سبب، فال بد أن يكون هلا موجد وهـو اهللا  

ت اآلية ، فقد دل٣٥: الطور ��m��b��a��`��_��^��]����\��[��Zl:الدليل العقلي هو مقتضى قوله تعاىل
على بطالن إمكان أن يكون اخللق واإلجياد من غري موجد، وبطالن إمكان أن يكون اخللق ذاتيـا،  

والدليل يف كل ذلك هـو  . ودلت مبقتضى القسمة الضرورية على أن اهللا هو اخلالق جلميع الكائنات
ضرورة العقلية اليت مبدأ السببية الذي يقوم على امتناع احلدوث الذايت، أو بال سبب، ومستند ذلك ال

 .)١(ال ميكن الشك فيها أو تصور نقيضها

وبتنوع هذه الدالالت اليت هي ما بني كتاب وسنة وإمجاع وعقل وفطرة يبطل قول الرازي من أن الطريق إىل 
  .إثبات خلق اهللا ألفعال العباد هو العقل فحسب

، فهو يدل على ذلك يف أفعـال  كل ما دل يف بعض املوجودات أنه خملوق هللا:(( -:-يقول شيخ اإلسالم
أفعال العباد : من قال:..العباد، فيعلم بذلك كثرة األدلة وقوا على هذا املطلوب؛ وهلذا قال من قال من أئمة السلف

  . )٢())السماء واألرض مل خيلقها اهللا: مل خيلقها اهللا، مبرتلة من قال

  :ى إثبات اجلرب ونفي االختيارنقد شبهات الرازي العقلية والنقلية عل: الوجه الثالث
ألفعـال   غري موجدسبق البيان بأن الرازي نفى مكنة العبد واختياره، وتأثري قدرته يف فعله، وصرح بأن العبد 

بأن العبد موجد لفعل نفسه، وزعم بأن القول بذلك يعد غلوا يف القدر،  ، بل أكد ذلك بإنكار العلم الضرورينفسه
سني البصري، جلمعه بني هذا القول، وبني القول بأن الفعل موقوف على الداعي؛ والـذي  ومن مث تعجب من أيب احل

بعـون  -يعده الرازي بزعمه غلوا يف اجلرب، وقد استدل الرازي على مذهبه اجلربي باألدلة العقلية والنقلية، وسيكون 
  :الرد عليه من جوانب -اهللا

  

                                           

 . ٢/٣٣٩جمموعة الفتاوى )١(
 . ٤التدمرية، )٢(
 . ٦/٧٩جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٥١٧-٥١٦املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالا، : انظر )١(
 . ٢/١٦٢، اموعة العلية٦/١١٢جامع املسائل )٢(
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  .لضروري بأن العبد موجد لفعل نفسهالعلم ا الرازي الرد على إنكار: اجلانب األول

  . الرد على شبهات الرازي العقلية على إثبات اجلرب، ونفي االختيار: اجلانب الثاين

  .شبهات الرازي النقلية على إثبات اجلرب، ونفي االختيار علىالرد : اجلانب الثالث

  . ألحد من فرق العقالءال مندوحة عن اجلرب: إرساء الرازي للجرب بقوله على  الرد: اجلانب الرابع

  :العلم الضروري بأن العبد موجد لفعل نفسه الرازي الرد على إنكار: أوالً

أنكر الرازي العلم الضروري بأن العبد يوجد فعل نفسه، وأبطل دعوى الضرورة يف كون العبد موجدا ألفعاله 
  :من وجوه

 ،ضرورة ملا خالف فيه مجع عظيم من العقـالء هو املعلوم بال ة اإلنسانبقدر الفعل لو كان وقوعأنه  :األول
  !فكيف يقال إنه من الضروريات؟ !يستحيل عليهم اإلطباق على جحد الضروريات

والفرق بني  ،وال يعلم من نفسه أنه واقع بقدرته، ا لقدرتهمن نفسه وقوع الفعل مقارنأن العاقل يعلم  :الثاين
   !األمرين ظاهر

فإحداث اإلرادات فيه كإحداث لونـه وطولـه    ،ا بعد شيءإرادات العبد شيئًاهللا هو الذي حيدث أن :الثالث
وكان كما لو أراد أن يكون طوله  ،فلو أراد أن ال يريد ملا أمكنه ذلك ،مما ال صنع له فيه البتة ،وقصره وسواده وبياضه

متوقفة على مشيئة الرب هلـا  وكل إرادة من إراداته فهي  ،فهو مضطر إىل اإلرادة ،وقصره ولونه على غري ما هو عليه
 أثـر  أن الومن جهة  ،لزم القول باجلرب من هذه اجلهةيف ،فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة ،خبصوصها

  . إلرادة العبد وقدرته يف الفعل

أن العلم الضروري منعقد على افتقار الفعل املُحدث املمكن إىل مرجح، جيب وجوده عنده، فالفعـل   :الرابع
  !متوقف على الداعي، وهذا يقتضي الغلو يف اجلرب

تعجبه من أيب احلسني البصري؛ ألن اجلمع بني القول بأن العبد موجد فعل نفسه، وبني القول بـأن   :اخلامس
  ! إذ القول األول غلوا يف القدر، والقول الثاين غلوا يف اجلرب! الفعل متوقف على الداعي مجع بني النقيضني

هذا الكالم كله قشر ليس فيه لباب، وجمرد دعوى ال تفتقر إىل جواب، فهو كـالم  : يقالأن : واجلواب
  :، سفسطة ومتحكوهو عبارات ال حاصل حتتهامعتل، واستدالل خمتل، 

وجيد تفرقة  ،فإن ذلك هو املؤثر يف الفعل ،إن كل عاقل جيد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإراداته وداعيتهف 
ونسبة ذلك كله  ،ومقارنة طوله ولونه ومشه وغري ذلك من صفاته للفعل ،القدرة والداعية للفعل ضرورية بني مقارنة

وإمنـا   ،اهللا سبحانه أجرى العادة خبلق الفعل عند القدرة والداعي ال ماف !اجلربي إىل الفعل نسبة واحدةالرازي عند 
اقترن الداعي والقدرة بالفعل اقتراناا جمرد!  

ا وال ريب أن من نظر إىل تصرفات العقالء ومعامالم مع بعضهم بعض ،قدح يف الضروريات ومعلوم أن هذا 
 ،طلب عامل باالضطرار أن املطلوب منه الفعل هو احملصل له الواقع بقدرته وإراداته ،وجدهم يطلبون الفعل من غريهم

 ،تارة يوخبونهو ،تارة يزجرونهطونه تارة وفيع ،وحيتالون عليه بكل حيلة ،ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل لطيفة
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وهذا  !؟فما لك ال تفعل كما فعل ،ويقولون قد فعل فالن كذا ،ويتوصلون إىل إخراج الفعل منه بأنواع الرغبة والرهبة
  .أمر مشاهد باحلس والضرورة

 ،تمت احملرك هلاولو حرك أحدهم أصبعه فش ،وبه حيصل ،ألنفس إىل أن الفعل من العبد يقعافالعقالء ساكنوا  
أو يبسط فيه  األمثال،وهذا أوضح من أن يضرب له  !؟تشتم ريب ملَ :ومل يقل !؟كيف تشتمين :وقال ،لغضب وشتمك

ومدح فاعل  ،وقد فطر اهللا العقالء على ذم فاعل اإلساءة ،جمرى السفسطة وما يعرض يف ذلك من الشبه جارٍ ،املقال
ا ويستحيل أن يكون الفرع معلوم ،ألن الذم فرع عليه ؛لى العلم بأنه فاعلوهذا يدل على أم مفطورون ع ،اإلحسان
وكـذلك   ،وميسك إذا أراد ،يكتب إذا أراد والعقالء قاطبة يعلمون أن الكاتب مثالً ،واألصل ليس كذلك ،باضطرار

  . عاد الفعل رادةواإلفإن عادت إليه القدرة  ،بطل فعله إرادتهذا عجزت قدرته أو عدمت إنه أو ،الباين والصانع

 ، يف الضروريات االشتراكنه ال جيب أ :هجواب !شترك العقالء فيهالا ا ضروريلو كان ذلك أمر :الرازي وقول
كمخالفة  ؛تواطؤا عليها وتناقلوها إذاوال سيما  ،لدخول شبهة عليهم ؛ا من الضرورياتفكثري من العقالء خيالفون كثري

  !وهم مجع كثري من العقالء ،لضرورياتمن ا لكثري ثباتالفالسفة يف اإل

  !.ن التعدد والتكثري فيه وهم حمضأو املشهود، تزعم أن اهللا هو هذا الوجود االحتاديةوهؤالء طائفة    

ولـيس يف   ،وال رطوبة يف املاء يروى ـا  ،وهؤالء منكرو األسباب يزعمون أنه ال حرارة يف النار حترق ا 
  !.ا لشيء آخر البتةوال يف العامل شيء يكون سبب ،قوى وال طبائع األجسام أصالً

فهم أجحد الناس ملا يعلم بضرورة  ،كرذُ اليت جيحد ا املتكلمون الضروريات أضعاف أضعاف ما واألقوال  
عقل ذي أم كيف يصح عند  !؟حي ال حياة له ،بصري ال بصر له ،وكيف يصح يف عقل سليم مسيع ال مسع له ،العقل

ألارى بمرئي ي؟وال أمامه ،وال خلفه ،وال عن يساره ،وال عن ميينه ،وال حتته ،ا ال فوق الرائيبصار عيان!  

ومجيع أشجار  ،لو كان البحر ميده من بعده سبعة أحبر ،كالم قدمي أزيل إثباتأم كيف يصح عند ذي عقل  
ومـع   ،ذلك الكالم ومل يفن ،موفنيت األقال ،لنفدت البحار ،األرض على اختالفها وكربها وصغرها أقالم يكتب به

واخلرب فيـه عـني    ،والنفي فيه عني اإلثبات ،وهو والنهي فيه عني األمر ،هذا فهو معىن واحد ال جزء له وال ينقسم
وقد أطبق على  ،إمنا خيتلف مبسمياته ونسبهو ،وذلك كله أمر واحد ،والتوراة فيه عني اإلجنيل وعني القرآن االستخبار،

  .واستحلوا منهم ما حرمه اهللا ،وكفروا من خالفهم فيه ،العقالء هذا مجع عظيم من

وخملوق بـال   ،من وجود مفعول بال فعل املعقولوهؤالء اجلهمية ومن قال بقوهلم يقولون ما خيالف صريح  
 ،وال خلفه ،وال حتته ،وال فوق العامل ،وال هو خارج العامل ،ا بذاته ليس يف العاملا قائميقولون أن للعامل صانعو! خلق

فوصفوا واجب الوجود بصـفة ممتنـع    ،)١(هوال حمايث ل ،وال هو مباين له ،وال عن يسرته ،وال عن ميينه ،وال أمامه

                                           

هو حيايثه وجيامعه ويداخلـه كمـا   احملايثة عكس املباينة؛ والشيء إذا مل يكن مباينا لغريه متميزا عنه كان جمامعا له مداخالً له حبيث  )١(
 تعاىل حتايث الصفة حملها الذي قامت به، فإن التفاحة مثالً طعمها ولوا ليس هو مباين هلا بل هو حمايث هلا وجمامع هلا، ومن املعلوم أن اهللا

 . ٥/٢٦٩جمموعة الفتاوى: انظر. قائم بنفسه مستغن بنفسه ال جيوز عليه حمايثة املخلوقات وال احللول فيها
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ولو ذهبنا نذكر ما جحـد فيـه أكثـر     ،علم فساده بصريح العقلوقالوا ما ي ،وكفروا من خالفهم يف ذلك ،الوجود
  .اجد المالطوائف الضروريات لطال الك

ا مم ومذهبهم ،ا للضرورياتوهم من أعظم الناس جحد ،النصارى قد طبقت شرق األرض وغرا أمة ءوهؤال 
  !.وهم يناظرون عليه وينصرونه ،يعلم فساده بضرورة العقل

يثبتون  ،ا للضرورياتوهم من أكثر الناس جحد ،وهم املدلون بعقوهلم ،وهؤالء الفالسفة هم أهل املعقوالت 
وال مباينة  ،وال منفصلة عنه ،وال متصلة به ،وال خارجة عن العامل ،ليست يف العامل ،خارج الذهن اها قائمة بأنفسذوات

  !ا يعلم بصريح العقل فسادهمموهو  ،وال حمايثة ،له

 اوان كانـت جحـد   ،جحد الضروريات نفليس يف العامل م ،ا للضرورياتن مل تكن هذه األمور جحدإو
  .يتفقون على ذلك ا من العقالء العمج إن :بطل قولك ،للضروريات

   . )١(خمالفتها لصريح العقل عدم طائفة من الطوائف على املقالة ال يدل على وذا يعلم أن اتفاق

فإحداث  ،ا بعد شيءاهللا هو الذي حيدث إرادات العبد شيئًأن  وأما احتجاج الرازي باإلرادة على اجلرب، بزعمه
فلو أراد أن ال يريد ملـا أمكنـه    ،مما ال صنع له فيه البتة ،ه وقصره وسواده وبياضهاإلرادات فيه كإحداث لونه وطول

وكل إرادة من  ،فهو مضطر إىل اإلرادة ،وكان كما لو أراد أن يكون طوله وقصره ولونه على غري ما هو عليه ،ذلك
  !لومة مقدورةفهي مرادة له سبحانه كما هي مع ،إراداته فهي متوقفة على مشيئة الرب هلا خبصوصها

  : فجوابه من وجوه

أن اهللا جعل العبد مريدا خمتارا شائيا، وقد أثبت اهللا للعبد مشيئة واختيارا، وإذا كان كذلك امتنع أن  :األول
  . )٢(هو الذي ابتدع لنفسه املشيئة: هو جمبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا، كما ميتنع أن يقال: يقال

لكـن   ،ا فهذا حقجعله مريدإذا أُريد به أن اهللا . إن العبد مضطر مقسور على اإلرادة :قول الرازي :الثاين
تسمية مثل هذا قسرا وإكراها تناقض لفظًا وجربا ومعىن، بور ال يكون مريدفإن املقسور املكره اا خمتارا حمباا راضي، 

والذي جعل خمتارا حمبا راضيا ال يجمبور كرهقال إنه مقسور م .  

قيل . ااختار ا أن يكون مريد ،ا مبشيئة اهللا وقدرته بدون إرادة منه متقدمةعل مريداملراد بذلك أنه ج: وإذا قيل
ثبت ا قد أُا خمتارعل مريدفإن من ج ،اولكن هذا ال يناقض كونه خمتار. أو مل يسم ،اهذا املعىن حق سواء مسي قسر: له

ا واملريد كيف يكون املختار قد جعل خمتار :قالفال جيوز أن ي ،لشيء ال يناقض ذاته وال مالزمهوا ،له اإلرادة واالختيار
؟اجعل مريد!  

ا بغري إرادة منه سـابقة ألن يكـون   خمتار معىن ذلك أن اهللا جعله: قيل. اخيري على أن يكون خمتار: وإذا قيل 
اخمتار، اوجعله عاملً ،اكما جعله قادر، وطويالً ،وأبيض ،وجعله أسود ،اوجعله حي ومعلوم أن اهللا إذا جعلـه  . اوقصري

                                           

 . دار الصميعي. ، ط٨٩٩-٢/٨٩٤ط، مكتبة العبيكان، . ٤٦-٢/٤٥٧شفاء العليل: انظر )١(
  . ٨/٣٧٤جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
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فإن اهللا إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة؛ ألن مـا   ،ا بصفة مل يناقض ذلك اتصافه بتلك الصفةموصوفً
ا ملشـيئة اهللا  ا مالزمرا أما وقادرا وعاملًوإذا كان كونه خمتار ،وما مل يشأ مل يكن ،؛ فإنه ما شاء كانكان جعل اهللا له

فيكون اختيار العبد مع إطالق اجلرب الذي يعين به  ،بل جيامعه وال يفارقه ،واملتالزمان ال يناقض أحدمها اآلخر ،وجعله
وال عجب من اجتمـاع املـتالزمني إمنـا العجـب مـن       ،ال أمرين متناقضني ،متالزمنيا أمرين أن اهللا جعله خمتار

  .)١(تناقضهما

أن من جعل حمبا خمتارا راضيا بفعل السيئات حىت فعلها، ليس جمبورا على خالف مراده، وال : قولوخالصة ال
   . )٢(!بل ينبغي أن يسمى مغرورا! مكرها على ما ال يرضاه، فكيف يسمى هذا جمبورا مقسورا؟

وقـد   ،فهل ميكنه االمتناع منها: يلأن العبد فاعل ألفعاله مبا خلق اهللا فيه من اإلرادة واملشيئة، فإن ق :الثالث
  !؟وخلق السبب املوجب خلق ملسببه وموجبه ،خلقت فيه نفسها أو أسباا املوجبة هلا

  :هذا السؤال يورد على وجهني :قيل 

حبيث ال يبقى له اختيار  فيه، ملجأ إىل فعلها خبلقها أو خلق أسباا، ا إليهاراد به أنه يصري مضطرأن ي :أحدمها 
  .وتبقى حركته قسرية ال إرادية ،فسه وال إرادةيف ن

وذلك هو السـبب   ،أو التأثري لقدرة الرب ومشيئته فقط ،أنه هل الختياره وإرادته وقدرته تأثري فيها :الثاينو 
ا ملجأ وال يصري مضطر ،وأن ال يفعل ،أنه ميكنه أن يفعل :فجوابه ،فإن أوردمتوه على الوجه األول ،املوجب للفعل

ولو مل ميكنه التـرك لـزم    ،فإا إمنا خلقت فيه على وجه ميكنه فعلها وتركها ،وال خبلق أسباا ودواعيها ،ا فيهخبلقه
  .ملجأ غري ملجأ ،غري فاعل فاعالً ،ا غري مريدوأن يكون مريد ،اجتماع النقيضني

وهي السبب الذي خلقهـا   ،اا فيهأن إلرادته واختياره وقدرته أثر :فجوابه ،ن أوردمتوه على الوجه الثاينإو 
فإنه إذا متكن من  ،ا من الفعل مجع بني النقيضنينه ال ميكنه الترك مع االعتراف بكونه متمكنإ :فقولكم ،اهللا به يف العبد

وإن شاء مل يفعله ،إن شاء فعله ،االفعل كان الفعل اختياري، ال ميكنه ترك الفعل االختيـاري   :قالفكيف يصح أن ي
  . ا باإلرادة اجلازمةلكنه ال يريده فصار الزم ،وحقيقة األمر أنه ميكنه الترك لو أراده ،ا خلف من القولهذ !؟املمكن

  !؟ا عليهفهذا يكفي يف كونه جمبور :فإن قيل

ولو كان وجـوب الفعـل    ،فإنه إمنا لزم بإرادته املنافية للجرب ،هذا من أدل شيء على بطالن اجلرببل  :قيل
  . )٣(وذلك حمال ،ا على أفعاله لوجوا بإرادته ومشيئتهلكان الرب تعاىل وتقدس جمبور ،ربباإلرادة يقتضي اجل

الفرق أن إرادة الرب تعاىل من نفسه، مل جيعله غريه مريدا، والعبد إرادته من ربه، إذ هي خملوقة له، : فإن قيل
  ! فإنه هو الذي جعله مريدا؟

                                           

 . ٤٨٢-٨/٤٨١جمموعة الفتاوى )١(
 . ٢٠٣-٨/٢٠٢جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 .مكتبة العبيكان. ط. ٤٠٦-١/٤٠٥شفاء العليل )٣(
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لق على وخ ،فهو خملوق من مجيع الوجوه ،ه وصفاته وأفعاله وأحوالهلعبد جبملته خملوق هللا جسمه وروحا: قيل
فهو الـذي خلقـه    ،وتلك النشأة مبشيئة اهللا وقدرته وتكوينه ،نشأة وصفة يتمكن ا من إحداث إرادته وأفعاله

ا إلرادته وأفعالهبل خالقه وباريه جعله حمدثً ،وهو مل جيعل نفسه كذلك ،نه كذلكوكو، وأقام  ،اهوبذلك أمره و
ورتـب   ،واه عما هو متمكن من تركه ،فأمره مبا هو متمكن من إحداثه ،عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب

وفطر خلقه على مدحـه وذمـه    ،به ثوابه وعقابه على هذه األفعال والتروك اليت مكنه منها وأقدره عليها وناطها
ولوال مشيئة اهللا أن يكون  ،ا مبشيئة اهللا لها شائيفكان مريد ،هلااملقر بالشرائع منهم واجلاحد  ،مؤمنهم وكافرهم ،عليها
شائيوعرفه ما ينفعه وما  ،فالرب سبحانه أعطاه مشيئة وقدره وإرادة ،اا لكان أعجز وأضعف من أن جيعل نفسه شائي

 !يف طريق هالكـه  هافأجرا ،وقدرته يف الطريق اليت يصل ا إىل غاية صالحه وأمره أن جيري مشيئته وإرادته ،يضره
ا إىل الطريق  ،أجرها يف هذه الطريق :وقال ة،وهلك ةوأوقفه على طريق جنا ،ا يركبهامبرتلة من أعطى عبده فرس فعدل

دارا إىل إوحيل بينه وبني  ،وعز عليه ردها عن جهة جريها ،سريهامفغلبته بقوة رأسها وشدة  ،وأجراها فيها ،األخرى
يف هـذه   مل يبق :وإن قلت ،أصبت .اا له مقدوركان ردها عن طريقها ممكن :فلو قلت .إرادامع اختيارها و ،ورائها

  .)١(أصبت. منهوال هو متمكن  ،احلال بيده من أمرها شيء

مث أمد أهل الفضـل بـأمور    الكفر،ولإلميان اهللا سبحانه أعطى العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح أن  :رابعال
وأمسك ذلك اإلمداد عمن علم أنه ال يصلح لـه وال   ،اهلداية واإلميان مأوجب هل ،املشتركوجودية زائدة على ذلك 

   .اا واضطرارة ال كرهحمبا منه واختيار ،فانصرفت قوى إرادته ومشيئته إىل ضده ،يليق به

إن  :وابفـاجل  ؟ومل يوفق له بإمداد زائد على خلـق اإلرادة  ،عن عليهفهل كان ميكنه إرادة ما مل ي: فإن قيل
وإن أردت به أنه ممكن وقوعه بدون  .هو ممكن ذا االعتبار مقدور له ،فنعم .أردت باإلمكان أنه ميكنه فعله لو أراده

  .وما مل يشأ مل يكن وامتنع وجوده ،فإنه ما شاء اهللا كان ووجب وجوده ،كنممبمشيئة الرب وإذنه فليس 

فقـد   ،فصار غري مقدور للعبد ،إذا مل يشأ اهللا منه أن يفعلهفقد سلمت حينئذ أنه غري ممكن للعبد  :فإن قيل 
عدم إرادة اهللا سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل ال يوجب كـون   :فاجلواب !؟عوقب على ترك ما ال يقدر على فعله

عليـه   وال يلزم من إقـداره  ،فإنه سبحانه ال يريد من نفسه أن يعينه عليه مع كونه أقدره عليه ،الفعل غري مقدور له
ا فإنه قد يكون قادر ،ا للعبدفانتفاء تلك اإلعانة ال خيرج الفعل عن كونه مقدور ،حىت توجد منه إعانة أخرى ،وقوعه

وال يوجب عدم صرفه كونه  ،عنوافال يصرف اهللا عنه ترك امل ،ا لفعل ضدها وإيثارواون على الفعل لكن يتركه كسالً
افإن اهللا سبحانه  ،ا عن الفعلعاجز يعلم أنه قادر عليه بالقدرة اليت أقدره، ا عليهويعلم أنه ال يريده مع كونه قادر، 

وقطع هذه اإلعانة والتوفيق ال خيرج الفعل عـن   ،وال يريد من نفسه إعانته وتوفيقه ،فهو سبحانه مريد له ومنه الفعل
وإن جعلته غري مراد ،ا لهكونه مقدور.  
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فمن مل حيط معرفة ـذا   ،دهبوتعلقها بفعله هو سبحانه بع ،بفعل العبد اإلدارةالفرق بني تعلق  :لةأاملس وسر 
  .)١(املسألة الفرق مل يكشف له حجاب

ال فإنـه  ؛ ، باطلكل إرادة من إراداته فهي متوقفة على مشيئة الرب هلا خبصوصها :قول الرازي :امساخل
فإن  ،ابل يكفي يف ذلك املشيئة العامة جلعله مريد ،هاتفتقر كل إرادة من العبد إىل مشيئة خاصة من اهللا توجب حدوث

 ،وأما أن تكون كل حركة تستدعي مشيئة مفردة فال ،واهللا سبحانه شاء أن تكون متحركة ،اإلرادة هي حركة النفس
وكذلك شاء أن  ،وال يفتقر كل نفس من أنفاسه إىل مشيئة خاصة ،اوهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون احلي متنفس

 ،وكذلك مشيئته حلركات األفـالك  ،ا وال تفتقر كل قطرة منه إىل مشيئة خاصة جيري اكون هذا املاء جبملته جاريي
ا وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلم صدور،ووساوس ال ،وكذلك خطرات القلوب ،ونزول الغيث ،وهبوب الرياح

ا وإذا تبني ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائي ،غري مشيئة احلرف اآلخر ةكل حرف مبشيئ فردن يأال يستلزم 
ىل ما ينفعه يفصرف داعيه ومشيئته وإرادته إ هفإذا شاء أن يهدي عبد ،وتلك اإلرادة واملشيئة صاحلة للضدين ،امريد 

هـو  ال بد هلا من مراد حمبوب  ،والنفس متحركة بطبعها ،وإذا شاء أن يضله تركه ونفسه وختلى عنه ،معاشه ومعاده
 ،ا وال بـد ا ومرادوإال كان غريه هلا معبود ،فإن مل يكن اهللا وحده هو معبودها ومرادها ،مألوهها ومعبودهامألوفها و

وإن مل تتعلق إرادا مبـا   ،فإن مل حتب را وفاطرها وتعبده أحبت غريه وعبدته ،فإن حركتها وحمبتها من لوازم ذاا
  .وهكذا خلقت ،فال تعطيل يف طبيعتها ،يه وال بدينفعها يف معادها تعلقت مبا يضرها ف

 ؟فأين مشيئة اهللا هلداها وضالهلا فإن قلت! وخلى بينها وبـني مـا    ،تركها ودواعيها إضالهلاإذا شاء  :قلت
فيمدها على القدر املشترك بينها وبني  ،وصرف عنها موانع القبول ،إليه وإراداوإذا شاء هداها جذب دواعيها  ،ختتاره

فلم خيرج  ،وهذا مبشيئته وقدرته ،ويصرف عنها املوانع اليت خلى بينها وبني غريها فيها ،ائر النفوس بإمداد وجوديس
ولو أن اجلربية أثبتـت   ،لكن يكون ما يشاء بأسباب وحكم ،شيء من املوجودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه البتة

القدرية سحبت ذيل املشيئة والقدر واخللـق علـى مجيـع     ولو أن ،عنها عقد هذه املسألة الحنلتاألسباب واحلكم 
  . )١(إثبات احلكم والغايات احملمودة يف أفعال الرب سبحانه الحنلت عنها عقدها الكائنات مع

   . بطل احتجاج الرازي خبلق إرادة العبد على اجلرب ونفي االختياروذا ي

لفعل املُحدث املمكن إىل مرجح، جيـب وجـوده   ن العلم الضروري منعقد على افتقار اإ :وأما قول الرازي
إن املمكن ال يترجح إال : إن قوله: أن يقال :فجوابه !عنده، فالفعل متوقف على الداعي، وهذا يقتضي الغلو يف اجلرب

  .مبرجح، فالفعل متوقف على الداعي، فإن هذا ضروري؛ فمسلم له ذلك

ال صحيح يف النظر، بل ومهي باطل؛ إذ استخراج نفـي  إن ذلك يقتضي اجلرب، فغري مسلم، بل و: وأما قوله
  . )٢( وجوب عجز واضطرار االختيار من وجوب وقوع الراجح، استخراج فاسد؛ ألن هذا الوجوب ليس
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وقد أوهم الرازي الضرورة يف هذا القدر، وأدرجه يف العلم الضروري بأن املمكن ال يتـرجح إال مبـرجح،   
  . )١( !لبيسوالفعل متوقف على الداعي وهذا ت

فليس بإنصاف،  وأما تعجبه من أيب احلسني البصري، واامه له بأنه مجع بني القدر واجلرب مع غلوه فيهما،
يف قدر وال جرب افليس ما ذهب إليه غلو، أن  ا فضالًفإن توقف الفعل على الداعي ووجوبه عنده بقدرة العبد ليس جرب

مبذهب القدرية فضالً ليس قوالً واالختيار،ه ضرورة مبا خلقه اهللا فيه من القدرة ا لفعلوكون العبد حمدثً ،ا فيهيكون غلو 
١(!ا فيهعن كونه غلو(  

هـو  ا لفعلـه  كون العبد حمدثً ، وبنيافتقار رجحان فعل العبد على تركه إىل مرجح من غري العبدفاجلمع بني 
ا إلحداثه الفعل، والعبد حمدث لفعله بإرادته واختياره احلق، فإن اهللا سبحانه خالق إرادة العبد وقدرته، وجاعلهما سبب

وقدرته حقيقة، واهللا خالق ذلك له حقيقة، وخالق السبب خالق للمسبب، ولو مل يشأ سبحانه وجود فعله ملا خلق له 
  .)٢(السبب املوجد له

ته دون مـا  وكالمها مصيب فيما أثب ،افترق القدرية واجلربية على طريف نقيض:((-:-يقول شيخ اإلسالم
أن العلم بأن العبد حيدث أفعاله وتصرفاته علم ضـروري  : فأبو احلسني البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون ،نفاه

   .وأن جحد ذلك سفسطة

وابن اخلطيب وحنوه من اجلربية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إىل مرجح من غـري   
  .تساوي الطرفني ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال مبرجحالعبد ضروري؛ ألن املمكن امل

وكال القولني صحيح؛ لكن دعوى استلزام أحدمها نفي اآلخر ليس بصحيح؛ فإن العبد حمدث ألفعالـه   
ا بعـد أن مل  ا حمـدثً صانع وكونه فاعالً ،فالعبد فاعل صانع حمدث ،ثحدوهذا اإلحداث مفتقر إىل م ،كاسب هلا

�:مث قال ،افإذا شاء االستقامة صار مستقيم، ٢٨: التكوير ��m��¿��¾���½��¼��»��ºl:كما قال ،من فاعل ال بد له ،يكن
�m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl ٢٩: التكوير.  

 ،؛ وهلذا كان ال حول وال قوة إال باهللافما علم باالضطرار وما دلت عليه األدلة السمعية والعقلية كله حق
فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته  ،وأفعاالً اا وصفاتمع أن له ذات ،ا له يف ذاته وصفاته وأفعالها ذاتياهللا فقروالعبد فقري إىل 

ا بدونه ا عن اهللا أو كائنأو جعل شيء منه مستغني ،جيعلونه هو احلق الصوفية الذينشبيه بغلو غالية  ،وهو جحد للحق
  .إنه خلق نفسه :وقال، ألعلىأنا ربكم ا: شبيه بغلو الذي قال ،جحد للحق
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وأن ثبوت أحـدمها   ،وإمنا الغلط يف اعتقاد تناقضه بطريق التالزم. وإمنا احلق ما عليه أهل السنة واجلماعة 
وتلـك  ، وسببه كون العقل يزيد على املعلوم املدلول عليه ما ليس كذلك ،فهذا ليس حبق ،مستلزم لنفي اآلخر

  .)١())الزيادة تناقض ما علم ودل عليه

ومع كل منهما من احلق ما  ،وأبو عبد اهللا الرازي يف هذا الباب يف طريف نقيض...أبو احلسني:((-:-ويقول
والرازي يدعي أن العلم بأن افتقار الفعل  ،فأبو احلسني يدعي أن العلم بأن العبد حيدث فعله ضروري .ليس مع اآلخر

مث يعتقد كل فريق أن هـذا العلـم    ،دمه ضروري كذلكاحملدث املمكن إىل مرجح جيب وجوده عنده وميتنع عند ع
بل كالمها صادق فيما ذكره من العلم الضروري . وليس األمر كذلك ،الضروري يبطل ما ادعاه اآلخر من الضرورة

ا لفعلـه  فإنه ال منافاة بني كون العبد حمـدثً  حلق،وإمنا وقع غلطه يف إنكاره ما مع اآلخر من ا ،ومصيب يف ذلك
أن العبد فاعـل لفعلـه    :وهلذا كان مذهب أهل السنة احملضة ؛اإلحداث ممكن الوجود مبشيئة اهللا تعاىلهذا  وكون
أو ليس بفاعل كما يقوله املـائلون إىل   ،ليس بفاعل حقيقة: كما ادعاه أبو احلسني من الضرورة؛ ال يقولون ،حقيقة

 وهو الذي جعله فـاعالً  ،هو اخلالق هلذا الفاعل ولفعلهإن اهللا : يقولون مع ذلك. اجلرب مثل طائفة أيب عبد اهللا الرازي
وهو خالق أفعال العباد كما يقوله أهل اإلثبات من األشعرية طائفة الرازي وغريهم؛ ال كما يقوله القدرية مثل  ،حقيقة

  .)١())إن اهللا مل خيلق أفعال العباد: أيب احلسني وطائفته

   !وجد فعل نفسهمي من إنكار العلم الضروري بأن العبد وذا البيان يتضح بطالن ما ذهب إليه الراز

  :الرد على شبهات الرازي العقلية على إثبات اجلرب، ونفي االختيار: ثانيا
أن غاية ما يف هذا الدليل إثبات أن أفعال العباد خملوقة هللا، وليس فيه ما يدل  :واجلواب عنه :دليل اإلمكان - ١

الرب سبحانه خالقًا وربا للفعل ال مينع أن يكون العبد فاعالً  حقيقـة  على اجلرب ونفي االختيار، فإن كون 
، مث إن كل ما يدل على أن احلوادث املمكنات خملوقة هللا، فهو )٢(للفعل كاسبا له، حمدثًا له بقدرته ومشيئته

وا ممكنة لك خلق أفعال العباديدل على أفعال العباد، إذ هي جزء من احلوادث املمكنات، فاالستدالل على 
بكون فعل العبد حمدثًا بعد أن مل يكـن،   خلق أفعال العبادفتفتقر إىل مرجح ليس أبلغ من االستدالل على 

فيفتقر إىل محدث، بل هو أبلغ وأكمل، فإن افتقار احملدث إىل احملدث أظهر وأبني وأبده للعقل من افتقـار  
 .  )٣(املمكن إىل املرجح

هو العلم واالعتقاد والظن بكون الفعل  :الداعي: شرح الرازي معىن الداعي بقوله وقد :دليل الداعي املرجح - ٢
 :مث استدل بالداعي املرجح على اجلرب من جانبني .مشتمالً على منفعة

                                           

 . ٣٧٦-٨/٣٧٥جمموعة الفتاوى )١(
ـ  ٦٤١-٦/٦٤٠، الفتـاوى الكـربى  ٣١٧-٦/٣١٦جمموعة الفتاوى: وانظر. ٢٣٧-١٦/٢٣٦جمموعة الفتاوى )١( دة ، شـرح العقي

 . ٤٣٩الطحاوية
 . ٢٠٥-٢/٢٠٤، اموعة العلية ١٥٤-٦/١٥٣جامع املسائل: انظر )٢(
 . ١٦١-٢/١٦٠، اموعة العلية ٦/١١١جامع املسائل )٣(



 -٤٢٩ -  

تصـور وإمـا   إما  إذ العلم والعلوم خارجة عن قدرة البشر، ،األفعال هي العلوم مبادئأن  :اجلانب األول
فثبت  ،والتصديقات بأسرها غري كسبية ،والتصديقات البديهية غري كسبية ،بيةالتصورات غري كستصديق، و

  !فأفعال العباد بأسرها ضرورية، وإذا ثبت ذلك بأسرها ضرورية ذا أن العلوم

أن هذه احلجة اليت احتج ا الرازي على اجلرب كذب يف وضعها، كما هي باطلة يف داللتها، : واجلواب
إىل أصل عقلي و ال عادة عامة، بل تخالف واقع الناس وأحواهلم، كيف وهي فهي جمرد عوى ال تستند 

، ويكفي يف إبطاهلا اعتقاد )١("إمنا العلم بالتعلم:"غغغغ وقد قال!! تقرر استحالة أن يكتسب اإلنسان علما
ا، فقد بيـا، حيـث أورد   واضعها نفسه ببطالن الرازي يف تقريره لوجوب النظر واالستدالل، بطال

أن النظر املفيد للعلم غري مقدور؛ ألن حتصيل التصورات غري مقدور، : جج من نفى وجوبه، واليت منهاح
فالتصديقات البديهية غري مقدورة، فجميع التصديقات غري مقدورة، فوجب أن ال يكون العبد متمكنا 

 أن النظر غري مقدور فهـي  أما الشبهة اليت متسكوا ا يف:(من إجياد العلم وال من طلبه، مث أبطلها قائالً
  . )١()فاسدة؛ ألم خمتارون يف استخراج تلك الشبه، فيبطل قوهلم إا ليست اختيارية

الشبهة اليت متسك ا الرازي يف أن حتصيل العلم غري مقدور فاسـدة؛ ألنـه خمتـار يف    : ومبنطقه أقول
  !!بأا ليست اختيارية: استخراج تلك الشبهة، فبطل قوله

يانه لكون التصديقات البديهية غري كسبية، متحك زائد؛ ألن هذه املسألة ال حتتاج إىل أدلة وبيـان،  إن بمث 
فالتصورات ما دامت بديهية فهي فطرية وضرورية، يعرفها اإلنسان دون دراسة وحتصيل، فاستدالله  علـى  

ستدل عليه، وال حيتاج إىل كون التصورات البديهية غري كسبية استدالل ساقط؛ ألنه استدالل على شيء ال ي
  !استدالل؛ فهو أظهر من أن يستدل عليه

سميت : التصديقات بأسرها غري كسبية، فكذب ومعارضة لألمور البديهية، فالتصديقات الكسبية :وأما قوله
تصديقات : كسبية؛ ألن اإلنسان يكتسبها، وحيصلها، بل يظهر من عبارته تقسيم التصديقات فما دام أنه قال

بأسرها غـري   ية؛ فهذا يعين أنه قسم التصديقات إىل بديهية وغري بديهية، فكيف يزعم أن التصديقاتبديه
  ! كسبية ؟

ا هلا أو ال وذلك ألن من حياول اكتساا فإما أن يكون متصور :غري كسبية التصوراتيف بيان أن  :وأما قوله
ا هلايكون متصور، وإن  .ألن حتصيل احلاصل حمال ؛يل تصورهاا هلا استحال أن يطلب حتصفإن كان متصور

والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه ،ا هلا كان ذهنه غافالً عنهامل يكن متصور.  

                                           

، وأخرجه الطرباين، املعجم األوسط، ٢٠أورده البخاري يف صحيحه معلقًا بصيغة اجلزم، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل،)١(
 . ٦٠٦-١/٦٠٥، )٣٤٢(سلسلة األحاديث الصحيحة برقم: ، انظر-:-، وحسنه األلباين١١٩-٣/١١٨، )٢٦٦٣(برقم

 ).٩٦-٩٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري )١(
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تصور جممل، وتصور مفصل، فالتصور امل يطلب ليصري تصورا مفصـالً،  : فكذب؛ ألن التصور نوعان
علم به، فكيف يزعم بعد ذلك أن التصـورات غـري   والتصور املفصل يطلب ليزداد تصوره ويزداد فهمه وال

   !كسبية؟

  .  وببطالن هذه الشبهة يبطل استدالل الرازي باجلانب األول من دليل الداعي على اجلرب

 لو كـان  :من دليل الداعي فقد صاغه الرازي بعدة عبارات وفصل فيه وشرحه، فقال أما اجلانب الثاين
 ،الفعل عند املرجح التام واجـب ف، داع آخر ويلزم التسلسل وهو حمال العبد الفتقر فيه إىلالداعي من فعل 

  .فهو من الرب فإذا وجب الفعل عنده فهو اجلرب بعينه ،واملرجح ليس من العبد وإال لزم التسلسل

ا كان فإن كان واجب ،اا أوال يكون واجبصدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجب :وقال
وهـو   ،لزم التسلسـل  وإال ،ألن حصول القدرة والداعي ليس بالعبد ؛ا وذلك عني اجلربارد اضطرفعل العب

فكان اجلرب  ،اوعند عدم حصوهلما يكون الفعل ممتنع ،اوإذا كان كذلك فعند حصوهلما يكون واجب ،ظاهر
ا ال حمالةالزم، رجحان  ما أن يتوقفإف ،اوأما إن مل يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجب

فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عنـد حصـول    ،أوال يتوقف ،الفعل على رجحان الترك على مرجح
عاد الكالم ولزم التسلسلإال و ،ااملرجح واجب، وإذا كان واجبوإن مل  ،ا وهو عـني اجلـرب  ا كان اضطراري

 ،ح يستلزم حصول األثر بال مـؤثر فوقوعه بغري مرج ،وجائز العدم ،يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع
والكالم يف حدوثها كالكالم يف  ،لك إرادة العبد حادثة قلت. املرجح هو إرادة العبد :فإن قلت، وذلك حمال

  . ويلزم التسلسل ،حدوث املراد ا

اهللا جيب عنده الفعل لزم اجلرب، وإن انتهت إىل مـرجح   سلسلة الترجيحات إىل مرجح من انتهتإن  :وقال
إذ جـوزمت   ،عليكم باب إثبات الصانع انسدفإن ترجح بال مرجح  ،فذلك املرجح ممكن ال حمالة ،العبد نم

إىل  انتهائـه فال بد من  ،وإن توقف على مرجح آخر لزم التسلسلبال مرجح، رجحان أحد طريف املمكن 
  !مرجح من اهللا ال صنع للعبد فيه

كان خالق الفعل هو خالق  ،والفعل واجب عنده ،ب الفعلوهو سب ،إذا كان الداعي من اهللاأنه  :واخلالصة
   .خلق املسبب السبب، ألن خلق الداعي

إن كان الفعل  :هعىن بقوليفما  أن كالمه هذا مشتمل على ألفاظ جمملة حتتمل حقًا وحتتمل باطالً؛ :واجلواب
عند القدرة والداعي واجببه أن يكـون مـع القـدرة    عين يأ !؟ا وهو عني اجلربا كان فعل العبد اضطراري

فهـو   ،وحركة من رمى به من مكان عـالٍ  ،وحركة من نفضته احلمى ،والداعي مبرتلة حركة املرتعش
عين به أن الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون الزم الوقـوع  يأم  !؟ا منهيتحرك يف نزوله اضطرار

   !والداعي؟ بالقدرة
فإن اهللا فطر عبـاده علـى    ؛العقول والفطر واحلس والعيان هكذبت :ا املعىن األولد بكونه اضطراريافإن أر

وبني حركة من يرقى يف اجلبل إىل علـوه  ،به من شاهق فهو يتحرك إىل أسفل يمالتفريق بني حركة من ر، 
وحركة املكتوف  ،وبني حركة الزاين والسارق وااهد واملصلي ،وبني حركة املصفق ،وبني حركة املرتعش

والشـرعة   العقل والفطرة ةفمن سوى بني احلركتني فقد خلع ربق ،وجر على األرض ،اثق رباطًالذي قد أو
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كل عاقل جيد تفرقة بديهية بني قيام اإلنسان وقعـوده وصـالته   ((:-:-يقول شيخ اإلسالم  .من عنقه
ل مريد لـه  ونعلم أن األول قادر على الفع ،وبني ارتعاش املفلوج وانتفاض احملموم ،وجهاده وزناه وسرقته

أن : أم زعمـوا  اجلربيةوشيعته   واحملكي عن جهم. وأن الثاين غري قادر عليه وال مريد له وال خمتار ،خمتار
إىل : ومبا بني القسمني من الفرقان انقسمت األفعال ،وهو قول ظاهر الفساد ،مجيع أفاعيل العباد قسم واحد

  .)١())اختياري واضطراري
فهذا املعىن حق، وعليـه  القدرة والداعي  وجود ل الزم الوجود عندفعوهو كون ال :د املعىن الثايناوإن أر

 ،وهذا ال فائدة فيه ،كان الزم الوجودإن كان الزم الوجود عند القدرة والداعي : فيكون حقيقة قول الرازي
وكونه الزمذا املعىن ال ينايف كونا وواجب العبد ا اا خمتارا عليله  لفعله مريدغري مكره وال جمبـور  ه،قادر، 

ا أن يكون الرب سبحانه مضطر منها لزملمث لو صحت هذه احلجة  ،فهذا الوجوب واللزوم ال ينايف االختيار
ا الرازي ما ذكر بعنيا عليها على أفعاله جمبوروما ذكـر  ،نه سبحانه يفعل بقدرته ومشيئتهفإ ،من مقدما 

  .وامتناعه عند عدمهما ثابت يف حقه سبحانه ،من وجوب الفعل عند القدرة والداعيالرازي 

وإرادة الباري قدمية  ،ا للتسلسلفافتقرت إىل إرادة حيدثها اهللا دفع ،الفرق أن إرادة العبد حمدثة :وقول الرازي
فإن التقسيم متردد بني لزوم الفعل  ،هذا ال يدفع التقسيم املذكور أن :، فاجلوابفلم يفتقر إىل إرادة أخرى

وكون إرادة الرب سـبحانه   ،وهذا التقسيم ثابت يف حق الغائب والشاهد ،عي وامتناعه عند عدمهعند الدا
وعند عدم  ،فإن عند تعلقها باملراد يلزم وقوعه ،قدمية من لوازم ذاته ال فاعل هلا ال مينع هذا الترديد والتقسيم

  .اخمتار ونه فاعالًوهذا اللزوم واالمتناع ال خيرجه سبحانه عن ك ،تعلقها به ميتنع وقوعه

 ،ما حصل بإكراه غري الفاعل له على الفعل :ا فإن حقيقة اجلربا وال اضطرارسمى جربهذا املعىن ال ي إنمث  
فال  ،والرب سبحانه هو اخلالق لإلرادة واحملبة والرضا يف قلب العبد ،ومحله على إيقاعه بغري رضاه واختياره

و ا ال لغة وال عقالًيسمى ذلك جرباال شرع.  

 هوالفعل عند ،بالقدرة والداعي على أن الفعل الواقع ما اضطراري من العبد الرازي ومن العجب احتجاج 
 وذلك ال يتوقف على قدرة من العبد وال داعٍ ،وإمنا هو عني فعل اهللا ،وال هو فعل العبد بوجه ،مل يقع ما

إىل القدرة والداعي  بل نسبة الفعل ،عند عدمهماوال عدم ترجيح  ،وال هناك ترجيح له عند وجودمها ،منه
وال تأثري وال  ،فال ترجيح هناك من العبد وال مرجح ،فعل اهللا عني الرازي فالفعل عند ،كنسبته إىل عدمهما

  . أثر

فالفعل للرب حقيقة عنده، فإذا كان واجبا بقدرته ومشيئته، وذلك عني اجلرب، لزمه أن يكون الرب جمبورا 
  .)١(له، وهذا اإللزام مما ال حميد للرازي عنه، وال مفر له منهعلى أفعا

                                           

 . ٨/٣٩٤جمموعة الفتاوى )١(
 . ١٧٨-١٧٧مكتبة العبيكان، مقاالت اجلربية، عرض ونقد. ، ط٤١٧-١/٤١٣شفاء العليل: انظر )١(
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فهـو مـن    ،واملرجح ليس من العبد وإال لزم التسلسل ،الفعل عند املرجح التام واجب :وقول الرازي
  .الرب فإذا وجب الفعل عنده فهو اجلرب بعينه

املرجح إن كان : ، أما قولهسلمال بد من مرجح يرجح الفعل على الترك أو بالعكس م :أن قوله :يجاب عنه
ما املانع أن يكون من فعل العبـد وال يلـزم    :جوابه ،ن كان من الرب لزم اجلربإو ،من العبد لزم التسلسل

 منوال يلزم من سلب االختيار عنه  ،ا له حينئذبأن يكون من فعله على وجه ال يكون الترك ممكن ،التسلسل
عنيتم باجلرب  فإنكم إن .املانع أن يكون املرجح من فعل اهللا وال يلزم اجلربمث ما  ،افعل املرجح سلبه عنه مطلقً

ألن الرب سبحانه جعل املرجح اختيـار العبـد    ؛أنه غري خمتار للفعل وال مريد له مل يلزم اجلرب ذا االعتبار
وإن عنيتم أنه ، ذا االعتبار أيضاوإن عنيتم باجلرب أنه وجد ال بإجياد العبد مل يلزم اجلرب  ،ومشيئته فانتفى اجلرب

ا اصـطالح  وتسمية ذلك جـرب  ،فنحن ال ننفي اجلرب ذا االعتبار ،جيب عند وجود املرجح وأنه ال بد منه
وال يكون ذلـك   ،التام هفإن فعل الرب سبحانه جيب عند وجود مرجح ،خيتص بكم وهو اصطالح فاسد

١(ا بالنسبة إليه سبحانهجرب(.   

كان خالق الفعل هـو   ،والفعل واجب عنده ،وهو سبب الفعل ،إذا كان الداعي من اهللا: وأما قول الرازي
   .خلق املسبب السبب، ألن خلق خالق الداعي

والفعل يضاف إىل الفاعل ألنه صدر  ،وهو سبب الفعل ،الداعي خملوق هللا يف العبد هذا حق، فإن: فاجلواب
وهو  ،إضافته بطريق العموم إىل من هو خالق كل شيء وذلك ال مينع واختياره،منه ووقع بقدرته ومشيئته 

  .على كل شيء قدير

ذلك الداعي وإن كان من فعل اهللا إال أنه جار جمرى فعل املكلف ألنه قادر على أن يبطل أثره فإن : وأيضا
 ؟ال عن الشراب جتربة هل يقدر على خمالفة الداعي أمالعطشان مثالً أن حيجم  :مثل ها عنبأن يستحضر صارفً

فاحلي قادر على حتصيله وقادر على إبقاء الداعي األول  ،ألجل التجربة أثر داع ثان هو الصارف فإحجامه
فمن هـذا   ،حباله وإعراضه عن إحضار املعارض له أمر لواله ما حصل الشرب األولحباله فإبقاؤه الداعي 

 ويصري هـذا  ،اليت تصدر عنها اآلثارألنه قادر على حتصيل األسباب املختلفة  ؛له الوجه كان الشرب فعالً
فإنه إن مل يطفئهـا   ،ا يف نار متأججة وهو قادر على إطفائها عنه من غري مشقة وال مانعكمن شاهد إنسان

  .)٢(وإن كان اإلحراق من أثر النار ،الذم استحق

من العبـد ال  وكون الشرط ليس  يف مقدوره، فالداعي ليس هو املؤثر بل هو شرط يف تأثري القادر :اوأيض
والفعل موقـوف   ،ا أو جزء سببوغاية قدرة العبد وإرادته اجلازمة أن يكون شرطً ،خيرجه عن كونه فاعالً

أنه  :حيث زعمت القدرية ،وهذا املوضع مما ضل فيه الفريقان ،على شروط وأسباب ال صنع للعبد فيها البتة
وخرجت عن  ،لطائفتان صريح املعقول واملنقولفخالفت ا ،أنه ال أثر له فيه :وزعمت اجلربية ،موجب للفعل
  .السمع والعقل

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٤٣٩-١/٤٣٨شفاء العليل :انظر)١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٢٠شفاء العليل: انظر)٢(
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فمن زعم أن  ،أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام الذي جيب به الفعل :والتحقيق 
ومن زعم أنه ال  ،العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد خرج عن موجب العقل والشرع

وأن وجود قدرته وإرادته وعدمهما بالنسبة إىل الفعل على السواء فقد كـابر   ،ه ما يف الفعلأثر للعبد بوج
  .)١(العقل واحلس

قد  :فجوابهاهللا جيب عنده الفعل لزم اجلرب،  سلسلة الترجيحات إىل مرجح من انتهتإن  :وأما قول الرازي
ومع ذلك فهذا اجلـزء   ، مستقل بإجيادهوإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعل غري ة العبدبينا أن قدر

وقلبه بيد  ،وفقره إىل خالقه وبارئه من لوازم ذاته اعتبار،فهو عبد خملوق من كل وجه وبكل  ،خملوق هللا فيه
 ،ا ملا مل يشأ وقوعهكاره ،ا ملا شاء وقوعه منهفيجعله مريد ،يقلبه كيف يشاء أصابعهخالقه وبني أصبعني من 

  .يشأ مل يكن فما شاء كان وما مل

ملخلوق إىل اخلـروج   سبيلونعم واهللا سلسلة املرجحات تنتهي إىل أمر اهللا الكوين ومشيئته النافذة اليت ال  
وحركته يف الصعود  ،فإن أردمت به أن العبد مضطر يف أفعاله ،ولكن اجلرب لفظ جممل يراد به حق وباطل ،عنها

وإن أردمت به أنه ال حول له وال قوة إال بربه  ،عقول والفطرفهذا مكابرة لل ،يف السلم كحركته يف وقوعه منه
 واحلول ،فالقوة القدرة ،وهي كلمة عامة ال ختصيص فيها بوجه ما ،فنعم ال حول وال قوة إال باهللا ؛وفاطره
فلـيس الشـأن يف    ،اقدري له جربال فال ننكر هذا وال جنحده لتسمية ،فال قدرة له وال فعل إال باهللا الفعل،

فال نترك هلذه األمساء مقتضـى   ،إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان ،مساءاأل
  .العقل واإلميان

وال تأثري له يف  ،وال قدرة له عليه ،صنع له فيه عذب عبده على ما الن اهللا يإ :واحملذور كل احملذور أن نقول 
نعم ال ميتنـع أن   ،وعلى حركته إذا سقط من علو إىل سفل ،سبحانهبل يعذبه على فعله هو  ،فعله بوجه ما

كما يعاقب السكران على ما جناه يف حال سكره  ،أسبابه بإرادته وحمبته ىيعذبه على ذلك إذ كان قد تعاط
وخرج األمر عـن   ،لب على صربه وعقلهوكما يعاقب العاشق الذي غُ ،السبب بارتكابلتفريطه وعدوانه 

ا وكما يعاقب الذي آل به إعراضه وبغضه للحق إىل أن صار طبع، لسابق بتعاطي أسباب العشقيده لتفريطه ا
له قدرة عليه وال  فيعاقبه على ما مل يبق ،وحيل بينه وبني اهلدى ،فخرج األمر عن يده ،ا على قلبهورين وقفالً
  .)١(بل هو ممنوع منه وعقوبته عليه عدل حمض ال ظلم فيه بوجه ما ،إرادة

، ولكن ملا كانت عمـدة  )٢(وقد سبق الكالم فيه، ونقد احتجاج الرازي به على اجلرب :ليل العلم السابقد - ٣
الرازي يف إثبات اجلرب، والرد على املعتزلة مسألة العلم والداعي، فإنه حيق بالتنبيه على أن جواب الرازي ذه 

والقدرية اربة أتباع اجلهم :((-:-ماملسألة جواب جديل التزامي، ليس جبواب علمي، يقول شيخ اإلسال
بل املعلوم بصريح العقل أن اهللا خلق كل شيء، وأنه ال جيوز أن يكون غري اهللا حمـدثًا  : بن صفوان، يقولون

                                           

 .مكتبة العبيكان. ، ط٤٢٢-١/٤٢١شفاء العليل: انظر)١(
 .مكتبة العبيكان. ، ط٤٢٤-١/٤٢٢شفاء العليل: انظر)١(
 .من هذا البحث٣١٤-٣١١صفحة: راجع )٢(
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لشيء، وأن احلسن والقبح إمنا يعقل يف حق من ينتفع بشيء، ويتضرر بشيء، والرب تعاىل مرته عن ذلك، 
ندهم هو األصل املعلوم بصريح العقل، وما وافقه حمكم، ومـا خالفـه   فيجوز عليه فعل كل شيء، وهذا ع

والرازي يعتمد يف تفسريه على هذا يف اجلواب عما حيتج به املنازعون من اآليات الكثرية الـيت  . متشابه
حيتج ا القاضي عبد اجلبار، وغريه، فيجيب مبسألة الداعي، والعلم، وهو أن اهللا خلق داعـي العبـد،   

لقًا لفعله، وأنه يعلم ما سيكون فيمتنع خالف املعلوم، وعلى هذا تبطل حجة املعتزلـة؛ ألن  فيكون خا
أن هذا اجلواب جديل التزامي ليس : وحقيقة األمر. عندهم ميتنع التكليف باملمتنع وما هو من فعل الغري

إن اهللا : لون مع هـذا فإن عامة أهل السنة يقرون ذا، وهو أن اهللا خلق أفعال العباد، ويقو جبواب علمي،
إن أفعـال  : خيلق حبكمة ولسبب، وأنه مرته عن أن يعاقب أحدا بال ذنب، وغري ذلك من الظلم، ويقولون

العباد مشتملة على صفات كانت ألجلها حسنة وسيئة، كما هو مبسوط يف موضعه، واملقصود هنا أن مـا  
 .)١())م، ال رافع ملا أنكرهذكره من القانون يدعيه كل طائفة، فهو حجة ملا أنكره عليه

ا ألفعال لو كان العبد موجدف ،ا به على سبيل التفصيلأن خالق الشيء ال بد وأن يكون عاملً :قول الرازي - ٤
 موجدعلمنا أنه غري  ،فلما مل حيصل هذا العلم ،وبتفاصيلها يف العدد والكمية والكيفية ،ا انفسه لكان عاملً

 .نفسه ألفعال
لرازي هذا مبين على املماثلة خللق اهللا للفعل، وفعل العبد له، وفرض هذه املماثلة باطـل،  دليل ا :واجلواب

ذلك أن خلق اهللا سبحانه وتعاىل للشيء يستلزم أن حييط علما جبزيئاته وتفاصيله، فإن خلق اخلالق مشروط 
لعلم، وإرادة ما ال يشعر به بتصوره للمخلوق قبل أن خيلقه، فاخلالق إمنا خيلق باإلرادة، واإلرادة مشروطة با

وال يقاس العبد علـى  . حمال، وإذا كان إمنا خيلق باإلرادة، وإمنا يريد ما يتصوره، لزم أن يعلم كل ما خلقه
ربه، فليست صفات العبد كصفات الرب، وعلى هذا ففعل العبد االختياري يستلزم الشـعور بالفعـل يف   

، فاإلنسان يشعر بأفعالـه ويتصـورها،   )٢(وجه فال يستلزمه اجلملة، وأما الشعور به على التفصيل من كل
من بعض الوجوه، فهو فاعل هلا من ذلك الوجه، خمتار غري جمبور، واهللا سبحانه وتعاىل خالق كـل   ويريدها

كل :((-:-يقول شيخ اإلسالم. )٣(شيء؛ ألنه ال حييط علما جبزيئات وتفاصيل أفعال العباد وغريها إال هو
ميني ال حييط علما بتفاصيل أفعاله، لكنه يشعر ا من حيث اجلملة؛ وهلذا كان العبد ال يريـد  فاعل من اآلد

وهذا مما علم بـه النـاس أن   . شيئًا إال بعد شعوره به، فهو يتصور املراد تصورا جممالً، وإن مل يكن مفصالً
كما أـم   ،وال علمهم كعلمه ،ربإرادم مثل إرادة ال الفاعل املريد ال بد أن يتصور املراد، وإن مل تكن

  .هلا وإن مل يكن خالقاً ،فاعل ألفعالهيعلمون أن العبد 

ومع كوا  ،ومع كون أفعال العباد خملوقة له ،ا لكل شيءوهو إثبات كون الرب خالقً :وهذا القول الوسط 
وأن اهللا خالق كل شيء مبـا   ،اكتأثري األسباب يف مسببا ا،وأن قدرة العباد هلا تأثري فيه ،اللعباد أيض أفعاالً

وإىل دفع  ،بل هو حمتاج إىل أسباب أخر تعاونه ،بالفعل وليس شيء من األسباب مستقالً ،خلقه من األسباب

                                           

 . ٤٤٨-٨/٤٤٧بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية )١(
 .  مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٣٤شفاء العليل )٢(
 . ١٦/٢٣٤، جمموعة الفتاوى١٠/١١٤درء تعارض العقل والنقل: انظر )٣(
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فما شاء اهللا كان وإن  ،فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،وال تستقل إال مشيئة اهللا تعاىل ،موانع تعارضه
  .)١())وهذا الذي عليه سلف األمة وأئمتها ومجهورها .يكن ولو شاء العباد وما مل يشأ مل، مل يشأ العباد

فلو كان األمر باختيـاره وقصـده    ،ا من العقالء ال يريد إال اإلميان واحلق والصدقن أحدإ :قول الرازي - ٥
ألن الكافر يقصد حتصيل العلم فال حيصل إال اجلهل ؛وليس كذلك ،اا حمقًلوجب أن يكون كل واحد مؤمن، 

 !؟قال إنه وقع بهأفيدخل يف العقل أن ي .فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به ألبتة
! إن من العجب أن يرته العبد عن فعل الكفر واجلهل والظلم، ويجعل ذلك كله فعل اهللا سبحانه :واجلواب

ترى كثريا من الناس بأن العاقل ال يقصد لنفسه الكفر واجلهل والظلم، وأنت : كما أن من العجب زعمك
يقصد لنفسه ذلك عنادا وبغيا وحسدا، مع علمه بأن الرشد واحلق يف خالفه، فيطيع داعـي هـواه وغيـه    
وجهله، وخيالف داعي رشده وهداه، ويسلك طريق الضالل، ويتنكب عن طريق اهلدى، وهو يرامها مجيعا، 

��m��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���GF��E��D��C��B��A:قال تعاىل عن قـوم فرعـون  

��M��L��K���������J��������������I��Hl وقـال ١٤ – ١٣: النمل ،:��m��µ´��³��²�����±��°��¯��®

���À��¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶l وقــال٣٨: العنكبــوت ،:��m��a��`��_

h��g��f��e��d��c���b �l بني سبحانه فيه اختيـارهم  ١٠٢: البقـرةالضـالل  ، وهذا يف القرآن كثري، ي
)١(حيي بن أخطب عنا ببعيد؛ فعن  أم املؤمنني صفيةوالكفر عمدا عن علم، وما قصة 

كنت :" قالت ل 
فلما قدم رسـول اهللا  . ألقهما قط مع ولد هلما إال أخذاين دونه مل ،وإىل عمي أيب ياسر ،أحب ولد أيب إليه

فلـم   ، ، مغلسـني )٢(سر بن أخطبغدا عليه أيب، حيي بن أخطب، وعمي أبو يا..املدينة، ونزل قباء، غ
فهششت إليهما كمـا  . فأتيا كالني كسالنني ساقطني ميشيان اهلويىن. يرجعا حىت كانا مع غروب الشمس

ومسعت عمي أبا ياسر وهو يقول أليب . واحد منهما، مع ما ما من الغم اهللا ما التفت إيلّ فو ،كنت أصنع
 !؟فما يف نفسك منـه  :قال .نعم :قال !؟أتعرفه وتثبته :قال .نعم واهللا :قال !؟أهو هو: حيي بن أخطب

  .)٣("عداوته واهللا ما بقيت : قال

                                           

 .١٠/١١٥درء تعارض العقل والنقل)١(
ارون بن عمران أخي ، من ذرية هصفية بِنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن اخلزرج بن أيب حبيب بن النضري)١(

واصطفاها، وحجبها وأعتقها وتزوجها،  غأخذها رسول اهللا ف وكانت من سيب غزوة خيرب، سيدة قريظة والنضري،، كانت ×موسى 
االستيعاب يف معرفـة  : انظر .سنة مخسني: وقيل ،وتوفيت سنة ست وثالثني، حليمة، فاضلة، وكانت عاقلة من عقالء النساء، وقسم هلا

 .١٢٧-٨/١٢٦، اإلصابة يف متييز الصحابة١٧٠-٧/١٦٨، أسد الغابة،٩١٧ -٩١٦األصحاب
، ومل يسلما، غمن املشهورين بالرياسة يف اليهود عند قدوم النيب حيي ابن أخطب، وأبو ياسر بن أخطب، من يهود بين النضري كانا )٢(

أطيعوين فإن هذا النيب الذي كنـا  : ا رجع قال لقومهفلمفسمع منه،  غ وقد كان أبو ياسر بن أخطب أول من أتى من اليهود إىل النيب
إىل مكـة  ، وكان حيي بن أخطب ممن خرج ا فيهم، فاستحوذ عليه الشيطان فأطاعوه على ما قالوكان مطاع حيي فعصاه أخوه ،ننتظر

م حىت غدروا ،غا على حرب رسول اهللا حيرض قريش فتح الباري بشـرح  : انظر .وملا كان يوم اخلندق توجه إىل بين قريظة فلم يزل
 .٢٩٢/  ٢األعالم للزركلي ،  ٥٠٠، ٤٩١، ٣٤٣-٧/٣٤٢صحيح البخاري

 . ٥١٩-٢/٥١٨السرية النبوية البن هشام: انظر )٣(
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، لكن قصده وإرادته واختياره له خيرجه عن )١(هذا وكم من قاصد أمرا يظن أنه رشد، وهو ضالل وغي  
 !اجلرب، فكيف يسمى القصد واالختيار جربا؟

هي أن العبد إذا أراد إجياد فعل، وأراد اهللا تعـاىل  : لق هللا تعاىلاحلجة على أن أفعال العباد خ :قول الرازي - ٦
فإن حصل مراد العبد دون مراد الرب، للزم أن يكون العبد قادراً كامالً، والبـاري  . عدم إجياد ذلك بعينه

 .وهذا ال يقول به عاقل؛ الستحالته. ضعيفاً عاجزاً

ور فاسد، وهو تقدير تعارض اإلرادتني، وقد تقدم هذه احلجة مبنية على تقدير شيء حمال، وتص :واجلواب
لعـدم إجيـاده،   ا وجيعل العبد مريد إجياد شيء،عندهم أن يريد اهللا  أهل السنة ميتنعأن  إبطال ذلك، وبيان

 أهفإن العبد إذا شاء أن يكون شيء مل يش ،تقدير ممتنع ،وكراهة العبد له جياد شيء،تقدير مشيئة اهللا إلف
: التكوير �����m�m�m�m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºllll:كما قال تعاىل،شيئتهحىت يشاء اهللا م

وإذا جعـل العبـد    ،ا لهفإذا شاءه اهللا جعل العبد شائي ،وما مل يشأ مل يكن ،وما شاء اهللا كان، ٢٩ - ٢٨
ا له غري مريد لهكاره، ١(ا لهمل يكن هو يف هذه احلال شائي(.   

الفاعل أشرف وأكمل من  وأفضل من فعل اآلخر، كان ذلكعلني فعل أحدمها أشرف كل فا :قول الرازي - ٧
اآلخر، وال شك أن اإلميان أفضل من اخلري، ومن كل ما سوى اإلميان، فلو كان اإلميان خبلق العبد ال خبلق 

عاىل، ال مـن  فوجب أن يكون اخلري من ختليق اهللا ت اهللا لوجب كون العبد زائدا يف اخلريية على اهللا تعاىل،
 .ختليق العبد
هذه احلجة مبنية على ف الرازي يف هذه الشبهة ظن أن إثبات الفعل للعبد يستلزم نفي خلق اهللا له، :واجلواب

تصور فاسد وفهم خاطئ ملعىن خلق اهللا ألفعال العباد، وقد اشترك يف هذا الفهم اخلاطئ كل من املعتزلـة  
أن : فعال العباد، يستلزم نفي تأثري قدرة العبد، ومشيئته يف فعله، أيواألشاعرة، فظنوا أن القول خبلق اهللا أل

الفاعل احلقيقي ألفعال العباد هو اهللا، وما العبد إال حمالً للفعل ال غري، فقال بذلك األشاعرة، وفر املعتزلة من 
املعتزلة الـذين  ذلك إىل القول بنفي خلق اهللا ألفعال العباد، وكال القولني باطل، واحلق وسط بني مذهب 

خيرجون أفعال العباد عن كوا خملوقة هللا، وبني األشاعرة وغريهم من اجلربية الذين يزعمـون أن اهللا هـو   
الفاعل احلقيقي ألفعال العباد وينفون أن يكون للعباد قدرة حقيقية على فعله، وهو مذهب أهل السنة الذين 

قيقية على فعله، وفعل العبد خملوق هللا كائن منـه بعلمـه   يثبتون الفعل للعبد حقيقة، فللعبد قدرة وإرادة ح
 . )٢(وتقديره السابق، فهو الذي أقدر العبد على فعله وخلقه له

أنا نرى إنسانني يسمعان دعوة الرسول يف جملس واحد بلفظ واحد، فيصري ذلك الكالم يف حق :قول الرازي - ٨
ا حلصول اهلداية، وامليل والرغبة، ويف حق اأحدمها سبباية النفرة، ولـيس  لثاين سببا ملزيد العتو والتكرب، و

                                           

 .  مكتبة العبيكان. ، ط٤٣٦-٤٣٥/ ١شفاء العليل: انظر )١(
 .من هذا البحث٤١٤-٤١٣صفحة: راجع )١(
، قدرة اهللا تعاىل، وقدرة العبد بني السلف وخمالفيهم، عـرض  ٢٨٧-١/٢٨٦لكشاف للزخمشرياملسائل االعتزالية يف تفسري ا: انظر )٢(

 . ٢٧٩ونقد يف ضوء الكتاب والسنة، 
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إن تلك النفرة والرغبة حصلتا باختيار املكلف، فإن هذا مكابرة يف احملسـوس، فـإن   : ألحد أن يقول
 وصاحب الرغبة جيد قلبه كاملضطر إىل تلك الرغبـة،  ،صاحب النفرة جيد قلبه كاملضطر إىل تلك النفرة

 .ال بقضاء اهللا وقدرهال يكون إأن ذلك فعلمنا 

هذه احلجة مبنية على أن إثبات القدر يستلزم نفي قدرة العبد واختياره وفعله، والزعم بأن أفعاله : واجلواب
 ، وبيان أن للعبد فعالً وإرادة واختيارا، فإن اهللا)١(وقد تقدم إبطال ذلكتصدر منه على سبيل االضطرار، 

`�����m��b��a:، قـال  ٨ - ٧: الشمس �m�Z��Y��X���_��^��]��\��[l: ملا أثبت القدر يف قوله أل

��i��h��g��f��e��d��cl ا حيث أضاف الفجور والتقوى ١٠ – ٩: الشمسفأثبت للعبد فعالً واختيار ،
إىل نفسه، ليعلم أا هي الفاجرة واملتقية، ويف هذا إثبات صريح لفعل العبد، واختياره، ورد صريح على 

لقدر السابق ال يعين إثبات اجلرب ونفي االختيار عن العبد، فالعبد فاعل لفعله حقيقة ، فإثبات ا)١(اجلربية
بقدرته واختياره، واهللا خالق ألفعال العباد، وال تنايف بني ذلك وال تعارض، فمن أثبت القدر، ونفى قدرة 

ثبتها وأقام عذره العبد واختياره فقد نسب إىل اهللا الظلم والعبث وما ال يليق به، ورجح حجة إبليس وأ
 . )٢( ٣٩: احلجر m����w������v��ul: وجعله إمامه إذ يقول

ألن املصحح للمقدورية ليس  ؛لو قدر العبد على بعض املقدورات املمكنات لقدر على الكل: قول الرازي - ٩
كـل  لكنه غري قادر علـى   ،فيلزم من االشتراك فيه االشتراك يف املقدورية، وهو قضية واحدة اإلمكان،إال 

 .فوجب أن ال يقدر على اإلجياد ألبتة ؛ألنه ال يقدر على خلق السماوات واألرض ؛املمكنات
أنه يلزم من  :ا إىل مثل هذه اخلرافات اليت حاصلهالقد كشف اهللا عوار مذهب يكون إثباته مستند :واجلواب

محله لرطل إمكـان  ومن إمكان  !صحة قدرة العبد على قلع حصاة من األرض صحة قدرته على قلع اجلبل
صحة إجياده خللـق   ،ومن إجياده للفعل القائم به من األكل والشرب والصالة وغريها !محله ملائة ألف رطل

ودليل الرازي هذا مبين )٣(!ه؟غث منأمسج من هذا وأب وهل مسع يف اهلذيان !السماوات واألرض وما بينهما
املماثلة باطل، فإن قدرة اهللا عامة شاملة، وقدرة العبد على املماثلة بني قدرة اهللا، وقدرة العبد، وفرض هذه 

  !وال يلزم من كوا حمدودة نفيها بالكلية، وهذا من املعلوم ببدائه العقول مقيدة حمدود،

  : شبهات الرازي النقلية على إثبات اجلرب، ونفي االختيار علىالرد : ثالثًا
  :قد قرر الرازي يف هذه اآليات أنو :االستدالل باآليات الدالة على خلق اهللا لكل شيء - ١

وعلـى   ،أو يكون عبارة عن التقدير ،اخللق إما أن يكون عبارة عن اإلخراج من العدم إىل الوجود -
فلو كان فاعالً لفعله لكان حمدثًا  .خالقًا فإنه ال بد وأن يكون ا،جهني فبتقدير أن يكون العبد حمدثًالو

  .والشرع والعقل ينفيه له، ولو كان حمدثًا له لكان خالقًا له،

                                           

 .من هذا البحث٣٧٩-٣٧٦صفحة: راجع )١(
 . ١٦/٢٤٣جمموعة الفتاوى : انظر )١(
 . ٣/١١٢٢معارج القبول بشرح سلم الوصول: انظر )٢(
 . دار الصميعي. ، ط٨٦٤-٢/٨٦٣بة العبيكان، مكت. ، ط١/٤٣٦شفاء العليل )٣(
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احلركة الواقعة بقدرة العبد ملا كانت مثالً للحركة الواقعة بقدرة اهللا تعاىل كان أحد املخلوقني مثالً  -
 ،قال إن هذا الذي هو خملوق العبد مثل ملا هو خملوق هللا تعـاىل وحينئذ يصح أن ي ،للمخلوق الثاين

 !ألبتة اال نثبت للعبد خلقً ولذا فنحن
ـ  ،اا كان إهلًكل من كان خالقً، فة اإلهلية هي القدرة على االختراعخاصي أن - ا فلو كان العبد خالقً

 . وملا كان ذلك باطالً علمنا أن العبد غري خالق ألفعال نفسه ،األفعال نفسه كان إهلً
لكن ال اآليات اليت تدل على أن اهللا خالق كل شيء صرحية الداللة على خلق اهللا ألفعال العباد، : واجلواب

يعين ذلك أن اهللا هو الفاعل احلقيقي ألفعال العباد، وأن العبد مضطر جمبور عليها، بل العباد فاعلون ألفعاهلم 
  .  )١(حقيقة، فأفعاهلم قائمة م، وإضافتها إليهم فعالً ال ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقًا

كان حمدثًا له لكان خالقًا له، والشرع والعقـل  فلو كان فاعالً لفعله لكان حمدثًا له، ولو  :أما قول الرازي
   .ينفيه

قد دل العقل والشرع واحلس على أن العبد فاعل لفعله، وأنه يستحق عليه املدح والذم، وعلى هذا  :فجوابه
فال تقبل شبهة تقام على خالف ذلك، فحكم تلك الشبهة حكم القدح يف الضروريات، فال يلتفت إليها، 

 ،حتد الالزم وامللزوما ،ا صدور الفعل منهبكونه حمدثً إن أردت ،ا لهلفعله لكان حمدثً عالًلو كان فا: فقولك
بكونه  سألناك ما تعين ،اا كونه خالقًوإن أردت بكونه حمدثً ،لكان فاعالً لو كان فاعالً :وصار حقيقة قولك

وإن  ،كان الالزم فيه عني امللزوم :األول فإن أردت !؟ا آخربه أمر أم تعين ،به كونه فاعالً هل تعين !؟اخالقً
 :قيـل ، ا للفعل من العدم إىل الوجودعين به كونه موجودأفإن قلت . فبينه ا آخر غري كونه فاعالًمرأ أردت

فلـيس   ،اا أو خلقًجيادإا أو ه ما شئت إحداثًيفسم ؟فما الدليل على إحالة هذا املعىن ،هذا معىن كونه فاعالً
ن أفإنا قد بينا  وهذا غري الزم لكونه فاعالً ،باإلجياد ال أن يكون مستقالًإيس املمتنع ول ،الشأن يف التسميات

وما توقف عليه الفعل من األسباب اليت ال  ،وحركته أن تكون جزء سبب تهغاية قدرة العبد وإراداته وداعي
فوقوع الفعل بقـدرة   . تدخل حتت قدرته أكثر من اجلزء الذي إليه بأضعاف مضاعفة والفعل ال يتم إال ا

ئه هو الذي أخرجه من اجلرب وأدخله يف االختيار وكون ذلك السبب من خالقه وفاطره ومنشالعبد وإرادته 
أدخله يف باب العدل والثاين أدخله  فاألول ،هو الذي أخرجه من الشرك والتعطيل وأدخله يف باب التوحيد

   .)٢(يف باب التوحيد

قعة بقدرة العبد ملا كانت مثالً للحركة الواقعة بقدرة اهللا تعاىل كـان أحـد   احلركة الوا :وأما قول الرازي
إن هذا الذي هو خملوق العبد مثل ملا هو خملوق هللا  :قالوحينئذ يصح أن ي ،املخلوقني مثالً للمخلوق الثاين

 !ألبتة اال نثبت للعبد خلقً ولذا فنحن ،تعاىل

                                           

 . دار الصميعي. ، ط٤٦٨-٢/٤٦٧شفاء العليل: انظر )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٤٤١-١/٤٤٠شفاء العليل: انظر )٢(
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ن اهللا فاعالً قادرا خالقًا، فال جيوز أن يوصف شيء من خلقه هذه الشبهة مبناها على أنه ملا كا: فجوابه
    )١(!بالفعل والقدرة، وهذه عني شبهة جهم بن صفوان يف نفي قدرة اإلنسان وفاعليته املؤثرة

��m��l:لإلنسان أفعاالً وأعماالً، قال تعاىل تقد أثبت وصأن النص: أحدمها: وهذا خطأ من القول لوجهني
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��Ñ��Ð���Ô��Ó����Òl ٥٢: هود� .  
أن االشتراك يف األمساء والصفات ال يستلزم متاثل املسميات واملوصوفات، فمن املعلوم بالعقل واحلس : الثاين

أن املعاين واألوصاف تتقيد وتتميز حبسب ما تضاف إليه، فاالشتراك يف األمساء والصفات ال يقع من أجلـه  
هذا إنسان حي عليم مسيع بصري كرمي، : عليم مسيع بصري كرمي، ونقول اهللا حي: التماثل، أال ترى أنا نقول

وليس هذا موجبا للتماثل بني اخلالق واملخلوق، فمشيئة العباد وقدرم وإرادم واختيارهم ليست مثل مشيئة 
ه، الرب وقدرته وإرادته واختياره، كما أن ذوام ليست كذاته، فصفات اهللا خمتصة به ال يشركه فيها غـري 

، فاتفاق املسميني وصفات املخلوق خمتصة به ال متاثل صفات اخلالق مع كون الصفات حقيقة يف كل منهما
يف بعض األمساء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته األدلة السمعية والعقليات، وإمنا نفـت مـا   

خلوق، وأما ما نفاه اجلهم وتبعه يف ذلك يستلزم اشتراكهما فيما خيتص به اخلالق، فال جيوز أن يشركه فيه امل
الرازي فهو ثابت يف الشرع والعقل، وتسميت ذلك متثيالً متويه على اجلهال، وذا يعلم فساد هذه احلجـة  

   .)١(ويبطل استدالل الرازي وشيخه اجلهم ا على اجلرب
فلو كـان   ،اا كان إهلًالقًكل من كان خ، فخاصية اإلهلية هي القدرة على االختراع أن :وأما قول الرازي

  . وملا كان ذلك باطالً علمنا أن العبد غري خالق ألفعال نفسه ،اا ألفعال نفسه كان إهلًالعبد خالقً

ال يشركه غـريه يف الفعـل؛ ألن   : أي: ال يشركه غريه يف اخللق أل أن اهللا: مقصود الرازي هنا :فجوابه
ن القدرة على االختراع من خصائص الـرب، وأخـص   أ: واحلق!  خاصية اإلله هي القدرة على االختراع

وصف الرب ليس صفة واحدة، بل علمه بكل شيء من خصائصه، وقدرته على كل شيء من خصائصـه،  
، وكـون  )٢(وخلقه لكل شيء من خصائصه، ورمحته الواسعة من خصائصه وحكمته الباهرة من خصائصه

                                           

 . ٢/١٤١القضاء والقدر يف اإلسالم: انظر )١(
تـاوى ورسـائل الشـيخ حممـد بـن صـاحل       ، جمموعـة ف ٤٠-٢٠، التدمرية٢٥-٣/٢٤الفصل يف امللل واألهواء والنحل: انظر )١(

 . ٥٧٦-٥٧٥، قدرة اهللا تعاىل، وقدرة العبد بني السلف وخمالفيهم، عرض ونقد يف ضوء الكتاب والسنة،١١٨-٤/١١٧العثيمني
 . ١/١٧٨ياالستغاثة يف الرد على البكر )٢(
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ال يعين انفراده باإلبداع واالختراع، وال يعين مشاركته هللا العبد فاعالً لفعله حقيقة حمدثًا له بقدرته ومشيئته 
فيما هو من خصائصه، وإمنا املقصود إن قدرة العبد مع فعله هلا تأثري سائر األسباب يف مسبباا، واهللا خالق 

 وهلا مع ذلك ،األسباب ليست مستقلة باملسببات؛ بل ال بد هلا من أسباب أخر تعاوااألسباب واملسببات، و
وهو سـبحانه   ،واملسبب ال يكون حىت خيلق اهللا مجيع أسبابه ويدفع عنه أضداده املعارضة له ،أضداد متانعها

فقدرة العبد سبب من األسباب وفعل العبـد ال   ،خيلق مجيع ذلك مبشيئته وقدرته كما خيلق سائر املخلوقات
إضافة السبب إىل إىل قدرة العبد الفعل ويضاف  .بل ال بد من اإلرادة اجلازمة مع القدرة ،يكون ا وحدها

احلوادث تضاف :((-:-يقول شيخ اإلسالم. )١(مسببه، ويضاف إىل قدرة الرب إضافة املخلوق إىل اخلالق
كما أن مجيع حركات املخلوقات إىل خالقها باعتبار، وإىل أسباا باعتبار، فهي من اهللا خملوقة له يف غريه،  

فكيف  ،اكما أن احلركة من املتحرك املتصف ا وإن كان مجاد ،صفة قائمة به وهي من العبد ،وصفاا منه
هـذا   :كما أنا إذا قلنا ،وحينئذ فال شركة بني الرب وبني العبد الختالف جهة اإلضافة !؟اإذا كان حيوان

هذه الثمـرة   :ا قلناوإذ .مل يكن بينهما تناقض ،ومن اهللا مبعىن أنه خلقه ،الولد من هذه املرأة مبعىن أا ولدته
مل يكـن   ،ومن اهللا مبعىن أنه خلقه منـها  ،مبعىن أنه حدث فيها ،وهذا الزرع من األرض ،من هذه الشجرة

  .)٢())بينهما تناقض

£��¤��¥��¦��§��¨��©����m�����¶��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬��«��ª: ستدالل بقوله تعـاىل اال - ٢

¸l مـا   :احمليا واملمات هللا مبعىنأن  :هذه اآليات أن املراد منها، وقد قرر الرازي يف ١٦٣ - ١٦٢: األنعامأ
وحاصل الكالم  ،بكوما واقعني خبلق اهللا اكون الصالة والنسك هللا مفسرفكذلك  ،حاصالن خبلق اهللا تعاىل

ص على أنه اهللا تعاىل مث نأنه تعاىل أمر رسوله أن يبني أن صالته وسائر عباداته وحياته ومماته كلها واقعة خبلق 
 .وذا التوحيد أمرت :أي ، ١٦٣: األنعام ��m��³��²l:ال شريك له يف اخللق والتقدير مث يقول

  : واجلواب من وجوه

بالعبـادة، وإلـزامهم    ألسياق اآلية يف دعوة املشركني إىل توحيد اهللا : بيان املعىن املراد من اآلية: األول
مع أا واحدة، لكن معناها برجوعهـا    �m�©�l:الم يف قولهلية، فابتوحيد الربوبية على اإلقرار بتوحيد األلوه

: إىل الصالة والنسك، غري معناها برجوعها للمحيا واملمات، فمعناهـا إذا أرجعتـها للصـالة والنسـك    
£��¤��¥����m:امللك، وهلذا يقول أهـل التفسـري  : االستحقاق، وإذا أرجعتها للمحيا واملمات كان معناها

¦lهللا استحقاقًا،����،١٦٢: األنعام��m�¨��§�l  ا وتصرفًا، فدلت هذه اآلية ،  ١٦٢: األنعـامهللا ملكًا وتدبري
على توحيد األلوهية اليت بعثت ألجله الرسل، وتوحيد الربوبية الذي فطر عليه اخللق، وأقر به املشـركون،  

واه، وبإخالص العبادة هللا ونفي فكما أنه ليس هللا شريك يف امللك والتدبري، فليس هناك من يستحق العبادة س
��m��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d:وسائر املرسلني، كما قال تعـاىل  غالشرك أمر النيب 

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٢٨، شفاء العليل٤٨٨-٨/٤٨٧جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 . ٣/١٤٦منهاج السنة )٢(
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��onl لم هذا فليس يف اآلية ما يقرر اجلرب، وينفي فعل العبد واختياره، يقول شـيخ  .  )١(٣٦: النحلإذا ع
، واآليات املخربة بأن العباد فاعلون ال تنايف آيـات  آيات األمر والنهي، والوعد والوعيد:((-:-اإلسالم

القدر املتضمنة أن اهللا خلق أفعال العباد، فإن كثريا من الناس تاهوا يف األسباب الفاعلة، وال بد من توحيـد  
بأن يكون اهللا هو املعبود املقصود بذاته باألفعال ] توحيد األلوهية[الربوبية بأن يكون اهللا خالق كل شيء، و

فكون الرب خالقًا وربا للفعل ال مينع ،  سواه، وال يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته واعتقادهال
  . )١())أن يكون العبد فاعالً كاسبا له

أن توحيد القدرية اجلربية هو إخراج أفعال العباد أن تكون فعالً هلم، وأن تكون واقعة بكسـبهم أو  : الثاين
. )٢(س فعل اهللا، فهو الفاعل هلا دوم، فنسبتها إليهم، وأم فعلوها مناف للتوحيد عندهمإرادم، بل هي نف

وقد ظن أولئك أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل، وزعموا أم هم املوحدون، ودعوا الناس إىل 
شـركًا، فاجلربيـة    الباطل باسم التوحيد، فجعلوه جنة وترسا ووقاية، ومن العجب أم مسوا توحيد الرسل

 ألنا إن مل نقل باجلرب أثبتنا فاعالً ،وال يستقيم التوحيد إال به ،ل باجلرب الزم لصحة التوحيدالقويزعمون أن 
، وأصل هذا وهذا شرك ظاهر ال خيلص منه إال القول باجلرب ،للحوادث مع اهللا إن شاء فعل وإن شاء مل يفعل

 فجعل من متام توحيد األفعال نفي األسباب، حىت أنكر تأثري قدرة القول قول جهم الذي كان غاليا يف اجلرب
أن أصل عقد التوحيـد   :وبيان ذلك ،القول باجلرب مناف للتوحيدأن : ، واحلق)٣(العبد، بل نفى كونه قادرا

سـتحق  فإن اإلله هـو امل  ؛واجلرب ينايف الكلمتني ،ا رسول اهللاوأن حممد ،هو شهادة أن ال إله إال اهللا وإثباته
 ،وهو الذي تأهله القلوب وتصمد إليه باحلب واخلوف والرجـاء  ،لصفات الكمال املنعوت بنعوت اجلالل
فراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل واخلضوع واالنقياد له مع إفالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو 

 ،ده الديين على حمبة العبد ومرادهوإيثار حمابه ومرا ،وبذل اجلهد يف طاعته ومرضاته ،ابةنكمال احملبة واإل
ا سـواه ال مـن   وهو التوحيد الذي ال يقبل اهللا من أحد دين ،فهذا أصل دعوة الرسل وإليه دعوا األمم

ووضع هلم دار الثواب  ،ودعا إليه عباده ،وأنزل به كتبه ،ي أمر به رسلهوهو الذ ،األولني وال من اآلخرين
أن العبد ال قدرة له على هذا  :أيها اجلربي وعلى قولك ،له وحتصيلهوشرع الشرائع لتكمي ،والعقاب ألجله

وأن الـرب   ،بل أمر له بإجياد فعل الرب ،وأمره ذا أمر له مبا ال يطيق ،وال هو فعله ،وال أثر له فيه ،البتة
له إليه ومل جيعل  ،ومنعه منه وصده عنه ،وحال بينه وبني ما أمره به ،وأجربه على ضده ،سبحانه أمره بذلك

فإن هذا كله جماز ال  ؛اا وحمبوعابد رفعت حقيقة العبودية بإنكار كون العبد فاعالً، فبوجه من الوجوه سبيالً
ال سيما والوصف الذي وصفته بـه   ،فضاع التوحيد بني اجلرب وإنكار حمبته وإرادة وجهه ؛حقيقة له عندك

وينهاه عما  ،بأنه يأمر عبده مبا ال قدرة له على فعلهفإنك وصفته  ،حائل بينها وبني حمبته ،منفر للقلوب عنه
مث يعاقبه أشد العقوبة على ما  ،وينهاه عن فعله هو سبحانه ،بل يأمره بفعله هو سبحانه ،ال يقدر على تركه

                                           

 . ١٤٥-١٤٢، التمهيد لشرح كتاب التوحيد٢١٩-١/٢١٦، القول املفيد على كتاب التوحيد، ٢٨٢تفسري السعدي، : انظر )١(
 بتصرف. ٢٠٦-٢/٢٠٤، اموعة العلية ١٥٥-٦/١٥٣جامع املسائل : انظر )١(
 . ٣/٩٣١الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة،  )٢(
 . ١/٨٨ع الرسائلجام: انظر )٣(
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أمره وفعل ما اه مبرتله  وصرحت بأن عقوبته على ترك ما ،بل يعاقبه على أفعاله هو سبحانه ،مل يفعله البتة
 ،ونقله مياه البحار عـن مواضـعها   ،وترك حتويله للجبال عن أماكنها ،ه على ترك طريانه إىل السماءعقوبت

وصرحت بأنه جيوز عليه أن يعذب أشـد   ،ومبرتلة عقوبته له على ما ال صنع له فيه من لونه وطوله وقصره
ه ولوال خربه عن نفسه بل هو جائز علي ،ال متنع ذلك وأن حكمته ورمحته ،العذاب ملن مل يعصه طرفة عني
والـزمن   ،مبا كلفهم مبرتلة تكليف األعمى للكتابة هأن تكليفه عباد :وقلت ،بأنه ال يفعل ذلك مل نرتهه عنه

وقد  ،وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده ،ونفرته عنه ،فبغضت الرب إىل من دعوته إىل هذا االعتقاد ،للطريان
  . )١(!قلعت شجرة التوحيد من أصلها

دعوى أن االعتقاد بتأثري قدرة العبد، وإرادته يف فعله وتأثري سائر األسباب يف مسبباا يـؤدي إىل  : الثالث
اإلشراك باهللا، دعوى من مل يلتفت إىل معىن اإلشراك على ما جاء به الكتاب والسنة؛ فاإلشراك اعتقـاد أن  

ألشياء، سلطانا على ما خرج من قدرة لغري اهللا أثرا فوق ما وهبه اهللا من األسباب الظاهرة، وأن لشيء من ا
املخلوقني، وهو اعتقاد من يعظم سوى اهللا، مستعينا به فيما ال يقدر العبد عليه، وقـد جـاءت الشـرعية    
اإلسالمية مبحو الشرك بأنواعه، ورد األمر فيما فوق القدرة البشرية، واألسباب الكونيـة إىل اهللا وحـده،   

  :  وتقرير أمرين عظيمني

  .أن للعبد قدرة ومشيئة واختيارا وهو يفعل ما ما هو وسيلة لسعادته أو شقاوته :أحدمها
أن قدرة اهللا ومشيئته هي مرجع جلميع الكائنات، وأن من آثارها ما حيول بني العبد وبني إنفاذ ما : الثاين

  . )٢(يريد، وأنه ال شيء سوى اهللا ميكن أن ميد العبد باملعونة التامة
نفي تأثري األسباب يف املسببات بدعوى أن ذلك يؤدي إىل الشرك يف الفاعلية، وأن اهللا هـو   وذا يعلم أن

املؤثر بال شريك، هي دعوى ليس هلا وجه من الصحة؛ وإذا علم أن قدرة اهللا فوق كل شيء، وأن األسباب 
، يتضح أنـه ال  من قدرته قد خلقها على خصائص وصفات تؤثر يف مسبباا حتت املشيئة والقدرة اإلهليتني

تعارض بني أن اهللا على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه خلق هلذه املخلوقات صفات ختصها هلا 
  . )٣(تأثريها احملدود يف مسبباا

�m���§¦��¥��¤��£������¢��¡������~��}����|��{z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p: االستدالل بقوله تعاىل - ٣
�«��ª��©��¨���¹��¸���¶��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬l العبـد  ، وقد قرر الرازي يف هذه اآليات أن ١١: الرعد

ا للـذم يف الـدنيا   وذلك ألنه إذا كفر العبد فال شك أنه تعاىل حيكم بكونه مستحقً ؛غري مستقل يف الفعل
ما أراده اهللا تعاىل وحينئـذ   ا على ردفلو كان العبد مستقالً بتحصيل اإلميان لكان قادر ،والعقاب يف اآلخرة

   .١١: الرعد ��m��±°��¯��®��¬��«��ª��©��¨l:يبطل قوله

                                           

 . ٩٣٤-٣/٩٢٩مكتبة العبيكان، الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة. ، ط٤١٣-١/٤١١شفاء العليل: انظر )١(
 . ٦٤-٦٣رسالة التوحيد، حملمد عبده :انظر)٢(
 . ١٦٠-١٥٩مبدأ السببية عند األشاعرة، دراسة نقدية: انظر )٣(
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هو نفي قدرة العبد وإرادته، وال شك أن اآلية ليست دليالً : مراد الرازي من هذا القول أن: واجلواب
¦§���¨��©���m���¥��¤��£������¢��¡������~��}����|��¬��«��ª:يقول تعاىلعلى ذلك، فإن أوهلا يبني املقصود، 

±°��¯��®�l  إذن العباد هلم قدرة على حتصيل الطاعة أو املعصية بإقدار اهللا تعاىل، واهللا تعاىل قـد  ���، ١١: الرعـد
  .يسلب النعم بفعل املعصية عقوبة لفاعليها

لنعم حىت يحـدثوا  ،  معناه أنه ال يغري ما م من ا١١: الرعد �m��§¦��¥��¤��£������¢��¡������~��}����|l:وقوله
  �  . ، مما يسقط احتجاجه باآلية)١(أحداثًا يعاقبهم اهللا عليها، فيغري ما م، ويكون اإلحداث سببا للتغيري

أن اهللا تعاىل إذا أراد بقوم سوًءا فال يقدر على رد ذلك عنهم : ، معناه١١: الرعد �m�±°��¯��®�l:أما قوله تعاىل
  .)٢(أحد غري اهللا تعاىل

 اآلية ما يدل على نفي قدرة العباد واختيارهم، بل اآلية دالة على أن العباد هلم مشـيئة واختيـار   فليس يف
وتغيري حـاهلم،  يستطيعون ا حتصيل الطاعة أو املعصية، فإن عصوا كان ذلك سببا إليقاع العقوبة عليهم 

 .)٣(وسلب نعمة اهللا عنهم

 ال شك أن: وقد قرر الرازي يف هذه اآليات أنه :ما يريديفعل  ألألألألباآليات الدالة على أن اهللا االستدالل  - ٤
لإلميان وجب أن  وإذا كان فاعالً ات،لإلميان مبقتضى هذه اآلي فوجب أن يكون فاعالً ،تعاىل يريد اإلميان اهللا

 !للكفر ضرورة أنه ال قائل بالفرق يكون فاعالً
ه الرازي يف أن الفعل عـني املفعـول،   هذه الشبهة مبنية على مذهب األشاعرة الذي سرى علي: واجلواب

واخللق عني املخلوق، فهو سبحانه عندهم يريد الكفر ويفعله؛ ألنه موجود، وكل موجود ال بد لـه مـن   
  .خالق، وال خالق إال اهللا، واهللا خيلق بإرادته، فكل خملوق مراد له، وهو فعله

نفيا وإثباتا، ملا يف إطالق لفظ اإلرادة والفعل  أنه ميتنع إطالق إرادة الشر عليه وفعله :وحتقيق القول يف ذلك
من إيهام املعىن الباطل ونفي املعىن الصحيح، فإن اإلرادة تطلق مبعىن املشيئة، ومبعىن احملبة والرضا، وهي باملعىن 

ذا تستلزم وقوع املراد، وال تستلزم حمبته والرضا به، هذا إذا تعلقت اإلرادة بأفعال العبـاد، وأمـا إ  : األول
تعلقت بأفعاله هو سبحانه كما يف اآليات الدالة على أنه فعال ملا يريد فإا ال تنقسم، بل كل ما أراده من 
أفعاله فهو حمبوب مرضي له، ففرق بني إرادة أفعاله، وإرادة مفعوالته، فإن أفعاله خري كلها وعدل ومصلحة 

رد االنقسام، وهذا إمنا يتحقق على قول أهل وحكمة ال شر فيها بوجه من الوجوه، وأما مفعوالته فهي مو
  .السنة أن الفعل غري املفعول، واخللق غري املخلوق

وهنا فرق بني فعل يريد اهللا أن يفعله، وبني فعل يريد من عبده أن يفعله، فقد يريد من عبده أن يفعل، وال 
من إبليس أن يسجد آلدم، ومل يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه له، وصرف موانعه عنه، كما أراد 

                                           

 . الفوائددار عامل . ، ط٣/١١٥أضواء البيان: انظر )١(
 . دار هجر. ، ط١٣/٤٧١تفسري الطربي: انظر )٢(
 . ٣٢١-٣٢٠الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا ونقدا،  )٣(
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يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له، ويثبت قلبه عليه، ويصرفه إليه، ولو أراد ذلك منه لسجد له 
، فهو سبحانه ال مينعه مانع من فعل أراد أن يفعله، وال حيول بينه وبني ذلك حائل ألن له ملـك  )١(ال حمالة

  .)٢(يمالسماوات واألرض وهو العزيز احلك

: الـربوج  �m������©��¨��§l :قوله :((،١٦: الربوج ��m��ª����©��¨��§l:عليقًا على قوله تعاىلت -:-يقول ابن القيم

يفعل كل ما يريد أن  :أي ،موصولة عامة "ما"فإن  ،ا فعلهأنه إذا أراد شيئً :الثالث :...دليل على أمور ،١٦
 ،فإن أراد فعل العبد ؛إرادته املتعلقة بفعل العبد فتلك هلا شأن آخروأما  ،وهذا يف إرادته املتعلقة بفعله ،يفعله

حىت يريده من نفسه أن جيعلـه   ،وإن أراده ،مل يوجد الفعل ،وجيعله فاعالً عليه، ومل يرد من نفسه أن يعينه
إن هنـا  ف ،لغفلتهم عنها ؛وخبطوا يف مسألة القدر ،وهذه هي النكتة اليت خفيت على القدرية واجلربية فاعالً
وإن لزم من الثانية األوىل من  ،وليستا متالزمتني ،وإرادة أن جيعله الرب فاعالً ،إرادة أن يفعل العبد: ناإرادت

وقد يريد فعله وال  ،وأن خيلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله ،فمىت أراد من نفسه أن يعني عبده ،غري عكس
وأشـكل   ،فإن اعتاص عليك فهم هذا املوضـع . الفعل فال يوجد ،يريد من نفسه أن خيلق له أسباب الفعل

قد أردت منك أهون من هذا وأنت  :"ا عن ربه قوله للعبد يوم القيامةحاكي غفانظر إىل قول النيب  ،عليك
فأخرب سبحانه أنه أراد من املشرك أال يشرك به . )٣("، فأبيت إال الشركاشرك يب شيئًت أن ال: آدميف صلب 

  .)٤())ألنه مل يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له ؛ا املرادومل يقع هذ شيئًا،

وقد قرر الرازي يف هذه اآليات أن  :عباده على التوبة، ورغبهم فيهافيها  حض اهللا اليتباآليات االستدالل  - ٥
 والعزم على عـدم العـود يف   ،عبارة عن الندم يف املاضي :ألن التوبة ؛هو الذي يفعل التوبة فينا اهللا تعاىل
والندم ال  ،األصل يف التوبة الندم، فال ميكن إرادا واإلرادة اإلرادات،والندم والعزم من باب  .املستقبل

 ،ألن إرادة الفعل والترك إن كانت فعالً للعبد افتقر يف فعلـها إىل إرادة أخـرى   ؛حيصل باختيار العبد
وإذا  .ولزم التسلسل ،يلهما إىل إرادة أخرىوإال افتقر يف حتص ،ال حيصالن باختيار العبد واإلرادةوالكراهة 

 .كان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم مبحض ختليق اهللا تعاىل
هو نفي إرادة العبد واختياره وقدرته على التوبة، فاهللا تعاىل هو : أن مراد الرازي من هذا القول :واجلواب

هللا تعاىل، فالعبد جمبور على ذلك، وقد استدل على فالندم والعزم مبحض ختليق ا يف العبد؛يفعل التوبة الذي 
ال  ، فالكراهة واإلرادةال ميكن إرادا ذلك باآليات وضمن استدالله شبهته العقلية اليت قرر فيها أن اإلرادة

لق على نشأة وصفة يتمكن ا مـن  خ، وقد تقدم إبطال هذه الشبهة، وبيان أن العبد حيصالن باختيار العبد

                                           

ونقدا، الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا . مكتبة العبيكان. ، ط٧٣٧-٢/٧٣٦شفاء العليل: انظر )١(
٣٣٦-٣٣٥  . 

 .  ٣٣٦-٣٣٥الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا ونقدا، . دار هجر. ، ط٢٤/٢٨٥تفسري الطربي )٢(
ـ ١٣٨٢البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار،  )٣( لء ، ومسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب طلب الكافر الفداء مب

 . ٢١٦١-٤/٢١٦٠األرض ذهبا، 
 . ١٥٢-١٥١التبيان يف أميان القرآن )٤(



 -٤٤٥ -  

فالندم والعزم من أفعال العبد االختياريـة   ،وتلك النشأة مبشيئة اهللا وقدرته وتكوينه ،ته وأفعالهإحداث إراد
  .القائمة به

وأما استدالله باآليات فسقيم، بل باطل، فليس يف اآلية دليل على ما يقول، وأصل ضالل الـرازي عـدم    
  !فعل الرب دون العبد اهتدائه إىل الفرق بني فعل اهللا سبحانه وفعل العبد فجعل التوبة

وتوبة العبد إىل ربه حمفوفة بتوبة من اهللا أن التوبة فعل للعبد قائم به، فهي حتصل مبشيئته واختياره، : واحلق 
ـ  فإنه تاب عليه أوالً ،فتوبته بني توبتني من اهللا سابقة والحقة ،عدهاب وتوبة منه ،عليه قبلها ـ إذن  اا وتوفيقً

فتاب ،فتاب العبد ،اوإهلام قال تعـاىل وإثابة ا قبوالًاهللا عليه ثاني ،:��m�� �̀���_��^��]�����\��[Z��Y��X��W

��al ا هي اليت جعلتهم تائبني ،سبقت توبتهم ،فأخرب سبحانه أن توبته عليهم، ١١٨: التوبةوأ، ا فكانت سبب
؛ بالعزم علـى أن ال  إلباقرجوعه إىل سيده بعد ا :فتوبة العبد ،واهللا تواب ،العبد توابف ،لتوبتهم اومقتضي

يعاود الذنب، واإلقالع عنه يف احلال، والندم عليه، والرجوع إىل اهللا بفعل ما أمر به، وترك ما ى عنـه،  
  .)١(إذن وتوفيق وقبول وإمداد :وتوبة اهللا نوعان

ى أن العبـاد  دالة عل ات، بل اآليعلى إيقاع التوبة ما يدل على نفي قدرة العباد واختيارهميات فليس يف اآل
وأن توبة العباد ال تقع منهم إال بعد إذن اهللا وتوفيقهم ، التوبةيستطيعون ا حتصيل وقدرة هلم مشيئة واختيار 

لتقـع  : أي ، ١١٨: التوبة �mZ�l،أذن يف توبتهم ووفقهم هلا: أي، ١١٨: التوبة ��m�Y��X��Wl:، فقولههلا
  .)٣(فوفقهم لفعلها مث قبلها منهم ،التوبة اهلادمة للذنوب بادهلعشرع فاهللا تعاىل )٢(منهم، فيتوب اللّه عليهم

 أعمال العباد فيها اليت أضاف تعاىلتنفي عن العبد الفعل وتثبته هللا، أو اآليات االستدالل باآليات اليت   - ٦
 نفسه، أضاف أعمال العباد إليهم، مث أضافها بأعياا إىل أنه تعاىل وقد قرر الرازي يف هذه اآلياتإىل نفسه، 

وهذا يدل على أن فعل العبد بعينه فعل اهللا، وعلى هذا فالفاعل احلقيقي للفعل هو اهللا، وما العبد إال حمـالً  
 .  للفعل ال غري

أن اهللا تعاىل أضاف هذه األفعال إىل نفسه، إذ هي واقعة خبلقه ومشيئته وقضائه، وأضـافها إىل   :واجلواب
صوهلا، فال تنايف بني اإلضافتني وال تناقض بني السببني، وإذا كان كذلك أسباا إذ هو الذي جعلها أسبابا حل

تبني أن إضافة الفعل االختياري إىل العبد بطريق التسبب وقيامه به ووقوعه بإرادته، ال ينايف إضافته إىل الرب 
ئر املخلوقـات  ، فالفعل واقع بقدرة الرب خلقًا وتكوينا، كما وقعت سـا )٤(سبحانه خلقًا ومشيئة وقدرا 

بقدرته وتكوينه، وبقدرة العبد سببا ومباشرة، فاهللا خالق الفعل، والعبد فعله وباشره، فالقدرة احلادثة وأثرها 
  .)١(واقعان بقدرة الرب ومشيئته

                                           

 . السنة احملمدية. ، ط٣١٣-٣١٢، ١/٣٠٥، مدارج السالكني١/٢٢٨جامع الرسائل: انظر )١(
 . ٣٥٤تفسري السعدي) ٢(
 . ٢/٦٨٨طريق اهلجرتني : انظر )٣(
 .   مكتبة العبيكان. ط. ٢/٥٠٣شفاء العليل )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٢٩ليلشفاء الع )١(
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هلا مبا  فجعل العبد فاعالً ،مبعىن أنه خلقها منفصلة عنه قائمة مبحلها وهو العبد لألفعال إحداث اهللا سبحانهف
وكل مـن   ،وإحداث العبد هلا مبعىن أا قامت به وحدثت بإرادته وقدرته ،فيه من القدرة واملشيئة أحدث

باين له قائم مفما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو  ،ولكن جهة اإلضافة خمتلفة ،اإلحداثني مستلزم لآلخر
  .)١(يه حكمه ويشتق له منه امسهيعود إل ،وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به ،مفعول له ال فعل ،باملخلوق

�m��x��w����v��u��t��s��r���q���p��o��n: وذا املعىن تفهم اآليات؛ فقوله تعاىل عن يوسف وأخوته
¡�����~��}��|��{��z��y �lمن السجن،  ×، فالرب سبحانه هو الذي أخرج يوسف١٠٠: يوسف

أبواه وأخوته  عله ومباشرته، وفخرج ب × و بإذنه وأمره ومشيئته، ويوسفه وأخوته من البدويوجاء بأب
  . جاءوا باختيارهم ومشيئتهم، فالعبد هو الفاعل حقيقة جبعل اهللا له فاعالً

،فإنه يدل على أن كل ما يعمله اإلنسان فبقضاء اهللا ٤٣: النجم �m��î��í��ì��ë��êl: وكذلك قوله تعاىل
ياريان، فهو سبحانه املضحك املبكي حقيقة، ، فالضحك والبكاء فعالن اخت)٢(وخلقه حىت الضحك والبكاء

  .)٣(والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة، وتأويل اآلية خبالف ذلك إخراج للكالم عن ظاهره بغري موجب

��m: ونظريه قوله تعاىل �\��[��Zl فالتسيري فعل اهللا حقيقة، والسري فعل العباد، فالعبد هو السائر ٢٢: يونس ،
  . )٤(أثر التسيريبتسيري اهللا له، فالسري 

وأصل ضالل اجلربية والقدرية من عدم اهتدائهم إىل الفرق بني فعل اهللا سبحانه وفعل العبد، فاجلربية جعلوا 
الفعل االختياري فعل الرب دون العبد، والقدرية جعلوه حمض فعل العبد الذي ال صنع هللا فيه وال قدرة وال 

  .)٥(وهو أثر فعل اهللا وقدرته ومشيئته مشيئة، وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم،

لم يرد بـه أن  ، ف١٧: األنفال�mM��L��K���J��I��H��G��FE��D��C��B��A �l: وأما قوله تعاىل
قال لكل أحد ا لكان ينبغي أن يفإن ذلك لو كان صحيح كما ظن ذلك الرازي؛فعل العبد هو فعل اهللا تعاىل 

ن اهللا مشىما مشيت إذ مشيت ولك: قال للماشيحىت ي، ركبت إذ ركبت ولكن اهللا  وما: قال للراكبوي
قال مثل ذلك لآلكل والشارب والصائم وي ،ما تكلمت إذ تكلمت ولكن اهللا تكلم: قال للمتكلموي ،ركب

قـال  وي ،ما كفرت إذ كفرت ولكن اهللا كفـر  :قال للكافريستلزم أن ي: وطرد ذلك. واملصلي وحنو ذلك

                                           

الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضـا ونقـدا،   . مكتبة العبيكان. ، ط٥٠٣-٢/٥٠٢شفاء العليل )١(
٣١٧  . 

 .  ٤/٢٦٥تفسري البغوي: انظر )٢(
، الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة ٣٨السنة وخمالفيهم أفعال العباد بني أهل. مكتبة العبيكان. ط ٤٠٠، ١/٢١٧شفاء العليل: انظر)٣(

 .   ٣٢٩واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا ونقدا، 
 . مكتبة العبيكان. ، ط٤٠٠، ١/٢١٥السنة احملمدية، شفاء العليل. ، ط٣/٤٠١مدارج السالكني :انظر)٤(
 .مكتبة العبيكان. ، ط١/٢١٥شفاء العليل: انظر )٥(
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فهو كافر ملحد خارج عـن العقـل   : ومن قال مثل هذا. ذبت ولكن اهللا كذبما كذبت إذ ك :للكاذب
  .)١(والدين

وإمنـا   ،باشره أيـديهم عنهم هو قتل مل تاهللا القتل الذي نفاه فإن  ،خاص ألهل بدرفاخلطاب يف هذه اآلية 
وكذلك  ،مللكباشرته أيدي املالئكة فكان أحدهم يشتد يف أثر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة ا

خارج عن قدرته  ذلكفإن  ،فأوصلها اهللا سبحانه إىل مجيع وجوه املشركني  غالقبضة اليت رمى ا النيب 
ولو كان املراد مـا   ،وأثبت له الرمي الذي هو يف حمل قدرته وهو احلذف ،وهو الرمي الذي نفاه عنه ؛غ

ل من شرب أو زنا أو سرقة أو ظلم فإن اهللا مل يكن فرق بني ذلك وبني كل قتل وكل فع اجلربية فهمه هؤالء
  .)٢(اوكالم اهللا يرته عن هذ ،خالق اجلميع

اعتقد مجاعة ((، ١٧: األنفال�m�M��L��K���J��I��H��G �l:تعليقًا على قوله تعاىل -:-يقول ابن القيم
وإبطال  ،اجلربيف  وجعلوا ذلك أصالً ،وإضافته إىل الرب تعاىل ،سلب فعل الرسول عنه :أن املراد باآلية

فلو صح ذلك  ،وهذا غلط منهم يف فهم القرآن ،وحتقيق نسبتها إىل الرب وحده ،نسبة األفعال إىل العباد
ومـا ضـحيت إذ    ،وما صمت إذ صـمت  ،ما صليت إذ صليت :قالفي ،لوجب طرده يف مجيع األعمال

 ؛م يف مجيع أفعال العبـاد فإن طردوا ذلك لزمه ،وال فعلت كل فعل إذ فعلته ولكن اهللا فعل ذلك ،ضحيت
 .تناقضـوا  :أو رميه وحـده  ،وأفعاله مجيعها ،فإن خصوه بالرسول وحده ،طاعتهم ومعاصيهم إذ ال فرق

  .)٣())ريد باآليةفهؤالء مل يوفقوا لفهم ما أُ

ن إ: إن اهللا خالقها، ومن قال: أن أفعال العباد ال جيوز أن تنفى عنهم باتفاق املسلمني؛ من قال: واخلالصة
هذا ما أكل، وال شرب، وال طاف، وال ركع، ولكن اهللا هو الذي أكـل  : اهللا مل خيلقها، ال جيوز أن يقال

وشرب وطاف وركع، وسواء كانت حممودة أو مذمومة، فالفعل املختص باملخلوق ال يضاف إىل اهللا تعاىل 
  .)٤(إال على بيان أن اهللا خلقه وجعل صاحبه فاعالً

اليت أضاف تنفي عن العبد الفعل وتثبته هللا، أو اآليات باآليات اليت طالن االحتجاج وذا البيان يتضح ب
   .، على اجلربإىل نفسه أعمال العباد فيها تعاىل

�m���i��h��g��f��e��d��c��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X: االستدالل بقوله تعاىل - ٧

jl  العبد طلب من اهللا  ؛ ألنلعبد غري مستقل يف الفعلا،  وقد قرر الرازي يف هذه اآلية أن ١٥: األحقـاف
على أنه ال يتم شيء من الطاعات واألعمـال إال بإعانـة اهللا    وهذا يدل ،نعمالتعاىل أن يلهمه الشكر على 

 .اولو كان العبد مستقالً بأفعاله لكان هذا الطلب عبثً ،تعاىل

                                           

-٣/٢١٨، منهاج السنة النبوية٣٢٣، ٢٨٦،  ٢٠١-١/١٩٧االستغاثة يف الرد على البكري: وانظر. ٣٣٢-٢/٣٣١وىجمموعة الفتا )١(
٢١٩ . 

 . ٥٦٧-٥٦٦، ١٨٣-٣/١٨٢مكتبة العبيكان، زاد املعاد. ، ط١/٢١٧، شفاء العليل٢/٢١٣إعالم املوقعني: انظر )٢(
 . السنة احملمدية. ، ط٣/٤٢٦مدارج السالكني )٣(
  . ٢٠٢-١/٢٠١ستغاثة يف الرد على البكرياال: انظر)٤(
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ال قوة إال بإعانة اهللا تعاىل، ال يعين اجلرب ونفي كون العبد غري مستقل بأفعاله، وأنه ال حول له و: واجلواب
االختيار؛ فإن طلب اإلعانة من الرب يتضمن إثبات فعل العبد واختياره؛ ألنه لو مل يكن له فعل يتوقف على 
اختياره وجهده مل حيتج إىل االستعانة، فإنه ال يصح يف لغة العرب اليت نزل عليها كتاب اهللا أن تستعني باهللا 

عاله احملضة، فال نستعني به على أن يطيل يف أعمارنا، وال أن على أن يغفر لنا، بل نسأله أن يفعـل  على أف
فالعبد هو الفاعل حقيقة وهو املستعني حقيقة، واهللا هو املعني له، فإنه إن مل  ،)١(!ذلك، ال أن يعيننا على ذلك

ه البتة، فالفعل من العبد واإلقدار واإلعانة من يعنه، ومل يقدره، ومل يشأ له الفعل مل يتمكن منه، ومل يوجد من
ألالرب 

)٢(.  

وهذا القول هو الوسط الذي عليه أهل السنة، فقد اعترفوا بالفعل واالختيار الضروري الفارق بني حركـة  
املختار واملفلوج واملسحوب، مع االعتراف باالفتقار إىل اهللا يف كل طرفة عني، وعدم االستقالل باألفعال، 

فدلت اآلية على ثبوت االختيار واالفتقار، واجلربيـة   ،٥: الفاحتـة  ��m��V��U��T��S��Rl:ل تعاىلكما قا
، وذلك خالف املعروف ألأنكروا االختيار الضروري من العقل والدين، واملعتزلة أنكروا االحتياج إىل اهللا 

 .)٣(بني املسلمني، واملعلوم من دين املؤمنني، واهللا املستعان

،  وقـد قـرر   ٤٠: إبراهيم ��m��¾��½���¼��»��º¹��¸��¶��µ��´��³l:قوله تعاىلاالستدالل ب - ٨
فعل املأمورات ال حيصل إال من ، وترك املنهيات ال حيصل إال من اهللافأن الكل من اهللا،  الرازي يف هذه اآلية

 ! ، وإذا كان الكل من اهللا فقد بطل االختيار، ولزم اجلرباهللا
من اهللا ال يعين اجلرب ونفي االختيار؛ فإن هذا معناه أن اهللا خلقه، فهو خملوق  أن كون فعل العبد: واجلواب

ومفعول له، والعبد هو املتحرك بالفعل، وبه قام، ومنه نشأ، فالعبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة، واهللا خالق 
صلة مبشيئته وقدرته، فهـو  أا قائمة به وحا: ، فأعمال العبد من العبد مبعىن)٤(العبد، وقدرته ومشيئته وفعله

له،  خلقها قائمة بالعبد وجعلها عمالً أنه: املتصف ا املتحرك ا، الذي يعود حكمها عليه، ومن اهللا مبعىن
وكسبا، وصفة، بواسطة خلقه ملشيئة العبد وقدرته، فكون العبد هو الذي قام به الفعل، وإليه يعود حكمـه  

تصلح هللا، وكون الرب هو الذي خلقها وجعلها عمالً لغريه خبلق قدرة  اخلاص انتفاعا به أو تضررا جهة ال
 .  )٥(العبد ومشيئته جهة ال تصلح للعبد، وال يقدر على ذلك إال اهللا، فأفعال العباد خملوقة هللا، وهي فعل للعبد

فضل اهللا ومنه أن احلسنة تضاف إىل اهللا سبحانه من كل وجه فإن سببها جمرد  :ومما ينبغي التنبيه عليه    
وتوفيقه فهو سبحانه حمسن ا بكل اعتبار، والسيئة إمنا تضاف إليه قضاًء وقدرا وخلقًا، وأنه خالقها كما هو 
خالق احلسنة، وال ينايف ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته، فمن يهديه اهللا إىل الطاعة فهي نعمة من اهللا عليه 

ئة، فعقوبة من اهللا عليه لتركه فعل ما خلق له، فالسيئة اليت يعملـها  يستحق عليها الشكر، ومن يقع يف السي
                                           

 . ٧/١٨٦،  العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم٣/٢٣الفصل يف امللل واألهواء والنحل:انظر )١(
 .  السنة احملمدية. ، ط١/٦٥مكتبة العبيكان، مدارج السالكني، . ، ط١/٢٠٢شفاء العليل: انظر )٢(
 . ٧/١٤٩لذب عن سنة أيب القاسمالعواصم والقواصم يف ا: انظر )٣(
 . ١١٨-٨/١١٧جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
 . ١٤٩-٣/١٤٥منهاج السنة: انظر )٥(
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فعـل  ل، وليس يف شيء من ذلك نفي )١(العبد من نفسه، وإن كانت مقدرة عليه، وعليه التوبة منها لتزول
 .  العبد واختياره

قد قرر و ،٣١: الفرقان �m��À��¿���¾��½��¼��»º��¹��¸��¶��µ��´���³l: ستدالل بقوله تعاىلاال - ٩
 . تلك العداوة من جعل اهللاعداوة النيب كفر، وألن  ؛خلق اخلري والشراهللا تعاىل  الرازي يف هذه اآلية أن

اهللا سبحانه مل جيعل أفعال عباده وطاعتهم ومعاصيهم أفعاالً له، بل نسبها إليهم حقيقة وأخرب : واجلواب
  .)٢(اهللا له فاعالً أنه هو الذي جعلهم فاعلني، فالعبد هو الفاعل حقيقة جبعل

، مثـال  واجلعل الذي قدره وقضاه ،راد به اجلعل الذي حيبه ويرضاهاجلعل املضاف إىل اهللا سبحانه يو
فهذا نفي جلعله الشـرعي  ، ١٠٣: املائدة ��m��ÑÐ���Ï��Î���Í��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æl:قوله تعاىل :األول
|��{���m: قوله تعـاىل  :ومثال الثاين، يهما شرع ذلك وال أمر به وال أحبه ورض :أي ،الديين

¡�����~ �lلم ذلك ،٤١: القصصقولـه تعـاىل   فاجلعـل يف  إذا ع:��m��¹��¸��¶��µ��´���³

»ºl  ليس معناهوجعل العبد كذلك ، قدرنا ذلك وقضيناه :أي ،عل كوين قدريج  ،٣١: الفرقـان: 
 ،وكماله املقدس يـأىب ذلـك   ،تعاىلهذا حمال يف حق الرب فإن  ،أنه جربه وأكرهه عليه واضطره إليه

أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غري أن يضـطره إليـه وال    :بل املراد منه ،وصفات كماله متنع منه
   .)٣(وذا يبطل االحتجاج باجلعل على اجلرب ونفي االختيار. كرهه وال أجربهأ

أن األمة : قرر الرازي يف هذه اآلية، وقد ٢: الفاحتة �m���J��I��H��G��Fl: االستدالل بقوله تعاىل-١٠
هللا لكان قـوهلم   للعبد وما كان فعالً كان اإلميان فعالً لوف، احلمد هللا على نعمة اإلميان :على قوهلمأمجعت 

 . احلمد هللا على نعمة اإلميان باطالً

خلق اهللا الرازي يف هذه الشبهة ظن أن إثبات الفعل للعبد يستلزم استقالل العبد به، ونفي : واجلواب
. له، وإعانته عليه، وهذا باطل، فإن العبد فاعل حقيقة بقدرته ومشيئته، وال قدرة له وال فعل إال بـاهللا 

فإثبات الفعل واالختيار للعبد يخرج من اجلرب، وإثبات افتقاره إىل عون اهللا وهدايته يخرج من القدر، 
  . فالعبد هو املؤمن حقيقة، واهللا هو املنعم عليه باإلميان

  :من وجوه مث إن آيات الفاحتة ترد مذهب اجلرب وتبطله

وال هو  ،فإنه يقتضي أن ال يعاقب عبيده على ماال قدرة هلم عليه .إثبات عموم محده سبحانه: أحدها
فهـو الفاعـل    ،بل هو يعاقبهم على نفس فعله م ،بل هو مبرتلة ألوام وطوهلم وقصرهم ،من فعلهم

 ،وينفيه أعظم النفي ،فحمده عليها يأىب ذلك أشد اإلباء ،و املعاقب هلم عليهاوه ،لقبائحهم يف احلقيقة

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٤٧٩-٢/٤٧٨، شفاء العليل٢٤٦-٢٣٨، ٢٢٨-١٤/٢٢٢جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 . السنة احملمدية. ، ط٣/٤٠١مدارج السالكني )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٤٠٤، ٢١٠-١/٢٠٩شفاء العليل: انظر )٣(
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فتعاىل من له احلمد كله عن ذلك علوفهي  ،بل إمنا يعاقبهم على نفس أفعاهلم اليت فعلوها حقيقة ،اا كبري
  .  وإمنا أفعاله العدل واإلحسان واخلريات ،أفعاهلم ال أفعاله

أن يكـون  -إذ ال ميكن اجتماع هذين األمرين قط  ،ورمحانيته ينفي ذلك إثبات رمحته :الوجه الثاين
رمحانوال له ، بل يكلفه ما ال يطيقه ،وال هو من فعله ،ويعاقب العبد على ماال قدرة له عليه -اا رحيم

وهل يصح يف معقول  !؟وإبطال ،ونقض هلا ،وهل هذا إال ضد الرمحة، مث يعاقبه عليه ،عليه قدرة ألبتة
  . )١(!؟والرمحة التامة الكاملة يف ذات واحدة ،اجتماع ذلك أحد

�m���q��p��o��nm��l��k���j��i��h���g��f���e���d��c��b��a��̀:االستدالل بقوله تعـاىل -١١ _��^��]

t��s��rl ـا    مشيئة العبد مىت كانت أن: وقد قرر الرازي يف هذه اآلية ،٣٠ - ٢٩: اإلنسانخالصـة فإ
مشيئة اهللا مستلزمة لفعل العبد، وذلك  ؛ فتكونمشيئة اهللا تعاىل مستلزمة ملشيئة العبدو ل،تكون مستلزمة للفع

 !هو اجلرب
 مشيئة العبد مـىت كانـت   هذا ولع شديد بتسمية العبد جمربا، فما دام الرازي اعترف بأن: واجلواب

، فمـن أيـن أتـى    فقد أثبت مشيئة للعبد وأنه فاعل باالختيار خالصة فإا تكون مستلزمة للفعل،
؛ فارب يف اللغة هو الذي يقع الفعل منه خبالف اختياره وقصده، فأما من وقع فعله باختياره !اجلرب؟

، كما أنه إذا كان اهللا قد جعل العبد مريدا خمتارا شائيا امتنع أن )٢(وقصده فال يسمى يف اللغة جمربا
إن كون مشيئة العبد واختياره تابعة ملشيئة اهللا، ال ف )٣(يقال هو جمبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا

يعين اجلرب ونفي االختيار، وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن العباد هلم مشيئة وقـدرة، يفعلـون   
مبشيئتهم وقدرم ما أقدرهم اهللا عليه، مع قوهلم أن العباد ال يشاءون إال أن يشاء اهللا، والقـرآن قـد   

ون، ويكفرون، ويفعلون، ويعملون، ويكسبون، ويطيعون، ويعصون، فلم يكن من أخرب أن العباد يؤمن
إن العبد ليس بفاعل وال خمتار، وال مريد وال قادر، بل متفقون على أن العبد : السلف واألئمة من يقول

ه، أو إن العبد جمبور ال اختيار ل: ، فمن قال)٤(فاعل حقيقة، واهللا تعاىل خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله
إن مشيئته خارجة عن مشيئة اهللا فقد خالف احلق، فإن الدليل أثبت مشيئة العبـد وأنـه فاعـل    : قال

يقول شـيخ  . )٥(باالختيار، كما أثبت أن هذه املشيئة واالختيار حصلت مبشيئة الرب، وهذا هو احلق
العبد ليس بفاعـل   ال يدل على أن، ٢٩: التكوير ��m��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl:قوله تعاىل:((-:-اإلسالم

 ،لفعله االختياري وال أنه ليس بقادر عليه وال أنه ليس مبريد؛ بل يدل على أنه ال يشاؤه إال أن يشاء اهللا
��m��¾���½��¼��»��º:فإنه تعاىل قـال  ؛واملعتزلة القدرية ،اجلهمية اربة: على الطائفتنيوهذه اآلية رد 

                                           

 .السنة احملمدية. ، ط١/٦٥مدارج السالكني)١(
 . ٣/٢٣الفصل يف امللل واألهواء والنحل )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٣٨٦، شفاء العليل٨/٣٧٤جمموعة الفتاوى: انظر )٣(
 . ١١٢-٣/١١٠، منهاج السنة٤٦٠-٨/٤٥٩جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
 . ٢٣٧-٣/٢٣٦السنة منهاج: انظر )٥(
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¿l مث قال فأثبت للعبد مشيئة وفعالً، ٢٨: التكوير:��m� � �È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl ٢٩: التكوير ،
: الذين يقولون ،وهذه رد على القدرية ،على اجلربية واألوىل رد. فبني أن مشيئة العبد معلقة مبشيئة اهللا

  .)١())إن اهللا يشاء ما ال يشاءون: كما يقولون ،قد يشاء العبد ما ال يشاؤه اهللا

أن  :وقد قرر الرازي يف هذه اآليـة  ،١٦٥: آل عمران ��m��ä��ã����â��á��à��ßl:االستدالل بقوله تعاىل-١٢
ألنه ملا أوجده العبد امتنع  ؛ا على إجيادهفلو أوجده العبد امتنع كونه تعاىل قادر فعل العبد قادر على إجياد اهللا 

وجب أن ال  ،هذا احملال له يفضي إىل افلما كان كون العبد موجو .ألن إجياد املوجود حمال ؛من اهللا إجياده
له ايكون العبد موجد . 

مقصود الرازي ذه الشبهة أن القول بتأثري قدرة العبد يف مقدوره، مع االعتراف بأن اهللا  أن :واجلواب
وهذه الشـبهة  ! سبحانه قادر على مقدور العبد، إلزام وقوع املقدور الواحد بني قادرين، والدليل ينفيه

لة حتتمل حقًا وحتتمل باطالً؛ ولذ ال بد من االستفصال، فماذا تعـين بوقـوع   مشتملة على عبارة جمم
مقدور بني قادرين، أتعين به قادرين مستقلني متكافئني، أم تعين به قادرين تكون قدرة أحدمها مستفاد 

عول ، فإنه يستحيل مف)٢(من اآلخر، فإن عنيت األول منعت املالزمة، وإن عنيت الثاين منع انتفاء الالزم
إن فعل العبد : واحد بالعني بني فاعلني مستقلني، وأثر واحد بني مؤثرين على سبيل االستقالل، وإذا قيل

مقدور بني قادرين، مل يرد به بني قادرين مستقلني، بل قدرة العبد خملوقة هللا، وإرادته خملوقة هللا، فـاهللا  
خالق قدرته وإرادته وفعله، فلم يكن هـذا  قادر مستقل، والعبد قادر جبعل اهللا له قادرا، وهو خالقه و

  .  )٣(نظري ذاك

اهللا سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق لـه القـدرة   ف بقدرة العبد وإرادته اليت جعلها اهللا فيه، قعي فعلفال
ويضاف إىل قـدرة الـرب    ،فيضاف الفعل إىل قدرة العبد إضافة السبب إىل مسببه ،والداعي إىل فعله

وهي جزء  ،فال ميتنع وقوع مقدور بني قادرين قدرة أحدمها أثر لقدرة اآلخر ،اخلالق إضافة املخلوق إىل
والتعبري عن هذا املعىن مبقدور بني قادرين تعـبري فاسـد    ،وقدرة القادر اآلخر مستقلة بالتأثري ،سبب

 ،بسـببه  املقدور واقع بالقدرة احلادثة وقوع املسـبب ف ،فإنه يوهم أما متكافئان يف القدرة ؛وتلبيس
وال نعطل قدرة الرب سبحانه عـن مشوهلـا    ،املسبب والفاعل واآللة كله أثر القدرة القدميةووالسبب 

 . ا له ومؤثرة فيـه اليت هي سبب عما جعلها اهللا سبب عبدوال نعطل قدرة ال ،وتناوهلا لكل ممكن اوكماهل
ما سواه خملوق له وهو  وكل ،وليس يف الوجود شيء مستقل بالتأثري سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته

 املخلوقاتا كما وقعت سائر ا وتكوينالفعل وقع بقدرة الرب خلقً :رف هذا فنقولوإذا ع، أثر قدرته

                                           

 . ٨/٤٨٨جمموعة الفتاوى )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٤٣٨-١/٤٣٧شفاء العليل: انظر )٢(
 . ٨٦-١/٨٥درء تعارض العقل والنقل )٣(
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والقدرة احلادثـة   ،والعبد فعله وباشره واهللا خلق الفعل ،ا ومباشرةوبقدرة العبد سبب، بقدرته وتكوينه
  .)١(وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته

الـرازي يف   قرر وقد ،١٧٩: األعراف��mG��F��E��D���C��B��A �l:الستدالل بقوله تعاىلا-١٣
حيق هذه اآلية أدلته العقلية على إثبات اجلرب، وقد سبق الكالم عليها، ونقد احتجاج الرازي ا، ولكن 

م اإلرادة ، ال١٧٩: األعراف�mG��F��E��D���C��B��A �l: أن الالم يف قوله تعاىل على التنبيه هنا
��m���c:وهي غري الالم يف قوله تعاىل اإلرادة الكونية، وهي الم العلة الفاعلية،: العامة الشاملة للكائنات، أي

��i���h��g��f��e��dl ا الم إرادة احملبة والرضا واألمر، أي٥٦: الذارياتاإلرادة الدينية، وهي : ، فإ
، فإن القرآن قـد  )٢(والعلتني والغايتني، كما فرق بني اإلرادتني الم العلة الغائية، وجيب التفرق بني الالمني،

جاء ببيان الالمني، فمن نفى اإلرادة الشرعية األمرية، فهو جربي ضال مبتدع، ومن نفى اإلرادة الكونيـة  
  . )٣(القدرية فهو قدري ضال مبتدع

يتضح أن هذه األدلة، أو اليت يظن أـا   وبانتهاء الكالم على أدلة الرازي العقلية والنقلية على اجلرب         
كذلك ال تقف أمام النقد، فهي تشترك مجيعها يف أا تقوم على أساس فاسد، وهو إنكار حريـة العبـد   
واختياره، مث القول باستحقاقه للعقاب أو العذاب على أفعال مل يردها، أو مل يفعلها، بل جربه اهللا عليهـا،  

تشريع  إا فكرة تتناىف مع ،الفكرة تتناىف مع يرتضيه الشرع ويوجبه العقل هذهوفعلها به، وال ريب يف أن 
ولو صـح أن   ،فإن مبىن الشرائع على األمر والنهي )٤(!كمال اهللا وعدله اهللا، وثوابه وعقابه، كما تتناىف مع

ه بفعل نفسه ال أمر اآلمر لغريفإن  العبد جمبور على أفعاله لبطل التكليف، وملا أمكن تصور الثواب والعقاب،
 ،متعلق األمر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته إذ ،ويه عن فعله ال فعل املنهي عبث ظاهر ،بفعل املأمور

وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة واملعصية ارتفعـت   ،!؟فمن ال فعل له كيف يتصور أن يوقعه بطاعة أو معصية
ا جارية مبحـض  يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاموكان ما يفعله اهللا بعباده  ،حقيقة الثواب والعقاب

للخلق كما هـو   بل ههنا أمر آخر وهو أن اجلرب مناف ،املشيئة والقدرة ال أا بأسباب طاعام ومعاصيهم
ولعدلـه   ،فاخللق قام بعدله ،وما قامت السماوات إال بعدله ،فإن اهللا سبحانه له اخللق واألمر ،لألمر مناف
الفاعليـة   تـه فهو عل ،فالعدل سبب وجود اخللق واألمر وغايته ،وبعدله وجد ،ن األمر بعدلهكما أ ،ظهر

  .)٥(والتوحيد ال جيامع الشرعكما واجلرب ال جيامع العدل  ،الغائيةو

                                           

 .مكتبة العبيكان. ، ط٤٢٩-١/٤٢٥شفاء العليل: انظر)١(
، درء تعـارض العقـل   ١٩٠-١٨٧، ٥٧-٨/٥٤، جمموعة الفتاوى١٠٩-٢/١٠٨، اموعة العلية٦١-٦/٦٠جامع املسائل: انظر )٢(

 . ٤٨٢-٨/٤٦٨والنقل
 . ٤٠٥-١٣/٤٠٤الدرر السنية يف األجوبة النجدية :انظر)٣(
 .  مكتبة اإلجنلو. ، ط١٠٠-٩٩حممود قاسم، لكتاب مناهج األدلة لعقائد امللة: مقدمة الدكتور: انظر )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤١٣شفاء العليل، : انظر )٥(
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باجلرب وإن مل يكن شرا من قول القدرية فليس هو بدونه يف البطالن، وإمجاع الرسل  القولوذا يظهر أن    
  .)١(تب اإلهلية وأدلة املعقول والفطر والعيان تكذبه وتردهواتفاق الك

فإذا فسد قول القدرية الذين وصفنا قوهلم؛ فقول جهم وأصحابه الذين زعموا :((-:-يقول اإلمام الطربي
أبطل  :اضطر عباده إىل الكفر، وإىل اإلميان، وإىل شتمه والفرية، وأنه ليس للعباد يف أفعاهلم صنع -تعاىل ذكره-أن اهللا 
   .)٢())وأفسد

  :ال مندوحة عن اجلرب ألحد من فرق العقالء: إرساء الرازي للجرب بقوله على  الرد: رابعا

لقد تكلف الرازي يف إثبات اجلرب حىت زعم أنه ال مندوحة عنه ألحد من فرق العقالء، وقد تقدم الرد علـى  
إن : يف الرد على قولـه  -بعون اهللا-واإلرادة، ونشرع العلم، واخلرب، والقدرة،: زعمه بأن اجلرب الزم بإثبات كل من

  .اجلرب ال زم على مذهب الفالسفة والدهرية

قرر الرازي أن مذهب الفالسفة اجلرب، وذلك ألم ربطوا حدوث األفعال اإلنسانية بالتصورات الذهنية  - ١
هلا مناهج مقدرة، وميتنع  والتخيالت احليوانية، مث ربطوا تلك التصورات والتخيالت باألدوار الفلكية اليت

 .خيالفهاوقوع ما 

أراد الرازي ذا الكالم أن يرجع أفعال العباد عند الفالسفة إىل تـأثري األفـالك يف الـنفس    : واجلواب
اإلنسانية، وبذلك يكون اإلنسان جمربا على أفعاله، فهي ليست باختياره وإرادته؛ ألن إرادته متأثرة بتأثري 

أن عامل األفالك العامل العلوي يؤثر يف العامل األرضي، ويصل تأثريه إىل أفعال العباد،  :األفالك عليها، أي
وهذا غري صحيح، ألن كـالم  ! فيسلب العباد حرية اإلرادة فيما يفعلون، وبذلك يكون العباد جمبورين

ل العباد اجلزئيـة  الفالسفة يثبت أن عامل األفالك يؤثر على العامل األرضي، لكن تأثريه ليس متصالً بأفعا
، فهو )٥(، والعناصر األربعة)٤(والفساد )٣(والكونوإرادام وحريام، بل تأثريه يف قضية الوجود والعدم 

  .يؤثر يف الوجود ككل، وال صلة لألفالك العليا بأفعال العباد اجلزئية

ائم على نظرية الفيض اليت ولكن الفالسفة مع تصرحيهم حبرية اإلنسان واختياره وإرادته إال أن مذهبهم الق
تقتضي صدور مجيع املوجودات من اإلله صدورا حتميا ال اختيار له فيه، يقتضي إبطال احلرية اإلنسانية، 

                                           

 . ٦٢، ٤٩، ٢٦-٢٥الدرة البهية شرح القصيدة التائية: وانظر. دار الصميعي. ، ط٢/٤٥٠شفاء العليل: انظر )١(
  . ١٧٥التبصري يف معامل الدين، أو تبصري أويل النهى معامل اهلدى، ) ٢(
رح معاين ألفـاظ احلكمـاء   املبني يف ش: انظر. عبارة عن خروج شيء ما من العدم إىل الوجود دفعة واحدة، ال يسريا يسريا: الكون)٣(

 . ١٠١-١٠٠واملتكلمني
املبني يف شرح معاين ألفـاظ احلكمـاء   : انظر. عبارة عن خروج شيء ما من الوجود إىل العدم دفعة واحدة، ال يسريا يسريا: الفساد)٤(

  .١٠١واملتكلمني
 .   ١٩٤انيةتاريخ الفلسفة اليون: املاء، اهلواء، التراب، النار، انظر: العناصر األربعة)٥(
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فقد أثبتوا بذلك جربية إهلية تستتبع بالضرورة جربية إنسانية، فما اختيار اإلنسان إال جمرد معلول حتمي 
  .)١(بيعية أخرى يصدر عنها معلوهلا صدورا حتمياألسباب سابقة عليه، مثله مثل أي علة ط

الذين ال يثبتون شيئًا من املؤثرات، ال بد وأن يقولوا بأن حدوث احلوادث اتفاقي،  الدهريةقرر الرازي أن  - ٢
 !وإذا كان اتفاقيا مل يكن اختياريا، فيكون اجلرب الزما

اجلرب يثبتون فاعالً أقدر وأقوى من اإلنسـان،   أن الدهرية ال يلزمهم اجلرب، ألن الذين يثبتون :واجلواب
يلزمه ويجربه على الفعل، فاجلربية يثبتون بالضرورة قوة أخرى ينسبون إليها الفعل، أما الدهرية فإم ال 

  ! يثبتون هذه القوة، فهم ينفون وجود اهللا سبحانه، فكيف يلزمهم اجلرب

وا بأن حدوث احلوادث اتفاقي، فمرفوض؛ ألن معىن ذلك أن وأما تربير الرازي ذلك بأم ال بد وأن يقول
األفعال تصدر كيفما اتفق، بال عقل وال إرادة وال اختيار، وال منفعة وال مضرة، والواقع يخالف ذلك، 
فإن اإلنسان ليس آلة تعمل بال وعي وال إدراك، فإنه إن قتل مثالً فإنه يقتل عدوه ال صديقه، وإن أكـل  

  ! إن فعله اتفاقي: وهكذا، فكيف يقال..فع، وإن مشى فإنه يتوقى السقوطفإنه يأكل النا

  .  وذا يتم إبطال ما زعمه الرازي من أنه ال مندوحة عن القول باجلرب ألحد من فرق العقالء

  :يف بيان املعىن الصحيح خللق اهللا ألفعال العباد: الوجه الرابع
ل العباد خملوقة، لكنهم مل يعنوا بذلك أمرا يوجب اجلرب، وينفي أهل السنة واجلماعة مع إمجاعهم على أن أفعا

ما يتعلق باهللا تعاىل، وأنه خالق أفعال العباد كلها مـن طاعـة   : اجلانب األول: ، فأفعال العباد هلا جانبان)٢(االختيار
لى احلقيقة، وأفعاهلم قائمة م، ما يتعلق بالعباد الفاعلني، فهم الفاعلون ألفعاهلم ع: ومعصية وخري وشر، واجلانب الثاين

  .)٣(ومنسوبة إليهم مدحا وذما، ونفعا وضرا

متفقون على أن اهللا خالق ..مجاهري أهل السنة من أهل احلديث والفقه والتفسري:((-:-يقول شيخ اإلسالم
لفرق بني األفعال االختيارية أفعال العباد، وعلى أن العبد قادر خمتار يفعل مبشيئته وقدرته، واهللا خالق ذلك كله، وعلى ا

  . )٤())واالضطرارية

ال يؤمنون بقدرته الكاملـة   وسط بني املكذبني بقدرة اهللا؛ الذين...أهل السنة واجلماعة  : ((-:-ويقول
 ،وبني املفسدين لدين اهللا الذين جيعلون العبد ليس له مشيئة وال قدرة وال عمـل  ،ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء

�m��Y��X��W��V��U��T��S���R :فيصريون مبرتلة املشركني الذين قالوا ،والثواب والعقاب ،ألمر والنهيفيعطلون ا

                                           

، ٤٣٩، موقف شيخ اإلسالم من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضـها ٧/٥٨٥، جمموعة الفتاوى ١٩٩-١٨٩الرد على الشاذيل: انظر )١(
،  القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية يف الفكر الكالمـي  ٢/٦٢٩، السببية عند أهل السنة وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم، ٥٩٣

 . ٢٢٠-١٨٧، اجلرب واالختيار يف الفكر اإلسالمي٣٧٤-٣١٧الفعل اإلنساين بني املتكلمني واألخالقيني والفالسفة، ٤-٣اإلسالمي
 . ١٢٧، ٧/١٠٥، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم٤٦٠-٨/٤٥٩جمموعة الفتاوى:انظر)٢(
 . ٨٣-٧٨، ٧٠-١٠أفعال العباد بني أهل السنة وخمالفيهم: انظر )٣(
 . ١٢٩-٣/١٢٨نهاج السنةم )٤(
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\��[��Z�lم. فيؤمن أهل السنة بأن اهللا على كل شيء قدير، ١٤٨: األنعاموأنه ما  ،فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلو
وأنه خالق كل شيء من  ،اذ مرادهفوال يعجز عن إن ،يريد شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، فال يكون يف ملكه ما ال

ا؛ إذ ابور من وال يسمونه جمبور ،وأنه خمتار ،ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل. األعيان والصفات واحلركات
وهذا  ،الق اختيارهواهللا خالقه وخ ،ا ملا يفعله فهو خمتار مريدواهللا سبحانه جعل العبد خمتار ،أكره على خالف اختياره

  .)١())فإن اهللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله. ليس له نظري

وقد فرق أهل السنة واجلماعة بني اخللق واملخلوق والفعل واملفعول، فاخللق فعله تعاىل، وهو من صفاته القائمة 
نه، بائنا منه، ال يقوم بذاته تعاىل شيء من خملوقاته، فأفعال به، واملخلوق أثر ذلك الفعل من أفعاله تعاىل، فهو منفصل ع

  . )٢(العباد خملوقة هللا تعاىل مفعولة له، وليست هي نفس فعله وخلقه الذي هو صفته

األفاعيل كلها من : فقالت القدرية: واختلف الناس يف الفاعل واملفعول والفعل:((-:-اإلمام البخارييقول 
الفعل واملفعول واحد، لـذلك قـالوا   : األفاعيل كلها من اهللا، وقالت اجلهمية: قالت اجلربيةالبشر، ليست من اهللا، و

  . خملوق: m±lلـ

   .)٣())ففعل اهللا صفة اهللا، واملفعول غريه من اخللق..التخليق فعل اهللا، وأفاعيلنا خملوقة: وقال أهل العلم

باب ما جاء يف ختليـق السـموات   ((:يف كتاب التوحيد من صحيحه، موضحا هذه املسألة  -:-ويقول
واألرض وغريها من اخلالئق، وهو فعل الرب تبارك وتعاىل وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره هو اخلالق املُكَون غري 

  .  )٤())خملوق، وما كان بفعله وأمره وختليقه وتكوينه فهو مفعول خملوق مكَون

وسياق املصنف يقتضي التفرقة بني الفعل :((البخاري السابقيف تعليقه على كالم  -:-قال احلافظ ابن حجر
وما ينشأ عن الفعل، فاألول من صفة الفاعل، والباري غري خملوق، فصفاته غري خملوقة، وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن 

  .)٥())فعله فهو خملوق

ه، واخللق عنـدهم  إن اهللا خالق هذا كل: وأئمة أهل السنة ومجهورهم يقولون:((-:-ويقول شيخ اإلسالم
ليس هو املخلوق، فيفرقون بني كون أفعال العباد خملوقة مفعولة للرب، وبني أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل 
يفعل فعالً، فإا فعل العبد مبعىن املصدر، وليست فعالً للرب تعاىل ذا االعتبار، بل هي مفعولة له، والرب تعـاىل ال  

  .)٦())يتصف مبفعوالته

خملوقة هللا مفعولة له، وهي فعل للعبد قائم ((إن أفعال العباد : وأما مجهور أهل السنة فيقولون :-:-ولويق
به، وليست فعالً هللا قائما به، بل مفعوله غري فعله، والرب تعاىل ال يوصف مبا هو خملوق له، وإمنا يوصف مبا هو قائم 

                                           

 . ٣٧٤-٣/٣٧٣جمموعة الفتاوى )١(
 . ٨٩-٨٤أفعال العباد بني أهل السنة وخمالفيهم: انظر)٢(
 . ٣٠٠-٢/٢٩٩، )٦٢٤(خلق أفعال العباد، برقم )٣(
 . ٢٩٩-٢/٢٩٧،)٦٢٢(،)٦٢١(،)٦١٦(، )٦١٥(خلق أفعال العباد، رقم: وانظر. ١٥٦٤صحيح البخاري،  )٤(
 . ١٣/٥٥٥فتح الباري )٥(
 .   ١٢٣-٨/١٢١، جمموعة الفتاوى٣/١٤٩منهاج السنة: ، وانظر٣/١١٢منهاج السنة،  )٦(
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إا فعل اهللا، وليس ملسمى فعل اهللا عنـده  : عل واملفعول، إذا قالمن مل يفرق يف حق الرب تعاىل بني الف((، و )١())به
وكثري من هؤالء كأيب احلسن وأتباعه، ومن ((، )٢())معنيان، وحينئذ فال تكون فعالً للعبد وال مفعولة له بطريق أوىل

هللا، والفعل عندهم هـو  إن اخللق هو املخلوق، والفعل هو املفعول، وقد جعلوا أفعال العباد فعالً : يقولون...وافقهم
،  بل إن القائلني بأن الفعل ال يقوم )٣())املفعول، فامتنع مع هذا أن يكون فعالً للعبد؛ لئال يكون فعل واحد له فاعالن

يلزمهم أال يكون ألفعال العباد فاعل، ال الرب وال العبد، أما العبد فإا وإن قامت به ((بل الفعل هو املفعول  بالفاعل،
فإنه غري فاعل هلا عندهم، وأما الرب فعندهم مل يقم به فعل، ال هذه وال غريها، والفاعل املعقول من قام بـه  األفعال 

ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت له منـها أمسـاء،   ! ، فكيف يكون اهللا سبحانه هو فاعلها؟)٤())الفعل
 فاعل هلا، فإن العبد ليس بفاعل عندهم، ولو كان الـرب  وذلك ممتنع مستحيل على اهللا، فيلزمهم أن تكون أفعاالً ال

هي أفعال للعباد حقيقة، ومفعولـة  : فاعالً هلا الشتقت له منها أمساء، وعاد حكمها عليه، لذا فإن أهل السنة يقولون
  .  )٥(الق فاعليتهللرب، فالفعل غري املفعول، فالعبد فعلها حقيقة، واهللا خالقه، وخالق ما فعل به من القدرة واإلرادة، وخ

كما أثبت أهل السنة واجلماعة تأثري قدرة العبد يف مقدورها لكن ليس على سبيل االستقالل، خمالفني بـذلك  
بأن قدرة العبد مؤثرة على سبيل االستقالل، واجلربية ومن اتبعهم من األشعرية الذين سـلبوا  : كل من املعتزلة القائلني

  .)٦(!تأثري هلا يف مقدورها عن قدرة العبد تأثريها، فنفوا أي

فحركة املختار حاصلة بقدرته وإرادته، دون حركة املرتعش، فإن جعل الفرق بني املختار واملـرتعش جمـرد   
اإلرادة، فهذا ال يكفي يف كون املرء فاعالً، فإن اإلنسان قد يريد فعل غريه، وال يكون فاعالً له، وإن جعل أنه قـادر  

  . واملعقول من القدرة معىن به يفعل الفاعل معىن القدرة، عليه، فقد عاد األمر إىل

املعقول من القدرة معىن به يفعل الفاعل، وال تثبت قدرة لغري فاعل، وال قـدرة  :((-:-يقول شيخ اإلسالم
  .)٧())يكون وجودها وعدمها بالنسبة للفعل سواء

الم متناقض غري معقول، فإن القدرة إذا مل يكن فإثبات قدرة ال تأثري هلا يف املقدور، وا يكون العبد كاسبا ك 
هلا تأثري أصالً يف الفعل كان وجودها كعدمها، ومل تكن قدرة، بل كان اقتراا بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل يف 

أثري هلا يف إن قدرة العبد ال ت: ؛ وهلذا مل يقل أحد من أئمة املسلمني؛ ال األئمة األربعة وال غريهم)٨(طوله وعرضه ولونه

                                           

 . ٤٦٩-٨/٤٦٨جمموعة الفتاوى)١(
 . ٨/١٢٢جمموعة الفتاوى )٢(
 . ٨/٤٦٨جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٨/٤٨٣جمموعة الفتاوى  )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٣٩٠شفاء العليل: انظر )٥(
 . ٩١-٩٠لعباد بني أهل السنة وخمالفيهمأفعال ا: انظر )٦(
 . ٨/٤٦٧جمموعة الفتاوى )٧(
 . ٨/٤٦٧جمموعة الفتاوى: انظر )٨(
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فعله، أو ال تأثري هلا يف كسبه، بل نصوصهم مستفيضة مبا دل عليه الكتاب والسنة من إثبات تأثري قدرة العبد، وسائر 
  .)١(األسباب يف مسبباا

ريد بتأثري قدرة العبد هـذه  فإن أُ ؛االنفراد باالبتداع والتوحيد باالختراع: ولفظ التأثري لفظ جممل؛ قد يراد به
نوع معاونة إما يف صفة من صفات  :ريد بالتأثريوإن أُ. وإمنا هو املعزو إىل أهل الضالل ،فحاشا هللا مل يقله سين ،ةالقدر
ا باطل مبا به بطل التأثري يف ذات الفعل؛ إذ ال فرق بني إضافة االنفراد بالتأثري فهو أيض، أو يف وجه من وجوهه، الفعل

وإن . وإن كان قائل هذه املقالة ما حنا إال حنو احلق ،وهل هو إال شرك دون شرك. إىل غري اهللا سبحانه يف ذرة أو فيل
أن القدرة املخلوقة هي سبب  :مبعىن ؛أن خروج الفعل من العدم إىل الوجود كان بتوسط القدرة احملدثة :ريد بالتأثريأُ

وكما  ،وكما خلق الغيث بالسحاب ،كما خلق النبات باملاء ،وواسطة يف خلق اهللا سبحانه وتعاىل الفعل ذه القدرة
ولـيس إضـافة    ،وهذا شأن مجيع األسباب واملسببات ،فهذا حق ،خلق مجيع املسببات واملخلوقات بوسائط وأسباب

��m��u:، وإال فيكون إثبات مجيع األسباب شركًا، وقد قال احلكـيم اخلـبري  االتأثري ذا التفسري إىل قدرة العبد شركً
��z��y�������x��w��v��~��}��|��{l وقـال  ٦٠: النمل ،:��m���À��¿��¾½��¼��»��º��¹���¸��¶��µ

Î���������Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ�������Å��Ä���Ã���Â��Á �lــراف ــال ٥٧: األعـ ��m��C��B��A:، وقـ

��Dl ذا يتبني ١٤: التوبةا ، فهوارتباط الفعل املخلوق بالقدرة املخلوقة ، وويدخل يف  ،ارتباط األسباب مبسببا
والدنيا واآلخرة فإن اعتقاد تأثري األسباب على االستقالل  ،عموم ذلك مجيع ما خلقه اهللا تعاىل يف السموات واألرض

، وجحد للضروريات، وقدح يف العقـول والفطـر،   )٢(دخول يف الضالل، واعتقاد نفي أثرها وإلغاؤه ركوب احملال
  .)٣(ومكابرة للحس، وجحد للشرع واجلزاء

تأثريها تأثري حقيقي يف الفعل، ولكن كسبب وعلة ناقصة للفعل، شأا كشـأن  والعبد قدرة حقيقية، قدرة ف
  .)٤(تأثري مجيع األسباب يف مسبباا

أن قدرة العبد وإرادته خلق هللا، وعند وجود القدرة واإلرادة  :أن معىن خلق اهللا ألفعال العباد هو: واخلالصة
باإلرادة والقدرة املخلوقة هللا، خملوق هللا، واخللق غري املخلوق، ففعل العبد قائم به  جيب وجود الفعل، والفعل احلاصل

، يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة      )٥(متوقف على إرادته وقدرته، وإرادته وقدرته خملوقة، فالفعل الواقع ما خملوق هللا
ىل خيلق يف العبد القدرة التامة واإلرادة اجلازمة، أن اهللا تعا :ومعىن ذلك((:يف معىن كون الرب خالقًا لفعل العبد-:-

وعند وجودمها جيب وجود الفعل، ألن هذا سبب تام للفعل، فإذا وجد السبب التام وجد املسبب، واهللا هو اخلـالق  
   . )٦())للمسبب أيضا

                                           

 . ٤٧٩-٨/٤٧٨جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 . ٦٤٢-٦/٦٤١، الفتاوى الكربى٣٩٢-٨/٣٨٩جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٣٢شفاء العليل: انظر )٣(
 . ٢٩٣-١/٢٩٢اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدرجهود شيخ : انظر)٤(
 . ١/١٤٨جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر: انظر )٥(
 . ٢٧٠-٣/٢٦٩منهاج السنة )٦(
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فالعبـد   ،فعـل ال إلحداثها وجاعلهما سبب ،اهللا سبحانه خالق إرادة العبد وقدرته :((-:-ويقول ابن القيم 
ولو مل يشأ سبحانه وجود فعله ملا خلق له  ،وخالق السبب خالق للمسبب ،حمدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة

فجعل العبد  ،قائمة مبحلها وهو العبد ،أنه خلقها منفصلة عنه :مبعىن لألفعال إحداث اهللا سبحانهف..،السبب املوجد له
وكل من  ،أا قامت به وحدثت بإرادته وقدرته :وإحداث العبد هلا مبعىن ،قدرة واملشيئةهلا مبا أحدث فيه من ال فاعالً

 ،قائم باملخلوق ،باين لهمفما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو  ،ولكن جهة اإلضافة خمتلفة ،اإلحداثني مستلزم لآلخر
  .)١())ويشتق له منه امسهيعود إليه حكمه  ،وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به ،مفعول له ال فعل

  :يف بيان معىن القدرية: الوجه اخلامس
، ومل يشر إىل القدرية األوائل، مث اضطرب )القدرية األواخر(سبق البيان بأن الرازي قصر القدرية على املعتزلة 

تة، وغريهـا مـن   وأخرج املعتزلة من مسمى القدرية، وحصر معىن القدرية على النافني لقدرة اهللا على اإلحياء واإلما
  !   اإلباحية: احلوادث، الزاعمني بأن احلوادث كلها حادثة بالكواكب واتصاالا، والنافني للتكاليف، أي

  .خاص وعام: أن للقدرية إطالقان: والتحقيق

املكذبون بتقدير اهللا تعاىل ألفعال العباد أو بعضها، الـذين  : هم املنكرون للقدر، أي :فالقدرية باملعىن اخلاص
  .مستأنف ليس هللا فيه تقدير سابق: ال قدر، واألمر أنف؛ أي: يقولون

هم اخلائضون يف علم اهللا تعاىل وكتابته ومشيئته وتقديره وخلقه بغري علم، وخبـالف  : والقدرية باملعىن العام
  . مقتضى النصوص وفهم السلف

وهلذا كان :((ة قدرية حيث قاليف ذكره لسبب تسمية السلف ارب -:-وإىل هذا املعىن أشار شيخ اإلسالم
خلوضهم يف القدر بالباطل، إذ هذا مجاع املعىن الذي ذُمت بـه  يدخل عندهم اربة يف مسمى القدرية املذمومني؛ 

 . )٢())القدرية

  :وعلى هذا فالقدرية باملعىن العام تشمل األصناف التالية

 .ك القدرية األوائل، واملعتزلةالذين أنكروا القدر أو بعضه، فيدخل يف ذل: القدرية النفاة - ١

 .اجلربية الذين زعموا أن اإلنسان ال اختيار له ألبتة، ويدخل يف ذلك اجلهمية - ٢

 .املعترضة واملشككة يف القدر - ٣

 .  الذين جعلوا ثبوت القدر موجبا لسقوط األمر والنهي، والوعد والوعيد، كاإلباحية - ٤

 . مذهب وافق هواه متذهب بهمن كان عند الطاعة قدري، وعند املعصية جربي، أي  - ٥

                                           

 . مكتبة العبيكان، بتصرف. ، ط٥٠٣-٢/٥٠٢شفاء العليل )١(
 . ٣/٣٢٢جمموعة الفتاوى: ، وانظر٦٦-١/٦٥درء التعارض )٢(
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الذين خاضوا يف مسألة الكسب واالستطاعة خبالف ما عليه السلف، ويدخل يف ذلك األشاعرة ومـن   - ٦
 .)١(سلك سبيلهم

وشرك هؤالء املتفلسفة وتعطيلهم أعظم بكثري من :((-:-كما تعد الفالسفة قدرية، يقول شيخ اإلسالم - ٧
فلم جيعلوا  ،احملدث للحوادث اليت يف األرض كلها الفلك هوفإن هؤالء جيعلون  ؛شرك القدرية وتعطيلهم

فقـد لـزمهم    ،فإم أخرجوا عن إحداثه أفعال احليوان وما تولد عنها ،خبالف القدرية ،ا أحدثههللا شيئً
وإثبات شريك فعل  ،وتعطيل الرب عن إحداث شيء من احلوادث ،التعطيل من إثبات حوادث بال حمدث

وهلذا  ؛وأم من أضل بين آدمأن هؤالء املتفلسفة قدرية يف مجيع حوادث العامل، فتبني ...مجيع احلوادث
فيجعلون كل حمـدث   ،فإا مبرتلة القوى اليت يف احليوان ،يضيفون احلوادث إىل الطبائع اليت يف األجسام

د لكون اهللا وحقيقة قول القوم اجلحو .وال يثبتون حمدثا للحوادث ،كاحليوان عند القدرية مستقالً فاعالً
ويف  ،ا يف وجـود العـامل  بل غايتهم أن جيعلوه شرطً ،فال يثبتون أن يكون اهللا رب العاملني ،رب العاملني

 .)٢())التحقيق هم معطلة لكون اهللا رب العاملني

وجعلوا هذه احلركات احلادثـة   ،غري اهللا كالفلك واآلدميني مستقالً فالذين أثبتوا فاعالً:((-:-ويقول
فإن مشركي العرب كانوا يقرون  ،فيهم من الشرك والتعطيل ما ليس يف مشركي العرب ،قة هللاليست خملو

  .)٣())وأن اهللا وحده خالق كل شيء ،بالقدر

  :أن الذين ضلوا يف القدر ثالثة أصناف: -::::-قد ذكر شيخ اإلسالمهذا و

ن من احلوادث ما ال خيلقـه اهللا،  قوم آمنوا باألمر والنهي والوعد والوعيد، وكذبوا بالقدر، وزعموا أ :األول
  .كاملعتزلة وحنوهم

قوم آمنوا بالقضاء والقدر، ووافقوا أهل السنة واجلماعة على أن ما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن،  :الثاين
  . لكن عارضوا هذا باألمر والنهي، فسموا القدر حقيقة، وجعلوه معارضا للشريعة، كالصوفية

  . )٤(ب يف مجعه بني القضاء والقدر واألمر والنهي، كإبليسمن خاصم الر :الثالث

  :فهم ينقسمون إىل ومن وجه آخر

-إن اإلنسان خالق أفعاله، أن يكون اإلنسان خالقًا آخر مع اهللا،: أنه يلزم من قوهلم: أي: قدرية جموسية - ١
 .، وهم كثري من املعتزلة-وبعضهم قد يلتزم ذلك كما تقول اوس بإهلني اثنني

                                           

 . ٢٠-١٩رجئةالقدرية وامل: انظر )١(
 . ٢٨٦-٣/٢٨٢منهاج السنة )٢(
 . ٣/٣٣١منهاج السنة )٣(
 . ٤٤-٤٣، القدرية واملرجئة، ٣٠٢-٢/٣٠٠جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
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وهم اجلربية اجلهمية وبعض املتصوفة، الذين يزعمون أن اإلنسان جمبور على ما يصـدر   :رية مشركيةقد - ٢
 . ١٤٨: األنعام ��m��X��W��V��U��T��S���Rl:منه، كما قال املشركون

 . )١(تدعي التعارض يف أفعال اهللا وأمره :قدرية إبليسية - ٣

ثبت األمر والنهي، وتنفي القضاء والقـدر، وإىل  قدرية جموسية ت: وانقسموا إىل:((-:-يقول شيخ اإلسالم
قدرية مشركية شر منهم، تثبت القضاء والقدر، وتكذب باألمر والنهي، أو ببعض ذلك، وإىل قدرية إبليسية تصـدق  

  . )٢())باألمرين، لكن ترى ذلك تناقضا خمالفًا للحق واحلكمة

 ،والدافعون لألمـر والنـهي بـه    ،ملكذبون بها :خلائضون يف القدر بالباطل ثالثة أصنافا:((-:-ويقول
 ،والدافعون به لألمـر بعـدهم يف الشـر   ..وهؤالء شر الطوائف ،جبمعه بني األمر والقدر أل والطاعنون على الرب

وأنت إذا رأيت تغليظ السلف على املكذبني بالقدر فإمنا ذاك ألن الدافعني لألمر مل يكونوا  ،واملكذبون به بعد هؤالء
  .)٣())ومل يكونوا موجودين كثريين وإال فهم شر منهم ،ذلكيتظاهرون ب

من  :أحدمها: املخاصمون يف القدر نوعان (( :أنواع املخاصمني يف القدر فقال -::::-كما ذكر ابن القيم
من ينكـر   :والثاين،  ١٤٨: األنعـام  ��m��X��W��V��U��T��S���Rl:يبطل أمر اهللا ويه بقضائه وقدره، كالذين قالوا

   .)٤())اءه وقدره السابق، والطائفتان خصماء اهللاقض

  :شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تائيتهقال  :((ونقل عن شيخ اإلسالم قوله يف ذلك فقال

ــ ــادهم  وي ــوم مع ــوم اهللا ي  دعى خص
  

  
  

  ا فرقـــة القدريـــةرإىل النـــار طُـــ
ـ    ــواء نفَـ ــعس ــمواوه أو س   وا ليخاص

  
  
  

ــه اَهللا ــريعة   ب ــه للش ــاروا ب   .)٥(أو م
  

وهم القدرية  ؛نفاته :ةعلى لسان السلف هم هؤالء الفرق الثالثو ،القدرية املذمومون يف السنة :ومسعته يقول
 ،شـركية وهـم القدريـة امل   ،  ١٤٨: األنعـام  ��m��V��U��T��S���Rl:واملعارضون به للشريعة الذين قالوا ،اوسية

وهو أول من احتج على  ،وشيخهم إبليس ،ية اإلبليسيةوهم القدر ،وهم أعداء اهللا وخصومه ،لربلواملخاصمون به 
���m:فقال ،اهللا بالقدر �w��� � � �vl وباء به ،فمن أقر بالذنب .كما اعترف به آدم ،ومل يعترف بالذنب ويبؤ به، ٣٩: احلجر، 
  .به إبليسومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أش .)٦(ومن أشبه أباه فما ظلم ،فقد أشبه أباه آدم ،ونزه ربه

                                           

 .٤٤القدرية واملرجئة، )١(
 . ٣٠٨االستقامة )٢(
، ٤٤٦-٤٤٤، ٢٦١-٢٥٦، ١١٤-١٠٥، ٧٤-٨/٧٣، جمموعـة الفتـاوى  ٢٥-٣/٢٤منهاج السنة:وانظر. ٣/٨٢منهاج السنه )٣(

 .  ٢٧-١٩، الدرة البهية شرح القصيدة التائية٤٥٨-٤٥٢
، العواصم والقواصم يف الذب عـن سـنة أيب   ١٣٨٨-٤/١٣٨٦الصواعق املرسلة: مكتبة العبيكان، وانظر. ، ط١/١٣٠شفاء العليل )٤(

 . ٦/٣٣٦القاسم
  . ٨/٢٤٦جمموعة الفتاوى)٥(
  .مل يضع الشبه يف غري موضعه: يأ: ومعناه. ٢/٣٠٠جممع األمثال املثل يف: انظر)٦(
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ـ  ؛شركية شر من القدرية النفاةوال ريب أن هؤالء القدرية اإلبليسية وامل  ا للـرب  ألن النفاة إمنا نفوه ترتيه
بل هو مبرتلة  ،ونزهوه أن يعاقب العبد على ماال صنع للعبد فيه البتة ،ا له أن يقدر الذنب مث يلوم عليه ويعاقبوتعظيم

عدو اهللا  ،ن الشرعمشركية فكثري منهم منسلخ وأما القدرية اإلبليسية وامل ....كطوله وقصره وسواده وبياضه وحنو ذل
��m��W��V��U��T��S���R�����Q��P��O:وتلك وراثة عن شيوخهم الذين قال اهللا فيهم ،ال يقر بأمر وال ي ،ورسله

p����o��nm��l��k��j��i��h��g���fe��d��c����b��a��`�������_�� �̂��]\��[��Z��Y��X����s��r�������q

��w��v��u��tl وقال تعاىل،١٤٨: األنعام:��m���R��Q��P��O�����N��M��L���K��J��I��H��G��F��E���D��C��B��A

��c���b��a��`��_��^��]��\[��Z��Y��X��������������W��VU��T��Sl وقـال تعـاىل   ، ٣٥: النحل:��m��´��³��²�����±��°
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��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i���h��g��fl ٤٧: يس ، ن سـبحانه فيهـا أن   فهذه أربعة مواضع يف القرآن بـي
   .)١())االحتجاج بالقدر من فعل املشركني املكذبني للرسل

فأنتم معاشر اجلربية قدرية  ((:مبسمى القدرية من خصومهم فقال أن اجلربية أوىل -::::-ن ابن القيمكما بي
فأنتم أوىل أن تكونوا  ،ن كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القدميةإف ،من حيث نفيكم الفعل املأمور به

أما القدر  ؛ا على العبدقدرو ،ا على اهللافأنتم أثبتم قدر ،وتعلقه مبشيئته ،وتأثريه فيه ،قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له
ا ومعلوم أن ذلك ال يصح أن يكون مـأمور  ،وينهى عن فعل نفسه ،على اهللا فحيث زعمتم أنه تعاىل يأمر بفعل نفسه

وأما يف حـق العبـد    ،وهذه قدرية حمضة يف حق الرب ،ا وال منهي عنهوي ،ا وال مأمور بهفأثبتم أمر ،ا عنهمنهي ،به
فمن الذي تضمن  ،فأي قدرية أبلغ من هذه ،ا من غري أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنها منهيرنكم جعلتموه مأموإف

  . )٢(!))؟بطال الشرائع وتعطيل األوامرإقوله 

  . معىن القدرية منما ذهب إليه في تقصري الرازيوذا البيان يتضح 

  

قول احلق املوافق لقول أهل يف بيان الفرق بني قول الرازي باجلرب، وقوله بال: الوجه السادس
  :السنة واجلماعة يف أفعال العباد

الفرق بني قول الرازي باجلرب وقوله باالختيار، كالفرق بني قول اجلربية، وقول أهل السنة، فقد نظر الرازي يف 
م الفعل بقدرة قوله باجلرب يف أفعال العباد إىل جانب واحد؛ وهو خلق اهللا هلا، وغفل عن اجلانب اآلخر منها؛ وهو قيا

العبد ومشيئته، فكان أعور، ونظر يف قوله بالقول احلق إىل اجلانبني، فصار بصريا، وسأعرض الفرق بني قويل الرازي؛ 
  :ليتضح جبالء التباين بينهما

 :قول الرازي باجلرب، وقد قرر يف هذا القول :أوالً

                                           

 . ١٨٨-١/١٨٦طريق اهلجرتني )١(
  . ٢/٤١٤مفتاح دار السعادة )٢(
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 . هو احلق مذهب اجلربأن  -١
 .ي حتصل منه بغري رضاه وال اختيارهالعبد جمبور مكره على أفعاله، فهأن  -٢
 . أفعال العباد إما اضطرارية وإما اتفاقية، وكالمها ينايف االختيارأن  -٣
 . أن الفاعل احلقيقي ألفعال العباد هو اهللا  -٤
 . ففاعل اخلري والشر هو اهللا ال حمدث وال خالق وال موجد إال اهللا تعاىل،أنه  -٥
  .، فالتأثري هللا تعاىل وحدهافعل أبديف وجود ال لقدرة العبدال تأثري أنه   -٦
 .أن العبد خمتار فاعل صورة وجمازا، مضطر جمرب مقسور حقيقة وواقعا -٧
، القدر أخرىأن األدلة النقلية يف مسألة اجلرب والقدر متعارضة، فالقرآن مملوء مما يوهم اجلرب تارة، ومما يوهم   -٨

 !ة ال شك فيها، وال شبهةفوجب الرجوع إىل الدالئل العقلية فإا باهرة قوي
أن اهللا يفعل ما يشاء وأفعاله ال تعلل باحلكمة واملصلحة، وهذا يكفي يف رفع اإلشكال الناجم عن القول بأن  -٩

 !!يكلف الناس بعمل الطاعات وجيربهم على الشرور ألاهللا 

  :قول الرازي بالقول احلق املوافق لقول أهل السنة، وقد قرر يف هذا القول :ثانيا

القول بأن العبد ليس له قدرة وال فإن  ؛هو الطريقة الوسطىو ،الصراط املستقيم هو بني اجلرب والقدرأن  -١
إن العبد  :قالوالعدل أن ي .ومها مذمومان ،والقول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر حمض ،اختيار جرب حمض

 .يفعل الفعل لكن بواسطة قدرة وداعية خيلقهما اهللا تعاىل فيه
ملستقيم فاصل بني اجلرب والقدر، فقد دلت الدالئل على نفي اجلرب والقدر، وعلى إثبات أن الكل أن اخلط ا -٢

 . بقضاء اهللا وقدره
 . له مشيئة وقدرة واختيارالعبد أن  -٣
  .فاعل يف احلقيقة؛ ألن املؤثر يف ذلك الفعل هو قدرته، وداعيتهأن العبد  -٤
 . فمن العبد الفعل، ومن اهللا اخللقعبد؛ العبد فاعل وصانع وجاعل، واهللا خالق لفعل الأن  -٥
ولذلك يضاف الفعل إليه  العبد مؤثر يف وجود الفعل، وتأثريه سبيب، من جنس تأثري األسباب يف مسبباا،أن  -٦

بِهسمن باب إضافة السبب إىل مب. 
فاظ القرآن مستعملة فجميع أل ذا الطريق يزول التناقض بني الدالئل العقلية وبني الدالئل القرآنية،قرر أن   -٧

 .من غري حاجة إىل اإلنكار، وال إىل االبتكار ،يف موضعها األصلي
 !تقتضي أن ال يؤاخذ اإلنسان إال مبا خيتار ويتعمدواحلكمة قرر أن اهللا تعاىل حكيم  -٨

  
وقعت يف حيز التعـارض   بأن مسألة خلق أفعال العباد الرازي زعمعلى الرد : الوجه السابع

 ،ا إىل قدرته وحكمتهوحبسب تعظيم اهللا تعاىل نظر ،وحبسب العلوم النظرية ،روريةحبسب العلوم الض
  . وحبسب الدالئل السمعية ،وحبسب التوحيد والترتيه

 بأن مسألة اجلرب والقدر وقعت يف حيز التعارض بالنظر إىل العلوم،: إن ما أودعه الرازي يف تفسريه من القول
وتوحيده وترتيهه، ال خيفى على مثله فسـاده؛ ألن اسـتحالة    ،ا إىل قدرته وحكمتهرتعظيم اهللا تعاىل نظ بالنظر إىلو
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التعارض بني العلوم مطلقًا، مث بني العلوم الضرورية خاصة مما يعرفه املبتدئ يف العقليات، واستحالة التعـارض بـني   
ن كال الطرفني، ويشوش على أهل مما يعرفه عامة املسلمني، وقوله هذا ميرض القلوب م أل صفات الكمال الثابتة هللا

املذهبني، ويستلزم مذهب أهل التجاهل، وأنا ال ندري وال ندري أنا ال ندري، وإذا تأملت، وجدته خمالفًا إلمجـاع  
  .املسلمني، فلم يقل ذا أحد من أئمة املسلمني، ومل ينف االختيار أحد من أئمة الدين

النظر إىل العلوم الضرورية، فلم يدع أحد ثبـوت اجلـرب   وقد حاف الرازي وما أنصف يف دعواه التعارض ب
بالضرورة، بل اجلم الغفري ادعوا الضرورة يف ثبوت االختيار، وقد أقر الرازي مع اجلماعة بذلك، مث انفرد وحده، وشذ 

   )١(!سعن اجلماعة، وادعى معارضة هذه الضرورة اليت أقر ا مع الناس، ومن حق الضرورة أن يشترك فيها مجيع النا

وكذلك دعواه التعارض يف العلوم العقلية فباطلة أيضا؛ ألن حجج العقل الصريح ال تتناقض وال تتعارض، وال 
جيوز أن يضرب بعضها ببعض، بل يقال ا كلها، ويذهب إىل موجبها، فإا يصدق بعضها بعضا، وإمنا يعارض ا من 

لعلم أمر آخر وراء الشكوك واإلشكاالت، ولكن هـذا رأس  ضعفت بصريته، وإن كثر كالمه، وكثرت شكوكه، وا
  . )٢(!مال املتكلمني

، فباطلـة  التوحيد والترتيـه  نظرا إىلو ،ا إىل قدرته وحكمتهتعظيم اهللا تعاىل نظروكذلك دعواه التعارض بني 
التوحيد هللا، وترتيهـه   قدرة اهللا على كل شيء وإثبات احلكمة له سبحانه، وبني إثبات أيضا؛ إذ ال تعارض بني إثبات

عما ال يليق به، وإمنا ادعى الرازي التعارض يف ذلك من سوء فهمه خللق أفعال العباد، فقد فهم من ذلك أن الفاعل هو 
، وعلى هذا !ألإذ إثبات الفعل للعبد شرك يف التوحيد، وتنقص من قدرة اهللا  اهللا وحده، فليس للعبد فعل يقوم به،

واخللق هو املخلوق، ففعل العبد فعل الرب، فلزمه من ذلك الفهم لوازم  والفعل هو املفعول، ،فال فاعل للقبيح إال اهللا
  !تبطل قوله

ألن للعبد مشيئة واختيارا  واحلق ما سبق تقريره أن إثبات فعل العبد وتأثري قدرته ال ينايف توحيد اهللا وال ترتيهه؛
وإرادته، والرب ليس هو العبد، وال صفته صفته، وال فعله فعلـه،  العبد وقدرته فعل  خالق ألوفعالً يقوم به، واهللا 

فال يضاف إىل  فاخللق غري املخلوق، والفعل غري املفعول، فأفعال العباد خملوقة هللا وليست هي نفس فعل الرب وخلقه،
تقوم به، وال يتصف اهللا ما يفعله العباد من الظلم والكذب والقبائح؛ ألن هذه الصفات يتصف ا من كانت فعالً له و

ا من كانت خملوقة له، فكون الفعل قبيحا من فاعله ال يقتضي أن يكون قبيحا من خالقه، كما أن كونه أكالً وشربا 
لفاعله ال يقتضي أن يكون كذلك خلالقه، ألن اخلالق خلقه يف غريه مل يقم بذاته، فاملتصف به من قام به الفعل، ال من 

هللا القائم به ليس هو مفعوله املنفصل عنه، وأفعال العباد خملوقة هللا مفعولة له ال أا نفس خلقه خلقه يف غريه، ففعل ا
ونفس فعله، وهي نفس فعل العبد حقيقة ال جمازا، فما يقوم بالعبد من األفعال يعود حكمها عليه، وال يعود على اهللا 

  . )٣(تعاىل منها اسم وال حكم

                                           

 . ٥٥-٧/٥٤العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم: انظر)١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٢٨شفاء العليل: انظر )٢(
-١/١٧٤، االستغاثة يف الرد على البكري ١/١٥٣، الصفدية٣/١١٢، ٢٩٨-٢/٢٩٤، منهاج السنة٨/١٢٣جمموعة الفتاوى: انظر )٣(

 .  ٢/٧٣٢، السببية عند أهل السنة وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم٢١٥-٢١٤، ٢١٠، ١٧٧
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غري مؤثرة يف املقدور، وال يقولون إن العبـد  ...قدرة العبد عندهم:((عرةعن األشا-:-يقول شيخ اإلسالم
إن العبد ال : فاعل يف احلقيقة، بل كاسب، ومل يذكروا بني الكسب والفعل فرقًا معقوالً، بل حقيقة قوهلم قول جهم

ب عندهم فاعالً لكل واهللا عندهم فاعل فعل العبد، وفعله هو نفس مفعوله، فصار الر. قدرة له، وال فعل، وال كسب
ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح، وأن يتصف ا على قوهلم إنه يوصف بالصـفات  . ما يوجد من أفعال العباد

  .)١())الفعلية القائمة بغريه

وكذلك دعواه التعارض يف األدلة السمعية فباطلة أيضا، إذ األدلة السمعية الصحيحة يصدق بعضها بعضا، وال 
إال من غلط يف الفهم، أو سوء يف القصد، ومىت فهمت النصوص كما ينبغي تبني أن األمر كله من مشكاة  يؤتى أحد

  . )٢( !واحدة صادقة متضمنة لنفس احلق

ولو كانت األدلة النقلية متعارضة لكان ذلك مدعاة إىل فرقة واختالف من سببت هذه األدلة هلدايتهم ومجـع  
رك ما جاء به الكتاب والسنة الصحيحة، واتباع األهواء واالقتنـاع باملبـادئ، مث   كلمتهم، فاالختالف إمنا مصدره ت

��m��t���s��r����q������p����o��nm��l��k:وصدق اهللا إذ يقول! حماولة تقريرها وإخضاع ما ورد من النصوص الصرحية هلا

��y��x��w��v���ul ٣( ٨٢: النساء(  .  

األخرى ال على إبطال  ةوحججه إمنا تنهض على بطالن خطاء الطائفية الطائفتني اجلربية والقدر أدلة كل منف
وأنه على  ،وأنه ال خالق غريه ،فكل دليل صحيح للجربية إمنا يدل على إثبات قدرة الرب تعاىل ومشيئته ،ما أصابوا فيه

م دليل صـحيح  وهذا حق ولكن ليس معه ،ال يستثىن من هذا العموم فرد واحد من أفراد املمكنات ،كل شيء قدير
ينفي أن يكون العبد قادرا فعل له ال هللا ،وأنه الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به ،مبشيئته وقدرته ا فاعالًا مريدا  ،وأوأ

  .قائمة به ال باهللا

واقع بقدرم ومشـيئتهم   ،قائم م ،منا يدل على أن أفعال العباد فعل هلمإوكل دليل صحيح يقيمه القدرية ف 
م خمتارون هلا غري مضطرين وال جمبورين ،موإرادو ،وأا على ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون اهللا سبحانه قادر
  .وهو الذي جعلهم فاعلني ،أفعاهلم

ونفى  ،فأدلة اجلربية متظافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من األعيان واألفعال 
  .ا بدون مشيئته وخلقهوأثبت يف الوجود شيئً ،عموم مشيئته وخلقه لكل موجود

أنه لـيس بفاعـل    :وقال ،وأدلة القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره 
  .بل هو مضطر إليه جمبور عليه ،وال له قدرة عليه ،واهللا يعاقبه على ما مل يفعله ،اشيئً

 ،بل هم مع هؤالء فيما أصابوا فيه ،ن ال مع هؤالء وال مع هؤالءوأهل السنة وحزب الرسول وعسكر اإلميا 
فمذهبهم  ،ء من باطلهمآوهم بر ،فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقوم فيه ،وهم مع هؤالء فيما أصابوا فيه

                                           

 . ٤٦٢-١/٤٦١النبوات)١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١٠٨مقتبس من كالم ابن القيم، شفاء العليل )٢(
 . ١٦٣لفكر اإلسالمي، للشييب،اجلرب واالختيار يف ا: انظر )٣(
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ـ    ،به ونصره ومواالة أهله من ذلك الوجه والقول ،مجع حق الطوائف بعضه إىل بعض ن ونفى باطل كـل طائفـة م
وال  ،فهم حكام بني الطوائف ال يتحيزون إىل فئة منهم على اإلطالق ،ومعاداة أهله من هذا الوجه هالطوائف وكسر

وال حيملهم شنآن قوم يعـادوم   ،بباطل وال يردون باطالً ،وال يقابلون بدعة ببدعة ،يردون حق طائفة من الطوائف
  .)١(احلق وحيكمون يف مقااللتهم بالعدل بل يقولون فيهم ،ويكفروم على أن ال يعدلوا فيهم

فإن املعلوم من العلوم الضرورية والعقلية والشرعية أن األنبياء والكتب الربانية ومجيع الشـرائع، مـا   : وختاما
وردت بنفي األفعال عن العباد، وال بنفي املشيئة عنهم، وإمنا وردت بتوقف أفعاهلم ومشـيئتهم علـى مشـيئة اهللا    

  . )٢(وتقديره

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٢٠٠-١/١٩٩شفاء العليل )١(
 . ٧/١٥٢العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم: انظر )٢(



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدةرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدةرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدةرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة

  ::::إعداد الطالبةإعداد الطالبةإعداد الطالبةإعداد الطالبة

 

    ))))٤٢٧٨٠١٢٩٤٢٧٨٠١٢٩٤٢٧٨٠١٢٩٤٢٧٨٠١٢٩:(:(:(:(الرقم الجامعيالرقم الجامعيالرقم الجامعيالرقم الجامعي

  :إشــراف

  /فضيلة األستاذ الدكتور

  الفصل الدراسي الثاني

  .م٢٠١١-هـ١٤٣٢عام

 الجزء الثاني
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  : ]اجلرب[موقف السلف من لفظ : أوالً
أكرهه عليه، وال يكـون ذلـك إال   : أي: جرب الرجلَ على األمر، أجربه: مبعىن اإلكراه، يقال: اجلرب يف اللغة

  . )١(بالقهر، وجنس من التعظم عليه

 كما يقول الفقهـاء يف ، هو إلزام اإلنسان خبالف رضاه: اجلرب املعروف يف اللغة:((-:-الميقول شيخ اإلس
إنكاحها بـدون   :النكاح أو ال جترب ؟ وإذا عضلها الويل ماذا تصنع ؟ فيعنون جبربها ىهل جترب املرأة عل: باب النكاح

  .)٢())منعها مما ترضاه وختتاره :ويعنون بعضلها ،رضاها واختيارها

ال بنفي وال إثبات، فإطالق القول به من البدع احلادثة يف اإلسالم،  اجلرب مل يرد يف الكتاب وال يف السنة ولفظ
وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على إنكار ذلك، وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين ال يقرون بأن اهللا 

  .)٣(هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد، والباطل بالباطل: اخالق أفعال العباد، وال بأنه شاء الكائنات، وقالو

وبناء على ما تضمنه املعىن اللغوي للفظ اجلرب من اإلكراه ونفي االختيار، وعدم ورود هذا اللفظ يف الكتـاب  
  :والسنة، اختذ السلف منه موقفني

  :نظرا ملعناه اللغوي اجلرب إطالق القول بنفي: األولاملوقف 

 ،)٥(الزهـري صاحب  )٤(كالزبيديومن علماء السلف من أطلق نفيه :((-:-ل شيخ اإلسالم ابن تيميةيقو
فعل بدون إرادة على ما ي "اإلجبار"و "اجلرب"فإن املشهور إطالق لفظ  ؛وهذا نظر إىل املعىن املشهور من معناه يف اللغة

                                           

-٢/١٦٥، )جـرب (، لسان العرب، مادة )ج ب ر(، خمتار الصحاح، مادة ٥٠٢-١/٥٠١، )جرب(معجم مقاييس اللغة، مادة : انظر )١(
١٦٨ . 

 . ١/٦٧ء تعارض العقل والنقلدر )٢(
، اإلبانـة،  ٥٥٥-٣/٥٤٩، )٩٣١(،)٩٢٥(،)٩٢١(،)٩٢٠(،)٩١٩(السنة للخالل، رقم: وانظر. ١/٦٥درء تعارض العقل والنقل )٣(

، شـرح أصـول اعتقـاد أهـل     ٢٩٢، ٢٦٢، ٢٥٧/ ٢، )١٩٤٢(، )١٨٧٩(،)١٨٦٤(، رقـم )القـدر (البن بطة، الكتاب الثاين،
 .  ١٤٢-١٦/١٤١، ٤٧٩-٨/٤٧٨جمموعة الفتاوى: نظروا. ٤/٧٧٥،)١٣٠٠(السنة،رقم

، يف رواية احلـديث  األعالممن  ، علمجة، ثقةحمام حافظ، إقاض، : حممد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو اهلذيل احلمصي: الزبيدي)٤(
 عنـه  قال. تسع وأربعني ومئة ومثان أ سنةسنة تسع وسبعني، ومات  امللك، ولد يف خالفة عبد، كان أعلم أهل الشام بالفتوى واحلديث

مؤسسـة الرسـالة، طبقـات    . ، ط٢٨٤-٦/٢٨١سري أعالم النبالء،: انظر .مل يكن من أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي: األوزاعي
 . ١٣٣/ ٧للزركلي ، األعالم٧٨احلفاظ،

 متفق على جاللته وإتقانـه  ،حافظ ،فقيه ،يأبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب املدين القرشي الزهر: الزهري)٥(
ـ : الليثعنه قال ، ا ملتون األخباروكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقً ،رأى عشرة من الصحابةوثبته، تابعي جليل،  ا ما رأيت عاملً

مات سنة أربع وعشرين و ا ولد الزهري يف سنة مثان ومخسني  يف آخر خالفة معاوية، .ا منهقط أمجع من ابن شهاب وال أكثر علم
 . ٥٠-٤٩ طبقات احلفاظ، ٤٠٢-٩/٣٩٤،البداية والنهاية :انظر .ومائة
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فإنه سبحانه ال خيلـق   ،يف حق اهللا تعاىل ا املعىن منتفوهذ ،كما جيرب األب ابنته على النكاح ،بل مع كراهته ،ابور
وهلذا قال مـن   ؛وهذا ال يقدر عليه أحد إال اهللا ،اا خمتاربل هو الذي جعله مريد ،فعل العبد االختياري بدون اختياره

ا تعاىل جيعل العبد خمتارواهللا  ،اإمنا جيرب غريه من ال يقدر على جعله خمتار ،جرباهللا أعظم وأجل من أن ي :قال من السلف
  .)١())فال حيتاج إىل إجباره

أمر اهللا أعظم، وقدرته أعظم من أن جيرب أو يعضل، ولكن يقضي :((سئل عن اجلرب حني -:-قال الزبيدي
  .  )٢())ويقَدر، وخيلق وجيبل عبده على ما أحبه

لسنة، فال يثبت وال ينفى مطلقًا، إطالق لفظ اجلرب، حيث مل يكن له أصل يف الكتاب وامنع  :الثايناملوقف 
   : مل جيرب، ألنه لفظ جممل: جرب، وال يقال: فال يقال مطلقًا

واللفظ إمنا  ،مل يرد يف كتاب وال سنة ال بنفي وال إثبات "اجلرب"لفظ :((-:-ل شيخ اإلسالم ابن تيميةيقو
وأما األلفاظ احملدثة مثل لفظ  ،نتبع معاينها فتلك علينا أن ،وهي ألفاظ النصوص ،يكون له حرمة إذا ثبت عن املعصوم

 )٤(األوزاعـي وهلذا كان املنصوص عن أئمة اإلسـالم مثـل    ؛ذلك وحنو )٣("احليز"و "اجلهة"فهو مثل لفظ  "اجلرب"
فـال يقـال    ،امطلقً ىأن هذا اللفظ ال يثبت وال ينف وأمحد بن حنبل وغريهم )٦(الرمحن بن مهدي وعبد )٥(الثوريو

  .)٧())فإنه لفظ جممل ؛مل جيرب :قالوال ي ،جرب :امطلقً

                                           

، جمموعـة  ٣/٣٦، منـهاج السـنة  ٣/٣٢٣، جمموعة الفتـاوى ٥٠٢-٨/٥٠١، ١/٦٧درء التعارض: ، وانظر٣/٢٦٤منهاج السنة )١(
 . ١٠٥-٨/١٠٤الفتاوى

 .  ٤/٧٧٥،)١٣٠٠(ل السنة، رقم، شرح أصول اعتقاد أه٣/٥٥٥،)٩٣٢(السنة للخالل، رقم )٢(
إن هـذه  : عبارة عن املكان أو تقدير املكان، وقد اختذ املتكلمون هذا اللفظ ذريعة لنفي الصفات اإلهلية، أو بعضـها، فقـالوا  : احليز)٣(

يرفضون هذا املصطلح الصفات ال تقوم إال جبسم متحيز، ولو ثبتت هللا، للزم أن يكون له حيز، ومكان وهذا منتف عندهم، وأهل السنة ال 
على إطالقه بل يسألون عن مراد قائله، فإن أراد به أن اهللا متصف بالصفات بائن عن خلقه، فهذا حق، وإن أريد به أن املخلوقات حتيط به 

 .      ١٥٧، معجم ألفاظ العقيدة٩٦املبني يف شرح معاين ألفاظ احلكماء واملتكلمني: انظر. فهذا باطل
وتـويف سـنة سـبع    ، ببعلبك سنة مثان ومثانني دول، إمام أهل الشام ،مرو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعيأبو ع: األوزاعي)٤(

، الوايف بالوفيـات،  ١٢٨-١٢٧/  ٣وفيات األعيان: انظر. كثري العلم واحلديث والفقه اا فاضالً خريمأمونحجة  ومخسني ومائة كان ثقة
 . ٣٢٠/  ٣األعالم للزركلي ، ١٢٤-١٨/١٢٣

، وكـان  كان آية يف احلفظ، أمري املؤمنني يف احلديث إمام احلفاظ، الكويف، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريأبو عبد اهللا : الثوري)٥(
له من الكتب اجلامع الكـبري واجلـامع   ، ومات سنة ست وعشرين ومئة ،ولد سنة سبع وتسعني، سيد أهل زمانه يف علوم الدين والتقوى

 ،٩٦-٩٥مؤسسة الرسالة، طبقات احلفاظ. ، ط٢٧٩-٧/٢٢٩،سري أعالم النبالء: انظر. يف احلديث، وكتاب يف الفرائض الصغري كالمها
 . ١٠٥-٣/١٠٤األعالم للزركلي 

، ولد سـنة  من كبار حفاظ احلديث ، حجة، حافظ،ثقة ،إمام، أبو سعيد عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي البصري اللؤلؤي)٦(
 .٣٣٩/  ٣األعالم للزركلي ، ١٤٤طبقات احلفاظ،: انظر .ومولده ووفاته يف البصرة ،سنة مثان وتسعني ومائةومئة، وتويف مخس وثالثني 

 . ٣٢٦-٣/٣٢٣، جمموعة الفتاوى٥٠٢-٨/٥٠١، ١/٦٧درء التعارض: وانظر. ٣/٢٤٦منهاج السنة )٧(
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نص األئمة كاإلمام أمحد ومن قبله من األئمة كاألوزاعي وغريه على إنكار إطالق القـول  (( :-:-ويقول
باجلرب نفياا وإثبات، جرب العبادإن اهللا :قالفال ي  ،فـإذا  . فيه اشـتراك وإمجـال  " اجلرب"فإن لفظ  .مل جيربهم :قالوال ي

أشعر بأم يفعلون ما " مل جيربهم" :وإذا قيل ،أشعر بأن اهللا جيربهم على فعل اخلري والشر بغري اختيارهم" جربهم":قيل
  .)١())وكالمها خطأ ،يشاءون بغري اختياره

    .)٢())فلما كان لفظ اجلرب جممالً، ى األئمة األعالم عن إطالق إثباته أو نفيه:((-:-ويقول

ما أعرف للجرب أصالً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلـك،  :((ئل عن اجلربس حني -:-قال األوزاعي
   .)٣())غولكن القضاء والقدر واخللق واجلبل فهذا يعرف يف القرآن واحلديث عن رسول اهللا 

وجواب األوزاعي أقوم من جواب الزبيدي؛ ألن  :((هذا القول فقال -:-وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية
كما  ،ا فنفيه قد يقتضي نفي احلق والباطلإذ هذا اللفظ حيتمل معىن صحيح ،اجلرب، واألوزاعي منع إطالقه الزبيدي نفى

فإذا امتنع من إطالق اللفـظ  . )٥("ألنه جيرب اخللق على ما أراد ؛إمنا مسي اجلبار" :أنه قال )٤(عن حممد بن كعب..ذكر
ا يف احملتمل املعىن الفاسد خشية أن يظن أنه وإن كان ظاهر ،نفيهوكان أحسن من  ،امل احملتمل املشتبه زال احملذور

اينفي املعنيني مجيع .فإن إثبات اجلرب يف احملظور نظـري سـلب الطاقـة يف    ؛ قال يف نفي الطاقة على املأموروهكذا ي
  .)٦())املأمور

إلطالقني افتئات وجتوز، بـل  وعلى هذا فاملوقف الصحيح جتاه لفظ اجلرب منع إطالقه، ومنع نفيه ألن يف كال ا
يستفصل القائل عن مراده، وذلك جريانا على قاعدة االستفصال عن مراد اإلطالقات اليت مل ترد يف الكتاب والسنة ال 

  .)٧(بنفي وال إثبات

 ،ما نفى الكتـاب والسـنة  وننفي  ،الواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة:((-:-يقول شيخ اإلسالم  
الرب : ، كما إذا قال القائلالذي مل يرد يف الكتاب والسنة ال يطلق يف النفي واإلثبات حىت يتبني املراد به واللفظ امل

هذه األلفاظ جمملة مل يرد ا الكتاب والسنة ال نفيا وال : قيل! متحيز أو غري متحيز، أو هو يف جهة أو ليس يف جهة؟
هل العبـد  : إذا قال" اجلرب"كذلك لفظ و...م بإحسان بإثباا وال نفيهاإثباتا، ومل ينطق أحد من الصحابة والتابعني هل

                                           

 . ١٦/٢٣٧جمموعة الفتاوى )١(
 . ٨/١٣٢جمموعة الفتاوى )٢(
 .  ٤/٧٧٥،)١٣٠٠(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، رقم٣/٥٥٥،)٩٣٢(خالل، رقمالسنة لل)٣(
كان من  ،عامل بالقرآن ،صاحل، ورع ،كثري احلديث ،عامل ،ثقة، مامإ، تابعي حممد بن كعب بن حيان بن سليم القرظي املدين،أبو محزة )٤(

مؤسسة . ،ط٦٨-٥/٦٥سري أعالم النبالء،: انظر .مثان ومئة تويف سنة، وا ومن أوعية العلم، ولد يف آخر خالفة عليأئمة التفسري، 
 .٣٠٤-٩/٣٠١الرسالة، البداية والنهاية

 .٢/٧٦، احلجة يف بيان احملجة٣/٥٥٧،)٩٣٥(السنة للخالل، رقم)٥(
 . ٣٢٥-٣/٣٢٤جمموعة الفتاوى )٦(
 . ١١٤-١٢/١١٣جمموعة الفتاوى: انظر )٧(
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فإن العبـد   ؛فهذا باطل ،أو ليس له فعل ،أو ليس له قدرة ،إن أراد باجلرب أنه ليس له مشيئة: ؟ قيلجمبور أو غري جمبور
يئته وقدرته وفعله فإن اهللا تعـاىل  وإن أراد باجلرب أنه خالق مش ،وهو يفعلها بقدرته ومشيئته ،فاعل ألفعاله االختيارية

فهذا حق، وإن أريد به األول فهو باطل، ولكن اإلطالق يفهم منه األول، : فإذا أريد باجلرب هذا((،)١())خالق ذلك كله
  .)٢())فال جيوز إطالقه

ـ "لسنة بلفظ اوإمنا جاءت  ،"جرب"ليس يف الكتاب والسنة لفظ :((-:-ويقول ابن القيم كمـا يف   "لاجلب
 ،أخلقني ختلقت ما :فقال ،احللم واألناة ،ن فيك خلقني حيبهما اهللاإ:")٣(ألشج عبد القيسقال  غصحيح أن النيب ال

  .)٤("احلمد هللا الذي جبلين على ما حيب :فقال ،بل جبلت عليهما :فقال !؟أم جبلت عليهما

 ،وإن كانا خلقني قائمني بالعبد ،اريةومها من األفعال االختي ،أن اهللا جبله على احللم واألناة غفأخرب النيب  
وهو سـبحانه   ،والنوعان قد جبل اهللا العبد عليهما ،ومنها ما ال يدخل حتت الكسب ،فإن من األخالق ما هو كسيب

وهذا حمبوب له وهذا  ه،فكالمها جببل ،هائويكره ما جبله عليه من مساو ،ب ما جبل عبده عليه من حماسن األخالقحي
ومعىن  ،وجرب احلاكم الرجل على البيع ،أجرب األب ابنته على النكاح :قالفإنه ي ؛لفظ جممل "اجلرب"لفظ ..و...مكروه

ا واهللا تعاىل إذا خلق فعل العبد جعله حمب ،ا لهخمتار ،ا بهراضي ،ا لذلكليس معناه أنه جعله حمب ،هذا اجلرب أكرهه عليه
فإن اهللا سـبحانه   ؛ا ومعىنعلى ذلك فاسد لفظً "اجلرب"فإطالق لفظ  ،ا لعدمهكاره ،ا بهراضي ،ا إليقاعهخمتار ،له

  .بإرادته وحمبته ورضاه وإمنا جيرب العاجز عن أن جيعل غريه فاعالً ،من أن جيرب عبده بذلك املعىنوأعدل أجل وأعز 

 وأما من جعل العبد مريدا حمبا ملا يفعلها مؤثر، أجل وأعظم وأقدر  فهو سبحانه !؟نه جربه عليهإ :قالفكيف ي
ا ا خمتارا له حمبا عليه مريدجعله قادر بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعالً ،من أن جيرب عبده ويكرهه على فعل يشاؤه منه

كل ما يقع من العبـاد  و ،وبغضه ونفرته عنه ،له باختياره مع كراهته له ا قادر على أن جيعله فاعالًوهو أيض ،إليقاعه
جيربهم يف  وهو سبحانه مل ،سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه ،فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلني له ،ئامم ومشيابإراد

  .بإرادته ومشيئته كما جيرب غريه من ال يقدر على جعله فاعالً ،النوعني

وقدر على جعلـه   ،حبيث يتناول من قهر غريه ،فيما هو أعم من ذلك "اجلرب"نعم حنن ال ننكر استعمال لفظ  
قال حممد بن كعـب   ، كماوقدرته عليه ،فإنه سبحانه احملدث إلرادته له ،ا ملا ال يشاء فعلهوتاركً ،ملا يشاء فعله فاعالً

                                           

 . ٥٠٢-٥٠١، ٣٠٠-٢٩٩،  ٢٩٤-٢٩٣، ٨/١٣٢الفتاوى جمموعة: ، وانظر٦٦٥-٧/٦٦٣جمموعة الفتاوى)١(
-١/٢٧١، جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميـان بالقـدر  ٣٩٩-٨/٣٩٤جمموعة الفتاوى: ، وانظر٣/٢٤٧منهاج السنة )٢(

٢٨٢ . 
. يف وفد عبد القـيس  غ املنذر بن عائذ بن املنذر بن احلارث العبدي العصري، كان سيد قومه، ووفد على النيب: أشج عبد القيس)٣(

 . ٦/١٣٩، اإلصابة يف متييز الصحابة٥/٢٥٦، أسد الغابة،٦٩٦-٦٩٥، ٧٥-٧٤االستيعاب يف معرفة األصحاب :انظر
وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من مل  غ مسلم، كتاب اإلميان، باب األمر باإلميان باهللا تعاىل ورسوله )٤(

، وأبو داود، كتاب األدب، بـاب يف قبلـة الرجـل،    ٥١٣-١٣/٥١٢،)١٧٧٥٥(، وأخره بتمامه أمحد يف مسنده، برقم١/٤٨يبلغه، 
 . ٣/٢٨٢صحيح سنن أيب داود: ، انظر-:-وصححه األلباين. ٥/٢٤٨
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اللـهم  " ا عن علـي ويف الدعاء املعروف  "هو الذي جرب العباد على ما أراد" :سبحانه "اجلبار"ي يف اسم ظالقر
معناه القهر  االعتبارفاجلرب ذا  .)١("لى فطرا شقيها وسعيدهاجبار القلوب ع ،وبارئ املسموكات، داحي املدحوات

لـيس   ،مل يكن هن مل يشأإو ،ا وقع وال بدوإذا شاء منه شيئً ،وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاء ،والقدرة
  :من وجوه والفرق بني هذا اجلرب وجرب املخلوق لغريه ،ويكون ما ال يشاء ،كالعاجز الذي يشاء ما ال يكون

والرب تعاىل قادر على جعـل عبـده    ،ا لهحمب ،ا للفعلأن املخلوق ال قدرة له على جعل الغري مريد :أحدها
  .كذلك

فإنه ال يظلـم   ،والرب أعدل من ذلك ،ا عليهمعتدي له اا يكون به ظاملًأن املخلوق قد جيرب غريه إجبار :الثاين
عدل واإلحسانبل مشيئته نافذة فيهم بال ،ا من خلقهأحد..  

عبده على أمر من  لوالرب تعاىل إذا جب ،أو جاهالً ،ابثًأو عا ،اأن املخلوق يكون يف جربه لغريه سفيه :الثالث
  . األمور كان له يف ذلك من احلكمة والعدل واإلحسان والرمحة ما هو حممود عليه جبميع وجوه احلمد

وأما الرب  ،وهذا ألنه فقري بالذات ،والنتفاعه بذلك ،ه عليهأن املخلوق جيرب غريه حلاجته إىل ما جرب :الرابع
  .وليس به حاجة إىل أحد ،تعاىل فهو الغين بذاته الذي كل ما سواه حمتاج إليه

والرب له الكمال املطلق من  ،فيجربه ليحصل له الكمال مبا أجربه عليه ،لنقصه أن املخلوق جيرب غريه :اخلامس
فـاملخلوق   ،بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق م ،زم ذاته مل يستفده من خلقهوكماله من لوا ،مجيع الوجوه
  . فكماله املقدس ينفي اجلرب ،والرب تعاىل مرته عن كل نقص نقصه به، ملتجيرب غريه ليك

فصـار   ،أن املخلوق جيرب غريه على فعل يعينه به على غرضه لعجزه عن التوصل إليه إال مبعاونته له :السادس
والرب  ،كما أن املعني لغريه باختياره شريك له يف الفعل،لغرض املكره الفعل من هذا والقهر واإلكراه من هذا حمصالً

  . تعاىل غين عما سواه بكل وجه فيستحيل يف حقه اجلرب

 ،حمبتـه ا بينه وبني ما يريد فعله باختياره وا ضروريأن ابور على ما ال يريد فعله جيد من نفسه فرقً :السابع
وهو كالتسوية بني حركة املرتعش وحركة  ،فالتسوية بني األمرين تسوية بني ما علم باحلس واالضطرار الفرق بينهما

  . الكاتب وهذا من أبطل الباطل

 ،ال يستحق الـذم والعقوبـة   ؛أن اهللا سبحانه قد فطر العباد على أن ابور املكره على الفعل معذور :الثامن
ا على ذم من وكما أم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيض ،وجربه السلطان عليه ،على كذا قد أكره :ويقولون

وشريعته سبحانه موافقة  هو معذور، وال فاعل بغري اختياره،: وإرادته، وعدم عذره، وال يقولون فعل القبائح باختياره
  .والفطرةفمن سوى بني األمرين فقد خرج عن موجب الشرع والعقل  ،لفطرته يف ذلك

                                           

 . ٣/٥٠٩ثري، ، تفسري ابن ك))يف إسناده نظر:((، وقال ابن كثري٤٤-٩/٤٣) ٩٠٨٩( أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط، برقم )١(
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جـربه   :قالال ي ،وال سعادة له وال فالح إال به ،وما هو حمتاج إليه ،أن من أمر غريه مبصلحة املأمور :التاسع
فيجربه الناصح لـه   ،وقد ال خيتار املأمور املنهي ذلك ،نصحه وأرشده ونفعه وهداه وحنو ذلك :قالوإمنا ي ،على ذلك

وهو جائز بل واقع يف شرع الرب وقدره وحكمته ورمحته وإحسانه  حبق،وهذا جرب  ،على ذلك من له والية اإلجبار
  . ال مننع هذا اجلرب

قدرتـه  ب فجعله العبد فـاعالً  ،ليس كمثله شيء يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعالهتعاىل أن الرب  :العاشر
فإن مل  ،إال بإكراهه له على ذلك الًواملخلوق ال يقدر أن جيعل غريه فاع ،ومشيئته واختياره أمر خيتص به تبارك وتعاىل

جيرب غريه على الفعل الذي فاملخلوق هو  ،ر العبد فاعالًوذلك ال يصي ،يكرهه مل يقدر على غري الدعاء واألمر بالفعل
 فكمال ،إال جبربه له وإكراهه ذلك إىل الرب تشبيه له يف أفعاله باملخلوق الذي ال جيعل غريه فاعالً ةفنسب ،ويكرهه عليه
وكمال حجته على  ،وكمال ملكه ،وكمال غناه وإحسانه،وكمال عدله  ،وكمال مشيئته ،وكمال علمه ،قدرته تعاىل

  .)١())عبده تنفي اجلرب

يف أن سبق املقادير بالسعادة والشقاوة ال يقتضي ترك األعمال، بل يقتضـي  :ثانيا
  :االجتهاد واحلرص؛ ألا إمنا سبقت باألسباب

ري من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فال فائدة يف األعمال، وأن ما قضاه الرب يسبق إىل أفهام كث
  .سبحانه وقدره ال بد من وقوعه، وتوسط العمل ال فائدة فيه

، ففـي  )٢(مبا فيه الشـفاء واهلـدى   مفأجاغ  على النيبي  وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة
 الصحيحني أن النيب

 
وإال  .إال وقد كتب اهللا مكاا من اجلنة والنار ،ما من نفس منفوسة ،منكم من أحدما  :"قال غ

من كان من أهل :"فقال ؟وندع العمل ،أفال منكث على كتابنا !يا رسول اهللا :فقال رجل ".وقد كتبت شقية أو سعيدة
اعملوا :"فقال ،"أهل الشقاوةفسيصري إىل عمل  ،ومن كان من أهل الشقاوة .فسيصري إىل عمل أهل السعادة ،السعادة

�:مث قـرأ  ".وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة .أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة .فكل ميسر
m��®����¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~����}��|��{��z��y��x��wl ١٠ - ٥: الليل."  

ر السابق ال مينع العمل، وال يوجب االتكـال، بـل يوجـب اجلـد     فدل هذا احلديث ونظائره على أن القد
بالقدر السابق وجريانه على اخلليقة باألسباب، وأن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي  غ واالجتهاد، فقد أخرب النيب

جتهادا يف حتصيل أقدر عليه، ومكن منه، فإذا أتى بالسبب أوصله إىل القدر الذي سبق له يف أم الكتاب، وكلما ازداد ا

                                           

 .٤٤٤-٤٤٣، شرح العقيدة الطحاوية٤٦٥-٨/٤٦٣جمموعة الفتاوى: وانظر. مكتبة العبيكان. ، ط٣٨٩-١/٣٨٥شفاء العليل )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/١١٧شفاء العليل )٢(
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السبب كان حصول املقدور أدىن منه فمن عطل العمل اتكاالً على القدر السابق، فهو مبرتلة من عطل األكل والشرب 
  . )١(واحلركة يف املعاش وسائر أسبابه اتكاالً على ما قُدر له

وهذا موضـع   ،عنهاهلا وصاد  نه منافأال  ،عليها ومقتض هلا وباعث ،فالقدر السابق معني على األعمال
  .ومن زلت قدمه عنه هوى إىل قرار اجلحيم ،فاز بالنعيم املقيم عليه من ثبتت قدمه ،مزلة قدم

واإلتيان  ،اإلميان باألقدار فإنه نظام التوحيد: مها سببا السعادة ،أمرين األمة يف القدر إىل غالنيب  أرشدوقد  
فـأىب   ،فأرشدهم إىل نظام التوحيـد واألمـر   ،نظام الشرعوذلك  ،باألسباب اليت توصل إىل خريه وحتجز عن شره

اهللا عليها  لقِومل تتسع عقوهلم اليت مل ي ،يف أصل الشرع بإثباتهأو القدح  ،يف أصل التوحيد بإنكارهاملنحرفون إال القدح 
ذين آمنـوا ملـا   وهدى اهللا ال ،واخللق واألمر ،وهو القدر والشرع ؛من نوره للجمع بني ما مجعت الرسل مجيعهم بينه

شديد احلرص على مجع هذين األمرين  غوالنيب  ،واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ،اختلفوا فيه من احلق بإذنه
، وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلـت  واستعن باهللا وال تعجز ،حرص على ما ينفعكا :"غ ، فقد قال)٢(لألمة

باحلرص على مـا   العبد غ فأمر ،"فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان قدر اهللا وما شاء: لكان كذا وكذا، ولكن قل
 ،مث أمره إذا أصابه شيء أن ال ييأس على ما فاته ،واه عن العجز الذي هو االتكال على القدر ،ينفعه واالستعانة باهللا

أمر فيـه  : أمران األمور: كما قال بعض العقالء  ،فإنه هنا ال يقدر على غري ذلك ،بل ينظر إىل القدر ويسلم األمر هللا
  .)٣(وما ال حيلة فيه ال جيزع منه ،فما فيه حيلة ال يعجز عنه ،وأمر ال حيلة فيه ،حيلة

هلذا كان هذا احلديث و ،وحالة فواته ،طلوباملحالة حصول  ،إىل ما ينفع يف احلالتني أرشد غ واملقصود أنه
ورة وهو يتضمن إثبات القدر والكسب واالختيـار والقيـام   بل هو أشد شيء إليه ضر أبدا،مما ال يستغين عنه العبد 

  .)٤(ول املطلوب وعدمهصا يف حاليت حا وباطنالعبودية ظاهرب

من قدر اهللا أن يكـون   :أي ،كالم صحيح. السعيد ال يشقى، والشقي ال يسعد: قائلإذا تبني ذلك فقول ال
سعيداا يكون سعيد وال ،ا لكن باألعمال اليت جعله يسعداشقي ال يكون شقي اليت  ،ا إال باألعمال اليت جعله يشقى

  .)٥(وترك األعمال الواجبة ،من مجلتها االتكال على القدر

  

  

  

                                           

 .  ١١٢٤-٣/١١٢٣مكتبة العبيكان، معارج القبول. ، ط١٢٠-١/١١٩شفاء العليل: انظر )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١٢٢-١/١٢١شفاء العليل )٢(
 . ٢٨٦-٨/٢٨٣عة الفتاوىوجمم: انظر )٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٩٧-١/٩٦شفاء العليل: انظر )٤(
 . ٢٨٢-٨/٢٨١جمموعة الفتاوى )٥(
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فلو مل يعمل عمالً صاحلًا ملا كان سعيدا، ولو مل يعمل عمالً سيئًا ملا كان شقيا، كما روي أنه يقال للعبد يف 
  .)٢()١(هذا مرتلك، ولو عملت كذا وكذا أبدلك اهللا به مرتالً آخر:  النار، ويقالقربه حني يفتح له باب إىل اجلنة، وإىل

وهو يعلم أن هذا العمـل   ،وهذا يعمل كذا فيشقى به ،اهللا سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد بهف
وأن هذا يأكـل   ،كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموت ،كما يعلم سائر األسباب واملسببات ،الصاحل جيلب السعادة

وال  ،وجه إلتعاب الـنفس يف عمـل  بأنه ال : من ظن ظنفساد ذا يظهر و ،ويشرب الشراب فريوى ،الطعام فيشبع
م هو سعادة السعيد ملا يسر له من العمل دن املكتوب يف القفإ. م واقع ال حمالةدواملكتوب يف الق ،لكفها عن ملذوذات

مر به العبد من عمل فيه فما أُ. ليس املكتوب أحدمها دون اآلخر ،من العمل السيئوشقاوة الشقي ملا يسر له  ،الصاحل
واملقدر املكتوب هو السعادة والعمل الذي به ينـال  . تعب أو امتناع عن شهوة هو من األسباب اليت تنال ا السعادة

وكان قوله  ،ادور الذي يصري به شقيعلى الكتاب كان ذلك من املكتوب املق وإذا ترك العبد ما أمر به متكالً ،السعادة
  .)٣(وإال مل حيصل ،فإن كان اهللا قضى بالشبع والري حصل ،أنا ال آكل وال أشرب: ذلك مبرتلة من يقول

 ؛وهو ال ينايف إثبات األسباب وال يقتضي إسقاطها ،ما سبق به علم اهللا وحكمه حق :((-:-يقول ابن القيم
فإسقاط  ،فسبق العلم واحلكم حبصوله عن سببه ،ذا حيدث بسبب كذا وكذافإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وك
بل  ،ا للحقفمن نظر إىل احلدوث بغري األسباب مل يكن نظره وشهوده مطابقً ،األسباب خالف موجب علمه وحكمه

األمور خبالف فكيف يشهد العبد  ،فإذا كان علم اهللا قد سبق حبدوث األشياء بأسباا ،ونظره عمى ،كان شهوده غيبةً
  . )٤(!))؟ما هي عليه يف علمه وحكمه وخلقه وأمره

أن األعمال سبب لدخول اجلنة، أو النار، كما هي سبب لتفاوت الدرجات، أو الدركات، وليس  :واخلالصة
  . )٥(املكثر كاملقل

  .وذا البيان يبطل وين الرازي من شأن األعمال، ونفيه لتأثريها

فلم يقدر جمردا عن سببه، ولكن قُدر بسببه، فمىت أتى .. قُدر بأسباب،  املقدور..إن:((-:-يقول ابن القيم 
العبد بالسبب وقع املقدور، ومىت مل يأت بالسبب انتفى املقـدور، وهـذا كمـا قُـدر الشـبع والـري باألكـل        

الفطرة وجتـارب  وقد دل العقل والنقل و ..وكذلك قُدر دخول اجلنة باألعمال، ودخول النار باألعمال..والشرب،

                                           

-٥/٧٤، وأبو داود، كتاب السنة، باب يف املسألة يف القرب، وعذاب القـرب،  ١١-١٠/١٠، )١٠٩٤٢(أخرجه أمحد يف املسند، برقم)١(
، وأخرجه النسائي، كتاب اجلنائز، بـاب مسـألة الكـافر،    ١٦٥-٣/١٦٤صحيح سنن أيب داود: ، انظر-:-، وصححه األلباين٧٥
، مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب  ٢٧١وينحوه أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف عذاب القرب، ، ٤/٤٠٣

 . ٢٢٠١-٤/٢٢٠٠عليه، وإثبات عذاب القرب، والتعوذ منه،  عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار
 . ٨/٢٨٦جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 . ٢٨٦-٨/٢٨٣جمموعة الفتاوى: انظر )٣(
 . السنة احملمدية. ، ط٣/٥٠٠مدارج السالكني )٤(
 . ١١٣-١١٢أفعال العباد بني أهل السنة وخمالفيهم، : انظر )٥(
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خلقه  إىل واإلحسانرب العاملني وطلب مرضاته والرب  إىلعلى اختالف أجناسها ومللها وحنلها على أن التقرب  األمم
فما استجلبت نعم اهللا واستدفعت  ،اجلالبة لكل شر األسبابمن أكرب  وأضدادها ،من أعظم األسباب اجلالبة لكل خري

وقد رتب اهللا سبحانه حصول اخلريات يف الدنيا واآلخرة وحصول  ،خلقه إىل حسانواإل إليهمبثل طاعته والتقرب  هنقم
 ،على الشرط واملعلول على العلة واملسبب على السبب ترتيب اجلزاء األعمالرور يف الدنيا واآلخرة يف كتابه على شال

ترتب اجلزاء باخلري والشـر   آخره صريح يف إىلوباجلملة فالقرآن من أوله  ...وهذا يف القرآن يزيد على ألف موضع
 األسـباب الدنيا واآلخرة ومصاحلهما ومفاسدمها علـى   أحكامبل ترتب  األسباب،مرية على ألالكونية وا واألحكام
  . )١())لة وتأملها حق التأمل انتفع ا غاية النفعأومن تفقه يف هذه املس واألعمال،

ا باألسباب بل حيصل بـدوا  واملضار ليس معلقً من ظن أن املقدور من املنافع:((-:-ويقول شيخ اإلسالم
 ،القتران هذا ذا يف غري موضع من القرآن يف خلقه وأمره ،وكذلك قول من جعل ذلك جمرد أمارة وعالمة، فهو غلط

¥��¦��§��¨��©����m���¬���«��ª:وقوله تعـاىل ، ٥٧: األعـراف  ��m��ÏÎ���������Í��Ì��Ë��Ê��É����È��Çl:كقوله تعاىل

®l وقوله تعاىل، ٢٤: حلاقةا:��m��}��|������������{��z���yl ١٧: السجدة  .  

وقوله  ،  ٣٥: القلم ��m��Á�����À��¿������¾l:وأنكر تعاىل على من ظن وجود األسباب كعدمها يف قوله تعاىل
  . وأمثال ذلك ،  ٢٨: ص ��m��a���`��_��^���]��\��[�Z��Y���X��W��V��U��Tl:تعاىل

حقيقته أنه إعالم بوقوع العذاب باملعاصي مبحض املشيئة ال  :قالوا باألمر والنهي ،يقولون باجلرب وهؤالء الذين
وهم وإن  ،ر العباددوأبطلوا قُ ،كما أبطلوا األسباب واحلكم ،فقلبوا حقيقة األمر والنهي إىل اجلرب ،لسبب وال حلكمة

وقابلوا بدعـة   ،بباطل فردوا باطالً ،فساد قول القدرية ويذكرون من تناقضهم ما يبني به ،كانوا يردون على القدرية
  .)٢())وكال املقالتني باطلة ،هم يف املسيحتوالنصارى على اليهود مقال ،كرد اليهود على النصارى ،ببدعة

  :ورحم اهللا القائل

ــزليهم      ــعريهم ومعتـــ   يتنــــاقرون تنــــاقر الغربــــان  دع أشـــ
ــدى  ــبل اهل ــه س ــيس بعقل ــل يق ــه توي    ك ــتيـ ــه اهلَيـ ــيه الوالـ   انمـ
ــه    ــم أهل ــا ه ــزيهم مب ــاهللا جي ـ       ف ــوهلم بـ ــن ق ــا م ــه الثن   اينرول
ــه  ــد يف عقل ــرع حمم ــاس ش ــن ق ــواء يف غُــ     م ــه األه ــذفت ب   .)٣(اندرق

  

  

                                           

 . ٣٤-٢٨الداء والدواء،  )١(
 .٤٦٨-٨/٤٦٦جمموعة الفتاوى: وانظر. ٩٨-١/٩٧امع الرسائلج )٢(
 .  ٥٣. نونية القحطاين، أليب حممد عبد اهللا بن حممد األندلسي القحطاين )٣(
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فعل  وأما ما زعمه الرازي من أن القضاء السابق هو احلامل للكفار على املعاصي، واملانع هلم من اإلميان، فاهللا
  !   لكافر ما صار معه حبيث ال ميكنه ترك الكفربا

وفعل هلم من األسباب اليت  ،وأزاح عللهم ،وأنذر العباد ،وأنزل الكتب ،اخلالق تعاىل أرسل الرسلأن  :فجوابه
فـال   ،فليس أحد أزاح علل املأمورين أعظم من اهللا ،ا يتمكنون من الطاعة أعظم مما يفعله كل آمر غريه باملأمورين

ـ  ا والوال يستحق مأمور من آمره ذم ،م حجة آمر على مأمور إال وحجة اهللا على عباده أقومتقو ا ملعصـيته إال  عقاب
من أجل ذلك أرسـل الرسـل    ،وال أحد أحب إليه العذر من اهللا ،اا وذمواستحقاق عصاة اهللا ألمره أعظم استحقاقً

ا على مأموريـه  ما ال يطيقونه إال واهللا تعاىل أعظم تيسري ويرفع عنهم ،يسر أمر على مأموريهوال ي ،مبشرين ومنذرين
وجد هذا فيها أظهر من الشمس غوكل من تدبر الشرائع ال سيما شريعة حممد  ،ا ملا ال يطيقونه عنهموأعظم رفع ،

 ،فال يكون شيء إال مبشيئته وقدرته ،وهو سبحانه مع ذلك هو رب كل شيء ومليكه وخالقه ،الشريعة طافحة ذاف
وهو أن جعلهم مـؤمنني   ،وهو سبحانه حمسن متفضل إىل من أمرهم واهم بقدر زائد ال يقدر عليه وال يفعله غريه

غري  ،منعم عليهم نعمة ثانية ،وهو يف ذلك حمسن إليهم ،وهذا ال يقدر عليه غريه من اآلمرين الناهني ،مسلمني مطيعني
وأما الكفار فلم ينعم عليهم مبثل مـا   ،تصمون ا غري النعمة املشتركةفهذه نعمة خي ،نعمته باإلرسال والبيان واإلنذار

إذا  ،ومن مل ينعم وحيسن مبثل ذلك مل يكن قد أساء وظلم مع اإلقدار والتمكني وإزاحة العلـل  ،أنعم به على املؤمنني
 ،أعظم من طاعتـهم  لو فعل م مثلما فعل باألولني بطلت تلك احلكمة اليت هي ،كان له يف ترك ذلك حكمة بالغة

ومن وجه له يف ذلك حكمـة   ،فمن وجه ليس ذلك بواجب عليه هلم ،وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم
فتقتضي احلكمة ترجيح خري اخلريين بتفويت أدنامها ودفع شر الشرين بـالتزام   ،بالغة ال جتتمع هي ومساوام بأولئك

  .)١(أدنامها

وعدم استحقاقهم  ،وعدله فيهم ذلك يفحلكمته  ،ر مبثل ما أنعم به على املؤمننيالكفافاهللا سبحانه مل ينعم على 
 ،ومنع اخلبيث خصائص الطيب ،ومنع احلار خصائص البارد ،كما منع السفل خصائص العلو ،وأهليتهم لبذل ذلك هلم

وهل يليق حبكمتـه أن   ،ومن مقتضيات أمسائه وصفاته ،فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته ؟فلم فعل هذا :قالوال ي
وتنويع املخلوقات  ،ومن لوازم الربوبية خلق الزوجني ؟واجليد والرديء ،واحلسن والقبيح ،يسوي بني الطيب واخلبيث

  . وأخالقها

وهو سبحانه  ،وملكه وربوبيته ،سؤال جاهل بأمسائه وصفاته !؟مل خلق الرديء واخلبيث واللئيم :فقول القائل
ومنه مـا ال   ،فجعل منه ما يقبل مجيع الكمال املمكن ،وذلك من كمال قدرته وربوبيته ،فرق بني خلقه أعظم تفريق

   . )٢(وبني ذلك درجات متفاوتة ال حيصيها إال اخلالق العليم ،ا منهيقبل شيئً

  .وحيبسها عمن ال يصلح هلا ،جيعلها يف احملل الذي يليق ا وإمنافطاعته وعبادته من فضله ومنته وتوفيقه، 

                                           

 . ٤٧٥-٨/٤٧١درء تعارض العقل والنقل: انظر )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٨٦شفاء العليل: انظر )٢(



- ٤٧٧  - 

 

صالحيته مبا اختاره لنفسه وآثره عدم ن أل ؛نه ال يصلحأ ذنوبه ربأك :قلت !؟فما ذنب من ال يصلح :ن قلتإف 
 ،واستحب العمى علـى اهلـدى   والعمى على بصرية من أمره، فآثر هواه على حق ربه ومرضاته، حبه من الضاللأو

 ،من شكره وتوحيده إليهي يف مساخطه أحب والسع، والشرك به إهليته وجحد ،وكان كفر املنعم عليه بصنوف النعم
فإذا أمسك احلكم العـدل   !؟وأي ذنب فوق هذا ،فهذا من عدم صالحيته لتوفيق خالقه ومالكه ،والسعي يف مرضاته

فضاق عن دخول  ،ظلم قلبهأف ،وطرق الرشاد ،وانسدت عليه أبواب اهلداية ،كان قد عدل فيه ،توفيقه عمن هذا شأنه
   . )١(اوكفر ضالالً إالفلو جاءته كل آية مل تزده  ،فيهاإلسالم واإلميان 

أرسل و ،وهيأ هلم األسباب ،وج هلم الطريق ،فمكنهم وفتح هلم الباب ،هم دائرون بني عدله وحجته عليهمف
 ،والنافع والضـار  ،متيز بني اخلري والشر وجعل هلم عقوالً ه،لسنة رسلأودعاهم على  ،وأنزل عليهم كتبه ،إليهم رسله

 ،واستحبوا العمى على اهلدى ،فآثروا اهلوى على التقوى ،اا وأبصاروجعل هلم أمساع ،وأسباب الفالح ى،الرد وأسباب
وعبادة سواك أنفع لنا يف دنيانـا مـن    ،أحب إلينا من توحيدك بك والشرك ،معصيتك آثر عندنا من طاعتك :وقالوا

وتوحيده، وأفكت عن هـداه،   وانصرفت عن طاعته وحمبته ،فأعرضت قلوم عن رم وخالقهم ومليكهم ،عبادتك
فهـذا   فلما رآها سبحانه كذلك عدل فيها بأن صرفها وأعرض ا عنه، وصدها عن اإلقبال عليه وعن معرفته وحمبته،

ا فسده علـيهم اضـطرار   افهم سدوا على أنفسهم باب اهلدى إرادة منهم واختيار ؛وتلك حجته عليهم ،عدله فيهم
وأغلق  ،وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه ،ا ارتضوهممومكنهم  ،ووالهم ما تولوه ،وما اختاروا ألنفسهمفخالهم 

ولو شاء خللقهم على غري هذه  ،وال أحسن من فعله ،فال أقبح من فعلهم ،عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون
والطيب  ،والنافع والضار ،والنور والظلمة ،لعلو والسفلولكنه سبحانه خالق ا ،وألنشأهم على غري هذه النشأة ،الصفة

 ،ومستعملها فيما خلقت له ،وقواها وأفعاهلا ،ومعطيها آالا وصفاا ،ابئوالشاء والذ ،واملالئكة والشياطني ،واخلبيث
اله ومقتضى كم ،وهو موجب محده ،وكل ذلك جار على وفق حكمته ،وبعضها بإرادا ومشيئتها ،فبعضها بطباعها

ن هو إال كنقرة عصفور مـن  إ ،وال نسبة ملا علمه اخللق من ذلك إىل ما خفي عليهم بوجه ما ،وملكه التام ،املقدس
  .)٢(البحر

فاألوىل بالعبد أن يرجع إىل نفسه باللوم والتعيري فيما خالف فيه شريعة ربه، وأن يبادر بالتوبة، واالستغفار مما 
إن اإلنسان جمرب على : على الطاعة، وحيمده إذا وفقه هلا، فقد بان أن مقالة اجلربيةصدر عنه، وأن يسأل ربه أن يعينه 

مجيع أفعاله، ملجأ إليها، مضطر إىل فعلها، وأنه ال فعل له أصالً جتوير للباري، وإبطال للتكليف، وحسم لباب الثواب 
شيئته فيهم، وكال الصفتني ال تليق بـأحكم  والعقاب، ومقالة القدرية جتهيل للباري بأمر خلقه، وتعجيز له عن متام م

  .)٣(احلاكمني، ورب العاملني، وأرحم الرامحني

                                           

 .العبيكانمكتبة . ، ط٣٢٩-١/٣٢٨شفاء العليل: انظر)١(
 .مكتبة العبيكان. ، ط٣٠٥-١/٣٠٤شفاء العليل )٢(
 . ٧/١٢٧العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم: انظر )٣(
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فمن . يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم، مث أوفيكم إياها :"تبارك وتعاىل أنه قالعن ربه  >وقد روى 
العمل للعبد، فهو كائن بإرادته ، فأثبت احلديث )١("ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه. وجد خريا فليحمد اهللا

ومشيئته وقدرته، وأرشده إن وجد خريا أن حيمد اهللا ألن ذلك اخلري من توفيق اهللا له، وإن مل جيد اخلري فاللوم علـى  
نفسه؛ وال حجة له بالقدر؛ ألنه حني ترك الواجب أو فعل احملظور مل يكن يعلم أنه قدر عليه هذا، فقد أقـدم علـى   

يعلم أا كتبت عليه إال بعد إقدامه عليها، فاللوم عليه؛ ألنه قد قامت عليه احلجة بإرسـال الرسـل    املعصية وهو ال
  . )٢(وإنزال الكتب، ومع ذلك ترك هذا كله واتبع هواه

   :العالقة بني القدر والشرع: ثالثًا
  .)٣( ار مجيععجزهم عن اإلميان بالشرع والقدأصل احنراف الفرق وضالهلم وتنازعهم يف مسائل القدر 

فطائفـة   .ومسألة القدر حيتاج فيها إىل اإلميان بقدر اهللا وإىل اإلميان بشرع اهللا:(( -:-يقول شيخ اإلسالم 
فأخطأوا يف التكذيب  ،فظنوا أن هذا ال يتم إال بالتكذيب بالقدر ،غلب عليهم التصديق باألمر والنهي والوعد والوعيد

وال يسوي  ،إن الرب تعاىل خيلق ويأمر ال حلكمه وال لرمحة: ال يتم إال بأن يقولميان بالقدر وطائفة ظنت أن اإل .به
بل بإرادة ترجح أحد املتماثلني ال ملرجح واشتركت الطائفتان يف أن القادر املختار يرجح أحد مقدوريه  ،بني املتماثلني

ال حيتاج يف ترجيح أحد مقدوريه علـى  إن العبد : مذهب القدرية النفاة وهلذا قالواعلى اآلخر بال مرجح وهذا أصل 
 ،اوإن اهللا ال مينت على املطيع بنعمة أنعم ا عليه دون العاصي صار ا مطيع ،اآلخر إىل مرجح يفتقر فيه إىل اهللا تعاىل

وأنه  ،الظلم ممتنع لذاته: بطال قوهلم إال بأن يقالإ ميكن وظن أولئك أنه ال ،وتومهوا أن هذا من الظلم الذي جيب نفيه
حىت تعذيب األنبياء والصاحلني وتنعيم الكفار والفاسقني إىل أمثال هذه األمور اليت  ،مهما قدر من املمكنات فهو عدل

   .)٤())وكانت من أعظم أسباب اجلهل والظلم ،خاض فيها الناس يف القدر

هية؛ ألن اإلميان بأن اهللا خالق كل واإلميان بالقدر مرتبط باإلميان بالشرع ارتباطًا وثيقًا، ارتباط الربوبية باأللو
شيء وربه ومليكه، وأنه علم األشياء وكتبها قبل أن تكون، مستلزم لإلميان بأن اهللا شرع الشرائع، فأمر وى، ووعد 

  .)٥(وتوعد، وسيجازي كل بعمله

  

                                           

 . ١٩٩٥-٤/١٩٩٤مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم،  )١(
 . ٢٥٠، ٢٤٢شرح األربعني النووية: انظر )٢(
 . ١٣/٤٨جمموعة الفتاوى )٣(
 .٨/٤٠٥التعارضدرء )٤(
 . ٢٨-٢٧التحفة املهدية، شرح الرسالة التدمرية: وانظر. ٢/٥٣١جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر )٥(
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: ، قال تعاىلوالقدر والشرع كالمها من عند اهللا تعاىل، فمقدر األقدار هو الذي شرع الشرائع، وكلف العباد
�mq���p��o��n �lفاخللق قضاؤه وقدره وفعله، واألمر شرعه ودينه، فهو الذي خلق وشـرع وأمـر،   ٥٤: األعراف ،

  . )١(وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعا

جهة خلقه وتقديره غري جهـة  :(( -:-وجهة اخللق والتقدير غري جهة األمر والتشريع، يقول شيخ اإلسالم
مبرتلة أمر الطبيب للمريض مبـا   ،فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم، أمره وتشريعه

، وى عما يوصل إىل الشقاوة ،وأمر مبا يوصل إىل السعادة ،فأخرب اهللا على ألسن رسله مبصري السعداء واألشقياء ،ينفعه
وإن كان يف ضمن ذلـك   ،ملا فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه فهو يفعل ،وخلقه وتقديره يتعلق به وجبملة املخلوقات

وإن كان يف ضمن ذلك تضرر بعض  ،كما أنه يرتل املطر ملا فيه من الرمحة والنعمة العامة واحلكمة ،مضرة لبعض الناس
ـ  غا وكذلك يرسل نبيه حممد ،وتعطيل معيشته ،وانقطاعه عن سفره ،الناس بسقوط مرتله ة ملا يف إرساله من الرمح

فإذا قدر على الكافر كفره قدره اهللا ملا له يف ذلك  ،وإن كان يف ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتأملهم بذلك ،العامة
وملا له يف عقوبته من احلكمة  ،اوإن كان مقدر ،وعاقبه الستحقاقه ذلك بفعله االختياري ،من احلكمة واملصلحة العامة

  ...واملصلحة العامة

حمسن  ،فهو حمسن إىل عباده باألمر هلم ،واهم عما يضرهم ،إمنا أمرهم مبا ينفعهم ،لعبادواهللا تعاىل غين عن ا
مث أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به ومل  ،ا أمر الناس مبا ينفعهما صاحلًولو قدر أن عاملً ،هلم بإعانتهم على الطاعة

وإذا قدر أنه عاقب املذنب العقوبة  ،ا ملن مل حيسن إليهملًومل يكن ظا ،اا تاما إىل هؤالء إحسانلكان حمسن ،يعن آخرين
وأين هذا من حكمة أحكـم احلـاكمني وأرحـم     ،ا على هذا وهذاا حممودلكان أيض ،اليت يقتضيها عدله وحكمته

  !؟الرامحني

وهـو   ،ورفإن أعام على فعل املأمور كان قد أمت النعمة على املأم ،هلم إرشاد وتعليم وتعريف باخلري فأمره 
وإن كانت مستلزمة تأمل  ،وإن مل يعنه وخذله حىت فعل الذنب كان له يف ذلك حكمة أخرى ،هذا وهذا مشكور على

فـال   ،وإن كان ذلك اإليراث بقضاء اهللا وقدره ،اا أو أملًفإمنا تأمل بأفعاله االختيارية اليت من شأا أن تورثه نعيم ،هذا
وترتيب آثار االختيار عليه من متـام حكمتـه    ،ا من كمال قدرته وحكمتهار خمتارفجعله املخت ،منافاة بني هذا وهذا

  .وقدرته

ويكفيهم التسليم  ،فهذه ليس على الناس معرفتها ،لكن يبقى الكالم يف نفس احلكمة الكلية يف هذه احلوادث 
  .بولدهاوأنه أرحم بعباده من الوالدة  ،وعلى كل شيء قدير ،ملا قد علموا أنه بكل شيء عليم

كثري مـن   اطالعوليس  ،ونعوذ باهللا من علم ال ينفع ،ومن املعلوم ما لو علمه كثري من الناس لضرهم علمه 
الناس بل أكثرهم على حكم اهللا يف كل شيء نافعا قال تعـاىل ا هلم بل قد يكون ضار:��m��¤���£��¢��¡�����~

��©��¨��§���¦��¥l  اية حكمته مسألة عظيمة لعلـها أجـل   وهذه املسألة مسألة غ، ١٠١: املائـدةايات أفعال اهللا و

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٧٦٧شفاء العليل )١(
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ا وإمنا نبهنا تنبيه ،وكذلك بسط الكالم على مسائل القدر ،وقد بسط الكالم عليها يف غري هذا املوضع ،املسائل اإلهلية
فأمـا   ،هفإن الظلم الذي هو ظلم أن يعاقب اإلنسان على عمل غـري ...اا على امتناع أن يكون خلق الفعل ظلملطيفً

  .)١())عقوبته على فعله االختياري وإنصاف املظلومني من الظاملني فهو من كمال عدل اهللا تعاىل

كثري من الناس تشتبه عليهم احلقائق األمرية الدينية اإلميانية باحلقائق اخللقية القدرية الكونية؛ :((-:-ويقول
�m���a��`��_��~���}��|��{��z��y��x��w��v����u:فإن اهللا سبحانه وتعاىل له اخللق واألمر كما قال تعـاىل 

��w��v��u��t��s��rq���p��o��n��ml��k��j��i��h���g��f�����e���d��c��bl فهو ، ٥٤: األعراف
فكل مـا يف   ،وما مل يشأ مل يكن ،ما شاء كان ،ال خالق غريه وال رب سواه ،سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه

وى عن  ،وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ،ه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقهالوجود من حركة وسكون فبقضائ
احلقيقة الكونية، وبني ..فيجب الفرق بني...وى عن اإلشراك باهللا ،أمر بالتوحيد واإلخالص ،معصيته ومعصية رسله
  .)٣())جيب اإلميان خبلق اهللا وأمره، بقضائه وشرعه((، كما )٢())احلقيقة الدينية األمرية

وذا يعلم أنه ال بد من اإلميان بالقدر وما يتضمنه من اإلميان بأن اهللا خالق كل شيء، وربه ومليكه، وما شاء  
كان، وما مل يشأ مل يكن، وهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه يف إمام مبني، كما 

  .)٤(نهي، والوعد والوعيد، كما بعث اهللا بذلك رسله، وأنزل كتبهال بد من اإلميان بالشرع، وهو اإلميان باألمر وال

فمن نظر إىل احلقيقة القدرية وأعرض عن األمر والنهي والوعد والوعيد كان مشاا للمشركني، ومن نظر إىل 
طعن يف األمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشاا للمجوسيني، ومن أقر باألمرين، ولكن جعلهما متناقضني، و

  . )٥(حكمة الرب وعدله كان مشاا إلبليس

واملوقف الصحيح والفهم السليم هو اجلمع بني الشرع والقدر، باإلميان ما، واعتقاد عدم تعارضهما، فالشرع 
 فهو مأمور بأن جياهد يف سبيل اهللا، )٦(واألسباب من قدر اهللا، وعلى العبد أن يدفع ما قدر من الشر مبا قدر من اخلري

ويدفع ما قدر من املعاصي مبا يقدر من الطاعة، فينازع املقدور احملظور باملقدر املأمور هللا، وهذا دين اهللا الذي بعث به 
  . )٧(األولني واآلخرين من الرسل صلوات اهللا عليهم أمجعني

الكونيـة   واألحكـام آخره صريح يف ترتب اجلزاء باخلري والشر  إىلالقرآن من أوله ((:-:-يقول ابن القيم
ومن تفقه  ،واألعمال األسبابالدنيا واآلخرة ومصاحلهما ومفاسدمها على  أحكامبل ترتب  ،األسبابمرية على ألوا

                                           

 . ٣٩-٣/٣٦منهاج السنة،  )١(
 .  ٢٧٥-٢٥٠الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان )٢(
 . ٣/١١١اوىجمموعة الفت )٣(
 .١١٣-٣/١١٢جمموعة الفتاوى: انظر)٤(
  . ٨/٢٤٣، ٣/١١١جمموعة الفتاوى: انظر)٥(
 . ٥٥٠-٨/٥٤٧جمموعة الفتاوى: انظر )٦(
 . ٣٠٧-٨/٣٠٦جمموعة الفتاوى: انظر )٧(
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ـ منه وعجز ومل يتكل على القدر جهالً ،لة وتأملها حق التأمل انتفع ا غاية النفعأيف هذه املس  ،ا وإضـاعة ا وتفريطً
ويعارض القدر  ،ويدفع القدر بالقدر ،فقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدربل ال ،ا وعجزه توكالًفيكون توكله عجز

ن اجلوع والعطش والربد وأنواع املخاوف واحملاذير هي من القدر إف ،بذلك إالن يعيش أ اإلنسانبل ال ميكن  ،بالقدر
بقـدر   األخرويةقدر العقوبة رشده يدفع  وهكذا من وفقه اهللا وأهلمه ،واخللق كلهم ساعون يف دفع هذا القدر بالقدر

وحكمتـه   ،فرب الدارين واحـد  سواء، ن املخوف يف الدنيا وما يضادهاوزفهذاِ  ،الصاحلة واألعمال واإلميانالتوبة 
  . )١())اا وال يبطل بعضها بعضال يناقض بعضها بعض ،واحدة

، وامتثـال الشـرع   اإلميان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع:((-:-ويقول الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي
مرتبط باإلميان بالقدر، وانفكاك أحدمها من اآلخر حمال؛ فإن اإلقرار بالقدر مع االحتجاج به على الشرع وحماربته 
به خماصمة هللا تعاىل يف أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن يف حكمته وعدله، وانتقـاد عليـه يف   

ة ألوليائه املصدقني ا، وخلق النار ألعدائه املكذبني، ونسـبة ألحكـم   إرسال الرسل وإنزال الكتب، وخلق اجلن
ث والظلم يف ذلـك  عبإىل ال -احلكيم يف خلقه وشرعه، العدل يف قوله وفعله وحكمه-احلاكمني وأعدل العادلني

 .كله

ا مستغنني وجعلهم مستقلني  ،وكذلك االنقياد يف الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري
وال يتصف ا مما ال يبدئ وال  ،ووصفه مبا ال يستحق اإلهلية ،ونسبته إىل العجز ،طعن يف ربوبية املعبود وملكوته ،عنه

  .اا كبريتعاىل ربنا وتقدس وترته وجل وعال عما يقول الظاملون اجلاحدون امللحدون علو ،ايعيد وال يغين عنك شيئً

ز عـن  كما أن اإلتيان باألسباب اليت توصل إىل خريه وحتج ،ره هو نظام التوحيدبل اإلميان بالقدر خريه وش 
وال ينتظم أمر الدين وال يستقيم إال ملن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر  ،شره واستعانة اهللا عليها هو نظام الشرع

لق اعملوا فكل ميسر ملا خ ،ال: "قال !؟أفال نتكل على كتابنا وندع العمل :اإلميان بالقدر مث قال ملا قيل له غالنيب 
  ".له

فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل اهللا تعاىل عن علمه وقدرته ومعاين ربوبيته، وجعـل العبـد   
تعاىل، بل أثبت أن مجيع املخلوقني خالقون، ومن أثبته حمتجا به  مستقالً بأفعاله خالقًا هلا، فأثبت خالقًا آخر مع اهللا

شرع حماربا له به، نافيا عن العبد قدرته واختياره اليت منحه اهللا تعاىل إياها، وأمره واه وأخربه حبسـبها،  على ال
ورجح  ،ىل ما ال يليق بهإىل العبث وإفقد نسب اهللا تعاىل إىل الظلم و ،زاعما أن اهللا تعاىل كلف عباده ما ال يطاق

   . ٣٩: احلجر ����mmmm������w������v��u��w������v��u��w������v��u��w������v��ullll:مه يف ذلك إذ يقولوكان هو إما ،وأقام عذره ،حجة إبليس وأثبتها

وأما املؤمنون حقًا فيؤمنون بالقدر خريه وشره، وأن اهللا تعاىل خالق ذلك كله، ال خـالق غـريه وال رب   
سواه، وينقادون للشرع أمره ويه، و ويصدقون خرب الكتاب والرسول، وحيكمونه يف أنفسهم سرا وجهرا، وأن 

                                           

 . ٣٥-٣٤الداء والدواء )١(
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ل بيد اهللا يهدي من يشاء بفضله ورمحته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم مبواقع فضله اهلداية واإلضال
  . ٣٠: النجم �����m�m�m�m��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��q��{��z��y��x��w��v���u��t��s��r��qllll:وعدله

وله يف ذلك احلكمة البالغة واحلجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعالً وتركًا ال على  
وا حلسنة عرفوا احلـق  فقفإذا و ،وال حيتجون به على املعاصي واملعايب ،أنفسهم بالقدر عند املصائبويعزون القدر، 

��m������B:ومل يقولوا كما قال الفاجر،  ٤٣: األعراف��mÌ��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ �l:احلمد هللا الذي هدانا سبلنا :ألهله فقالوا
F�����E��D��C �l٧٨: القصص.  

��m��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A:وقالوا كما قال األبوان ،اءوا بذنبهم وأقروا بهوإذا اقترفوا سيئة ب

��M��L���Kl ومل يقولوا كما قال إبليس لعنه  ،ومل حيملوا ذنبهم وظلمهم على القدر وحيتجوا به عليه، ٢٣: األعراف
  . ٣٩: احلجر �m����w������v��ul،اهللا

وقالوا كلمة  ،واستسلموا لتصرف رم ومالكهم تبارك وتعاىل ، وقدرهوإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء اهللا 
¶����m:ومل يقولوا كما قال الـذين كفـروا   ،١٥٦: البقرة ��m��h�����g�������f����e��d�����c��b��a��`������_��^l:الصابرين

Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��À��¿������¾��½��¼��»��º��������¹��¸��Ô��Ó��Ò���ÑÐ��Ï��Î��Í
��Ö��Õl ١())١٥٦: آل عمران(.  

 إذا تبني هذا فإن ما أورده الرازي من االستدالل بالقدر على تكليف ما ال يطاق، ونفي حسن الفعل وقبحه،
واجلـواب  : واملعارضة بني خلق إبليس وإبقائه وبني األمر باالستعاذة باهللا منه، ضرب من املعارضة بني القدر والشرع

  :لى ما ذكر من جوانبع

  . الكالم على استدالل الرازي بالقدر على تكليف ما ال يطاق: األول انباجل

  . الكالم على نفي الرازي حلسن الفعل وقبحه: اجلانب الثاين

  . يف اجلمع بني خلق إبليس، واألمر باالستعاذة باهللا منه: انب الثالثاجل

  : لى تكليف ما ال يطاقالكالم على استدالل الرازي بالقدر ع: أوالً
االستدالل بالقدر على تكليف ما ال يطاق، خطأ يف الفهم والتصور فإن األمر والنهي الشرعيان ال يفسران يف 

ألنه من الغيوب اليت  ؛، وال تعبدهم بذلكه تنفيذ ما قضاه كوناألن اهللا تعاىل مل يطلب من عبادضوء القضاء الكوين؛ 
فاتباع القدر وطاعته غـري   ،)٢( على ألسنة رسله، ونزل به وحيه دهم مبا قضاه دينا وشرعابعلمها، بل تعباستأثر اهللا 

                                           

 . ١١٢٣-٣/١١٢١معارج القبول )١(
 . ١٢١قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي: انظر)٢(
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احلوادث كلها مرادة هللا خلقًا وتكوينا، والوقوف مـع  :((-:-يقول شيخ اإلسالم مأمور شرعا وال مقدور عقالً،
   .)١())اإلرادة اخللقية القدرية مطلقًا غري مقدور عقالً، وال مأمور شرعا

فالتكليف ال يكون إال بالشرع، وأما القدر فليس تكليفًا، وعدم التفرقة بني جانب القدر، وجانب الشـرع    
، فالشرع هو خطاب اهللا للمكلفني بفعل ما أمر اهللا به، وترك ما ى عنه، وهذا يف مقدورهم )٢(يؤدي إىل القول ذا

فر أكثر الناس، وردهم للحق، وتكذيبهم للرسل، كما ال يسوغ يقينا، وال يبطل هذا أن يكون اهللا تعاىل قد أخرب عن ك
للكفار أن حيتجوا باألخبار الواردة يف وقوع الكفر يف األرض قدرا، بل الناس مكلفون بالشـرع دائمـا، وهـو يف    

  .)٣(مقدورهم

  :الكالم على نفي الرازي حلسن الفعل وقبحه: ثانيا
جلرب، ونفي االختيار، نفى كون الفعل منقسما إىل حسن وقبيح، فقد ملا فهم الرازي من خلق اهللا لفعل العبد ا

اعتقد الرازي أن العبد جمبور على فعله، وابور ال يكون فعله قبيحا، وعلى هذا ال يكون شيء من أفعال العباد قبيحا، 
ا أشـركنا وال آباؤنـا وال   لو شاء اهللا م: وهذه احلجة بنفي ذلك أصلها حجة املشركني املكذبني للرسل، الذين قالوا

  .)٤(حرمنا من شيء، فإم نفوا قبح الشرك، وحترمي ما مل حيرمه اهللا من الطيبات بإثبات القدر

فاحتجاج الرازي باجلرب على نفي األحكام، فيه مشاة من القدريـة املشـركية، يقـول شـيخ اإلسـالم                   
.  يكونوا مثل املشركني من كل وجـه حكام إذا أقروا بالشرع ملهؤالء الذين حيتجون باجلرب على نفي األ:((-:-

لكـن يوجـد يف   . ن كان فيهم جزء من باطل املشـركني وإ ،وهلذا مل يكن املتكلمون املقرون بالشريعة كاملشركني
ـ ي املتكلمني واملتصوفة طوائف يغلب عليهم اجلرب حىت ، ابكفروا حينئذ باألمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعق

أن اإلميان بالقدر أن اهللا خالق أفعال العباد كما يظنه املباحية املشركية  من ظن((فـ .)٥(..))إما قوالً وإما حاالً وعمالً
 ،ولكن الشارع أطيع فيه حملض املشيئة اإلهلية ،ظن أن التكليف مع ذلك غري معقول..و ،الذين يقرون بالقدر دون األمر

بل أنكر ما اشتملت عليه  ،ا مناسبة لألمر والنهيتضمن أسبابتاألفعال مل ]أن[له يف  وجعل ذلك حجة ،وأن اهللا يفعل
وجعل ذلك الشرع جمرد إضافة من غري أن يكون  ،الشريعة من املصاحل واحملاسن واملقاصد اليت للعباد يف املعاش واملعاد

وكانت سيئة  ،ا اجلها كانت حسنة مأموروأنكر أن تكون األفعال على وجوه أل ،من العلة واملعلول مناسبة ومالءمة
منهيفهو خمطئ ضال يعلم فساد قوله ؛ وأنه مع كون الرب هو اخلالق ميتنع هذا كله ،ا على ذلك بالقدرا عنها احتجاج

  .)٦())ومبا اتفق عليه العقالء مع داللة الكتاب والسنة واإلمجاع على فساد قوله ،بالضرورة

                                           

 . ، بتصرف يسري١٠/٤٦٤جمموعة الفتاوى )١(
 . ١/٣٢٢جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر: انظر )٢(
 . ١١٤التكليف يف ضوء القضاء والقدر )٣(
 . ١٦/٢٤٦جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
 . ٢٤٧-١٦/٢٤٦جمموعة الفتاوى )٥(
 . ١٨٠-٨/١٧٩جمموعة الفتاوى )٦(



- ٤٨٤  - 

 

ا بني احلسـن  تفريقً((فأهلمها أفعاهلا : ، ومل يقل ٨: الشمس ��m��_��^��]��\l:قال يف كتابه ألفإن اهللا 
وهـذه طريقـة   . وأن األفعال منقسمة إىل حسن وسيئ مع كونه تعاىل خالق الصنفني ،والقبيح املنهي عنه ،املأمور به

ذكر أنه خـالق الصـنفني   القرآن يف غري موضع يذكر املؤمن والكافر وأفعاهلما احلسنة والسيئة ووعده ووعيده ؛ وي
  . وحنو ذلك، ٩٣: النحل�mÅ��Ä��Ã��Â���Á��À �l :كقوله

إن األفعال تنقسـم إىل حسـن وقبـيح    : فإن القدرية اوسية قالوا: وهذا األصل ضلت فيه اجلربية والقدرية
واجلرب  ،جمبور على فعله بل العبد: فقالت اجلربية. والعبد هو احملدث هلا بدون قدرة اهللا وبدون خلقه ،لصفات قائمة ا

وإذا كان . وامتناع وجودها عند عدم شيء من األسباب ،حق يوجب وجود أفعاله عند وجود األسباب اليت خيلقها اهللا
جمبورا ميتنع أن يكون الفعل حسنا ملعىن يقوم بها أو قبيح.  

واألوىل . يف نفسه إىل حسن وقبـيح وهذه طريقة أيب عبد اهللا الرازي وحنوه من اجلربية النافني النقسام الفعل 
والعلم بذلك ضروري أو نظري؛  ،طريقة أيب احلسني البصري وحنوه من القدرية القائلني بأن فعل العبد مل حيدثه إال هو

   ...والعلم بذلك ضروري  ،وأن الفعل ينقسم يف نفسه إىل حسن وقبيح

إذا : فقالوا ،ع كما اعتقد ذلك اوس واملشركونواملقصود هنا أن هذين الفريقني اعتقدوا تنايف القدر والشر
لكن الفعـل  : مث قالت القدرية. ا عليه عقابا له ثواب أو قبيحأن يكون الفعل يف نفسه حسن ا للفعل امتنعكان خالقً

  . الكنه خالق فليس الفعل منقسم: وقالت اجلربية. ا للفعلفليس خالقً ،منقسم

له أن يأمر مبا شاء : ويقولون ،ون باالنقسام من جهة أمر الشارع ويه فقطولكن اجلربية املقرون بالرسل يقر
  . يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد: اويقولون يف خلقه ويف أمره مجيع ،وينهى عما يشاء ال ألجل معىن فيه ،ال ملعىن فيه

��m���R:ما يقوله املشركونويقولون  ،وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل عن ربقة الشارع إذا عاين اجلرب
\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S �l١٤٨: األنعام.  

فهـو مـن    -كما عليه املعتزلة-دون القدر وخلق األفعال  ،واحلسن والقبح ،ومن أقر بالشرع واألمر والنهي
  .وللمعتزلة من مشاة اوس واليهود نصيب وافر. القدرية اوسية الذين شاوا اوس

 ،واهلـدى والضـالل   ،وأنكر املعروف واملنكـر  ،وعموم الربوبية ،وخلق األفعال ،ر بالقضاء والقدرومن أق 
  .)١())ففيه شبه من املشركني والصابئة ،واحلسنات والسيئات

  

  

  

  

                                           

 . ٢٣٨-١٦/٢٣٥جمموعة الفتاوى )١(
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  : ويظهر ذلك من جوانب :يف اجلمع بني خلق إبليس، واألمر باالستعاذة باهللا منه: ثالثًا

اللهم إين أعوذ برضاك من " :أنه كان يقول يف سجوده غالصحيح عن النيب أنه قد ثبت يف  :ولاأل اجلانب
 غفإذا كان ، )١("أنت كما أثنيت على نفسك ،ال أحصي ثناء عليك ،وبك منك ،ومبعافاتك من عقوبتك ،سخطك

  !؟فأي امتناع أن يستعاذ به من بعض خملوقاته ،قد استعاذ ببعض صفاته وأفعاله من بعض حىت استعاذ به منه

ا لنيل املطلوب ودفع أهل السنة ال ينكرون أن يكون دعاء العبد لربه واستعاذته به سبب :قالأن ي :ثاينال اجلانب
ا ألن فهم إذا استعاذوا باهللا من الشيطان كان نفس استعاذم بـه سـبب   ،مروا اكاألعمال الصاحلة اليت أُ ،املرهوب

فـإذا   ،اا وعـدوان قني من الظلمة القادرين من يأمر بضرر غريه ظلموقد يوجد يف بعض املخلو .يعيذهم من الشيطان
وهو  ،وهو املرته عن الظلم ،وهللا املثل األعلى ،دفع عنه ذلك الظامل الذي أمره هو بظلمه ،استجار به مستجري وذل له

الشر الـيت قضـاها    ستعاذ به من شر أسبابفكيف ميتنع أن ي ،وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ،أرحم الرامحني
  !؟حبكمته

، وهـم  أما من ال يقول باحلكمة والعلة ،قال هذا االعتراض باطل على طريقة الطائفتنيأن ي :ثالثال اجلانب
كمـا   ،ا إىل دفع ضررهوجعل استعاذة العباد به منه طريقً ،إن اهللا خلق إبليس الضار لعباده :ونيقول مفإ األشاعرة،

وهو سبحانه خلـق النـافع    .ا إىل دفع ضرر السموكما جعل الترياق طريقً ،ىل دفع حريقهاا إجعل إطفاء النار طريقً
ا مث إن أعام على فعل ما أمرهم به كان حمسـن  ،ويدفعوا به ما يضرهم ،وأمر العباد أن يستعملوا ما ينفعهم ،والضار

ومل يعص  ،ومل يتصرف يف ملك غريه ،مر لهوال آ ،إذ ال مالك فوقه ،يريدما  وإال فله أن يفعل ما يشاء وحيكم ،إليهم
أمراا مطاع.  

خلق اهللا إبليس كما خلق احليـات   :فإم يقولون ؛ وهم أهل السنة،وأما على الطريقة الثانية املثبتة للحكمة 
ومـن   ،وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه ،ملا يف خلقه ذلك من احلكمة ،والعقارب والنار وغري ذلك

وهـو   ،وهو احلكيم يف أمرنا باالستعاذة به منـه  ،أعظم األسباب استعاذتنا به منه فهو احلكيم يف خلق إبليس وغريه
 ،املتفضل علينا ،احملسن إلينا ،يم بنا يف ذلك كلهوهو الرح ،يف إعاذتنا منه وهو احلكيم  منه، احلكيم إذ جعلنا نستعيذ به

  .فخالق الرمحة أوىل بالرمحة من الرمحاء ،هو اخلالق لتلك الرمحةإذ  ،إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدها

 ،العاصي هو املتصف باملعصـية ف ، فرية عظيمة،ها إىل اهللاتضافإمن املعاصي وإبليس أن ترتيه  :رابعال اجلانب
اإلرادة كالطعوم وإذا كان ما ال يتعلق ب ،ال من خلقها ،واألفعال يتصف ا من قامت به ،املعاقب عليها ،املذموم عليها

  !؟فكيف تكون األفعال االختيارية ،واأللوان يوصف ا حماهلا ال خالقها يف حماهلا

هل يكون هو  ،وجعل هذه الفواسق فواسق ،كاحلية والعقرب والكلب العقور :واهللا تعاىل إذا خلق الفواسق 
 !؟ا بذلكهل يكون متصفً ،اخلبيث خبيثًوجعل ا ،كالعذرة والدم واخلمر :وإذا خلق اخلبائث !؟ا بذلكسبحانه موصوفً

                                           

 . ١/٣٥٢مسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود،  )١(
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فمن مل يفهم هذان الفرقان فقـد   !؟من إضافة املخلوق إىل خالقه ،وأين إضافة الصفة إىل املوصوف ا اليت قامت به
  .سلب خاصية اإلنسان

اليت وغري ذلك من خملوقاته  ،وعذاب القرب ،أن اهللا تعاىل قد أمرنا أن نستعيذ من عذاب جهنم :امساخل اجلانب
��m��X��W��V��U��T:كما قال تعاىل ،فعلم أنه ال ميتنع أن نستعيذ مما خلقه من الشر ،هي خملوقاته باتفاق املسلمني

��]��\��[���Z��Yl ١(وال فرق يف ذلك بني إبليس وغريه، ٢ – ١: الفلق(.  

اه خبالً عليه مبا اه، بـل  أن اهللا سبحانه مل يأمر عبده حلاجة منه إىل ما أمر به عبده، وال  :اجلانب السادس
أمره رمحة منه به، وإحسانا إليه مبا فيه صالحه يف معاشه ومعاده، وما ال صالح له إال به، واه عما يف ارتكابه فساده 
يف معاشه ومعاده، فنعمته عليه بأمره ويه أعظم من نعمته عليه مبأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه، مبا ال نسبة بينهما، 

حكم احلاكمني، وأعلم العاملني، وأغىن األغنياء، وأرحم الرامحني، مل يأمر عباده إال مبا فعله خري هلم، وأصلح، وأنفع، فأ
وأحسن تأويالً، وأعظم عائدة من تركه، كما أنه مل يرزقهم إال ما تناوله أنفع هلم من تركه، فأمرهم مبا أمرهم ملصلحة 

راب وغريها من النعم، فالسعداء من استعملوا أمره وشرعه حلفظ صحة قلوم عائدة عليهم، كما رزقهم الطعام والش
وكماهلا وصالحها، مبرتلة استعماهلم رزقه حلفظ صحة أجسامهم وصالحها، وتيقنوا أنه كما ال بقاء للبدن وال صحة 

إال بتناول غذائه الذي  وال صالح إال بتناول غذائه الذي جعل له، فكذلك ال صالح للقلب والروح وال فالح وال نعيم 
  .جعل له

إما أن تسلم حكم اهللا يف خلقه وأمره، وإما أن تنكره، فإن سلمتها وأنه سـبحانه  : أن نقول :اجلانب السابع
حكيم يف خلق إبليس، حكيم يف أمرنا باالستعاذة منه، بطلت األسئلة، وكنت معترفًا بأنك أوردا على مـن تبـهر   

ذه احلكمة اليت ال سبيل للمخلوقني إىل املشاركة فيها يعود علـى أسـئلتك الفاسـدة    حكمته العقول، فبتسليمك ه
 �m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àlبالنقض، وإن رجعت عن اإلقرار له باحلكمة، وقلت ال يفعل حلكمة ألبتـة، بـل   

أفعاله حكمة ومصلحة  ، فما وجه إيراد هذه األسئلة على من ال يسأل عما يفعل، وطعنت يف حكمة من كل٢٣: األنبياء
  .وعدل وخري مبعقولك الفاسد

إن الرب سبحانه له الكمال املطلق الذي يستحق عليه احلمد سبحانه ال يصدر منـه إال مـا    :اجلانب الثامن
يحمد عليه، ومحد اهللا على نوعني، محدا يستحقه لذاته وصفاته وأمسائه احلسىن، ومحدا يستحقه على أفعاله اليت مدارها 

احلكمة واملصلحة والعدل واإلحسان والرمحة، فإذا كان حممودا على أفعاله كلها مل يكن فيها مناف للحكمة، إذ  على
فحمده شامل ملا مشله ملكـه، وال  . لو كان فيها ما هو كذلك مل يكن حممودا عليه، وهو سبحانه له امللك وله احلمد

  :يوضحه. خيرج شيء عن محده، كما ال خيرج شيء عن ملكه

إن أدلة حكمته ومحده وأدلة ملكه وقدرته متالزمان، ال ينفك أحدمها عن اآلخر، وكل ما دل  :اجلانب التاسع
على عموم قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه املطلق فهو دال على عموم محده وحكمته، إذ إثبات قدرة وملك بال حكمة 

                                           

 . ٢١٦-٣/٢١٣منهاج السنة: انظر )١(
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دال على ملكه وقدرته؛ فإن احلمد واحلكمة إن مل وال محد ليس كماالً، وكل ما دل على عموم حكمته ومحده فهو 
  .وهذا برهان قطعي. يستلزما كمال القدرة مل يكن فيهما كمال مطلق

إن جاز القدح يف حكمته ومحده جاز القدح يف ملكه وربوبيته، بل هو عـني القـدح يف امللـك    : مث يقال
وهذا شأن كل مثالن حني ال . وهذا ظاهر جدا. والربوبية، كما أن القدح يف ملكه وربوبيته قدح يف محده وحكمته

  .ينفك أحدمها عن اآلخر

إن هذه األسئلة ال يتوجه إيرادها على العلم وال على القدرة، وغاية ما تورد علـى العـدل    :اجلانب العاشر
  !واحلكمة، وأا كيف تجامع عدله وحكمته؟

ل ال يظلم أحدا، حىت أعداءه املشركني اجلاحدين قد اتفق أهل األرض والسموات على أن اهللا تعاىل عد: فنقول
لصفات كماله فإم مقرون له بالعدل، ومرتهون له عن الظلم، حىت إم ليدخلون النار وهم معترفون بعدله كما قال 

©����m��������µ��´��³��²��±��°��¯����®���¬��«��ª:، وقال تعـاىل  ١١: امللك ��m��Ê��Él:تعاىل

½��¼��»��º��¹¸��¶��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç�����������Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾

���Ó��Ò��Ñl هلك القرى بظلم وأهلـها  ، فهو سبحانه قد حرم الظلم على نفسه١٣١ – ١٣٠: األنعاموأخرب أنه ال ي ،
  :غافلون، فال يصح إيراد هذه األسئلة مع اعترافهم بعدله، يوضحه

لظلم وضع الشيء يف غري موضعه، وهو سبحانه حكم عدل ال يضع الشيء إال يف أن ا :اجلانب احلادي عشر
موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل واحلكمة واملصلحة، وهو سبحانه ال يفرق بني متماثلني، وال يساوي بني خمتلفني، 

  . )١(اقب أهل الرب والتقوىوال يعاقب إال من يستحق العقوبة، ويضعها يف موضعها ملا يف ذلك من احلكمة، وال يع

  :يف ذلك من احلكم ماال حييط بتفصيله إال اهللاو :يف ذكر احلكمة من خلق إبليس: عشر الثاين انباجل

فخلق هذه الذات اليت هي أخبـث   ،أن تظهر للعباد قدرة الرب تعاىل على خلق املتضادات املتقابالت: منها
وهي مـادة   ،جربيل اليت هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهايف مقابلة ذات  ،وهي سبب كل شر ،الذوات وشرها

والـداء   ،والضياء والظالم ،كما ظهرت هلم قدرته التامة يف خلق الليل والنهار ،كل خري فتبارك اهللا خالق هذا وهذا
ـ  ،والذكر واألنثى ،واألرض والسماء ،واحلسن والقبيح، واحلر والربد ،واحلياة واملوت ،والدواء واخلـري   ،ارواملاء والن
وقابل بعضـها   ،فإنه خلق هذه املتضادات ،وذلك من أدل الدالئل على كمال قدرته وعزته وسلطانه وملكه، والشر
فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيـل   ،وجعلها حمال تصرفه وتدبريه وحكمته ،وسلط بعضها على بعض ،ببعض

 . حلكمته وكمال تصرفه وتدبري مملكته

فلوال القبيح مل ، فإن الضد إمنا يظهر حسنه بضده ،حسن ضدهإظهار د الضدين من كمال أن خلق أح :ومنها
   .ولوال الفقر مل يعرف قدر الغىن ،تعرف فضيلة اجلميل

                                           

 . أضواء السلف. ، ط٥٧٨-٢/٥٥٩رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٣١٣-١/٣٠٠خمتصر الصواعق املرسلة: انظر )١(
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 ،وسريع احلساب ،وشديد العقاب ،والضار ،والعدل ،واملنتقم ،القهار :مثل ؛ظهور آثار أمسائه القهرية: ومنها
ولو كان اخللق  ،فال بد من وجود متعلقها ،فإن هذه األمساء واألفعال كمال ،واملذل ،واخلافض ،وذي البطش الشديد

  .مل يظهر أثر هذه األمساء واألفعال كلهم على طبيعة امللك

وعتقه ملن شاء من عبيده  ،وجتاوزه عن حقه ،ومغفرته وستره ،ظهور آثار أمسائه املتضمنة حللمه وعفوه: ومنها 
  . سباب املفضية إىل ظهور آثار هذه األمساء لتعطلت هذه احلكم والفوائدفلوال خلق ما يكره من األ

 ،وخمالفتـه ومراغمتـه يف اهللا   ،مبجاهدة عدو اهللا وحزبـه  ؛أن يكمل ألنبيائه وأوليائه مراتب العبودية: ومنها
هلم على ذلك من املصاحل فيترتب  ،لجاء إليه أن يعيذهم من شره وكيدهلوا ،واالستعاذة به منه ،وإغاظته وإغاظة أوليائه

  .واملوقوف على الشيء ال حيصل بدونه ،الدنيوية واألخروية ما مل حيصل بدونه

وسقوطه من املرتبة امللكية إىل املرتبة  ،أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه مبخالفته: ومنها
 .فال خيلدون إىل غرور األمل بعد ذلك ،الشيطانية

وسقوطه من املرتبة  ،املالئكة واملؤمنني من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه خوفأن  :بيانه
عبودية أخرى للـرب   امللكية إىل املرتلة اإلبليسية يكون أقوى وأمت وال ريب أن املالئكة ملا شاهدوا ذلك حصلت هلم

رأوه قد أهان أحدهم اإلهانة اليت بلغت كما هو املشاهد من حال عبيد امللك إذا  ،وخوف آخر ،وخضوع آخر ،تعاىل
  .وهم يشاهدونه فال ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد ،منه كل مبلغ

كما جعل ذنـب أيب   ،وأصر على معصيته ،وتكرب عن طاعته ،أنه سبحانه جعله عربة ملن خالف أمره :ومنها 
وجعل هذا  ،ابتلى أبوي اجلن واإلنس بالذنبف ،أو عصى أمره مث تاب وندم ورجع إىل ربه ،البشر عربة ملن ارتكب يه

  . وهذا األب عربة ملن تاب ورجع إىل ربه ،األب عربة ملن أصر وأقام على ذنبه

فإنه سبحانه خلق النـوع اإلنسـاين مـن     ،به خبيثهم من طيبهم ميزليت ؛أنه حمك امتحن اهللا به خلقه :ومنها
الطبيعـة  ، فن يف املادة األصلية فهو كائن يف املخلوق منـها فما كا ،وفيها السهل واحلزن والطيب واخلبيث ،األرض

فاقتضت احلكمة اإلهلية  ؛وذلك كامن فيها كمون النار يف الزناد ،والطيب واخلبيث ،البشرية مشتملة على اخلري والشر
قـوة إىل  ا ملا يف طبائع أهل الشر من الفخلق الشيطان مستخرج  ،ا من سبب يظهر ذلكفال بد إذً ،إخراجه وظهوره

،  وأرسلت الرسل تستخرج ما يف طبيعة أهل اخلري من القوة إىل الفعل  ،به الطيب من اخلبيث يتميزحمك فهو  ،الفعل
فاستخرج أحكم احلاكمني ما يف قوى هؤالء من اخلري الكامن فيها ليترتـب عليـه    ،حمك لذلك التمييز فالرسل أيضا

ويظهر مـا   ،وينفذ حكمه فيهما ،وتظهر حكمته يف الفريقني ،يه آثارهوما يف قوى أولئك من الشر ليترتب عل ،آثاره
ا لعلمه السابقا له مطابقًكان معلوم.  

وهذه العبودية إمنـا   ،أن احملبة واإلنابة والتوكل والصرب والرضا وحنوها أحب العبودية إىل اهللا سبحانه :ومنها
وأحبها إىل الرب سبحانه  ،فاجلهاد ذروة سنام العبودية ،واهتتحقق باجلهاد وبذل النفس هللا وتقدمي حمبته على كل ما س

حكمها وفوائدها وما فيها من املصاحل إال  يفكان يف خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها اليت ال حيص
  .اهللا
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عي متعلقات يظهر وهذه األمساء تستد ،املنتقم ،احلكم العدل ،املعز املذل ،أن من أمسائه اخلافض الرافع :ومنها
  .وال بد من ظهور متعلقات هذه وهذه ،الرمحة وحنوهاوحكامها كأمساء اإلحسان والرزق أفيها 

واإلكـرام   ،ومن متام ملكه عموم تصرفه وتنوعه بـالثواب والعقـاب   ،أنه سبحانه امللك التام امللك :ومنها 
كما أوجد من يتعلق به  ،ن يتعلق به أحد النوعنيفال بد من وجود م ،واإلعزاز واإلذالل ،والعدل والفضل ،واإلهانة

  .النوع اآلخر

وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي ال  ،واحلكمة من صفاته سبحانه ،أن من أمسائه احلكيم :ومنها 
حكـام والصـفات   األال يليق به غـريه مـن   مبا كل واحد منها  وختصص ،فاقتضت خلق املتضادات ،يليق به سواه
  .فوجود هذا النوع من متام احلكمة كما أنه من كمال القدرة !؟هل تتم احلكمة إال بذلكو ،واخلصائص

 ،وخفضه وانتقامه وإهانته ،فهو حممود على عدله ومنعه ،أن محده سبحانه تام كامل من مجيع الوجوه :ومنها 
هذا وهو حيمد نفسه على ذلك فلله احلمد التام الكامل على هذا و ،ورفعه وإكرامه ،كما هو حممود على فضله وعطائه

 ،وما كان من لوازم كمال محده ومتامه ،وحيمده عليه أهل املوقف مجيعهم ،وحيمده عليه مالئكته ورسله وأوليائه ،كله
  .فال جيوز تعطيل محده كما ال جيوز تعطيل حكمته ،كما له عليه احلمد التام ،فله يف خلقه وإجياده احلكمة التامة

فاقتضى ذلك خلق مـن   ،حيب أن يظهر لعباده حلمه وصربه وأناته وسعة رمحته وجوده أنه سبحانه :ومنها 
وهو مع ذلك يسـوق إليـه    ،ه سبحانهتمبل يش ،يشرك به ويضاده يف حكمه وجيتهد يف خمالفته ويسعى يف مساخطه

ويكشـف عنـه    ،ءهوجييب دعا ،وميكن له من أسباب ما يتلذ به من أصناف النعم ،هفيويعا ،ويرزقه ،أنواع الطيبات
 ،فلله كم يف ذلك من حكمة ومحد ،ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته ،السوء

  .ويتعرف بأنواع كماالته ،ويتحبب إىل أوليائه

 ،ا يظهر فيهم أحكامها وآثارهااقتضى محده وحكمته أن خيلق خلقً ،فهو سبحانه لكمال حمبته ألمسائه وصفاته
بل يكون  ،وحملبته للمغفرة خلق من يغفر له وحيلم عنه ويصرب عليه وال يعاجله ،للعفو خلق من حيسن العفو عنه تهفلمحب

وحملبته للجود واإلحسان والرب خلق من  ،وحملبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته ،حيب أمانه وإمهاله
فلوال خلق من جيري على أيديهم أنواع املعاصـي   ،مله باملغفرة واإلحسانيعامله باإلساءة والعصيان وهو سبحانه يعا

فتبارك اهللا رب العاملني وأحكم احلـاكمني ذو   ،واملخالفات لفاتت هذه احلكم واملصاحل وأضعافها وأضعاف أضعافها
هرة كما أن له وله يف كل شيء حكمة با ،احلكمة البالغة والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إىل حيث وصلت قدرته

إمنا ذكرنا منه قطرة من حبر وإال فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن حتيط بكمال  ذا بابوه ،فيه قدرة قاهرة
  .حكمته يف شيء من خلقه

فمنها أن يعيـذ وينصـر    ،نه كما أن من صفات الكمال وأفعال احلمد والثناء أنه جيود ويعطي ومينحأ :ومنها
 .وكمال امللوك أن يلوذ م أولياؤهم ويعوذوا م ،حيب أن يعوذ به العائذون ،وذ به الالئذونفكما حيب أن يل ،ويغيث

كما أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم  ،وأن يعوذوا به ،واملقصود أن ملك امللوك حيب أن يلوذ به مماليكه
فلم يكن إعاذته وإجارته منه  ،ه وأجاره من عدوهه إذا أعاذبدوبذلك يظهر متام نعمته على ع ،يف غري موضع من كتابه
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 م،ومحايتهم منه ،ويريهم نصره هلم على عدوهم ،واهللا تعاىل حيب أن يكمل نعمته على عباده املؤمنني ،بأدىن النعمتني
  . فيا هلا من نعمة كمل ا سرورهم ونعيمهم وعدل أظهره يف أعدائه وخصمائه ،وظفرهم م

أحـب  : اآليات والعجائب اليت ترتبت على خلق ما ال حيبه وال يرضاه وتقديره ومشيئتهفالعبودية و: وباجلملة
فهل كان ميكن وجود تلك احلكم بـدون هـذه   : فإن قلت ،إليه سبحانه وتعاىل من فواا وتعطيلها بتعطيل أسباا

 ،بـن بـدون األب  كفرض وجـود اال  ،إذ هو فرض وجود امللزوم بدون الزمه ؛هذا سؤال باطل: قلت !؟األسباب
 . )١(والتوبة بدون التائب ،واحلركة بدون املتحرك

  :يف ذكر احلكمة من إبقاء إبليس إىل آخر الدهر، وإماتة الرسل: عشر الثالث اجلانب

ا وحمنة خيرج به الطيـب مـن   أنه سبحانه ملا جعله حمكً :منها ؛ا األوهامهلكم هللا يف ذلك من حكمة تضيق 
كما  ،ولو أماته لفات ذلك الغرض ،ليحصل الغرض املطلوب خبلقه إبقاءه؛اقتضت حكمته  ،ووليه من عدوه ،اخلبيث

 ،ولو أهلكهم البتة لتعطلت احلكم الكثرية يف إبقائهم ،أن احلكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار يف األرض إىل آخر الدهر
 ،فتحصل السعادة ملن خالفه وعـاداه  ،اقتضت امتحان أوالده من بعده به به،  البشريبفكما اقتضت حكمته امتحان أ

  .وينحاز إليه من وافقه ووااله

وقد سبق له طاعة وعبادة جزاه ا يف الدنيا  ،مه وحكمته أنه ال نصيب له يف اآلخرةكأنه ملا سبق ح :ومنها 
حبسناته يف الـدنيا  فأما املؤمن فيجزيه  ،ا حسنة عملهافإنه سبحانه ال يظلم أحد ،بأن أعطاه البقاء فيها إىل آخر الدهر

  .فإذا أفضى إىل اآلخرة مل يكن له شيء ،الكافر فيجزيه حبسنات ما عمل يف الدنيا وأما ،ويف اآلخرة

ولكن ملـا   ،وأقل لشره ،وأخف لعذابه ،ا لهفإنه لو مات كان خري ،مل يكن كرامة يف حقه إبقاءهأن  :ومنها 
لف على اقتطاع عباده والقدح يف حكمته واحل ،التسليم حلكمهوخماصمة من ينبغي  ،غلظ ذنبه باإلصرار على املعصية

ا على أمث له ليزداد هذا إمثً يوأمل، يف الدنيا يكانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة حبسب تغلظه فأبق ،وصدهم عن عبوديته
   .حكمة بالغةوا ظاهر عدالً ،فيستوجب العقوبة اليت ال تصلح لغريه ،ذلك الذنب

ويسترحيوا من نكـد   ،ولكن ليصلوا إىل حمل كرامته ،واملرسلني فلم يكن ذلك هلوام عليه فأما إماتة األنبياء
 ،ماتتهم أصلح هلم ولألمةإف ،بعد رسول رى رسوالًتتالرسل بعدهم  ءيجولي ،الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم أتباعهم

وأما األمم فيعلم أـم مل يطيعـوهم يف    ،وحلوقهم بالرفيق األعلى يف أكمل لذة وسرور ،أما هم فلراحتهم من الدنيا
وأن أتباعهم مل يكونوا يعبدوم بـل يعبـدون اهللا    ،بل أطاعوهم بعد ممام كما أطاعوهم يف حيام ،حيام خاصة
ومل  ،هذا وهم بشـر  ،حكمة ومصلحة هلم ولألمم منفكم يف إماتتهم  ،واهللا هو احلي الذي ال ميوت ،بأمرهم ويهم

فلو أبقاهم لفاتت  ،ابل جعلهم خالئف يف األرض خيلف بعضهم بعض ،قابلة للدوام ةشر يف الدنيا على خلقخيلق اهللا الب

                                           

 . دار الكتاب العريب. ، ط١٩٣-٢/١٩٠مدارج السالكني مكتبة العبيكان،. ، ط٦٥٩-٢/٦٤٩شفاء العليل: انظر )١(
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ولوال املوت ملا طاب العيش  ،فاملوت كمال لكل مؤمن ،ولضاقت م األرض ،املصلحة واحلكمة يف جعلهم خالئف
  .)١(ةيف املوت كاحلكمة يف احليا فاحلكمة ،هلها اأيف الدنيا وال هناء 

فإن الذين اتبعوا جهما يف اجلرب، ونفوا حكمة اهللا ورمحته، واألسباب اليت ا يفعل، وما خلقه مـن   :تاماوخ
القوى وغريها، واألسباب اليت ألجلها يفعل، مبتدعة خمالفون للكتاب والسنة وإمجاع السلف، مع خمالفتهم لصـريح  

  . )٢(املعقول
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 . ١٤/٢٧١جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
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  :الرازي من مراتب القضاء والقدر، أخلص إىل ما يلي وبعد مناقشة موقف

  :النتائج
 .  من حيث اجلملة وافق الرازي أهل السنة واجلماعة يف إقراره مبراتب القضاء والقدر - ١
 .أقر الرازي بالقضاء والقدر وأنكر احلكمة والتعليل والرمحة - ٢
مل يؤمن بالقضاء والقدر، بل جعل املراد  مل جيعل الرازي اإلميان بالقضاء والقدر على مراتب من مل يؤمن ا - ٣

، دون غريه من املراتب مث  أن اهللا تعاىل هو اخلالق جلميع أعمال العبادبالقدر الذي جيب اإلميان به هو اإلقرار ب
 !تناقض وزعم أن اإلقرار خبلق أعمال العباد ليس داخالً يف ماهية اإلميان

ن به على اخللق واإلجياد، مناقضة لتعريفه السابق للقدر بالعلم يف حصر الرازي ملعىن القدر الذي جيب اإلميا - ٤
 .واحلكم الذي ال بد من وقوعه

يف إخراج الرازي اإلقرار خبلق أعمال العباد عن ماهية اإلميان، مناقضة حلمله معىن القدر الذي جيب اإلميان به  - ٥
 !أن اهللا تعاىل هو اخلالق جلميع أعمال العبادعلى اإلقرار ب

 .بطريق العقل، ونفى إثباته باإلمجاع ألرازي العلم هللا أثبت ال - ٦
مل يستقر الرازي على أدلته العقلية يف إثباته للعلم، بل قد يذكر دليالً يف موطن، مث ال يرتضـيه ويضـعفه    - ٧

 .ويستدل بغريه يف موطن آخر
 !العقلاضطرب الرازي فأثبت العلم هللا بدليل الفطرة وقرر بأا أقرب إىل القبول من تقسيمات  - ٨
أما العلم املتجدد الذي  ،هو العلم بأنه سيكونو أثبت الرازي علم اهللا باحلوادث وأفعال العباد قبل أن تكون، - ٩

-إثبات التجدد ونفيه-هو علم بالشيء بعد وجوده ووقوعه، فهو بني مثبت له وناف، وقد مجع بني القولني
 !!يف موضع واحد

 .لعباد اجلرب ونفي االختيارفهم الرازي من علم اهللا السابق بأفعال ا - ١٠
ادعى الرازي اإلمجاع على أن العلم بوجود لوح احملفوظ، كتب اهللا فيه كل شيء ليس من شرائط اإلميان وال  - ١١

 !من واجباته، مث تناقض ونقل اإلمجاع على وجوب التصديق باللوح
يثبته كتابا مكتوب : ؛ فتارةتعددت أقوال الرازي يف ثنايا تفسريه حول اللوح احملفوظ بني اإلثبات والتأويل - ١٢

 . إما بالعلم، وإما جبعله فلكًا، وزينة للسماء: يؤوله: فيه، وتارة
يف إثبات الرازي لكون اللوح احملفوظ كتابا مكتوبا فيه تطرق للحديث عن كتابة األعمال السابقة والالحقة،  - ١٣

ملالئكة املوكلني به، واطالع اخللق ومكان وجود اللوح احملفوظ، وأمسائه، وأوصافه، واحلكمة من خلقه، وا
 !عليه، ومل خيل كالمه من التناقض، واملخالفة للسلف

 يثبت القلم، وأنه خملوق، وأنه: تعددت أقوال الرازي يف ثنايا تفسريه حول القلم بني اإلثبات والتأويل؛ فتارة - ١٤
ا من األفالك، وزينة للسماء، وإما إما جبعله فلكً: يؤوله: ، وتارةكتب يف اللوح ما هو كائن إىل يوم القيامة

 .بالعقل
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جريان القلم يف األزل، وجفافه، وكتابته ملا  يف إثبات الرازي لكون القلم قلما كُتب به تطرق للحديث عن - ١٥
ووصف القلم، وأمر اهللا له أن يكتب، وامتثال القلم لذلك، ومل خيل كالمه مـن   هو كائن إىل يوم القيامة،

 !لفالتناقض واملخالفة للس
خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف مسألة الكتابة يف اللوح احملفوظ، حيث نفى حقيقة أمر القلم بالكتابة،  - ١٦

 . ألوأول صفة الكتابة الثابتة هللا 
 .خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف موقفه من أنواع التقادير، وتعدد الكتابة - ١٧
 . ادير، فهو بني مثبت له ونافاضطرب الرازي يف مسألة احملو واإلثبات يف املق - ١٨
 .فهم الرازي من إخبار اهللا السابق وكتابته يف اللوح احملفوظ اجلرب ونفي االختيار - ١٩
قوله بقول الفالسفة باملوجب : سلك الرازي يف موقفه من وقوع الفعل من الفاعل املختار مسلكني، أحدمها - ٢٠

 !شيئة والقدرة على وجه اجلواز ال على وجه الوجوبقوله بقول املتكلمني بوقوع الفعل بامل: بالذات، والثاين
قوله بوقوع الفعـل باملشـيئة   : بأن اهللا تعاىل قادر خمتار، من ناحتني؛ األوىل هيف قولخالف الرازي السلف  - ٢١

قوله بأن القادر املختار يرجح أحد طريف املمكن : والقدرة على وجه اجلواز ال على وجه الوجوب، والثانية
 !رجحعلى اآلخر ال مل

عاب الرازي على أيب احلسني البصري االضطراب والتناقض بني مسلكه يف القدر ومسلكه يف حدوث العامل،  - ٢٢
 !وإثبات الفاعل املختار مع أنه واقع يف عني هذا االضطراب

تناقض واضطراب؛ ذلك أن  بني مسلك الرازي يف القدر ومسلكه يف حدوث العامل، وإثبات الفاعل املختار؛ - ٢٣
ا ناظر املعتزلة يف القدر ذكر أن الفعل يكون واجب الوقوع مىت اجتمعت القدرة والداعية، وأنـه  الرازي إذ

ينتفي وقوعه بدوما أو أحدمها، وإذا ناظر الفالسفة يف مسألة حدوث العامل وإثبات الفاعل املختار وإبطال 
املختار يرجح أحد مقدوريه على قوهلم باملوجب بالذات سلك مسلك املعتزلة واجلهمية يف القول بأن القادر 

  !اآلخر بال مرجح
فلم يـوف   قصر يف ذلك  أنه على كل املمكنات، إال ألحني أثبت قدرة اهللا  وافق الرازي احلق يف اجلملة - ٢٤

 . أنه بىن على إثبات قدرة اهللا على كل املمكنات أمور باطلة كماهذه اجلملة حقها، 
وقدرته الشاملة، بطريق العقل، ونفى إثبات ذلك باإلمجـاع، لكنـه    العامة النافذة، أثبت الرازي مشيئة اهللا - ٢٥

 !مريد جلملة الكائنات ألعلى أن اهللا  اضطرب فاستدل باإلمجاع
إما القول بأن اهللا سبحانه حيب : من مل يفرق بني املشيئة واحملبة لزمه أحد أمرين باطلني ال بد له من التزامه - ٢٦

أنه ما شاء ذلك وال قدره، وال قضاه، وقـد قـال الـرازي بكـال     الكفر والفسوق والعصيان، أو القول ب
 .املتالزمني

 . سوى الرازي بني حمبة اهللا ورضاه، ومشيئته وإرادته الكونية واعتقد تالزمهما - ٢٧
أنـه  : األول أول الرازي اآليات اليت دلت على أن اهللا ال حيب الفساد، وال يرضى بالكفر بتأويلني فاسدين، - ٢٨

فهو حمبوب باملشيئة غري مثاب عليه شـرعا،   ق والعصيان كونا ومشيئة، وال حيبه دينا،حيب الكفر والفسو
 .  أنه حيبه من الكافر وال حيبه من املؤمن: والثاين



- ٤٩٤  - 

 

 .خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف موقفه من العالقة بني األمر واإلرادة - ٢٩
 .اإلرادة عند الرازي إرادة واحدة مرادفة للمشيئة - ٣٠
 .ز الرازي بني إرادة اهللا ملا خيلقه، وإرادته ملا يأمر بهمل يمي - ٣١
 .خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف موقفه من مسألة الرضا بالقضاء - ٣٢
يف مسألة الرضا بالقضاء التزم الرازي تارة مبا ألزمه به املعتزلة من الرضا بكل مقدور، ومن ذلـك الكفـر    - ٣٣

عىن قضاء اهللا على املعىن الكوين فقط، دون املعىن الشـرعي،  حصر م وتارة أخرى !والفسوق وسائر املعائب
 !وتارة ثالثة خالف أصله، وأقر بأن القضاء غري املقضي

هللا تعاىل مشيئة عامةً وقدرة قاهرةً حمضة ال رمحة فيها وال مصلحة وال عدل وال حكمـة وال   أثبت الرازي - ٣٤
 !!إحسان

القدرة الشاملة، مما أدى به إىل نفي تأثري األسباب يف مسبباا، غال الرازي يف إثبات املشيئة العامة النافذة، و - ٣٥
 !ونفي إرادة العبد، واختياره

تأثر الرازي باملعتزلة يف إخراجهم أفعال العباد عن قدرة اهللا ومشيئته، حيث التمس العـذر إلـيهم، وبـرر     - ٣٦
 .مذهبهم، وقال بقوهلم

 ! لشاملة، اجلرب ونفي االختيارمشيئة اهللا العامة النافذة، وقدرته ا فهم الرازي من - ٣٧
 !ألفعال العباد اجلرب ونفي االختيار ألفهم الرازي من خلق اهللا  - ٣٨
اضـطرارية أو   خالف الرازي األشاعرة وأهل السنة واجلماعة وكافة العقالء حني قسم أفعال اإلنسـان إىل  - ٣٩

 !اتفاقية، وكالمها ينايف االختيار
أفعـال العبـاد بأسـرها    : لعباد كلها قسما واحدا؛ فقالوافق الرازي جهم بن صفوان حيث جعل أفعال ا - ٤٠

 !ضرورية، أفعال العباد واقعة على سبيل االضطرار
 !على وجه خيدم فكرة اجلرب أثبت الرازي الكسب لكن - ٤١
 . قصر الرازي طريق إثبات خلق اهللا ألفعال العباد، على العقل فحسب - ٤٢
 !!قالء، وأن القول باجلرب لزوما ال حميص عنهزعم الرازي أنه ال مندوحة عن اجلرب ألحد من فرق الع - ٤٣
 !نفى الرازي احلكمة والتعليل، وحتسني العقل وتقبيحه، بناء على إرسائه للجرب ونفي االختيار - ٤٤
 .أطلق الرازي على املعتزلة مسمى القدرية، مث اضطرب وأخرجهم عن مسماها - ٤٥
 .ن كفرهم السلفمل يشر الرازي يف حديثه عن القدرية إىل القدرية األوائل الذي - ٤٦
النافون لقدرة اهللا على اإلحياء واإلماتة، وغريهـا مـن    :حصر الرازي معىن القدرية على طائفتني؛ األوىل - ٤٧

: النـافون للتكـاليف، أي  : احلوادث، الزاعمون بأن احلوادث كلها حادثة بالكواكب واتصاالا، والثانية
 !اإلباحية

عباد عن خلق اهللا، حيث التمس العذر إليهم، وبرر مذهبهم، وقال تأثر الرازي باملعتزلة يف إخراجهم أفعال ال - ٤٨
 !بقوهلم، بل جنح إىل قول الثنوية
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وحبسب العلـوم   ،وقعت يف حيز التعارض حبسب العلوم الضرورية زعم الرازي أن مسألة خلق أفعال العباد - ٤٩
وحبسـب الـدالئل    ،ترتيهوحبسب التوحيد وال ،إىل قدرته وحكمته اوحبسب تعظيم اهللا تعاىل نظر ،النظرية

 !السمعية
للرازي يف مسألة خلق أفعال العباد ثالثة أقوال؛ قول أهل اجلرب، وقول أهل القدر، وقـول أهـل السـنة     - ٥٠

 .واجلماعة
القول بأن اخللق هو املخلوق والفعل هو املفعول، وإنكار خصائص األشياء الذاتية هو الذي أفسد معتقـد   - ٥١

 . الرازي يف القدر
 . بدعة املعتزلة ببدعة، ورد باطلهم بباطلقابل الرازي  - ٥٢
 !فهم الرازي من القضاء والقدر اجلرب ونفي االختيار - ٥٣
 . للمعاصي وبغضه هلا ألبني تقدير اهللا  عارض الرازي - ٥٤
عارض الرازي بني القدر والشرع، فهون من شأن العمل، واستدل بالقدر على تكليف ما ال يطاق، ونفـى   - ٥٥

 .جلمع بني خلق إبليس، واألمر باالستعاذة منهحسن الفعل وقبحه، واستشكل ا
القدرية  يف باب القدر من قول القدرية املشركية، كما قال بقول القدرية اوسية تارة، وبقول اقترب الرازي - ٥٦

 !اإلبليسية تارة أخرى
 !الرازي يقدح يف داللة القرآن واألخبار املستفيضة وحيتج بأقوال الفالسفة والدهرية يف أصول الدين - ٥٧
 !عليه إال جبربه له وإكراهه إىل الرب تشبيه له يف أفعاله باملخلوق الذي ال جيعل غريه فاعالً نسبة اجلرب - ٥٨
 ،وكمال ملكه ،وكمال غناه وإحسانه،وكمال عدله  ،وكمال مشيئته ،وكمال علمه ،تعاىل ة اهللاكمال قدر - ٥٩

 .اجلربمذهب وكمال حجته على عبده تنفي 
 .والتوحيد ال جيامع الشرعكما اجلرب ال جيامع العدل  - ٦٠
مذهب اجلرب مذهب باطل فإمجاع الرسل واتفاق الكتب اإلهلية وأدلة املعقول والفطر والعيان واحلس تكذبه  - ٦١

 . وترده
 .ال بنفي وال إثبات، فإطالق القول به من البدع احلادثة يف اإلسالم لفظ اجلرب مل يرد يف الكتاب وال يف السنة - ٦٢
  .على إنكار لفظ اجلرب، وذم من يطلقهاتفق سلف األمة وأئمتها  - ٦٣

بعون  نتقل بعد ذلكأالقضاء والقدر ونقده، و من مراتبالرازي  حبمد اهللا وتوفيقه عرض موقفوذا يكتمل 
  .القدراملسائل املتعلقة بالقضاء وإىل موقف الرازي من  اهللا
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  :لرازي من اهلداية واإلضالل والطبع واخلتمموقف ا: املطلب األول
احلديث عن موقف الرازي من اهلداية واإلضالل والطبع واخلتم مرتبط ارتباطًا وثيقًا مبوقفه من أفعال العبـاد،  

يف بيان (، وعقد يف مطالبه العالية بابا )١()االستدالل جبميع آيات اهلدى والضالل(فقد جعل الرازي من أدلته على اجلرب 
من ..و. أنه تعاىل ذكر أنواعا من املوانع يف كتابه(:، بين فيه)٢()أن اهللا تعاىل قد مينع املكلف عن اإلميان بالقهر والقسر

  .)٣()أنه تعاىل قد يضل بعض املكلفني:.. هذه املوانع

وحال بينهم أنه تعاىل خلق الضالل والكفر فيهم، وصدهم عن اإلميان، (: ويرى الرازي أن معىن اإلضالل هو 
هذا هو حقيقة اللفظ يف أصل اللغة؛ ألن اإلضالل عبارة عن جعل الشيء ضاالً، كما أن اإلخراج واإلدخال ..وبينه، و

اهلدى مبعىن خلق اهلداية (، و)٥( )خلق الضالل(، وعلى هذا فاإلضالل مبعين )٤()عبارة عن جعل الشيء خارجا وداخالً
ألن مييل إىل اإلميان وصاحل ألن مييل إىل الكفر، وميتنع أن مييل إىل أحد اجلانبني إال وذلك ألن القلب صاحل (؛ )٦()والعلم

عند حدوث داعية وإرادة حيدثها اهللا تعاىل، فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر فهي اخلذالن واإلزاغة والصد واخلتم 
القرآن، وإن كانت تلك الداعية داعية اإلميـان   والطبع والرين والقسوة والوقر والكنان وغريها من األلفاظ الواردة يف

وعلى هـذا  . )٨)(٧()فهي التوفيق والرشاد واهلداية والتسديد والتثبيت والعصمة وغريها من األلفاظ الواردة يف القرآن
الطبع واخلتم عبارة عندنا عن حصول الداعية القوية للكفر املانعة من حصول اإلميان، وذلك ألن الفعـل بـدون   (فـ

                                           

  . ١٦٨، القضاء والقدر٩/١٩٨املطالب العالية) ١(
  . ٢/٤٣٧قضاء والقدر من كتاب املطالب العالية، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف ال٣٠٧، القضاء والقدر٩/٣٨٠املطالب العالية) ٢(
  .٢/٤٣٨، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٣٠٩، القضاء والقدر٩/٣٨٢املطالب العالية)٣(
زء التاسع يف القضاء ، دراسة وحتقيق اجل٣١٦-٣١٥، القضاء والقدر٩/٣٨٩املطالب العالية: ، وانظر)١٣٨ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٤(

  .٢/٤٤٦والقدر من كتاب املطالب العالية
 .٢/٤٤٦، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٣١٦-٣١٥، القضاء والقدر٩/٣٨٩املطالب العالية)٥(
 ). ١٤٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري )٦(
، ١٥٨، القضاء والقدر٩/١٨٦، املطالب العالية)٨-٧ص٢٧ج٩مج(ري الكبريالتفس: وانظر). ١٨١-١٧٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٧(

 .١/٢٤٤دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية
-١٤١ص١٣ج٥مج(،)٢٣٨ص١٢ج٤مج(،)١٩٥-١٩٣ص٧ج٣مج(،)٧-٥ص٦ج٢مج(،)٢٧٣ص١ج١مج(التفسري الكبري: انظر) ٨(

، )٥٣ص١٤ج٥مـــج(، )٣٨-٣٧ص١٤ج٥مـــج(، )١٧١-١٧٠ص١٣ج٥مـــج(، )١٤٩-١٤٦ص١٣ج٥مـــج(، )١٤٢
، )١٨٨-١٨٥ص١٩ج٧مـج (، )١٦٥-١٦٢ص١٩ج٧مج(، )١٥٢-١٤٩ص١٧ج٦مج(، )٥٢ص١٧ج٦مج(، )٧٩ص١٦ج٦مج(
-١٧٠ص٢٦ج٩مـج (، )١٣٥ص٢٦ج٩مـج (، )١٨٠-١٧٩ص٢٤ج٨مج(، )١٠١-١٠٠ص٢٢ج٨مج(، )٦٢-٦١ص٢٠ج٧مج(

 ).   ٩٥ص٣١ج١١مج(، )٦٧ص٢٧ج٩مج(، )١٧١
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داعي ملا كان حماالً فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر صار القلب كاملطبوع على الكفر، مث حصول تلـك  ال
  .)١()الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل وإن كان من اهللا فاملقصود حاصل

إن اهللا تعـاىل  (:وقد زعم الرازي أن اهللا تعاىل يزيغ الكافر ابتداًء من غري ذنب وال سبب اقتضى ذلك، فقـال 
  .)٢()يزيغهم ابتداًء فعند ذلك يزيغون، مث يترتب على هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى األوىل من اهللا تعاىل

�:قولـه (:وأنكر كون الرجس الذي يف قلوب الكفار جزاًء على كفرهم، فقال يف معرض إيراده لقول املعتزلة
m� �_��^��]���� � � �\��[����Z��Y��X��Wl يدل على أنه تعاىل إمنا يلقي ذلك الضيق واحلرج يف  ، ١٢٥: األنعام

  . )٣(صدورهم جزاء على كفرهم

ال نسلم أن املراد ذلك، بل املراد كذلك جيعل اهللا الرجس على قلوب الذين قضى علـيهم بـأم ال   : فنقول
  . )٤()يؤمنون

ه، فالسعيد من أسعده اهللا والشقي من حيول بني املرء الكافر وطاعته، وحيول بني املرء املطيع ومعصيت(فاهللا تعاىل 
أضله اهللا، والقلوب بيد اهللا يقلبها كيف يشاء، فإذا أراد الكافر أن يؤمن واهللا تعاىل ال يريد إميانه حيول بينه وبني قلبه، 

 اهلدى والضـالل لـيس إال مـن اهللا   (، فـ)٦())٥(!وإذا أراد املؤمن أن يكفر واهللا ال يريد كفره حال بينه وبني قلبه

  

  

                                           

ــبري )١( ــري الك ــج(التفس ــر).١٥٧ص١٦ج٦م ــبري : وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٥٣-٤٩ص٢ج١م -٩٧ص١١ج٤م
٢٢٢ص٢٠ج٧مج(،)١٢٤ص٢٠ج٧مج(،)١٤٠ص١٧ج٦مج(،)١٦٣ص١٦ج٦مج(،)١٨٨ص١٤ج٥مج(،)١٨٧ص١٤ج٥مج(،)٩٨
 ).  ٦٣ص٢٧ج٩مج(،)٢٢٣-
 ). ١٨١ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
 . ١/٢٦٤، متشابه القرآن١٣٢ترتيه القرآن عن املطاعن:انظر) ٣(
 ). ١٨٠ص١٣ج٥مج(لكبريالتفسري ا)٤(
 !يظهر هنا تقريره وتأكيده الفاسد على تعارض اإلرادتني) ٥(
 ). ١٤٧ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
ــج(التفســري الكــبري)٧( ــبري: وانظــر). ٢٢١-٢٢٠ص١٢ج٤م ــج(التفســري الك ــج(، )٢٢٤ص١٢ج٤م ، )٢٢٨ص١٢ج٤م
ــج( ــج(،)٥٦ص١٣ج٥م ــج(،)١٨٧-١٧٧ص١٣ج٥م ــج(،)١٠ص١٤ج٥م ــج(،)٨١-٨٠ص١٤ج٥م -٥٨ص١٥ج٥م

ــج(،)٥٩ ــج(،)٧٩ص١٥ج٥م ــج(،)٩٠ص١٧ج٦م ــج(،)١٥٢-١٤٩ص١٧ج٦م ــج(،)١٤ص١٩ج٧م -٤٨ص١٩ج٧م
، )١٥١ص٢٦ج٩مـج (، )١٤٠ص٢٦ج٩مـج (، )٦٢-٦١ص٢٤ج٨مج(، )٣٠-٢٧ص٢٠ج٧مج(، )٨٢-٨٠ص١٩ج٧مج(،)٤٩

، )٩٧ص٢٧ج٩مـج (، )٢٨٤ص٢٦ج٩مـج (، )٢٧٤ص٢٦ج٩مـج (، )٢٦٧-٢٦٥ص٢٦ج٩مـج (، )٢٦٣-٢٦٢ص٢٦ج٩مج(
ــج( ــج(، )١٨٢ص٢٧ج٩م ــج(، )١١٤-١١٣ص٢٧ج٩م ــج(، )١٩١ص٢٧ج٩م ، )٤٢ص٢٨ج١٠ج(، )٢٦٩ص٢٧ج٩م
 ). ٢٠٨-٢٠٧ص٣٠ج١٠مج(، )٦٥ص٣٠ج١٠مج(، )٢٣٣ص٢٨ج١٠مج(
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هداية اهللا تعاىل غري عامة بل هي خمصوصة (، و)١()سبحانه حبكم اإلهلية يضل من يشاء ويهدي من يشاء(فهو 
  .)٣()تعاىل خيص البعض خبلق اهلداية واملعرفة، ومينع البعض منها، وال يسأل عما يفعل(، فاهللا )٢()باملؤمنني

، وأن الصارف عن اإلميان )٥(، ويصرفه عنه)٤()املكلف ما مينعه اإلميان تعاىل قد خيلق يف(وملا قرر الرازي أن اهللا 
، سلك يف )٧(، فاإلقالع عن الكفر جيب أن يكون يف هذه احلالة ممتنعا)٦()على سبيل اللزوم حبيث ال يزول ألبتة(حيصل 

  :النصوص الدالة على أنه ال مانع من اإلميان مسلكني

األلفاظ الواردة يف القـرآن  (: ني ما ورد من نصوص املنع من اإلميان، يقولاملعارضة بينها وب :املسلك األول
الطبع، والكنان، والرين على القلب، والوقر يف اآلذان، والغشاوة يف البصـر، مث اآليـات   : القريبة من معىن اخلتم هي
: املطففـني  ��m�ji���o��n��m��lkl:قال :وردت داللة على حصول هذه األشياء: فالقسم األولالواردة يف ذلك خمتلفة؛ 

١٤،��mÂ��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º �l٢٥: األنعام ،�m��H��G��Fl ٨٧: التوبة ،�m��S��R��Q��P��Ol النساء :

١٥٥،�m���W��V��U��T��S���Rl ٤: فصلت ،��m��Î�������Í��Ì��Ël  ٧٠: يـس ،�m�`��_��^��]��\��[��Z��Yl 

وردت داللة على أنه ال مـانع  : والقسم الثاين، ١٠: البقرة �m��u��t��sl ،٢١: النحل �m��}|���{��zl، ٨٠: النمل
�m¬��«��ª��©���¨��§ �l،  ٢٩: الكهف�ml��k���j��i��h��g�l، ٩٤: اإلسراء ��m��µ��´��³��²��±l:البتة

 آل m���F��E���D��Cl، ٢٨: البقـرة  �m��°��¯��®l، ٧٨: احلـج �m¡������~��}���|���{��z �l، ٢٨٦: البقرة

والقرآن مملوء من هذين القسمني، وصار كل قسم منهما متمسكًا لطائفة فصارت الدالئل السـمعية  ، ٧١: عمـران 
  .)٨()لكوا من الطرفني واقعة يف حيز التعارض

  

  

                                           

 ). ١٢٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠٩ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)١(
-٥٣ص١٩ج٧مـج (،)٧٦ص١٧ج٦مـج (،)٧١ص١٣ج٥مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر ). ٧٧ص٧ج٣مـج (التفسري الكبري)٢(

  ). ٢٦٢-٢٦١ص٢٤ج٨مج(،)٢٣٢ص١٩ج٧مج(،)٥٤
 ). ٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري) ٣(
 ). ٢٠٧-٢٠٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
، )٢٢٨ص١٢ج٤مـج (، )١٨٧-١٨٦ص١٢ج٤مـج (، )٦٢ص١٢ج٤مـج (، )١٩٣ص١٠ج٤مـج (التفسـري الكـبري  :انظر) ٥(
ــج( ــج(،)١٨٧ص١٤ج٥م ــج(،)٣-٢ص١٥ج٥م ــج(،)٦٤-٦٣ص١٥ج٥م ــج(،)٢٣٢-٢٣١ص١٦ج٦م -٢٣٤ص١٦ج٦م

ــج(،)٢٣٥ ــج(،)٨٨-٨٧ص١٧ج٦م ــج(،)١٤٠ص١٧ج٦م ــج(،)٥٧ص١٩ج٧م ــج(،)١٥٥ص١٩ج٧م -١٨٥ص١٩ج٧م
،)٤٤ص٢٦ج٩مج(،)٢٠٠ص٢٤ج٨مج(،)٢٣ص٢٢ج٨مج(،)٢٢٢ص٢٠ج٧مج(،)١٥٧ص٢٠ج٧مج(،)١٢٤ص٢٠ج٧مج(،)١٨٨

 ). ٢٦٩ص٢٧ج٩مج(،)٢٤٦ص٢٦ج٩مج(
 ). ٢٣٢ص١٦ج٦مج(،)١٤٥-١٤٤ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري:وانظر). ٢٠٧ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٦(
  ).  ٩٥ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري:ظران)٧(
 ). ٢٢ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري: وانظر).  ٥٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٨(



- ٥٠١  - 

 

تأويل اآليات الدالة على أنه ال مانع للقوم من اإلميان بعدم املوانع الظاهرة احملسوسة؛ وذلـك   :املسلك الثاين
وقد . إن هذه اآليات دالة على أنه ال مانع للقوم من اإلميان(:العقلية اليت دلت على اجلرب ونفي االختيار، يقولللدالئل 

على قيام املوانع، وال بد من التوفيق، فتحمل هذه اآليات على عدم املوانع الظاهرة، وحتمل الدالئل ..بالوجوه )١()دللنا(
  . )٢()بالدليلني بقدر اإلمكان العقلية على قيام املوانع العقلية، عمالً

��m��a����`��_���^��]��\���[��Z��Y��X��W���V����U��T���S��R��Q:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��d��c��bl اآلية دالة على أنه مل يوجد ما مينع من اإلقدام على اإلميان، وذلك يـدل  : قالت املعتزلة(، ٥٥: الكهف
العلم بأنه ال يؤمن مضاد لوجود اإلميان، فإذا كان ذلـك  : قال أصحابنا. )٣(املانع على فساد قول من يقول إنه حصل

العلم قائما كان املانع قائما، وأيضا حصول الداعي إىل الكفر قائم، وإال ملا وجب؛ ألن الفعل االختياري بدون الداعي 
  .)٤()ر أن املراد مقدار املوانع احملسوسةوإذا ثبت هذا ظهحمال، ووجود الداعي إىل الكفر مانع من حصول اإلميان، 

وذا يظهر أن الرازي فهم من اآليات الدالة على اهلداية واإلضالل، والطبع واخلتم، والصد، واملنع، والـران،  
والزيغ، وغريها أن اهللا أكره العبد على الكفر، وقهره عليه، وأجربه من غري فعل منـه، وال إرادة، وال اختيـار، وال   

مـع  -تة، بل حال بينه وبني اهلدى ابتداًء من غري ذنب وال سبب من العبد يقتضي ذلك، بل أمره وحـال  كسب الب
  .  )٥(بينه وبني اهلدى، فلم ييسر إليه سبيالً، وال أعطاه عليه قدرة، وال مكنه منه بوجه -أمره

تـدل علـى    -يف زعمه-نقولوقد بين الرازي أن املعتزلة ينكرون ذلك أشد اإلنكار، مع أن أدلة املعقول وامل
وأورد تأويل املعتزلة لآليات الدالة على اهلداية واإلضالل، والطبع، واخلتم، والصد، وغريها، وأنكـر   )٦( !صحة ذلك

  :عليهم، وانتقد مذهبهم، ومن ذلك

، قالت اهلداية قد تقدم القول فيها(، ١٤٢: البقرة ��m��Y��X���W���V��U��T��Sl:قوله عند تفسريه لقوله تعاىل -
أصلح، والصراط املستقيم هو  )٨()للعباد(أنه تعاىل يدل على ما هو : ، واملعىن)٧(إمنا هي الداللة املوصلة: املعتزلة

هذه اهلداية إما أن يكون املراد منـها الـدعوة، أو   : قال أصحابنا. )٩(الذي يؤديهم إذا متسكوا به إىل اجلنة

                                           

 . ٢/٣٩٠كذا يف دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية) ١(
، ٢/٣٩٠القضاء والقدر من كتاب املطالـب العاليـة  ، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف ٢٦٣، القضاء والقدر٩/٣١١املطالب العالية) ٢(

   . ٢/٣٩٢دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية ، ٢٦٦، القضاء والقدر٩/٣١٥املطالب العالية: وانظر
 . ٤٧٦-٢/٤٧٥، متشابه القرآن٢٢٥ترتيه القرآن عن املطاعن: انظر) ٣(
 ). ١٤٠ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٧٧شفاء العليل: انظر) ٥(
 .٢/٤٣٨، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٣٠٩، القضاء والقدر٩/٣٨٢املطالب العالية)٦(
 . دار املعارف. ، ط١/٢٠،  الكشاف١/٨٧، متشابه القرآن٣٧ترتيه القرآن عن املطاعن: انظر) ٧(
 .٢/٨اآلستانة. ، والتصحيح من ط)للعبادة(يف األصل املعتمد عليه) ٨(
  . ١/١١٢متشابه القرآن: انظر) ٩(
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طالن ألما عامان جلميع املكلفني، فوجب محله علـى الوجـه   الداللة، أو حتصيل العلم فيه، واألوالن با
  .)١()الثالث، وذلك يقتضي بأن اهلداية واإلضالل من اهللا تعاىل

�m���Æ:قوله (، ٤٣: األعراف��mÌ��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ������Å��Ä��Ã��Â��Á��À �l:قوله عند تفسريه لقوله تعاىل -
Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç�lعلى أن املهتدي من هداه اهللا، وإن مل يهده اهللا مل يهتد، بل نقـول  دليل�، ٤٣: األعراف :

مذهب املعتزلة أن كل ما فعله اهللا تعاىل يف حق األنبياء عليهم السالم واألولياء من أنواع اهلداية واإلرشاد فقد 
بسعي نفسه واختيار  فعله يف حق مجيع الكفار والفساق، وإمنا حصل االمتياز بني املؤمن والكافر واحملق واملبطل

، فكان جيب عليه أن حيمد نفسه؛ ألنه هو الذي حصل لنفسه اإلميان، وهو الذي أوصـل نفسـه إىل   )٢(نفسه
درجات اجلنان، وخلصها من دركات النريان، فلما مل حيمد نفسه البتة، وإمنا محد اهللا فقط علمنا أن اهلـادي  

  .)٣()ليس إال اهللا سبحانه
اعلـم  (،١٧٨: األعراف ��m���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��Èl:تعاىل قوله عند تفسريه لقوله -

بين يف هذه اآلية أن اهلداية من اهللا وأن الضالل من اهللا تعاىل، وعند هذه اضطربت املعتزلة وذكروا ...أنه تعاىل
من يهده اهللا إىل اجلنة  أن املراد: )٤(وهو الذي ذكره اجلبائي وارتضاه القاضي: األول: يف التأويل وجوها كثرية

والثواب يف اآلخرة فهو املهتدي يف الدنيا السالك طريقة الرشد فيما كلف، فبين اهللا تعاىل أنـه ال يهـدي إىل   
: والثاين. ١٧٨: األعـراف  ��m��Ò��Ñ��Ðlالثواب يف اآلخرة إال من هذا وصفه، ومن يضلله عن طريق اجلنة

من يهده اهللا فقبل ومتسك داه فهو املهتدي، ومن يضلل بأن مل يقبل : يرإن يف اآلية حذفًا، والتقد: قال بعضهم
أن من وصفه اهللا بكونه مهتديا فهو املهتدي؛ ألن ذلك : أن يكون املراد من يهده اهللا مبعىن: الثالث. فهو اخلاسر

ومن وصفه  :كاملدح ومدح اهللا ال حيصل إال يف حق من كان موصوفًا بذلك الوصف املمدوح، ومن يضلل أي
أن يكون املراد من يهده اهللا باأللطاف وزيـادة  : والرابع. ١٧٨: األعراف ��m��Ò��Ñ��Ðlاهللا بكونه ضاالً

اهلدى فهو املهتدي، ومن يضلل عن ذلك ملا تقدم منه من سوء اختياره فأخرج هلذا السبب بتلك األلطاف من 
  .  )٥(أن يؤثر فيه فهو من اخلاسرين

لدالئل العقلية القاطعة قد دلت على أن اهلداية واإلضالل ال يكونان إال مـن اهللا مـن   واعلم أنا بينا أن ا
أن الفعل يتوقف على حصول الداعي، وحصول الداعي ليس إال من اهللا، فالفعل ليس إال مـن  : األول :وجوه

: الثالث. الكفر وبالضدأن خالف معلوم اهللا ممتنع الوقوع، فمن علم اهللا منه اإلميان مل يقدر على : الثاين. اهللا
: مث نقول.  أن كل أحد يقصد حصول اإلميان واملعرفة فإذا حصل الكفر عقيبه علمنا أنه ليس منه بل من غريه

، على اهلداية يف اآلخـرة إىل اجلنـة،   ١٧٨: األعراف ��mÊ��É��È�l:فضعيف؛ ألنه محل قوله: أما التأويل األول

                                           

 ). ١٠٦ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٩٦ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)١(
 .  ٢٨٢، ٢٨٠، ١٥١، ١٣٥، ١/١٢٢متشابه القرآن: انظر) ٢(
 ). ٨١ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري) ٣(
 . ١٤٦ترتيه القرآن عن املطاعن: اضي عبد اجلبار، انظريقصد الق) ٤(
 . ٣٠٨-٣٠٧، ٣٠٤، ٦٩-١/٥٩متشابه القرآن: انظر) ٥(
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هتداء إىل احلق يف الدنيا، وذلك يوجب ركاكة يف النظم، بـل  ، على اال١٧٨: األعراف m�Ì��Ë�l: وقوله
  . جيب أن تكون اهلداية واالهتداء راجعني إىل شيء واحد حىت يكون الكالم حسن النظم

فإنه التزام إلضمار زائد، وهو خالف اللفظ، ولو جاز فتح باب أمثال هذه اإلضمارات النقلـب  : وأما الثاين
من أن يكون حجة، فإن لكل أحد أن يضمر يف اآلية ما يشـاء   أليا وخيرج كالم اهللا النفي إثباتا واإلثبات نف

  .  وحينئذ خيرج الكل عن اإلفادة
فالن هدى فالنا ال يفيد يف اللغة البتة أنه وصفه بكونه مهتديا، وقياس : فضعيف؛ ألن قول القائل: وأما الثالث

  . لغة وأنه يف اية الفسادهذا على قوله فالن ضلل فالنا وكفره قياس يف ال
أيضا باطل؛ ألن كل ما يف مقدور اهللا تعاىل من األلطاف فقد فعله عند املعتزلة يف حق مجيع الكفار، : والرابع

  .  )١()فحمل اآلية على هذا التأويل بعيد واهللا أعلم
_��`���mc��b��a: قوله عند تفسريه لقوله تعـاىل  - �̂�]��\��[��Z������Y��X��W��V��U�����g��fe��d

��n��m��l��k��j��i��hl املراد من قوله: قالت املعتزلة(، ٨٨: النساء:�m���fe��dl  ليس أنه هـو   ، ٨٨: النسـاء
���m:خلق الضالل فيه للوجوه املشهورة؛ وألنه تعاىل قال قبل هذه اآلية �̂�]��\��[l  ن  ٨٨: النسـاءفبـي ،

وذلك ينفي القول بأن إضالهلم حصل خبلق اهللا، وعند هذا  تعاىل أنه إمنا ردهم وطردهم بسبب كسبهم وفعلهم،
املراد منه أن اهللا تعاىل حكم بضالهلم وكفرهم، كما : األول: على وجوه ، ٨٨: النساء �m���fe��d���cl:محلوا قوله

 اجلنة من أتريدون أن دوا إىل: أن املعىن: الثاين. فالن يكفر فالنا ويضله؛ مبعىن أنه حكم به وأخرب عنه: يقال
أن : الثالث .وذلك ألنه تعاىل يضل الكفار يوم القيامة عن االهتداء إىل طريق اجلنة! أضله اهللا عن طريق اجلنة؟

  .)٢(يكون هذا اإلضالل مفسرا مبنع األلطاف
، هب أا صـحيحة : واعلم أنا قد ذكرنا يف مواضع كثرية من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه، مث نقول 

ملا أخرب عن كفرهم وضالهلم، وأم ال يدخلون اجلنة فقد توجه اإلشكال؛ ألن انقالب علـم اهللا   ولكنه تعاىل
�:تعاىل جهالً حمال، واملفضي إىل احملال حمال، ومما يدل على أن املراد من اآلية أن اهللا تعاىل أضلهم عن الدين قوله

�m����m��l��k��j��i��h��gl ا إمنا كانوا يريدون من املنافقني اإلميان، وحيتالون فاملؤمنون يف الدني ، ٨٨: النساء
،  فوجب أن يكون معناه أنه تعاىل ملا ٨٨: النسـاء  �m����m��l��k��j��i��h��gl:مث قال تعاىل.  يف إدخاهلم فيه

  . )٣()أضلهم عن اإلميان امتنع أن جيد املخلوق سبيالً إىل إدخاله يف اإلميان وهذا ظاهر
  

                                           

 ).  ٥٩-٥٨ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
 . ١٩٧-١/١٩٥، متشابه القرآن١٠٠ترتيه القرآن عن املطاعن: انظر) ٢(
 ). ٢٢٠-٢١٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
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احتج أصحابنا ذه اآلية على (، ٣٠: األعراف�mÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê �l :وله تعاىلقوله عند تفسريه لق -
املراد فريقًا هدى إىل اجلنة والثواب، وفريقًـا حـق علـيهم    : أن اهلدى والضالل من اهللا تعاىل، قالت املعتزلة

  ... )١(العذاب والصرف عن طريق الثواب: الضاللة، أي
، إشارة إىل املاضـي،  ٣٠: األعراف ��mË���Êl:أن قوله: األول: نيواعلم أن هذا اجلواب ضعيف من وجه

وعلى التأويل الذي يذكرونه يصري املعىن إىل أنه تعاىل سيهديهم يف املستقبل، ولو كان املراد أنه تعاىل حكم يف 
لية القاطعة أن ألنا بينا بالدالئل العقاملاضي بأنه سيهديهم إىل اجلنة كان هذا عدوالً عن الظاهر من غري حاجة؛ 

نقول هب أن املراد من اهلداية والضالل حكـم اهللا تعـاىل   : والثاين .اهلدى والضالل ليسا إال من اهللا تعاىل
بذلك، إال أنه ملا حصل هذا احلكم امتنع من العبد صدور غريه، وإال لزم انقالب ذلك احلكم كذبا، والكذب 

صدور غري ذلك الفعل من العبد حماالً، وذلك يوجـب فسـاد    على اهللا حمال، واملفضي إىل احملال حمال، فكان
  . )٢()مذهب املعتزلة من هذا الوجه

ال : قالت املعتزلـة (، ١٥٥: األعـراف ��mÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç���Æ �l:قوله عند تفسري قوله تعاىل -
���m:لدين، وألنه تعاىل قالتعلق للجربية ذه اآلية؛ ألنه تعاىل مل يقل تضل ا من تشاء من عبادك عن ا �Ë� �Êl 

�:فأما قوله. بالرجفة، ومعلوم أن الرجفة ال يضل اهللا ا، فوجب محل هذه اآلية على التأويل: أي�، ١٥٥: األعراف
�m��É���È��Ç���Æ�l امتحانك وشدة تعبدك؛ ألنه ملا أظهر الرجفة كلفهم بالصرب عليهـا : ، فاملعىن١٥٥: األعراف .

دي ذا االمتحان إىل اجلنة والثواب، بشرط : األول: ففيه وجوه ، ١٥٥: األعراف��m�Ê�Í��Ì��Ë�l:وأما قوله
. أن يؤمن ذلك املكلف ويبقى على اإلميان، وتعاقب من تشاء بشرط أن ال يؤمن، أو إن آمن لكن ال يصرب عليه

. رجفة وتصـرفها عمـن تشـاء   لك من تشاء ذه ال: أن يكون املراد باإلضالل اإلهالك، والتقدير: والثاين
  .  )٣(أنه ملا كان هذا االمتحان كالسبب يف هداية من اهتدى وضالل من ضل جاز أن يضافا إليه: والثالث

وتقريرها  واعلم أن هذه التأويالت متسعة والدالئل العقلية دالة على أنه جيب أن يكون املراد ما ذكرناه،
ن والكفر ال يترجح تأثريها يف أحد الطرفني على تأثريها يف الطرف أن القدرة الصاحلة لإلميا :األول :من وجوه

اآلخر إال ألجل داعية مرجحة، وخالق تلك الداعية هو اهللا تعاىل، وعند حصول تلك الداعية جيب الفعل، وإذا 
لعقـالء ال  أن أحدا من ا: الثاين. ثبتت هذه املقدمات ثبت أن اهلداية من اهللا تعاىل وأن اإلضالل من اهللا تعاىل

يريد إال اإلميان واحلق والصدق، فلو كان األمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنـا حمقًـا،   
أنه لو كان حصول اهلداية واملعرفة بفعل العبد : الثالث. وحيث مل يكن األمر كذلك ثبت أن الكل من اهللا تعاىل

ل امتنع أن خيص أحد االعتقادين بالتحصيل والتكوين، لكن فما مل يتميز عنده االعتقاد احلق عن االعتقاد الباط
علمه بأن هذا االعتقاد هو احلق وأن اآلخر هو الباطل يقتضي كونه عاملًا بذلك املعتقد أوالً كما هو عليه، فيلزم 
أن تكون القدرة على حتصيل االعتقاد مشروطة بكون ذلك االعتقاد احلق حاصالً، وذلك يقتضي كون الشيء 

                                           

 .  ٢٨٠-١/٢٧٩، متشابه القرآن١٣٩ن املطاعنترتيه القرآن ع: انظر) ١(
 ). ٥٩ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 .  ٤١٤-٢/٤١٣، ٣٠٧، ٢٩٩-١/٢٩٨متشابه القرآن: انظر) ٣(



- ٥٠٥  - 

 

، وأمـا الكـالم يف   فثبت أنه ميتنع أن يكون حصول اهلداية والعلم بتخليق العبدطًا بنفسه وأنه حمال، مشرو
  .)١()إبطال تلك التأويالت فقد سبق ذكره يف هذا الكتاب غري مرة واهللا أعلم

��m����È����Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹¸��¶��µ��´��ËÊ��É:قوله عند تفسريه لقوله تعاىل -

��Ø��×��Ö�����Õ���Ô����Ó���������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìl ذه اآلية على أنه تعاىل (،  ٢٥: األنعام احتج أصحابنا
قد يصرف عن اإلميان، ومينع منه، وحيول بني الرجل وبينه، وذلك ألن هذه اآلية تدل على أنه جعل القلب يف 

ال ميكن إجراء هذه اآلية على ظاهرها، ويدل : قالت املعتزلة. بالكنان الذي مينعه عن اإلميان، وذلك هو املطلو
أنه تعاىل إمنا أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار، ال ليكون حجة للكفار على  :األول: عليه وجوه

حكم  ملا: الرسول، ولو كان املراد من هذه اآلية أنه تعاىل منع الكفار عن اإلميان، لكان هلم أن يقولوا للرسول
أنه تعاىل لـو  : الثاين. ومل يدعونا إىل فعل اإلميان! اهللا تعاىل بأنه منعنا من اإلميان فلم يذمنا على ترك اإلميان؟

§��¨�����m:منعهم من اإلميان مث دعاهم إليه لكان ذلك تكليفًا للعاجز، وهو منفي بصريح العقل، وبقوله تعاىل

¬��«��ª��© �lاىل حكى صريح هذا الكالم عن الكفار يف معرض الذم، فقـال  أنه تع: الثالث. ٢٨٦: البقرة
¸�����m��¾��½���¼��»º��¹:، وقال يف آية أخرى٥: فصلت ��m��a��`��_��^��]��\�����[���Z��Y��Xl:تعاىل

��¿l وإذا كان قد حكى اهللا تعاىل هذا املذهب عنهم يف معرض الذم هلم امتنع أن يذكره هاهنا ٨٨: البقرة ،
. أنه ال نزاع أن القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون: والرابع. تقريع والتوبيخ وإال لزم التناقضيف معرض ال

أن هذه اآلية وردت يف معرض الذم هلم على ترك اإلميان، ولو كان هذا الصد واملنع من قبـل اهللا  : واخلامس
، يدل على ٢٥: األنعام ��m��Ì��Ï��Î��Íl:أن قوله :والسادس. تعاىل ملا كانوا مذمومني، بل كانوا معذورين

قـال   :األول: ال بد من التأويل وهو من وجوه: أم كانوا يفقهون ومييزون احلق من الباطل، وعند هذا قالوا
ليتوسلوا بسماع قراءته إىل معرفة مكانه بالليل فيقصدوا  غ إن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول: اجلبائي

ان اهللا سبحانه وتعاىل يلقي على قلوم النوم، وهو املراد من األكنة، ويثقل أمساعهم قتله وإيذاءه، فعند ذلك ك
أن : والثـاين ، ٢٥: األنعـام ��mÂ��Á��À �l:عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم، وهو املراد من قولـه 

بعالمة خمصوصة يسـتدل  اإلنسان الذي علم اهللا منه أنه ال يؤمن، وأنه ميوت على الكفر، فإنه تعاىل يسم قلبه 
ال : املالئكة برؤيتها على أنه ال يؤمن، فصارت تلك العالمة داللة على أم ال يؤمنون، وإذا ثبت هذا فنقـول 

والتأويل . يبعد تسمية تلك العالمة بالكنان والغطاء املانع، مع أن تلك العالمة يف نفسها ليست مانعة عن اإلميان
كفر وعاندوا وصمموا عليه، فصار عدوهلم عن اإلميان واحلالة هذه كالكنان املانع أم ملا أصروا على ال: الثالث

أنه تعاىل ملا منعهم األلطاف اليت إمنا : والتأويل الرابع. عن اإلميان، فذكر اهللا تعاىل الكنان كناية عن هذا املعىن
يعهم، مل يبعد أن يضـيف  تصلح أن تفعل مبن قد اهتدى، فأخالهم منها، وفوض أمرهم إىل أنفسهم لسوء صن

���m:ذلك إىل نفسه فيقول �½��¼���»��ºl أن يكون هذا الكالم ورد حكاية ملا : والتأويل اخلامس. ٢٥: األنعام

                                           

 ). ٢٠-١٩ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
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واجلواب عن الوجوه . )١(٥: فصلت ��m��a��`��_��^��]��\�����[���Z��Y��Xl:كانوا يذكرونه من قوهلم
 :كنان والوقر على أن اهللا تعاىل منعهم عن اإلميان وهو أن نقولاليت متسكوا ا يف بيان أنه ال ميكن محل ال

ألن العبد الذي أتى بالكفر إن مل يقدر علـى  وذلك  بل الربهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا املعىن؛
ادر إن الق: وأما إن قلنا اإلتيان باإلميان فقد صح قولنا إنه تعاىل هو الذي محله على الكفر وصده عن اإلميان،

ميتنع صريورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون اإلميان إال عند انضمام : على الكفر كان قادرا على اإلميان، فنقول
تلك الداعية، وقد عرفت يف هذا الكتاب أن جمموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل، فيكون الكفر على هـذا  

لكفر كنانا للقلب عن اإلميان، ووقرا للسمع عن استماع التقدير من اهللا تعاىل، وتكون تلك الداعية اجلارة إىل ا
دالئل اإلميان، فثبت مبا ذكرنا أن الربهان العقلي مطابق ملا دل عليه ظاهر هذه اآلية، وإذا ثبت بالدليل العقلي 

  .  )٢()صحة ما دل عليه ظاهر هذه اآلية وجب محل هذه اآلية عليه عمالً بالربهان وبظاهر القرآن
�m��`������_��~��}��|��{��z��y��x��w��v��ut���s��r��q��p��o��n: تفسريه لقوله تعـاىل  قوله عند -

��al دل قوله(، ٧٧: األنعام :�m��`������_��~��}��|��{��z��yl على أن اهلداية ليست إال  ، ٧٧: األنعام
الئل، ألن كل ذلك كان وال ميكن محل لفظ اهلداية على التمكن وإزاحة األعذار ونصب الد،  من اهللا تعاىل

  . )٣()فاهلداية اليت كان يطلبها بعد حصول تلك األشياء ال بد وأن تكون زائدة عليها حاصالً،

ومع أن الرازي سرى على مذهبه األشعري الذي يقرر بأن كالً من اهلداية واإلضالل يطلق على حمامـل  
، وحقيقة لفظ اإلضالل هـو  )٤()مبعىن االهتداء(دى جمازا غري أن حقيقة لفظ اهلداية هو خلق العلم واإلميان، فاهل

لكنه مع  ،)٦)(٥(خلق الضالل، فخالق اهلداية واإلضالل، وفاعلهما يف احلقيقة هو اهللا، وال تأثري لقدرة العبد يف ذلك
  :حيث جتده ذلك قد غفل عن مذهبه يف مواطن،

  

  

  

                                           

 . ٢٨٩، ٢٤٢-١/٢٤٠، متشابه القرآن٢٢٥-١٢/٢٢٠، ٣١٢-٨/٣١١املغين: انظر) ١(
 ). ١٨٧-١٨٦ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(

 ). ٥٦ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
-١٦٠ج٣مـج (،)٧٧ص٧ج٣مـج (،)١٠٦ص٤ج٢مج(،)٩٦ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر). ٧٧ص٧ج٣مج(الكبري التفسري)٤(

، )٢٣٣ص٢٣ج٨مــج(، )١٧ص٢٣ج٨مــج(، )٢٤٨ص٢١ج٧مــج(، )٩٠ص١٧ج٦مــج(، )٦٧-٦٦ص١٣ج٥مــج(، )١٦١
    ).١٥١ص٢٦ج٩مج(،)٥٥ص٢٦ج٩مج(،)٩٤ص٢٥ج٩مج(،)٢٣٨ص٢٣ج٨مج(
-٢٦٢ص٢٦ج٩مـج (،)٩ص٢٤ج٨مج(،)٧٩-٧٧ص١٨ج٦مج(،)١٩٣ص١٠ج٤مج(،)١٨١ج٧ج٣مج(التفسري الكبري: انظر) ٥(

 ). ١٨٢ص٢٧ج٩مج(،)٢٦٣
 . ٣/٣٨٩-امش الكشاف -، االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال٢/١٩٣أبكار األفكار لآلمدي : انظر) ٦(
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، وتـارة  )٣()السعادة الروحانية(، و)٢()طريق اجلنة اهلداية إىل(، و)١()الفوز والنجاة(بـ:  يعرف اهلداية تارة - ١
 . )٥()القوى اجلذابة للمنافع، والدفاعة للمضار (بـ: ، وتارة ثالثة)٤(بالتثبيت واإلرشاد: أخرى

`����m��f��e��d����c��b��a:يفسر اإلضالل باإلضالل عن طريق اجلنة، يقول عند تفسري قوله تعـاىل  - ٢

��ml��k���j��i����h��gl صرفه عنه، ومنعه من التوجه : املراد أنه أضله عن طريق اجلنة، أي(،١١٥: بةالتو
 .)٦()إليه

 . )٨(!، خمالفًا بذلك عادته)٧(يعرض قول املعتزلة يف اهلداية، واإلضالل دون أدىن اعتراض عليه - ٣
  

                                           

 ).  ١٣٨ص٢٤ج٨مج(لكبريالتفسري ا: وانظر). ٧٨ص٣ج١مج(التفسري الكبري) ١(
، )١٣٠ص٢٢ج٨مـج (، )٤٢-٤١ص١٧ج٦مـج (،)٦٥ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٩٠ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ).   ٤٧ص٢٨ج١٠مج(،)٩٤ص٢٥ج٩مج(،)١٧٧ص٢٤ج٨مج(
 ). ١٢٠ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
 ).  ٧٩-٧٨ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١١٦ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري:انظر) ٤(
 ). ١٣٩ص٣١ج١١مج(،)٦٤ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري: وانظر).١٤٤ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٢١٢ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري) ٦(
، )٩٣ص٢٢ج٨مــج(، )١٠٩ص١٩ج٧مــج(، )٤٩-٤٨ص١٩ج٧مــج(، )١٢٢ص١٢ج٤مــج(التفســري الكــبري: انظــر) ٧(
 ). ١١ص٢٨ج١٠مج(،)٨٨ص٢٧ج٩مج(،)٦٢ص٢٧ج٩مج(
-١٣٧ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : انظـر  أن يضـع قـول املعتزلـة مث يـرد عليـه،      -١دته يف التفسريوقد جرت عا) ٨(

-٢٢٠ص١٢ج٤مـج (،)٤٨-٤٧ص١١ج٤مـج (،)١٧٥-١٧٤ص٧ج٣مـج (،)٧٧ص٧ج٣مـج (،)٢٨-٢٧ص٧ج٣مج(،)١٤٧
ــج(،)٢٢١ ــج(،)١٨٧-١٧٧ص١٣ج٥مـ ــج(،)٢١٨ص١٣ج٥مـ ــج(،)٥٥-٥٤ص١٤ج٥مـ ، )٢١٣-٢١٢ص١٦ج٦مـ

ــج( ــج(،)٧٦ص١٧ج٦م ــج(،)١٥٢-١٤٩ص١٧ج٦م ــج(،)٧٩-٧٧ص١٨ج٦م ــج(،)٢٢ص١٩ج٧م -٨٠ص١٩ج٧م
-١٠٠ص٢٢ج٨مـج (،)٢٥٢-٢٥١ص٢١ج٧مج(،)١٢٤ص٢٠ج٧مج(،)٢٣٢-٢٣١ص١٩ج٧مج(،)٥٧-٥٦ص١٩ج٧مج(،)٨٢

، )٣-٢ص٢٥ج٩مـــج(، )٦٢-٦١ص٢٤ج٨مـــج(، )٢٣٨-٢٣٧ص٢٣ج٨مـــج(، )١٧ص٢٣ج٨مـــج(،)١٠١
 عليهم قـد تقـدم،  أو يضع أقواهلم ويبني أن الرد  -٢). ٢٣٩-٢٣٨ص٣٠ج١٠مج( ،)٢٠٥ص٣٠ج١٠مج(،)١٨٢ص٢٧ج٩مج(

-٥٣ص١٩ج٧مــج(،)١٤٠ص١٧ج٦مــج(،)١٥٧ص١٦ج٦مــج(،)٨٦ص١١ج٤مــج(التفســري الكــبري : انظــر
-٢٢٢ص٢٠ج٧مـــــج(،)١٢٤ص٢٠ج٧مـــــج(،)٢٩-٢٨ص٢٠ج٧مـــــج(،)٢٣٢ص١٩ج٧مـــــج(،)٥٤

-٢٠٧ص٣٠ج١٠مــج (،)١٩ص٢٤ج٨مــج(،)٩ص٢٤ج٨مــج (،)١٦٥ص٢٢ج٨مــج(،)٦٠ص٢١ج٧مــج(،)٢٢٣
وقد يطلق عليهم اجلربية،واملعتزلة وقد ) األصحاب(األشاعرة  أقصد-أو يضع أحد القولني-٣). ٢٠٢-٢٠١ص٣١ج١١مج(،)٢٠٨

ــة ــيهم القدريــ ــق علــ ــده، -يطلــ ــاين بعــ ــول الثــ ــردف القــ ــر مث يــ ــري : انظــ التفســ
١١ج٤مـج (،)١٦٠ص٨ج٣مج(،)١٢٧ص٨ج٣مج(،)٥٥ص٧ج٣مج(،)١٥٦ص٦ج٢مج(،)١٧ص٦ج٢مج(،)٩٣ص٥ج٢مج(الكبري

ــج(،)٧٩ص ــج(،)٢٢٨ص١٢ج٤مــ ــج(،)٢١٨ص١٣ج٥مــ ــج(،)٨١-٨٠ص١٤ج٥مــ -١٤٧ص١٥ج٥مــ
-٢٨١ص٢٦ج٩مــج(،)٢٤٦ص٢٦ج٩مــج(،)٢٦٢-٢٦١ص٢٤ج٨مــج(،)١١٨ص٢٠ج٧مــج(،)٢٨ص٢٠ج٧مــج(،)١٤٩
 ).    ٢٠٧ص٣٠ج١٠مج(،)١٦٢ص٣٠ج١٠مج(،)١٥ص٣٠ج١٠مج(،)٢٨٢
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فهو الداللة بشرط  أما اهلدى(:، فيقول)١(يعرف اهلداية بالتعريف الذي نسبه إىل املعتزلة، مع أنه نقدهم عليه - ٤

آل  ��m���z��y��x��w��v��u��tl:، يقول عند تفسريه لقوله تعاىل)٢()كوا مفضية إىل االهتداء

: آل عمـران  �my��x��wl:، كالم عام، مث قوله١٣٨: آل عمران����mv��u��t�l:قوله(،١٣٨: عمران

ة، وال شك أن هذا املعىن ال حيصل ، خمصوص باملتقني؛ ألن اهلدى اسم للداللة بشرط كوا موصلة للبغي١٣٨
 .)٣()!إال يف حق املتقني

الطبع من اهللا تعـاىل  ( :يقول! بترك الكفار يف أنفسهم اجلاهلة وأهوائهم الباطلةيتأثر باملعتزلة؛ فيؤول اخلتم  - ٥
 .)٤()لسوء أفعاهلم، وقصدهم اإلعراض عن احلق، فكأنه تعاىل تركهم يف أنفسهم اجلاهلة وأهوائهم الباطلة

اهلدى هو (:، ويقول)٦()اهلدى معروف وهو الداللة(:، فيقول)٥()عبارة عن الداللة..حقيقة اهلدى(يقرر أن  - ٦
 .)٧()الداللة ال االهتداء والعلم

اهلداية إما أن تكون عبارة (:يتردد بني تعريف اهلداية إما بالداللة والدعوة، أو خبلق املعرفة وحتصيلها، فيقول - ٧
ما أن تكون عبارة عن حتصيل تلك املعرفة، وعلى التقـديرين فقـد دللنـا علـى     عن الدعوة إىل احلق، وإ

 .)٨()ليست إال من اهللا...أا
، ويضعف استدالل )٩(يؤكد على أن اهلداية مغايرة لالهتداء، وأن اهللا تعاىل أثبت للعباد يف اهلداية كسبا وفعالً - ٨

��m��x��w��v��u��t���s���r��q��p:األصحاب على خالف ذلك، حيث يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��£��¢��¡���������~��}��|��{��zyl ذه اآلية على أن اإلميـان  (، ٢١٣: البقرة من األصحاب من متسك

                                           

 ). ١١٤-١١٣ص٢٧ج٩مج(،)٢٠-١٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري: انظر) ١(
 ).  ١٢ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
 ).  ١٣-١٢ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٤ص٣٠ج١٠مج(الكبري التفسري)٤(
، )١٦٣ص٤ج٢مج(، )٨٤ص٤ج٢مج(، )٧٨ص٣ج١مج(، )٢٧ص٣ج١مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٥(
ــج( ــج(، )٩٧ص٨ج٣م ــج(، )١٤٩ص٨ج٣م ــج(، )٤٢ص١١ج٤م ــج(، )٢ص١٢ج٤م ــج(، )٩ص١٢ج٤م ، )٧ص١٥ج٥م
٢٣ج٨مج(،)٦٥ص٢٣ج٨مج(،)١١ص٨٢٣مج(،)١٣٠ص٢٢ج٨مج(،)٢٢٥ص٢١ج٧مج(،)٩١ص١٧ج٦مج(،)٤٠ص١٦ج٦مج(

ص٢٦ج٩مج(،)١٣٢ص٢٦ج٩مج(،)١٣١ص٢٦ج٩مج(،)١٣٩ص٢٥ج٩مج(،)٢٥٥ص٢٤ج٨مج(،)١٧٧ص٢٤ج٨مج(،)٢٣٢ص
). ١٤٠ص٣١ج١١مـج (،)٢٣٨-٢٣٧ص٣٠ج١٠مج(،)٧٩-٧٨ص٢٨ج١٠مج(،)١٣٤ص٢٧ج ٩مج(،)٦٨ص٢٧ج٩مج(،)١٦٠
 . ٨٣٨-٨٣٧موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي: وانظر

 ). ٤ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٦(
 ).  ٢٠-١٩ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٧(
 ).  ٧٧ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري: وانظر). ٩٠ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري) ٨(
 ).  ١٣٨ص٢٨ج١٠مج(،)٢١٣ص٧ج٣مج(،)٨٤ص٤ج٢مج(،)٤٤ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: انظر) ٩(
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نـص يف أن اهلدايـة    ، ٢١٣: البقرة ��m��q��pl:ألن اهلداية هي العلم واملعرفة، وقوله: خملوق هللا تعاىل، قال
 ؛ ألنا بينا واعلم أن هذا الوجه ضعيف. ك على أن اإلميان خملوق هللا تعاىلحصلت بفعل اهللا تعاىل، فدل ذل

: أن اهلداية غري واالهتداء غري، والذي يدل ههنا على أن اهلداية ال ميكن أن تكون عبارة عن اإلميان وجهان
أنه تعاىل قال يف آخر : والثاين. أن اهلداية إىل اإلميان غري اإلميان، كما أن التوفيق لإلميان غري اإلميان: األول
إذ ال جائز أن  ، ٢١٣: البقـرة  m��q��pl: ،  وال ميكن صرف هذا اإلذن إىل قوله٢١٣: البقرة myl: اآلية

، فال بد ههنا من إضمار ليصرف هذا اإلذن إليه، والتقدير فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفـوا  )١(يأذن لنفسه
 . )٢()ذلك كانت اهلداية مغايرة لالهتداءوإذا كان كفيه من احلق فاهتدوا بإذنه، 

�m������S: اهلداية مبعىن الدعوة عامة، واهلداية يف قوله تعاىل(، فـ)٣()اهلداية اخلاصة غري اهلداية العامة(يبني أن  - ٩ �R

W��V��U��T �lليس عليه اهلداية املستلزمة لالهتداء، وإمنا عليه اإلنذار،  غالنيب (، و)٤()، خاصة٥٢: الشورى
 .)٦()خيص املؤمن دايات ال يفعلها يف حق الكافر(، فاهللا تعاىل)٥()قد ال يؤمن من املنذَرين كثريو

 ��m��m��l��k��j��ih��g��f��e�������d��c��b��a��`��_l:يقول الرازي عند تفسريه لقوله تعـاىل 

�m��Y:يف آية أخـرى  وقال ،٥٦: القصـص  ��m����c��b��a��`��_l:إنه تعاىل قال يف هذه اآلية(،٥٦: القصص
��^���]��\�����[��Zl وال تنايف بينهما، فإن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة والبيان، والذي ٥٢: الشورى ،

���m������������h:نفى عنه هداية التوفيق وشرح الصدر، وهو نور يقذف يف القلب فيحيا به القلب كما قال سبحانه �g

��m���l��k��j��il ٧()١٢٢: األنعام(  .  
��m������S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J����������I��H��GF��E��D���C��B��A:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��^���]��\�����[��Z��Y���XW��V��U��Tl  قال (،٥٢: الشـورى:�m�W��V��U��T������S��R l   ٥٢: الشـورى ،
، فإنه قد ٢: البقـرة  ��m����K���Jl:ى كما قالوهذا يدل على أنه تعاىل بعد أن جعل القرآن نفسه يف نفسه هد

يهدي به البعض دون البعض؛ وهذه اهلداية ليست إال عبارة عن الدعوة وإيضاح األدلة؛ ألنه تعاىل قـال يف  
�m���R:وهو يفيد العموم بالنسبة إىل الكل، وقوله ،٥٢: الشورى ��m���]��\�����[��Z��Ylغ صفة حممد

���XW��V��U��T������Sl يفيد اخلصوص، فثبت أن اهلداية مبعىن الدعوة عامة، و اهلداية يف قوله٥٢: لشورىا،:�m���R

��� XW��V��U��T�� � � � �Sl خاصة، و اهلداية اخلاصة غري اهلداية العامة، فوجب أن يكون املراد من قوله٥٢: الشورى ،:�
m����XW��V��U��T������S��Rl ا إلظهار الدالئ٥٢: الشورىا مغايرا أن يكون ، أمرل وإلزالة األعذار، وال جيوز أيض

                                           

 . ألوهذا بناء على مذهبه األشعري يف نفي قيام األفعال االختيارية باهللا ) ١(
 ). ١٧-١٦ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٩١ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ).١٩١ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٤٣ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٧ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٢ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٧(
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: أي���،٥٢: الشـورى  �m��XW��V��U��T������S��R��Q��P��Ol: عبارة عن اهلداية إىل طريق اجلنة؛ ألنه تعاىل قال
جعلنا القرآن نورا دي به من نشاء، وهذا ال يليق إال باهلداية اليت حتصل يف الدنيا، وأيضا فاهلداية إىل اجلنة 

m ��V��U��T:يف حق البعض واجب ويف حق اآلخرين حمظور، وعلى التقديرين فال يبقـى لقولـه   )١(عندكم

XWl٥٢: الشورى�،�   .  )٢()وال اعتراض عليه فيهفائدة فثبت أن املراد أنه تعاىل يهدي من يشاء ويضل من يشاء �
١٠ - يلح للهدى، وال يليق به، وأن حمله غـري  ن أن إضالل اهللا  للعبد إمنا هو عن علمه السابق فيه، وأنه ال يصبي

�m��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A:قابل له، يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��Z��Y���X��WV��U��T��S��R��Ql قال تعاىل( ،٢٣: اجلاثية:�m�I��H��G��F�l يعين على علم بأن   ،٢٣: اجلاثية
: األنعـام ��mÇ��Æ��Å���Ä���Ã�l:ونظريه يف جانب التعظيم قوله تعـاىل  جوهر روحه ال يقبل الصالح،

أن جواهر األرواح البشرية خمتلفة؛ فمنها مشرقة نورانية علوية إهلية، ومنها كدرة : ، وحتقيق الكالم فيه١٢٤
هره ظلمانية سفلية عظيمة امليل إىل الشهوات اجلسمانية، فهو تعاىل يقابل كالً منهم حبسب ما يليـق جبـو  

��m��Æ��Å���Ä���Ã:يف حق املـردودين وبقولـه    ،٢٣: اجلاثية �mI��H��G��F�l:وماهيته، وهو املراد من قوله

Ç�l٣()، يف حق املقبولني١٢٤: األنعام(. 
وما كان اهللا ليوقـع  :(، ويقول)٤()للطاعة عقوبة هلم..ال يوفقهم: أي(يبين أن اهللا ال يهدي القوم الظاملني،  - ١١

 .  )٥()م بعد اهلدى، حىت يكون منهم األمر الذي به يستحق العقابالضاللة يف قلو
ال مينع أحدا مـن أن يقـول   (أزاح علل الكفار، ببعثة الرسل، وإيضاح الدالئل، وأنه تعاىل أل يقر بأن اهللا - ١٢

 ��m�¹�����¸���¶���µ��´���³��²��±��°��¯��®�����¬��«��ª��©��¨���¼��»��ºl:يقول عند تفسري قوله تعـاىل ف )٦()آمنت

اعتراف منهم بعدل اهللا، وإقـرار بـأن اهللا أزاح    ، ٩: امللك ����mmmm��������®�¬��«��ª��©®�¬��«��ª��©®�¬��«��ª��©®�¬��«��ª��©llll:اعلم أن قوله(، ٩: امللك
  .)٧()٩: امللك ����mmmm����´���³��²��±��°´���³��²��±��°´���³��²��±��°´���³��²��±��°llll:عللهم ببعثة الرسل، ولكنهم كذبوا الرسل، وقالوا

��my���x��w��v��u���t����s��r��q��p��o��n�����~��}��|��{z:ويقول عند تفسري قوله تعـاىل 

� � d� � c� � b� � a� � `� � _l الغرض من اآلية بيان أن اهللا تعاىل أوضح الدالئل، وأزال الشبهات، (،١٩: آل عمران
ذهاب هؤالء اليهود والنصارى عن احلق، واختالفهم يف الدين إمنا (، فـ)١()والقوم ما كفروا إال ألجل التقصري

                                           

 . يقصد عند املعتزلة) ١(
 ). ١٩١ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٦٩ص٢٧ج٩مج(لكبريالتفسري ا) ٣(
 ). ٢١٤ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
 ).   ١٤٨ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢١٣ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٢٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري) ٦(
 ). ٦٤ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري) ٧(
 ). ٢٠٩ص٧ج١٠مج(التفسري الكبري) ١(
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االنقياد للحق، والتأمل يف الدالئل لو كانوا خملصني، فظهر كان ألجل البغي واحلسد، وذلك ما حيملهم على 
  .)١()!أنه مل يبق من أسباب إقامة احلجة على فرق الكفار شيء إال وقد حصل

اعلم أنه تعاىل ملا عـرفهم أن سـعيهم شـىت يف    (، ١٢: الليل ��m��º������¹���¸����¶l:ويقول عند تفسري قوله تعاىل
اليسرى وللمسيء من العسرى، أخربهم أنه قد قضى ما عليـه مـن البيـان     العواقب، وبين ما للمحسن من

، أي إن الذي علينا يف احلكمـة إذ  ��m��º������¹���¸����¶l:والداللة والترغيب والترهيب واإلرشاد واهلداية، فقال
ه عاصيا، إذ كنا إمنا خلقنا اخللق للعبادة أن نبني هلم وجوه التعبد، وشرح ما يكون املتعبد به مطيعا مما يكون ب

  . )٣)(٢()!!خلقناهم لننفعهم ونرمحهم ونعرضهم للنعيم املقيم، فقد فعلنا ما كان فعله واجبا علينا يف احلكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 ). ٢١٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري) ١(
 ). ٢٠٢-٢٠١ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري) ٢(
، )١٩٥-١٩٤ص١٣ج٥مـج (،)٢٦١ص١ج١مـج (التفسري الكـبري : انظر تقرير الرازي إلزاحة العذر، وزوال املانع وإقامة احلجة) ٣(
، )٩٩ص٢٠ج٧مج(، )٢٣١ص١٩ج٧مج(، )٦٨ص١٨ج٦مج(، )٢٢٧-٢٢٦ص١٥ج٥مج(، )٩٥ص١٤ج٥مج(، )٦ص١٤ج٥مج(
ــج( ــج(، )١٦٧ص٢٠ج٧م ــج(، )١٨١ص٢٠ج٧م ــج(، )٢٤٧ص٢١ج٧م ــج(، )١٣٧ص٢٢ج٨م ، )٢٣٣ص٢٢ج٨م
-٢٥٩ص٢٥ج٩مـج (، )١٣٧ص٢٥ج٩مـج (، )٧٩ص٢٥ج٩مج(، )٥ص٢٥ج٩مج(، )٦٦ص٢٥ج٩مج(، )٢٥٨ص٢٤ج٨مج(

ــج(، )٢٦٠ ــج(، )٣١ص٢٦ج٩م ــج(، )٥٦-٥٥ص٢٦ج٩م ــج(، )٩٦ص٢٦ج٩م ــج(، )١٠٣ص٢٦ج٩م ، )٧٤ص٢٧ج٩م
 ). ٣٧ص٢٨ج١٠مج(، )١٣-١٢ص٢٩ج١٠مج(
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نقد موقف الرازي من اهلداية واإلضالل والطبع واخلتم على ضـوء  : املطلب الثاين
  :  عقيدة أهل السنة واجلماعة

لب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدر اهللا لعبده، وأجل ما يقسمه له اهلـدى،  اهلدى والضالل هو ق
  .)١(وأعظم ما يبتليه به، ويقدره عليه الضالل، وكل نعمة دون نعمة اهلدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضالل

لتوفيق واإلهلام اليت وقد تبني من العرض السابق أن الرازي أثبت خلق اهللا تعاىل للهدى والضالل، فأثبت هداية ا
أنكرا املعتزلة، إال أن إثباته هلا ليس باملعىن املعروف عند أهل السنة، فقد أنكر دور العبد يف ذلك بالكلية، فليس هو 

  .)٢(عنده إال حمالً لفعل اهللا، أما أن يكون له دور يف حصول تلك اهلداية فغري وارد يف مذهبه

ولكن اجلربية ظلمتهم ..هي اليت ضل جهال القدرية بإنكارها،..واإلهلام هداية التوفيق((:-:-يقول ابن القيم
ومل تنصفهم، كما ظلموا أنفسهم بإنكار األسباب والقوى، وإنكار فعل العبد وقدرته، وأن يكون له تأثري يف الفعـل  

هذا شأن املبطل إذا دعـى  البتة، فلم تد القدرية بقول هؤالء، بل زادهم ضالالً على ضالهلم، ومتسكًا مبا هم عليه، و
  .)٣())مبطالً آخر إىل ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل

وعلى هذا فالرازي وإن أثبت أن اهلداية واإلضالل واخلتم والطبع من اهللا تعاىل، وأنه من يهدي اهللا فال مضل 
  :له، ومن يضلل فال هادي له، إال أنه جانب احلق يف أمور جمملها ما يلي

  !واإلضالل، والطبع واخلتم، والصد، واملنع، والران، والزيغ، وغريها اجلرب ونفي االختيار فهم من اهلداية -١

طريق إثبات اهلداية واإلضالل، حيث قصره على العقل فحسب، فاستدل بالعقل اعتمـادا، وبالنقـل     -٢
  !اعتضادا

  .زعمه بأن اهللا تعاىل يزيغ الكافر ابتداًء من غري ذنب وال سبب اقتضى ذلك -٣

بأنه ميتنع مع الطبع واخلتم حصول اإلميان، فالصارف عن اإلميان حيصل على سبيل اللزوم حبيث ال  زعمه -٤
 .يزول ألبتة

 . سريه على مذهبه األشعري الذي يرى أن لفظ اهلداية حقيقة يف خلق العلم واإلميان، جماز فيما سواه -٥

والتعليل، فهداية اهللا هلذا وإضالله لذاك  زعمه بأن اهلداية واإلضالل إمنا هو مبشيئة حمضة عارية عن احلكمة -٦
 !ليس إال حملض املشيئة اليت ترجح أحد املتماثلني على اآلخر بال مرجح

                                           

 .بيكانمكتبة الع. ، ط١/٢٢٩شفاء العليل)١(
 . ١/٢٦٣املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف، : انظر)٢(
  . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٦٦شفاء العليل) ٣(
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 !تأثره باملعتزلة يف تعريفهم للهداية، واإلضالل حيث قال بقوهلم -٧

 ! تأثره باملعتزلة يف اخلتم، حيث قال بقوهلم -٨

 :الرد عليه من وجوه -بعون اهللا تعاىل-وسيكون 

  :األدلة الدالة على أن اهلدية واإلضالل بيد اهللا تعاىل: لوجه األولا
  .وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل

  :األدلة من الكتاب والسنة-أ

  :األدلة من القرآن الكرمي-١

رآن ويف اجلملة ففي الق:((-:-يقول شيخ اإلسالم. اآليات الدالة على ذلك كثرية وشهرية يطول استقصاؤها
من اآليات املبينة أن اهللا خالق أفعال العباد، وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه 

وكذلك فيه ما يبني عموم خلقه لكل شيء، . هو املنعم باهلدى على من أنعم عليه، ما يتعذر استقصاؤه يف هذه املواضع
، وغري ذلك، وفيه ما يبني أنه فعال ملا يريد، وفيه ما يبني أنه لو شاء هلدى النـاس  ١٦: الرعد ��m��y��������x��w��vl:كقوله

  .  )١())مجيعا، وأمثال ذلك مما يطول وصفه

  :وفيما يلي ذكر بعض األدلة الدالة على ذلك

، فإن  ٧ - ٦: الفاحتة ��m���d��c��b���a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X���Wl:قوله تعاىل -
، يقول شيخ )٢(شتركة حاصلة ال حتتاج أن تسأل، وإمنا تسأل اهلداية اليت خص ا املهتديناهلداية امل
،  ٧ - ٦: الفاحتة �m��^���]��\��[��Z��Y��X���Wl: أمر اهللا عباده أن يقولوا:((-:-اإلسالم

غـري   والدعاء إمنا يكون لشيء مستقبل غري حاصل يكون من فعل اهللا تعاىل، وهذه اهلداية املطلوبة
  .)٣())وتبليغه غاهلدى الذي هو بيان الرسول 

�m��{���z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m: قوله تعاىل -

��|l  وقوله١٦ – ١٥: املائـدة ، :�mÌ��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ������Å��Ä��Ã��Â��Á��À �l األعـراف :

  .)١(ن والعمل الصاحل، فبني سبحانه وتعاىل اختصاصه عباده املؤمنني باهلدى واإلميا٤٣

                                           

 . ٣/٢٦٤منهاج السنة) ١(
 . ٣/٢٦٣منهاج السنة) ٢(
 . ٣/٤٥منهاج السنة) ٣(
 . ٣/٤٥منهاج السنة) ١(
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، فقد مجع سـبحانه يف  ٢٥: يـونس  ��m���Þ��Ý��Ü��������Û��Ú���Ù��Ø����×��Ö���Õ��Ô���Ól:قوله تعاىل -
، واهلداية اخلاصة، -هداية اإلرشاد والبيان؛ وهي الدعوة إىل دار السالم–هذه اآلية بني اهلداية العامة 

  .)١(منه وفضالًفعم بالدعوة حجة منه وعدالً، وخص باهلداية نعمة 

��m��«��ª��©��¨��§���������������¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{��z�������y��x��w��v:قوله تعاىل -

Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½������¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²��±���°¯��®��¬�l

الذين هـداهم   ، فأخرب أنه خيص ذا اهلدى من يشاء من عباده، وأخرب أن هؤالء هم٩٠ – ٨٨: األنعام
اهللا، فعلم أنه خص ذا اهلدى من اهتدى به دون من مل يهتد به، ودل على ختصيص املهتدين بأنـه  

ومل يهد من مل يهتد، واهلدى يكون مبعىن البيان والدعوة وهذا يشترك فيه املؤمن والكـافر،  � هداهم
  .)٢(ويكون مبعىن جعله مهتديا وهذا خيتص باملؤمنني

، فإضافة اهلدايـة  ١٧٨: األعراف ��m���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��Èl:قوله تعاىل -
واإلضالل إىل اهللا تعاىل حقيقة، وإضافة االهتداء والضالل إىل العبد حقيقة، وكما أن اهلادي تعـاىل  
ليس هو عني املهتدي، فكذلك ليست اهلداية هي عني االهتداء، فاهللا هو اهلادي، وهو املضل، والعبد 

هتدي وهو الضال، فاملضاف إىل اهللا تعاىل فعله القائم به حقيقة، واملضاف إىل العبد عمله القائم هو امل
به حقيقة، فاهللا تبارك وتعاىل هو الذي جعل العبد كذلك، والعبد هو فعله باختياره وقدرته ومشيئته 

  .  )٣(اليت منحه اهللا إياها وخلقها فيه، وأمره واه حبسبها

  . )٤(اآليات الدالة على أن اهلداية واإلضالل بيد اهللا سبحانه وتعاىل إىل غري ذلك من

  

  :األدلة من السنة-٢

يا عبادي كلكم ضـال إال مـن هديتـه،    : "فيما روى عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال غعن النيب  -
اهللا  ، فما حيصل للعبد من العلم واإلميان واهلداية وإن كان بكسب العبد، فإن)١("فاستهدوين أهدكم

  . )٢(سبحانه هو الذي أثبت ذلك يف قلبه، فهو حاصل فيه بفضل اهللا وإحسانه وفعله

                                           

يكان، جهود شيخ اإلسالم ابن تيميـة يف توضـيح اإلميـان    مكتبة العب. ، ط١/٢٦٥، شفاء العليل١٨/١٧٤جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 . ٢٢٢-١/٢٢١بالقدر

 . ٥/٣٠٨منهاج السنة) ٢(
 . ٣/١١١٠معارج القبول: انظر) ٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢٦٩-١/٢٦٦شفاء العليل: انظر) ٤(
 . ١٩٩٥-٤/١٩٩٤مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، ) ١(
 . ٩/٣٠لتعارضدرء ا: انظر) ٢(
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اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السـماوات واألرض، عـامل الغيـب    : " غقوله  -
والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك 

  .)١("من تشاء إىل صراط مستقيمدي 

 .)٢("من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له:"  غقوله  -

إن : " أنه قال غ، وعنه )٣("يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك:" يكثر أن يقول غكان النيب  -
رسول مث قال ". قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء

  ". اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك: "غاهللا 

  . إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على أن اهلداية واإلضالل بيد اهللا سبحانه وتعاىل

  : داللة اإلمجاع -ب

  : )٤(وقد نقل اإلمجاع على ذلك مجع من أهل العلم

اهللا تعاىل يهدي من يشاء إىل دينه، ويضل  أن] يقصد أهل السنة[ويشهدون:((-:-يقول أبو عثمان الصابوين
  .)٥())من يشاء عنه، وال حجة ملن أضله اهللا عليه، وال عذر له لديه

أهل السنة متفقون على أن غري اهللا ال يقدر على جعل اهلدى أو الضـالل يف  :((-:-ويقول شيخ اإلسالم 
  . )١())قلب أحد

  

  

                                           

 . ١/٥٣٤مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه) ١(
 . ٢/٥٩٣مسلم، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة) ٢(
، ٤/٢٦٥،>، ورواه ابن ماجه يف سننه، كتاب الدعاء ، باب دعاء رسـول اهللا  ١١/٢٥٠،)١٣٦٣٠(أخرجه أمحد يف املسند، رقم)٣(
دار الكتـب  .، ط٣٩١-٤/٣٩٠، باب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن،>رواه الترمذي يف سننه ،كتاب القدر عن رسول اهللا و

ويف الباب عن النواس بن مسعان، وأم سلمة، وعبد اهللا بن عمرو، وعائشة، وهذا حديث حسن، وهكذا روى غري واحد : العلمية،  وقال
وحديث أيب سفيان عـن   ،>نس، وروى بعضهم عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر عن النيب عن األعمش، عن أيب سفيان، عن أ

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه هكذا، :،وقال٣٤٦-٢/٣٤٥،)٣١٩٩(وأخرجه احلاكم يف املستدرك، رقم. أنس أصح
ـ  "قلوب بين آدم : " إمنا تفرد مسلم بإخراج حديث عبد اهللا بن عمرو صـحيح سـنن   : ، انظـر -:-يخ األلبـاين ، وصـححه الش

 .٢/٣٢٥، صحيح سنن ابن ماجه٢/٢٢٥الترمذي
 . ٨٤٦-٨٤٥،  ٨٤٢-٨٤٠املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع: انظر) ٤(
 . ٧٦عقيدة السلف أصحاب احلديث)  ٥(
 . ٨/٣٧٩درء التعارض) ١(
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مع إميام بالقضاء والقدر وأن اهللا خالق كل شيء، وأنه  ومما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها:((-:-ويقول 
وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد هلم مشـيئة وقـدرة يفعلـون    ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، 

  .)١())مبشيئتهم وقدرم ما أقدرهم اهللا عليه، مع قوهلم إن العباد ال يشاءون إال أن يشاء اهللا

اتفقت رسل اهللا من أوهلم إىل آخرهم، وكتبه املرتلة عليهم على أنه سبحانه يضل :((-:-ويقول ابن القيم
من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأن اهلدى واإلضالل بيده 

دره، واالهتداء والضالل فعل ال بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو املهتدي، فاهلداية واإلضالل فعله سبحانه وق
  . )٢())العبد وكسبه

  :داللة العقل -ج

 ومثل هذا كثري يف :((فقال بعد أن ساق األدلة على أن اهلداية من اهللا تعاىل -:-وقد وضحها شيخ اإلسالم
 على ذلك؛ والعقل يدلالكتاب والسنة يبني سبحانه وتعاىل اختصاصه عباده املؤمنني باهلدى واإلميان والعمل الصاحل، 

فإنه إذا قدر أن مجيع األسباب املوجبة للفعل من الفاعل كما هي من التارك، كان اختصاص الفاعل بالفعل ترجيحـا  
ألحد املثلني على اآلخر بال مرجح، وذلك معلوم الفساد بالضرورة، وهو األصل الذي بنوا عليه إثبات الصانع، فـإن  

  .انعقدحوا يف ذلك انسد عليهم طريق إثبات الص

القادر املختار يرجح أحد مقدوريه على اآلخر بال مرجح، كاجلائع واخلائف، وهذا فاسد؛ : وغايتهم أن قالوا 
  .فإنه مع استواء األسباب املوجبة من كل وجه ميتنع الرجحان

يرجح بال مرجح إن كان لقوله يرجح معىن زائد على وجود الفعل فذاك هو السـبب  : وأيضا فقول القائل 
جح، وإن مل يكن له معىن زائد، كان حال الفعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، مث الفعل حصل يف إحـدى  املر

  .احلالتني دون األخرى بال مرجح، وهذا مكابرة للعقل

فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كالمها يف اإلعانة واإلقدار سواء، امتنع على أصلهم  
ألن القدرة اليت ختص الفعل ال تكون للتارك، وإمنا تكون للفاعل، والقدرة ال تكون ؛ لفعل قدرة ختصهأن يكون مع ا

: إال من اهللا، وما كان من اهللا مل يكن خمتصا حبال وجود الفعل، مث ملا رأوا أن القدرة ال بد أن تكون قبل الفعل، قالوا
القدرة ال : عل والترك وحال وجود الفعل ميتنع الترك؛ فلهذا قالواال تكون مع الفعل؛ ألن القدرة هي اليت يكون ا الف

تكون إال قبل الفعل، وهذا باطل قطعا؛ ألن وجود األثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل ال بد أن يكـون  
 بد أن يكون مجيع ما يتوقف عليه الفعل من األمور الوجودية موجودا عند الفعل فنقيض قوهلم حق، وهو أن الفعل ال

  .)١())معه قدرة

                                           

 . ٨/٤٥٩جمموعة الفتاوى) ١(
 . تبة العبيكانمك. ، ط١/٢٢٩شفاء العليل) ٢(
 . ٤٧-٣/٤٥منهاج السنة) ١(
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أنه لو كان املهتدي والضال يف النعمة الدينية سواء، دون امتياز لواحد منهما؛ : هنا -:-ما ذكره وحاصل
  .)١(لكان ذلك ترجيحا بال مرجح، وهو حمال باالتفاق

يق إىل إثبات وبتنوع هذه الدالالت اليت هي ما بني كتاب وسنة وإمجاع وعقل يبطل قول الرازي من أن الطر
  .هداية اهللا أو إضالله للعبد هو العقل فحسب

  : يف ذكر أنواع اهلداية ومراتبها يف القرآن الكرمي: الوجه الثاين
سبق البيان بأن الرازي سرى على مذهبه األشعري يف جعل لفظ اهلداية حقيقة يف خلق العلم واإلميان جمازا فيما 

  !سواه

  :)٢(ها يف القرآن الكرمي أربعةواحلق أن أنواع اهلداية ومراتب

اهلداية العامة املشتركة بني اخللق، وهي هداية كل نفس إىل مصاحل معاشها وما يقيمها، قـال  : املرتبة األوىل
،  وهذه هي أعم مراتب اهلداية، فهي هداية  ٣ - ١: األعلى ��m��{���z���y��x��w��v����u��t��s��r��q��p��ol:تعاىل

  . ن الناطق واألعجم، وبني املؤمن والكافرمشتركة بني احليوا

هداية البيان والداللة والتعليم والدعوة إىل مصاحل العبد يف معاده، وهذه املرتبة أخص من املرتبة : املرتبة الثانية
يضله  اليت قبلها؛ ألا ختص املكلفني، فيشترك فيها املؤمن والكافر، وهي حجة اهللا على خلقه، اليت ال يعذب أحدا وال

، فهـذا  ١١٥: التوبـة  ��m��ml��k���j��i����h��g��f��e��d����c��b��a��`l:إال بعد وصوله إليها، قال تعاىل
اإلضالل عقوبة منه هلم، حني بين هلم، فلم يقبلوا ما بينه هلم، ومل يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن اهلدى، وما أضل 

  .ناهللا سبحانه أحدا قط إال بعد هذا البيا

وهذه اهلداية ال تستلزم حصول التوفيق واتباع احلق، وإن كانت شرطًا فيه أو جزء سبب، وذلك ال يسـتلزم  
�:حصول املشروط واملسبب، بل قد يتخلف عنه املقتضي إما لعدم كمال السبب، أو لوجود مانع؛ وهلذا قال تعـاىل 

m��´���³���²��±��°��¯��®l ــلت ــال١٧: فص ��md����c��b��a��`����k���j��i����h��g��f��e:، وق

��mll فهداهم هدى البيان والداللة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة هلم على ترك االهتـداء أوالً بعـد أن   ١١٥: التوبة ،
  . عرفوا اهلدى فأعرضوا عنه، فأعماهم عنه بعد أن أرامهوه

، ٥٢: الشـورى  ��m]��\�����[��Z��Y�����^l:حيث قـال  غ لرسوله ألوهذه اهلداية هي اليت أثبتها اهللا 
  .٥٦: القصص ��m��c��b��a��`��_l:ونفى عنه ملك اهلداية املوجبة، وهي هداية التوفيق واإلهلام بقوله

                                           

 . ٢٢٧-١/٢٢٦جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر)١(
، مـدارج  ٤٤٨-٢/٤٤٥مكتبة العبيكان، بدائع الفوائـد . ، ط٢٧٦-١/٢٢٩، شفاء العليل١٧٨-١٨/١٧١جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(

 .  ٣٦-٣٥السنة احملمدية، الفوائد. ، ط٥٢-١/٣٧السالكني
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اهلداية املستلزمة لالهتداء، وهي هداية التوفيق واإلهلام، ومشيئة اهللا لعبده اهلداية وخلقه دواعي  :املرتبة الثالثة
، فهذه املرتبة أخص من اليت قبلها، وهي أل د، وهذه اهلداية اليت ال يقدر عليها إال اهللاهلدى وإرادته والقدرة عليه للعب

اليت ضل جهال القدرية بإنكارها، وصاح عليهم سلف األمة وأهل السنة منهم من نواحي األرض عصرا بعد عصـر،  
  :وهذه املرتبة تستلزم أمرين

  .فعل الرب تعاىل وهو اهلدى :أحدمها 

��m��p��o��n:العبد وهو االهتداء، وهو أثر فعله سبحانه فهو اهلادي، والعبد املهتدي، قال تعـاىل  فعل: والثاين 

r��q �lوال سبيل إىل وجود األثر إال مبؤثره التام، فإن مل حيصل فعله مل حيصل فعل العبد؛ وهلذا قـال  ، ١٧: الكهف
، ولو حـرص  غ صريح يف أن هذا اهلدى ليس له، وهذا ٣٧: النحل ��m��ml��k��j��i��h��g���f��e��d��cl:تعاىل

´����m��µ:عليه، وال إىل أحد غري اهللا، وأن اهللا سبحانه إذا أضل عبدا مل يكن ألحد سبيل إىل هدايته، كما قال تعاىل

��»º��¹���¸��¶l وقال تعاىل١٨٦: األعراف ،:��m��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��dl ٣٩: األنعام .  

��m��Y��X:اهلداية يف اآلخرة، وهي اهلداية إىل طريق اجلنة والنار يوم القيامة،كما قال تعاىل :عةاملرتبة الراب

��h��g��f��e��d��c�����b��a��`_��^��]��\��[���Zl وهذا اهلدى ثواب االهتداء ٩: يونس ،
����¥��¦���§����m:يف الدنيا، كما أن ضالل اآلخرة جزاء ضالل الدنيا؛ قال تعاىل � �¤��£��¯��®����¬��«��ª��©��¨l 

�m��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç: ، وكما أن قصد الشر يف الدنيا جزاؤه اهلدى إىل طريق النار، كما قال تعاىل٧٢: اإلسـراء 

��×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î�����������Íl ٢٣ - ٢٢: الصافات  .  

١(از يف املعاين األخرى للهدايةوبتنوع اهلداية ومراتبها يف القرآن الكرمي يبطل قول الرازي با(.  

الرد على استدالل الرازي باهلداية واإلضالل، والطبع واخلتم، والصد، واملنع، : الوجه الثالث
والران، والزيغ، وغريها على اجلرب ونفي االختيار، وزعمه بأن اهللا تعاىل يزيغ الكافر ابتداًء من غـري  

    :ذنب وال سبب اقتضى ذلك
  :واإلضالل والطبع واخلتم والصد واملنع وغريها ال يستلزم اجلرب ونفي االختيار ألمورإثبات اهلداية 

هداية البيان والداللة والتعليم ودعاهم إىل مصاحل معادهم، ومل  أن اهللا تعاىل هدى عباده أمجعني: األمر األول
 ��me��d����c��b��a��`����ml��k���j��i����h��g��fl:يضل أحدا إال بعد وصول هذه اهلداية إليه، قال تعاىل

،  فهذا اإلضالل عقوبة منه هلم، حني بين هلم، فلم يقبلوا ما بينه هلم، ومل يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن ١١٥: التوبة
اهلدى، وما أضل اهللا سبحانه أحدا قط إال بعد هذا البيان، والقرآن من أوله إىل آخره يدل على أن الطبـع واخلـتم   

£����m:اغة واإلبعاد عن توفيقه وفضله، إمنا كان بكفرهم الذي اختاروه ألنفسهم، وآثروه على اإلميان، قال تعاىلواإلز
��®����¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥��¤l وقال ١٠ - ٨: الليل ، :�m¿��¾��½��¼���» �l وقال٥: الصـف ،:��m��O

                                           

 . ٩١١/ ٢املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف،: انظر) ١(
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� � �S��R��Q��Pl نه له، ، فالرب سبحانه مل يفعل هذه ا  ١٥٥: النساءألمور بعبده من أول وهلة حني أمره باإلميان، وبي
وإمنا فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد يف البيان واإلرشاد، وتكرر اإلعراض منهم، واملبالغـة يف الكفـر   

كن مع خـتم  والعناد، فحينئذ يطبع على قلوم وخيتم عليها، فال تقبل اهلدى بعد ذلك، فاإلعراض والكفر األول مل ي
  .)١(وطبع بل كان اختياريا، فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية

وذا يعلم أن ما يبتلى به العبد من الضالل والذنوب الوجودية، وإن كانت خلقًا هللا، فهي عقوبة لـه علـى    
لـذنوب  فكيف ميكن طرد ذلك يف الذنب والضالل األول اجلالب ملا بعـده مـن ا  : ضالل وذنوب قبلها، فإن قيل

  !والضالل؟

هو عقوبة له أيضا على عدم فعله ما خلقه اهللا له وفطر عليه، فإن اهللا سبحانه خلقه لعبادته وحده ال شريك له، : فيقال
وفطره على حمبته وتأهله واإلنابة إليه، فلما مل يفعل ما خلق له وفطر عليه من حمبة اهللا وعبوديته عوقب على ذلك، بفعله 

  .جعله مذنبا مسيئًا يف هذه احلال عقوبة له على عدم فعله للحسنات، وهذا حمض العدلللسيئات، فيكون 

  !فذلك العدم من خلقه فيه؟: فإن قيل

هذا سؤال فاسد، فإن العدم كامسه ال يفتقر إىل تعلق التكوين واإلحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا : فيقال
  . )٢(ض، والشر ليس إىل الرب تبارك وتعاىلوجوديا حىت يضاف إىل الفاعل، بل هو شر حم

أن اهللا سبحانه إذا دعا عبده إىل معرفته وحمبته وذكره وشكره، فأىب العبد إال إعراضـا وكفـرا،   :  واخلالصة
قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره، وصده عن اإلميان به، وحال بني قلبه وبني قبول اهلدى، وذلك عدل منه فيـه،  

  .  )٣(باخلتم والطبع والصد عن اإلميان، كعقوبته له بذلك يف اآلخرة مع دخول النارفتكون عقوبته 

  :أن هداية اهللا أو إضالله للعبد تستلزم أمرين: األمر الثاين

فعل العبد وهو االهتداء أو الضالل، وهو أثر فعله : والثاين. فعل الرب تعاىل وهو اهلداية أو اإلضالل :أحدمها 
فاهلداية واإلضالل فعله سـبحانه وقـدره، واالهتـداء    . ي أو املضل، والعبد املهتدي أو الضالسبحانه فهو اهلاد

  .)١( والضالل فعل العبد وكسبه

  

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٢٩١-١/٢٩٠شفاء العليل: انظر) ١(
مكتبة العبيكان،  خمتصـر  . ، ط٤٠٢-١/٤٠١، شفاء العليل٢١٧-١/٢١٤، طريق اهلجرتني٣٣٦-١٤/٣٣٢جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(

-٤٣٩أضواء السلف، شرح العقيدة الطحاوية. ، ط٦١٠-٢/٦٠١إدارات البحوث العلمية،  رئاسة. ، ط٣٣٠-١/٣٢٥الصواعق املرسلة
٤٤٣ . 

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٧٩شفاء العليل) ٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٢٩شفاء العليل) ١(
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واهللا سبحانه وتعاىل جعل لعباده إرادة وقدرة واختيارا ألفعاهلم مبوجبها كلفهم ا وهم مع ذلـك خملوقـون   
  .)١(م وال حيدث يف ملكه شيء بغري مشيئته وإرادتهمربوبون هللا ال يعزب عنه مثقال ذرة من أعماهل

فمن زعم أن اكتساب اإلنسان واختياره ال أثر له يف حصول اهلداية واإلضالل، وإمنا ذلك راجع إىل حمـض  
املشيئة الربانية اليت شاءت أن يكون هذا مهتديا وهذا ضاالً، فقد ألبس احلق بالباطل، وقابل الباطل بباطل مثله، حيث 

لرد على املعتزلة الذين غلوا يف إثبات اختيار العبد ألفعاله حىت أخرجوها عن مشيئة اهللا وخلقه ليس يف الذهاب إىل إن ا
  .نقيضه متاما، والغلو يف إثبات مشيئة حمضة جمردة عن احلكمة، وسلب العباد أفعاهلم واختيارهم

القول بأن اهللا تعاىل قد جعل للعباد قدرة واختيـارا  وذا يعلم أن نسبة اهلدى والضالل إىل اهللا تعاىل ال ينايف 
  . )٢(ألفعاهلم على أساسها كلفهم وألجلها ترتب املدح والذم والثواب والعقاب

فاملضاف إىل اهللا تعاىل فعله القائم به حقيقة، واملضاف إىل العبد عمله القائم به حقيقة، فاهللا تبارك وتعاىل هو 
هو فعله باختياره وقدرته ومشيئته اليت منحه اهللا إياها وخلقها فيه، وأمـره وـاه    الذي جعل العبد كذلك، والعبد

  .  )٣(حبسبها

أنه قد قامت حجة اهللا على عباده بتخليته بينهم وبني اهلدى، وبيان الرسل هلم، وإراءم الصراط  :األمر الثالث
ظاهرا وباطنا ومل حيل بينهم وبني تلك األسباب، ومن املستقيم، حىت كأم يشاهدونه عيانا، وأقام هلم أسباب اهلداية 

حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر ال متييز معه، أو كونه بناحية من األرض مل تبلغه دعوة رسله، فإنه ال يعذبه 
فسه إعانتهم حىت يقيم عليه حجته، فلم مينعهم من اهلدى، ومل حيل بينهم وبينه، نعم قطع عنهم توفيقه، ومل يرد من ن

واإلقبال بقلوم إليه، فلم حيل بينهم وبني ما هو مقدور هلم، وإن حال بينهم وبني ما ال يقدرون عليه، وهـو فعلـه   
، ولكن منعهم ذلك حلكمته وعدله فيهم، )٤(ومشيئته وتوفيقه، فهذا غري مقدور هلم وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه

هلم، كما منع السفل خصائص العلو، ومنع احلار خصائص البارد، ومنع اخلبيث  وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك
فلم فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته، ومن مقتضيات أمسائه وصفاته، وهل : خصائص الطيب، وال يقال

ربوبية خلق الزوجني، ومن لوازم ال! يليق حبكمته أن يسوي بني الطيب واخلبيث، واحلسن والقبيح، واجليد والرديء؟
  . )١(وتنويع املخلوقات وأخالقها

إضالل مـن  : وعلى هذا فاهلداية من اهللا تعاىل بيانه احلق وإرشاده العباد وتوفيقه من شاء منهم، واإلضالل هو
  .شاء من خلقه بأن يكلهم إىل أنفسهم وال يعينهم على اخلري، فيعاقبهم بنفس ما عملوا

                                           

 . ٤١٢-١/٤١١املسائل االعتزالية:انظر) ١(
 . ٤٧٤-١/٤٧٣املسائل االعتزالية: انظر)٢(
 . ٣/١١١٠رج القبولمعا: انظر) ٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢٦٦-١/٢٦٥شفاء العليل) ٤(
 . ٢٢٢-١/٢١٨طريق اهلجرتني: وانظر. مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٨٦شفاء العليل) ١(
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أنه فاعل للهدى والضالل، والطاعة واملعصية حقيقة، وليس فاعل : حق العبد فمعناهوأما االهتداء والضالل يف 
والعبد له قدرة ومشـيئة  ، )٢(، واهللا سبحانه وتعاىل مل يكره أحدا على معصية قط وال على ضاللة)١(ذلك أحدا غريه

للمنافقني والكافرين إمنا هو عقوبة هلم مبا واختيار لفعله؛ ألن اهللا ال يعاقب عبده إال على فعله االختياري، وإضالل اهللا 
  . )٣(كسبت أيديهم، واشتملت عليه قلوم

فالذنوب اليت اكتسبوها أوجبت هلم رينا على قلوم، فكان سبب الران منهم وهو خلق اهللا فيهم، فهو خالق 
  .)٤(السبب ومسببه، لكن السبب باختيار العبد، واملسبب خارج عن قدرته واختياره

  :تقرر ما سبقإذا 

فكفر العبد وضالله كان باختياره، شأنه كشأن مجيع أفعال العبد االختيارية؛ وهلذا ينسب إليه باعتبـاره   -١
  .فاعال له

أن يكل العبد إىل نفسه، وال يعينه على اخلري، وال يوفقه إليه، فيضل : أن إضالل اهللا تعاىل األول معناه   -٢
الطبع واخلتم وغريها من األمور املانعة من قبول احلق واالهتداء العبد، فيعاقبه على ذلك بضالل آخر فيه 

  .  به

الضالل األول جاء نتيجة لترك اإلميان، والترك عدمي ال حيتاج إىل فاعل، وتأثري الفاعل يف الوجود ال يف   -٣
  .  العدم

ب اهلـدى،  سبب الضالل األول هو عدم سبب ضده، يعين عدم مشيئة اهللا تعاىل أن خيلق يف العبد أسبا  -٤
عند ذلك يبقى العبد على العدم األصلي فيضل، فاهللا تعاىل مل يهد هذا العبد بل تركه لعلمه السابق أنه ال 

  .يصلح للهدى وال يكون حمالً قابالً له

  . أن هللا تعاىل احلكمة البالغة، فلو شاء هلدى الناس مجيعا، وله األمر من قبل ومن بعد  -٥

لرازي باهلداية واإلضالل والطبع واخلتم والصد واملنع وغريها على اجلـرب ونفـي   وذا البيان يبطل استدالل ا
  .االختيار، كما يبطل زعمه بأن اهللا تعاىل يزيغ الكافر ابتداًء من غري ذنب وال سبب اقتضى ذلك

  

                                           

 . ٣٦١الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر) ١(
 . ١٤٢-١٦/١٤٠جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
 . ٣١٨-١/٣١٧ئل االعتزاليةاملسا: انظر) ٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٩٨شفاء العليل: انظر) ٤(



- ٥٢٢  - 

 

  :يف بيان أنه ال ميتنع مع الطبع واخلتم والقفل حصول اإلميان: الوجه الرابع
يرى أنه ميتنع مع الطبع واخلتم حصول اإلميان، فالصارف عن اإلميان حيصل على سبيل  سيق البيان بأن الرازي

  .اللزوم حبيث ال يزول ألبتة

واحلق أن اهللا سبحانه وتعاىل قد يعاقب بالضالل عن احلق عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب به إىل وقت، مث 
  .يعايف عبده ويهديه، كما يعاقب بالعذاب كذلك

اخلتم، والطبع، واألكنة، والغطاء، والران، والصد، : ة أمور عاقب ا الكفار مبنعهم من اإلميان، منهاوههنا عد
  .)١(..والصرف، واحلول بني املرء وقلبه، والضالل، والقفل، وإزاغة القلب

بع عليه، ومما ينبغي أن يعلم أنه ال ميتنع مع  هذه األمور حصول اإلميان؛ بأن يفك الذي ختم على القلب، وط
وضرب عليه القفل ذلك اخلتم والطابع والقفل، ويهديه بعد ضاللته، ويعلمه بعد جهله، ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل 
قلبه مبفاتيح توفيقه اليت هي بيده، حىت لو كُتب على جبينه الشقاوة والكفر، مل ميتنع أن ميحوها ويكتب عليه السعادة 

  . واإلميان

  :ريد، ال حجر عليه، وقد ضل ههنا فريقانفالرب تعاىل فعال ملا ي

حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورا للرب، وال يدخل حتت فعله، إذ لو كان مقدورا له، ومنعه العبد : القدرية 
  .لناقض جوده ولطفه

حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرا أو علم شيئًا فإنه ال يغريه بعد هذا، وال يتصرف فيه خبالف  :واجلربية 
  .قدره وعلمه، والطائفتان حجرت على من ال يدخل حتت حجر أحد أصالً، ومجيع خلقه حتت حجره شرعا وقدرا ما

واملقصود أنه مع الطبع واخلتم والقفل لو تعرض العبد لفك ذلك اخلتم والطبع، وفتح ذلك القفل، لفتحه 
وإن كان فك اخلتم وفتح القفل غـري   وأسباب الفتح مقدورة للعبد غري ممتنعة عليه، من بيده مفاتيح كل شيء،

كما أن شرب الدواء مقدور له، وزوال العلة وحصول العافية غري مقدور له، فإذا استحكم به املـرض،   مقدور له،
وصار صفة الزمة له، مل يكن له عذر يف تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء، وإن كان غري مقدور له، ولكن ملا ألـف  

زواهلا وال آثر ضدها عليها مع معرفته مبا بينها وبني ضدها من التفاوت، فقد سد على نفسه  العلة وساكنها ومل حيب
  .باب الشفاء بالكلية

واهللا سبحانه يهدي عبده إذا كان ضاالً، وهو حيسب أنه على هدى، فإذا تبني له اهلدى، مل يعدل عنه حملبته  
وآثر عليه الضالل، مع تكرار تعريفه منفعة هـذا وخـريه،    ومالءمته لنفسه، فإذا عرف اهلدى فلم حيبه ومل يرض به،

  .ومضرة هذا وشره، فقد سد على نفسه باب اهلدى بالكلية

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٩١شفاء العليل: انظر) ١(
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فلو أنه يف هذه احلال تعرض وافتقر إىل من بيده هداه، وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه، وأنه إن مل يهـده اهللا   
لوفقه وهداه، بل لو علم اهللا منه كراهته ملا هو عليـه مـن   فهو ضال، وسأل اهللا أن يقبل بقلبه، وأن يقيه شر نفسه، 

الضالل، وأنه مرض قاتل إن مل يشفه منه أهلكه، لكانت كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتلى به من أسباب الشـفاء  
  .واهلداية، ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضالل حمبته له، ورضاه به، وكراهته اهلدى واحلق

على قلبه املختوم عليه، كره ذلك ورغب إىل اهللا يف فك ذلك عنه وفعل مقدوره، لكان فلو أن املطبوع  
هداه أقرب شيء إليه، ولكن إذا استحكم الطبع واخلتم حال بينه وبني كراهة ذلك، وسؤال الرب فكه وفـتح  

  .)١(قلبه

   : يف بيان أن هداية اهللا للعبد أو إضالله له إمنا هو حلكمة بالغة: الوجه اخلامس
سبق البيان بأن الرازي يرى أن اهلداية واإلضالل إمنا هو مبشيئة حمضة عارية عن احلكمة والتعليل، فهدايـة اهللا  

  !هلذا وإضالله لذاك ليس إال حملض املشيئة اليت ترجح أحد املتماثلني على اآلخر بال مرجح

وعند غري أهله، فاهللا أعلم حيث جيعل  وحكمته تأىب أن تضع التوفيق يف غري حمله،واحلق أن اهللا سبحانه حكيم، 
  .)٢(هداه وتوفيقه وفضله، وليس كل حمل يصلح لذلك، ووضع الشيء يف غري حمله ال يليق حبكمته

فأفعاله سبحانه متضمنة للغايات احملمودة واحلكم املطلوبة، واخلتم والطبع القفل واإلضالل من أفعاله احلسـنة  
ذ ال يليق بذلك احملل اخلبيث غريها، والشرك والكفر واملعاصي والظلم أفعال العبـاد  اليت وضعها يف أليق املواضع ا، إ

القبيحة اليت ال تنسب إىل اهللا فعالً، وإن نسبت إليه خلقًا، فخلقها غريها، واخللق غري املخلوق، والفعل غري املفعـول،  
  .)٣(والقضاء غري املقضي، والقدر غري املقدور

يه شر، فشره جزئي إضايف؛ ملا فيه من اخلري العام واحلكمة والرمحة أضعاف ذلك، فليس وكل ما خلقه اهللا مما ف
؛ فإنه سبحانه خيلق مبشيئته واختياره، وخيتـار األحسـن،   )٤(فيما خلقه سبحانه شر حمض أصالً، بل هو شر باإلضافة

  .   )٦(ئة قط، وهلذا كان فعله حسنا، ال يفعل قبيحا وال سي)٥(فإرادته ترجح الراجح األحسن

والسؤال عن احلكمة اليت أوجبت تقدمي العدل على الفضل يف بعض احملال، وهال ساوى بني العباد يف الفضل، 
��m���u��ts��r��q��p��o��n:وقد توىل سبحانه اجلواب عنه بقوله!  مل تفضل على هذا، ومل يتفضل على هذا؟: حاصله

��y���x���w��vl وقوله٤: اجلمعة ، :�m�µ���´��������É��ÈÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Â����Á��À¿��¾��½��¼��»��º��¹�����¸��¶

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٢٩٠-١/٢٨٧شفاء العليل: انظر) ١(
 .يكانمكتبة العب. ، ط٢٨٦، ١/١٣٩شفاء العليل: وانظر. مكتبة العبيكان. ، ط١/٣١٨شفاء العليل)٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٢٨٥شفاء العليل: انظر) ٣(
 . ٢٧٧-١٤/٢٧٥جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
 .١/١٤١جامع الرسائل: انظر) ٥(
 . ١٤/٢٧٥جمموعة الفتاوى: انظر)٦(
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���Í��Ì��Ë��Êl  وليس يف احلكمة اطالع فرد من أفراد الناس على كمال حكمته يف عطائه ومنعه، بل ٢٩: احلديـد ،
وتأمل أحوال محال  إذا كشف اهللا عن بصرية العبد حىت أبصر طرفًا يسريا من حكمته يف خلقه وأمره، وثوابه وعقابه،

ذلك، واستدل مبا علمه على ما مل يعلمه، وتيقن أن مصدر ما علم، وما مل يعلمه حلكمة بالغـة ال تـوزن بعقـول    
  .املخلوقني، فقد وفق للصواب

�:، فقال اهللا جميبـا هلـم  ٥٣: األنعام��mK��J��I���H��G��F �l:وملا استشكل املشركون هذا التخصيص قالوا
mQ��P��O��N��M��l ويف ضمنه أنه سبحانه أعلم باحملل الذي يصلح ٥٣: األنعام ،كاف وهذا جواب شاف ،

لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر، من احملل الذي ال يصلح لغرسها، فلو غُرست فيه مل تثمر، فكان غرسـها هنـاك   
  . )١( ١٢٤: األنعام��mÇ��Æ��Å���Ä���Ã �l:ضائعا ال يليق باحلكمة، كما قال تعاىل

وهذا املوضع مما اضطرب فيه الناس، فاستدلت القدرية النفاة واربة على أنه إذا جاز أن يضل شخصا جاز أن 
فلم تفـرق  . يضل كل الناس، وإذا جاز عليه أن ال يعني واحدا ممن أمره على طاعة أمره، جاز أن ال يعني كل اخللق

يف، والشر املطلق، ومل جيعلوا يف الشر اإلضايف حكمة يصري ا من الطائفتان بني الشر اخلاص والعام، وبني الشر اإلضا
  . قسم اخلري

وقد علم أنه مرته عن تلك األفعال، فإنا لو جوزنا عليه هذا جلوزنـا عليـه تأييـد الكـذاب     : مث قال النفاة
  .تعاىل باملعجزات، وتعذيب األنبياء وإكرام الكفار، وغري ذلك، مما يستعظم العقالء إضافته إىل اهللا

بل كل األفعال جائزة عليه، كما جاز ذلك اخلاص، وإمنا يعلم أنه ال يفعل ما : فقالت املثبتة من اجلهمية اربة
وإال فمهما قدر جاز أن يفعله، وجاز أن ال يفعله، ليس يف نفس . ال يفعل، أو يفعل ما يفعل باخلرب؛ خرب األنبياء عنه

التخصيص ببعض األفعال دون بعض، بل ليس إال مشيئة، نسبتها إىل مجيع األمر سبب وال حكمة، وال صفة تقتضي 
  ! احلوادث سواء، ترجح أحد املتماثلني بال مرجح

وهؤالء الذين اتبعوا جهما يف اجلرب ونفوا حكمة اهللا ورمحته، واألسباب اليت ا يفعل، وما خلقه من القـوى  
  . السلف، مع خمالفتهم لصريح املعقول وغريها؛ هم مبتدعة خمالفون للكتاب والسنة وإمجاع

  .)٢(خمالفون للكتاب والسنة وإمجاع السلف، مع خمالفتهم لصريح املعقول: كما أن القدرية النفاة

أن اهلداية واإلضالل بيد اهللا يهدي من يشاء بفضله ورمحته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو  :واخلالصة
، وله يف ذلك احلكمة البالغة واحلجة ٣٠: النجم ��m�s��r��q���{��z��y��x��w��v���u��tl:أعلم مبواقع فضله وعدله

  .)١(الدامغة

                                           

ـ  . ، ط٦٠٨-٢/٦٠٧رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٣٣٠-١/٣٢٩خمتصر الصواعق املرسلة) ١( دة أضواء السلف، شـرح العقي
 . ٢٣٠-٢٢٢،  ٢١٣-١/٢٠٢،  طريق اهلجرتني٣٩٩-٨/٣٩٨جمموعة الفتاوى: وانظر. ٤٤٣-٤٤٢الطحاوية

 . ٢٧١-١٤/٢٧٠جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
 . ١١٢٣-٣/١١٢٢معارج القبول) ١(
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الرب تبارك وتعاىل على صراط مستقيم يف قضائه وقدره، ويه وأمره، فيهدي مـن  :((-:-يقول ابن القيم
راطه املستقيم بعدلـه  يشاء إىل صراطه املستقيم بفضله ورمحته، وجعله اهلداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن ص

فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده . وحكمته لعدم صالحية احملل، وذلك موجب صراطه املستقيم الذي هو عليه
من أمره صراطًا مستقيما دعاهم مجيعا إليه حجة منه وعدالً، وهدى من شاء منهم إىل سلوكه نعمة منه وفضالً، ومل 

  .)١())اطه املستقيم الذي هو عليهخيرج ذا العدل وهذا الفضل عن صر

واملقصود أن اهللا سبحانه أعلم مبواقع فضله ورمحته وتوفيقه، ومن يصلح هلا ومن ال يصلح، وأن حكمته تأىب ((
أن يضع ذلك عند غري أهله، كما تأىب أن مينعه من يصلح له، وهو سبحانه الذي جعل احملل صاحلًا، وجعله أهالً وقابالً 

فهالَّ جعل احملالّ كلها كذلك، وجعل القلوب على : ومن اعترض بقوله. إلمداد، ومنه السبب واملسببفمنه اإلعداد وا
مل خلق األضداد، وهالّ جعلها كلها شيئًا : فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم، وهو مبرتلة من يقول! قلب واحد

وهل !  ال الدال على محق سائله، وفساد عقله؟وهل يسمح خاطر من له أدىن مسكة من عقل مبثل هذا السؤ!...واحدا
.  ذلك إال موجب ربوبيته وإهليته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته، ويستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها

وهل متام احلكمة وكمـال القـدرة إال خبلـق املتضـادات     ! وهل حقيقة امللك إال بإكرام األولياء وإهانة األعداء؟
وهل يف احلكمة اإلهلية تعطيل اخلري الكـثري  !...تيب آثارها عليها، وإيصال ما يليق بكل منها إليه ؟واملختلفات، وتر

فتعطيل اخلري الكثري ألجل الشر اليسري شر كثري، وهو خالف موجب احلكمة !...ألجل شر جزئي يكون من لوازمه؟
فكمال القدرة خبلق األضداد، وكمال . احلكمةوذا وحنوه يعرف كمال القدرة وكمال ...الذي ترته اهللا سبحانه عنه

احلكمة بترتيلها منازهلا، ووضع كل منها يف موضعه، والعالم من ال يلقي احلرب بني قدرة اهللا وحكمته، فـإن آمـن   
بالقدرة قدح يف احلكمة وعطلها، وإن آمن باحلكمة قدح يف القدرة ونقصها، بل يربط القدرة باحلكمة، ويعلم مشوهلما 

وإذا كان ال سـبيل  . ع ما خلقه اهللا وخيلقه، فكما أنه ال يكون إال بقدرته ومشيئته، فكذلك ال يكون إال حبكمتهجلمي
للعقول البشرية إىل اإلحاطة ذا تفصيالً، فيكفيها اإلميان مبا تعلم وتشاهد منه، مث تستدل على الغائب بالشاهد، وتعترب 

  .)٢())ما علمت مبا مل تعلم

طالن ما ذهب إليه الرازي من أن اهلداية واإلضالل إمنا هو مبشيئة حمضة عاريـة عـن احلكمـة    وذا يتبني ب
  !والتعليل، فهداية اهللا هلذا وإضالله لذاك ليس إال حملض املشيئة اليت ترجح أحد املتماثلني بال مرجح

  

  

  

  

                                           

 . ٢٨٥-٢٨٤الداء والدواء) ١(
 .   ٢٢٢-١/٢١١طريق اهلجرتني) ٢(
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 :مبا ال يطاق موقف الرازي من االستطاعة والتكليف: املطلب األول
مسألة االستطاعة والتكليف مبا ال يطاق من أهم املسائل يف باب القدر، وأساس اخلالف فيها مبين على التنازع 

  : يف قدرة العبد؛ ذلك أن لفظ القدرة يتناول نوعني
  . القدرة الشرعية املصححة للفعل اليت هي مناط األمر والنهي :أحدمها

  .)١(وجبة للفعل اليت هي مقارنة للمقدور ال يتأخر عنهاالقدرة القدرية امل :والثاين

، أما من اقتصر نظره على )٢(فمن أثبت قدرة واستطاعة قبل الفعل، مل يجوز التكليف مبا ال يطاق، وهم املعتزلة
  .)٤)(٣(إثبات قدرة واستطاعة مقارنة للفعل فقد جوز تكليف ما ال يطاق، وهم األشاعرة

مل يثبتوا إال قدرة واحدة تكون قبل الفعل،  -يقصد املعتزلة-فأولئك :(( -:-تيمية يقول شيخ اإلسالم ابن
أولئك نفوا القدرة الكونية اليت ـا يكـون   . مل يثبتوا له إال قدرة واحدة تكون مع الفعل -يقصد األشاعرة-وهؤالء

مسألة تكليف مـا ال  " أصول تفرقهم يف  الفعل، وهؤالء نفوا القدرة الدينية اليت ا يأمر اهللا العبد وينهاه، وهذا من
  .)٥("))يطاق

وقبل عرض موقف الرازي من االستطاعة وتكليف ما ال يطاق، حيق التقـدمي بعـرض تعريفـه للقـدرة،     
  ..واالستطاعة، والوسع، والطاقة، والتكليف

أن يتمكن (فهي  :اعةاالستط، وأما )٦(فهي يف نظر الرازي الصحة، وسالمة البنية، واعتدال املزاج :القدرةأما 
  .)١()فوق الوسع(، وهي )٧()اإلنسان من الفعل على سبيل السهولة

  

  

  

                                           

 . ٨/١٢٩جمموعة الفتاوى) ١(
، احملـيط  ٣٦٢-٣٥٧، ٣٤٦، املختصر يف أصول الدين، ضـمن رسـائل العـدل والتوحيـد،     ٣٩٦صول اخلمسةشرح األ: انظر) ٢(

 . ٢٢٩بالتكليف
، شـرح  ٣٠١-٤/٢٩٦، شـرح املقاصـد  ٩٥-٨٩، اإلرشـاد ٤٥-٤٤اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهـل بـه  : انظر) ٣(

 . ٢٣٢-٨/٢٢٢املواقف
 . ١٦٦لسنة واجلماعة يف مسائل القدرالشبهات النقلية ملخالفي أهل ا: انظر) ٤(
 . ٣٠٨-٣٠٧، االستقامة٢٢/١٣١جمموعة الفتاوى) ٥(
 . ٥٣٤، فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، للزركان٨٨-٨٧معامل أصول الدين: انظر) ٦(
 ). ٢٦١ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري) ٧(
 ). ٢٢٤ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر).  ٢٦١ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
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السعة مبرتلة (و )٢()ما تتسع له القدرة وال يبلغ استغراقها: يف اللغة( فهو)١()ما يسع اإلنسان فيطيقه :الوسع(و
  .    )٣()الوسع فوق الطاقة: القدرة؛ فلهذا قيل

وأمـا  ...يقدر اإلنسان عليه يف حال السعة والسهولة ال يف حال الضيق والشدة معىن الوسع ما(وعلى هذا فـ
  .  )٤()أقصى الطاقة يسمى جهدا ال وسعا، وغلط من ظن أن الوسع بذل اهود

اسم ملن كان قادرا علـى  (، فهي )٥()أطقت الشيء إطاقة وطاقة: مصدر مبرتلة اإلطاقة، يقال(فهي الطاقةوأما 
وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة : ، أي١٨٤: البقـرة  ��m��s������r��ql:ة واملشقة، فقولهالشيء مع الشد

  .)٦()واملشقة

إن أصله من الكَلَف؛ وهو األثر علـى  : وقيل. كَلَّفَه األمر فتكَلَّف وكَلف: اإللزام، يقال(فهو التكليفوأما 
، وعلـى هـذا   )٧()ألزمه ما يظهر فيه أثـره : أن يبين فيه أثره، وكَلَّفَه اجتهد: الوجه من السواد؛ فمعىن تكَلَّف األمر

  .)٨()التكليف عبارة عن إلزام ما يف فعله كلفة ومشقة(فـ

إذا تبني هذا فإن للرازي يف القدرة من حيث مقارنتها للفعل أو سـبقها لـه، وصـالحيتها للضـدين أوال؛     
  :)٩(اجتاهني

  . ي إىل أن القدرة تكون مع الفعل ال قبله، وأا ال تصلح للضدينذهب فيه الراز :االجتاه األول

،  )٢()القدرة ال تصلح للضدين خالفًا للمعتزلة(: ، ويقول)١( )القدرة مع الفعل، خالفًا للمعتزلة(: يقول الرازي
  .  )٣()ال تثبت املُكنة من الفعل والترك(:ويقول

                                           

 ). ١٢٠ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٢٠ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٦١ص٢٩ج١٠مج(،)٢٢٧ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري:وانظر). ١٢٠ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٣(
 ).  ١٠٨ص٢٣ج٨مج(،)١٦١ص٨ج٣مج(،)١٣٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر).٧٩ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٨٤ص٦ج٢مج(سري الكبريالتف)٥(
 ). ١٤٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر). ٧٩ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ١٣٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٢٠ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٧(
 ).  ١٧٤ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري:وانظر). ٢٦ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٨(
 .٥٣٤المية والفلسفية، للزركانفخر الدين الرازي وآراؤه الك: انظر) ٩(
، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني وبذيله تلخيص احملصل، ٢٥٤-٢٥٣مكتبة دار التراث،. احملصل ط)١(

 . ٣/١٢، املطالب العالية٣٣، مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر١٦١لوامع البينات: ، وانظر١٠٦-١٠٥
، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملـتكلمني وبذيلـه تلخـيص    ٢٥٥-٢٥٤مكتبة دار التراث، . احملصل ط)٢(

 .٣/١٢، املطالب العالية١٠٧احملصل،
 . ٢/٤٠٣احملصول يف علم األصول ) ٣(
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��m���c��b��a���p����o��n��m��l��k��j��i��������h��g���f��e��d:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل 

��r��ql احتج األصحاب بقوله(، ١٠١ – ١٠٠: الكهف:��m��r��q���p����o��nl  على أن االستطاعة  ١٠١: الكهـف ،
  .)١()مع الفعل؛ وذلك ألم ملا مل يسمعوا مل يستطيعوا

��m�����Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò������å��ä��ã����â���á��àß����������Þ��Ý��Ü���Û���ÚÙ:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

�� �æl أكساب العباد بأسرها معلومة هللا تعاىل، وخالف املعلوم ممتنع الوقوع، وإذا كان كذلك فكل ما علم (،٤٢: الرعد
علـى  فال قدرة للعبـد  اهللا وقوعه فهو واجب الوقوع، وكل ما علم اهللا عدمه كان ممتنع الوقوع، وإذا كان كذلك 

  . )٢()فكان الكل من اهللا تعاىل الفعل والترك

ذهب فيه الرازي إىل أن القدرة كما تكون مع الفعل وال تصلح للضدين، فهي أيضا تكون قبل : االجتاه الثاين
   . الفعل وتصلح للضدين

 توجد إال قبل ال: ، وقالت املعتزلة)٣(االستطاعة ال توجد إال مع الفعل: قال أبو احلسن األشعري(:يقول الرازي
أن القدرة اليت هي عبارة عن سالمة األعضاء وعن املزاج املعتدل فإا حاصلة قبل حصـول  : واملختار عندناالفعل، 

الفعل، إال أن هذه القدرة ال تكفي يف حصول الفعل البتة، فإذا انضمت الداعية اجلازمة إليها صارت تلك القدرة مع 
ا مقتضيموع؛ ألن املؤثر التام هذه الداعية اجلازمة سببا للفعل املعني، مث إن ذلك الفعل جيب وقوعه مع حصول ذلك ا

  .ال يتخلف عند األثر البتة

: االستطاعة قبل الفعل صحيح من حيث إن ذلك املزاج املعتدل سابق، وقول من يقول: قول من يقول: فنقول
والداعي الذي هو املؤثر التام جيب حصول الفعل  االستطاعة مع الفعل صحيح من حيث إن عند حصول جمموع القدرة

   . )٤()معه

إن كان املراد مـن ذلـك املـزاج     :وعندي، )١(القدرة ال تصلح للضدين: قال أبو احلسن األشعري(:ويقول
املعتدل، وتلك السالمة احلاصلة يف األعضاء فهي صاحلة للفعل والترك، والعلم به ضروري، وإن كان املراد منـه أن  

ة ما مل تنضم إليها الداعية اجلازمة املرجحة فإا ال تصري مصدرا لذلك األثر، وإن عند حصول اموع ال تصلح القدر
  .  )٢()للضدين فهذا حق

                                           

 ). ١٧٣ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)١(
-٥٢ص٢٤ج٨مـج (،)١٥٢ص٢١ج٧مـج (،)٦٤-٦٣ص١٥ج٥مـج (التفسري الكبري: وانظر). ٦٨ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٢(

 ). ٣٠ص٢٧ج٩مج(،)٥٣
 . ٩٨-٩٢اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع: انظر) ٣(
 . ٨٩-٨٨معامل أصول الدين) ٤(
 . ٩٤اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع: انظر)١(
، )١٩٣ص١٣ج٥مج(، )١٤٠ص٧ج٣مج(، )١٠٠ص٢ج١مج(، )٢٥٣ص١ج١مج(التفسري الكبري : وانظر. ٨٩معامل أصول الدين) ٢(
 . ٣٣، القضاء والقدر٩/١١، املطالب العالية)٩٢ص٢٧ج٩مج(، )٤٧ص٢٧ج٩مج(
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إن كانـت  : وعلى كال االجتاهني السابقني رتب الرازي اجلرب ونفي االختيار، حيث قرر أن قادرية العبـد 
 ملرجح من اهللا، وهو اجلرب، وإن كانت قادرية العبد ال تصـلح للفعـل   تصلح للفعل والترك، مل يترجح الفعل إال

  .)١( !والترك فحينئذ يكون اجلرب ألزم

وإذا ثبت اجلرب ونفي االختيار على كال االجتاهني عند الرازي فقد ثبت تكليف ما ال يطاق، ومن هنا يأيت  
  .ذكر موقف الرازي من مسألة التكليف مبا ال يطاق

جيوز ورود األمر مبا ال يقـدر عليـه املكلـف    (:أن التكليف مبا ال يطاق جائز بل واقع، يقول يرى الرازي
تكليف ما ال يطاق (:، ويقول)٤()التكليف مبا ال يطاق واقع(:، ويقول)٣()تكليفه ما ال يطاق جائز(:، ويقول)٢()عندنا
 .   )٥()واقع

فوجب الرجوع فيهـا إىل دليـل   ! دلة النقلية فيها متعارضةوقد زعم أن هذه املسألة من املسائل اليقينية، واأل
، فاستدل على وقوع التكليف مبا ال يطاق باألدلة العقلية اعتمادا، وباألدلة النقلية اعتضادا، وفيما يلي إيـراد  )٦(العقل
  :ذلك

  :أدلة الرازي العقلية على وقوع التكليف مبا ال يطاق: أوالً
  ..ل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجهدلّت الدالئ: (يقول الرازي

أن من مات على الكفر ينبئ موته على الكفر أن اهللا تعاىل كان عاملًا يف األزل بأنه ميوت على  :احلجة األوىل - ١
الكفر وال يؤمن قط، فكان العلم بعدم اإلميان موجودا، والعلم بعدم اإلميان ينايف وجود اإلميان على ما قررناه 

تكليفًا بينة بنفسها، فكان تكليفه باإلميان مع حصول العلم بعدم اإلميان  )١()مقدمة(ضع، وهو أيضا يف موا
 ... باجلمع بني النقيضني

أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي، وتلك الداعية خملوقة هللا تعاىل، ومىت كـان  : احلجة الثانية - ٢
 .. األمر كذلك كان تكليف ما ال يطاق الزما

                                           

، األربعـني  )أ/٢٢٧ل(، امللخص يف احلكمة واملنطق، للـرازي ٨٤-٨٣، النبوات وما يتعلق ا )٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: انظر)١(
  .٣٢٨دار اجليل، أسرار الترتيل وأنوار التأويل.،ط٢٢١

 . ٢/٣٩٣احملصول يف علم األصول) ٢(
 ). ١٤٥ص١٤ج٥مج(،)٢١١ص٥ج٢مج(،)٨٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري: وانظر). ٦٥ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري) ٣(
 . ٣/٣٠٥املطالب العالية) ٤(
ب احملصـل،  ، كتـا ٣٣، مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر)١٧٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر. ٣٥املعامل يف أصول الفقه) ٥(

 ).   أ/٦٧ل-ب/٦٦ل/٢(، اية العقول٢٠٢مكتبة دار التراث، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل. ، ط٤٧٩
 . ٤٠٠-٢/٣٩٩، احملصول يف علم األصول)١٧٦ص٧ج٣مج(،)١٤١-١٤٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: انظر) ٦(
 . ٧/١٥١فكردار ال. ، والتصحيح من ط)مقدم(يف األصل) ١(
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أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيني أو حال رجحان أحدمها، فإن كان : احلجة الثالثة - ٣
األول فهو تكليف ما ال يطاق؛ ألن االستواء يناقض الرجحان، فإذا كلف حال حصول االستواء بالرجحان 

ممتنع، وإن وقع التكليف بالراجح فقد كلف باجلمع بني النقيضني، وإن كان الثاين فالراجح واجب واملرجوح 
 . فقد وقع بالواجب، وإن وقع باملرجوح فقد وقع باملمتنع

أنه تعاىل كلف أبا هلب اإلميان، واإلميان تصديق اهللا يف كل ما أخرب عنه، وهو مما أخرب أنه ال  :احلجة الرابعة  - ٤
 .  ال يطاقوذلك تكليف ما يؤمن، فقد صار أبو هلب مكلفًا بأن يؤمن بأنه ال يؤمن، 

العبد غري عامل بتفاصيل فعله، ألن من حرك أصبعه مل يعرف عدد األحيان اليت حرك أصبعه : احلجة اخلامسة - ٥
فيها؛ ألن احلركة البطيئة عبارة عند املتكلمني عن حركات خمتلطة بسكنات، والعبد مل خيطر بباله أنه يتحرك 

سكن، وإذا مل يكن عاملًا بتفاصيل فعله مل يكـن   يف بعض األحيان ويسكن يف بعضها، وأنه أين حترك وأين
موجدا هلا؛ ألنه مل يقصد إجياد ذلك العدد املخصوص من األفعال، فلو فعل ذلك العدد دون األزيـد ودون  

كان تكليف األنقص فقد ترجح املمكن ال ملرجح وهو حمال، فثبت أن العبد غري موجد فإذا مل يكن موجدا 
  .)١()ما ال يطاق الزما

إنه تعاىل أخرب عن أيب جهل أنه ال يؤمن، فلو صدر عنه اإلميان، انقلب اخلرب الصـدق  (  :احلجة السادسة - ٦
 .  )٢()كذبا، وذلك حمال، واملفضي إىل احملال حمال

 . )٣()أفعال العبد خملوقة هللا تعاىل، وإذا كان كذلك كان التكليف تكليف ما ال يطاق(أن  :احلجة السابعة - ٧
األمر قد وجد قبل الفعل، والقدرة غري موجودة قبل الفعل، فاألمر قد وجد ال عند قـدرة،  (: ةاحلجة الثامن - ٨

أما أن األمر قد وجد قبل الفعل؛ فألن الكافر مكلف باإلميان، وأما أن القـدرة   :وذلك تكليف ما ال يطاق
ق إما املوجود، وإما املعدوم؛ غري موجودة قبل الفعل؛ فألن القدرة صفة متعلقة، فال بد هلا من متعلق، واملتعل

وحمال أن يكون املعدوم متعلق القدرة؛ ألن العدم نفي حمض مستمر، والنفي احملض يسـتحيل أن يكـون   
مقدورا، واملستمر ميتنع أيضا أن يكون مقدورا، فالنفي املستمر أوىل أن ال يكون مقـدورا، وإذا ثبـت أن   

ا حمضا، فلما ثبتمتعلق القدرة ال ميكن أن يكون عدمأن القدرة ال بد هلا : ا ثبت أنه ال بد أن يكون موجود
 .)١( )من متعلق، وثبت أن املتعلق ال بد وأن يكون موجودا، ثبت أن القدرة ال توجد إال عند وجود الفعل

لزم العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده أو قبل وجوده، واألول حمال، وإال  (: احلجة التاسعة - ٩
والثاين حمال؛ ألن القدرة يف الزمان املتقدم إما أن يكون هلا أثـر يف الفعـل أو ال   . إجياد املوجود وهو حمال

تأثري القدرة يف املقدور حاصل يف الزمان األول، ووجود املقـدور  : يكون، فإن كان هلا أثر يف الفعل فنقول
غاير لوجود املقدور، واملؤثر إما أن يـؤثر يف ذلـك   غري حاصل يف الزمان األول، فتأثري القدرة يف املقدور م

                                           

 ). ١٤١-١٤٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 . ٢/٣٤٣، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٢٣١، القضاء والقدر٩/٢٦٣املطالب العالية) ٢(
 . ٢/٤٠٤احملصول يف علم األصول) ٣(
 . ٢/٤٠٥احملصول يف علم األصول) ١(



- ٥٣٢  - 

 

وإن كان الثاين كان . املغاير حال وجوده أو قبله، فإن كان األول لزم أن يكون موجدا للموجود وهو حمال
الكالم فيه كما تقدم ولزم التسلسل، وإن مل يكن هلا أثر يف الزمان املتقدم، وثبت أيضا أنه ليس هلا يف الزمان 

لوجود الفعل أثر، استحال أن يكون هلا أثر يف الفعل البتة، وإذا مل يكن هلا أثر البتة استحال أن تكون  املقارن
 . )١()للعبد قدرة على الفعل البتة

إما أن يتوجـه  : ، فنقول١٩: حممد �m��á���à���ß�����Þ�����Ý��Ül:أن اهللا تعاىل أمر مبعرفته يف قوله(: احلجة العاشرة - ١٠
الثاين حمال؛ و..ف باهللا تعاىل، أو غري العارف به، واألول حمال؛ ألنه يقتضي حتصيل احلاصلاألمر على العار

ألن غري العارف باهللا تعاىل ما دام يكون غري عارف باهللا تعاىل استحال أن يكون عارفًا بأن اهللا تعاىل أمـره  
ىت استحال أن يعرف أن اهللا تعاىل بشيء؛ ألن العلم بأن اهللا تعاىل أمره بشيء مشروط بالعلم باهللا تعاىل، وم

أمره بشيء كان توجيه األمر عليه يف هذه احلالة توجيها لألمر على من يستحيل أن يعلم ذلك األمر، وذلك 
  . )٢()عني تكليف ماال يطاق

  : أدلة الرازي النقلية على أن التكليف مبا ال يطاق واقع: ثانيا
   :اقع وجوهالذي يدل على أن التكليف مبا ال يطاق و(  - ١

�m��E��D�����C��B�����A: إنه تعاىل أخرب عن أقوام معينني أم ال يؤمنون البتـة فقـال  : احلجة األوىل

��L��K���J������I����H��G��Fl ـا ٦: البقرةوقال أيض ،:��m��}��|��{��z�����y��x��w��v��ul  ٧: يـس ،
��m��á:، إىل قوله١١: املدثر ��m��Ç��Æ��Å��Ä��Èl:، وقال١: املسد ��m}��|��{��z��y��xl:وقال

���ã��âl إنه تعاىل أخرب عن شخص معني أنه ال يؤمن قط، فلو صدر : وإذا ثبت هذا فنقول، ١٧: املدثر
منه اإلميان لزم انقالب خرب اهللا تعاىل الذي هو الصدق كذبا، والكذب على اهللا حمال، واملفضي إىل احملال 

  .لتكليف به تكليف باحملالفاحمال، فصدور اإلميان منه حمال، 
وهو أنه تعاىل ملا علم منه أن ال يؤمن، كان صدور اإلميان منه يستلزم : وقد يذكر هذا يف صورة العلم 

  .فالتكليف تكليف باحملالانقالب علم اهللا تعاىل جهالً، ومستلزم احملال حمال، 

                                           

 . ٤٠٦-٢/٤٠٥احملصول يف علم األصول) ١(
، )١٥٣ص٨ج٣مـج (، )١٢٥ص٤ج٢مـج (، )٤٨-٤٢ص٢ج١مـج (التفسري الكـبري : وانظر. ٢/٤٠٦احملصول يف علم األصول) ٢(
ــج( ــج(، )١٨٨ص٧ج٣م ــج(، )١٦٨ص١٠ج٤م ــج(، )٢٠٦ص١٢ج٤م ــج(، )٢٠٨-٢٠٧ص١٢ج٤م ، )١٩٨ص١٣ج٥م
ج٩مج(،)٢٣٥ص٢٦ج٩مج(،)٩ص٢٥ج٩مج(،)١٦٢ص٢٤ج٨مج(،)٢٢١ص١٧ج٦مج(،)٤٩ص١٧ج٦مج(،)١٤٤ص١٥ج٥مج(

١١مج(،)١٤٦ص٣٢ج١١مج(،)٢٣٩ص٣٠ج١٠مج(،)٢٣٧ص٢٩ج١٠مج(،)٦٥ص٢٨ج١٠مج(،)١١٩ص٢٧ج٩مج(،)٣٠ص٢٧
، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتـاب  ٢٣٣-٢٣١، القضاء والقدر٢٧٠-٩/٢٦٧، املطالب العالية)١٧١ص٣٢ج

، احملصول يف ٣٦-٣٥، املعامل يف أصول الفقه)ب/١٤٩-أ/١٤٧ل/١(، اية العقول٩١، معامل أصول الدين٣٤٧-٢/٣٤٣املطالب العالية
دار اجليـل، كتـاب   . ، ط٢٢٧-٢٢٥، األربعني يف أصول الدين٣٣، مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر٤٠٨-٢/٣٩٣علم األصول

شـارة يف علـم   ، اإل٢٠٢مكتبة دار التراث، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتـاب تلخـيص احملصـل   . ، ط٤٧٩احملصل، 
 ).   أ/٦٧ل-ب/٦٦ل/٢(، اية العقول١١٢-١٠٩الكالم
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مع العلم بعدم اإلميان؛ ألنه  وهو أن وجود اإلميان يستحيل أن حيصل :وقد نذكر هذا على وجه ثالث 
إمنا يكون علما لو كان مطابقًا للمعلوم، والعلم بعدم اإلميان إمنا يكون مطابقًا لو حصل عدم اإلميان، فلو 

لزم اجلمع بني النقيضني وهو حمال، فاألمر بتحصيل اإلميـان مـع   وجد اإلميان مع العلم بعدم اإلميان 
ع بني الضدين، بل أمر باجلمع بني العدم والوجود، وكل ذلـك  حصول العلم بعدم اإلميان أمر باجلم

  .  حمال
وهو أنه تعاىل كلف هؤالء الذين أخرب عنهم بأم ال يؤمنون ألبتة باإلميان، : ونذكر هذا على وجه رابع

واإلميان معترب فيه تصديق اهللا تعاىل يف كل ما أخرب عنه، ومما أخرب به أم ال يؤمنون قط، فقد صـاروا  
   .وهذا تكليف باجلمع بني النفي واإلثباتمكلفني بأن يؤمنوا بأم ال يؤمنون قط، 

وهو أنه تعاىل عاب الكفار على أم حاولوا فعل شيء على خالف مـا  : وجه خامس ونذكر هذا على
، فيثبت أن ١٥: الفتح��mÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã �l:أخرب اهللا عنه فقال

تكوين ما أخرب اهللا تعاىل عن عدم تكوينه قصد لتبديل كالم اهللا تعاىل، وذلك مما قد ـى اهللا  القصد إىل 
عنه يف هذه اآلية، مث إن يف سائر اآليات أخرب اهللا تعاىل عنهم بأم ال يؤمنون البتة، فالقصد إىل حتصـيل  

كل بتحصيل اإلميان، فكان هـذا  اإلميان يكون قصدا إىل تبديل كالم اهللا، وذلك منهي عنه، مث إنه أمر ال
  . )١()وذلك تكليف ما ال يطاقمجعا بني األمر والنهي بالنسبة إىل الشيء الواحد، 

من األصحاب من متسك به يف أن (: ، فقال٢٨٦: البقـرة �mÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ë �l: استدل بقوله تعاىل - ٢
  .)٢()ه بالدعاء من اهللا تعاىلتكليف ما ال يطاق جائز إذ لو مل يكن جائزا ملا حسن طلب

والذي أود التأكيد عليه أن الرازي وإن ساق هذه اآليات يف معرض إثبات رأيه فإنه مل يأت ا كأدلة وحجج 
وإال فاألدلة  ،يف املسألة، بل كل ما هنالك أنه ساقها ليثبت أن يف الكتاب العزيز أدلة موافقة ألدلته العقلية، ومقررة هلا

  !!ال جيوز االعتماد عليها يف تقرير املباحث اليقينية -كما قرر-ةالسمعية ظني

وبعد إيراد طرفًا من أدلة الرازي العقلية والنقلية على إثبات وقوع التكليف مبا ال يطاق جتدر اإلشـارة إىل أن  
بل يرى أن القول  ،)١()تكليف ما ال يطاق الزم جلميع املسلمني(ابن اخلطيب بالغ يف إرساء ذلك، فزعم أن القول بـ

  .   )٢()!! تكليف ما ال يطاق الزم لكل أحد من العقالء(بـ

                                           

، ٥٩-٥٨، القضاء والقـدر ٤٨-٩/٤٧املطالب العالية: وانظر. ٣٠٦-٣/٣٠٥، املطالب العالية)٤٣-٤٢ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
 . ١١٤-١/١١٢دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية

، )١٨٨ص٧ج٣مـج (، )١٤٥ص٧ج٣مـج (، )١٢٥ص٤ج٢مـج (التفسـري الكـبري  : وانظر). ١٤٧ص٧ج٣مج(الكبري التفسري)٢(
 ).  ١٤٦ص٣٢ج١١مج)(٢٠٦ص١٢ج٤مج(،)١٥ص٨ج٣مج(
 . دار اجليل. ، ط٢٢٧األربعني يف أصول الدين: وانظر. ١١٢اإلشارة يف علم الكالم) ١(
 . دار اجليل. ، ط٢٢٧يناألربعني يف أصول الد: وانظر. ١٠٩اإلشارة يف علم الكالم) ٢(
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، وطعن يف تعذيب الكـافر  أل وملا كان من املقرر أن القول بوقوع التكليف مبا ال يطاق طعن يف حكمة اهللا
  ! على كفره، فما جواب الرازي عن ذلك؟

 ��m��´��³��²l:عنه فقال عند تفسري قوله تعـاىل الواقع أن الرازي طرح على نفسه هذا السؤال مث أجاب 

إذا ... كيف يكون هذا العذاب البالغ يف الشدة الغري املتناهي حبسب املدة وفاقًا  لإلتيـان بـالكفر  : فإن قيل(،٢٦: النبأ
التكليـف  علم اهللا بعدم إميام حاصالً ووجود إميام مناف بالذات لذلك العلم، فمع قيام أحد املتنافيني كان ..كان

بإدخال املنايف الثاين يف الوجود ممتنعا لذاته وعينه، ويكون تكليفًا باجلمع بني املتنافيني، فكيف يكون مثل هذا العذاب 
  .)١()يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد: قلنا! الشديد الدائم وفاقًا ملثل هذا اجلرم؟

كاليف كلها تكليف ما ال يطاق، وذلك مل يقل به يقتضي أن الت..هذا(:وقال يف معرض رده على قول املعتزلة
  ؟!أحد

  . )٢()!!الدالئل القطعية العقلية ال تدفع بأمثال هذه الدوافع :قلنا

مدار كالمكم يف هذه الشبهات على حرف واحد، وهو أن التكاليف كلها تكاليف مبا ال يطاق، فـال  (:وقال
إال أنا ! مل كلفت عبادك؟: هذه الشبهات إىل أنه يقال له تعاىل فريجع حاصل! جيوز من احلكيم أن يوجبها على العباد

  .  )٣()قد بينا أنه سبحانه ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

لو جاز تكليف العبد مبا ال : مثل قوهلم. )٥(من الوجوه راجع إىل هذا األصل )٤(اعلم أن أكثر ما ذكروه(:وقال
لو جاز مثل هذا : ال جيوز من احلكيم أن خيلق شتم نفسه، وأيضا: ات، وأيضاقدرة عليه؛ جلاز إرسال الرسل إىل اجلماد

فإن هذه الكلمات . قف يف اهلواء: التكليف؛ جلاز أن يقيد يديه ورجليه، ويلقيه من شاهق اجلبل، مث يضربه، ويقول له
بنـاء  (إن هذا الكالم : ، فيقال)يرجع حاصلها إىل أا قبيحة يف العقول، فإذا نازعنا يف هذا األصل، فقد سقط الكل

  . )٢())١(احلسن والقبح العقليني، وذلك باطل على ما سيأيت تقريره إن شاء اهللا

                                           

 ). ١٦ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري) ١(
 . ٢/٣٩٩احملصول يف علم األصول) ٢(
 ). ١٥٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٣(
 . يقصد املعتزلة )٤(
 . يقصد احلسن والقبح العقليني )٥(
 . من هذا البحث٦٥٣-٦٤٢صفحة: راجع )١(
 .   ٢/٣٤٨اسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية ،  در٢٣٣، القضاء والقدر٩/٢٧١املطالب العالية )٢(
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عندنا حيسن من اهللا تعاىل كل شيء سواء كان ذلك تكليف ما ال يطاق أو غريه؛ ألنه تعـاىل خـالق   (:وقال
  . )١()مالك، واملالك ال اعتراض عليه يف فعله

أن املعتزلة ال جيوزون تكليف ما ال يطاق، وأنكر عليهم، وأفسد استدالالم بأدلته العقلية اليت وقد بين الرازي 
بينـا بالـدالئل   (و قد  )٣()إنه ال جيوز: ال ميتنع تكليف ما ال يطاق، وقالت املعتزلة: )٢(قال أهل السنة(:قررها، يقول

  .)٤()إنه تعاىل ال يفعل ذلك: وذلك يبطل قوهلم العشرة أنه تعاىل كلف مبا ال يطاق،

هذا  )٥(قال القاضي(، ٢٨: النساء ��m��X��W��V��U��TS����R��Q��P��Ol:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  . )٦()أنه معارض بالعلم والداعي: واجلواب. ألنه أعظم وجوه التثقيل على أن تكليف ما ال يطاق غري واقع؛.. يدل

��m���}��|��{��z��yx��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��~l ؛ ألن عدم إرسال الرسل إذا على أن تكليف ما ال يطاق غري جائز..تدل هذه اآلية:..قالت املعتزلة(، ١٦٥: النساء
  .)٧()ماملعارضة بالعل :وجوابهكان يصلح عذرا فبأن يكون عدم املكنة والقدرة صاحلًا ألن يكون عذرا كان أوىل، 

فهذا : قالت املعتزلة(، ١٢٩: النساء��mi��h��g��f����e��d���c��b �l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
وقد ذكرنا أن اإلشكال الزم عليهم يف العلـم ويف  . )٨(أن تكليف ما ال يطاق غري واقع، وال جائز الوقوعيدل على 

  .)٩()الدواعي

�mC��B��A�������S��R��QP��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D :عند تفسريه لقوله تعاىل ويقول

��]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl  ملا دلت هذه اآلية على أنه تعـاىل مل  : قال أبو علي اجلبائي(، ٦٦: النسـاء
يـة  هذا الزم عليك؛ ألن ظاهر اآل :فيقال له. يكلفهم ما يغلظ ويثقل عليهم فبأن ال يكلفهم ما ال يطيقون كان أوىل

يدل على أنه تعاىل إمنا مل يكلفهم ذه األشياء الشاقة ألنه لو كلفهم ا ملا فعلوها، ولو مل يفعلوها لوقعوا يف العذاب، 

                                           

مكتبة دار التراث، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب . ، ط٤٧٩كتاب احملصل، : وانظر). ٨٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
 . ٦١، املسائل اخلمسون٩٥، معامل أصول الدين٢٠٢تلخيص احملصل

 !قصد األشاعرةي) ٢(
 . ٩١معامل أصول الدين) ٣(
 . ٢/٣٤٧، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية٢٣٣، القضاء والقدر٩/٢٧١املطالب العالية) ٤(
 . ١٨٢-١/١٨١متشابه القرآن: يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، انظر قوله) ٥(
 ). ٦٨ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري) ٦(
 ). ١١١ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٧(
 . ٢٠٨-١/٢٠٧متشابه القرآن: انظر) ٨(
 ). ٦٧ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٩(
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مث إنه تعاىل علم من أيب جهل وأيب هلب أم ال يؤمنون، وأم ال يستفيدون من التكليف إال العقاب الدائم، ومع ذلك 
  .)١()!له جوابا عن هذا فهو جوابنا عما ذكرتفإنه تعاىل كلفهم، فكل ما جتع

¢��£��¤���¥��¦����§��¨��©���������m��±��°��¯®���¬��«��ª:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��³��²l ربة يف أن اهللا تعاىل كلف العبد مبا ال يقـدر  : قال اجلبائي(، ٤٢: األعرافهذا يدل على بطالن مذهب ا
م يف ذلك، وإذا ثبت هذا األصل بطل قوهلم يف خلق األعمال؛ ألنه لو كان خالق أعمـال  عليه؛ ألن اهللا تعاىل كذ

العباد هو اهللا تعاىل لكان ذلك تكليف ما ال يطاق؛ ألنه تعاىل إن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه فذلك تكليفه مبا 
مل خيلق من ذلك الفعل فيه كان ذلـك  ال يطاق؛ ألنه أمر بتحصيل احلاصل وذلك غري مقدور، وإن كلفه به حال ما 

  .أيضا تكليف ما ال يطاق؛ ألن على هذا التقدير ال قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل وحتصيله

وأيضا إذا ثبت هذا األصل ظهر أن االستطاعة قبل الفعل، إذ لو كانت حاصلة مع الفعل، والكـافر ال  : قالوا 
فكان هذا تكليف ما ال يطاق، وملا دلت هذه اآلية على نفي التكليف مبـا ال  قدرة له على اإلميان مع أنه مأمور به، 

  .  يطاق ثبت فساد هذين األصلني

وهذا اإلشكال أيضا وارد عليكم؛ ألنه تعاىل يكلف العبد بإجياد الفعل حـال اسـتواء   : أنا نقول: واجلواب
، واألول باطل؛ ألن اإلجياد ترجيح جلانب الفعل، الدواعي إىل الفعل والترك، أو حال رجحان أحد الداعيني على اآلخر

والثاين باطل؛ ألن حال حصول الرجحان كان احلصول واجبا، فـإن  . وحصول الترجيح حال حصول االستواء حمال
وقع األمر بالطرف الراجح كان أمرا بتحصيل احلاصل، وإن وقع بالطرف املرجوح كان أمرا بتحصيل املرجوح حال 

فيكون أمرا باجلمع بني النقيضني، وهو حمال، فكل ما جتعلونه جوابا عن هذا السؤال فهو جوابنا عن  كونه مرجوحا،
  . )٢()كالمكم

��m��~��}��|����{��z��y��x��w��v��u���t��s��r:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

���a��`��_l ألنه تعاىل أخرب  يوجد؛ دلت اآلية على أن تكليف ما ال يطاق ال: قالت املعتزلة(، ٦: املائدة
ملا كـان  : قال أصحابنا. )١(أنه ما جعل عليكم يف الدين من حرج، ومعلوم أن تكليف ما ال يطاق أشد أنواع احلرج

  . )٢()خالف املعلوم حمال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا

ورفع احلرج عنه معارضتها  ومن هنا فقد كان موقف ابن اخلطيب من النصوص الدالة على التيسري على املكلف
سـلمنا أن مـا   (: بأدلته العقلية اليت قررها، ومن مث محلها على التأويل؛ يقول يف معرض رده على من عارضه بقوله

                                           

 ). ١٦٨ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٧٩ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 . ١/٢١٦، متشابه القرآن١٠٧ترتيه القرآن عن املطاعن: انظر) ١(
 ). ١٧٦ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
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��m���{��z:، وقوله ٢٨٦: البقرة��m¬��«��ª��©���¨��§ �l:قوله تعاىل..ذكرمتوه يدل على قولكم، ولكنه معارض بـ
¡������~��}���| �lطاق؟ ٧٨: احلجوأي حرج فوق التكليف مبا ي ،..!  

إن تلك الظواهر مؤولة، وال حاجة إىل تعـيني  ..القواطع العقلية ال تعارضها الظواهر النقلية، بل:..واجلواب 
  . )١()تأويلها

وقد سرى على منهجه هذا يف تفسريه؛ فبين أنه ال بد وأن تكون اآلية الدالة على رفع احلرج واملشقة على 
، والتيسري يف التكليف مؤولة، مث ذكر أربعة أوجه لتأويلها؛ ضعف الوجه الرابع منها، وصـوب الوجـه   املكلف

بل قال -أن اآلية مؤولة يف اجلملة، وال حاجة إىل تعيني تأويلها، وأقر الوجه الثاين والثالث: األول؛ والذي يرى فيه
ا هو إعالم، وهو يف حق الكافر ليس تكليفًا حقيقيا، أن التكليف إمن: والذي يرى يف أحدمها: -ما يف موطن آخر

أن من مات على الكفـر  : ، ويرى يف اآلخر!!بل إعالم برتول العقاب به يف الدار اآلخرة، وإشعار بأنه خلق للنار
  !!علم أن شرط التكليف كان زائالً عنه حال حياته، لقيام املانع به؛ والذي هو علم اهللا تعاىل السابق فيه

دلّت الدالئل العقلية على وقوع ( ،٢٨٦: البقرة��m¬��«��ª��©���¨��§ �l:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل   
مث ذكـر  ..)٢()فوجب املصري إىل تأويل هذه اآليـة ] يقصد وقوع التكليف مبا ال يطاق[التكليف على هذا الوجه؛

وه عقلية قطعية يقينية يف هذا الباب؛ فعلمنـا  فهذه وج(:حججه العقلية الدالة على وقوع تكليف ما ال يطاق مث قال
؛ أنه قد ثبت أنه مىت وقع التعارض من القاطع العقلي وهو األصوب: األول: وفيه وجوه ال بد لآلية من التأويل أنه

والظاهر السمعي فإما أن يصدقهما وهو حمال؛ ألنه مجع بني النقيضني، وإما أن يكذما وهو حمـال؛ ألنـه إبطـال    
، وإما أن يكذب القاطع العقلي ويرجح الظاهر السمعي؛ وذلك يوجب تطرق الطعن يف الدالئل العقلية، ومىت النقيضني

كان كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن، وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح يف الدليل العقلي والدليل السمعي 
فبهذا الطريق علمنا أن هلذه ..ظاهر السمعي على التأويلمعا، فلم يبق إال أن يقطع بصحة الدالئل العقلية، وحيمل ال

   !!اآلية تأويالً يف اجلملة سواء عرفناه أو مل نعرفه، وحينئذ ال حيتاج إىل اخلوض فيه على سبيل التفصيل

هو أنه ال معىن للتكليف يف األمر والنهي إال اإلعالم بأنه مىت فعل كذا فإنه يثـاب،   :الوجه الثاين يف اجلواب
فإذا وجد ظاهر األمر فإن كان املأمور به ممكنا، كان ذلك أمرا وتكليفًا يف احلقيقة، وإال ىت مل يفعل فإنه يعاقب، وم

   . )١(!!مل يكن يف احلقيقة تكليفًا، بل كان إعالما برتول العقاب به يف الدار اآلخرة، وإشعارا بأنه إمنا خلق للنار

                                           

 . ٤٠٠-٢/٣٩٧احملصول يف علم األصول) ١(
 ). ١٤٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
إذا جوزمت األمـر باحملـال فلـم ال    (يف أقوال الرازي ما يؤيد هذا الوجه، إذ يقول يف معرض إيراده للجاجه مع املعتزلة وجوابه عنهم) ١(

حاصل األمر باحملال عندنا هو اإلعالم برتول العقـاب،  : قلنا:...واجلواب !جتوزون أمر اجلمادات وبعثة الرسل إليها وإنزال الكتب عليها؟
 . ٤٠٠-٢/٣٩٧احملصول يف علم األصول!!)وذلك ال يتصور إال يف حق الفاهم
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أن اهللا تعاىل علم منه أنه ميوت على الكفر دام مل ميت، وأنا ال ندري وهو أن اإلنسان ما  :واجلواب الثالث
أو ليس كذلك، فنحن شاكون يف قيام املانع، فال جرم نأمره باإلميان وحنثه عليه، فإذا مات على الكفر علمنا بعد 

قول طائفة من قدماء موته أن املانع كان قائما يف حقه، فتبني أن شرط التكليف كان زائالً عنه حال حياته، وهذا 
  . )١(!!أهل اجلرب

، ليس قول اهللا تعاىل بل هو قـول  ٢٨٦: البقـرة ��m¬��«��ª��©���¨��§ �l:أنا بينا أن قوله: اجلواب الرابع
وذلك ألن اهللا تعاىل ملا حكاه عنهم يف معرض املدح هلم والثناء عليهم،  إال أن هذا ضعيف؛. املؤمنني، فال يكون حجة

م وجب أن يكونوا صادقني يف هذا الكالم، إذ لو كانوا كاذبني فيه ملا جاز تعظيمهم بسببه، فهـذا  فبسبب هذا الكال
  . )٢()أقصى ما ميكن أن يقال يف هذا املوضع

بقي أن أشري إىل أن الرازي ومع سعيه احلثيث إلثبات وقوع التكليف مبا ال يطاق بكل ما أويت من قـوة،  
  :قوهلم إال أنك جتدهوهجومه على املعتزلة وانتقاده ل

، خمالفًا بـذلك  )٣(يعرض قول املعتزلة يف االستطاعة والتكليف مبا ال يطاق دون أدىن اعتراض عليه -١
  !. )٤(عادته

  !على جواز تكليف ما ال يطاق -يعين األشاعرة-يضعف استدالل األصحاب -٢

��m�l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a��`�����m:يقول عند تفسـريه لقولـه تعـاىل   
��o��nl من الناس من متسك بقوله تعاىل(، ٣١: البقرة:��m��k��j��il على جواز تكليف ما ال ٣١: البقرة ،

                                           

التفسـري  . )العلـم مانعـا للعبـد عـن الفعـل      ( كـان :السابق أل يف أقوال الرازي ما يؤيد هذا الوجه، إذ يقول عن علم اهللا) ١(
 ).  ١٠٩ص٩ج٣جم(الكبري

 ). ١٧٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٤٢-١٤٠ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
، )٢٨ص٢٢ج٨مـج (، )٩٦ص١٤ج٥مـج (، )١٢٠ص٦ج٢مج(، )٨٢-٨١ص٥ج٢مج(،)٣١ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: انظر) ٣(
 ). ٢١٧ص٢٩ج١٠مج(
التفســري :انظــر أن يضــع قــول املعتزلــة مث يــرد عليــه،     -١وقــد جــرت عادتــه يف التفســري   ) ٤(

ــبري ــج(الك ــج(،)١٠٨ص٣ج١م ــج(،)٩١ص٥ج٢م ــج(،)٥٣ص٦ج٢م ــج(،)١٤٢-١٣٩ص٧ج٣م -١٤٧ص٧ج٣م
ــج(،)١٤٩ ــج(،)١٥٣ص٨ج٣م ــج(،)١٣٤ص١٣ج٥م ــج(،)٢٣٥ص١٣ج٥م ــج(،)٦٤-٦٣ص١٥ج٥م -٧٢ص١٦ج٦م
ــج(،)٧٣ ــج(، )٧٣ص٢٣ج٨م ــج(، )١٠٩ص٢٣ج٨م ــج(، )١٦٢ص٢٤ج٨م ــج(، )٩-٨ص٢٥ج٩م ، )٩٦ص٣٠ج١٠م

التفسـري  : انظـر  أقـواهلم ويـبني أن الـرد علـيهم قـد تقـدم،      أو يضع  -٢). ١٧١ص٣٢ج١١مج(،)٢٣٩ص٣٠ج١٠مج(
أو يضع أحد -٣). ٢٠٢ص٣١ج١١مج(،)١١١ص٣١ج١١مج(،)١٠٨ص٢٣ج٨مج(،)٢٦ص١٣ج٥مج(،)١٤٢ص٧ج٣مج(الكبري

-٤٢ص٢ج١مـج (التفسـري الكـبري  : انظـر  مث يردف القـول الثـاين بعـده،   -، واملعتزلة )األصحاب(أقصد األشاعرة -القولني
 ). ١٧٣ص٢١ج٧مج(،)١٢٥ص٤ج٢مج(،)٤٨
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؛ ألنه تعاىل إمنا استنبأهم مع علمه تعاىل بعجزهم على سبيل التبكيت، ويدل على ذلك قولـه  وهو ضعيف، )١(يطاق
  .)٢()٣١: البقرة ��m��o��n����m��ll:تعاىل

��m��VU��T���S��R��QP��O��N���M��L��K��J���I��H��G��F��E���D��C��B��A:فسريه لقوله تعاىلويقول عند ت

��u��t���s��rq��p��o��n��m��l��k��j���ih��g��f��e��d��cb��a��� �̀�_��^��]\���[��Z��Y��X��W
o��n��m���l��k����j�����i��h��g��fe��d��c��b��a���`��_��~��}|���{��z��y��xw����v���������x��w��vu��t��sr��q��p

���{��z��yl احتج بعضهم على تكليف ماال يطاق بأنه تعاىل قال(،٢٠: املزمل:��m� �Z��Yl لن تطيقوه ، : أي ،٢٠: املزمل
ما أطيق : بأن املراد صعوبته، ال أم ال يقدرون عليه، كقول القائل: وميكن أن جياب عنهمث إنه كان قد كلفهم به، 

  .)٣() فالن إذا استثقل النظر إليهأن أنظر إىل

  !!يضعف بعض املذاهب، واألقوال؛ ألنه يلزم منها تكليف ما ال يطاق -٣

  !!فتجده يبطل قول الرافضة يف األئمة املعصومني؛ ألنه يلزم منها تكليف ما ال يطاق

×��������mÖ��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç����Ù��Ø: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل 

���å��ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü�������Û��Úl أما محل اآلية على األئمة املعصومني على ما تقولـه  (،  ٥٩: النساء
ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة مبعرفتهم وقدرة الوصول إليهم، فلـو  : أحدها: الروافض ففي غاية البعد لوجوه

  .)٤(..)كليف ما ال يطاقأوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا ت

حنن نعترف (، ١١٩: التوبة ��m��j��i���h��g��f��e��d��c��bl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
ذلك املعصوم واحد : ، وأنتم تقولونذلك املعصوم هو جمموع األمة: بأنه ال بد من معصوم يف كل زمان، إال أنا نقول

وجب على كل واحد من املؤمنني أن يكون مع الصادقني، وإمنا ميكنه هذا الثاين باطل؛ ألنه تعاىل أ: منهم، فنقول
ذلك لو كان عاملًا بأن ذلك الصادق من هو؟، ال اجلاهل بأنه من هو؟، فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلـك  

علم هذا اإلنسان ، لكنا ال نعلم إنسانا معينا موصوفًا بوصف العصمة، والعلم بأنا ال نتكليف ما ال يطاق وأنه ال جيوز
���m:حاصل بالضرورة، فثبت أن قوله �j��i���h��gl ا بالكون مع شخص معني، وملا بطل ١١٩: التوبةليس أمر ،

الكون مع جمموع األمة، وذلك يدل على أن قول جمموع األمة حق وصواب، وال معىن لقولنا : هذا بقي أن املراد منه
  .)١()اإلمجاع إال ذلك

                                           

 .  ١١٢كتاب اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع: انظر)١(
 ). ١٧٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 ).  ١٨٦ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٤٦ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٢١ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)١(
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!! يقول إن توبة الزنديق مقبولة؛ ألا إن مل تكن مقبولة لزم تكليـف مـا ال يطـاق   وجتده يصحح قول من 
ال شك أنه مكلف  :الثاين:..أا مقبولة لوجوه: والصحيح! اختلف الفقهاء يف أن توبة الزنديق هل تقبل أم ال؟(:يقول

   .)٢)(١(..)قفلو مل تقبل لزم تكليف ما ال يطابالرجوع، وال طريق له إليه إال ذه التوبة، 

�:فيقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  !! وجتده يضعف أحد األقوال يف اآلية؛ ألنه يلزم منها تكليف ما ال يطاق
m�¯��®��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦¥��¤��£��¢¡������~��}���|���{��z��y��x��wv��u��t��s��r

��Ä�����Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½�����¼��»��º��¹�¸¶��µ��´��³���²��±��°����Æ���Ål ٧٨: احلج ،
��m��W:، كما أن قوله١٦: التغابن ��m���z��y��x��wl:أن هذه اآلية منسوخة بقوله..هل يصح ما نقل: السؤال الثالث(

��Z��Y��Xl  لقوله تعاىل هذا بعيد؛ ألن التكليف مشروط بالقدرة: اجلواب! ، منسوخ بذلك؟١٠٢: آل عمـران:�����m�m�m�m��§��§��§��§
¬��«��ª��©���¨¬��«��ª��©���¨¬��«��ª��©���¨¬��«��ª��©���¨ llll� وكيف وقد ! وجاهدوا يف اهللا على وجه ال تقدرون عليه؟: ،   فكيف يقول اهللا٢٨٦: البقـرة

: األنفـال  ��m��o��n���m��ll:كان اجلهاد يف األول مضيقًا حىت ال يصح أن يفر الواحد من عشرة مث خففه اهللا بقوله

  .)٣(!)إنه منسوخ؟: أفيجوز مع ذلك أن يوجبه على وجه ال يطاق، حىت يقال! ؟٦٦

يقرر أن الشخص يستحيل أن يكون مأمورا باالجتهاد إن خفيت األمارات بأسرها عليه، أو تعارضت وجتده 
  .)٤(!!)ألن االجتهاد من غري داللة وال أمارة تكليف ما ال يطاق وهو منفي(لديه وعجز عن الترجيح؛ 

ـ  ،)١()أن التكليف قط ما ورد إال مبا يف القدرة(يصرح وينص على  -٤ التكليـف مشـروط   (فـ
األمر بالعبادة وإن كان عاما لكل الناس، لكنه خمصوص يف حق من ال يفهم كالصيب (، و)٢()بالقدرة

                                           

 ). ١٦٢ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)١(
فأكثرهم ال ! ة الزنديق بعد القدرة عليه، فإذا عرف الزنديق ودفع إىل ويل األمر قبل توبته، فهل تقبل توبته؟اختلف الفقهاء يف قبول توب)٢(

يقبلها، وهو مذهب مالك، وأهل املدينة، ومذهب أمحد يف أشهر وأصح الروايتني عنه، وهو أحد القولني يف مذهب أيب حنيفة، ووجه يف 
توبته، وقول أكثر الفقهاء يف أن الزنديق إذا تاب بعد الرفع إىل اإلمام مل تقبل توبته، إمنا يريدون به  تقبل: مذهب الشافعي؛ والقول اآلخر
ال تقبل توبته حبيث خيلى بال عقوبة بل يعاقب؛ إما ألن توبته غري معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها، : رفع العقوبة املشروعة عنه؛ أي

إىل انتهاك احملارم وسد باب العقوبة على اجلرائم، وال يريدون بذلك أن من تاب من هؤالء توبة  وإما ألن رفع العقوبة بذلك يفضي
ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء بل هذه التوبة ال متنع إال إذا عاين أمر اآلخرة، وعلى هذا  صحيحة فإن اهللا ال يقبل توبته يف الباطن؛ إذ

، ٤٧٢- ٧/٤٧١، ٤٨٤- ٢/٤٨٣جمموعة الفتاوى: انظر. وبته بعد القدرة عليه تاب اهللا عليهفالزنديق مأمور بالتوبة، ولو صدق يف ت
٣٥/١١٠، ١٩٢-١٨/١٨٩ . 

  ). ٢٠٢ص١٥ج٥مج(،)١٢٦ص٧ج٣مج(،)١٢٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر). ٧٢ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ١٢٠ص٤ج٢مج(التفسري الكبري) ٤(
 ). ١٢٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٧٢ص٢٣ج٨مج(لتفسري الكبريا)٢(
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���©�������m�m�m�m¬��«��ª:ويف حق من ال يقدر؛ لقوله تعاىلوانون والغافل والناسي،  �̈�§¬��«��ª��©��� �̈�§¬��«��ª��©��� �̈�§¬��«��ª��©��� �̈�§ llll� البقـرة :

١()٢٨٦(.  

إنه تعاىل ال يكلفنا إال ما يف وسعنا (: ، ويقول)٢()إنه تعاىل مع علوه وكربيائه ال يكلفكم إال ما تطيقون(:يقول
  .)٣()!هو تعاىل حبكم الرمحة اإلهلية ال يطالبنا إال بالشيء السهل اهلني..وطاقتنا فـ

: البقـرة  ��m��|��{��z���y��xw��v��u��t��s��r��q���pl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

  . )٤()!ومن رأفته أنه ال يكلف نفسا إال وسعها(،٢٠٧

إنه تعاىل خلق اإلنسان فركب فيه قوة عقلية ملكية، وقوة ومهية شيطانية، وقوة يمية شهوانية، وقوة (:ويقول
، وأعطاهـا آالت  ٨: الشمس ��m��_��^��]��\l:مث إن اهللا سبحانه أهلمه معرفة اخلري والشر، فقال. غضبية سبعية

�����m�m�m�m��g��g��g��g:وأقدره على اخلري والشر، فقال، ١٠: لبلـد ا ��m��r�����q���pl:تقوى ا على إدراك املصاحل واملفاسد، فقال

l�� k� � � j� � i� � hl�� k� � � j� � i� � hl�� k� � � j� � i� � hl�� k� � � j� � i� � h�l�l�l�lورفع عنه احلرج، فقال٢٩: الكهف ،:�����m�m�m�m¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��z �l�l�l�lوما كلفه إال ٧٨: احلج ،
���©�������m�m�m�m¬��«��ª:بقدر الوسع، فقال �̈ �§¬��«��ª��©��� �̈ �§¬��«��ª��©��� �̈ �§¬��«��ª��©��� �̈ �§ �l�l�l�lوما كلفه ما ال طاقة له به، فقال٢٨٦: البقرة ،:�����m�m�m�m��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ð����Ï��Î��Í���Ì

Ò��ÑÒ��ÑÒ��ÑÒ��Ñ llll���� ا، كما قال، ٢٨٦: البقـرةوإمنا فعل كل ذلك ابتالًء وامتحان:��mÀ��¿��¾��½��¼��»����ºl  ٢: اإلنسـان ،
��m���c:، مث عمم هذا احلكم يف حق الكل فقال٣١: حممد ��m��X��W��V��U���T��S���R��Q��Pl:وقال

��i���h��g��f��e��dl مث بني كيفية ذلك التكليـف، فقـال  ٥٦: الذاريات ،:��m�h���o��n���m��l��k��j��i

pl  إال أنه سبحانه ملا خلق اإلنسان حمتاجاً إىل التصرف يف أمور معاشه، ومصاحل حياته غري قادر على ، ٥: البينـة
املواظبة على العبادات يف مجيع األوقات، فال جرم ألزمه وظائف العبادات يف أوقات خمصوصة على وجه التخفيف 

§��¨��©�������m�m�m�m��«���ª��©��¨��§��«���ª��©��¨��§��«���ª��©��¨��§��«���ª:، وقال٢٨: النساء �����m�m�m�mOOOO����������X��W��V��U��TS����R��Q��P��X��W��V��U��TS����R��Q��P��X��W��V��U��TS����R��Q��P��X��W��V��U��TS����R��Q��Pllll:والسهولة، كما قال تعاىل

�� �̄��®��¬�� �̄��®��¬�� �̄��®��¬�� �̄��®��¬llll ٥()١٨٥: البقرة( .  

  

  

  

                                           

 ). ٨٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٩١ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري) ٢(
 ). ١٣٩ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٠٥ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
، )١٤٥ص٦ج٢مـج (، )١٨٥ص٣ج١مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر . ٦٠-٥٩لوامع البينات شرح أمساء اهللا تعاىل والصفات) ٥(
ــج( ــج(، )١٦١ص٨ج٣م ــج(، )٦٨ص١٠ج٤م ــج(، )١١٤ص١٠ج٤م ــج(، )١١٠-١٠٩ص١٠ج٤م ، )١٦٥ص١٠ج٤م
 ). ٢٤٩ص٢٥ج٩مج(، )٩٣ص١٨ج٦مج(، )٧٩ص١٤ج٥مج(، )١٣٣ص١٣ج٥مج(
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نقد موقف الرازي من االستطاعة والتكليف مبا ال يطاق على ضوء : املطلب الثاين
 :عقيدة أهل السنة واجلماعة

خالهلا موقف السلف من مسألة االسـتطاعة  قبل البدء يف نقد ما سبق أود أن أقدم مبقدمة موجزة أعرض من 
  ...والتكليف مبا ال يطاق

  :االستطاعة جاءت يف كتاب اهللا على نوعني

املصححة للفعل املشترطة فيه، وهي مبعىن الصـحة والوسـع   : االستطاعة اليت قبل الفعل، أي :النوع األول 
هي شرط فيه، أي أا مناط األمـر والنـهي،   والتمكن وسالمة اآللة، وهذه االستطاعة هي املصححة للتكليف اليت 

|��{��~������¡������m:والثواب والعقاب، وتسمى االستطاعة الشرعية، وهي استطاعة صاحلة للضدين، كقوله تعاىل

¥��¤��£��¢ �lولو كانت هذه االستطاعة ال تكون إال مع الفعل ملا وجب احلج إال على من حج،  ٩٧: آل عمران ،
  .  رك احلج، وال كان احلج واجبا على أحد قبل اإلحرام به؛ بل قبل فراغهوملا عصى أحد بت

فأمر بالتقوى مبقدار االستطاعة، ولو أراد االستطاعة املقارنة ملا وجـب  ، ١٦: التغابن ��m���z��y��x��wl:وقوله
��m§��¬��«��ª��©���¨ �l:وقوله تعاىل. على أحد من التقوى إال ما فعل فقط؛ إذ هو الذي قارنته تلك االستطاعة

وتطيقه، فلو أريد به املقارن ملا كلف أحد إال الفعل الذي أتى به فقط ، والوسع املوسوع؛ وهو الذي تسعه ٢٨٦: البقرة
  .دون ما تركه من الواجبات

 اليت يكون معها الفعل، وهي االستطاعة الكونية الـيت : االستطاعة املقارنة للفعل املوجبة له، أي :النوع الثاين
��m��g:هي مناط القضاء والقدر، وا يتحقق وجود الفعل، وهذه االستطاعة ليست شرطًا يف التكليف، كقوله تعاىل

��r��q���p����o��n��m��l��k��j��i��������hl ــف ــه١٠١: الكه �m��X��W�����V������U��T��SR��Q��P: ، وقول

��[��Z��Yl ٢٠: هود .  

ة الشرعية والعقلية، كما أثبته احملققون من أئمة الفقه واحلديث والكالم وقد دل على إثبات هذين النوعني األدل
  .)١(وغريهم

وإذا عرف هذا التقسيم تبني أن كال اإلطالقني؛ إطالق القول بأن العبد ال يستطيع غري ما فعل، وال يسـتطيع  
ل ال خيتص عن التارك باسـتطاعة  خالف املعلوم املقدر، وإطالق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء، وأن الفاع

  .)١(خاصة؛ خطأ وبدعة 

                                           

، )٤٤١، ٣٧٣-٣٧٠، ٢٩٢-٢٩٠، ١٣٠-٨/١٢٩(، جمموعــة الفتــاوى٢٤٢-٩/٢٤١،  ٦٢-١/٦٠درء التعــارض: انظــر) ١(
مكتبـة  . ، ط٣٢١-١/٣٢٠، شفاء العليـل ٣٣٩-٣٣٨،  التحفة العراقية٥١-٣/٤٠، ٤٠٨-١/٤٠٧،  منهاج السنة١٧٣-١٨/١٧٢

 . ٤/١٦١٣العبيكان،  بدائع الفوائد
 . ٢٩٣-٨/٢٩٢جمموعة الفتاوى) ١(
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من أطلق القول بأن االستطاعة ال تكون إال مع الفعل، فإطالقه خمالف :((-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إنه ليس للعبد إال قدرة واحدة يقدر : كما أن من قال...ملا ورد يف الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها

  ا، وسوى بني نعمته على املـؤمن ا على الفعل والترك، وأنه مستغن يف حال الفعل عن معونة من اهللا تعاىل يفعل
  .)١())والكافر والرب والفاجر فهو مبطل وهم من القدرية

ـ : -ال األئمة األربعة وال غريهم-فإنه مل يقل أحد من أئمة املسلمني  ل، إن العبد ال يكون قادرا إال حني الفع
وإن االستطاعة على الفعل ال تكون إال معه، وإن العبد ال استطاعة له على الفعل قبل أن يفعلـه، بـل نصوصـهم    
مستفيضة مبا دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغري الفاعل، واتفقوا على أن العبادات ال جتـب إال علـى   

والصيام  عله، كمن استطاع ما أمر به من الصالة والزكاةمستطيع، وأن املستطيع يكون مستطيعا مع معصيته وعدم ف
واحلج ومل يفعله، فإنه مستطيع باتفاق سلف األمة وأئمتها، وهو مستحق للعقاب على ترك املأمور الذي استطاعه ومل 

  .يفعله، ال على ترك ما مل يستطعه

حني الفعل مستطيعا أيضا عندهم  وصرحوا بأن االستطاعة املتقدمة على الفعل تصلح للضدين، وإن كان العبد 
إن االستطاعة : فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل، وهو حني الفعل ال ميكنه أن يكون فاعالً تاركًا، فال يقولون

ال تكون إال قبل الفعل، كقول املعتزلة، وال بأا ال تكون إال مع الفعل كقول اربة، بل يكون مستطيعا قبل الفعـل  
  .)٢(الفعلوحني 

وعلى هذا فقول املعتزلة شر من قول اجلربية وأشد احنرافًا من جهة أم مينعون أن يكون مع الفعل قدرة حبال،   
وقول اجلربية شر من قول املعتزلة من جهة أن اجلربية يقولون أنه ال استطاعة إال للفاعل، وإن من مل يفعل فعالً فـال  

لذين جيعلون استطاعة العبد صاحلة للنوعني ويثبتون االستطاعة اليت هي مناط األمر استطاعة له عليه، إذ قول القدرية ا
ناكب عن احلق حائد عن  -اجلربية والقدرية: أي-والنهي أقرب إىل الكتاب والسنة والشريعة من قول اجلربية، وكالمها

  .)٣(الصراط املستقيم

ل العبد ال يتوقف على مشيئة اهللا وال هو مقدور له فالعبد مأمور من جهة الرب تعاىل ومنهي، وعند القدرية فع
سبحانه، وأنه يفعله بدون مشيئة اهللا لفعله ويتركه بدون مشيئة اهللا لتركه، فهو الذي جعل نفسه مؤمنا وكافرا، وبرا 

يها، وفاعـل  وفاجرا، ومطيعا وعاصيا، واهللا مل جيعله كذلك، وال شاء منه أفعاله، وال خلقها، وال يوصف بالقدرة عل
الطاعات وتاركهما يف اإلعانة واالقدار سواء، فامتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة ختصه، فقوهلم مبين علـى  

إن اهللا خص املؤمن املطيع بإعانة : أصلهم الفاسد؛ وهو أن إقدار اهللا املؤمن والكافر، والرب والفاجر سواء، فال يقولون
ن إعانته للمطيع والعاصي سواء، ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجـح  إ: حصل ا اإلميان، بل يقولون

                                           

 . ٣٠٠-٨/٢٩٩جمموعة الفتاوى) ١(
 . ٤٨٠-٨/٤٧٨جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
 . ٦/٦٤١، الفتاوى الكربى٨/٣٧١جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
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املعصية، وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة واجلماعة، فإم متفقون على أن هللا على عبده املطيع املؤمن نعمة خصه 
  .)١(ا دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة مل يعن ا الكافر

ربية أن أوامره تعاىل للعبد تكليف ملا يطاق، فهي غري مقدورة للعبد، وهو جمبور على ما فعله مـن  وعند اجل  
نواهيه، فتركها غري مقدور له، فال هو قادر على فعل ما أمر به، وال على ترك ما ارتكبه مما ي عنه، بل هو جمـرب يف  

  .  )٢( !باب النواهي، مكلف مبا ال يطيقه يف باب األوامر

ا اعتقدت القدرية أن االستطاعة املتقدمة على الفعل كافية يف حصول الفعل، وأن العبد حيدث مشـيئته،  فلم
جعلته مستغنيا عن اهللا حني الفعل، كما أن اجلربية ملا اعتقدت أن االستطاعة مع الفعل، وأا موجبة للفعل، وهي من 

  .قدم أن هذا من أصول تفرقهم يف مسألة تكليف ما ال يطاقوقد ت )٣(غريه رأوه جمبورا على الفعل، وكالمها خطأ قبيح

وإطالق القول بتكليف ما ال يطاق من البدع احلادثة يف اإلسالم، كإطالق القول بأن العباد جمبورون علـى  
رون أفعاهلم، وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على إنكار ذلك، وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين ال يق

هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسـد، والباطـل   : بأن اهللا خالق أفعال العباد، وال بأنه شاء الكائنات، وقالوا
  .)٤(بالباطل

بأن العبد كُلف مبا ال يطيقه؛ كإطالق القول بأنه جمبور على أفعاله، إذ سلب القدرة يف املأمور : فإطالق القول
، وليس يف السلف واألئمة من أطلق القول بتكليف ما ال يطاق، كما أنه ليس فيهم مـن  نظري إثبات اجلرب يف احملظور

  .  )٥(أطلق القول باجلرب

إن اهللا ..-ال األئمة األربعة وال غريهم–أحد من أئمة املسلمني ((مل يقل: -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .)٦())يكلف العباد ما ال يطيقونه

يفصـلون يف القـول   ((، بل)١())ما ال يطاق، مل تطلق األئمة فيه واحدا من الطرفنيالقول بتكليف : ((ويقول
  .)٢())بتكليف ما ال يطاق كما تقدم القول يف تفصيل اجلرب

  :تكليف ما ال يطاق على وجهني: وذلك أن يقال

                                           

 . ٥١-٣/٤٢السنة منهاج : انظر) ١(
 . ٤/١٦١٥بدائع الفوائد: انظر) ٢(
 . ٨/٣٧٤جمموعة الفتاوى:انظر) ٣(
 . ١/٦٥درء التعارض) ٤(
 . ٤٦٩، ٢٩٤-٨/٢٩٣جمموعة الفتاوى: انظر) ٥(
 . ٨/٤٧٩جمموعة الفتاوى) ٦(
 . ٨/٢٩٤جمموعة الفتاوى) ١(
 . ٤٧٠-٨/٤٦٩جمموعة الفتاوى) ٢(
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  :ما ال يقدر على فعله الستحالته، وهو نوعان: أحدمها

جه والطريان، وكاملقعد الذي ال يقدر على القيام، واألخرس الـذي ال  ما هو ممتنع عادة كاملشي على الو  -  أ
  . يقدر على الكالم 

  . وما هو ممتنع يف نفسه كاجلمع بني الضدين، وجعل احملدث قدميا، والقدمي حمدثًا، وحنو ذلك   -  ب

 .فهذان النوعان قد اتفق محلة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع، وأنه ال جيوز تكليفه

تكليف الكـافر  : ما ال يقدر عليه ال الستحالته، وال للعجز عنه، ولكن لتركه واالشتغال بضده، مثل: اينوالث
اإلميان حال كفره، فهذا متفق على جوازه بني املسلمني، بل عامة األمر والنهي هو من هذا النوع، لكن هل يسـمى  

  .  )١(على منع إطالق التكليف مبا ال يطاق عليه فيه نزاع، ومجهور أهل السنة وأئمتهم! هذا تكليف ما ال يطاق؟

إذا تقرر هذا ما سبق فإن عبارة التكليف مبا ال يطاق، وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا، فينبغي أن يعرف 
  : أن اخلالف احملقق فيها نوعان

  .يه بأنه ال يطاقما اتفق الناس على جوازه ووقوعه، وإمنا تنازعوا يف إطالق القول عل :أحدمها

  .ما اتفقوا على أنه ال يطاق، لكن تنازعوا يف جواز األمر به، ومل يتنازعوا يف عدم وقوعه :والثاين 

  .فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم واإلميان على أنه ال يطاق، وتنازعوا يف وقوع األمر به فليس كذلك

إنه يكلف به العبد، وال اتفق املسلمون على فعل : ال يطاق، وقالوا فلم يثبت حبمد اهللا تعاىل أمر اتفق املسلمون على أنه
  . )٢(كلف به العبد، وأطلقوا القول عليه بأنه ال يطاق

  :وللمسألة أربعة مآخذ

أا نوعان؛ نوع قبله، وهي املصححة للتكليف اليت هي  :والصوابأن االستطاعة مع الفعل أو قبله،  :أحدها
  . ليست شرطًا يف التكليفشرط فيه، ونوع مقارن له ف

فمن أخرجه ! إن تعلق علم اهللا سبحانه بعدم وقوع الفعل، هل خيرجه عن كونه مقدورا للعبد؟: املأخذ الثاين
أنه  :والصواباألمر به أمر مبا ال يطاق، ومن مل خيرجه عن كونه مقدورا مل يطلق عليه ذلك، : عن كونه مقدورا قال

القدرة املصححة اليت هي مناط التكليف وشرط فيه، وإن أخرجه عن كونه مقدورا القدرة ال خيرجه عن كونه مقدورا 
  . املوجبة للفعل املقارنة له

  

                                           

، موقـف ابـن تيميـة مـن     ١٠٦-١٠٤، ٣/٥٢، منـهاج السـنة  ٤٧١-٨/٤٦٩، ٣٠٢-٨/٣٠٠جمموعـة الفتـاوى  : انظر) ١(
 . ١٣٢٨-٣/١٣٢٧األشاعرة

 . ٤/١٦١٢، بدائع الفوائد١/٦٠درء التعارض : انظر)٢(
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  :أن ما تعلق علم اهللا بأنه ال يكون من أفعال املكلفني نوعان :املأخذ الثالث

  .ا وال مكلفًا بهأن يتعلق بأنه ال يكون لعدم القدرة عليه، فهذا ال يكون ممكنا مقدور :أحدمها 

ما تعلق بأنه ال يكون لعدم إرادة العبد له، فهذا ال خيرج ذا العلم عن اإلمكان، وال عن جواز األمر : والثاين 
  . به ووقوعه

وهو أن ما علم اهللا أنه ال يكون؛ لعدم مشيئته له ولو شاءه من العبد لفعله، هل تخرجه عـدم  : املأخذ الرابع
أن عدم مشيئة الـرب لـه ال   : والصواب! عن كونه مقدورا، وجيعل األمر به أمرا مبا ال يطاق؟مشيئة الرب تعاىل له 

خيرجه عن كونه ممكنا يف نفسه، كما أن عدم مشيئته ملا هو قادر عليه من أفعاله ال خيرجه عن كونه مقدورا له، وإمنا 
عله، وأما امتناعه لعدم مشيئته فال خيرجه عن كونه خيرج الفعل عن اإلمكان إذا كان حبيث لو أراده الفاعل مل ميكنه ف

  .مقدورا وجيعله حماالً

  !هو موقوف على مشيئة اهللا، وهي غري مقدورة للعبد، واملوقوف على غري املقدور غري مقدور؟: فإن قيل

العبد عليه، فأما  إمنا يكون غري مقدور إذا كان حبيث لو أراده العبد مل يقدر عليه، فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة: قيل
إذا كان عدم وقوعه لعدم مشيئته له، فهذا ال خيرجه عن كونه مقدورا له، وإن كانت مشيئته موقوفة على مشيئة الرب 
تعاىل، كما أن عدم وقوع الفعل من اهللا لعدم مشيئته له ال خيرجه عن كونه مقدورا له، وإن كانت مشـيئته تعـاىل   

  . )١(مه وحكمتهموقوفة على غريها من صفاته كعل

فالرتاع يف هذا األصل يتنوع إىل النظر إىل املأمور به وإىل النظر إىل جواز األمر به ووقوعه، ومن جعل القسمني 
واحدا وادعى جواز األمر به مطلقًا، لوقوع بعض األقسام اليت يظنها مما ال يطاق، واليت ال جيعلها عامة الناس من باب 

نوع الذي اتفق الناس على أنه ال يطاق، وأن وقوع ذلك النوع مستلزم لوقوع القسم املتفق ما ال يطاق، وقاس عليها ال
على أنه ال يطاق، أو على جوازه فقد أخطأ خطأ بينا، فإن من قاس الصحيح املتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو 

امع ما يشتركان فيه من كون االستطاعة أراده لفعله على العاجز عن الفعل إما الستحالته يف نفسه أو لعجزه عنه، جل
مع الفعل، ومن تعلق علم الرب تعاىل بعدم وقوع الفعل منهما، فقد مجع بني ما علم الفرق بينهما باالضطرار عقـالً  
وشرعا وحسا وهذا من أفسد القياس وأبطله، بل هذا من األقيسة اليت اتفق املسلمون بل وسائر أهل امللل بل وسـائر  

  .)١(على بطالا، وذلك من مثارات األهواء بني القدرية وإخوام اجلربيةالعقالء 

  :إذا تقرر ما سبق، فقد خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمور جمملها ما يلي

  .اجتاهه األول الذي قرر فيه أن القدرة تكون مع الفعل ال قبله، وأا ال تصلح للضدين -١

                                           

 . ١٦١٤-٤/١٦١٣بدائع الفوائد: انظر) ١(
 . ١٦١٥-٤/١٦١٤، بدائع الفوائد٦٥-١/٦٤درء التعارض : انظر)١(
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سواء قارنت الفعـل أو سـبقته، وسـواء    -كال االجتاهني يف القدرة  تصرحيه باجلرب ونفي االختيار على -٢
وهذا يف احلقيقة بناًء على تقريره بأن تأثري القدرة يف مقدورها حمال، فقد نفـى   -صلحت للضدين أوال

، وهذا القول كمـا  )١(!!بذلك حقيقة القدرة، إذ ال قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة للفاعل سواء
دل عليه الكتاب والسنة، وملا أمجع عليه سلف األمة، فلم يقل أحد من أئمة املسلمني إن  تقدم خمالف ملا

قدرة العبد ال تأثري هلا يف فعله، أو ال تأثري هلا يف كسبه، وقد بينا أن إطالق اجلرب مما أنكره سلف األمـة،  
 قدرته على الفعل، أما مـن  وأن اجلرب ونفي االختيار إمنا يتوجه على من نفى قدرة العبد واختياره وتأثري

أثبت وقوع الفعل بقدرة العبد ومشيئته التابعة ملشيئة اهللا، فقد أثبت أن العبد فاعل لفعله حقيقة ألنه واقع 
  .  )٢(!بقدرته واختياره الذين جعلهما اهللا فيه، فمن أين أتى اجلرب ونفي االختيار؟

  .إطالقه القول بتكليف ما ال يطاق -٣

  !يف باحملال، واملمتنع لذاتهزعمه بوقوع التكل -٤

  !معارضته لآليات الدالة على رفع احلرج واملشقة، والتيسري على املكلف بأدلته العقلية، ومن مث تأويلها -٥

  :وسيكون بعون اهللا الرد عليه من وجوه

الرد على اجتاه الرازي األول يف القدرة من حيث مقارنتها للفعل أو سبقها له، : الوجه األول
  : للضدين أوال وصالحيتها

سبق البيان بأن للرازي يف هذه املسألة اجتاهني؛ وقد قرر يف أحدمها أن القدرة تكون مع الفعل ال قبله، وأا ال 
تصلح للضدين، وقول الرازي بالقول اآلخر املوافق للقول احلق كاف يف الرد على اجتاهه هذا، وقد تقدم القول احلق 

  :ت الرازي على هذا االجتاهيف هذه املسألة، وبقي نقد شبها

على أن االستطاعة مع الفعل؛ وذلك ألم (،  ١٠١: الكهف �m��r��q���p����o��nl: فاستدالله بقوله تعاىل
؛ باطل؛ ألن املراد بعدم االستطاعة مشقة ذلك عليهم، وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم ال )ملا مل يسمعوا مل يستطيعوا

ادرين على فعله لو أرادوه، وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتـب  تستطيع إرادته، وإن كانوا ق
  .)١(اهللا املرتلة واتباعها، وقد أخرب أنه ال يستطيع ذلك، وهذه االستطاعة هي املقارنة للفعل املوجبة له

عة املتقدمة على الفعل اليت فاالستطاعة املنفية يف اآلية هي االستطاعة املقارنة للفعل املوجبة له، وليست االستطا
  . هي صحة السمع وسالمة آلته، ألا كانت ثابتة هلم

                                           

 . ٤٦٨-٨/٤٦٧جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 . ٤٧٩-٨/٤٧٨جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
 . ١/٦١درء التعارض) ١(



- ٥٤٨  - 

 

وعلى هذا فاملراد باآلية نفي حقيقة السمع، ال نفي أسبابه وآلته ألا ثابتة، وال يالم من عـدم آالت الفعـل   
ه بغري ما أُمر به، أو لعدم شـغله  وأسبابه على عدم الفعل، وإمنا يالم من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل، الشتغال

  . )١(إياها بفعل ما أمر به

فإن اهللا ذم هؤالء على كوم ال يستطيعون السمع، ال لعجزهم عنه وإمنا لبغضهم احلق وثقله علـيهم، إمـا   
ومل حسدا لصاحبه، وإما اتباعا للهوى، فقد كانت هلم أمساع صحيحة، إال أن أم استثقلوا استماعه فأعرضوا عنـه،  

  .)٢(يسمعوا مسع القبول واإلميان؛ لغلبة الشقاوة عليهم، فكانوا مبرتلة من مل يسمع

به هـذا؛   ، مل يرد ١٠١: الكهف ��m��r��q���p����o��nl:قوله تعاىل:((-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
املراد أم يكرهون مسـاع   فإن مجيع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة املوجبة للفعل، فال خيتص بذلك العصاة، بل

احلق كراهة شديدة ال تستطيع أنفسهم معها مساعه؛ لبغضهم لذلك ال لعجزهم عنه، كما أن احلاسـد ال يسـتطيع   
  .اإلحسان إىل احملسود لبغضه ال لعجزه عنه

�:قال تعاىل وعدم هذه االستطاعة ال مينع األمر والنهي، فإن اهللا يأمر اإلنسان مبا يكرهه وينهاه عما حيبه، كما 
�mF���E���D��C��B��A �lوقال٢١٦: البقرة ،:��m��Å���Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼l وهو قادر ، ٤٠: النازعات

، وليس من شرط املأمور به أن يكون العبد مريدا له، وال من شرط على فعل ذلك إذا أراده، وعلى ترك ما ى عنه
الفعل يتوقف على القدرة واإلرادة، واملشروط يف التكليف أن يكون العبـد   املنهي عنه أن يكون العبد كارها له، فإن

قادرا على الفعل، ال أن يكون مريدا له، لكنه ال يوجد إال إذا كان مريدا لـه، فـاإلرادة شـرط يف وجـوده ال يف     
  .)٣())وجوبه

  . واهللا أعلم. لوذا يبطل االستدالل باآلية على حصر االستطاعة على االستطاعة اليت مع الفع

حبجة ) قدرة للعبد على الفعل والترك ال(، على أنه ٤٢: الرعد ��m�ß�Þ��Ý��Ü���Ûl:أما استدالله بقوله تعاىل
أكساب العباد بأسرها معلومة هللا تعاىل، وخالف املعلوم ممتنع الوقوع، وإذا كان كذلك فكل ما علم اهللا وقوعه (أن 

. )فال قدرة للعبد على الفعل والتركعدمه كان ممتنع الوقوع، وإذا كان كذلك فهو واجب الوقوع، وكل ما علم اهللا 
أن العبد ال يقدر على غري ما علم منه، وأنه ال استطاعة له إال إذا كان فاعالً فقط، فأما من مل : فباطل؛ فإن هذا معناه

يكن قادرا عليه، وهذا خمـالف لقولـه   أن كل من ترك واجبا مل : يفعل فإنه ال استطاعة له أصالً، وحقيقة هذا القول
وحنو ذلك من النصوص، ويلزمكم على هذا الفهم  أن ، ٩٧: آل عمران��m¥��¤��£��¢����¡������~��}��| �l:تعاىل

كل من مل يؤمن باهللا فإنه مل يكن قادرا على اإلميان، وكل من ترك طاعة اهللا فإنه مل يكن مستطيعا هلا، فإن ضم ضام 

                                           

 . ٤٣٤-٤٣٣شرح العقيدة الطحاوية: انظر) ١(
 . ٤٤٦، شرح العقيدة الطحاوية٣/٦٧، تفسري البغوي٢/٢٨٠أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٢(
 . ١٠٦-٣/١٠٥منهاج السنة) ٣(



- ٥٤٩  - 

 

، )١("إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مـا اسـتطعتم  : "غ، وقول النيب ١٦: التغابن ��m���z��y��x��wl:تعاىل هذا إىل قوله
تركب من هذين أن كل كافر وفاجر، فإنه قد اتقى اهللا ما استطاع، وإنه قد أتى فيما أمر به مبا استطاع إذ مل يستطع 

  . )٢(عنيغري ما فعل، فهذا الزم قولكم إذا مل جتعلوا االستطاعة نو

: أن من علم اهللا أنه ال يؤمن فهو مستطيع قادر على اإلميان بالقدرة الشرعية، أي: والقول احلق يف هذه املسألة
القدرة املصححة املتقدمة على الفعل، اليت هي مناط األمر والنهي، غري قادر عليه بالقدرة القدرية، املقارنة للفعل، فمن 

تكن هذه القدرة ثابتة له، فإنه ال يكون إال ما علم اهللا كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء اهللا علم اهللا أنه ال يفعل الفعل مل 
  .كان وما مل يشأ مل يكن

واهللا تعاىل يعلم الشيء على ما هو عليه، فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد غري واقع وال كائن لعدم إرادة العبد له، أو  
  .لبغضه إياه وحنو ذلك، ال لعجزه عنه

فما يفعله العباد باختيارهم يعلم سبحانه أم فعلوه بقدرم ومشيئتهم، وما مل يفعلوه مع قدرم عليه يعلم أم 
  .مل يفعلوه لعدم إرادم له ال لعدم قدرم عليه

وهذا الرتاع يزول بتنوع القدرة عليه كما تقدم، فإنه غري مقدور القدرة املقارنة للفعل، وإن كـان مقـدورا   
  .  )٣(درة املصححة للفعل، اليت هي مناط األمر والنهيالق

إن العبـد ال يكـون   : واملقصود أن السلف مل يكن فيهم من يقول:(( -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
مستطيعا إال يف حال فعله، وأنه قبل الفعل مل يكن مستطيعا، فهذا مل يأت الشرع به قط، وال اللغة، وال دل عليه عقل؛ 

والرب تعاىل يعلم أن العبد ال يفعل الفعل مع أنه مستطيع له، واملعلوم أنه ال يفعلـه وال  .. عقل يدل على نقيضهبل ال
املعلوم، فاهللا يعلم ممن استطاع احلج والقيام والصيام أنه مستطيع، ويعلـم أن   يريده ال أنه ال يقدر عليه، والعلم يطابق

م الفعل لعدم إرادة العبد؛ ال لعدم استطاعته، كاملقدورات له اليت يعلم أنه هذا مستطيع يفعل مستطاعه، فاملعلوم هو عد
ال يفعلها لعدم إرادته هلا ال لعدم قدرته عليها، والعبد قادر على أن يفعل وقد علم اهللا أنه ال يفعل مع القدرة؛ وهلـذا  

  .)١())وال يعذبه على ما مل يستطعه يعذبه ألنه إمنا أمره مبا استطاع ال مبا ال يستطيع، ومن مل يستطع مل يأمره

  .وذا البيان يبطل احتجاج الرازي بالعلم السابق على نفي قدرة العبد على الفعل والترك، واهللا أعلم

                                           

، ومسلم، كتاب  احلج، باب فرض احلـج  ١٥٢٧، غالقتداء بسنن رسول اهللا البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ا) ١(
 . ٢/٩٧٥مرة يف العمر، 

 . ٦٤١-٦/٦٤٠، الفتاوى الكربى٤١-٣/٤٠منهاج السنة: انظر) ٢(
. ، ط٣٢١-١/٣٢٠، شفاء العليل١٠٦-١٤/١٠٤،  ٣٧٤-٣٧٣، ٢٩٣-٨/٢٩٢، جمموعة الفتاوى٦٣-١/٦٢درء التعارض:انظر) ٣(

 . نمكتبة العبيكا
 . ١٠٤-١٤/١٠٣جمموعة الفتاوى) ١(



- ٥٥٠  - 

 

يف توضيح الفرق بني القدرتني؛ القدرة الشرعية املصححة للفعل السابقة لـه،  : الوجه الثاين
  : والقدرة القدرية املقارنة للفعل املوجبة له

وافق الرازي احلق يف اجلملة يف اجتاهه الذي ذهب فيه إىل أن القدرة كما تكون مع الفعل وال تصلح للضدين، 
فهي أيضا تكون قبل الفعل وتصلح للضدين، وزيادة يف البيان والتوضيح، وإرساًء هلذا القول الذي دلت عليه األدلة، 

واليت تكون سابقة للفعل، والقدرة القدرية املقارنة للفعـل؛  أعرض للفروق بني القدرتني؛ القدرة الشرعية املصححة 
  :)١(وذلك يف النقاط التالية

أن القدرة املصححة هي مناط الكلمات الشرعية األمرية، وأما املقارنة القدرية فهي مناط الكلمات الكونية  - ١
 .)٢(القدرية

ها الفعل والترك، فهي صاحلة للضدين، أن القدرة الشرعية املصححة، اوزة للفعل، السابقة عليه؛ ميكن مع - ٢
 .)٣(وأما القدرة القدرية املقارنة فال تصلح إال لشيء واحد

أن القدرة السابقة اوزة واملصححة للفعل هي اليت يتعلق ا األمر والنهي، فلوال وجودها مل يثبت التكليف،  - ٣
 .)٤(لفعل ووقوعهبينما ال يتوقف صحة التكليف على املقارنة، بل يتوقف عليها وجود ا

أن القدرة الشرعية حتصل للمطيع والعاصي؛ ألا تكون قبل الفعل، وصاحلة للضدين؛ الطاعة واملعصية، وأما  - ٤
 .)٥(املقارنة فال تصلح إال ألحد الضدين؛ الطاعة أو املعصية، وأحد الفاعلني املطيع أو العاصي

ع بقائها إىل حني الفعل ال تكفي يف وجود الفعل، أن القدرة الشرعية السابقة  تبقى إىل حني الفعل، ولكن م - ٥
جعل الفاعـل  : ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل ال بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه مثل

 . )٦(مريدا، فإن الفعل ال يتم إال بقدرة وإرادة
 من ليست معه هذه الطاقـة،  أن أمر اهللا تعاىل لعباده مشروط باالستطاعة الشرعية السابقة، فال يكلف اهللا - ٦

 . )١(والقدرة، واليت هي سالمة اآلالت واألعضاء
��m��y�����x��w��v��u��t��s��r:أن ضد القدرة الشرعية السابقة العجز، كما يف قوله تعـاىل  - ٧

��zl  وقوله تعـاىل  ٢٥: النسـاء ،:��m��h��g��f��e��d��c���b��a��`��_��^

                                           

جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر، مقارنة :تامر حممد حممود متويل يف رسالته الدكتوراه اليت بعنوان: عقد الباحث الدكتور) ١(
سالته العلمية، مـع الرجـوع إىل   بني القدرتني من خالل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، فأجاد وأفاد، وما أسطره هنا إمنا هو نقالً من ر

 . ٣٠٥-١/٣٠٣جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر،: انظر. املصادر اليت أثبتها، وفقه اهللا وجزاه خريا
 . ٨/٣٧٣جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
 . ٦١-١/٦٠، درء التعارض٣/٣١٩جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
 .٦١-١/٦٠لتعارض، درء ا٣٢٠-٣/٣١٩جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
 . ٣/٤٧منهاج السنة: انظر) ٥(
 . ٥٠-٤٧منهاج السنة: انظر) ٦(
 . ٣/٤٨منهاج السنة: انظر) ١(



- ٥٥١  - 

 

���j��il فـارة ، وقوله يف الك ٤٢: التوبة:��m��v��u����t��s��rq��p��o��n��m����l��k��j�����i��h

x���w �lادلة١(، فإن هذا نفي الستطاعة من مل يفعل، فال يكون مع الفعل ٤: ا(. 
أخص من االستطاعة اليت ميتنع الفعل مع عدمها؛ فـإن   -الشرعية: أي–أن االستطاعة املشروطة يف الشرع  - ٨

ا يتصور الفعل مع عدمها وإن مل يعجز عنه، فالشارع ييسر علـى عبـاده،   االستطاعة الشرعية قد تكون مم
  . ويريد م اليسر وال يريد م العسر، وما جعل عليهم يف الدين من حرج

واملريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه، فهذا يف الشرع غري مستطيع ألجل حصول الضرر 
  .ستطيعاعليه، وإن كان يسميه بعض الناس م

فالشارع ال ينظر يف االستطاعة الشرعية إىل جمرد إمكان الفعل، بل ينظر إىل لوازم ذلك، فإذا كان الفعل  
ممكنا مع املفسدة الراجحة مل تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر أن حيج مع ضرر يلحقه يف بدنه أو 

انقطاعه عن معيشته، وحنو ذلك فإذا كـان  ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع 
  . )٢(!الشارع قد اعترب يف املُكنة عدم املفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟

أن القدرة واالستطاعة املقارنة للفعل تدخل فيها اإلرادة اجلازمة، خبالف املشروطة يف التكليـف؛ فإنـه ال    - ٩
ال يريده، وال يأمر به من يعجز عنه، وإذا اجتمعت اإلرادة يشترط فيها اإلرادة، واهللا تعاىل يأمر بالفعل من 

 .)٣(اجلازمة والقدرة التامة لزم وجود الفعل

أن القدرة املقارنة املستلزمة للفعل ال بد أن تكون مقارنة له، وال يكفي تقدمها عليه؛ ألا العلة التامة للفعل،  - ١٠
شرط يف وجود الفعل، وكون الفاعل قادرا، والشرط يف  والعلة التامة تقارن املعلول، ال تتقدمه، وألن القدرة

وجود الشيء، الذي به القادر يكون قادرا؛ ال يكون الشيء مع عدمه بل مع وجوده، وإال فيكون الفاعـل  
  . )٤(حني الفعل فاعالً حني ال يكون قادرا

وهـم  -، وإما سابقًا عليه -عرةوهم األشا-وذا يتبني خطأ من جعل القدرة نوعا واحدا؛ إما مقارنا للفعل 
  .)١(، وكالمها مصيب فيما أثبته دون ما نفاه-املعتزلة

  :الرد على شبهات الرازي العقلية على وقوع التكليف مبا ال يطاق: الوجه الثالث
العلم بعدم اإلميان ينايف وجود اإلميان، فالتكليف باإلميان مع حصول العلم  :وخالصته: دليل العلم السابق - ١

  .تكليفًا باجلمع بني النقيضنيم اإلميان بعد

                                           

 .٣/٤٨منهاج السنة: انظر)١(
 .٣/٤٩منهاج السنة)٢(
 . ٣/٥٠منهاج السنة: انظر) ٣(
 .  ٣/٥٠منهاج السنة: انظر)٤(
 . ١/٣٠٥جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر،: انظر) ١(



- ٥٥٢  - 

 

  :أن ما يتعلق علم اهللا بأنه ال يكون من أفعال املكلفني نوعان :واجلواب

  .أن يتعلق بأنه ال يكون لعدم القدرة عليه، فهذا ال يكون ممكنا مقدورا وال مكلفًا به :أحدمها 

ال خيرج ذا العلم عن اإلمكان، وال عن جواز األمر ما تعلق بأنه ال يكون لعدم إرادة العبد له، فهذا : والثاين 
  . به ووقوعه

وقد خلط الرازي بني هذين القسمني، فقاس أمر الكافر باإلميان مع علمه تعاىل بأنه ال يفعل بالعاجز الذي لو 
  !وهذا من أفسد األقيسة وأبطلها!! أراد الفعل مل يقدر عليه، وجعل القسمني قسما واحدا

وض عليه بقدرة اهللا تعاىل، فإن الفعل املمكن بالنظر إىل ذاته ال يقال عنه إنه حمال لتعلـق العلـم   كما أنه منق
بعدمه، وإال لزم هذا بعينه فيما علم اهللا أنه ال يفعله وهو مقدور له، فإن ما علم اهللا أنه ال يفعله، وهو مقدور له، فإنه 

ممكنا مقدورا عليه بالنظر إىل ذاته، واهللا سبحانه وتعاىل يعلم األمور  ال يقع البتة، مع كونه مقدورا له، فخالف املعلوم
  . )١(على ما هي عليه، فهو يعلم أن العبد ال يفعل ما أُمر به لعدم إرادته له، ال لعدم قدرته عليه

علـى  وقد خلق اهللا سبحانه وتعاىل ملن علم أنه ال يؤمن قدرة على اإلميان، وهي القدرة املصححة املتقدمـة  
الفعل، الصاحلة للفعل والترك، وأمره واه حبسبها، فكل ما أمره اهللا به واه عنه فهو قادر عليه ذه القدرة، وإن علم 

  .اهللا أنه ال يطيعه، فإنه سبحانه مل يكلف أحدا شيئًا بدوا

نة له، فمن علم أنه ال يؤمن مل ومل خيلق سبحانه وتعاىل ملن علم أنه ال يؤمن القدرة املوجبة لفعل اإلميان، املقار
تكن هذه القدرة ثابتة له، وهذه القدرة ليست مشروطة يف األمر والنهي باتفاق املسلمني، فهذه فضله يؤتيه من يشاء، 

  .)٢(وتلك عدله اليت تقوم ا حجته على عبده

يف بذلك واقع قطعـا، وأن  وذا يعلم أن إميان من علم اهللا كفره ممكن مقدور عليه بالنظر إىل ذاته، والتكل
تسمية ذلك ما ال يطاق مبالغة وخمالفة للشرع، فضالً عن جعل ذلك من احلجج على وقوع التكليف باحملال واملمتنع 

  !! لذاته

احتجوا بأن اهللا  -كالرازي وغريه -والذين زعموا وقوع التكليف باملمتنع لذاته :((-:-يقول شيخ اإلسالم
وليس يف ذلك ... فكلفه باجلمع بني النقيضني،. علمه بأنه ال يؤمن، وإخباره بأنه ال يؤمن كلف أبا هلب باإلميان مع

تكليفه باجلمع بني النقيضني، وذلك خالف املعلوم فإن اهللا يفعل ما يشاء بقدرته، وما ال يشاء يعلم أنه ال يفعله، وأنه 
والعباد الذين علم اهللا أم يطيعونه بإرادم . ادرا عليهقادر عليه لو شاء لفعله، وعلمه أنه ال يفعله ال مينع أن يكون ق

����m��O��N��M:ومشيئتهم وقدرم، وإن كان خالقًا لذلك فخلقه لذلك أبلغ يف علمه به قبل أن يكون، كما قال تعاىل �L

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٤٧٣-٢/٤٧٢، شفاء العليل٦٣-١/٦٢درء التعارض: انظر) ١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٣٢١-١/٣٢٠، شفاء العليل٣٧٤، ٨/١٣٠جمموعة الفتاى: انظر) ٢(



- ٥٥٣  - 

 

��S�����R��Q���Pl  م له ال١٤: امللـكم عليـه،   ، وما مل يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه ال يكون لعدم إرادلعدم قدر
  .)١())وليس األمر به أمرا مبا يعجزون عنه، بل هو أمر مبا لو أرادوه لقدروا على فعله، لكنهم ال يفعلونه لعدم إرادم له

إنه تعاىل أخرب عن أيب جهل أنه ال يؤمن، فلو صدر عنه اإلميان، انقلب اخلرب  :وخالصته: دليل اخلرب السابق - ٢
  !فالتكليف به تكليف باحملالفصدور اإلميان منه حمال،  ل، واملفضي إىل احملال حمالالصدق كذبا، وذلك حما

  .)٢(هو كما يف سابقه سواء بسواء، فكل ما ذُكر من الردود يمكن إيرادها هنا :واجلواب

أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي، وتلك الداعية خملوقة هللا  :وخالصته: دليل الداعي املرجح  - ٣
  ..اىل، ومىت كان األمر كذلك كان تكليف ما ال يطاق الزماتع

أن توقف الفعل على الداعي صحيح، لكن ال يلزم من ذلك التكليف مبا ال يطاق، فإن  هـذا   :واجلواب
 املعىن ال ينايف كون العبد خمتارا لفعله مريدا له قادرا عليه، وتكليف املريد القادر املختار ال يعد تكليفًا مبا

  !ال يطاق عند أحد من العقالء

أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيني أو حال رجحان أحدمها، فإن كان  :قول الرازي - ٤
األول فهو تكليف ما ال يطاق؛ ألن االستواء يناقض الرجحان، فإذا كلف حال حصول االستواء بالرجحان 

ثاين فالراجح واجب واملرجوح ممتنع، وإن وقع التكليف بالراجح فقد كلف باجلمع بني النقيضني، وإن كان ال
  .  فقد وقع بالواجب، وإن وقع باملرجوح فقد وقع باملمتنع

أن العبد قادر على فعل ما أُمر به وترك ما نهي عنه إذا أراده، وليس من شرط املأمور : أن يقال :واجلواب
ي عنه أن يكون العبد كارها له، فإن الفعل يتوقف علـى  به أن يكون العبد مريدا له، وال من شرط املنه

القدرة واإلرادة، واملشروط يف التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل، ال أن يكون مريدا له، ولكنه ال 
  .)٣(يوجد إال إذا كان مريدا له، فاإلرادة شرط يف وجوده ال يف وجوبه

لى العبد حال استواء إرادته وداعيته للفعل والترك ال يعد ذلك إن توجه التكليف ع: إذا تقرر ذلك، فيقال
  .تكليفًا مبا ال يطاق، ألنه ليس بعاجز عن الفعل فله قدرة سابقة على الفعل تصلح لفعله أو لتركه

وإن توجه التكليف عليه حال الرجحان فذلك أيضا ال يعد تكليفًا مبا ال يطاق، ألن الفعل واقع بإرادتـه  
  ! واختياره، فمن أين أتى التكليف مبا ال يطاق؟وقدرته 

                                           

 . ٤٧٤-٨/٤٧١جمموعة الفتاوى) ١(
 . ٣٥٨-١/٣٥٣املبحوثة يف علم أصول الفقه، مسائل أصول الدين ٦٣-١/٦٢، درء التعارض٢٨١-٨/٢٨٠جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
 . ٣/١٠٦منهاج السنة) ٣(



- ٥٥٤  - 

 

. )٢())وهذه احلجج ضعيفة جدا:((أن هذه احلجة وغريها من حجج الرازي واهية فقال )١(وقد بين اآلمدي
ما املانع أن يكون وجود الفعل مع رجحان الداعي إىل : لقائل أن يقول:(( مث أجاب عن هذه احلجة قائالً

: األول! صار واجبا بالداعي إليه واالختيار لـه، أو لذاتـه؟  : ر الفعل واجبا، قلناألنه صا: قوله! الفعل؟
ممنوع، وعلى هذا خرج العبد عن كونه مكلفًا مبا ال يطاق، مث يلزم عليه أن تكون أفعال : مسلم، والثاين

  .)٣())تركًافما هو اجلواب يف أفعال اهللا يكون مش. الرب تعاىل غري مقدورة بعني ما ذكروه وهو ممتنع

إنه تعاىل كلف أبا هلب اإلميان، واإلميان تصديق اهللا يف كل ما أخرب عنه، وهو مما أخرب أنه ال  :قول الرازي - ٥
  . وذلك تكليف ما ال يطاقيؤمن، فقد صار أبو هلب مكلفًا بأن يؤمن بأنه ال يؤمن، 

ه ال يؤمن، بل هو مأمور باإلميان، أبا هلب مأمور بأن يؤمن بأنفإنا ال نسلم بأن : واجلواب عن هذا باملنع
واالستطاعة اليت ا يقدر على اإلميان كانت حاصلة، فهو غري عاجز عن حتصيل اإلميان، فما كلف إال ما 

  .)٤(يطيقه

احتجـوا   -كالرازي وغريه -والذين زعموا وقوع التكليف باملمتنع لذاته :((-:-شيخ اإلسالميقول 
فكلفه باجلمع بني النقيضني؛ . ع علمه بأنه ال يؤمن، وإخباره بأنه ال يؤمنبأن اهللا كلف أبا هلب باإلميان م

... بأن يفعل الشيء وبأن يصدق أنه ال يكون مصدقًا بذلك؛ وهو صـادق يف تصـديقه إذا مل يكـن   
حق، وهو إذا أمر أن يصدق الرسول يف كل ما يقوله، وأخرب مـع  ..تكليف أيب هلب وغريه باإلميان...و

دقه بل ميوت كافرا، مل يكن هذا متناقضا، وال هو مأمور أن جيمع بني النقيضـني، فإنـه   ذلك أنه ال يص
أمرناك بأمر وحنن نعلم : مأمور بتصديق الرسول يف كل ما بلغ، وهذا التصديق ال يصدر منه، فإذا قيل له

  .أنك ال تفعله مل يكن هذا تكليفًا للجمع بني النقيضني

قولون يقتضي أن أكون مؤمنا إذا صدقتكم، وإذا صـدقتكم مل أكـن   تصديقكم يف كل ما ت: فإن قال 
لو وقع منك مل يكن فيه هذا اخلرب، ومل يكن : مؤمنا؛ ألنكم أخربمت أين ال أؤمن بكل ما أخرب به، قيل له

خيرب أنك ال تؤمن، فأنت قادر على تصديقنا، وبتقدير وجوده ال حيصل هذا اخلرب، و إمنا وقع؛ ألنك أنت 
                                           

احلسن علي بن أيب علي بن حممد بن سامل التغليب اآلمدي احلنبلي مث الشافعي، امللقب بسيف الدين اآلمدي؛ أصويل فقيه، ولد سنة  أبو)١(
تبحر يف العلوم، وتفرد بعلم املعقوالت واملنطق إحدى ومخسني ومخسمائة، وتويف سنة إحدى وثالثني وستمائة، كان يتوقد ذكاء، 

يغلب على اآلمدي احلرية والوقف، حىت إنه أورد على : -:-والكالم، وتفنن يف حكمة األوائل فرق دينه وأظلم، قال عنه شيخ اإلسالم
لنظر ال ينهض، وإمنا ينهض بالكتاب إذ تقرير ذلك با: نفسه سؤاالً يف تسلسل العلل، وزعم أنه ال يعرف عنه جوابا، وعلق الذهيب قائالً

اإلحكام يف أصول األحكام، أبكار األفكار، : والسنة، وبكل قد كان السيف غاية، ومعرفته باملعقول اية، له حنو عشرين مصنفًا، منها
مؤسسة الرسالة، . ط، ٣٦٧-٢٢/٣٦٤، سري أعالم النبالء ٢٩٤-٣/٢٩٣وفيات األعيان: انظر. املبني يف شرح معاين احلكماء واملتكلمني

 . ٣٣٢/ ٤األعالم للزركلي 
  . دار الصميعي. ، ط١/١٨٦عبد اهللا الشهراين، : ، بتحقيق الطالب٣٨٥اإلحكام يف أصول األحكام) ٢(
  . دار الصميعي. ، ط١٨٧-١/١٨٦عبد اهللا الشهراين، : ، بتحقيق الطالب٣٨٥اإلحكام يف أصول األحكام)٣(
 . ٤٤٥شرح العقيدة الطحاوية: انظر) ٤(



- ٥٥٥  - 

 

عل ما قدرت عليه من تصديقنا ذا اخلرب، فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرا عليه، مل نقـل  مل تف
  . لك حني أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه

آمن وحنن نعلم أنك ال تؤمن ذا اخلرب، فالذي أمرت أن تؤمن به هو اإلخبار بأن حممـدا  : ولو قيل لك
ه وال تفعله، وإذا صدقتنا يف خربنا أنك ال تؤمن مل يكن هنا تناقض، لكن رسول اهللا، وهذا أنت قادر علي

ال ميكن اجلمع بني اإلميان والتصديق، فإنه مل يقع وحنن مل نأمرك ذا، بل أمرناك بإميان مطلق تقدر عليه، 
لكن  وأخربنا مع ذلك أنك ال تفعل ذلك املقدور عليه، ومل نقل لك صدقنا يف هذا وهذا يف حال واحدة،

الواجب عليك هو التصديق املطلق، والتصديق ذا ال جيب عليك حينئذ، ولو وقع منك التصديق املطلق 
  .امتنع منا هذا اخلرب، بل هذا اخلرب إمنا وقع ملا علمنا أنه ال يقع منك التصديق املطلق

ك؛ لكن ملا أنزل وهذا كله لو قدر أن أبا هلب أمسع هذه اآلية وأمر بالتصديق ا؛ وليس األمر كذل 
���m:اهللا قوله �i��h��g��f��el مل يسلم هلم أن اهللا أمر نبيه بإمساع هذا اخلطاب أليب هلب، ٣: املسد ،

أمر أبا هلب أن يصدق بـرتول هـذه    غغغغ وأمر أبا هلب بتصديقه، بل ال يقدر أحد أن ينقل أن النيب
ينقله أحد من علماء املسلمني، فنقله عن إنه أمر أن يصدق بأنه ال يؤمن قول باطل، مل : السورة، فقوله

  .قول بال علم بل كذب عليه غغغغ النيب

ال نسلم أنه بعد : قيل له! فقد كان اإلميان واجبا على أيب هلب ومن اإلميان أن يؤمن ذا؟: فإن قيل 
نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياها، بل وال غريها، بل حقت عليه كلمة العـذاب  

: هـود  ��m��×��Ö����Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ì��Ë��Êl:حقت على قوم نوح إذ قيل لهكما 

، وبعد ذلك ال يبقى الرسول مأمورا بتبليغهم الرسالة؛ فإنه قد بلغهم فكفروا حىت حقت علـيهم  ٣٦
يؤمن، فهـو   من يزعم أن أبا هلب كلف بأن يؤمن بأنه ال((وعلى هذا فـ .)١())كلمة العذاب بأعيام

إن أبا هلب أمسع هذا اخلطاب : مبطل يف ذلك عند عامة أهل القبلة من مجيع الطوائف، فإنه مل يقل أحد
�m���Ì��Ë��Ê��É:×املتضمن أنه ال يؤمن، وإنه أمر مع ذلك باإلميان، كما أن قوم نوح ملا أخرب نوح 

����Ñ��Ð��Ï�������Î��Íl ذا اخلطاب، بل إذا قدر أنه أخرب بصـليه  مل يكن بعد هذا يأمرهم باإلمي، ٣٦: هود ان
النار املستلزم ملوته على الكفر، وأنه مسع هذا اخلطاب، ففي هذا احلال انقطع تكليفه، ومل ينفعـه إميانـه   

، وقال ٨٥: غافر ��m��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½l:حينئذ، كإميان من يؤمن بعد معاينة العذاب، قال تعاىل 
  .)١())٩١: يونس ��m��n��m��l��k��r��q��p���ol:تعاىل

  

  

                                           

 . ٤٧٣-٨/٤٧١جمموعة الفتاوى) ١(
 .   ٣/١٠٧، منهاج السنة٤٣٨، ٨/٣٠٣جمموعة الفتاوى: ، وانظر٦٤-١/٦٣درء تعارض العقل والنقل)١(



- ٥٥٦  - 

 

العبد غري عامل بتفاصيل فعله، ألن من حرك أصبعه مل يعرف عدد األحيان اليت حرك أصـبعه   :قول الرازي - ٦
  .فكان تكليف ما ال يطاق الزمافيها؛ وإذا مل يكن عاملًا بتفاصيل فعله مل يكن موجدا هلا؛ 

ر به يف اجلملة، وأما الشعور به على التفصيل من كـل  أن فعل العبد االختياري يستلزم الشعو :واجلواب
وجه فال يستلزمه، فاإلنسان يشعر بأفعاله ويتصورها، ويريدها من بعض الوجوه، فهو فاعل هلا من ذلك 

، وإذا تقرر ذلك فهو غري عاجز عن الفعل بل هو خمتار قادر عليه، موقـع لـه   )١(الوجه، خمتار غري جمبور
  !عطاه اهللا إياها، وكلفه مبوجبها، فمن أين لزم التكليف مبا ال يطاق؟بقدرته ومشيئته اليت أ

هذا حجاج مع املخالفني القائلني خبلق العبد لفعل نفسه من :(( -:-)٢(الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول
املعتزلة وحنوهم؛ فال ينهض حجة على من قال من أهل السنة مبنع التكليف باملستحيل لذاته، واملستحيل 

ة، أو لطارئ من اآلفات اليت تقعد باملكلف عن الفعل، فإن العبد عندهم غري خالق لفعلـه، ولكنـه   عاد
ويكفي يف حتصيله ملتعلق قدرته وكسبه له العلم به والقصد إليه إمجاالً فيما صـار مـن   ..كاسب له

ده يف حـدود  األفعال عادة له، أما قبل أن يصري عادة له فهو عامل بتفاصيل فعله مريد ألجزائه وآحا
؛ ولذا يكون يف فعله من النقص واخللل بقدر قصوره يف عمله وإرادته وغفلته وقوته وضعفه، خبالف طاقته

اخلالق لكل شيء استقالالً على وجه اإلحكام ومتام اإلبداع؛ لكمال علمه وإرادته وقدرته وسائر أمسائـه  
  .  )٣())وصفاته

  .ىل، وإذا كان كذلك كان التكليف تكليف ما ال يطاقإن أفعال العبد خملوقة هللا تعا: قول الرازي - ٧

مبين على فهم الرازي اخلاطئ ملعىن خلق اهللا ألفعال العباد، فقد فهم من ذلك اجلرب  هذا الدليل :واجلواب
ونفي االختيار، مث جعل ذلك دليالً على وقوع التكليف مبا ال يطاق، وقد تقدم أن العبد فاعل وكاسب 

له قدرة صاحلة للفعل والترك، مبوجبها كلفه اهللا، وأمره واه، وأن قدرته مع إرادتـه  لفعله حقيقة، وأن 
اجلازمة مؤثرة يف وقوع الفعل، وتأثريها من جنس تأثري األسباب يف مسبباا، فالقول بأن اهللا خالق فعل 

                                           

 .  مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٣٤شفاء العليل: انظر) ١(
هـ، ونشأ يف بيـت  ١٣٢٣ملنوفية مبصر عامالشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد الرب شرف الدين النويب، ولد يف حمافظة ا) ٢(

دين وحزم واجتهاد، رزقه اهللا مواهب من قوة احلافظة واملالحظة وفقه النفس، كرس جهوده لطلب العلم، فعين بعلوم اللغـة والتفسـري   
يه كامل وقته، وقـد  واألصول والعقائد والسنة والفقه، حىت أصبح إذا حتدث يف علم من هذه العلوم ظن السامع أنه ختصصه الذي شغل ف

كانت له عناية خاصة يف دراسة أحوال الفرق، وكان من خرية العلماء عقيدة وعلما ودعوة وتعليما، مضى عليه يف ذلـك مـا يقـارب    
علمـاء  مخسني عاما، انتفع بعلمه خلق كثري، عني نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مع جعله عضوا يف هيئة كبـار ال 

يف مقدمة كتابه احلكمة من إرسال : احلكمة من إرسال الرسل،  انظر ترمجته: هـ، من مؤلفاته١٤١٥باململكة العربية السعودية، تويف عام
 . ٤-١/٣، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء٩-٥الرسل

 . ١/١٨٨، )٢(اشية رقمدار الصميعي، ح. تعليق الشيخ عفيفي على كتاب اإلحكام لآلمدي، ط) ٣(



- ٥٥٧  - 

 

أن يكون العبد  العبد قول صحيح، لكن اعتقاد أن ذلك يعين اجلرب، ونفي االختيار، أو أنه يلزم من ذلك
  .مكلفًا بفعل غريه، فيكون مكلفًا مبا ال يطاق، قول باطل

متعلق القدرة احلادثة األخذ باألسباب، وهي مؤثرة فيها بتمكني :((-:-الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول
اهللا هلا، وإقداره لعبده عليها، أما ترتيب املسببات عليها فمن اهللا، فهو وحده سـبحانه الـذي يوجـد    

سببات بأسباا ال عندها كما يقول األشعرية، فمثالً حز إبراهيم اخلليل بالسكني يف رقبة ولده، وضرب امل
موسى الكليم البحر بعصاه، ورمي حممد اخلليل احلصى، كل ذلك من فعل املخلوق، أما أن تنقطع الرقبة، 

فحصل كما يف األخرييـن،  أو ينفلق البحر، أو يصيب احلصى من رمي به، فإىل اهللا، إن شاء رتب ذلك 
وبذلك يكون متعلق قدرة (وإن شاء مل حيصل كما يف قصة الذبيح مع أبيه إبراهيم عليهم الصالة والسالم،

العبد الذي هو التسبب والكسب غري متعلق قدرة الرب الذي هو متكني العبد وإقداره وترتيب املسببات 
  . )١() ))ون تكليفًا مبا ال يطاقعلى أسباا، وليس يف ذلك تكليف بفعل الغري حىت يك

األمر قد وجد قبل الفعل، والقدرة غري موجودة قبل الفعل، فاألمر قد وجد ال عند قـدرة،   :قول الرازي - ٨
أما أن األمر قد وجد قبل الفعل؛ فألن الكافر مكلف باإلميان، وأما أن القـدرة   :وذلك تكليف ما ال يطاق

صفة متعلقة، فال بد هلا من متعلق، واملتعلق إما املوجود، وإما املعدوم؛  غري موجودة قبل الفعل؛ فألن القدرة
وحمال أن يكون املعدوم متعلق القدرة؛ ألن العدم نفي حمض مستمر، والنفي احملض يسـتحيل أن يكـون   

ن مقدورا، واملستمر ميتنع أيضا أن يكون مقدورا، فالنفي املستمر أوىل أن ال يكون مقـدورا، وإذا ثبـت أ  
أن القدرة ال بد هلا : متعلق القدرة ال ميكن أن يكون عدما حمضا ثبت أنه ال بد أن يكون موجودا، فلما ثبت

  .  من متعلق، وثبت أن املتعلق ال بد وأن يكون موجودا، ثبت أن القدرة ال توجد إال عند وجود الفعل

إن أردت : )غري موجودة قبل الفعـل القدرة (:نسلم أن األمر قد وجد قبل الفعل، لكن قولك :واجلواب
القدرة اليت مبعىن التمكن من الفعل فعندئذ ال يتوجه األمر إىل من فقدها؛ ألا مناط األمر والنهي، فليس 

  .على فاقدها تكليف، وإن أردت القدرة اليت مبعىن التوفيق فهذه ليس عليها مناط التكليف

، إذ التقسيم املذكور جار فيها، فتكون هذه الشبهة من مث إن ما ذكرته ينتقض بصفة القدرة هللا جل وعال
  .قبيل القدح يف الضروريات، فال يلتفت إليها

                                           

، وما بني القوسني ساقط من الطبعـة  ١/١٨٠، )١(دار الصميعي، حاشية رقم. تعليق الشيخ عفيفي على كتاب اإلحكام لآلمدي، ط)١(
،  نقالً من كتاب مسائل أصول الدين املبحوثة يف علـم  ١/١٣٤، )٢(اليت اعتمد عليها، موجود يف طبعة املكتب اإلسالمي، حاشية رقم

-٣٧٥صـفحة ) ١(عبد اهللا الشهراين حاشية رقـم : ، وموجود كذلك يف كتاب اإلحكام لآلمدي، بتحقيق الطالب١/٥٤٤ل الفقهأصو
٣٧٦ . 



- ٥٥٨  - 

 

واعلم أن هذين الوجهني (:قال -أي التاسع-والرازي نفسه بعد أن أورد هذا الدليل، والدليل الذي بعده
ا الوجه يقتضي حدوث قدرة ، فهذ)١()ال نرتضيهما؛ ألما يشكالن بقدرة الباري جل جالله على الفعل

  . )٢(الباري، وأا ليست قدمية؛ لذا كان تشكيكًا يف الضروريات فال يلتفت إليه

أن القدرة صفة من شأا التعلـق، وهلـا   : بأن الصواب: )القدرة صفة متعلقة (:وقد اعترض على قوله
ود املقدورات كلها، فيؤدي إىل صالحية التعلق، فال تستدعي وجود املقدور إال مع املشيئة، وإال للزم وج

  .  )٣(القول بقدم العامل

العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده أو قبل وجوده، واألول حمال، وإال لـزم   :قول الرازي - ٩
والثاين حمال؛ ألن القدرة يف الزمان املتقدم إما أن يكون هلا أثـر يف الفعـل أو ال   . إجياد املوجود وهو حمال

تأثري القدرة يف املقدور حاصل يف الزمان األول، ووجود املقـدور  : فإن كان هلا أثر يف الفعل فنقوليكون، 
غري حاصل يف الزمان األول، فتأثري القدرة يف املقدور مغاير لوجود املقدور، واملؤثر إما أن يـؤثر يف ذلـك   

وإن كان الثاين كان . ود وهو حمالاملغاير حال وجوده أو قبله، فإن كان األول لزم أن يكون موجدا للموج
الكالم فيه كما تقدم ولزم التسلسل، وإن مل يكن هلا أثر يف الزمان املتقدم، وثبت أيضا أنه ليس هلا يف الزمان 
املقارن لوجود الفعل أثر، استحال أن يكون هلا أثر يف الفعل البتة، وإذا مل يكن هلا أثر البتة استحال أن تكون 

  . الفعل البتة للعبد قدرة على

: يجاب عنه )العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده أو قبل وجوده(:قول الرازي: واجلواب
إنه قادر عليه قبل الفعل باعتبار الوسع والتمكن، مبعىن أنه إذا شاء فعل، وإذا شاء ترك، فإن عدمت هذه 

ا زعمت؛ ألن هذه القدرة غري موجبة لوجود الفعل، القدرة فال تكليف، وال يلزم من هذا املعىن حماالً كم
أن القدرة األوىل هلا أثـر يف املقـدور   : وأما اليت هي موجبة للفعل فتكون مقارنة وال بد، فظهر من هذا

باعتبار أا مصححة له، والثانية أثرها أا موجبة لوجوده، فسقط كل ما قلت إنه ال تأثري للقدرة املستلزم 
  .)٤(لنفي القدرة

إن اهللا لو قدر على : مث إن هذا التقسيم الذي ذكره الرازي هو بعينه جارٍ يف قدرة اهللا، إذ ميكن أن يقال
إىل آخر ما ذكره، وهذا يسـتدعي  ..الفعل فإما أن يقدر عليه حال وجوده أو قبل وجوده، واألول حمال

ده كما تقدم النقل عنه يف آخـر  نفي قدرة اهللا؛ وهلذا اعترف الرازي نفسه بأن هذا الوجه غري مرضي عن

                                           

 . ٩/٢٦٩املطالب العالية: انظر! ، رغم أنه ذكرها يف كتابه املطالب العالية دون أدىن اعتراض٢/٤٠٤احملصول يف علم أصول الفقه) ١(
 . دار الصميعي. ، ط١/١٨٧اإلحكام يف أصول األحكام: ، وانظر١/٥٤٥ن املبحوثة يف علم أصول الفقهمسائل أصول الدي: انظر) ٢(
 . ٤/٤٢الكاشف عن احملصول يف علم األصول: ، وانظر١/٥٤٦مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه) ٣(
 . ١/٥٤٧مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه)٤(



- ٥٥٩  - 

 

إن ما أدى إىل القدح يف الضروريات ال يلتفت إليه، ويكون حل إشكال : نقد شبهته السابقة، وعليه نقول
  . )١(الرازي هو ما ذُكر أوالً

جه األمر إما أن يتو: ، فنقول١٩: حممد �m��á���à���ß�����Þ�����Ý��Ül:إن اهللا تعاىل أمر مبعرفته يف قوله :قول الرازي - ١٠
الثاين حمـال؛ ألن  و..على العارف باهللا تعاىل، أو غري العارف به، واألول حمال؛ ألنه يقتضي حتصيل احلاصل

غري العارف باهللا تعاىل ما دام يكون غري عارف باهللا تعاىل استحال أن يكون عارفًا بأن اهللا تعاىل أمره بشيء؛ 
لم باهللا تعاىل، ومىت استحال أن يعرف أن اهللا تعاىل أمـره  ألن العلم بأن اهللا تعاىل أمره بشيء مشروط بالع

بشيء كان توجيه األمر عليه يف هذه احلالة توجيها لألمر على من يستحيل أن يعلم ذلك األمر، وذلك عني 
  . تكليف ماال يطاق

  : واجلواب من وجوه

ذا الفهم خاطئ؛ فإن املراد بطالن استدالله باآلية، فقد فهم الرازي منها األمر مبعرفة وجود اهللا، وه -١
يقول تعـاىل  :((-:-، يقول ابن جرير الطربي)٢(بالوحدانية هنا وحدانية األلوهية اليت هي العبادة

فاعلم يا حممد أنه ال معبود تنبغي أو تصلح له األلوهة، وجيوز لك وللخلـق  : غ ذكره لنبيه حممد
 . )٣())ين له بالربوبية كل ما دونهعبادته، إال اهللا الذي هو خالق اخللق، ومالك كل شيء، يد

واخللق كلهم مؤمنهم وكافرهم مفطورون على معرفة اهللا واإلقرار به، وإمنا جاءت الرسل لدعوم 
إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، إذا تقرر ذلك فإذا أُمر العبد بأمر فال يعد ذلك تكليفًا مبا ال يطاق 

لألمر، فهو قادر على فعل ما أمره اهللا به من اإلميان، وعلـى  ألن موجب فطرته يدعوه إىل االمتثال 
  .ترك ما اه عنه من الكفر، وبه يبطل قول الرازي أن توجه األمر عليه تكليفًا مبا ال يطاق

  :ال خيرج عن ثالثة أوجه -مهما فسرت الوحدانية–أن األمر بالعلم بالوحدانية  -٢

: ليقني، وهو عندنا مما يقبل التفاضل، ورمبا قال بعضهمأن يراد به زيادة العلم، وفائدته زيادة ا  -  أ
  .املراد األمر بالثبات على التوحيد

  .فاذكر أن ال إله إال اهللا، أو املراد مطلق العمل: أن يراد بالعلم العمل، وهو الذكر، فاملعىن  - ب

قواها وأ -وهذا أضعف الوجوه–أو أن يكون املراد من األمر اخلرب؛ ألن العلم كان حاصالً له   - ت
  .)١(األول

                                           

 .    ٤٥-٤/٤٣الكاشف عن احملصول يف علم األصول: وانظر. ١/٥٤٧أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه مسائل: انظر)١(
 . ١/٥٤٨مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه: انظر)٢(
 . دار هجر. ، ط٢١/٢٠٨تفسري الطربي) ٣(
 . ٤/١٧٧بن كثري،  تفسري ا١٦/١٦٠،  تفسري القرطيب، ٤/١٥٨تفسري البغوي، : انظر) ١(



- ٥٦٠  - 

 

  .)١(وكل ما ذكر ليس فيه تكليف ما ال يطاق

أن الرازي أجاب عن هذه الشبهة بعينها، وذلك كاف يف إبطاهلا، يقول الرازي عند تفسريه لقولـه   -٣
، ٧: احلديــد �m���q��������p���o��n��m������l��k��j��ih��g������f����e��d��c��b��al:تعــاىل

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنواعا من الدالئل على التوحيـد  ، ٧: احلديد ��m�c��b��a�l:قوله تعاىل(
: احلديد ��m��al:قوله: فإن قيل.  والعلم والقدرة أتبعها بالتكاليف وبدأ باألمر باإلميان باهللا ورسوله

خطاب مع من عرف اهللا أو  مع من مل يعرف اهللا؛ فإن كان األول كان ذلك أمرا بأن يعرفه من ، ٧
ف فيكون ذلك أمرا بتحصيل احلاصل وهو حمال، وإن كان الثاين كان اخلطاب متوجها على من عر

مل يكن عارفًا به، ومن مل يكن عارفًا به استحال أن يكون عارفًا بأمره فيكون األمر متوجها على من 
  .يستحيل أن يعرف كونه مأمورا بذلك األمر، وهذا تكليف ماال يطاق

من قال معرفة وجود الصانع حاصلة للكل، وإمنا املقصود من هذا األمر معرفة  من الناس :واجلواب
  .)٢()الصفات

وذا البيان تبطل أدلة الرازي العقلية على وقوع التكليف مبـا ال يطـاق، ورحـم اهللا شـيخ اإلسـالم إذ      
 يطاق لفظًا عاما يدخل فيه جعلوا لفظ ما ال...-كالرازي وغريه-الذين زعموا وقوع التكليف باملمتنع لذاته :((يقول

ويدخل فيه خالف املعلوم؛ ويدخل فيه املعجوز عنه؛ ويدخل كل فعل؛ لكون القدرة عندهم ال تكون إال مع الفعل؛ 
يستدلون ا على جواز هذا اجلنس، فإذا فصل األمر عليهم ثبت " عشر حجج " مث ذكروا حنو . فيه املمتنع لذاته

وأمـا جـواز    باطلة ال دليل عليها؛ -سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنا  -للعجز عنه أن دعواهم جواز ما ال يطاق 
إنه ال يكون قادرا عليه إال حني الفعل؛ فهذا مما اتفق الناس على : تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة؛ ويقولون هم

ما ينازعون يف جوازه أو وقوعه، ومنـها مـا    منها: فصارما أدخلوه يف هذا االسم أنواعا خمتلفة...جواز التكليف به؛
  .)٣())ينازعون يف امسه وصفته ال يف وقوعه

  :الرد على شبهات الرازي النقلية على وقوع التكليف مبا ال يطاق: الوجه الرابع
���mB�����A: أخرب تعاىل فيها عن أقوام معينني أم ال يؤمنون البتة، مثل قوله تعاىل استدالله باآليات اليت - ١

��L��K���J������I����H��G��F��E��D�����Cl  ا٦: البقـرةوقوله أيض ،:��m��|��{��z�����y��x��w��v��u

��}l وقوله٧: يس ،:��m}��|��{��z��y��xl وقوله١: املسد ،:��m��È��Ç��Æ��Å��Äl  ١١: املـدثر ،
أدلته العقليـة علـى    الرازي يف هذه اآليات مجلة من قرر ، وقد١٧: املدثر ��m���ã��â��ál:إىل قوله

إثبات وقوع التكليف مبا ال يطاق، وقد سبق الكالم عليها، ونقد احتجاج الرازي ا، ولكن ينبغـي  

                                           

 . ١/٥٤٩مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه)١(
 ). ٢١٥ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري) ٢(
 . ٨/٤٧١جمموعة الفتاوى) ٣(
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أنه تعاىل قد خيرب اهللا الرسول عن معني أنه ال يؤمن، ولكن ال يأمره أن يعلمه ذلك، بل هـو  التنبيه على 
��m��Ç��Æ��Å��Ä��Ã:ذين قال اهللا فـيهم مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه ال يؤمن، كال

���Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ì��Ë���Ê��É��Èl وقوله٩٧ – ٩٦: يونس ،:��m��D�������������C��B�����A

��L��K���J������I����H��G��F��El فهؤالء قد يعلم بعض املالئكة، وبعض البشر من األنبيـاء  ، ٦: البقرة
 يؤمن، وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر اهللا ويه، وليس يف ذلـك تكليفـه   وغريهم يف معني منهم أنه ال

باجلمع بني النقيضني وذلك خالف املعلوم، فإن اهللا يفعل ما يشاء بقدرته، وما ال يشاء يعلم أنه ال يفعله 
  .وأنه قادر عليه لو شاء لفعله، وعلمه أنه ال يفعله ال مينع أن يكون قادرا عليه

يعلم أن العبد ال يفعل الفعل مع أنه مستطيع له، واملعلوم أنه ال يفعله، وال يريده، ال أنه ال  والرب تعاىل
يقدر عليه، فما مل يفعله العباد مما أمرهم به يعلم أنه ال يكون لعدم إرادم له، ال لعدم قدرم عليه، وليس 

على فعله، لكنهم ال يفعلونه لعدم إرادـم  األمر به أمرا مبا يعجزون عنه بل هو أمر مبا لو أرادوه لقدروا 
  .)١(له

إن اهللا تعاىل عاب الكفار على أم حاولوا فعل شيء على خالف ما أخـرب اهللا عنـه   : وأما قول الرازي
، فيثبت أن القصـد إىل  ١٥: الفتح��mÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã �l:فقال

ه قصد لتبديل كالم اهللا تعاىل، وذلك مما قد ى اهللا عنه يف هذه تكوين ما أخرب اهللا تعاىل عن عدم تكوين
اآلية، مث إن يف سائر اآليات أخرب اهللا تعاىل عنهم بأم ال يؤمنون البتة، فالقصد إىل حتصيل اإلميان يكون 

األمر  قصدا إىل تبديل كالم اهللا، وذلك منهي عنه، مث إنه أمر الكل بتحصيل اإلميان، فكان هذا مجعا بني
  .وذلك تكليف ما ال يطاقوالنهي بالنسبة إىل الشيء الواحد، 

فجعجعة ال طحن فيها، إذ اآلية مسوقة يف ذم املخلفني عن عمرة احلديبية، وبيان عقوبتهم، يقول ابـن  
يقول تعاىل خمربا عن األعراب الذين ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا  :((يف تفسريه هلذه اآلية -:-كثري
أم يسألون : إىل خيرب يفتحواي وأصحابه  غوآله وسلم يف عمرة احلديبية، إذ ذهب النيب  عليه

أن خيرجوا معهم إىل املغنم، وقد ختلفوا عن وقت حماربة األعداء وجمالدم ومصابرم، فأمر اهللا تعـاىل  
د أهل احلديبية مبغامن فإن اهللا تعاىل قد وعأال يأذن هلم يف ذلك، معاقبة هلم من جنس ذنبهم،  غرسوله 

، فال يقع غري ذلك شرعا وقدرا؛ وهلذا قال خيرب وحدهم ال يشركهم فيها غريهم من األعراب املتخلفني
  .)١())١٥: الفتح��mÈÇ��Æ���Å��Ä��Ã��l:تعاىل

واحد  أخرب اهللا تعاىل عنه بأنه ال يؤمن البتة، فإنه مأمور باإلميان ومنهي عنه يف آنوأما ما زعمه من أن من 
له إىل اإلميان  غ فقد تقدم بطالنه، وبيان أن من أخرب اهللا أنه ال يؤمن، وأنه يصلى النار، بعد دعاء النيب

                                           

 .  ١٠٤-١٤/١٠٣، ٤٧٤-٨/٤٧٣جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 . ٧٩٣تفسري السعدي: وانظر. ٤/١٨٩تفسري ابن كثري) ١(
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فقد حقت عليه كلمة العذاب كالذي يعاين املالئكة وقت املوت، فلم يبق بعد هذا خماطبا مـن جهـة   
  .  )١(الرسول ذين األمرين املتناقضني

أن : ، وقد قرر الرازي يف هـذه اآليـة  ٢٨٦: البقرة�mÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ë �l :تعاىل استدالله بقوله - ٢
  . تكليف ما ال يطاق جائز، إذ لو مل يكن جائزا ملا حسن طلبه بالدعاء من اهللا تعاىل

  :واجلواب من وجهني

، أن يكون ٢٨٦: بقـرة ال��mÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ë �l:أنه ال يلزم من دعاء املؤمنني يف قوله تعاىل :األول
  . )٢(ما ال طاقة هلم به تكليفًا؛ ألن حتميل ما ال يطاق ليس تكليفًا بل جيوز أن حيمله جبالً ال يطيقه فيموت

ال حتملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقني له على جتشم وحتمـل  : أي:((-:-يقول ابن األنباري
ما أطيـق النظـر   : لرجل منهم يقول للرجل يبغضهمكروه، فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن ا

إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، وال جيوز يف احلكمة أن يكلفه حبمل جبل حبيث لو فعل يثاب 
  . )٣())ولو امتنع يعاقب، كما أخرب سبحانه أنه ال يكلف نفسا إال وسعها

إن أطقناها كما شرعته لألمم املاضية قبلنا أي ال تكلفنا من األعمال الشاقة و:((-:-ويقول ابن كثري
  .)٤())من األغالل واآلصار اليت كانت عليهم

، هو من باب التحميل القدري ال مـن  ٢٨٦: البقرة�mÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ë �l: أن قوله تعاىل :الثاين
قـر ال يطيقـه، أو   ال تبتلينا مبصائب ال نطيق محلها؛ كما يبتلى اإلنسان بف: باب التكليف الشرعي، أي

  . )٥(مرض ال يطيقه، أو حدث، أو خوف، أو حب، أو عشق ال يطيقه، ويكون سبب ذلك ذنوبه

¿����m��Ç��Æ����Å����Ä��Ã���Â���Á��À:تعليقًا على قوله تعاىل -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ë��ÊÉ��È �lم غري منف((، ٢٨٦: البقرةكني مما يقضيه ويقدره علـيهم،  ملا علموا أ
كما أم غري منفكني عما يأمرهم به وينهاهم عنه، سألوه التخفيف يف قضائه وقـدره، كمـا سـألوه    

، فهذا يف القضـاء والقـدر    ٢٨٦: البقـرة ��mÒ��Ñ��Ð����Ï��Î��Í���Ì��Ë �l:التخفيف يف أمره ويه، فقالوا
، يف األمر والنـهي   ٢٨٦: البقرة ��m�Å����Ä��Ã���Â���Á��À��¿�����ÊÉ��È��Ç��Æl:واملصائب، وقوهلم

  . )١())والتكليف، فسألوه التخفيف يف النوعني

                                           

 . ٤٣٨، ٨/٣٠٢جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 . ٤٤٥شرح العقيدة الطحاوية:، وانظر١٨٩الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر) ٢(
 . ١٠٣-٨/١٠٢جمموعة الفتاوى : ، وانظر٤٤٥شرح العقيدة الطحاوية) ٣(
 . ١/٣٤٣تفسري ابن كثري) ٤(
 . ١٤/١٥٦جمموعة الفتاوى) ٥(
 . ١٤٠-١٤/١٣٩جمموعة الفتاوى) ١(
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ومـن  :((وذا البيان تبطل أدلة الرازي النقلية على وقوع التكليف مبا ال يطاق، وهللا در ابن الوزير إذ يقـول 
يف الذب عن اإلسالم، ويفحموا املالحدة  العجب صدور هذا من قوم تعلموا صنعة الكالم وحذق اجلدل؛ لكي جييدوا

الطغام، وتسموا بالسنية واتسموا حبماا من أهل البدعة، فسلموا ألعداء اإلسالم نسبة كل قبيح مذموم إىل اهللا تعاىل، 
وأنه منه ال من غريه، وإن ذلك ومجيع أفعاله صدرت منه لغري حكمة وال عاقبة محيدة، وأنه ال يعاقب العصاة ألجـل  

ملعصية، وال يثيب احملسنني ألجل اإلحسان، بل تصدر أفعاله عنه كما تصدر املعلوالت عن عللـها املوجبـة هلـا،    ا
واالتفاقيات االختياريات من الصبيان واانني، وإنه قد وقع منه تكليف احملال، وإنه ليس هو أوىل به مـن تكليـف   

ي هلم طرفة عني، فقد صار ذلك من آكد عقائد هؤالء احلماة املمكن، وأمثال هذا مما مل تكن املالحدة تطمع أن ميض
عن السنة واإلسالم يوصون به يف املختصرات عموم املسلمني، فيومهون أن ذلك من أركان اإلسالم، فلوال أن هذا قد 

  .  وقع منهم ما كان العاقل يصدق بوقوعه ممن هو دوم فنسأل اهللا تعاىل العافية

أيها السين لتغتبط بعلم القرآن واألثر، ولتصونه عن شوبه بأمثال هذا من بدع أهل  وإمنا أوضحت هذا الكالم
  .)١())الدعاوى للحذق يف النظر، فقد صارت أقواهلم يف الركة أمثاالً وعربا ملن اعترب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . ٣٣٩-٣٣٨إيثار احلق على اخللق) ١(
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 :ىلموقف الرازي من احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعا: املطلب األول
مسألة احلكمة والتعليل من أهم املسائل يف باب القدر، بل هي أجل املسائل اإلهلية، يقـول شـيخ اإلسـالم          

  . )١())مسألة غايات أفعال اهللا واية حكمته مسألة عظيمة لعلها أجل املسائل اإلهلية:((-:-

يات، وهذه من أجل مسائل التوحيد أفعال الرب تعاىل وأوامره معللة باحلكم والغا:((-:-ويقول ابن القيم
  .)٢())املتعلقة باخللق واألمر وبالشرع والقدر

القدر حبر حميط ال ساحل له، وال خروج عنه ألحد من العاملني، والشرع فيه سفينة النجاة، ((:-:-ويقول
 مجيـع تصـاريفه   اليت يرجع إليها، ويـدور يف  )٣(واحلكمة آخيته...من ركبها جنا، ومن ختلف عنها فهو من املغرقني

  . )٤())عليها

وقد اتفقت اآلراء على أن اهللا تعاىل مل يفعل فعالً خاليا عن احلكمة؛ إال أم اختلفوا يف هذه احلكمة، هل هي 
مطلوبة بالفعل ومقصودة له تعاىل؟ أو أا مترتبة على الفعل، وحاصلة عقيبه، وليست باعثة على الفعل، وتبعا لذلك 

أنه إذا فعل الفعل يفعله لغايـة  : هل تعلل أفعاله باحلكم واملصاحل أو ال تعلل، مبعىن: أفعاله تعاىل، أي اختلفوا يف تعليل
تكون مقصودة بذلك الفعل، أو يفعل مبحض املشيئة واإلرادة من غري أن يكون هناك غاية وعلة وحكمة مطلوبة فعل 

  . )٥(ذلك الفعل ألجلها

  :أمههاسنة واجلماعة إزاء هذه املسألة إىل أقوال؛ املخالفة ألهل ال وقد انقسمت اآلراء

قول من أثبت احلكمة والتعليل وأن اهللا تعاىل فعل املفعـوالت، وخلـق املخلوقـات، وأمـر     : القول األول
باملأمورات حلكمة حممودة، لكنها خملوقة منفصلة عن اهللا تعاىل، فهي تعود إىل املخلوق فقط وال تعود إىل اهللا تعـاىل،  

  .)٦(ؤالء إىل أنه جيب اإلحاطة بوجوه احلكمة يف أفعاله تعاىل، وهذا قول املعتزلة ومن وافقهموذهب ه

قول من نفى احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، ورد األمر إىل مشيئة حمضة تعمل بال علة وال :  القول الثاين
عٍ وال باعث، بل حملض املشـيئة وصـرف اإلرادة،    معىن، فاهللا تعاىل خلق املخلوقات وأمر املأمورات ال لعلة، وال لدا

  .)١(وهذا قول اجلهمية واألشاعرة ومن وافقهم

                                           

 . ٣/٣٩منهاج السنة) ١(
 . ٢/٣٦٠مفتاح دار السعادة) ٢(
 ). أ خ ا(، مادة٨خمتار الصحاح : انظر. باملد والتشديد واحدة األواخي، وهو مثل عروة تشد إليها الدابة: اآلخية) ٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٤٤شفاء العليل) ٤(
احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعـاىل عنـد أهـل السـنة واجلماعـة،      : ، وانظر٣١أفعال اهللا تعاىل، للمدخلي احلكمة والتعليل يف) ٥(

 . ٤٢٤-٢/٤٢٣للشهري
 . ٤٥-١٤/٤٤، املغين ٩٣-١١/٩٢، املغين)٥١-٤٨ص١ق٦مج(املغين: انظر )٦(
 . ٣٣٢-٣٣١، املواقف يف علم الكالم٣٩٧اية اإلقدام: انظر )١(
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إال أم أنكروا أن يكون لفعل اهللا تعاىل غاية، أو علة، أو ملِّية، قول قوم متناقضني متضاربني،  :القول الثالث
فسروا من خالله  الشـر  ة العملية يف اخللق والكون، ، وهو احلكمنوعا من التعليل واحلكمة يف أفعال اهللا تعاىلأثبتوا 

، لكنهم نفوا وصف اهللا باحلكمة، أو أن يعود إليه تعاىل منها وصف، بل أثر احلكمة والعلة عائد )١(املوجود يف الكون
  . )٢(وهؤالء هم الفالسفة. إىل اخللق دون اخلالق

ل أفعال اهللا تعاىل، وإثبـات حكمـة اتفاقيـة ال    واملالحظ هنا أن الفالسفة واألشاعرة اشتركوا يف نفي تعلي
مقصودة، إال أن الفالسفة تقرر يف حديثها عن احلكمة االتفاقية أن ترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل شـر كـثري،   

  !يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد: خبالف األشاعرة الذين يرجعون ذلك إىل حمض املشيئة ويقولون

 هذا االشتراك بني الفالسفة وأصحابه األشاعرة، وأورد قول الفالسفة يف تفسريهم لدخول وقد أملح الرازي إىل
إن اهللا تعاىل مل يفعل فعالً خاليا عن حكمة وهذا متفق عليه، واخلالف يف أنه هـل  (:الشر يف العامل مقرا هلم، فقال

  ! حلكمة على الفعل؟أو فعل الفعل ولزمته احلكمة ال حبيث حتمله تلك ا! قصد الفعل للحكمة؟

حكمة أفعاله بأمرها ال تدرك على سبيل التفصيل،  :)١(فقال احلكماء وإذا علم أن فعله ال خيلو عن احلكمة،
أن الفعل إما : لكن تدرك على سبيل اإلمجال، فكل ضرب يكون يف العامل وفساد فحكمته خترج من تقسيم عقلي وهو

ا أو خريا حمضا أو شرا حمضا بشر؛ وهذا القسم على ثالثة أقسامأن يكون خريقسم خريه غالب، وقسم شره : ا مشوب
  .غالب، وقسم خريه وشره مثالن

                                           

العامل عندهم ضروري لنظام اخلري الكلي وصالح العامل  حبسب اإلمكان، لكن اإلله عندهم ليس قاصـدا  لرعايـة   فوجود الشر يف )١(
املصاحل يف العامل  وال يعمل ألجلها بل هي صادرة عن  ذاته، وذاته تقتضي الصالح ونظام اخلري، ففعل اهللا يف إجياد العامل احلاصـل عـن   

وال خيفى ما يف هذا القول من الباطل، ونفي قـدرة اهللا  .وال لداعِ دعاه إىل ذلك وال غرض  إال ذاتهالفيض هو فعل  لذاته  ليس لسبب  
، ٢٣-١٧الرسالة العرشية البن سـينا  ،٤٨٠-٣/٤٧١رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء: انظر .تعاىل وإرادته وحكمته يف خلق العامل 

،اية ٣٠٥-٣/٢٩٩اإلشارات والتنبيهات البن سينا مع شرح الطوسي، ،٤٢٢-٤١٤ -اإلهليات-، الشفا١٥١-٢/١٤٤النجاة ٤٢-٣٧
-١٩٦، الكشف عن منـاهج األدلـة   ١٤١افت التهافت، ٥٣٨-٢/٥٣٦امللل والنحل للشهرستاين ،٢٦٣-٢٦٠اإلقدام للشهرستاين

لوامع البينات شرح أمساء ، ٢٨١-٣/٢٧٩املطالب العالية  ،٤٣٦-٤٣٣شرح اإلشارات للرازي مركز دراسات الوحدة العربية، .،ط١٩٧
املباحـث   مكتبـة دار التـراث،  . ط ،٤٧٨صل للـرازي احمل، ١٧٩لباب اإلشارات والتنبيهات للرازي ،١٦٠-١٥٨اهللا تعاىل والصفات

، مفهوم اخلري والشر يف الفلسفة اإلسالمية  دراسة ٢٠١-٨/١٩٩، شرح املواقف٤/٢٦٦شرح املقاصد للتفتازاين، ٥٥١-٢/٥٤٧املشرقية
،  فالسـفة  ٤٨-٤٧حممود ماضـي . د:تأليف-حتليل ونقد-، يف فلسفة ابن سينا٥٢-٦مىن أبو زيد. د: يف فكر ابن سينا، تأليف مقارنة

  .٤٠٦-٤٠٤، ٦٠-٥٥اإلسالم
 . ٤٥٠، ٧٦-٦٦احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند الفالسفة واملتكلمني، : انظر) ٢(
 ٤٢-٣٧، ٢٣-١٧، الرسالة العرشية البـن سـينا  ٤٨٠-٣/٤٧١الصفاء وخالن الوفاء رسائل إخوان:يقصد الفالسفة، انظر قوهلم) ١(

، افـت  ٣٠٥-٣/٢٩٩، اإلشارات والتنبيهات البن سينا مع شـرح الطوسـي،  ٤٢٢-٤١٤ -اإلهليات-، الشفا١٥١-٢/١٤٤النجاة
   . مركز دراسات الوحدة العربية .، ط١٩٧-١٩٦، الكشف عن مناهج األدلة ١٤١التهافت
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إذا علم هذا فخلق اهللا عاملًا فيه اخلري احملض، وهو عامل املالئكة، وهو العامل العلوي، وخلق عاملًا فيه خري وشر،  
  .شر حمض وهو عاملنا، وهو العامل السفلي، ومل خيلق عاملًا فيه

مث إن العامل السفلي الذي هو عاملنا وإن كان اخلري والشر موجودين فيه؛ لكنه من القسم األول الذي خـريه   
... غالب، فإنك إذا قابلت املنافع باملضار، والنافع بالضار، جتد املنافع أكثر، وإذا قابلت الشرير باخلري جتد اخلري أكثر

شر يف هذا العامل لكانت خملوقات اهللا تعاىل منحصرة يف اخلري احملض، وال يكون قد لوال ال: قالوا: إذا ثبت هذا فنقول
القليل، مث إن ترك خلق هذا القسم إن كان ملا فيه من الشر فترك اخلري الكثري  خلق القسم الذي فيه اخلري الغالب والشر

يف هذا شر وهو : بدينار، فلو امتنع وقال ألجل الشر القليل ال يناسب احلكمة، أال ترى أن التاجر إذا طلب منه درهم
لكن يف مقابلته خري كثري؛ وهو حصول الدينار يف ملكك، وكذلك اإلنسان لـو  : فيقال له. زوال الدرهم عن ملكي

ترك احلركة اليسرية ملا فيها من املشقة مع علمه بأنه حتصل له راحة مستمرة ينسب إىل خمالفة احلكمة، فإذا نظـر إىل  
وقوع اخلري الكثري املشوب بالشر القليل من اللطف، فخلق العامل الذي يقع فيه الشر، وإىل هـذا أشـار    احلكمة كان

،   ٣٠: البقـرة  ��m��XW��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��El:بقولـه 
���m:فقال اهللا تعاىل يف جوام �_���^��]��\��[��Zl لقسم يناسب احلكمة؛ ألن اخلري فيه أعلم أن هذا ا: ، أي٣٠: البقرة

أيها املالئكة خلـق الشـر   : ، يعين٣١: البقرة ��m��c��b��a��`l:كثري؛ مث بين هلم خريه بالتعليم، كما قال تعاىل
فقولـه  . احملض، والشر الغالب، والشر املساوي، ال يناسب احلكمة، وأما اخلري الكثري املشوب بالشر القليل مناسـب 

`����m��b��a:، إشارة إىل الشر، وأجام اهللا مبا فيه من اخلري بقولـه ٣٠: البقرة ��m�M��L��P��O��Nl:تعاىل
cl ٣١: البقرة .  

فاهللا تعاىل قادر على ختليص هذا القسم من الشر، حبيث ال يوجد فيه شر، فيقال له ما قاله اهللا  :فإن قال قائل
 لو شئنا خللصنا اخلري من الشر، لكن حينئذ ال يكون اهللا تعاىل ، يعين١٣: السجدة ��m��W��V��������U��T��S��Rl:تعاىل

خلق اخلري الكثري املشوب بالشر القليل، وهو قسم معقول، فما كان جيوز تركه للشر القليل، وهو ال يناسب احلكمة؛ 
لقه ملا فيه مـن  ألن ترك اخلري الكثري للشر القليل غري مناسب للحكمة، وإن كان ال كذلك، فال مانع من خلقه، فيخ

  . )١()اخلري الكثري

منه ما يظن أنه رمحة، مع أنه : اعلم أن احلوادث على قسمني (:وقد قرر الرازي قول الفالسفة وأكد عليه فقال
ومنه ما يظن يف الظاهر أنه عذاب ونقمة، مع أنه يكون يف احلقيقة . ال يكون كذلك، بل يكون يف احلقيقة عذابا ونقمة

فالوالد إذا أمهل ولده حىت يفعل ما يشاء، وال يؤدبه، وال حيمله على التعلم، : أما القسم األولورمحة؛  فضالً وإحسانا
كالوالد إذا حبس ولده يف املكتب، ومحله على الـتعلم،  : وأما القسم الثاين. فهذا يف الظاهر رمحة، ويف الباطن نقمة

ن إذا وقع يف يده اآلكلة، فإذا قطعت تلك اليد فهذا يف الظاهر فهذا يف الظاهر نقمة، ويف احلقيقة رمحة، وكذلك اإلنسا
إذا عرفت هذا فكل ما يف العامل من عذاب ويف الباطن راحة ورمحة، فاألبله يغتر بالظواهر والعاقل ينظر يف السرائر، 

                                           

 ). ٣٦ص١٧ج٦مج(،)٢١٠ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٧٩-١٧٨ص٢٥ج٩مج(ري الكبريالتفس)١(
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وحتقيقه مـا قيـل يف   حمنة وبلية وأمل ومشقة فهو وإن كان عذابا وأملًا يف الظاهر إال أنه حكمة ورمحة يف احلقيقة، 
  . )١()إن ترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل شر كثري: احلكمة

 -يقصد كالم الفالسفة-هذا الكالم(إال أن الرازي مل يستقر على هذا القول بل سرى على أشعريته وقرر أن 
  .)٣()يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد: أن نقول )٢(له غور والسنة

مسألة احلكمة من وجود الشر يف العامل الرازي، فاعترف أنه ال ميكن اجلواب : ة؛ أعينولقد أعيت هذه املسأل
عنها إال بالتزام القول باملوجب بالذات أو القول بإبطال احلكمة والتعليل، وأنه سبحانه ال يفعل لشيء، وال يأمر بشيء 

وقدرة ترجح مثالً على مثل بال سبب، وال علة،  حلكمة، وال جعل شيئًا من األشياء سببا لغريه، فما مث إال مشيئة حمضة
؛ يقول يف معرض حديثه )٤(، وال هو معلل باملصاحل !، وال ألي سبب وحكمة؟!وال كيف؟! وأنه ال يقال يف فعله ملَ؟
لى هذا على نفي املختار، وإال فهو قادر ع :قلناإن جتريد اخلري عن الشر غري ممكن، : وقوله (:عن وجود الشر يف العامل

واعلم أن اخلالص مـن هـذه   أن جيعل اجلسم إذا احتيج إىل االنتفاع به حارا، وإذا صار حبيث تناهى منه غري حار، 
إما القول باملوجب وحينئذ يسقط هذا البحث، وإما القول باملختار مع القول بنفي : الشبهات ليس إال بأحد قولني

  .)٦( ))٥(احلق املبني والدين املتني احلسن والقبح، وأنه تعاىل ال يسأل عما يفعل، وهو

جيب (، بل قرر أنه وأرجع األمر إىل حمض املشيئة وهكذا فقد نفى الرازي سريا على أشعريته احلكمة والتعليل،
يف معرض ذكره ملراتب اإلميان باهللا اليت جيب ، يقول )٧( )الغرض والداعي.. وترتيه أفعاله عن .. ترتيه ذات اهللا تعاىل 

 :أحدها :وجيب أن يعلم يف أحكامه أمورا أربعةفهي معرفة أحكامه، : وأما املرتبة الرابعة يف اإلميان باهللا(: ا اإلميان
ال جيوز أن تكون أفعال اهللا تعـاىل  (، و)٢()!ال جيوز أن يفعل اهللا شيئًا لغرض(: ، ويقول)١()أا غري معللة بعلة أصالً
  .)٣()!وأحكامه معللة بعلة البتة

                                           

 . ٥٦١-٥٥٩أسرار الترتيل: وانظر). ٢٣٤-٢٣٣ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(

  !!هذه سنة األشاعرة) ٢(
 ). ٢٣٠ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري) ٣(
ازي من دخول الشر يف العامل  ضمن تعريفـه للقضـاء والقـدر    موقف الر: مكتبة العبيكان، راجع. ، ط٢/٥٢٢شفاء العليل: انظر) ٤(

 . ، من هذا البحث١٦٩، ١٦٦-١٥٦، ١٤٤-١٣٨صفحة
 !!عنده وعند أصحابه من األشاعرة، وإال فهذا خمالف للحق والدين والعقل والفطرة كما سيأيت) ٥(
 .  ١٨٠-١٧٧وار التأويلأسرار الترتيل وأن: وانظر). ب-أ/٢٢٧ل(امللخص يف احلكمة واملنطق، للرازي) ٦(
 ). ٦٩ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ٩٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٣٢ص٧ج٣مج(التفسري الكبري) ١(
 . مكتبة دار التراث. ، ط٤٨٣، كتاب احملصل، ٢٠٥حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصل) ٢(
 . ٦٢املسائل اخلمسون: وانظر. دار اجليل.، ط٢٤٠األربعني) ٣(
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أن تعليل أفعال اهللا وأحكامـه  ..ثبت عندنا(:، ويقول)١()القول بتعليل أحكام اهللا تعاىل حمال(: يقول الرازي 
  . )٢()بالدواعي واألغراض حمال، وإذا كان كذلك كانت فاعليته مبحض اإلهلية والقدرة والنفاذ واالستيالء

تعاىل أن حيكم يف ملكه وملكوته مـا   )٣()هللا( باطل بل..طلب العلة يف أحكام اهللا تعاىل ويف أفعاله (: ويقول
  .)٥()تعليل أحكام اهللا تعاىل باملصاحل باطل(: ، ويقول)٤()يشاء ويفعل ما يريد

��m��Ä��Ã��Â����Á��À:أفعال ذي اجلالل مرتهة عن التعليل باملصاحل واملفاسد، واحلق الصـريح أنـه  (: ويقول

��Æ��Ål ٦()٢٣: األنبياء(    .  

نا أن أفعال اهللا تعاىل غري معللة، فيفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد، وال اعتراض ألحد عليه يف مذهب(: ويقول
  .)٧()شيء من أفعاله

حيسن منـه  (إنه تعاىل: ويقول. )٨()مذهبنا أنه يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد وأن أفعاله غري معللة(:ويقول
  . )٩()كمة واملصاحلكلما أراد وال يعلل شيء من أفعاله بشيء من احل

فاهللا تعاىل خلق املخلوقات، وأمر باملأمورات ال حلكمة وال لعلة، بل فعل ذلك حملض املشيئة وصرف اإلرادة، 
فما احلكمة يف تقييدها وضبطها أنه تعاىل خلق السموات واألرض يف مدة متراخية، : السؤال السابع(: يقول الرازي
هبنا فاألمر يف الكل سهل واضح؛ ألنه تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وال أما على مذ: فنقول! ؟باأليام الستة

  . )١()اعتراض عليه يف أمر من األمور، وكل شيء صنعه وال علة لصنعه

                                           

 ). ٢١٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٩٤ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
 . ٢٠/٢٨، والتصحيح من ط، دار الفكر، )اهللا(يف األصل املعتمد عليه )٣(
 ). ٢٧ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
 . ٤/١٢٠٥احملصول يف علم األصول) ٥(
 ). ٢١٤ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٦(
 ).  ١٢٢ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٧(
  ).  ٢٣٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٨(
، )٢٣٤ص٢ج١مـج (، )١٥٤ص٢ج١مـج (، )٢٦٣ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)١١ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٩(
ــج( ــج(، )٢٣٧-٢٣٦ص٢ج١م ــج(، )٩٦-٩٥ص٤ج٢م ــج(، )٨٦ص٧ج٣م ــج(، )١٣٢ص٧ج٣م ، )١٠٩-١٠٧ص٩ج٣م
ــج( ــج(، )٨ص١٠ج٤م ــج(، )١٣٤ص١٠ج٤م ــج(، )١٥٣ص١١ج٤م ــج(، )٢٠٠ص١٣ص١٣ج٥م ، )٢٧ص١٧ج٦م
ــج( ــج(، )٧٢ص٢١ج٧م ــج(، )٩٦ص٢١ج٧م ــج(، )١٧٧-١٧٦ص٢٢ج٨م ــج(، )٦٩ص٢٣ج٨م ، )٨٤ص٢٥ج٩م
ــج( ــج(، )٢١٤ص٢٦ج٨م ــج(، )٧٥-٧٤ص٢٧ج٩م ــج(، )٤٦ص٢٨ج١٠م ــج(، )٦٢-٦١ص٣٠ج٩م ، )٢٣ص٣١ج١١م
     ).١٩٤ص٣٢ج١١مج(، )١٨٥ص٣٢ج١١مج(، )١٢٢ص٣٢ج١١مج(، )١٦ص٣٢ج١١مج(، )٧٩ص٣١ج١١مج(
 ). ٨١ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: ، انظر)٩٩ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)١(
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إن حسن التكليف عندنا غري معلل بعلة، ورعاية مصلحة، بل عندنا أنه يفعل ما يشاء وحيكـم مـا   (: ويقول
  .)١()يريد

ييدا ملذهبه الفاسد قصتني من اإلسرائيليات؛ القصة األوىل عن مناظرة إبليس مع املالئكـة،  وقد نقل الرازي تأ
شـارح األناجيـل   ..حكى (:؛ أما القصة األول فقد قال فيها الرازي×أليوب  أل والقصة الثانية عن ابتالء اهللا

الئكة بعد األمر بالسجود؛ قال إبليس وهي مذكورة يف التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبني امل] حكاية[األربعة 
: إين أسلم أن يل إهلًا هو خالقي وموجدي، وهو خالق اخللق، لكن يل على حكمة اهللا تعاىل أسئلة سـبعة : للمالئكة

مث مـا   :الثاين! اآلالم؟ )٢()إال(ما احلكمة يف اخللق، ال سيما إن كان عاملًا بأن الكافر ال يستوجب عند خلقه  :األوىل
ة يف التكليف، مع أنه ال يعود منه ضر وال نفع، وكل ما يعود إىل املكلفني فهو قادر على حتصيله هلم من غـري  الفائد

مث ملا عصيته يف ترك : الرابع! هب أنه كلفين مبعرفته وطاعته، فلماذا كلفين السجود آلدم؟ :الثالث! واسطة التكليف؟
مث ملا فعل  :اخلامس! ئدة له وال لغريه فيه، ويل فيه أعظم الضرر؟السجود آلدم فلم لعنين وأوجب عقايب، مع أنه ال فا

مث ملا فعلت ذلك فلم سلطين على أوالده، : السادس! ؟×ذلك فلم مكنين من الدخول إىل اجلنة، ووسوست آلدم 
العامل لو كان مث ملا استمهلته املدة الطويلة يف ذلك، فلم أمهلين، ومعلوم أن : السابع! ومكنين من إغوائهم وإضالهلم؟

  !خاليا عن الشر لكان ذلك خريا؟

يا إبليس إنك ما عـرفتين، ولـو   : فأوحى اهللا تعاىل إليه من سرادقات اجلالل والكربياء: قال شارح األناجيل
  .عرفتين لعلمت أنه ال اعتراض علي يف شيء من أفعايل؛ فإين أنا اهللا ال إله إال أنا ال أسأل عما أفعل

جتمع األولون واآلخرون من اخلالئق، وحكموا بتحسني العقل وتقبيحه، مل جيدوا عن هذه واعلم أنه لو ا 
الزما، أما إذا أجبنا بذلك اجلواب الذي ذكره اهللا تعاىل زالت الشبهات واندفعت  ُالشبهات خملصا، وكان الكَلّ

يف صفاته، فهو مسـتغنٍ يف  ، وكما أنه سبحانه واجب الوجود يف ذاته، واجب الوجود !االعتراضات، وكيف ال؟
فاعليته عن املؤثرات واملرجحات، إذ لو افتقر لكان فقريا ال غنيا، فهو سبحانه مقطع احلاجات، ومنتهى الرغبات، 
ومن عنده نيل الطلبات، وإذا كان كذلك مل تتطرق اللمية إىل أفعاله، ومل يتوجه االعتراض على خالقيتـه، ومـا   

  .)١()اجلالل عن أن يوزن مبيزان االعتزال جل جناب: أحسن ما قال بعضهم

كتابا مفردا يف واقعـة   ×إن ملوسى بن عمران : مسعت بعض اليهود يقول(:وأما القصة الثانية فيقول فيها
أن أيوب كان رجالً كثري الطاعة هللا تعاىل، مواظبا على العبادة، مبالغا يف التعظيم ألمر : أيوب، وحاصل ذلك الكتاب

فإن كان ! ، والشفقة على خلق اهللا، مث إنه وقع يف البالء الشديد والعناء العظيم، فهل كان ذلك حلكمة، أم ال؟اهللا تعاىل
ذلك حلكمة، فمن املعلوم أنه ما أتى جبرم يف الزمان السابق حىت جيعل ذلك العذاب يف مقابلة ذلك اجلرم، وإن كـان  

                                           

 ). ٥٧-٥٦ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 . ١/٤٥١األستانة. ساقطة من األصل، والتصحيح من ط )٢(
  ). ٢٣٧-٢٣٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري) ١(
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إيصال كل خري ومنفعة إليه من غري توسط تلك اآلالم الطويلـة  ذلك لكثرة الثواب، فاإلله احلكيم الرحيم قادر على 
  !واألسقام الكريهة، وحينئذ ال يبقى يف تلك األمراض واآلفات فائدة؟

وهذه كلمات ظاهرة جلية، وهي دالة على أن أفعال ذي اجلالل مرتهة عن التعليل باملصـاحل واملفاسـد    
  .  )١()٢٣: األنبياء �m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl:واحلق الصريح أنه

وبعد عرض موقف الرازي من احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، يأيت عرض األدلة اليت استدل ـا علـى   
  :مذهبه، وموقفه من املعتزلة واستدالالم، وذلك فيما يلي

  :أدلة الرازي العقلية على نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل: أوالً
  :إن فاعلية اهللا تعاىل ال ميكن تعليلها بغرض ومصلحة ويدل عليه وجوه :(يقول الرازي

أن من فعل فعالً لغرض؛ فإن قدر على حتصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة، فحينئذ يكون  :أحدها  - ١
  .فعل تلك الواسطة عبثًا، وإن مل يقدر فهو عاجز

أوىل له من ال وجوده فهو نـاقص  أن كل من فعل فعالً لغرض فإن كان وجود ذلك الغرض : وثانيها  - ٢
  .بذاته مستكمل بغريه، وإن مل يكن أوىل له مل يكن غرضا

أنه لو كان فعله معلالً بغرض فذلك الغرض إن كان حمدثًا افتقر إحداثه إىل غرض آخـر، وإن  : وثالثها  - ٣
  .)٢( )كان قدميا لزم من قدمه قدم الفعل وهو حمال

وقت معني دون ما قبله وما بعده إن كان حلكمة اختص ا ذلك أن ختصيص إحداث العامل ب :ورابعها( - ٤
الوقت دون ما قبله وما بعده كان طلب العلة يف أنه مل حصلت تلك احلكمة يف ذلك الوقت دون سائر 
األوقات كطلب العلة يف أنه مل حصل العامل يف ذلك الوقت دون سائر األوقات، فإن استغىن أحدمها عن 

وإن افتقر فكذا اآلخر، وإن مل يتوقف ذلك على احلكمة، فقد بطل توقيف فاعلية اهللا املرجح فكذا اآلخر، 
  .على احلكمة والغرض

ما سبق من الدالئل على أن مجيع الكائنات من اخلري والشر والكفـر واإلميـان والطاعـة    : وخامسها  - ٥
حيل أن يكون هللا غـرض  والعصيان واقع بقدرة اهللا تعاىل وإرادته، وذلك يبطل القول بالغرض؛ ألنه يست

  .)١()يرجع إىل العبد يف خلق الكفر فيه وتعذيبه عليه أبد اآلباد

، وميتنع وقـوع التسلسـل يف   اعيدوالأنه قد ثبت توقف الفعل على :(دليل الداعي؛ وهو: وسادسها  - ٦
ت أن عند الدواعي بل جيب انتهاؤها إىل الداعية األوىل اليت حدثت يف العبد ال من العبد بل من اهللا، وثب

                                           

 ). ٢١٤ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 ).  ١٢٢ص٥ج٢مج(التفسري الكبري )٢(
 ). ٩٣ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)١(
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حدوث الداعية جيب الفعل، وعلى هذا التقدير فالكل من اهللا، وهذا مينع من تعليـل أفعـال اهللا تعـاىل    
إن القادر (؛ إذ )٢()مينع من القول بأنه تعاىل يراعي املصاحل..خالق أفعال العباد(فكونه سبحانه)١()وأحكامه

يف رعاية املصاحل، وإن قدر عليهما، فال بد أن  على الكفر إن مل يقدر على اإلميان لزم اجلرب، وذلك يقدح
ينتهي إىل مرجح واقع بفعل اهللا تعاىل، وعند حصول ذلك املرجح جيب وقوع الكفر، فيكون اجلرب الزما، 

  .   )٣()وذلك يقدح يف رعاية املصاحل، وتقرير هذا الوجه قد تقدم

  . )٤()لقول برعاية املصاحلأنه قد وقع التكليف مبا ال يطاق، وذلك مينع من ا:(وسابعها - ٧

سؤال أبو احلسن األشعري أنه سأل أستاذه أبا علي اجلبائي عن ثالثة إخوة؛ أحدهم كان مؤمنا :(وثامنها - ٨
فقال ! برا تقيا، والثاين كان كافرا شقيا، والثالث كان صغريا، ماتوا كلهم على ذلك، فكيف كان حاهلم؟

فقال أبو . ما الكافر ففي الدركات، وأما الصغري فمن أهل السالمةأما الزاهد ففي الدرجات، وأ: اجلبائي
ال؛ ألنـه  : قال اجلبائي! إن أراد الصغري أن يذهب ويصل إىل درجات الزاهد هل يؤذن له فيه؟: احلسن
فقـال  . إن أخاك إمنا وصل إىل تلك الدرجات بسبب طاعته الكثرية، وليس لك تلك الطاعات: يقال له

التقصري ليس مين؛ ألنك ما أبقيتين، ومـا أقـدرتين علـى    : فإن قال ذلك الصغري: ريأبو احلسن األشع
كنت أعلم لو بقيت لشقيت ولصرت مستحقًا للعقاب األليم، : يقول اهللا تعاىل له: فقال اجلبائي! الطاعة؟

لمـت  يا إله العاملني كما علمت حاله فقد ع: فلو قال األخ الكافر: فقال أبو احلسن. فراعيت مصلحتك
  .فانقطع اجلبائي! حايل، فلم راعيت مصلحته دوين؟

هذه املناظرة دالة على أنه تبارك وتعاىل خيتص برمحته من يشاء، وخيتص بعذابه من يشاء، وأن أفعالـه  
كل شيء صنعه وال علة لصنعه، وال جيوز تعليـل أفعالـه   ..فـ(، )١()غري معللة بشيء من األغراض

  .   )٣)(٢()٢٣: األنبياء ���m��Â����Á��À��Æ��Å��Ä��Ãlوأحكامه البتة

                                           

  ). ٢١٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 . ٤/١٢٠٥احملصول يف علم أصول الفقه) ٢(
 .٤/١٢٠٨احملصول يف علم أصول الفقه)٣(
 .٤/١٢٠٨احملصول يف علم أصول الفقه)٤(
 ). ١٨٥ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر٩٥-٩٤املعامل يف أصول الفقه) ١(
 . ٣٠٠أسرار الترتيل وأنوار التأويل: وانظر). ١٢٢ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٢(
، )٩٤-٩٣ص٤ج٢مـج (،)٢٣٧ص٢ج١مـج (،)١٥٤ص٢ج١مـج (،)٩٠ص٢ج١مـج (التفسري الكبري: انظر أدلة الرازي العقلية) ٣(
، )٧٣ص١٩ج٧مج(، )٣١ص١٧ج٦مج(، )٢١٢ص١١ج٤مج(، )١٤١-١٣٩ص٩ج٣مج(، )١٣٢ص٧ج٣مج(، )١٢٢ص٥ج٢مج(
ــج( ــج(، )٨١ص٢١ج٧م ــج( ،)١٣٣ص٢٢ج٨م ــج(، )١٥٨-١٥٥ص٢٢ج٨م ــج(، )٦٢ص٢٣ج٨م ، )١٠٤ص٢٤ج٨م
، )٢٩٧ص٢٩ج١٠مـج (، )٢٠٥ص٢٩ج١٠مـج (، )٢٣٣-٢٣٢ص٢٨ج١٠مـج (، )٤٦ص٢٨ج١٠مـج (، )٣٢ص٢٥ج٩مج(
، عجائـب  )٤٤-٤٣ص٣٢ج١١مـج (، )١٦ص٣٢ج١١مـج (، )٧٨ص٣١ج١١مـج (، )١٦ص٣١ج١١مج(، )٢ص٣٠ج١٠مج(

، حمصـل أفكـار   ٩٥-٩٣، املعامل يف أصول الفقه١٢١٤-٤/١٢٠١ل، احملصول يف علم األصو)ب-أ/٧٢ل/٢(،  اية العقول٢٢القرآن
= 
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  :أدلة الرازي النقلية على نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل: ثانيا
هو أن اهللا تعاىل مستغن عن املنافع، فال يكون فعله ..: والذي يدل على عدم جواز التعليل(:يقول الرازي

  ر من أن تعد، وهي على أنواع؛ وأما النصوص فأكث..ملنفعة راجعة إليه وال إىل غريه؛

  .، وأمثاله٢٧: الرعد ��m��Ô��Ó���Òl:كقوله تعاىل ما يدل على أن اإلضالل بفعل اهللا،: منها - ١

 .١٠٢: األنعام ��m����L��K��Jl:، كقوله تعاىلما يدل على أن األشياء كلها خبلق اهللا: ومنها  - ٢

�:، وقوله تعـاىل ٢٣: األنبيـاء  ��mÀ���Ã��Â����Ál:، كقوله تعاىلالصرايح اليت تدل على عدم ذلك: ومنها - ٣
m��q��p��o��n���ml ٢٧: إبراهيم ،�m��s��r��q��pl ١()١: املائدة( . 

: قال أصحابنا:(، فقال ٦٤: املائدة�mÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ë��Ê����É��È �l: بقوله تعاىل كما استدل - ٤
نه تعاىل ملا علم أم يزدادون عند إنزال تلـك  دلّت اآلية على أنه تعاىل ال يراعي مصاحل الدين والدنيا؛ أل

اآليات كفرا وضالالً، فلو كانت أفعاله معللة برعاية املصاحل للعباد المتنع عليه إنزال تلك اآليات، فلمـا  
  .  )٢()١٢٥: التوبة ��m��o��n���m��ll:أنزهلا علمنا أنه تعاىل ال يراعي مصاحل العباد، ونظريه قوله

��m��U��T��S��RQ��P��O��N��ML��������������K����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:اىلواستدل بقوله تع - ٥

��Y��X���W���Vl لكًا فال يستحق شيء منها لذاتـه أن  : (، فقال١٤٢: البقرةلكًا وماجلهات كلها هللا م
اعتـراض عليـه   يكون قبلة، بل إمنا تصري قبلة؛ ألن اهللا تعاىل جعلها قبلة، وإذا كان األمر كذلك فـال  

أن تعليل أفعـال اهللا وأحكامـه بالـدواعي    ] ذا[فثبت عندنا  ....بالتحويل من جهة إىل جهة أخرى
واألغراض حمال، وإذا كان كذلك كانت فاعليته مبحض اإلهلية والقدرة والنفاذ واالستيالء، وهذا هـو  

ل جواز النسخ بكونه مالكًا ، فإنه عل١٤٢: البقرة��mQ��P��O��N �l:الذي دل عليه صريح قوله تعاىل
للمشرق واملغرب، وامللك يرجع حاصله إىل القدرة، ومل يعلل ذلك باحلكمة على ما تقوله املعتزلة، فثبت 

 .)١()أن هذه اآلية دالة بصرحيها على قولنا
��m���£��¢��¡�����~��}��|��{���z����y��x��w��v��u��t��s:واستدل بقوله تعـاىل  - ٦

���ª��©��¨��§��¦¥��¤���¹��¸��¶���������µ��´��³��²±��°��¯��®¬��«l ــدة ، ١٧: املائـ

                                           
= 

دار . ، ط٢٤١-٢٤٠مكتبة دار التراث، األربعـني . ، ط٤٨٣،  كتاب احملصل، ٢٠٥املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصل
 .   ١٨٠-١٧٧، أسرار الترتيل وأنوار التأويل٦٢اجليل، املسائل اخلمسون

، )١٢٢ص١٩ج٧مـج (، )١٢٧ص١١ج٤مـج (، )١٣٨ص١ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٣٣ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 .  ١٨٠-١٧٦، أسرار الترتيل وأنوار التأويل)٩ص٢٥ج٩مج(، )١٥٨-١٥٥ص٢٢ج٨مج(
  ). ٤٤ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٩٤-٩٣ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)١(
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�m��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{���z����y��x��w��v��u��t��s: قوله تعاىل:(فقال

��¦¥l  وذلك نص صريح يف أنه حيسن من اهللا كل شيء، وال يتوقف خلقه وحكمه علـى  ، ١٧: املائـدة
 �.)١()رعاية املصاحل

تدل اآليـة  :(، فقال٦: العنكبوت ��m���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É���Èl:واستدل بقوله تعاىل - ٧
على أن رعاية األصلح ال جيب على اهللا؛ ألنه باألصلح ال يستفيد فائدة، وإال لكان مستكمالً بتلك الفائدة 

ني، وأيضـا  وهي غريه، وهي من العامل، فيكون مستكمالً بغريه، فيكون حمتاجا إليه، وهو غين عن العامل
 .  )٣()!أنه تعاىل يستحيل أن يفعل فعالً لغرض(، فثبت ذا )٢()أفعاله غري معللة ملا بينا

وملا كان من املقرر أن نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل يستلزم نسبة السفه والعبث إليه سبحانه، دفع 
  :الرازي هذا االستلزام بأمرين

فعل الفعل ولزمته ( ، لكنه سبحانه)٤()ن اهللا تعاىل مل يفعل فعالً خاليا عن حكمةأ(باإلقرار بـ :األمر األول
  !مترتبة على طريق االتفاق ال القصد ألأن حكمة اهللا : ، أي)٥( )حتمله تلك احلكمة على الفعل] فلم..[احلكمة 

الذي يفعل ...احلكيم(: ويقول، )٦()إذا علمنا أنه تعاىل حكيم، علمنا أن أفعاله كلها على وفق احلكمة(:يقول الرازي
  . )٧()أفعاله على وفق احلكمة والصواب

، وذلك على وفق احلكمة، ال للحاجـة  يؤيد أهل اإلميان حىت صاروا عالني على الكفار..إنه تعاىل:(ويقول 
  .)١()إليه إذ هو غين على اإلطالق، ومرته عما خيطر ببال اجلهلة يف اآلفاق

خلقه على وفق احلكمة ومطابقة (، فكل شيء )٢()ي أفعاله على موجب احلكمةحكيم جير(اهللا تعاىل: ويقول
  .)٣()املصلحة

                                           

 ). ٢١٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٣٢ص٢٥ج٩جم(التفسري الكبري)٢(
 ).  ١٦ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٣(
 )١٧٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 )١٧٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
 ).  ١٩٦ص٣١ج١١مج(،)١٣٢ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٢٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري) ٦(
 ). ٢٠٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٧(
 ).  ٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
  ). ١٩٠ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
، )١٩٢ص١٨ج٦مـج (، )١١١ص١٣ج٥مـج (، )٢٢٩ص٩ج٣مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)٣٦ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٢٦ص٢٨ج١٠مج(،)٧٣ص٢٦ج٩مج(،)١٥٢ص٢٥ج٩مج(،)٦٥ص٢٠ج٧مج(
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وذلك يوجـب التسـليم ألوامـره واالنقيـاد      ،ال يشرع األحكام إال على وفق احلكمة(كما أنه سبحانه 
  .)١()ألحكامه

أنه سبحانه وتعاىل أي شيء (لـ، )٢()كل ما كان فعالً هللا فهو يكون حكمة وصواباً(بتقرير أن : األمر الثاين
الباطل هو التصرف يف ملك الغـري، فمـن   (، إذ )٣()فعل فقد تصرف يف ملكه وملكه بضم امليم وكسرها فكان حقًا

  .)٥()فليس شيء من األفعال سفها منه(، وعلى هذا )٤()تصرف يف ملك نفسه فأي فعل فعله كان حكمة وصوابا

متوها فهي دالة على أن أفعاله مرتهة عن أن تكون موصوفة بكوا عبثًا سائر اآليات اليت ذكر(: يقول الرازي
وأن أفعال اهللا كلها حكمة وصواب؛ ألنه تعاىل ال يتصرف إال يف ملكه وملكـه  ولعبا وباطالً، وحنن نقول مبوجبه، 

  . )٦()فكان حكمه صوابا على اإلطالق

صوابا ومرتها عن الباطل والعبث، وما سوى اهللا إن كل من تصرف يف ملك نفسه كان تصرفه عدالً (:ويقول
  .  )٧()فإنه ملكه، فلم يكن تصرفه على مجيع التقديرات إال حقًا صوابا

  :موقف الرازي من مذهب املعتزلة يف مسألة احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل: ثالثًا
إن اهللا تعاىل مل (:وأبطل قوهلم واستدالالم؛ فقالبين الرازي موطن اخلالف بينه وبني املعتزلة يف هذه املسألة، 

أو فعل الفعل ولزمتـه  ! يفعل فعالً خاليا عن حكمة وهذا متفق عليه، واخلالف يف أنه هل قصد الفعل للحكمة؟
ال جيوز أن يفعل اهللا تعاىل شـيئًا لغـرض خالفًـا    (، وعندنا )١( !)احلكمة ال حبيث حتمله تلك احلكمة على الفعل؟

  .)٢()زلةللمعت

  )٣()وهذا عندنا باطل..على أن فعال اهللا تعاىل وأحكامه معللة برعاية مصاحل العباد،: اتفقت املعتزلة( :وقال

                                           

ــبري )١( ــري الك ــج(التفس ــر)٥٥ص١٠ج٤م ــبري : ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٥١ص٤ج٢م ، )١٠٤ص١٨ج٦م
 ). ١٢٦ص٢٨ج١٠مج(،)١٧٤ص٢٥ج٩مج(،)٣٧ص٢٧ج٩مج(،)٧٣ص٢٦ج٩مج(،)١٥٢ص٢٥ج٩مج(،)٤٢ص١٩ج٧مج(
-٦٦ص١٠ج٤مـج (،)٢١٠ص٥ج٢مـج (،)١٢٦ص٥ج٢مـج (التفسـري الكـبري  :، وانظر)٢٤٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(

  ).  ١١٦ص٢٠ج٧مج(،)١٥٩ص١٩ج٧مج(،)٥٠ص١٧ج٦مج(،)٢١٤ص١٥ج٥مج(،)١٢٦ص١٥ج٥مج(،)١٣٦ص١٢ج٤مج(،)٦٧
 ). ٥٥ص٢٣ج٨مج(الكبريالتفسري )٣(
 . ٢٧٢شرح أمساء اهللا احلسىن للرازي، وهو الكتاب املسمى لوامع البينات) ٤(
 ). ٦٨ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٨٤ص١٣ج٥مج(،)١٢٧ص١١ج٤مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٤٠ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
 .  ٢/٣٩٩اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية  ، دراسة وحتقيق٢٧٢، القضاء والقدر٩/٣٢٨املطالب العالية )٧(
 ). ١٧٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 . ٢٠٥مكتبة دار التراث، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخيص احملصل. ، ط٤٨٣كتاب احملصل) ٢(
 . دار اجليل. ، ط٢٤٠كتاب األربعني) ٣(
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معناه أنه خلق اخللق مـع اخـتالف   ( ،٨٦: احلجر ��m��¬��«��ª���©��¨��§l:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
ن كذلك فإمنا خلقهم مع هذا التفاوت ومع العلم بذلك طبائعهم وتفاوت أحواهلم مع علمه بكوم كذلك، وإذا كا

فلمحض املشيئة واإلرادة، وأما علـى قـول املعتزلـة فألجـل املصـلحة       )١(أما على قول أهل السنةالتفاوت 
  .)٢()واحلكمة

��m��u��t��s��r��q��p���o��n���m��l��k��j��i��h����g��f��e��d���c:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 

�x��w��v��������¯��®���¬��«��ª��©��¨��§���¦���¥��¤��£��¢��¡��������~��}��|��{z���y

��²��±��°l ٢٠ - ١٥: الفجر ،) ،ومل أبتله بالفقر هلوانه علي ،بل ذلك إما على مذهب املعىن مل أبتله بالغىن لكرامته علي
التعليل بالعلل، وإما علـى مـذهب    ، فمن حمض القضاء أو القدر واملشيئة، واحلكم الذي ترته عن)٣(أهل السنة

املعتزلة فبسبب مصاحل خفية ال يطلع عليها إال هو، فقد يوسع على الكافر ال لكرامته، ويقتر علـى املـؤمن ال   
  .)٤()هلوانه

أما : قلنا! مث ما احلكمة يف حتويل القبلة من جهة إىل جهة؟! فإن قيل ما احلكمة أوالً يف تعيني القبلة؟(: وقال
أما أهل السنة فإم يقولون ال جيب تعليل أحكام اهللا واملعتزلة؛  )٥(األوىل ففيها اخلالف الشديد بني أهل السنةاملسألة 

ملا دلت الدالئل على أنه تعاىل حكيم، واحلكيم ال جيوز أن تكون أفعاله خالية عن : أما املعتزلة فقد قالوا... تعاىل ألبتة 
أفعاله وأحكامه حكما وأغراضا؛ مث إا تارة تكون ظاهرة جلية لنـا، وتـارة   األغراض، علمنا أن له سبحانه يف كل 

   . )١()مستورة خفية عنا، وحتويل القبلة من جهة إىل جهة أخرى ميكن أن يكون ملصاحل خفية وأسرار مطوية عنا

¼���m: قوله :قالت املعتزلة ( ،١٨: النور ��m��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼l:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل

��¾��½l ألجلكم، وهذا يدل على أن أفعاله معللة باألغراض؛ وألن قوله: ، أي١٨: النور:��m��¾l   ال جيوز محله علـى
ظاهره؛ ألنه ليس الغرض نفس ذوام، بل الغرض حصول انتفاعهم وطاعتهم وإميام، فدل هذا على أنه تعاىل يريـد  

  .)٢()سبحانه فعل م ما لو فعله غريه لكان ذلك غرضااملراد أنه : واجلواب. اإلميان من الكل

��m���w��v��u��t��s��r��q��p��o��������n��ml��k��j��ih��g��f:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��¦��¥��������¤��£����¢���¡�����~��}��|��{��z��yxl  الالم يف قوله تعـاىل : قال الكعيب(، ٤: يـونس:�
m� �u��t��sl ا فإنه أدخل الم التعليل على الثواب، ، يد٤: يونسل على أنه تعاىل خلق العباد للثواب والرمحة، وأيض

                                           

 !شاعرةيقصد أصحابه األ) ١(
 ).  ٢٠٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
  !يقصد أصحابه األشاعرة) ٣(
 ). ١٧١ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)٤(
  !يقصد أصحابه األشاعرة) ٥(
 ). ٩٤-٩٣ص٤ج٢مج(التفسري الكبري)١(
  ). ١٨٢ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
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، وذلك يدل على أنه خلق ٤: يونس ��m����~��}��|��{��zl:وأما العقاب فما أدخل فيه الم التعليل، بل قال
  .  كفر ألبتةاخللق للرمحة ال للعذاب، وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر وما خلق فيهم ال

أن الم التعليل يف أفعال اهللا تعاىل حمال؛ ألنه تعاىل لو فعل فعالً لعلة لكانت تلك العلة إن كانـت  : واجلواب
  . )١()قدمية لزم قدم الفعل، وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو حمال

الـالم يف  (، ٧: فالكه ��m��k���j��i��h����g��f��e��d��c��b��a���`l:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
���m:قوله � � �gl ا على أن أفعال اهللا معللة باألغراض عند املعتزلة٧: الكهفهذا حمال؛ ألن : وأصحابنا قالوا. ، تدل ظاهر

التعليل بالغرض إمنا يصح يف حق من ال ميكنه حتصيل ذلك الغرض إال بتلك الواسطة، وهذا يقتضي العجز وهو علـى  
  . )٢()!اهللا حمال

��m��a��`��_��^��]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��SR:تفسريه لقوله تعاىلوقال عند 
���c��bl الالم يف قوله: قالت املعتزلة( ،١: إبراهيم:��m��X��Wl  الم الغرض واحلكمة؛ وهذا يدل على ١: إبـراهيم ،

  .مه معللة برعاية املصاحلأنه تعاىل إمنا أنزل هذا الكتاب هلذا الغرض، وذلك يدل على أن أفعال اهللا تعاىل وأحكا

بأن من فعل فعالً ألجل شيء آخر فهذا إمنا يفعله لو كان عاجزا عن حتصـيل هـذا    :أجاب أصحابنا عنه  
ه ميتنع تعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامـه  أناملقصود إال ذه الواسطة، وذلك يف حق اهللا تعاىل حمال، وإذا ثبت بالدليل 

  .)٣()ر به فإنه مؤول حممول على معىن آخربالعلل، ثبت أن كل ظاهر أشع

معارضتها بأدلته العقلية، ومن مث  أل ومن هنا فقد كان موقف الرازي من النصوص الدالة على تعليل أفعال اهللا
  :تأويلها لتتمشى مع مذهبه، ومن هنا يأيت عرض

  :موقف الرازي من النصوص الدالة على احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل
كانت النصوص املستفيضة تدل داللة قوية على إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، فقد رد الرازي ملا 

  : داللتها وتناوهلا بتأويالت مستكرهة؛ لتوافق مذهبه؛ ومن ذلك

  :تأويل معىن صفة احلكمة-١

علوم، أو مبعىن العلم، أو مبعىن فجعلها  مبعىن حصول العمل على وفق امل ألأول الرازي صفة احلكمة الثابتة هللا 
  .اإلحكام واإلتقان

                                           

 ). ٣١ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٨١ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٧٣ص١٩ج٧مج(لتفسري الكبريا)٣(
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إنه تعاىل حكيم مرته عن العبث واخلطأ، وحكيم مبعىن أنه عليم بعواقب ( :يقول يف تأويل صفة احلكمة بالعلم
  .)١()األمور، وكل ما كان حكما له وقضاء كان حقًا وصوابا وال اعتراض عليه

  .)٢()عمله موافق له هي العلم التام الذي:..احلكمة(: ويقول

احلكمة هي العلم الذي يتصل به الفعل؛ فإن من يعلم أمرا ومل يأت مبا يناسب علمه ال يقال له حكيم، (:ويقول
  .)٣()فالفاعل الذي فعله على وفق العلم هو احلكيم

  .)٤()املعلومحصول العمل على وفق : احلكمة وإن أردنا حتديدها مبا يدخل فيه حكمة اهللا تعاىل؛ فنقول(:ويقول

  . )٦()فاحلكمة هي العلم فقط )٥(أما على قول أهل السنة واجلماعة(: ويقول

  . )١()إشارة إىل أنه العامل الذي ال حيتجب عن علمه شيء من اجلزيئات والكليات: احلكيم(:ويقول

حكيم (: ، أي٦٣: األنفال ��m��e��d���c���bl:قوله تعاىل ويقول يف تأويل صفة احلكمة باإلحكام واإلتقان؛
  . )٢()ل ما يفعله على وجه اإلحكام واإلتقانبفع

وأما كونه حكيما فال ميكن محله ههنا على العلـم؛  (، ١٨: األنعام ��m���Ü��Û��Ú��Ùl:ويقول عند قوله تعاىل
مبعىن أن أفعاله  ال جيوز؛ فوجب محله على كونه حمكما يف أفعاله؛ )٣()أنهو(ألن اخلبري إشارة إىل العلم، فيلزم التكرار، 

  . )٤()تكون حمكمة متقنة آمنة من وجوه اخللل والفساد

                                           

  ). ٩٩ص١٦ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٢٥٨ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٣٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٤٥ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 !يقصد أصحابه األشاعرة) ٥(
، )٢١٠ص٢ج١مـج (، )٢٠٦ص٢ج١مـج (، )١٤٠ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)١٨٢ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٦(
، )١٣٣ص١٠ج٤مـج (، )٨٥ص٨ج٣مـج (، )٦٩-٦٧ص٧ج٣مـج (، )٤٣ص٧ج٣مـج (، )٢١١ص٥ج٢مج(، )٦٨ص٤ج٢مج(
-١٨٠ص٢٤ج٨مج(،)٦٦ص١٥ج٥مج(،)١٧٣ص١٢ج٤مج(،)١٢٥ص١٢ج٤مج(،)١٠٣ص١١ج٤مج(،)٣٢-٣١ص١١ج٤مج(

ص٢٧ج٩مـج (،)١٤٢ص٢٧ج٩مج(،)٢٣٩ص٢٥ج٩مج(،)١٥٨ص٢٥ج٩مج(،)١٤٢ص٢٥ج٩مج(،)١١٧ص٢٥ج٩مج(،)١٨١
 ).    ٢٠٧ص٢٩ج١٠جم(،)٢٥٧

 ). ٢٠٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري )١(
 ). ١٩١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 . ١٢/١٨٣دار الفكر. ، والتصحيح من ط)أنه(يف األصل املعتمد عليه  )٣(
  ). ١٧٣ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
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أعين أن كونه لطيفًـا يف   (، ١٠٠: يوسـف  ��m��®��¬�����«���ª��©��¨§����¦��¥��¤����������£l:ويقول عند قوله تعاىل
ملًا بالوجه الذي يسهل حتصيل ذلك أفعاله إمنا كان ألجل أنه عليم جبميع االعتبارات املمكنة اليت ال اية هلا، فيكون عا

  . )١()حمكم يف فعله، حاكم يف قضائه، حكيم يف أفعاله مربأ عن العبث والباطل: الصعب، وحكيم أي

�:وقد مجع بني التأويلني يف معرض إنكاره للتعليل، ورده على املعتزلة، حيث قال عند تفسريه لقولـه تعـاىل  
m� �b��a��`��_�� �~l ملا اعتقدوا أن أفعال اهللا تعاىل غري معللة برعاية  )٢(أن أهل السنةاعلم (،  ٩٢: النساء

هذه اآلية تبطل هذا القول؛ ألنه : وقالت املعتزلة .كونه عاملًا بعواقب األمور: معىن كونه تعاىل حكيما: املصاحل قالوا
    .حمالنفسه وهو  تعاىل عطف احلكيم على العليم، فلو كان احلكيم هو العليم لكان هذا عطفًا للشيء على

أن يف كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ احلكيم معطوفًا على العليم كان املراد من احلكيم كونه حمكما يف : واجلواب
  . )٣()عائدان إىل كيفية الفعل واهللا أعلم واإلعالمأفعاله، فاإلحكام 

  :أنه جيب تأويلهمعارضة النص باألدلة العقلية ومن مث جعله من املتشابه، أو الزعم ب-٢

��m��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

[���Z��Y��X��W��V��U��T���S��R �lدلت اآلية علـى   :قال القائلون بالقياس(، ٣٢: املائدة
،    ٣٢: املائـدة �m�C��B��A�G��F��E��D...�l: أن أحكام اهللا تعاىل قد تكون معللة بالعلل؛ وذلك ألنه تعاىل قال

     . �٣٢: املائدة ��m��C��B��Al:كذا وكذا، وهذا تصريح بأن كتبة تلك األحكام معللة بتلك املعاين املشار إليها بقوله

دلت هذه اآلية على أن أحكام اهللا تعاىل معللة مبصاحل العباد، ومىت ثبت ذلك امتنع كونه : أيضا قالوا واملعتزلة
خالقًا للكفر والقبائح فيهم، مريدا وقوعها منهم؛ ألن خلق القبائح وإرادا متنع من كونه تعاىل مراعيا للمصاحل، تعاىل 

  .وذلك يبطل التعليل املذكور يف هذه اآلية

أن العلة إن كانت قدمية لزم قدم املعلول، : أحدها: القول بتعليل أحكام اهللا تعاىل حمال؛ لوجوه :قال أصحابنا 
لو كان معلالً بعلة فوجود تلك العلة وعـدمها  : وثانيها. كانت حمدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل وإن

بالنسبة إىل اهللا تعاىل إن كان على السوية امتنع كونه علة، وإن مل يكن على السوية فأحدمها به أوىل، وذلك يقتضي 
أنه قـد ثبـت   : وثالثها. صا لذاته مستكمالً بغريه، وهو حمالكونه مستفيدا تلك األولوية من ذلك الفعل، فيكون ناق

دواعي، وميتنع وقوع التسلسل يف الدواعي، بل جيب انتهاؤها إىل الداعية األوىل اليت حـدثت يف  التوقف الفعل على 

                                           

، )١٤٢ص٢٧ج٩مـج (، )٦٢ص١٣ج٥مـج (، )٣٣ص١٣ج٥مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)٢١٦ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 ).  ٢٥٧ص٢٧ج٩مج(
 !يقصد أصحابه األشاعرة) ٢(
 ). ٢٣٧ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٣(



- ٥٨٠  - 

 

، وهذا مينع العبد ال من العبد بل من اهللا، وثبت أن عند حدوث الداعية جيب الفعل، وعلى هذا التقدير فالكل من اهللا
  .  )١()فثبت أن ظاهر هذه اآلية من املتشاات ال من احملاكماتمن تعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامه، 

�m��x���w��v��ut��s���r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h: ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��yl يف قوله(، ٥: البينة:�m���l��k��jl فال ميكن محله على ظاهره؛ ذه الالم الم الغرضأن ه: دقيقة وهي، ٥: البينة ،
ألن كل من فعل فعالً لغرض فهو ناقص لذاته مستكمل بذلك الغرض، فلو فعل اهللا فعالً لكان ناقصا لذاته مستكمالً 
بالغري وهو حمال،ألن ذلك الغرض إن كان قدميا لزم من قدمه قدم الفعل، وإن كان حمدثًا افتقر إىل غرض آخر فلـزم  

لتسلسل، وهو حمال، وألنه إن عجز عن حتصيل ذلك الغرض إال بتلك الواسطة فهو عاجز، وإن كان قادرا عليه كان ا
  . )٢()فثبت أنه ال ميكن محله على ظاهره فال بد فيه من التأويلتوسيط تلك الواسطة عبثًا، 

��m��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��à��ß:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

ál الالم يف قوله(، ٦٤: النحل:��m� �×l تدل على أن أفعال اهللا تعاىل معللة باألغراض، ونظريه آيات كثرية ٦٤: النحل ،
  ؟   !٥٦: الذاريات ��m��i���h��g��f��e��d���cl:، وقوله١: إبراهيم �m���X��W��V��U��Tl:منها؛ قوله

  . )٣()ب صرفه إىل التأويلأنه ملا ثبت بالعقل امتناع التعليل، وج: وجوابه

  :الزعم بأن التعليل لفظي وليس حقيقي-٣

فعل اهللا تعاىل ليس لغرض (،٥٦: الذاريات �m��i���h��g��f��e��d���cl: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  !فكيف يفهم ألمر اهللا الغرض والعلة؟ وإال لكان بالغرض مستكمالً وهو يف نفسه كامل،

وحنـن  ، )١(أفعال اهللا تعاىل ألغراض، وبالغوا يف اإلنكار على منكري ذلك: به، وقالوا ااملعتزلة متسكو: نقول 
أن التعليل لفظي ومعنوي، واللفظي ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه، وإن مل يكـن لـه يف   : األول: نقول فيه وجوه

تعب عسكر نفسه ال غري، ففي املعىن إذا خرج ملك من بالده، ودخل بالد العدو، وكان يف قلبه أن ي: مثاله. احلقيقة
هذا لـيس  : يقال. أنا ما سافرت إال البتغاء أجر، أو ألستفيد حسنة: املقصود ذلك، ويف اللفظ ال يصح، ولو قال هو

: فالتعليل اللفظي. خرج ليأخذ بالد العدو ولريهبه، لصدق: بشيء، وال يصح عليه، ولو قال قائل يف مثل هذه الصورة
إذا عرفـت هـذا،   . اجتر للربح، وإن مل يكن يف احلقيقة له: ة املعتربة علة للفعل الذي فيه املنفعة، يقالهو جعل املنفع

                                           

 ).  ٢١٢ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)١(
، )٩٣ص٥ج٢مـج (، )٥٨ص٥ج٢مـج (، )١٠٠ص٢ج١مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)٤٤-٤٣ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٢(
، )١٨٢ص٢٣ج٨مـج (، )٧٣ص١٩ج٧مـج (، )١٨٤-١٨٣ص١٤ج٥مـج (، )٢٢٥ص١٢ج٤مـج (، )١٤٠-١٣٩ص٩ج٣مج(
 ). ١٩٣ص٢٧ج٩مج(، )١٨٤ص٢٥ج٩مج(
  ). ٦٢ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
 . ٦٢٩-٢/٦٢٨، متشابه القرآن٣٥٤ترتيه القرآن عن املطاعن: انظر )١(
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احلقائق غري معلومة عند الناس، واملفهوم من النصوص معانيها اللفظية، لكن الشيء إذا كان فيه منفعة يصـح  : فنقول
  .يف اللفظ)١()ال(التعليل ا لفظًا والرتاع يف احلقيقة 

العبادة عند اخللق شيء لو كان : هو أن ذلك تقدير كالتمين والترجي يف كالم اهللا تعاىل، وكأنه يقول: الثاين 
حبيث يصري تذكرة عندكم مرجوا، : ، أي٤٤: طه ��m�����}��|l:ذلك من أفعالكم لقلتم إنه هلا، كما قلنا يف قوله تعاىل

  .إنه قرب: يصري إهالكه عندكم مرجوا، تقولون :، أي١٢٩: األعراف ��m��¾��½��¼���»��ºl:وقوله

 ��m�`��_��^���]l:هو أن الالم قد تثبت فيما ال يصح غرضا كما يف الوقت، قال تعاىل ):)٢(لثالثا( 

���m:، وقوله تعاىل٧٨: اإلسراء �G��Fl واملراد املقارنة، وكذلك يف مجيع الصور، وحينئذ يكون معناه١: الطالق ، :
  . )٣()خلقتهم وفرضت عليهم العبادة: بفرض العبادة، أي: عبادة، أيقرنت اخللق بال

��m��`��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��dc��b��al الالم يف قوله :السؤال الثالث(،٧: هود:��m��dc��b��a��`l يقتضي أنه تعاىل خلق ٧: هود ،
  !كلف، فكيف احلال فيه؟السموات واألرض البتالء امل

إن : والذين قالوا.. ظاهر هذا الكالم يقتضي أن اهللا تعاىل خلق هذا العامل الكثري ملصلحة املكلفني، :واجلواب 
أنه تعاىل فعل فعالً لو كـان  : الم التعليل وردت على ظاهر األمر، ومعناه: أفعاله وأحكامه غري معللة باملصاحل، قالوا

  . )٤()عاية املصاحل ملا فعله إال هلذا الغرضيفعله من جتوز عليه ر

�m���À:مث إم تكلموا يف الالم يف قوله تعاىل... قال أصحابنا إنه سبحانه وتعاىل ال يفعل فعالً لغرض(:وقال
�Å��Ä��Ã��Â��Ál ويف قوله٢٩: البقرة ،:�m���i���h��gl إنه تعاىل ملا فعل ما لو فعله غـريه  : ،  فقالوا٥٦: الذاريات

  . )١()ان فعله لذلك الشيء ألجل الغرض ال جرم أطلق اهللا عليه لفظ الغرض بسبب هذه املشاةلك

احـتج  (،٢: امللـك  �m���W����V�������U�������T��SR����Q���P���O��N��M���L��Kl: وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 
�m���g:هذه الالم للغرض، ونظريه قولـه تعـاىل   :، قالوا٢: امللك ��m���Ol:القائلون بأنه تعاىل يفعل الفعل لغرض بقوله

� � �hl ا، فكذا ههنا، فإنه يشبه : وجوابه، ٥٦: الذارياتأن الفعل يف نفسه ليس بابتالء إال أنه ملا أشبه االبتالء مسي جماز
  . )٢()الغرض وإن مل يكن يف نفسه غرضا، فذكر فيه حرف الغرض

                                           

 . ٦/٥٤املطبعة األمريية. ساقطة من األصل املعتمد عليه والتصحيح من ط )١(
 . ٢٨/٢٣٣املطبعة البهية. ، والتصحيح من ط)الثاين(يف األصل املعتمد عليه  )٢(
 ). ٢٣٣-٢٣٢ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٨٨ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري )٤(
  ). ١٥٤ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(
، )١٣ص١٤ج٥مـج (، )٨٦ص١٢ج٤مـج (، )١٢٧ص٩ج٣مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٥٦-٥٥ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
ــج( ــج(، )٢١٥-٢١٤ص١٤ج٥م ــج(، )٤٣ص١٥ج٥م ــج(، )١٥٣ص١٥ج٥م ــج(، )٥٤ص١٧ج٦م ، )١٨٨ص١٧ج٦م

= 
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  : لى الم العاقبةنفي أن تكون الالم للغرض، أو محل الالم ع-٤

�m��d��c��b���a��`�����_��^��]\���[��Z��Y��X���W���V��U��T��S: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��f��el بالالم يف قوله استدلت املعتزلة(، ١٧ – ١٦: اجلن:��m���[l  على أنه تعاىل إمنا يفعـل لغـرض،   ١٧: اجلـن ،
  . )١()فدلت هذه اآلية على أن الالم ليست للغرض يف حق اهللادة، أن الفتنة باالتفاق ليست مقصو: وأصحابنا أجابوا

 ��m��e��d��c��b��a��`���_~��}��|��{��z��y��x��wl:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

وجـواب  ! ، ظاهره مشعر بأنه تعاىل قد يفعل الفعل لغرض وحكمة؟٩٨: األنعام ��m��e��d��cl:قوله(، ٩٨: األنعام
  . )٣()الالم الم العاقبة، أو يكون ذلك حمموالً على التشبيه حبال من يفعل الفعل لغرضأن : )٢(أهل السنة

بقي أن أشري إىل أن الرازي ومع سعيه احلثيث لنفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل بكل ما أويت مـن  
  :قوة، وهجومه على املعتزلة وانتقاده لقوهلم إال أنك جتده

يات تدل على إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، ولكنـه يتركهـا   يعترف بأن ظواهر بعض اآل - ١
  !للدالئل العقلية

 l|���{���~��_��`����m:، ويف قولـه ٤٢: األنفال ��z��y��x����wl}�����m:الالم يف قوله(:يقول

 أنا نصرف الم الغرض، وظاهره يقتضي تعليل أفعال اهللا وأحكامه باألغراض واملصاحل، إال، ٤٢: األنفال
  . )٤()هذا الكالم عن ظاهره بالدالئل العقلية املشهورة

إنه تعاىل قادر على استئصال إبليس وذريته  (:فيقول ،-قوله وقول املعتزلة يف املسألة–يتردد بني القولني  - ٢
  . )١()إما ألنه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، أو حلكمة ال يطلع عليها إال هوولكنه تعاىل أبقاهم وقواهم 

��m��i��h��g��f���ed��c��b��a������`��_��~��}��|��������������{��z��y:ويقول عند تفسريه لقولـه تعـاىل  
��t��s��r��q��p���on��m��l��k��jl اعلم أن ذات الصدور هـي   (، ١٥٤: آل عمران

ا مصاحبة هلا، األشياء املوجودة يف الصدور، وهي األسرار والضمائر، وهي ذات الصدور؛ ألا حالة فيه

                                           
= 

-٥٥ص٣٠ج١٠مـج (، )٧٠ص٢٨ج١٠مج(،)٤٦ص٢٨ج١٠مج(،)٢٦٨ص٢٧ج٩مج(،)١٩٩ص٢٥ج٩مج(،)١٦٩ص٢٢ج٨مج(
٥٦  .(  

 ).  ١٦٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 !يقصد أصحابه األشاعرة) ٢(
 ).  ٦-٥ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠٤ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٥٤ص١٦ج٦مج(،)٢١٥ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: ، انظر)١٦٨ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٦٣ص٢ج١مج(التفسري الكبري)١(



- ٥٨٣  - 

 

وصاحب الشيء ذوه، وصاحبته ذاته، وإمنا ذكر ذلك ليدل به على أن ابتالءه مل يكن ألنه خيفى عليه ما 
  . )١(!)وإمنا ابتالهم إما حملض اإلهلية، أو لالستصالحيف الصدور أو غري ذلك ألنه عامل جبميع املعلومات، 

 من طني مث من محأ مسنون مث من صلصال إنه تعاىل خلقه أوالً من تراب مث(:×ويقول عن خلق آدم
كالفخار وال شك أنه تعاىل قادر على خلقه من أي جنس من األجسام كان، بل هو قادر على خلقـه  

على هذا الوجه إما حملض املشيئة، أو ملا فيه من داللة املالئكة ومصلحتهم ومصلحة ابتداء، وإمنا خلقه 
  . )٢()جب من خلق الشيء من شكله وجنسه؛ ألن خلق اإلنسان من هذه األمور أعاجلن

��m��Ã��Â�������Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸��¶�������µ���´��³:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��Å��Äl  ه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطي الرسول كل ما ذكروه، ولكنـه  (،١٠: الفرقـاننب
، وال اعتراض ألحد عليه يف شيء من أفعاله، فيفتح املشيئة حبسب الصاحل أو على وفقتعاىل يدبر عباده 

على واحد أبواب املعارف والعلوم، ويسد عليه أبواب الدنيا، ويف حس اآلخر بالعكس وما ذاك إال أنـه  
  .)٣()فعال ملا يريد

��m��c��b����a��`��_��~��}��|��{��z��y��x�������w���v���u��t:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

d����|��{��z��yx��w���v��ut��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j������i��h��g��f��el 

فإذا مل يقتض املشـيئة   إمنا يكون حبسب املشيئة أو حبسب املصلحة،واملعىن أن تقدم العذاب (، ٨: اادلة
  .)٤()م عليهتقدمي العذاب ومل يقتض الصالح أيضا ذلك، فالعذاب يف القيامة كافيهم يف الردع عما ه

هو األخذ بـالعنف؛ فـإذا   : البطش(،١٢: الربوج ��m��x���w��v���u��tl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
مث إن هذا القـادر ال  ، ١٠٢: هـود  ��m��j��i���h����g��fl:وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم، ونظريه

وتأخري هـذا   حبكم املصلحة، يكون إمهاله ألجل اإلمهال، لكن ألجل أنه حكيم إما حبكم املشيئة أو
  . )٥()األمر إىل يوم القيامة

إن حصول النعمة يف الدنيا وحصول اآلالم يف الدنيا ال يدل على االستحقاق؛ فإنه تعاىل كثريا ما (:ويقول
وإما على املصلحة،  )١()كمحب(إما ألنه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وإما يوسع على العصاة والكفرة، 

                                           

  ). ٥٠ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 ).١٧٩ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٥٣ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٣(
  ). ٢٦٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٢٢ص٣١ج١١مج(فسري الكبريالت)٥(
 .  ٨/٥٦٤األستانة. ، ط٦/٥٤٣املطبعة األمريية. والتصحيح من ط) حيكم(يف األصل املعتمد عليه )١(



- ٥٨٤  - 

 

تدراج واملكر، وقد يضيق على الصديقني ألضداد ما ذكرنا، فال ينبغي للعبد أن يظن أن ذلك سبيل االس
  . )١()ازاة

،    ٥٣: األنعـام  ��m��D��C��B��Al:قال تعاىل(:فيقول ،!بل وجيعل كال القولني قوالً للمحققني
يرى الفريق األول متقدما عليه فأحد الفريقني يرى اآلخر متقدما عليه يف املناصب الدينية، والفريق اآلخر 

فهم الذين يعلمون : وأما احملققون! أهذا هو الذي فضله اهللا علينا؟: يف املناصب الدنيوية، فكانوا يقولون
أن كل ما فعله اهللا تعاىل فهو حق وصدق وحكمة وصواب، وال اعتراض عليه؛ إما حبكم املالكية على 

، فكانوا صابرين يف وقـت الـبالء   ما هو قول املعتزلة ما هو قول أصحابنا، أو حبسب املصلحة على
 ��m��Q��P��O��N��Ml:شاكرين يف وقت اآلالء والنعماء، وهم الذين قال اهللا تعاىل يف حقهـم 

  .)٢()٥٣: األنعام

�:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل !يقرر كالما ويستحسنه، مث يوضح أنه ال يستقيم إال على قول املعتزلة - ٣
m��y���x��w����ji��h��g��f���e��d��c��b���a��`��_��~��}��|��{��z

|����{��z��y��x��w��v��u���t��s������r��q��p��o��n��m��l���k �lــر  - ٨٠: احلجـــ

اعلم أنه تعاىل ملا ذكر أنه أهلك الكفار، فكأنه قيل اإلهالك والتعذيب كيف يليق بالرحيم الكرمي؟؟ (،٨٥
فإذا تركوها وأعرضـوا عنـها    )٣(ليكونوا مشتغلني بالعبادة والطاعة، بأين إمنا خلقت اخللق: فأجاب عنه

إال أنه إمنا يستقيم على قـول   وهذا النظم حسنوجب يف احلكمة إهالكهم وتطهري وجه األرض منهم، 
 . )٤()!املعتزلة

ذلك خمالفًا ب-!!)٥(وهلذا جتده يف مواطن عديدة من تفسريه يعرض قول املعتزلة دون أدىن اعتراض عليه - ٤
إن القادر الـذي  (:حيث يقول! إىل أن قال بقوهلم، فأثبت حكمة تعود إىل العبد ال إىل الرب-)١(عادته

                                           

ــبري)١( ــري الك ــج(التفس ــر)١٦٩ص٣١ج١١م ــبري: ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٢٤-١٢٢ص٥ج٢م ، )٤٨ص٩ج٣م
مج(،)١٢٠ص٣١ج١١مج(،)١٠٩ص٢٣ج٨مج(،)١٧ص١٩ج٧مج(،،)١٩١ص١٥ج٥مج(،)١٥٥ص١١ج٤مج(،)١١٩ص٩ج٣مج(

  . ٤٤-٤٣، مناظرة يف الرد على النصارى)٢ص٣٢ج١١
  .   ٥٣٦-٥٣٢، أسرار الترتيل وأنوار التأويل)١٨٨ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري:، وانظر)٢٣٨ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢٤٦ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري:انظر) ٣(
 ). ١٠١ص٢ج١مج(سري الكبريالتف:وانظر). ٢٠٦-٢٠٥ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٤(
ــر) ٥( ــبري : انظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٧٣ص٥ج٢م ــج(،)٤١-٤٠ص٦ج٢م ــج(،)١٨٠ص٦ج٢م -١٦٣ص١٥ج٥م

-٢٣٨ص٢٦ج٩مـج (،)٢٥٩-٢٥٨ص٢٤ج٨مـج (،)٢٤ص٢٤ج٨مـج (،)٦٨-٦٧ص٢١ج٧مـج (،)٢١٦ص٢٠ج٧مج(،)١٦٤
ص٢٩ج١٠مـج (،)٢١٢ص٢٧ج٩مج(،)٩٧ص٢٧ج٩مج(،)٢٧٦ص٢٦ج٩مج(،)٢٧٥ص٢٦ج٩مج(،)٢٠١ص٢٦ج٩مج(،)٢٣٩
 ).   ١٣١ص٣١ج١١مج(،)٨٢ص٣١ج١١مج(،)٥٧ص٣٠ج١٠جم(،)٢٦٢

، )٢٣٦-٢٣٥ص٢ج١مـج (الكـبري  التفسـري : انظـر  أن يضع قول املعتزلة مث يـرد عليـه،  -١وقد جرت عادته يف التفسري) ١(
-٤٤ص١٢ج٤مج(،)٢١٢ص١١ج٤مج(،)١٢٧ص١١ج٤مج(،)١١١ص١١ج٤مج(،)٢٣٧ص١٠ج٤مج(،)١٤١-١٣٩ص٩ج٣مج(

= 



- ٥٨٥  - 

 

إنه خلقها ال حلكمة أو حلكمة، فإن خلقها ال : خلق هذه البنية اإلنسانية مث سواها وعدهلا، إما أن يقال
فتلك احلكمة إما أن تكـون   حلكمة كان ذلك عبثًا، وهو غري جائز على احلكيم، وإن خلقها حلكمة،

عائدة إىل اهللا تعاىل أو إىل العبد، واألول باطل؛ ألنه سبحانه متعال عن االستكمال واالنتفاع، فـتعني  
  . )١()الثاين، وهو أنه خلق اخللق حلكمة عائدة إىل العبد

غـرض  إنه تعاىل يريب عبيده ال لغرض نفسه، بل لغرضهم، وغريه يربون لغرض أنفسهم ال ل(:ويقول
  . )٢()غريه

فهي : وأما املرتبة الرابعة يف اإلميان باهللا(: ويقول يف معرض ذكره ملراتب اإلميان باهللا اليت جيب اإلميان ا
ألن كل ما  أا غري معللة بعلة أصالً؛ :أحدها :وجيب أن يعلم يف أحكامه أمورا أربعةمعرفة أحكامه، 

ن يعلم أ: وثانيها. امالً بغريه، وذلك على احلق سبحانه حمالكان معلالً بعلة كان صاحبه ناقصا بذاته ك
  . )٣()أن املقصود من شرعها منفعة عائدة إىل العبد ال إىل احلق؛ فإنه مرتّه عن جلب املنافع ودفع املضار

: إبـراهيم  ��m��w��v����u��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��jl:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

  . )١()منه بيان أنه تعاىل إمنا أمر ذه الطاعات ملنافع عائدة إىل العابد ال ملنافع عائدة إىل املعبودوالغرض (،٨

                                           
= 

م(،)١٥٢ص٢٠ج٧مج(،)٨٨ص٢٠ج٧مج(،)٧٣ص١٩ج٧مج(،)٣١ص١٧ج٦مج(،)٢١٥ص١٤ج٥مج(،)٢٢٥ص١٢ج٤مج(،)٤٥
أو يضع  -٢). ١٦٢ص٣٠ج١٠مج(،)٥٦-٥٥ص٣٠ج١٠مج(،)١٠٤ص٢٤ج٨مج(،)١٨٢ص٢٣ج٨مج(،)١٢٥-١٢٤ص٢٣ج٨ج

ــدم،   ــد تقـ ــيهم قـ ــرد علـ ــبني أن الـ ــواهلم ويـ ــر أقـ ــبري: انظـ ــري الكـ ــج(التفسـ ، )١٠٣ص٤ج٢مـ
ــج( ــج(،)٢٢٩ص١١ج٤مـ ــج(،)٢٣٠ص١٩ج٧مـ ــج(،)٩ص٢١ج٧مـ ــج(،)٧٧ص٢١ج٧مـ -٣٦ص٢٣ج٨مـ

أقصـد  -أو يضع أحـد القـولني  -٣، )٤٩ص٣١ج١١مج(،)١٩٩ص٢٧ج٩مج(،)١٩٣ص٢٧ج٩مج(،)٢١٥ص٢٦ج٩مج(،)٣٧
-٣١ص٣ج١مـج (،)٤-٣ص٣ج١مـج (التفسـري الكـبري   : انظـر  مث يردف القول الثاين بعده،-،واملعتزلة)األصحاب(األشاعرة 

، )٨١ص١٠ج٤جم(، )٤٦ص٩ج٣مج(، )٤٩ص٥ج٢مج(، )٩٦-٩٥ص٤ج٢مج(، )٩٤-٩٣ص٤ج٢مج(، )٨١ص٣ج١مج(،)٣٣
ــج( ــج(، )١٢٩ص١٢ج٤م ــج(، )٢١٠ص١٢ج٤م ــج(، )٢٢٣ص١٢ج٤م ــج(، )١٨٤-١٨٣ص١٤ج٥م ، )٢١٩ص١٤ج٥م
ــج( ــج(، )٥١ص١٥ج٥م ــج(، )١١ص١٧ج٦م ــج(، )٢٧-٢٦ص١٧ج٦م ــج(، )١٨٨ص١٧ج٦م ، )٢٣٥-٢٣٤ص١٧ج٦م
ــج( ــج(، )٦٤-٦٣ص١٩ج٧م ــج(، )١٠٦ص١٩ج٧م ــج(، )٢٠٦-٢٠٥ص١٩ج٧م ــج(، )٩ص٢١ج٧م ، )٨١ص٢١ج٧م
ــج( ــج(، )١٣٣ص٢٢ج٨م ــج(، )١٥٨-١٥٥ص٢٢ج٨م ــج(، )٥٥ص٢٣ج٨م ــج(، )١٨٢ص٢٣ج٨م ، )٦٩ص٢٤ج٨م
-٢٣٨ص٢٩ج١٠مـــج(،)٦-٥ص٢٩ج١٠مـــج(،)١٥٨ص٢٧ج٩مـــج(،)١٢٩ص٢٦ج٩مـــج(،)٩ص٢٥ج٩مـــج(

  ).  ١٥٨ص٣٢ج١١مج(،)٤٤-٤٣ص٣٢ج١١مج(،)١٧١ص٣١ج١١مج(،)١٣٦ص٣١ج١١مج(،)٢٣٩
 ). ٧٨ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري)١(
 ).  ٢٣٠ص١ج١مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٣٢ص٧ج٣مج(كبريالتفسري ال) ٣(
  ). ٨٧ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)١(



- ٥٨٦  - 

 

،  ٦٤: احلج ��m���Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â������Á��À��¿��¾l:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
شياء كلها، وعن محد احلامدين املعىن أن كل ذلك منقاد له غري ممتنع من التصرف فيه، وهو غين عن األ(

ولكنه ملا خلق احليوان فال أيضا؛ ألنه كامل لذاته، والكامل لذاته غين عن كل ما عداه يف كل األمور، 
بد يف احلكمة من قطر ونبات، فخلق هذه األشياء رمحة للحيوانات وإنعاما عليهم، ال حلاجة بـه إىل  

  .  )١()رض عائد إليه فكان مستحقًا للحمدذلك، وإذا كان كذلك كان إنعامه خاليا عن غ

��m��Ò��Ñ:باطل؛ لقولـه تعـاىل  : إن اهللا تعاىل خلق األعيان إما ال حلكمة أو حلكمة، واألول(:ويقول

���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ól وقوله ٣٨: الدخان ،:��m��¢��¡�����~l  وألن  ؛١١٥: املؤمنـون
  .مالفعل اخلايل عن احلكمة عبث، والعبث ال يليق باحلكي

وأما إن كان خلقها حلكمة، فتلك احلكمة إما عود النفع إليه أو إلينـا، واألول حمـال؛ السـتحالة     
االنتفاع عليه، فتعني أنه تعاىل إمنا خلقها لينتفع ا احملتاجون، وهذا يقتضي أن يكون املقصـود مـن   

ن، فإن منع منه فإمنا مينع؛ ، وإذا كان كذلك كان نفع احملتاج مطلوب احلصول أينما كااخللق نفع احملتاج
ألنه حبيث يلزمه رجوع ضرر إىل حمتاج، فإذا انا اهللا تعاىل عن بعض االنتفاعات، علمنا أنه تعاىل إمنـا  

  . )٢()!منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما يف احلال أو يف املآل

أهل التحقيق هو الذي يضع األشياء احلكيم عند (:يبني أن اهللا تعاىل حكيم يضع األمور مواضعها،  فيقول - ٥
واحلكمة من اهللا تعاىل خلق مـا فيـه منفعـة العبـاد     (، )٣()يف مواضعها، واهللا تعاىل حكيم ذا املعىن

، )٥()تعاىل ما خلق كل هذا العامل إال لداعية احلكمة والصواب(، فاهللا )٤()ومصلحتهم يف احلال ويف املآل
قصـد حبكـم رمحتـه    (وقد ، )٦()ن يصلح جهات مجيع اخللقجيب وجوب الكرمي عليه أ(وهو سبحانه

من أحكام الشـرع  (، كما قصد)١()األعضاء على الوجه املطابق ملصاحلنا املوافق ملنافعنا.. وإحسانه خلق 

                                           

، )٢٠١ص٢٦ج٩مـج (، )١٧٦ص١٩ج٧مـج (، )٢٠٦ص٢ج١مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)٦٢ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)١(
  ).  ٢٠١ص٣١ج١١مج(،)١٩١ص٣٢ج١١مج(،)٢٣٤ص٢٨ج١٠مج(
 . ١٤٣٢-٤/١٤٣١احملصول يف علم أصول الفقه) ٢(
ــبري ) ٣( ــري الك ــج(التفس ــر)٣ص٣٠ج١٠م ــبري : ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٨٩ص٦ج٢م ، )١٣١ص١٥ج٥م
 ). ١٤٢ص٢٥ج٩مج(،)٩١ص١٨ج٦مج(
  ).  ٢٠٦ص٢ج١مج(التفسري الكبري)٤(
  ).١٠٤ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري)٥(
 ).  ٢٠١ص٣١ج١١مج(،)١٨٤ص٢٣ج٨مج(،)١٤٣ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: ،انظر)٢٠٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
 ). ٢٦٨ص١ج١مج(التفسري الكبري)١(
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أنه قد قضى ما عليه من البيان والداللـة والترغيـب والترهيـب    (، وقد أخرب سبحانه )١()رعاية املصاحل
إن الذي علينا يف احلكمة إذ خلقنـا اخللـق   : أي ،١٢:الليـل  ��m��º������¹���¸����¶l:الواإلرشاد واهلداية، فق

للعبادة أن نبني هلم وجوه التعبد، وشرح ما يكون املتعبد به مطيعا مما يكون به عاصـيا، إذ كنـا إمنـا    
، )٢()!!نا يف احلكمةخلقناهم لننفعهم ونرمحهم ونعرضهم للنعيم املقيم، فقد فعلنا ما كان فعله واجبا علي

املكلف وإن كان يعلم وجه الصـالح  (، فـ)٣()وال جيب أن يكون حكَم مجيع التكاليف معلومة للخلق(
يف هذه التكاليف على اجلملة إال أن التفصيل يف هذه األمور غري معلوم واهللا تعاىل عامل يف كل ما أمـر  

وليس كل ما ال حييط  ة عالية ومنفعة شريفة،حكم..وجود..على سبيل اإلمجال على هنب( ، وقد)٤()وى
عقلنا به على التفصيل وجب نفيه، فمن أراد أن يقدر حكمة اهللا تعاىل يف ملكه وملكوته مبكيال خيالـه  

من حكم وفوائد؛ فإن أدركنا تلك احلكم فقد ..ال بد(، وعليه فـ)٥()ومقياس قياسه فقد ضل ضالالً مبينا
أن ..مصـلحتكم (، على أنه من )٦()احلكيم..ا القصور على عقولنا ال علىفزنا بالكمال وإن عجزنا أحلن

 . )٨)(٧()!!تعرفوا وجه احلكمة فيه على اإلمجال دون التفصيل بل رمبا كان ذلك التفصيل مفسدة لكم

                                           

، )١٩١ص٦ج٢مـج (، )١٢٥-١٢٤ص٣ج١مـج (، )٢٧٠ص١ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٤٨ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)١(
ــج( ــج(، )٢١٨ص٩ج٣م ــج(، )١١٥ص١٦ج٦م ــج(، )١٩٦-١٩٥ص٢٠ج٧م ــج(، )١٠٤ص٢١ج٧م ، )١٤٠ص٢٢ج٨م
 ). ١٤١ص٢٤ج٨مج(
 ). ٦٨-٦٧ص٢١ج٧مج(،)٨ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر). ٢٠٢-٢٠١ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري) ٢(
 ). ٨٨ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١١٥ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٠١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٠٦ص٣ج١مج(التفسري الكبري)٦(

ــبري)٧( ــري الك ــج(التفس ــر)١٧٤ص٢ج١م ــبري: ، انظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٤١-١٤٠ص٩ج٣م ، )٢١٣ص١٨ج٦م
  .٥٣، أسرار الترتيل وأنوار التأويل)٢٢ص٣٠ج١٠مج(،)٣٩ص٢٦ج٩مج(،)١٥٠ص٢٥ج٩مج(،)١٦٧ص٢٢ج٨مج(
، آراء فخر الدين الرازي العقدية )الرازي ينكر التعليل ألفعال اهللا تعاىل يف األصول، ويسلم ا يف الفروع( أن: من الباحثني من يرى) ٨(

هـذا  (، وقد تعقب عليه من قبل باحث آخر، فبني أن ٥٣٥، ٤٦٣، ٤٥٥ضوء مذهب السلف، يف النبوة والرسالة، دراسة ونقد، على 
أن الرازي ينفي احلكمة يف اخللق واألمر، يف األفعال واألحكام، وجيعل حصوهلا علـى جهـة االتفـاق ال    (و )القول فيه جمانبة للصواب

، ٢/٨٩٦،)٣(قدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعـة، حاشـية  ، موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري الكبري، دراسة ن)القصد
أن الرازي وإن كان ينفي احلكمة يف اخللق واألمر، يف األفعال واألحكام، وجيعل حصوهلا على جهة االتفاق ال القصد، إال : والذي تبني يل

أحيانا حسب االستطاعة وقد ينسى مذهبه الكالمـي   أنه يغفل عن مذهبه كثريا يف تفسريه؛ ففي التفسري جياري النصوص أحيانا ويؤوهلا
 األشعري ويناقضه، خبالف كتبه الكالمية اليت يتعصب فيها ملذهبه الكالمي وجيعل النصوص ظواهر ال تفيد اليقني، ولذا جتده يثبت احلكمة

انظر على سـبيل املثـال ال   ! ظاهرة على ذلكيف األصول والفروع، ويف اخللق واألمر، متماشيا مع أصل فطرته، وداللة اآليات الصرحية ال
، )١٠٣ص٤ج٢مـج (، )٥ص٢ج١مـج (، )٢٣٤ص١ج١مـج (، )١١ص١ج١مـج (، )٦ص١ج١مـج (التفسـري الكـبري  : احلصر

، )١١٧-١١٦ص٧ج٣مـج (،)١١٠ص٧ج٣مـج (،)٩٨ص٦ج٢مـج (،)١٦٧ص٥ج٢مج(،)١٤١ص٤ج٢مج(،)١٣٩ص٤ج٢مج(
ــج( ــج(، )١١٠ص٩ج٣م ــج(، )١٤١-١٤٠ص٩ج٣م ــج(، )٢٠٧ص٩ج٣م ــج(، )٢١٢ص٩ج٣م ، )١١٠ص١١ج٤م

= 
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، ويبني أن حكمته تعـاىل  )١()احلكمة صفة ثابتة هللا ال ميكن زواهلا(:يثبت صفة احلكمة هللا تعاىل، فيقول - ٦
\��[����^��_��`����m��b���a:وجه القصد ال على وجه االتفاق، فيقول عند تفسريه لقوله تعاىل على

��q��p��o��n��m��lk���j��i��h��gf��e���d��cl قوله(،٤: الفتح:��m��pl  بعـد   ،٤: الفـتح
فإن ويعلمه؛ إشارة إىل أنه يفعل على وفق العلم؛ فإن احلكيم من يعمل شيئًا متقنا  ؛٤: الفتح �mol: قوله

  .)٢()صنع عجيب اتفاقًا ال يقال له حكيم من يقع منه

هو الذي فعله كما ينبغي لعلمه قاصدا لذلك الوجه، خبالف من يتفق فعله موافقًـا  : احلكيم(:ويقول
كمن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم فائدة، ال يقال له حكيم، وأما إذا فعل ؛ للمقصود اتفاقًا

 . )٣()لقتلها حبيث يسلم عن شها يقال له حكيم فيهفعالً قاصدا 

 ��m��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾l:يصرح وينص على أن الالم للغرض، فيقول تعليقًا على قوله تعاىل - ٧

��m: الالم يف قوله(، ٢٩: البقرة �Ál اعلم أنه سبحانه وتعاىل ذكر هذه ] و[، الم احلكمة والغرض، ٢٩: البقرة
واحلاصل أنـه  ...، ٥٦: الذاريات �m��i���h��g��f��e��d���cl: يف قوله: أحدها: الالم يف مواضع

  . )٤()!!سبحانه وتعاىل خلقك خلدمته، وخلق كل ما سواك ألجلك

��m��µ��´��³��²��±�����°������̄:يثبت داللة التعليل، وباء السببية، فيقول عند تفسريه لقوله تعاىل - ٨ ��®

��º�������¹��¸��¶l قال(، ٤٢: األنعام :�m��º�������¹��¸l إمنا أرسلنا الرسل إلـيهم  : ، واملعىن٤٢: األنعام
  .)١()وإمنا سلطنا البأساء والضراء عليهم ألجل أن يتضرعوا

                                           
= 

، )١٠٥-١٠٣ص١٦ج٦مـج (، )١٠٠ص١٦ج٦مـج (، )١٧٠-١٦٩ص١٤ج٥مـج (، )١٩٥ص١٣ج٥مج(، )١٦٢ص١٢ج٤مج(
-٢٠١ص٢٦ج٩مج(،)٢٣١ص٢٥ج٩مج(،)١٠٣ص٢٠ج٧مج(،)٦٦-٦٥ص٢٠ج٧مج(،)١٧٨ص١٩ج٧مج(،)١٦٦ص١٩ج٧مج(

ــج(،)٢٠٣ ــج(،)٢٢٧ص٢٦ج٩م ــج(،)٨٢ص٢٧ج٩م ــج(،)٢٧٥ص٢٧ج٩م ــج(،)٢٤٣ص٢٨ج١٠م ، )٢٣٣ص٢٩ج١٠م
،  وإىل ٦١٥، ١٦٥، أسرار الترتيل وأنوار التأويـل ٧٢، مناظرة يف الرد على النصارى)٦ص٣١ج١١مج(،)٢٣٤-٢٣٣ص٣٠ج١٠مج(

وذكر الرازي هلذا الوجه غفلة منه عن مذهبه يف : ((فقال بعد نقله لقول الرازي يف تفسريه لبعض اآليات -:-هذا املعىن أشار ابن الوزير
العواصـم  )). الفطرة على خالف مذهبه، فإذا غفل عنه، تكلم بالفطرة، فلله احلمـد  ، ويف ذلك دليل على أنألنفي تعليل أفعال الرب 

 . ٦/٣٧٩والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم
  ). ٢٣٩ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٨١ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
  ). ٢١٥ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(

ــل ) ٤( ــوار التأوي ــل وأن ــرار الترتي ــروا. ٣٣٦-٣٣٤أس ــبري: نظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٢ص٦ج٢م ، )٢٣٣ص١٣ج٥م
  ).  ٢٣٨ص٢٩ج١٠مج(،)٢٤٢-٢٤١ص٢٥ج٩مج(،)٢٠٠ص٢٣ج٨مج(،)٣٤ص٢٣ج٨مج(،)١٦٥ص٢٢ج٨مج(
 ). ٢٢٤ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)١(
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�m��R��Q��P��ON��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A: ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

�b��a���`��_��^��]��\��[Z��Y��XW���V��U��T��S�������������h��g��f��e��������d��c
��o��n��m��l��k��j���il ٩٨ – ٩٧: اإلسراء ،)�m��d��c��b��al والبـاء يف  ، ٩٨: اإلسراء

  .)١()، باء السببية، وهو حجة ملن يقول العمل علة اجلزاء٩٨: اإلسراء ��m�d��cl:قوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  ). ٦١ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)١(
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والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل على ضوء نقد موقف الرازي من احلكمة : املطلب الثاين
 :عقيدة أهل السنة واجلماعة

  : خالف الرازي أهل السنة واجلماعة يف أمور جمملها ما يلي

  ! نفيه احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، وإثباته حلكمة اتفاقية غري مقصودة - ١

  !زعمه أن تعليل أفعال اهللا وأحكامه بالدواعي واألغراض حمال - ٢

  !أنه ال جيوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة زعمه - ٣

  !أفعال اهللا تعاىل عن الغرض والداعيزعمه بوجوب ترتيه  - ٤

  !غري معللة بعلة أصالًبوجوب اإلميان بأن أحكام اهللا  زعمه - ٥

  . يف حق اهللا سبحانه وتعاىل -البدعي-استخدامه للفظ الغرض  - ٦

إما قائل بقول الفالسفة باملوجب بالذات، ، فهو مسألة احلكمة من وجود الشر يف العاملموقفه من   - ٧
وأن ترك اخلري الكثري ألجل الشر القليل شر كثري، أو بقول األشاعرة الذين يرجعون ذلك إىل حمض 

  !يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد: املشيئة ويقولون

ق املعلوم، أو إقراره بلفظ احلكمة دون حقيقتها؛ وذلك بتأويله إياها إما مبعىن حصول العمل على وف - ٨
  !مبعىن العلم، أو مبعىن اإلحكام واإلتقان

زعمه بأن احلكمة هي كل ما للفاعل أن يفعله، والسفه هو التصرف يف ملك الغري، وكل شيء ملك  - ٩
  !هللا تعاىل، وعلى هذا فأي فعل فعله كان حكمة وصوابا، والسفه ممتنع لذاته

  . يل يف أفعال اهللا تعاىلموقفه من النصوص الدالة على إثبات احلكمة والتعل - ١٠

١١ - اضطرابه وتناقضه يف مسألة احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا، فهو بني مثبت هلا وناف .  

  !تأثره باملعتزلة يف إثبام حكمة تعود إىل املخلوق فقط، دون اخلالق سبحانه  - ١٢

  :   الرد عليه من وجوه -بعون اهللا-وسيكون 
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مسألة احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، وذكر األدلة  يف بيان القول احلق يف: الوجه األول 
   :الدالة عليه

:                                                                                          القول احلق يف مسألة احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل هو قول أهل السنة واجلماعـة؛ الـذين يقولـون   
بل أفعاله  ،هي الغاية املقصودة بالفعل ةوال لغري معىن ومصلحة وحكم ،اا عبثًحكيم ال يفعل شيئً إن اهللا سبحانه وتعاىل

  )١(.كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل ،سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل

 ،كسائر صفاته ،قائمه به ،حكمته حكمة حق عائدة إليهأمر به، وو حكيم يف كل ما فعله وخلقهفاهللا سبحانه 
 وأسعد ،وأحياوأمات  ،وقدر فهدى ،وألجلها خلق فسوى ،وهي الغاية احملبوبة له املطلوبة اليت هي متعلق حمبته ومحده

األمـر،  ، فمصدر اخللـق و والفعل وسيلة إليها املقصودة، احلكمة هي الغايةف ،ومنع وأعطى ،وأضل وهدى ،وأشقى
  . )٢(والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته، وهذا يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها

  .حكمة تعود إليه حيبها ويرضاها :أحدمها: احلكمة تتضمن شيئنيو

  )٣(.هي نعمة عليهم يفرحون ا ويلتذون ا؛ وهذا يف املأمورات ويف املخلوقات ،إىل عباده :والثاين
أو ملن يشاء  ،مه لعبادها وعلّفإن اهللا علم علم ،وإن مل يعلمه العباد ،حكمة بالغة يف أقضيته وأقداره تعاىلهللا و

، واحلكمة ال حييط ا علما إال اهللا )٤(٢٥٥: البقرة���mÂ����Á����À��¿��¾��½��¼��» �lمه لعبادهمل يعلّ اوعلم علم ،منهم
وإذا علم العبد من حيث اجلملة أن هللا فيما خلقه وما أمر به ، )٥(فى عليهمتعاىل، وبعضها معلوم للخلق، وبعضها مما خي

ويبني له تصديق ما  ،ا ظهر له من حكمة اهللا ورمحته ما يبهر عقلها وإميانمث كلما ازداد علم ،حكمة عظيمة كفاه هذا
  . )٦(٥٣ :فصلت ��m���ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���Àl:أخرب اهللا به يف كتابه حيث قال

الذي جيب على العبد أن يعلم أن علم اهللا وقدرته وحكمته ورمحته يف غاية الكمال الذي ال يتصور زيـادة  ف
لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثري ، بل كلما أمكن من الكمال الذي ال نقص فيه فهو واجب للرب تعاىل ،عليها

  .)٧(اخللق حىت املالئكة؛ فتكفيهم املعرفة املة واإلميان العامومنها ما يعجز عن معرفته مجيع ، من الناس عن معرفتها

حسب ال يشاركه يف علمه وال حكمته أحد أبدا، ف..رب العاملني وأحكم احلاكمني:((-:-يقول ابن القيم
له حكمة يف كل ما خلقه وأمـر بـه    أنوتعلم  ،ن تستدل مبا عرفت من حكمته على ما غاب عنهاأالعقول الكاملة 

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٣٧شفاء العليل )١(
 . ١٩٩-١/١٩٣طريق اهلجرتني: انظر )٢(
 . ١/١٤١، منهاج السنة٨/١٤٥جمموعة الفتاوى: ، وانظر٣٦-٨/٣٥جمموعة الفتاوى )٣(
 . ٨/٢٠١جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٥١٥-٨/٥١١جمموعة الفتاوى: وانظر. ١/٤٥٢مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه )٥(
 . ٨/٩٧جمموعة الفتاوى )٦(
 .  مكتبة املنهاج. ، ط٤٢١، شرح األصبهانية٨-١/٣، بيان تلبيس اجلهمية٥١٤-٨/٥١٣ ،٤٠٠-٨/٣٩٩ىجمموعة الفتاو: انظر )٧(
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ويوقفهم على وجه تدبريه يف كل ما  ،خيرب اهللا تعاىل كل عبد من عباده بكل ما يفعله أنوهل تقتضي احلكمة  ،عهوشر
ا من بل طوى سبحانه كثري !؟وهل يف قوى املخلوقات ذلك !؟وعلى حكمته يف صغري ما ذرأ وبرأ من خليقته ،يريده

حكـم  أرب العـاملني   أنلم فقد ع ...ا مرسالًا وال نبيا مقربطلع على ذلك ملكًفلم ي ،صنعه وأمره عن مجيع خلقه
ن هذا شأنه مل خترج أفعاله وأوامـره  وم ،والقادر على كل شيء ،والغين عن كل شيء ،والعامل بكل شيء ،احلاكمني

وشرعه فيكفـيهم   وأمره وإبداعهوما خيفى على العباد من معاين حكمته يف صنعه  ،قط عن احلكمة والرمحة واملصلحة
 ،وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر اهللا به ،وإن مل يعرفوا تفصيلها ،ن تضمنته حكمة بالغةأفيه معرفته بالوجه العام 

ن اهللا تعاىل بين إهذا و ،إىل احلكمة البالغة العامة الشاملة اليت علموا ما خفي منها مبا ظهر هلم اإلسنادفيكفيهم يف ذلك 
 أصـوهلا  األشـياء وهذا مطرد يف  ،جالئل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما ن عرفهم معاينأعباده على  أمور

فحكمته متنع اطالع خلقه علـى مجيـع    ،يأىب اطالع خلقه على مجيع حكمته.. كماله املقدس((، فـ)١())وفروعها
من أن يطلع كـل  وشأن الرب أعظم  ،ا جاهالًسفيهعد بل الواحد منا لو أطلع غريه على مجيع شأنه وأمره  ،حكمته

  . )٢())واحد من خلقه على تفاصيل حكمته

  :واحلكمة يف أفعال اهللا تعاىل نوعان

: ، وقوله٥٦: الذاريات �m��i���h��g��f��e��d���cl: حكمة مطلوبة لذاا، كما يف قول اهللا تعاىل -١
�m��ê��é��è��ç��æ��å���������ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ���î��í��ì�����ël 

، فبين اهللا أن احلكمة من خلقه اجلن واإلنس ليعبدوه وحده وال يشركوا به شيئًا، وهذا أمـر  ١٢: الطـالق 
حمبوب هللا تعاىل ومطلوب له، وكذلك بين أن من حكمة خلقه السموات واألرض وتدبريه هلما علم العباد 

 .بقدرة اهللا وعلمه سبحانه

�m��B��A: ن وسيلة إىل مطلوب لنفسه، ويوضحها قول اهللا تعـاىل حكمة مطلوبة لغريها، وتكو -٢

��Q��P��O��N��M��LK��J��I���H��G��F��E��D��Cl  فــالالم يف قولــه٥٣: األنعـام ، :
m��El  دالة على احلكمة من قوله املذكور، وهو امتحان بعض خلقه ببعض، فكرباء القوم ٥٣: األنعـام ،

m����H��G��F: رؤيتهم ضعفاءهم قد أسلموا، فيقولون عند ذلك يأنفون ويستكربون عن قبول احلق عند

��LK��J��Il ذا االمتحان، وهي وسـيلة إىل مطلـوب   ٥٣: األنعام فهذا القول بعض احلكمة املطلوبة ،
لنفسه، فامتحان اهللا هلؤالء يترتب عليه شكر هؤالء، وكفر هؤالء، وذلك يوجب آثارا مطلوبة للفاعل من 

مته وعزته، وقهره وسلطانه، وعطائه من يستحق عطاءه، وحيسن وضعه عنده، ومنعـه  إظهار عدله وحك
 . )٣(٥٣: األنعام ��m��Q��P��O��N��Ml:من يستحق املنع، وال يليق به غريه، وهلذا قال اهللا تعاىل

                                           

 . ٣١٨-١/٣١٧مفتاح دار السعادة )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٦٠٥شفاء العليل )٢(
، ٥٨٩-٢/٥٨٧، ٢/٥٤٥، ٥٤١-٢/٥٤٠شفاء العليـل : وانظر. ٤٥٣-١/٤٥٢مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه )٣(

 . العبيكانمكتبة . ط
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  . وقد دل على قول أهل السنة واجلماعة الكتاب والسنة واإلمجاع والفطرة والعقل

  :والسنة األدلة من الكتاب-أ

القرآن وسنة ((:-:-يقول ابن القيم . اآليات واألحاديث الدالة على ذلك كثرية وشهرية يطول استقصاؤها
والتنبيه على وجوه احلكم الـيت   ،وتعليل اخللق ما ،مملوآن من تعليل األحكام باحلكم واملصاحل غغغغرسول اهللا 

كان هذا يف القرآن والسنة يف حنو مائة موضـع أو   ولو ،وألجلها خلق تلك األعيان ،حكامألألجلها شرع تلك ا
وتارة يذكر املفعول  ،فتارة يذكر الم التعليل الصرحية :بطرق متنوعة ،ولكنه يزيد على ألف موضع ؛مائتني لسقناها

وتارة يذكر الفـاء   ،وتارة يذكر أداة كي ،وتارة يذكر من أجل الصرحية يف التعليل ،ألجله الذي هو املقصود بالفعل
وتارة ينبه على السبب يذكره  ،وتارة يذكر أداة لعل املتضمنة للتعليل اردة عن معىن الرجاء املضاف إىل املخلوق ،وأن

ا ،اصرحيوتارة ينكر  ،وتارة يذكر األوصاف املشتقة املناسبة لتلك األحكام مث يرتبها عليها ترتيب املسببات على أسبا
بـني املخـتلفني اللـذين     يسووتارة ينكر على من ظن أنه ي ،ا وسدىه عبثًعلى من زعم أنه خلق خلقه وشرع دين

 ،بني خمـتلفني  يسوأنه ال يفرق بني متماثلني وال ي ي بكمال حكمته وعلمه املقتضربوتارة خي ،يقتضيان أثرين خمتلفني
التدبر والتعقل حلسن ما بعث بـه  من عباده التفكر والتأمل و يوتارة يستدع ،وأنه يرتل األشياء منازهلا ويرتبها مراتبها

وتـارة   ،مها وما فيها من املنافع واملصاحلكَكما يستدعى منهم التفكر والنظر يف خملوقاته وح ،رسوله وشرعه لعباده
ا على ذلكيذكر منافع خملوقاته منبه وتارة خيتم آيات خلقه وأمره بأمساء وصـفات   ،وأنه اهللا الذي ال إله إال هو ،ا

م اخللق واألمر ومصاحلهما ومنافعهما وما تضمناه من كَوالقرآن مملوء من أوله إىل آخره بذكر ح ،تقتضيهاتناسبها و
وفيما يلي ذكر بعـض  . )١())اطالع على معاين القرآن إنكار ذلك وال ميكن من له أدىن ،اآليات الشاهدة الدالة عليه

  :األدلة الدالة على ذلك

  :األدلة من القرآن الكرمي-١

آل  ��m��g��f��e��d����c���b���a���`_��^��]��\��[��Z�����Y���X���W�����V��U���Tl:ه تعـاىل قول -

، فبني أن له سبحانه الوحدانية يف إهليته، وله العدل، وله العزة، وله احلكمة، وهذه األربعة ١٨: عمران
���m:وقوله، )٢(إمنا يثبتها السلف وأتباعهم � g� � f� � e� � dl ثبات لعزته وحكمتهإ،  ١٨: آل عمران، 

ليس  - أتباع جهم -؛ فإن اجلربية على الطائفتني اجلربية والقدرية ردتصريح بلفظ احلكمة، و وفيها
؛ وهلذا ملا أرادت األشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة وإمـا  له عندهم يف احلقيقة حكمة

فإن القادر والعامل واملريد قد  ؛حلكمتهومعلوم أنه ليس يف شيء من ذلك إثبات  ،بالعلم وإما باإلرادة
إن اهللا ال يفعل حلكمـة : وهم يقولون ،واحلكمة أمر زائد على ذلك ،ا وقد ال يكونيكون حكيم. 

                                           

 .  ٣٤-٣١مكتبة العبيكان، الداء والدواء، . ، ط٥٧٥-٢/٥٣٧شفاء العليل: وانظر. ٢/٣٤٠مفتاح دار السعادة )١(
 . ١٤/٣١٠جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
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، وذلك باطل؛ فـإن  احلكمة أمر منفصل عنه ال يقوم به: ملعتزلة أثبتوا أنه يفعل حلكمة؛ لكن قالواوا
  )١(.اا؛ بل كان سفيهمل تعد إىل نفسه مل يكن حكيمفإن  ،احلكيم من يفعل حلكمة تعود إىل نفسه

§��¨��©����m��«����ª:إخباره سبحانه أنه فعل كذا لكذا، وأنه أمر بكذا لكذا؛ كقوله تعـاىل  -

��Â��Á���À���¿��¾��½¼���»��º��¹��¸��¶��µ´�����³��²��±��°��¯��®��¬l 

|���m{z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n�����~��}:، وقوله٥: يـونس 
��d��c���b��a`��_l أن اهللا يفعل فعالً لغاية حيبها ويرضاها، : وحنو ذلك مما فيه )٢(،٣٤: احلج

  . )٣(ويأمر عباده ا، وإذا حصلت هلم كان فيها جنام وسعادم

̈����©����m��ª:قوله تعاىل - ��������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~l ففي اجلهاد  ،٤: الصف
؛ وفيه النجاة من النـار  وهي النصر والفتح؛ ويف اآلخرة اجلنة: حممودة للناس يف الدنيا حيبوا عاقبة

؛ وهي ما يصل إليهم من وفيه رمحة للعباد ،؛ ففيه حكمة عائدة إىل اهللا تعاىلاجلهادحيب  واهللا سبحانه
 ،تعود إليه حيبـها  ؛ وكذلك ما خلقه خلقه حلكمةهكذا سائر ما أمر بهو؛ واآلخرةالنعمة يف الدنيا 

 . )٤(وخلقه لرمحة بالعباد ينتفعون ا

��m���S��R��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:قوله تعاىل -

[���Z��Y��X��W��V��U��T �lفذكر سبحانه ما هـو صـريح يف   ٣٢: املائدة ،
بين آدم لآلخـر علـة حلكمـه     ،  فجعل سبحانه قتل أحد٣٢: املائدة ��m��B��Al:التعليل، وهو قوله

فجعل حكمه الكـوين   ،وأمره ها لشرعوأسباب علالً وأقدارهالرب سبحانه جيعل أقضيته الشرعي، و
وذلك أن القتل عنده ملا كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فخم  ،القدري علة حلكمه الديين األمري

نفس الواحدة مرتلـة قاتـل األنفـس    أمره وعظم شأنه وجعل إمثه أعظم من إمث غريه ونزل قاتل ال
    . )٥(كلها

، ١٦ – ١٥: الذاريات ��m��{���z��y��x������w��v��ut��s��r��q��p��o���n��m��l��kl:قوله تعاىل -
ــه \��[��^_��`���m��p��o���n��ml�����k��j��i��h��gf��e��d��c��b������a: وقولـ

��r��ql وقولـه ٢٤: يوسف ، :�m���U��T��S��R���Q��P��O��������Z��YX���W��V
��]���\����[l  فقد ذكر سبحانه احلكم الكوين أو الشرعي عقيب الوصف املناسب له، ٣٨: املائـدة ،

فجعل تلك األوصاف علالً هلذه األحكام وأسبابا هلا، وهذا يدل على أنه حيكم ا شـرعا وقـدرا   

                                           

 . ١٨٤-١٤/١٨٣جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٣٩-٢/٥٣٨شفاء العليل: انظر )٢(
 . ٨/٤٧٠درء التعارض )٣(
 . ٣٧-٨/٣٥جمموعة الفتاوى: انظر )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٥٠-٢/٥٤٩شفاء العليل: انظر )٥(
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ن نفى التعليل واحلكم واألسباب، ألجل تلك األوصاف، وأنه مل حيكم ا لغري علة وحكمة، خالفًا مل
ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه ، !فلم جيعل حلكم الرب الكوين والديين سببا وال حكمة غائية

جزم جزما ببطالن قول النفاةا ضروري،  ا وعللها وبـين واهللا سبحانه قد رتب األحكام على أسبا
ذلك خرب١(ا وفطرة وعقالًا وحس( .  

��m��Ì��Ë��Ê��É���È:تعاىل كقوله ،ه عدم احلكم القدري والشرعي بوجود املانع منهتعليله سبحان -

���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ����Ð���Ï��Î��Íl ــرف ــه ٣٣: الزخ : ، وقول
m��«��ª���©���¨�����§��¦¥��¤�����£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��wl ــورى ،  ٢٧: الشـ

�mH��G��F��E��D��C��B��A�����V����U��T��S��RQ��P��O��N��M��L���KJ��I: وقوله

��X��Wl  وقوله ٥٩: اإلسـراء ، :�m���`��_��^��]��\��[��Z���Y���X����W��V��UT��S��R��Q��P��O��N

��b��al ال يعلمون حكمته تعاىل ومصلحة عباده يف االمتناع من إنزال اآليـات   :ي، أ٣٧: األنعام
نه مل ينازع يف إف ،وليس املراد أن أكثر الناس ال يعلمون أن اهللا قادر ،اليت يقترحها الناس على األنبياء

 . )٢(ولكن حكمته يف ذلك ال يعلمها أكثر الناس ،قدرة اهللا أحد من املقرين بوجوده سبحانه

ولو كـان   ،وأن املصلحة يف تركه ،إخباره سبحانه عن تركه بعض مقدوره ملا يستلزمه من املفسدة -
كقوله تعاىل ،ض املشيئة مل يكن ذلك علة للحكما إىل حماألمر راجع:��m��w��v��u��t��s��r��q

��ª��©��¨��§��¦��¥���¤£��¢���¡�����~��}��|��{��z��y����xl ٢٢: األنفـــال - 

بأم ال خري فـيهم   ؛وهو مساع الفهم ،فعلل سبحانه عدم إمساعهم السماع الذي ينتفعون به ، ٢٣
 باملسموع لو مسعوه وهـو الكـرب   االنتفاعا آخر مينع من مانع وبأن فيهم ،حيسن معه أن يسمعهم

 ،والثاين من باب تعليله بوجود مانعه ،فاألول من باب تعليل عدم احلكم بعدم ما يقتضيه ،عراضإلوا
رد فعله عن ذلك فإنه ال يضاف جتوأما من  ،وهذا إمنا يصح ممن يأمر وينهي ويفعل للحكم واملصاحل

 !ه فقطشيئترد معدم احلكم إال إىل جم

��m���������z��y:كقوله تعاىل ؛فال يفعله ملنافاته حلكمته ومحده ،ومن هذا ترتيه نفسه عن كثري مما يقدر عليه 
��¯��®�������¬��«�������ª��©��¨§��¦��¥����¤��£��¢��¡������~��}�������|��{l وقولـه ، ١٧٩: آل عمران:�

m������������Å��Ä��ÃÂ��Á�����À��¿��¾��½���Ê��É��È��Ç��Æl وقولـه ، ٣٣: األنفال:��m��`

l��k���j��i����h��g��f��e��d����c��b��a �lوقوله، ١١٥: التوبة:��m����Ô��Ó���Ò��Ñ

���Ù��Ø��×��Ö��Õl وقوله، ١١٧: هود:��m��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â����������Á��À

���Õ��Ô��Ó���Ò���� �Ñ��Ð��Ï����Î��ÍÌ��Ël ؛ه نفسه عن هذه األفعالفرت،  ٥٩: القصص 
ألا مقدورة  ؛وعند النفاة أا ليست مما يرته الرب عنه ،نايف حكمته ومحدهتو ،ليق بكمالهتألنه ال 

                                           

 .مكتبة العبيكان. ، ط٥٥٢-٢/٥٥١شفاء العليل: انظر)١(
 .  مكتبة العبيكان. ، ط٥٥٥-٢/٥٥٤شفاء العليل: انظر )٢(
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ال لقبحهـا يف   ،ه هلـا شـيئت ولكن علمنا أا ال تقع لعـدم م  ،وهو إمنا يرته عما ال يقدر عليه ،له
  . )١(!نفسها

عند ذكر مصدر  االمسنيفيذكر هذين  ،حكمته وعلمه عن صدور اخللق واألمر عن إخباره سبحانه -
�:تعاىل قولهك ،ا على أما إمنا صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم احمليط التامتنبيه ؛خلقه وشرعه
�m��t���s��r��q������p����o��n��ml وقولـه ٦: النمل ، :�m��T��S��R���Q��P��O

��]���\����[��Z��YX���W��V���������Ul فذكر العزة املتضمنة لكمال القـدرة والتصـرف  ، ٣٨: ئـدة املا، 
  .)٢(واحلكمة املتضمنة لكمال احلمد والعلم

وإن  ،عن التخصيص والتمييز الواقع يف أفعاله بأنه حلكمة يعلمها هو سبحانه هجوابه سبحانه ملن سأل -
 :فقالوا، ٣٠: لبقرةا��mI��H��G��F��E �l:كما أجاب املالئكة ملا قال هلم ،كان السائل ال يعلمها

�mW��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L �lم بقوله، ٣٠: البقرةفأجا:��m��Z
��_���^��]��\��[l  ٣٠: البقـرة، ا عن احلكم والغايات واملصاحل لكان املالئكـة  ولو كان فعله جمرد

احلكم واملصـلحة  ال يعلمونه من  ومل يصح جوام بتفرده بعلم ما ،سألوا هذا السؤاليأن  منأعلم 
�:ومن هذا قوله تعاىل ،ا إال حلكمةوهذا دليل على علمهم أنه ال يفعل شيئً ؛اليت يف خلق هذه اخلليفة

�mÇ��Æ��Å���Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´ �lــام ، ١٢٤: األنعــ
ولو كان األمـر   ،وعند غري أهلها ،فأجام بأن حكمته وعلمه يأىب أن يضع رساالته يف غري حملها

وهو يرجح مثالً ،أن أفعاله ال تعلل :بل كان اجلواب اب،ا إىل حمض املشيئة مل يكن يف هذا جوراجع 
  . )٣(واألمر عائد إىل جمرد القدرة كما يقوله املنكرون ،على مثل بغري مرجح

أن أفعاله سبحانه صادرة عن إىل غري ذلك من اآليات الدالة على إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، و
  .)٤(حكمة بالغة ألجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل

  :األدلة من السنة-٢

 ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له :قل" :قال .ا أقولهعلمين كالم :ألعرايب جاءه فقالغ قول النيب  -
ااهللا أكرب كبري، ال حـول وال قـوة إال بـاهللا العزيـز      ،سبحان اهللا رب العاملني ،اواحلمد هللا كثري

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٦٩-٢/٥٦٨شفاء العليل: انظر )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٦٢-٢/٥٦١العليلشفاء : انظر )٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٦٧شفاء العليل: انظر )٣(
-٣١مكتبة العبيكان، الداء والـدواء،  . ، ط٥٧٥-٢/٥٣٧مكتبة دار املنهاج، شفاء العليل. ، ط١٧٩-١٧٦شرح األصبهانية: انظر) ٤(

 .   ٤٢٢-٢/٣١٧لشهري،  احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، ل٣٤
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وهي الغايـة   ،كسائر صفاته ،قائمه به ه تصريح بإثبات صفة احلكمة هللا تعاىل، وأاوفي، )١("احلكيم
  . احملبوبة له املطلوبة اليت هي متعلق حمبته ومحده

سبحانه أنه ، فأخرب )٢("إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك :"تبارك وتعاىل أنه قالعن ربه  >روى النيب  -
فعل كذا لكذا، وهذه الالم الم التعليل، وهي الم احلكمة والغاية املطلوبة اليت تثبت قصد الفاعـل  

  . )٣(للغاية بفعله

  : داللة اإلمجاع -ب

  : يف مواطن -:-وقد نقل اإلمجاع على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية

ويأمر حلكمة  ،أن اهللا تعاىل خيلق حلكمة -من السلف واخللف  -الذي عليه مجهور املسلمني :(( -:-فقال 
أثبتت التعليل : واملعتزلة...وغريهم،..، ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكالم، من املعتزلةوهذا مذهب أئمة الفقه والعلم

يثبتونه وأما أهل الفقه والعلم ومجهور املسلمني الذين يثبتون التعليل فال ، لكن على أصوهلم الفاسدة يف التعليل والتجويز
 ،هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة واملعقول الصريح: قول اجلمهور..وال ينفونه نفي اجلهمية و ،على قاعدة القدرية

  . )٤())اا حلكمة مل يكن حكيمفإنه من مل يفعل شيئً ؛وبه يثبت أن اهللا حكيم

  . )٥())السلف واألئمة متفقون على إثبات األسباب واحلكم خلقًا وأمرا:((-:-وقال 

احلكمة، وشرع األحكام للحكم مما اتفق عليه الفقهاء مع السلف، وكـذلك احلكمـة يف   :(( -:-وقال 
  . )٦())اخللق، والقرآن مملوء بذلك يف اخللق واألمر

فقالـت   ؛لكن تنازعوا يف تفسري ذلك ؛أمجع املسلمون على أن اهللا تعاىل موصوف باحلكمة :(( -:- وقال
 ،ومل يثبتوا إال العلم واإلرادة والقـدرة  ،ىل علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أرادهاحلكمة ترجع إ :طائفة

إذ لو كان كذلك  ؛وقال اجلمهور من أهل السنة وغريهم بل هو حكيم يف خلقه وأمره واحلكمة ليست مطلق املشيئة
بل احلكمة تتضمن ما يف خلقه وأمره مـن   ؛ومعلوم أن اإلرادة تنقسم إىل حممودة ومذمومة ،ان كل مريد حكيمالك

هو قول مجاهري طوائف املسلمني من أهل التفسري  ..والقول بإثبات هذه احلكمة  ،العواقب احملمودة والغايات احملبوبة
  . )٧())والفقه واحلديث والتصوف والكالم وغريهم

                                           

 . ٤/٢٠٧٢مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء،  )١(
 . ٤/٢١٩٧مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار )٢(
 . ٢/٣٢٩بيكان، احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، للشهريمكتبة الع. ، ط٢/٥٤٠شفاء العليل: انظر )٣(
 . ٣٧٨-٨/٣٧٧جمموعة الفتاوى )٤(
 . ٨/٤٨٥جمموعة الفتاوى)٥(
 .٨/٤٨٥جمموعة الفتاوى)٦(
 . ٣/١٤١منهاج السنة )٧(
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 ،ا حلكمة وال لسـبب يفعل شيئًاملثبتني للقدر على أن اهللا ال ومن وافق جهم بن صفوان من :(( -:-وقال
فقوله فاسد خمالف للكتاب  ،وال حيب بعض األفعال ويبغض بعضها ،وأنه ال فرق بالنسبة إىل اهللا بني املأمور واحملظور

  . )١())والسنة واتفاق السلف

، وما ونفوا حكمة اهللا ورمحته، واألسباب اليت ا يفعل -اجلرب  ا يفهؤالء الذين اتبعوا جهم:((  -:-وقال
  . )٢())، مع خمالفتهم لصريح املعقوللفون للكتاب والسنة وإمجاع السلفهم مبتدعة خما -خلقه من القوى وغريها 

ويفعل ما  ،نه سبحانه يفعل مبشيئته وقدرته وإرادتهأهو ..حلق الذي ال جيوز غريه ا:(( -:-ويقول ابن القيم
من القوى والطبائع والغرائز واألسباب واملسببات ما به قـام  وقد أودع العامل  ،يفعله بأسباب وحكم وغايات حممودة

وهو قول الفقهاء قاطبة إال من خلى الفقه ناحية  ،وأكثر طوائف النظار ،وهذا قول مجهور أهل اإلسالم ،اخللق واألمر
  . )٣())وتكلم بأصول النفاة فعادى فقهه أصول دينه

  : داللة الفطرة -ج

فإن ما يف خلق اهللا وأمره  ؛لضرورياتل اوجحد ،باب املكابرةل لبا للحقائق، وفتحاقإنكار احلكمة والتعليل يعد 
  . )٤(!من احلكم واملصاحل املقصودة باخللق واألمر والغايات احلميدة أمر تشهد به الفطر والعقول وال ينكره سليم الفطرة

حايب أو تابعي أو مسلم سامل من القول حبكمة اهللا تعاىل أوضح من أن يروى عن ص:((-:-يقول ابن الوزير
تغيري الفطرة اليت فطر اهللا خلقه عليها؛ ولذلك تقر به العوام من كل فرقة، ويقر به كل من مل يتلقن خالفه من أتبـاع  

  .  )٥())غالة بعض املتكلمني على ما فيهم من الشذوذ

كما أن من خيلق أكمل  ،البتة يفعل حلكمة وغاية مطلوبة حيمد عليها أكمل ممن يفعل ال لشيءوذلك ألن من 
ومن يقدر ويريد أكمل ممن ال يتصـف   ،ومن يتكلم أكمل ممن ال يتكلم ،ومن يعلم أكمل ممن ال يعلم ،ممن ال خيلق

وذلك يستلزم وصـفه   ،مبرتلة نفي هذه األوصاف عنه حكمتهفنفي  ،بذلك وهذا مركوز يف الفطر مستقر يف العقول
مال الرب تعاىل وجالله وحكمته وعدله ورمحته وقدرته وإحسانه ومحده وجمـده  ك، فبأضدادها وهي أنقص النقائص

وحقائق أمسائه احلسىن متنع كون أفعاله صادرة منه ال حلكمة وال لغاية مطلوبة ومجيع أمسائه احلسىن تنفي ذلك وتشهد 
  .)١(ببطالنه

                                           

 . ٣/٩٨منهاج السنة )١(
 . ١٤/٢٧١جمموعة الفتاوى )٢(
  -٢/٤٢٣احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السـنة، للشـهري  : وانظر. ة العبيكانمكتب. ، ط٥٧٥-٢/٥٧٤شفاء العليل )٣(

٤٣٩ . 
 . ١/٣١٧مكتبة العبيكان، مفتاح دار السعادة. ، ط٥٧١-٥٧٠، ٢/٥٦٠شفاء العليل: انظر )٤(
 . ١٨٢إيثار احلق على اخللق )٥(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٧١-٢/٥٧٠شفاء العليل: انظر )١(
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بـل   ،انتفاء النقص عن اهللا واألمة جممعة على ،ونفيه نقص..إثبات احلكمة كمال((: -:-يقول ابن القيم
فلو كانت أفعاله معطلة عـن احلكـم    ،العلم بانتفائه عن اهللا تعاىل من أعلى العلوم الضرورية املستقرة يف فطر اخللق

ولزوم النقص من انتفاء احلكم أظهر يف العقول والفطر والعلوم الضـرورية   ،والغايات احملمودة لزم النقص وهو حمال
  .)١())لنقص من إثبات ذلكوالنظرية من لزوم ا

تكذيب جلميع كتب اهللا ورسله، وللعقل والفطرة  جحد حكمة اهللا الباهرة يف خلقه وأمرهإذا تقرر ذلك فإن 
وغري مستنكر لكثري من طوائف أهل الكـالم املكـابرة يف    ،رتلة جحد الشمس والقمر والليل والنهاروهو مب واحلس،

  )٢(!!جحد الضروريات

  :)٣(داللة العقل -د

هو  إمنااإلحكام واإلتقان وداللة اإلحكام واإلتقان، فمما يبني حكمته تعاىل أن أفعاله حمكمة متقنة،  -
على  ةلاد، ومجيع خملوقات الرب أن يضع كل شيء يف حمله املناسب لتحصل به احلكمة املقصودة منه
  . )٤(أنه قد أحكم ما خلقه وأتقنه ووضع كل شيء باملوضع املناسب له

لم من فكان ما ع ؛فعل هذا للحكمة املطلوبة إذاإال  واإلتقانتصور اإلحكام ال ي:((-:-شيخ اإلسالميقول 
ثبتوا على علمه ومل ي باإلحكاموالذين استدلوا  ،ا وأنه يفعل حلكمةعلى علمه وعلى حكمته أيض إحكامه وإتقانه دليالً

فإنه ال معىن لإلحكام إال الفعل  ؛وحذاقهم معترفون بتناقضهم ،احلكمة وأنه يفعل هذا هلذا متناقضون عند عامة العقالء
وإذا  ،انتفى دليل العلم اإلحكاموإذا انتفى  ،اإلحكامفإذا انتفت احلكمة ومل يكن فعله حلكمة انتفى  ،حلكمة مقصودة

رة وهـو  لم أن حكمتـه ثابتـة بالضـرو   ع ،وداللته على العلم معلومة بالضرورة ،ا بالضرورةمعلوم اإلحكامكان 
  . )٥())املطلوب

كـان التخصـيص    إذايكون  إمناوهذا  ،ختصص املراد عن غريه اإلرادةوأن  ،قد ثبت أنه مريد أنه -
ساوى غريه من كل وجه امتنـع   إذافأما  ،املريد وأفضل عنده إىللكونه أحب  إما ؛لرجحان املراد

هذا وإذا ثبت ، )١(اإلرادةمل تكن  الوإ ،احلكمة إثباتا مستلزم اإلرادة إثباتفكان  ،له اإلرادةترجيح 
كانت حكمته مـن  ف ،ومها الزمان لذاته ،رادتهإلوأن حكمته الزمة لعلمه والزمة  ،أنه حكيمثبت 

                                           

 .٤٤٨  -٢/٤٤٠احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، للشهري: مكتبة العبيكان، وانظر. ، ط٢/٥٨٠شفاء العليل )١(
 .مكتبة العبيكان. ، ط٢/٦٠٦شفاء العليل: انظر )٢(
 . ٥٢٩-٢/٤٤٩احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، للشهري: انظر )٣(
 . ٩٢٤-٢/٩٢٠اتالنبو: انظر )٤(
 . ٢/٩٢٤النبوات )٥(
 .٢/٩٢٥النبوات)١(
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، وهذا ثابت يف وميتنع أن يفعل على خالف احلكمة ،وحبكمة ،حلكمة إالفيمتنع أن يفعل  ،لوازم ذاته
 . )١(خلقه وأمره

ا فان املريد ال يعقل كونه مريد ،ان فعله حلكمة وغاية مطلوبة مل يكن مريدلو مل يك:((-:-قول ابن القيمي
ا اإلرادة أن يكون موجب انتفاءويلزم من  ،اإلرادة انتفتاحلكمة والغرض  انتفتفإذا  ،إذا كان يريد لغرض وحكمة إال

فيلزم من ذلـك قـدم احلـوادث     ،فيلزم أن يقارنه مجيع معلوله وال يتأخر ،وهو علة تامة يف األزل ملعلوله ،بالذات
الذايت املسـتلزم لقـدم    بااحلكمة والغرض املستلزمة لنفي اإلرادة املستلزمة لإلجي انتفاءوإمنا لزم ذلك من  ،املشهودة
 . )٢())احلوادث

ما يقتضيه اتصاف املخلوق ببعض صفات الكمال من وجوب اتصاف اهللا ا، ألن اهللا هو الـذي   -
،  فمن جعل غريه حكيما فهو أوىل )٣(صفة، ومعطي الكمال أحق به وأوىلجعل املخلوق على تلك ال

 ، وقد أعطى سبحانه احلكمة لبعض خلقـه )٤(بذلك وأحق منه، ويثبت له من احلكمة أكملها وأمتها
 . )٥(وحمال أن يكون معطي احلكمة غري حكيم

حلكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل  إال إذا كان الفاعل احلكيم الذي ال يفعل فعالً:((-:-قول ابن القيمي
 ،ممن يفعل ال لغاية وال حلكمة وال ألجل عاقبة حممودة وهي مطلوبة من فعله يف الشاهد ففي حقه تعاىل أوىل وأحرى

 . )٦())فينا فالرب تعاىل أوىل به وأحق فإذا كان الفعل للحكمة كماالً

اع وفطرة وعقل يبطل ما ذهب إليه الرازي من نفي وبتنوع هذه الدالالت اليت هي ما بني كتاب وسنة وإمج
  !احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل

يف نقد شبهات الرازي العقلية والنقلية اليت استدل ا على نفي احلكمة والتعليل : الوجه الثاين
  :يف أفعال اهللا تعاىل

يف أفعال اهللا تعاىل بقصتني من اإلسرائيليات، سبق البيان بأن الرازي أيد مذهبه الفاسد يف نفي احلكمة والتعليل 
  :الرد عليه من جوانب -بعون اهللا-، وسيكون كما استدل على مذهبه بأدلة عقلية ونقلية

يف نفي احلكمة والتعليل يف أفعال  يف نقد اإلسرائيليات اليت ذكرها الرازي تأييدا ملذهبه الفاسد :اجلانب األول
  .اهللا تعاىل

                                           

 .٢/٩٢٦النبوات: انظر )١(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٩٣شفاء العليل )٢(
 .مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٧٢شفاء العليل: وانظر. ٥٤٦املعرفة يف اإلسالم، مصادرها، وجماالا،  )٣(
 . ٢/٣٩٥مفتاح دار السعادة )٤(
 . ١٦/٤٤٨لفتاوىجمموعة ا: انظر )٥(
 . ٢/٣٩٥مفتاح دار السعادة )٦(
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  . الرد على شبهات الرازي العقلية اليت استدل ا على نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل :اجلانب الثاين

  .الرد على شبهات الرازي النقلية اليت استدل ا على نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل :اجلانب الثالث

يف نفي احلكمة والتعليل يف  ملذهبه الفاسديف نقد اإلسرائيليات اليت ذكرها الرازي تأييدا : اجلانب األول
  : أفعال اهللا تعاىل

سبق البيان بأن الرازي نقل قصتني من اإلسرائيليات مؤيدا ا مذهبه يف نفي احلكمة والتعليل، القصـة األوىل  
  !×أليوب  أل عن مناظرة إبليس مع املالئكة، والقصة الثانية عن ابتالء اهللا

ولو وجدناها يف كتب أهل الكتاب  ،ليس هلا إسناد يعتمد عليههاتني القصتني إن :وللجواب عن ذلك يقال 
��m��W���V��U��T��Sو ،ال تصدقوا أهل الكتـاب وال تكـذبوهم  :"قال غفإن النيب  ،مل جيز أن نصدقها رد ذلك

Xl أو بالقـدر  من وضع بعـض املكـذبني   القصتان أن تكون تلك -واهللا أعلم  -ويشبه ، )١("، اآلية١٣٦: البقرة ،
 ،مقصودهم بذلك الرد على املثبتني للقـدر ، ومن أهل الكتاب وإما من املسلمني إما الطاعنني يف عدل اهللا وحكمته،

، وعلى كل حال فال بد من اجلواب عن كل قصة على )٢(ن حجة اهللا على خلقه ال تتم إال بالتكذيب بالقدروتقرير أ
  . حدة

 ليست من كالم اهللا الذي أنزله اهللا على موسى وعيسى عليهما السـالم،  إن هاتني القصتني :لكن يقال أوالً
، يف ×نبيـه أيـوب   ، وقد أخرب اهللا سبحانه عن عدوه، وعن ×خمربا ا عن عدوه، وعن ابتالئه لنبيه أيوب 

 تفسري القرآن املسلمني من يدخل يفكما جند ب لاب هلا يف تفسري التوراة واإلجني، وإدخال بعض أهل الكتالقرآن الكرمي
ـ  كثري ا ا من األحاديث واألخبار والقصص اليت ال أصل هلا، وإذا كان هذا يف هذه األمة اليت هي أكمل األمـم علوم

  . )٣(، فما الظن بأهل الكتاب؟وعقوالً

فيتركه لعدم حمبته لوجـوده أو لكـون    ،سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان يف خلقه له حكمة اهللا أن: ثانيا
وعلى هذا فتكون حكمته يف عدم خلقـه   ،أو الستلزام وجوده فوات حمبوب له آخر إليه، ه يضاد ما هو أحبوجود

وهذا غاية  ،فرجح سبحانه أعلى احلكمتني بتفويت أدنامها ،واجلمع بني الضدين مستحيل ،أرجح من حكمته يف خلقه
بتفويت املرجوحة اليت ال ميكن اجلمع بينها وبني فخلقه وأمره مبين على حتصيل املصاحل اخلالصة أو الراجحة  ،احلكمة

خلالصة أو الراجحة وإن وجدت املفاسد املرجوحة اليت ال ميكن اجلمع بني عدمها ا وعلى دفع املفاسد ،تلك الراجحة
  .وخالف هذا هو خالف احلكمة والصواب ،وعدم تلك الراجحة

                                           

 . ٩٢٥، ١٣٦: البقرة ��m��X��W���V��U��T��Sl:البخاري، كتاب التفسري، باب )١(
أضواء . ، ط٥٥٤-٢/٥٥٣إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، . ، ط١/٢٩٦، خمتصر الصواعق املرسلة٨/١١٥جمموعة الفتاوى: انظر )٢(

 . السلف
 .أضواء السلف. ، ط٢/٥٥٩إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، . ، ط١/٣٠٠الصواعق املرسلةخمتصر : انظر )٣(
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فيلزم من ذلك انتفاؤها يف مجيع خلقه ، أمن املقدورات غاية ذلك انتفاء احلكمة يف هذا النوع :قالأن ي :الثًثا 
كيف وفيه  !؟فمن أين يستلزم ذلك نفي احلكمة والغرض يف كل شيء ،فهب أن هذا النوع ال حكمة فيه !؟وحكمه

 . منه إن شاء اهللا اليسريمن احلكم والغايات احملمودة ما هو معلوم ألهل البصائر الراسخني يف العلم كما سننبه على 

فما  ،فإن حكمة اهللا أعظم وأجل من ذلك ؛اخللق على تفاصيلها اطالعو ميكن أنا مل ندع حكمة جيب أ :ارابع
�:وقد سألوه عن ذلك تهكما قال ملالئك !؟ينفرد اهللا بعلمها حكم مجةكر من الصور وغريها على املانع من اشتمال ما ذُ

�m� �_�� �^��]��\��[��Zl ا ال يوجب مشاركة خلقه له يف م احلكمة ألفعاله وأحكامه مطلقًفمن يقول بلزو ، ٣٠: البقرة
  .العلم ا

كـر وغـريه   له يف مجيع ما ذُف ،أن اهللا سبحانه ليس كمثله شيء يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله :امساخ
ومشيئته وحمبتـه   فعلهم وال قدرته وإرادتهل كما أن فعله ليس مماثالً ،حكمة ليست من جنس احلكمة اليت للمخلوقني

  . لصفات املخلوقني ورضاه وغضبه مماثالً

والـرب منفـرد    ،قدر كانت أفعاله أحكم وأكملأأن احلكمة تابعة للعلم والقدرة فمن كان أعلم و :ادساس
  .متعلقة بكل ما تعلق به علمه وقدرته، وهي بكمال العلم والقدرة فحكمته حبسب علمه وقدرته

وعـدم العلـم    ،قد قامت على أنه حكيم يف أفعاله وأحكامه فيجب القول مبوجبها أن األدلة القاطعة :ابعاس
ا ملخالفة تلك األدلة القاطعة ال سيما وعدم العلم بالشيء ال يستلزم العلم حبكمته يف الصور املذكورة ال يكون مسوغً

  !بعدمه

خلقه  اطالعا يأىب وكماله أيض ،عن احلكمة -ا تضقناليت -أن كماله املقدس مينع خلو هذه الصور  :امناث
بل الواحد منا لو أطلع غريه على مجيع شأنه وأمره  ،خلقه على مجيع حكمته اطالعفحكمته متنع  ،على مجيع حكمته

  .وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته ،ا جاهالًسفيهعد 

نكر أن يكون له يف شيء من خلقـه  أو ت ،ن خلقه وأمرهنك إما أن تعترف بأن له حكمة يف شيء مأ :عاتاس
 ،كذبت مجيع كتب اهللا ورسوله والعقل والفطرة واحلس -وما هو من الظاملني ببعيد-فإن أنكرت ذلك  ؛وأمره حكمة

فإن جحد حكمة اهللا الباهرة يف خلقه وأمره مرتلة جحد الشمس والقمر والليل  ؛وكذبت عقلك قبل تكذيب العقالء
ن أقررت حبكمة يف بعض خلقه إو .وغري مستنكر لكثري من طوائف أهل الكالم املكابرة يف جحد الضروريات ،روالنها
كان هذا  ،عدمها أوىل من وجودها :فإن قلت !؟فأي األمرين أوىل به وجود تلك احلكمة أم عدمها :قيل لك ؛وأمره

و قادر على حتصيلها يف مجيع خلقه وأحكامه أم فهل ه :قيل ،وجودها أكمل :وإن قلت ،غاية الكذب والبهت واحملال
بل هو : ن قلتإو ،وانسلخت من عقلك وذهنك ،جئت بالعظيمة يف العقل والدين ،غري قادر :فإن قلت !؟غري قادر

فكيف  ،وهو أوىل به ،ووجوده خري من عدمه ،وهو كمال يف نفسه ،ا على شيءفإذا كان قادر :قيل ،قادر على ذلك
شأنك يف مجيع ما نفيته عـن   واهللاهذا  ،صدقت :قيل ،طلع على حقيقتهأمل  ه ألينتإمنا نفي :فإن قلت !؟جيوز نفيه عنه

  !فصرت إىل النفي ،بقبول قول الرسل يومل تكتف ،إمنا مستندك يف نفيه عدم االطالع على حقيقتهاهللا، 
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ووقعت على أمت الوجوه  ،حكمته ظهرت فيها أن العقالء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل أفعاالً :عاشرا
مث جاءهم من أفعاله ما ال يعلمون وجه حكمته  ،مث إذا رأوا أفعاله قد تكررت كذلك ،وأوفقها للمصاحل املقصودة ا

 ،ما جهلوه إىل حمكم ما علموه متشابهوردوا  ،واستقر يف عقوهلم منها ،ملا عرفوا من حكمته فيه مل يسعهم غري التسليم
فـإذا   ،حىت أن النفاة يسلكون هذا املسلك بعينه مع أئمتهم وشـيوخهم  ،اب كل صناعة مع أستاذهمهكذا جند أرب

وحنـن   ،وهم فوقنا يف كل علم ومعرفة وحكمـة  ،هم أعلم منا :قالوا ،شكال على قواعد أئمتهم ومذاهبهمإجاءهم 
وكـان   ،رت حكمته العقـول  فهال سلكوا هذا السبيل مع رم وخالقهم الذي ،معهم كالصيب مع معلمه وأستاذه

ـ عاولو أن العامل الفاضل املربز يف علوم كثرية  ،نسبتها إىل حكمته أوىل من نسبة عني اخلفاش إىل جرم الشمس رض ت
وعد ذلـك   ،خلرج عن موجب العقل والعلم ،وقدح يف أوضاعها ،وال هو من أهلها ،من ال يشاركه يف صنعته ىعل

نقص١(!؟ني وأعلم العاملني وأقدر القادرينفكيف بأحكم احلاكم ،اا وسفه(  

  :  مث يقال 

 : )٢(يف اجلواب عن مناظرة إبليس مع املالئكة  -  أ

قد ناقضت يف أسئلتك ما اعترفت به غاية املناقضة، وجعلت ما أسـلفت مـن   : أن يقال لعدو اهللا - ١
اعترفت بأنه ا للجواب عنها قبل ذكرها، وذلك أنك جلميع أسئلتك متضمن التسليم واالعتراف مبطالً

ربك وخالقك ومالكك، وأنك خملوق له مربوب حتت أوامره ونواهيه، وإمنا شأنك أن تتصرف يف 
نفسك تصرف العبد املأمور املنهي املستعذب ألوامر سيده ونواهيه، وهذه الغاية اليت خلقت هلـا،  

ن إقـرارك  وهي غاية اخللق وكمال سعادم، وهذا االعتراف منك بربوبيته وقدرته وعزته يتضـم 
ر عليم حكيم مل يأمر عبده حلاجة منه إىل ما أمر به مبكمال علمه وحكمته وغناه، وأنه يف كل ما أ

 ،ا إليه مبا فيه صالحه يف معاشه ومعادهعليه مبا اه، بل أمره رمحة منه به وإحسان عبده، وال اه خبالً
شه ومعاده، فكانت نعمته عليه بـأمره  وما ال صالح له إال به، واه عما يف ارتكابه فساده يف معا

ويه أعظم من نعمته عليه مبأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه مبا ال نسبة بينهما، كما قال سبحانه 
��m���t��s��rq��p��o��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d:يف آخر فصل مع األبـوين 

��y��x��w��v��ul وزينتها خـري مـن املـال     فأخرب سبحانه أن لباس التقوى، ٢٦: األعراف
ـ ده ومجل ظواهرهم بأحسن تقومي، وافاهللا تعاىل خلق عب .والريش واجلمال الظاهر ل بواطنـهم  مج

دايتهم إىل الصراط املستقيم، وهلذا كانت صورتك قبل معصية ربك من أحسن الصور، وأنت مع 
ب لكل قبيح، كما قال يضر مالئكته األكربين، فلما وقع ما وقع جعل صورتك وشناعة منظرك مثالً

فهذه أول نقدة تعجلتها من معصيته، وال ريـب   ، ٦٥: الصافات ��m��s���r��q�p��ol:تعاىل

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٦٠٧-٢/٦٠٤شفاء العليل: انظر )١(
أضواء . ، ط٦٩٠-٢/٥٤٤إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، . ، ط٣٨٠-١/٢٩٢خمتصر الصواعق املرسلة: انظر يف نقد هذه القصة )٢(

 . السلف
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أنك تعلم أنه أحكم احلاكمني وأعلم العاملني وأغىن األغنياء وأرحم الرامحني، وأنه مل يأمر العباد إال 
ملصلحة عائدة عليهم، كما رزقهـم   فأمرهم مبا أمرهم ؛مبا فعله خري هلم وأصلح وأنفع هلم من تركه

ـ   االطعام والشراب وغريمها من النعم، فالسعداء استعملوا أمره وشرعه حلفظ صحة قلوم وكماهل
وصالحها مبرتلة استعماهلم رزقه حلفظ صحة أجسامهم وصالحها، وتيقنوا أنه كما ال بقاء للبدن وال 

ال صالح للقلب والروح، وال فالح وال صحة وال صالح إال بتناول غذائه الذي جعل له، فكذلك 
 .نعيم إال بتناول غذائه الذي جعل له

هذا وإن ألقيت إىل طائفة من الناس أنه ال مصلحة للمكلفني فيما أمروا به ووا عنه، وال منفعة هلم فيه 
ختيار وال وال خري، وال فرق يف نفس األمر بني فعل هذا وترك هذا، ولكن أمروا ووا رد االمتحان واال

فرق، فلم يؤمروا حبسن ومل ينهوا عن قبيح، بل ليس يف نفس األمر ال حسن وال قبيح، ومن عجيب أمرك 
إمنا تتوجه : وأمرهم أنك أوحيت إليهم هذا فردوا به عليك فجعلوه جواب أسئلتك فدفعوها كلها، وقالوا

علل واألغراض فال يتوجه عليـه  هذه األسئلة يف حق من يفعل لعلة أو غرض، وأما من فعله بريء من ال
 ا فقد اندفعت أسئلتك كلها، وإن كانت باطالًسؤال واحد من هذه األسئلة، فإن كانت هذه القاعدة حقً

ا كما تقدم، يوضحهواحلق يف خالفها فقد بطلت أسئلتك أيض:  

سلمتها وأنه إما أن تسلم حكم اهللا يف خلقه وأمره، وإما أن جتحده وتنكره، فإن : قول لعدو اهللانأن  - ٢
ا بأنك أوردـا  وكنت معترفً ،حكيم يف أمرك بالسجود، بطلت األسئلة ،سبحانه حكيم يف خلقك

على من تبهر حكمته العقول، فبتسليمك هذه احلكمة اليت ال سبيل للمخلوقني إىل املشاركة فيهـا  
فعل حلكمـة  ال ي: يعود على أسئلتك الفاسدة بالنقض، وإن رجعت عن اإلقرار له باحلكمة، وقلت

يفعل  فما وجه إيراد هذه األسئلة على من مل ،٢٣: األنبيـاء  �m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl البتة بل
حلكمة؟ فقد أوردت األسئلة على من ال يسأل عما يفعل، وطعنت يف حكمة من كل أفعاله حكمة 

 .ومصلحة وعدل وخري مبعقولك الفاسد

م وال على القدرة، وغاية ما تورد على العدل واحلكمـة،  أن هذه األسئلة ال يتوجه إيرادها على العل - ٣
قد اتفق أهل األرض والسموات على أن اهللا تعاىل عدل : فنقول! وأا كيف تجامع عدله وحكمته؟

ال يظلم أحدا، حىت أعداءه املشركني اجلاحدين لصفات كماله فإم مقرون له بالعدل، ومرتهون له 
، ١١: امللـك  ��m��Ê��Él:لنار وهم معترفون بعدله كما قال تعاىلعن الظلم، حىت إم ليدخلون ا

©����m��º��¹¸��¶��������µ��´��³��²��±��°��¯����®���¬��«��ª:تعـاىل وقال 

��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç�����������Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾½��¼��»

���Ó��Ò��Ñ��Ðl هلك لظلم على نفسه، فهو سبحانه قد حرم ا١٣١ – ١٣٠: األنعاموأخرب أنه ال ي ،
 :القرى بظلم وأهلها غافلون، فال يصح إيراد هذه األسئلة مع اعترافهم بعدله، يوضحه

أن الظلم وضع الشيء يف غري موضعه، وهو سبحانه حكم عدل ال يضع الشيء إال يف موضعه الذي  - ٤
ني متماثلني، وال يسـاوي بـني   يناسبه ويقتضيه العدل واحلكمة واملصلحة، وهو سبحانه ال يفرق ب
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خمتلفني، وال يعاقب إال من يستحق العقوبة، ويضعها يف موضعها ملا يف ذلك من احلكمة، وال يعاقب 
اهللا عباده حىت احليوان، على استحسان وضع الشيء يف موضعه واإلتيان  فطر أهل الرب والتقوى، وقد

استقباح ضد ذلك وخالفـه، وأن األول دال  به يف وقته وحصوله على الوجه املطلوب منه، وعلى 
على كمال فاعله وعلمه وقدرته، وضده دال على نقصه، وهذه فطرة ال ميكنـهم اخلـروج عـن    
موجبها، فهو سبحانه يضع األشياء يف مواضعها اليت ال يليق ا سواها، وخيصـها مـن الصـفات    

ها يف أوقاا املناسبة هلا، ومن له نظر ربزيواألشكال واهليئات واملقادير مبا هو أنسب هلا من غريه، و
 .صحيح وأعطى التأمل حقه شهد ذلك فيما رآه وعلمه، واستدل مبا شاهده على ما خفي عنه

إن جاز القدح يف حكمته ومحده جاز القدح يف ملكه وربوبيته، بل هو عني القـدح يف  : يقالأن  - ٥
ألن أدلة . وهذا ظاهر جدا. محده وحكمته امللك والربوبية، كما أن القدح يف ملكه وربوبيته قدح يف

حكمته ومحده وأدلة ملكه وقدرته متالزمان، ال ينفك أحدمها عن اآلخر، فكل ما دل على عمـوم  
قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه املطلق فهو دال على عموم محده وحكمته، إذ إثبات قدرة وملك بال 

مته ومحده فهو دال على ملكه وقدرتـه؛  حكمة وال محد ليس كماالً، وكل ما دل على عموم حك
 .وهذا برهان قطعي. فإن احلمد واحلكمة إن مل يستلزما كمال القدرة مل يكن فيهما كمال مطلق

مل يـأمرك  إن اهللا : وإذ خلقين فلم كلفين السجود آلدم وقد علم أين أعصيه؟ فيقال له: إبليس قول - ٦
أن أوامره رمحة ونعمة ومصلحة، ونواهيـه   ا وال سدى، وكأنك مل تعرفحاجة منه إليك، وال عبثً

مل أمرتين بذلك، وهال : محاية وصيانة وحفظ، وهل وفق للصواب من أمره سيده بأمر ينفذه فقال له
سبحانه ملا كان يعلم منك مـن اخلبـث   مث إنه  ؟تركتين ومل تأمرين؟ فمن أضل من هذا العبد سبيالً

ا ملقته لك ومل يكن جيري عليك ما تستحقه ن موجبوالشر الكامن يف نفسك ما ال يعلمه غريه، وكا
لمالئكة ما حيمد به ويثىن عليه ويعذر به إذا طردك عن لظهر يمبجرد علمه السابق قبل، من غري أن 

مبقابلته باملعصية ومنازعته سبحانه  قربه، وأخرجك من جنته، فأمرك بأمره، فخرج منك الداء الدفني
نك الكفر اخلفي والداء الدوي، وقام عـذره يف نفـوس أوليائـه    رداء الكربياء، فاستخرج أمره م

ا ملن كان حاله ومالئكته مبا أصابك من لعنته وجرى عليك من نكاله وعقوبته، وصرت يف ذلك إمام
حالك، فهذا من بعض حكمه يف أمره ملن علم أنه ال يطيعه، فإنه لو عذبه وطرده مبا يعلمه منه من 

لو أمرتين ألطعتك، ولكن عذبتين قبل  :وقال ،وجد هو وغريه للقول سبيالًغريه، لعليه غري أن يظهر 
أن جتربين، ولو جربتين لوجدتين سامعا، بل من متام حكمته ورمحته أنه ال يعذبه مبعصيته حىت ا مطيع

يدعوه إىل الرجوع إليه مرة بعد مرة، حىت إذا استحكم إباؤه ومعصيته، ومل يبق للقول فيه مطمـع،  
موعظة فيه تأثري، وأيس منه، حق عليه القول، وظهر عذر من عذبه للخليقة، ومحده وكمالـه  وال لل

 .املقدس

: عدو اهللايا فيقال  .!؟وإذ أبيت السجود له فلم طردتين وذنيب أين مل أر السجود لغريه: إبليس قول - ٧
ا د آلدم تعظيمهذا تلبيس إمنا يروج على أشباه األنعام من أتباعك، حيث أومهتهم أنك تركت السجو

ا له، وصيانة لعزته أن تسجد لغريه، فجازاك على هذا اإلجالل والتعظيم بغاية اإلهانـة  هللا، وتوحيد
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والطرد، وهذا أمر مل خيطر ببالك، ومل تعتذر به إىل ربك، إمنا كان احلامل لك على ترك السـجود  
الل هللا وحفظ جانب التوحيـد  الكرب والكفر والنخوة اإلبليسية، ولو كان يف نفسك التعظيم واإلج

 وهل التعظيم واإلجالل إال يف امتثال أمره؟  .حلملك على املبادرة إىل طاعته

: دخلت إليه وأغويته فيها؟ فيقال لـه  وإذ قد أبعدين وطردين فلم سلطين على آدم حىت: إبليس قول - ٨
سبحانه أنه خلقـه   هذا تلبيس منك على من ال علم له بكيفية قصتك، خلق اهللا تعاىل آدم وقد علم

ليجعله خليفة يف األرض ويستخلف أوالده إىل أن يرثها ومن عليها، ومل يكن سـبحانه ليرتلـه إىل   
األرض بغري سبب، فإنه احلكيم يف كل ما يأمر به ويقدره ويقضيه، فأباح آلدم مجيع ما يف اجلنـة،  

ا من الشياطني لتمام حكمته ومحى عنه شجرة واحدة، وقد وكل اهللا تعاىل بكل واحد من البشر قرين
اليت ألجلها خلق اجلن واإلنس، وكنت أنت قرين األب لتمام االبتالء، فاقتضت حكمتـه ومحـده   

نفذ قضائه يسبحانه أن يبتلي بك األبوين لسعادما ومتام شقوتك، فخلى بينك وبني الوسوسة هلما ل
ا هلـم،  ن ذريته جمرى الدم امتحانوقدره السابق فيك وفيهما ويف الذرية، وإذا كان أجرى ذريتك م

 .)١(فهكذا امتحن بك األبوين فلم تكن لتفارقهما إال باملوت كحال ذريتك مع ذريتهما

ملا استمهلته املدة الطويلة يف ذلك، فلم أمهلين، ومعلوم أن العامل لو كان خاليا عن الشر : قول إبليس - ٩
ن كان عاملًا بأن الكافر ال يستوجب عند خلقه مث ما احلكمة يف اخللق، ال سيما إ !لكان ذلك خريا؟

خلق الكفرة وخلق إبلـيس، وإبقائـه إىل آخـر    يف قد تقدم ذكر بعض احلكم : فيقال! إال اآلالم؟
نسبة ملا علمه اخللق من ذلك إىل ما خفي علـيهم  ، وما خفي عنا من احلكم أعظم، بل ال )٢(الدهر

ال سبيل للخلق ولو تناهوا يف العلـم واملعرفـة إىل   ف. ن هو إال كنقرة عصفور من البحرإ ،بوجه ما
ونزيد هنا بعض احلكم . اإلحاطة ا ونسبة ما عقلوه منها إىل ما خفي عليهم كنقرة عصفور يف حبر

ويشرك به ويعاديه من احلكم الباهرة  اهللانه قد يترتب على خلق من يكفر بإ: يف خلق الكفار، فنقول
فوال كفر قوم نوح ملا ظهرت آية الطوفان وبقيـت   ؛ل بدون ذلكواآليات الظاهرة ما مل يكن حيص
ولوال كفر عاد ملا ظهرت آية الريح العقيم اليت دمرت ما مـرت   ،يتحدث ا الناس على ممر الزمان

وال كفر فرعون ملا ظهـرت تلـك    ،ولوال كفر قوم صاحل ملا ظهرت آية إهالكهم بالصيحة ،عليه
فهلك ا من هلك عن بينه  ،مم أمة بعد أمة واهتدى من شاء اهللاآليات والعجائب يتحدث ا األ

فكـم هللا  . وظهر ا فضل اهللا وعدله وحكمته وآيات رسله وصـدقهم  ،وحي ا من حي عن بينة
لو تعطـل  و ؛حكمة بالغة ونعمة سابغة ورمحة وحجة وبينةآية ومن  خلق الكفرةسبحانه يف ضمن 

الشيء  وحصول ،اآليات وحكمته وكماله املقدس يأىب ذلكلتعطلت هذه احلكم واملصاحل و خلقهم
  .بدون الزمه ممتنع

                                           

 . أضواء السلف. ، ط٦٩٠-٢/٥٤٤إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، . ، ط٣٨٠-١/٢٩٢خمتصر الصواعق املرسلة: انظر )١(
 . من هذا البحث ٤٩١-٤٨٧صفحة: راجع )٢(
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واهلوى والنفس األمارة ملا حصلت عبودية الصرب وجماهـدة الـنفس    والكفرة لوال خلق الشياطنيف
ولـوال   ،ا ليس لغريهـا نفإن هلذه العبودية شأ ؛وترك ما يهواه العبد وحيبه هللا ،والشيطان وخمالفتهما

وملا ظهر من يقدم حمبة فاطره  ،وملا نال أهله درجة الشهادة ،فار ملا حصلت عبودية اجلهادوجود الك
  .)١(وخالقه على نفسه وأهله وولده ومن يقدم أدىن حظ من احلظوظ عليه

ما الفائدة يف التكليف، مع أنه ال يعود منه ضر وال نفع، وكل ما يعود إىل املكلفـني  : قول إبليس - ١٠
اعلم أنه لوال التكليف لكـان خلـق   : فيقال !ه هلم من غري واسطة التكليف؟فهو قادر على حتصيل

 ،كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص ،وقد نزه نفسه عنه ،واهللا يتعاىل عن ذلك ا وسدىاإلنسان عبثً
��m����m��l����k�������j:وقال، ١١٥: املؤمنون ��m��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�����~l:قال تعاىل

���o��nl ال يؤمر وال ينهى: ، أي٣٦: لقيامةا! 

وكماله أن  ،فإنه خلق لغاية كماله ،مضاد للحكمة معطالً ومعلوم أن ترك اإلنسان كالبهائم مهمالً 
��m:قال تعاىل ،ا بعبوديتها له قائما بربه حمبيكون عارفً �i���h��g��f��e��d���cl٥٦: الذاريات، 

ــال ��m��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ�����ë��ê��é��è��ç��æ��å���������ä��ã��â���á��à��ß��Þ:وق

���î��í��ìl وقال ، ١٢: الطالق :�m��t��s����r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��h��g�����f��e

��ul واهللا  ،ومها أعظم كمال اإلنسان ،فهذه املعرفة وهذه العبودية مها غاية اخللق واألمر، ٩٧: املائدة
 ،ومكنه منـها  ،وهيأ له أسبابه الظاهرة والباطنة ،ورمحته له عرضه هلذا الكمالتعاىل من عنايته به 

ومدار التكليف على اإلسالم واإلميان واإلحسان وهي ترجع كلها دقيقها وجليلها إىل شكر املـنعم  
 ،عصىطاع فال يوي ،كفرشكر فال يذكر آالؤه وتفت ،وتعظيمه وإجالله ومعاملته مبا يليق أن يعامل به

ويحسن بكل فعل وإتيانه ،صاف العبد بكل خلق مجيلالتهذا مع تضمن التكليف  ،نسىذكر فال ي 
فتكليفه متضمن ملكـارم   ،وترك كل فعل قبيح وقول زور ،خلق سيئ لواجتنابه لك ،وقول سديد

 ،وتكميل نفسه بأنواع الكماالت ،واإلحسان إىل اخلليقة ،وصدق القول ،وحماسن األفعال ،األخالق
وجماورة ربه يف  ،مع تعريضه بذلك التكليف للثواب اجلزيل الدائم ،هجر أضداد ذلك والترته عنهاو

  .دار البقاء

كاخليل والبغال واحلمري يأكل ويشرب ويـنكح   هذا أو إرساله مهالً !؟فأي األمرين أليق باحلكمة 
��m���°�����¯����®��¬«��ª��©��¨������´��³��²��±،يقتضي كماله املقدس ذلـك ، وهل كالبهائم
��µl وتـرك   ،والثواب والعقاب ،وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط األمر والنهي، ١١٦: املؤمنون

وهل عرف اهللا من جوز عليـه   !؟وتقرير األحكام ،وشرع الشرائع ،وإنزال الكتب ،إرسال الرسل
���m:قال تعاىل !؟من سوء الظن بهإال وهل ذلك  !؟خالف ذلك �F��E��D��C��B��A�����L��K��J��I��H��G

N��M �lبل هو  ،فحسن التكليف يف العقول كحسن اإلحسان واإلنعام والتفضل والطول، ٩١: األنعام
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وأخـرب أن   ،ورمحـة  ة وفضالًوهلذا مسى سبحانه ذلك نعمة ومن ؛من أبلغ أنواع اإلحسان واإلنعام
��m��x��w��v��u��t��s��r:ل تعاىلقا ،الفرح به خري من الفرح بالنعم املشتركة بني األبرار والفجار

������z��yl وما بعثه به مـن اهلـدى وديـن احلـق     غفنعمة اهللا هاهنا نعمته مبحمد ،  ٢٨: إبراهيم،     
´����m������Å��Ä��Ã��Â��Á��À������¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ:وقـــال

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É����������È��Ç��Æl وقال تعـاىل  ، ١٦٤: آل عمران:��m��c���������b��a��`

��e�������dl وقال ، ١٠٧: األنبياء:��m��k��j���i��h���g��f��e���d��c����b��al ٥٨: يونس ،
ــال ��m��|��{��z���y��x��w��vu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k:وق

���c��b��a��`��_��~}l  وقال،  ٣: املائـدة:��m���g��f��e��d��c��b��a��`��_���^

i��h �lوقال لرسوله،  ٢٣١: بقـرة ال:��m��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å

���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñl  ومثرته يف  ،وهل النعمة والفضل يف احلقيقة إال ذلك وتوابعه،  ١١٣: النسـاء
وهل يف العقول السليمة والفطرة املستقيمة أحسن من ذلـك   !؟القلوب واألبدان يف الدنيا واآلخرة

  )١(!؟أمسائه وصفاتهوأليق بكمال الرب و

وزينة للظاهر  ،وشفاء ودواء وغذاء للقلوب ،الرب تعاىل رمحة وإحسان أوامرأن : وخالصة القول
 ،ونـور العقـول   ،وحياة القلوب ،وجة النفوس ،قرة العيونفهي  ،وحياة للقلب والبدن ،والباطن

بالصحة والعافية والطعام  ليهإ اهللا أعظم من إحسان ،وإحسان تام إىل النوع اإلنساين ،وتكميل للفطر
 أمـره وتعـريفهم   ،وإنزال كتبه عليهم ،فنعمته على عباده بإرسال الرسل إليهم ،والشراب واللباس

بل ال نسبة لرمحتهم بالشـمس   ،وأعالها وأفضلها ،أعظم النعم وأجلها ،وما حيبه وما يبغضه ،ويه
  .شرائع واحلالل واحلراموالقمر والغيث والنبات إىل رمحتهم بالعلم واإلميان وال

 ن من زعم ذلك إفواهللا  !؟وإمنا هو جمرد مشقة ونصب بغري فائدة ،أي حكمة يف ذلك :قالفكيف ي
ونعوذ باهللا من اخلذالن واجلهل  ،مريمن احل سوأ حاالًأو ،ضل من األنعامألوظنه يف أحكم احلاكمني 

مر والنهي وإرسـال الرسـل وإنـزال    وهل قامت مصاحل الوجود إال باأل .بالرمحن وأمسائه وصفاته
 ،ويتسافدون تسافد احليوانات ،ولوال ذلك لكان الناس مبرتلة البهائم يتهارجون يف الطرقات ،الكتب

  .وال يهتدون إىل صواب ،وال ميتنعون من قبيح ،اوال ينكرون منكر ،اال يعرفون معروفً

وما دخل عليهم مـن   ،كيف حال أهلها ،وأنت ترى األمكنة واألزمنة اليت خفيت فيها آثار النبوة 
فإن  ،واستحسان القبائح وفساد العقائد واألعمال ،والكفر باخلالق والشرك باملخلوق ،اجلهل والظلم

الشرائع بترتيل احلكيم العليم أنزهلا وشرعها الذي يعلم ما يف ضمنها من مصاحل العبـاد يف املعـاش   
ا وملجـأ  فجعلها غذاء ودواء وشفاء وعصمة وحصن ،وأسباب سعادم الدنيوية واألخروية ،واملعاد

ا يصلح لكـل  مبرتلة حكيم عامل ركب للناس أمر األبدانوكانت بالقياس إىل مصاحل  ،وجنة ووقاية
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 ىداوتومن  ،به من األصحاء غذاه ىغذتفمن  ،وجعله مع ذلك غذاء لألصحاء ،ولكل أمل ،مرض
فال أحسـن   ،وإمنا هو متثيل وتقريب ،وأجل منه وشرائع الرب تعاىل فوق ذلك ،به من املرض شفاه

فلم يأمر عباده مبـا   ،ويه محية وصيانة ،أمره قوت وغذاء وشفاءف ،وحتليله وحترميه، من أمره ويه
منه  وال اهم عما اهم عنه خبالً ،ا ومصلحةبل رمحة وإحسان ،اوال عبثً ،أمرهم به حاجة منه إليهم

فكيف يتوهم من له مسكة  ،ن تناولوهإا يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر بل محاية وصيانة عم ،عليهم
   !؟من عقل خلوها من احلكم والغايات احملمودة املطلوبة ألجلها

بإنكار احلكمة من التكليف ولو استحىي هؤالء من العقالء ملنعهم احلياء من تسويد القلوب واألوراق 
أي حكمة يف اإللزام ذه التكاليف ف ،وال ملصلحة حلكمةالشرائع  تشرع والزعم بأنه مل والتشريع،

ما هي إال حمض املشيئة اردة من قصد  !؟غرض للمكلف يف ذلك وأيوأي مصلحة  !؟الشاقة املتعبة
  !؟غاية أو حكمة

ا وهـل تركـت شـر    ،!؟ا ومصلحة إال جاءت به وأمرت به وندبت إليههل تركت الشريعة خريف
��m��Ö��Õ��Ô،!؟اأو لسائل مطلب ،اأو ملتعنت تعنتاقتراحا،  رحقتمل ومفسدة إال ت عنه وهل تركت

���Û��Ú��Ù��Ø��×l الشريعة اليت أنزهلا اهللا على رسوله وشرعها لألمة ودعاهم إليها ، ف٥٠: املائدة
ولطف باملكلفني وقيام مصاحلهم ا فوق قيام  ،ورمحة وحكمة ،ومصلحة من كل وجه ،خري حمض

ناهية  ،مرشدة إىل ما حيبه اهللا ويرضاه ،فهي مكملة للفطر والعقول ،الطعام والشرابمصاحل أبدام ب
 ةآمـر  ،حركة يف كماله الذي ال كمال له سواهومستعملة لكل قوة وعضو  ،عما يبغضه ويسخطه

أنه شرع استعمال كل قوة  :واختصار ذلك ،ناهية عن دنيئها وسفسافها ،مبكارم األخالق ومعاليها
فكانـت   ،وال سبيل إىل معرفة كماهلا على احلقيقة إال بالوحي ،ل حركة يف كماهلاوكل عضو وك

فهي أسباب موصـلة إىل   ،وضرورا له فوق كل ضرورة تقدر ،الشرائع ضرورية يف مصاحل اخللق
ومـن مل   ،ورأس األسباب املوصلة إىل حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ أخالطه ،سعادة الدارين

وقد جعل احلكيم العليم لكل قوة مـن   ،ى هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنهايتصور الشريعة عل
ا وفقد كماله معنوي ا وكماالًحسي القوى ولكل حاسة من احلواس ولكل عضو من األعضاء كماالً

فأعطـاه   ،واحلسي مبرتلة اجلسـم  ،فكماله املعنوي مبرتلة الروح ،املعنوي شر من فقد كماله احلسي
فبلغ بذلك غاية السعادة واالنتفـاع   ،اا وأمرا وأعطاه كماله املعنوي شرعا وقدرخلقًكماله احلسي 

 اقتراحا يقترحه،إليها وإعانته على حتصيلها  فلم يدع لإلحسان إليه واالعتناء مبصاحله وإرشاده ،بنفسه
   .)١(وال تدرك معرفته اقتراحهبل أعطاه من ذلك ما مل يصل إليه  ،ا يطلبهيئًوال ش

من أضعف األسئلة عند أهل العلم  وشبهاته أسئلته أنذا يتم اجلواب عن مناظرة إبليس، وبتمامه يظهر جبالء و
ل أصوالًواإلميان، وإن صعب موقعها عند من أص وصدق اهللا إذ يقـول  ا بينه وبني ردها،فاسدة كانت سد:��m������������s��r
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� �w��v��� � �u��tl اعلم أنه لو اجتمع (: تناد الرازي عليها يف نفي احلكمة والتعليل وقولهوبه يبطل اس )١(.٧٦: النساء
األولون واآلخرون من اخلالئق، وحكموا بتحسني العقل وتقبيحه، مل جيدوا عن هذه الشبهات خملصا، وكان الكَلُّ 

  )!الزما

  :××××أليوب  ألألألأل    ابتالء اهللاعن  يف اجلواب  -  ب

وهـو ال يتحقـق إال باالمتحـان     ،ق اإلميان وجزاؤهن أفضل العطاء وأجله على اإلطالإ: أن يقال - ١
��m��¦��¥��¤£��¢��¡�����~��}�����|����{��z��y��x��w��v��u��t��s:قال تعاىل ،واالختبار

��¾��½���¼���������»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²��±���°��̄ ��®��¬��«��ª��©��¨������§

��Ë��Ê��É���È��Ç��������Æ��Å�������Ä��ÃÂ��Á��À��¿���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï���Î��ÍÌl ٦ - ٢: العنكبوت، 
 ،ليتبني الصادق مـن الكـاذب   ؛فذكر سبحانه يف هذه السورة أنه ال بد أن ميتحن خلقه ويفتنهم

وافتتح باإلنكار علـى   ،ومن يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد غريه ،واملؤمن من الكافر
وأن حكمته سـبحانه   ،دعى اإلمياناهذه الدار إذا  من حيسب أنه يتخلص من االمتحان والفتنة يف

وهو تبيني الصادق من الكاذب واملؤمن  :وأخرب عن سر هذه الفتنة واحملنة ،وشأنه يف خلقه يأىب ذلك
وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه ولكن اقتضى عدله ومحده أنه ال جيزي العبـاد   ،من الكافر

فحينئذ  ،والفتنة هي اليت أظهرته وأخرجته إىل الوجود ،د وحتققمبجرد علمه فيهم بل مبعلومه إذا وج
خوف الفتنـة  -مث أنكر سبحانه على من مل يلتزم اإلميان به ومتابعة رسله  ،حسن وقوع اجلزاء عليه

ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن اإلميان وتصديق رسله يتخلص  -وأتباعهمواحملنة اليت ميتحن ا رسله 
فإن املكلفني بعـد   ؛فإن بني يديه من الفتنة واحملنة والعذاب أعظم وأشق مما فرعنه ،من الفتنة واحملنة

بل يسـتمر علـى    ،وإما أن ال يقول ،آمنت :إما أن يقول أحدهم ؛إرسال الرسل إليهم بني أمرين
نه وأ ،ة إميانه وثباته عليهصح البتالءتحقق بايامتحنه الرب تعاىل وابتاله ل ،آمنا :فمن قال ،السيئات

ومن مل يؤمن فال حيسب أنه  ،بل إميان ثابت يف حاليت النعماء والبالء ،عافية ورخاء فقط بإميانليس 
فله من البالء أعظم مما ابتلى به مـن قـال    ،قبضته وناصيته بيده يعجز ربه تعاىل ويفوته بل هو يف

ؤمن به وبرسله فال بد أن ومن مل ي ،مبا يؤمله ويشق عليه ىبتلفمن آمن به وبرسله فال بد أن ي ،آمنت
فال بد من حصول األمل لكل نفس مؤمنة أو  ،يعاقبه فيحصل له من األمل واملشقة أضعاف أمل املؤمنني

والكافر حيصل لـه   ،مث ينقطع ويعقبه أعظم اللذة ابتداء،لكن املؤمن حيصل له األمل يف الدنيا  ؛كافرة
  . )١(واملشقة اللذة والسرور ابتداء مث ينقطع ويعقبه أعظم األمل
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تزكيـة النفـوس    ومنها، هوواآلالم فيها من احلكم ما ال حيصيه إال  من املصائباهللا ما يقدره إن  - ٢
وتطهريها، والردع والزجر، وتعريف قدر العاقبة، وامتحان اخللق، ليظهر من يعبده علـى السـراء   

   .)١(والضراء ممن يعبده على حرف إىل أضعاف ذلك من احلكم

ه بنصب وعذاب اضمحلت وتالشت يف لمن مس الشيطان  ×اليت حصلت أليوباملفسدة إن  - ٣
جنب املصلحة واملنفعة اليت حصلت له ولغريه عند مفارقة البالء وتبدله بالنعماء بل كان ذلك السبب 

، فقد تبني بقوة صربه على املكروه هو الطريق املوصل إليها والشجرة اليت جنيت مثار تلك النعم منها
منحه العافية ؛ فقبل ثواب اآلخرة ا عاجالًأثابه ثوابو، فأثىن اهللا عليه، ورفع قدره، حة حمبتهصاملكاره 
قال  .)٢(يصيبهم الضر ملنأسوة وقدوة وعربة للعابدين، بل جعله ا، ا كثريمن األهل واملال شيئًوأعطاه 

ــاىل `�����m��_��^��]���\��[���Z��Y��X��W������V��U��T��S��R������Q��P��O���ba:تعـ

���l��k��j��i�����h��g���f��e����d��cl وقال ،٨٤ – ٨٣: األنبياء: �m��Ó��Ò��Ñ

���ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý��Ü��Û��Ú������Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��G��F��E��D��C��B��A

��]��\��[��ZY��X���WV��U����T��SR��Q��P��O��N���M��L��K����J��I��Hl ٤٤ – ٤١: ص ، 

صادرة عن حكمـة بالغـة    وتعاىل سبحانه اهللا أفعالوهي دالة على أن جلية،  وهذه كلمات ظاهرة
   .كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل ،ألجلها فعل

الرد على شبهات الرازي العقلية اليت استدل ا على نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا : اجلانب الثاين
  : تعاىل

قدر على حتصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة، فحينئذ يكون إن من فعل فعالً لغرض؛ فإن : قول الرازي - ١
فعل تلك الواسطة عبثًا، وإن مل يقدر فهو عاجز، وهذا يدل على أن فاعلية اهللا ال ميكن تعليلـها بغـرض   

 !ومصلحة
لكن ال يلزم إذا كان الشـيء   ،قدير يءن اهللا على كل شأال ريب : قالأن ي: األول: واجلواب من وجوه

ا مقدورفإن املوقوف على الشيء ميتنـع   ؛ا أن تكون احلكمة املطلوبة لوجوده ميكن حتصيلها مع عدمهممكن
واجلمع  ،فإن وجود امللزوم بدون الزمه حمال ؛بدون األب اابنبكونه  االبنكما ميتنع حصول  ،حصوله بدونه

يء واهللا على كل ش ،به القدرة ألن احملال ليس بشيء فال تتعلق ؛فيلزم العجز :قالوال ي ،بني الضدين حمال
  . قدير فال خيرج ممكن عن قدرته البتة
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 ،دعوى كاذبة باطلة ؛ا له عبثأو سببيف اآلخر ا أن دعوى كون توسط أحد األمرين إذا كان شرطً :الثاين
وأما توسط الشرط أو السبب أو املادة اليت حيدث فيها ما حيدثه فلـيس   ،فإن العبث هو الذي ال فائدة فيه

  :يوضحه ،بعبث
وال  ،شروط حلصول تلك املوادمأن حصول األعراض والصفات اليت حيدثها اهللا سبحانه يف موادها  :الثالث

هل يقدر سبحانه  :ونقول ،فنقلب عليك دليلك ،فتوسطها أمر ضروري ال بد منه ،يتصور وجودها بدوا
كان توسطها  ،ميكن ذلك :فإن قلت !؟نعلى إجياد تلك احلوادث بدون توسط موادها احلاملة هلا أوال ميك

صـدقت   :قيل ،واحملال ليس بشيء ،هذا فرض مستحيل :فإن قلت ،اكان تعجيز ،ال يقدر :وإن قلت ،اعبثً
  . ، فإن املوقوف على الشيء ميتنع حصوله بدونه، فال يكون توسطه عبثًاوهذا جوابنا بعينه

ويف خلقها مصـاحل   ،أخرى حتصل خبلقها للفاعل إذا كان يف خلق تلك الوسائط حكم :أن يقال :الرابع 
كما أنه سبحانه إذا جعـل   ،ومل تكن احلكمة حاصلة بعدمها ،امل يكن توسطها عبثً ،ومنافع لتلك الوسائط
 بضـائع فينتفع هؤالء بال ،إىل من حيتاج جيلبوا البضائعذلك أن  فاقتضى ارات مثالًتجرزق بعض خلقه يف ال

على  به اا بذلك شاهدوإذا تأملت الوجود رأيته قائم ،ك مصلحة هؤالء وهؤالءان يف ذل، كمنثوهؤالء بال
لو بطلت تلك  ،فكم هللا سبحانه يف إحداث تلك الوسائط من حكم ومصاحل ومنافع للعباد ،منكري احلكمة

  .الوسائط لفاتت تلك احلكم واملصاحل
لزم أن ال يفعل وال يأمر  لعبث عليه حماالًإن كان ا :فيقال ،يلزم العبث وهو على اهللا حمال :قولك :اخلامس

بطلت هذه احلجة فيتحقق بطالا  ،وإن مل يكن العبث عليه حماالً ،فبطل قولك بقولك ،إال ملصلحة وحكمة
  . على التقديرين

 ،تلك احلكم بدون تلك الوسائط صيلا على حتن يكون سبحانه قادرأغاية هذه الشبهة  :يقال أن :السادس
وإذا كان األمران مقدوران له مل يكن العدول عن أحد املقدورين إىل اآلخر  ،ر على حتصيلها اكما هو قاد

ن تعطيل تلك الوسائط إ :أن يقول لعاقلوال ميكن  ،ا هلذا من كل وجها إال إذا كان املقدور اآلخر مساويعبثً
و يتضمن القدح يف احلس وه ،هذا من أعظم البهت وأبطل الباطلف ،من كل وجه لوجودها وعدمها مساوٍ

فإن من جعل وجود الرسل وعدمهم سواء ووجـود الشـمس    ،كما هو قدح يف احلكمة ،والعقل والشرع
فلـم   ،ووجود هذه الوسائط مجيعها وعدمها سواء ،والقمر والنجوم واملطر والنبات واحليوان وعدمها سواء

ايدع للمكابرة موضع .   
فإنه حمسـن   ؛فال بد من ظهور آثارها يف العامل ،افه وأمسائه وأفعالهأن الرب سبحانه كامل يف أوص :السابع

وغفار وحليم وجواد  ،ق فال بد من وجود من يرزقهزورا ،ويستحيل وجود اإلحسان بدون من حيسن إليه
وهذه األمساء تقتضي متعلقـات   ،ولطيف بعباده ومنان ووهاب وقابض وباسط وخافض ورافع ومعز ومذل

وبطلت تلـك   ،وإال تعطلت تلك األوصاف ،فلم يكن بد من وجود متعلقاا ،تتحقق ا اوآثار ،تتعلق ا
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نه عبث ال فائدة إ :قالفكيف ي ،فتوسط تلك اآلثار ال بد منه يف حتقق معاين تلك األمساء والصفات ،األمساء
  .)١(وباهللا التوفيق !فيه

لغرض أوىل له من ال وجوده فهو نـاقص  أن كل من فعل فعالً لغرض فإن كان وجود ذلك ا: قول الرازي - ٢
 .بذاته مستكمل بغريه، وإن مل يكن أوىل له مل يكن غرضا

ما تعين  ،بغريه ا بذاته مستكمالًن كل من فعل لغرض يكون ناقصإ :أن قولك: األول: واجلواب من وجوه
ال جيب أن يكون له قبل ا لشيء من الكمال الذي أتعين به أنه يكون عادم !؟ا بذاتهنه يكون ناقصإ :بقولك

  !؟أم تعين به معىن ثالث !؟قبل وجوده ا ملا ليس كماالًأم تعين به أن يكون عادم !؟حدوث ذلك املراد
ا لشيء فإنه ال يلزم من فعله لغرض حصوله أوىل من عدمه أن يكون عادم ؛فالدعوى باطلة :فإن عنيت األول

  .قبل حصوله أن يكون كماالً فإنه ميتنع ،من الكمال الواجب قبل حدوث املراد
وما ليس بكمال يف وقـت ال   ،قبل وجوده ا فإن الغرض ليس كماالًمل يكن عدمه نقص :وإن عنيت الثاين 

وجوده أوىل من عدمه ،وبعد وجوده ،فما كان قبل وجوده عدمه أوىل من وجوده ،ا فيهيكون عدمه نقص، 
وال وجوده بعد عدم ،امل يكن عدمه قبل وجوده نقصوجوده و ،بل الكمال عدمه قبل وقت وجوده ،اه نقص

وجودها وقت وجودهـا هـو    ،م املطلوبة والغايات من هذا النوعكَوإذا كان كذلك فاحل ،وقت وجوده
وعلى هذا فالنايف هو  ،ووجودها حينئذ نقص ،وعدمها وقت عدمها كمال ،وعدمها حينئذ نقص ،الكمال

  .ا فال بد من بيانه حىت ننظر فيها ثالثًوإن عنيت به أمر ،الذي نسب النقص إىل اهللا ال املثبت
أتعين به أن احلكمة اليت جيب وجودها إمنـا   ،بغريه ا بذاته مستكمالًيلزم أن يكون ناقص :ن قولكأ :الثاين 

  !؟وهو مستكمل ا ،أن تلك احلكمة نفسها غري له به أم تعين !؟حصلت له من شيء خارج عنه
بوجه  ومل يستفد سبحانه من غريه كماالً ،فإنه ال رب غريه وال خالق سواه ؛و باطلفه :فإن عنيت األول 

كما مل  ،وهو مل يستفد كماله من غريه ،بل العامل كله إمنا استفاد الكمال الذي فيه منه سبحانه ،من الوجوه
  .يستفد وجوده من غريه

وهو احلكيم  ،فإن حكمته قائمة به ،ا لهوصفاته ليست غري ،فتلك احلكمة صفته سبحانه :وإن عنيت الثاين 
فثبـوت   ،والبصري الذي له البصر ،والسميع الذي له السمع ،كما أنه العليم الذي له العلم ،الذي له احلكمة

  .كما أن كماله سبحانه بصفاته وهو مل يستفدها من غريه ،بغري منفصل عنه حكمته ال يستلزم استكماالً
كان الالزم من ذلـك حصـول    ،منا يفعل ألجل أمر هو أحب إليه من عدمهأنه سبحانه إذا كان إ :الثالث

ا على حتصيل ما حيبه فإن من كان قادر ،وعدمه هو النقص ،وهذا غاية الكمال ،مراده الذي حيبه وفعل ألجله
له حمبـوب ال   أو ،ال من ال حمبوب له ،اوفعله يف الوقت الذي حيب على الوجه الذي حيب فهو الكامل حقً

  .در على فعلهيق

                                           

 . مكتبة العبيكان.، ط٥٩٨-٢/٥٩٣مكتبة دار املنهاج، شفاء العليل. ، ط٤٢٤-٤٢٢شرح األصبهانية: انظر )١(
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نفي نإمنا  : وقلت ،أنت ذكرت يف كتبك أنه مل يقم على نفي النقص عن اهللا دليل عقلي :قالأن ي :الرابع
 غ وال بنص منقول عن الرسـول  ،بالعقول ألفلم تنفوه عن اهللا  ،وهو اإلمجاع ،بالسمع ألالنقص عنه 

مل ينعقد  ةوالفعل حبكم ،نعقد اإلمجاع على نفيهباإلمجاع ما ا ىنفوحينئذ فإمنا ي ،بل مبا ذكرمتوه من اإلمجاع
ا مل تكن هـذه  فإذا مسيت أنت ذلك نقص ،فلم جتمع األمة على انتفاء التعليل ألفعال اهللا ،اإلمجاع على نفيه

  .التسمية موجبة النعقاد اإلمجاع على نفيها
  !؟ص وهذا نقصقأهل اإلمجاع أمجعوا على نفي الن :فإن قلت 
فيكون قد أمجعت علـى   ؟أهو نقص نيولكن الشأن يف هذا الوصف املع ،جممعة على ذلكنعم األمة  :قيل 

 .ونفيه عني الـنقص  ،بل هو عني الكمال ،اوالقائلون بإثباته ليس هو عندهم نقص ،فهذا أول املسألة ،نفيه
افه بصفات والعقل والنقل يوجب اتص ،اعنه مسع كما هو منتف عقالً ألعن اهللا  أن النقص منتف :امساخل

فالعلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر والكالم واحليـاة   ،والنقص هو ما يضاد صفات الكمال ،الكمال
وأما حصول ما حيبه الرب تعـاىل يف   ،فوجب ترتيهه عنها ملنافاا لكماله ،صفات كمال وأضدادها نقص

إذ كان ال  ،افعدمه قبل ذلك ليس نقص ،إذا حصل على الوجه الذي حيبه الوقت الذي حيبه فإمنا يكون كماالً
  .حيب وجوده قبل ذلك

والثاين باطل قطعا، وأمـا األول  ! الكمال الذي يستحقه هو الكمال املمكن أو املمتنع؟: يقالأن : السادس
إذا كان يف األمور ما ال حيدث إال شيئًا بعد شيء كان وجوده يف األزل ممتنعا، فـال يكـون مـن    : فيقال

  .وإمنا يكون الكمال وجوده حني يمكن وجودهالكمال، 
وحينئـذ  ، كاحلوادث املشهودة ،ا هلاأنه تعاىل أحدث أشياء بعد أن مل يكن حمدثًال ريب  :قالأن ي :السابع
ا هلا فإن كان صفة كمال فقد كان فاقد ؛وإما أن ال يكون ،اث إما أن يكون صفة كمالإلحدهذا ا :فنقول

بأنه ليس صفة كمـال وال   :حنن نقول :فإن قلت ،كمال فقد اتصف بالنقص وإن مل يكن صفة ،قبل ذلك
فإن كل ما يفعله يستحق عليه  ،ا فهذا حمال يف حق الرب تعاىلوأيض !؟فهال قلتم ذلك يف التعليل :قيل .نقص
  .من صفاته فهو صفة كمال وضده نقصبه وكل ما يقوم  ،احلمد

وجودها وعـدمها بالنسـبة إليـه    ال جيوز أن يفعل حلكمة يكون  فلم ،إذا كان األمر كما ذكرمت :الثامن 
، فـإنكم إذا  حداث واخللق وعدمه بالنسبة إليه سـواء إلكما أنه عندكم حيدث ما حيدثه مع كون ا،سواء

 ،الشـاهد  مع أن هذه إرادة ال تعقـل يف  جعلتموه فاعالً باإلرادة، ووجود املراد وعدمه بالنسبة إليه سواء،
ال سيما والفعل عنـدكم هـو املفعـول    ، وإن كان ذلك ال يعقل يف الشاهد، يف احلكمة فقولوا مثل ذلك

ا مـن قيـام   وأنتم إمنا قلتم ذلك فرار كما قالت املعتزلة، ا أن يفعل حلكمة منفصلةزوا أيضفجو ،املنفصل
ري ما يلزمكم ئك فهو نظأولوالذي يلزم  ،فكذلك قولوا بنظري ذلك يف احلكمة ،ومن التسلسل ،احلوادث به

  .سواء
العقل الصريح يقضي بأن من ال حكمة لفعله وال غاية يقصدها به أوىل بالنقص ممن يفعل  :قالأن ي :التاسع 

فكيف يسوغ  ،يف الوقت الذي اقتضت حكمته إحداث الفعل فيه ةحلكمة كانت معدومة مث صارت موجود
  !؟مة ال نقص فيهوفعله ال حلك ،فعله للحكمة يستلزم النقص :لعاقل أن يقول
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كل ما ف عند الرازي، لكان هذا من احلوادث املرادات ،أنه مستكمل بأمر حادث لرازيلم لأنه لو س :العاشر
والقبيح  ،عنده عن شيء من املمكنات البتة اهللا فال يرته، فال يقبح عنده وال ميتنع عليه، هو حادث مراد عنده

املقدور، وهذا يدخل حتت املقدور، فال يكون قبيحـا ممتنعـا،   املمتنع عنده هو املمتنع الذي ال يدخل حتت 
  !وليس هو نقصا من لوازم ذاته، بل هو من األمور احلادثة، وتلك ليس فيها ما ميتنع عند الرازي

نه ما من حمذور يلزم من جتويز فعله حلكمة إال واحملاذير اليت يلزم وهو أ :عشر اديومجاع ذلك باجلواب احل
فإن كانت تلك احملاذير غري ممتنعة كانت حماذير إثبات احلكمة أوىل  ،ال ال حلكمة أعظم امتناعمن كونه يفع
  .وإن كانت حماذير إثبات احلكمة ممتنعة فمحاذير نفيها أوىل باالمتناع ،بعدم االمتناع

 ؛هو من املمتنعاتبل  ،دعوه إىل فعله ال يعقلت لعلةاري ال لغاية وال يأن فعل احلي العامل االخت :عشر ثاينال
ا فإنه فإن احلكمة والعلة الغائية هي اليت جتعل املريد مريد ،هلذا ال يصدر إال من جمنون أو نائم أو زائل العقلو

وال كان له فيه غرض  ،يف الفعل مصلحة مفإذا مل يعل ،عثت إرادته إليهبإذا علم مبصلحة الفعل ونفعه وغايته ان
وحينئذ  ،هذا الذي ال يعقل العقالء سواه ،فال يقع منه إال على سبيل العبث البتة صحيح وال داع يدعوه إليه

وذلك أنقص النقص  ،له االختياري يف احلقيقةفعل ياحلكمة والعلة والغاية عن فعل أحكم احلاكمني نف يفنف
  . )١(وباهللا التوفيق ،وقد تقدم تقرير ذلك

بغريه فهوس  ا منه واستكماالًيستلزم افتقار إثباااىل أن ما حييله النفاة حلكمة اهللا تع:((-:-يقول ابن القيم
 ،ا فهذا إمنا هو إكمال للصنع ال استكمال بالصنعأيضو ،ن هذا بعينه وارد عليهم يف أصل الفعلإف؛ ووساوس

ال أن كماله عن فعاله ،نه كمل ففعلإف ،نه سبحانه فعاله عن كمالهإا فوأيض، فعل فكمل كمـا   :قالفال ي
للمخلوق قالي، ا إا فوأيضوهـو   ،وهو احلكيم ،فهو اخلالق ،سبحانه منهن مصدر احلكمة ومتعلقها وأسبا

ومن احملال أن يكون  ،وكمال الغىن واحلمد يف كمال القدرة واحلكمة ،الغين من كل وجه أكمل الغىن وأمته
املطلق عن كل  وهو الغين ،ل وجهفأما إذا كان كل شيء فهو فقري إليه من ك ،ا إىل غريهسبحانه وتعاىل فقري

وهل الغىن !؟فأي حمذور يف إثبات حكمته مع احتياج جمموع العامل وكل ما يقدر معه إليه دون غريه  ،شيء
وهللا سبحانه يف كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة باهرة وآية ظـاهرة تـدل علـى     !؟إال ذلك

ال تنكرها إال العقول السخيفة وال تنبو عنها إال الفطـر   ،لمه وغناه وقيوميته وملكهعوحدانيته وحكمته و
  . )٢())املنكوسة

أنه لو كان فعله معلالً بغرض فذلك الغرض إن كان حمدثًا افتقر إحداثه إىل غرض آخر، وإن : قول الرازي - ٣
 .كان قدميا لزم من قدمه قدم الفعل وهو حمال

ال خيلو إما أن ميكن أن يكون الفعل قدمي  :نقول أن :األول :جة داحضة باطلة من وجوهاحل هذه: واجلواب
فإن أمكن أن يكون قدمي العني أو النوع أمكن يف احلكمـة   ؛ميكن واحد منهما أو ال ،أو قدمي النوع ،العني

                                           

مكتبة .، ط٥٨٤-٢/٥٧٧مكتبة دار املنهاج، شفاء العليل. ، ط٤١٦-٤١٠، شرح األصبهانية١٤٧-٨/١٤٦جمموعة الفتاوى: نظرا )١(
 .العبيكان

 . ٢/٣٨٤مفتاح دار السعادة )٢(
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إذا  :فيقـال  ،وإن مل ميكن أن يكون الفعل قدمي العني وال النوع ،اليت يكون الفعل ألجلها أن تكون كذلك
فما جاز عليه جاز  ،حذى ا حذو الفعلفاحلكمة ي ،ني أو النوع كانت احلكمة كذلككان فعله حادث الع

  .وما امتنع عليه امتنع عليها ،عليها
هو مريد يف  :قويل هذا كقول من قال :قال ،زل ملا مل يكن بعدأنه خالق مكون يف األ :أن من قال :الثاين 

وعلى هذا فيمكنين أن أقول  ،ال هؤالء بقدم كونه مريدكقو فقويل بقدم كونه فاعالً ،األزل ملا مل يكن بعد
من قدم اإلرادة قدم  كما مل يلزم ،وال يلزم من قدم احلكمة قدم الفعل ،بقدم احلكمة اليت خيلق ويريد ألجلها

وما لـزمين   ،فقويل يف قدم احلكمة مع حدوث الفعل اليت فعل ألجلها كقولكم يف قدم اإلرادة سواء ،املراد
   .وجوابكم هو جوايب بعينه ،لهلزمكم مث

كـل   :فإن هذا إمنا يلزم أن لو قيـل  ؛ممنوع ،ا لتلك العلة إىل علة أخرىيفتقر كونه حمدثً :قولك :الثالث
ومعلوم أن املفعول ألجلـه مـراد    ،يفعله حلكمة :بل نقول ،وحنن ال نقول هذا ،حادث فال بد له من علة

واملراد لغريه ال بـد أن   ،ا لغريها لنفسه وتارة يكون مرادكون مرادواملراد احملبوب تارة ي ،للفاعل حمبوب له
وكذا  ،أنه خيلق كذا بسبب كذا :وهذا كما نقوله يف خلقه باألسباب ،ا للتسلسلينتهي إىل املراد لنفسه قطع

وتلـك   ،فكذلك خيلق حلكمـة  ،حىت ينتهي األمر إىل أسباب ال سبب هلا سوى مشيئة الرب ،بسبب كذا
  .حلكمة حىت ينتهي األمر إىل حكمة ال حكمة فوقها احلكمة
وحينئذ فال ميتنع أن يكون بعض املخلوقات  ،كل خملوق فهو مراد لنفسه ال لغريه :أن النفاة يقولون :الرابع
وينتهي األمر إىل مراد لنفسه ،ا لغريهمراد، وكذلك  ،ا لنفسهبل هذا أوىل باجلواز من جعل كل خملوق مراد

، وكذلك احملبوبات يكون حمبوبا لغريه حىت ينتهي ينتهي إىل أمر مراد لنفسه ا لغريه حىتون مراديف األمر يك
  .إىل حمبوب لنفسه

التسلسـل   ،ولكن أي نوعي التسلسل هو الالزم ،أنه يستلزم التسلسل :غاية ما ذكرت :قالأن ي :اخلامس 
  !؟املمتنع أو اجلائز

بل  ،فإن التسلسل يف اآلثار املستقبلة ممكن ،اء الالزمفيت الثاين منع انتوإن عن ،منع اللزوم :فإن عنيت األول 
والتسلسل يف العلل والفاعلني حمال باتفاق العقالء بأن يكـون   ،ويف اآلثار املاضية فيه قوالن للناس ،واجب

يزل يفعل وال  وأما أن يكون الفاعل الواحد القدمي األبدي مل ،وكذلك إىل غري اية ،هلذا الفاعل فاعل قبله
  .يزال فهذا غري ممتنع

 فإذا كان بعدها حكمة أخرى فغاية  ،فاحلكمة اليت ألجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده :رف هذاإذا ع
البدع  أهلإال بعض  فيه نازعومل ي ،وهذا جائز بل واجب باتفاق املسلمني ،ذلك أن يلزم حوادث ال اية هلا

  .من اجلهمية واملعتزلة
بل الالزم أن ال تزال الغاية املطلوبة حاصلة  :قيل !؟افيلزم من هذا أن ال حتصل الغاية املطلوبة أبد :قيلفإن  

ا حمبوبة ،وهذا أمر معقول يف الشاهد ،ادائم مث يلزم من  ،فإن الواحد من الناس يفعل الشيء حلكمة حيصل
 ،ا لكانت هذه حاله وكمالـه دوامه أبد حىت لو تصور ،اوهلم جر ،حمبوب آخر يفعل ألجله هحصول حمبوب

فإنه ال تزال مراداته  ال ينبغي إال هللا سبحانه،  وهذا هو الكمال الذي ،ا بعد شيءفلم تزل حمبوباته حتصل شيئً
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وفقر ما سواه إليه من مجيع  ،مع غناه التام الكامل عن كل ما سواه ،يريدهوحمابه حاصلة على الوجه الذي 
   . وفواته هو النقص !؟إال ذلكوهل الكمال  ،الوجوه

فوجـود   ،وال بد من عدم أضداده ،من وجود لوازمه بدفال يئًان الرب تبارك وتعاىل إذا خلق شأ :السادس
وال يتصور العقل وجـوده يف   ،واحملال ليس بشيء ،ووجود الضد مع ضده ممتنع ،امللزوم بدون الزمه حمال

بل كان احملذور  ،حمذور به ازم خلقه وحكمته مل يكن يف القولوإذا كان هذا التسلسل اجلائز من لو ،اخلارج
  :توضيحه ،يف نفيه
وكل أدلة  ،دوام أفعال الرب يف املاضي واملستقبل أصالً امتناععقلي وال مسعي على  ليلأنه مل يقم د :السابع

والفطـرة وسـائر   ما إثبات احلكمة فقد قام على صحته العقل والسمع أو ،النفاة من أوهلا إىل آخرها باطلة
فكيف يقدح يف هذا املعلوم الصحيح بذلك النفي الذي مل  ،ذلك أنواع األدلة مما تقدمت اإلشارة إىل بعض

  !ة؟يقم على صحته دليل البت
ا أمكن أن وإن كان ممتنع استداللكم،ا بطل فإن كان ممكن ،اتعنمم أوا أن التسلسل إما أن يكون ممكن :الثامن

تهي املرادات إىل مراد لنفسه ال لغريه وينقطع التسلسلتن :قال يف دفعهي.  
 ضينتق ،يلزم من قدمها قدم املعلول :قولك !؟ما املانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قدمية :قالأن ي :التاسع

ادث يف اإلرادة القدمية تعلقت باملراد احل :فإن قلت ،ومل يلزم من قدمها قدم املراد ،ا قدميةإف ؛عليك باإلرادة
ثه، كما احلكمة القدمية تعلقت باملراد وقت حدو إن :فهال قلت: قيل وجوده حينئذ، واقتضت ،وقت حدوثه

شأا ختصيص الشـيء   :وكذلك احلكمة :قيل لك ،التخصيص اإلدارةشأن  :قلت إنف !؟يف اإلرادة قلت
إن لزم من قدم احلكمة قدم ف ،فالتخصيص مصدره احلكمة واإلرادة والعلم والقدرة ،بزمانه ومكانه وصفته

  .وإن مل يلزم ذلك مل يلزم هذا ،لزم من قدم اإلرادة قدمه ،الفعل
 إالا ن املريد ال يعقل كونه مريدإف ،الو مل يكن فعله حلكمة وغاية مطلوبة مل يكن مريد :قالأن ي :العاشر 

اإلرادة أن يكون  انتفاءلزم من وي ،اإلرادة انتفتاحلكمة والغرض  انتفتفإذا  ،إذا كان يريد لغرض وحكمة
فيلزم من ذلك قدم  ،فيلزم أن يقارنه مجيع معلوله وال يتأخر ،وهو علة تامة يف األزل ملعلوله ،ا بالذاتموجب

  .)١(احلوادث املشهودة

إن ختصيص إحداث العامل بوقت معني دون ما قبله وما بعده إن كان حلكمة اختص ا ذلك : قول الرازي - ٤
قبله وما بعده كان طلب العلة يف أنه مل حصلت تلك احلكمة يف ذلك الوقـت دون سـائر    الوقت دون ما

األوقات كطلب العلة يف أنه مل حصل العامل يف ذلك الوقت دون سائر األوقات، فإن استغىن أحدمها عـن  
لية اهللا املرجح فكذا اآلخر، وإن افتقر فكذا اآلخر، وإن مل يتوقف ذلك على احلكمة، فقد بطل توقيف فاع

 .على احلكمة والغرض

                                           

 .مكتبة العبيكان.، ط٥٩٣-٢/٥٨٤مكتبة دار املنهاج، شفاء العليل. ، ط٤٢٢-٤١٦شرح األصبهانية: انظر )١(



- ٦١٨  - 

 

به هناك فهو اجلواب  جيبومجيع ما أُ ،هذه احلجة بعينها مذكورة يف ضمن احلجة اليت تقدمت: واجلواب
بـل   ،وتسلسل يف احلوادث املستقلة وذلك جائز ،فغاية هذا أنه تسلسل يف اآلثار ال يف املؤثرات ؛ههنا بعينه

ما يراد لنفسه وفيها ما يراد  وغاية األمر أن يكون يف احلوادث اجلهمية،واجب باتفاق املسلمني سوى قول 
  .واحلكمة املطلوبة لنفسها ال تفتقر إىل أخرى تراد ألجلها ،لغريه

وال يلـزم   ،فإمنا يدل على أن أفعاله تعاىل ال جيب تعليلها -وهيهات-و صحت مقدماته لن هذا الدليل مث إ 
فأين دليـل   ،فهب أنا سلمنا األول ،ونفي اجلواز شيء ،ب شيءفنفي الوجو ،من ذلك أن ال جيوز تعليلها

  !؟الثاين

نٍ وباجلملة فما تقدم هناك مغ ،وغايتها أا تدل على عدم تعليل بعض احلوادث ال على عدم تعليل مجيعها 
ة الرب تبطل هذه الشبهة من أصـلها، وقـد اتفـق    وسر املسألة أن دوام فاعلي ،عن اإلطالة يف األجوبة لنا
وإمنا خالف يف ذلك كثري من أهل  ،والسلف على دوامها يف املاضي ،يف املستقبل ملسلمون على دوام فاعليتها

  . )١(!الكالم

ما سبق من الدالئل على أن مجيع الكائنات من اخلري والشر والكفر واإلميان والطاعة والعصيان : قول الرازي - ٥
بالغرض؛ ألنه يستحيل أن يكون هللا غرض يرجع إىل العبد واقع بقدرة اهللا تعاىل وإرادته، وذلك يبطل القول 

 .يف خلق الكفر فيه وتعذيبه عليه أبد اآلباد

ممنوع، بل الذي عليه مجهور املسلمني أن هللا تعاىل حكمة يف كل ما خيلقه، وأن ما إن هذا التالزم : واجلواب
رها كان خلقه مما يحمد الـرب  خلقه مما هو شر يف حق بعض الناس ففي خلقه حكمة للرب تعاىل، باعتبا

تعاىل عليه، فله احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شاء من شيء بعد ذلك، فكل ما خلقه فهـو  
للخري والشر والكفر واإلميان والطاعة والعصيان ال تناقض  حممود على خلقه، وله فيه حكمة، وإرادته سبحانه

  . )٢(لوال ذلك مل يعرف فضله ومنهحكمته بل هي من أدل شيء على كمال حكمته، و

من خلق كفر الكافر وعقوبته على ذلك، إذا سلِّم انتفاء املصلحة يف ذلك فإمنا يدل على عدم رعاية وما ذكر 
جيب رعاية الصالح أو األصلح يف حق كل معني، : مصلحة هذا املعني، وهو حجة على املعتزلة الذين يقولون

  .فيه على خلقه حبسب ما يظنونه هم، ويقيسونه

وقول املعتزلة باطل عند سلف األمة وأئمتها ومجهورها، كما أن قول الرازي ومن على شاكلته من اجلهمية 
أيضا باطل عند هؤالء، فال يلزم من بطالن أحد القولني صحة اآلخر، وال يدل على انتفاء احلكمة مطلقًـا،  

  .  )٣(وال على انتفاء رعاية الصالح جلملة العامل

                                           

 .مكتبة العبيكان.، ط٦٠٠-٢/٥٩٩مكتبة دار املنهاج، شفاء العليل. ، ط٤٢٥بهانيةشرح األص: انظر)١(
 .مكتبة العبيكان.، ط٥٩١-٢/٥٨٨مكتبة دار املنهاج، شفاء العليل. ، ط٤٣١-٤٢٥شرح األصبهانية: انظر)٢(
 . مكتبة دار املنهاج. ، ط٤٣٠شرح األصبهانية: انظر)٣(
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أنه قد ثبت توقف الفعل على الدواعي، وميتنع وقوع التسلسل يف الدواعي بـل جيـب   :وهو ؛ليل الداعيد - ٦
انتهاؤها إىل الداعية األوىل اليت حدثت يف العبد ال من العبد بل من اهللا، وثبت أن عند حدوث الداعية جيب 

 تعاىل وأحكامه فكونه سبحانه خالق الفعل، وعلى هذا التقدير فالكل من اهللا، وهذا مينع من تعليل أفعال اهللا
أفعال العباد مينع من القول بأنه تعاىل يراعي املصاحل؛ إذ إن القادر على الكفر إن مل يقدر على اإلميان لـزم  
اجلرب، وذلك يقدح يف رعاية املصاحل، وإن قدر عليهما، فال بد أن ينتهي إىل مرجح واقع بفعل اهللا تعـاىل،  

 . جيب وقوع الكفر، فيكون اجلرب الزما، وذلك يقدح يف رعاية املصاحل وعند حصول ذلك املرجح

إن كون اهللا تعاىل خالقًا ألفعال العبد خبلقه لداعية العبد املرجحة، ال ينايف احلكمة والتعليـل يف   :واجلواب
هو اجلرب مبعـىن   أفعال اهللا تعاىل، ألن فعل العبد واقع بقدرته ومشيئته واختياره، بل الذي يتناىف مع احلكمة

اإلكراه واإلجلاء نظرا لعدم إرادة العبد واختياره، والرازي مل يقم الدليل الصحيح علـى بطـالن احلكمـة    
والتعليل عندما يكون العبد مريدا خمتارا وإن مساه جمربا، فالتسمية اللفظية ال تغري شيئًا من احلقيقة اخلارجية، 

  . )١(لشرعية أو العقليةوال ينبغي أن تبىن عليها األحكام ا

 .إنه قد وقع التكليف مبا ال يطاق، وذلك مينع من القول برعاية املصاحل: قول الرازي - ٧

إنه يكلف بـه  : مل يثبت حبمد اهللا تعاىل أمر اتفق املسلمون على أنه ال يطاق، وقالوا فإنه: املنع: واجلواب
، وتكليف الصحيح )٢(ا القول عليه بأنه ال يطاقالعبد، وال اتفق املسلمون على فعل كلف به العبد، وأطلقو

نه لوال التكليـف  فإ، ينايف احلكمة بل احلكمة تقتضيهال  املتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله
كما نزه نفسه عـن العيـوب    ،وقد نزه نفسه عنه ،واهللا يتعاىل عن ذلك ا وسدىلكان خلق اإلنسان عبثً

  . والنقائص

سؤال أبو احلسن األشعري أنه سأل أستاذه أبا علي اجلبائي عن ثالثة إخوة؛ أحـدهم كـان   : زيقول الرا - ٨
مؤمنا برا تقيا، والثاين كان كافرا شقيا، والثالث كان صغريا، ماتوا كلهم علـى ذلـك، فكيـف كـان     

 ...!حاهلم؟

ولو  ،نه لو كرب كفرألم اهللا بالصغري ليس هي ع ةتإمان العلة يف إف ؛هذا التقدير خطأ فاحش إن :واجلواب
ـ  ؛ا حىت مييتهما بل ملا خلقهم صغاركلهم صغار واألشقياءكانت هذه هي العلة ألمات مجيع الكفرة  ن إف

ولو كانت هذه هي العلة لصاحت الوحـوش   !ترك خلقهم أوىل من استدراك الفساد مبوم بعد خلقهم
ربنا  :ولصاح املؤمنون كلهم وقالوا ،تنا من بين آدميا رب هال جعل :والطيور ومجيع أنواع الدواب وقالت

 إىلبنـا   ىسـر وي ،كل واحد منا إىلبل جعلتنا كلنا أنبياء يوحى  ،عصمتنا وبلغتنا مراتب األنبياء هال
نه فضل أنه نص إف ؛هال ساويت بيننا :ولقالت األنبياء ،اهال جعلتنا مالئكة كرام :اوقالوا مجيع ،السماء

                                           

 . ٢/٧٩٠احمليش/ د.يهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم، لـالسببية عند أهل السنة وخمالف: انظر) ١(
 . ٤/١٦١٢، بدائع الفوائد١/٦٠درء التعارض : انظر)٢(
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ولو انفتح هذا الباب العتـرض   ،نه فضل بينهمإف ؛ولقالت مثل ذلك املالئكة ،بعضبعض الرسل على 
 ،بذلك مـن غريهـا   أوىلومل تكن هذه األوقات املخصوصات  ،تفضيل يوم اجلمعة والعيد وليلة القدر

العامل وكل فرد ممن  إجيادوالعترض ختصيص  ،رضني بسكااألماكنها واأوالعترض ختصيص السموات ب
 األعمـال ومقادير  ،وختصيص مجيع ما فيه بقدر دون قدر يف مجيع أفعال اهللا تعاىل ،دون وقت فيه بوقت
حد  إىلوملا انتهى ذلك  ،والتقدمي والتأخري والتقليل والتكثري واأللوانوالنعم والقوى  واألرزاق واألجساد

 ،ااح هال جعلتنا حسـان ولقالت القب ،والسؤال عليه وارد ،واالعتراض فيه قائم إالوال وقف على مقدار 
شـيء مـن    وجـود  موذلك مما يؤدي إىل عـد  ،وأمثال ذلك مما ال حيصى والنساء هال جعلتنا رجاالً

 ،لعدم رجحان وقت علـى وقـت   ؛استحالة وجود املمكنات من مجيع املخلوقات إىلبل  ،املوجودات
 ،ختيار على مجيع املختارينويتعذر اال ،فيلحق القادر حينئذ بالعاجز ،وقدر على قدر ،ومكان على مكان

وهذا خروج مـن   ،لتعارض الدواعي املستدعية للوقف وترك مجيع األفعال ؛مسألة ال تنتهي إىلوانتهينا 
ـ ن العاطش اجليعان لو حضر عنده كيزان كثرية ورغفان كثرية وهو ال يأكل معتـذر إف ؛املعقول ن أا ب

والشـرب ودفـع    األكل مل يتمكن من ختصيص كل كوز وكل رغيف تعارضت عليه حىت إىلالدواعي 
  !الضرر العظيم لعد من اانني

 ،نه يف ذلك العليم احلكيم اخلبري البصـري أو ،اهللا خيتص برمحته من يشاء أن :واجلواب عن هذه الوساوس
حممودين على ذلك  ،ختصيص أحدمها إىلاملستويني بادر مجيع العقالء  األمرينأحد  إىلومىت دعت احلكمة 

  . )١(وىلاحلكمة األ إىلمرجح خفي أم  إىلا لومني سواء كان ذلك التخصيص مستندغري م

الذين يوجبون على رم مراعاة األصلح  ،ناظرة مبطلة لطريقة أهل البدع من املعتزلة والقدريةامل هذه نإمث 
ون عليه وحيرم ،وحيجرون عليه ،فيشرعون له شريعة بعقوهلم ، ويف ظنهم،وهو األصلح عندهم ،لكل عبد

ا للخالق باملخلوق ذلك كانوا من أمحق الناس وأعظمهم تشبيهلو ،ويوجبون عليه القيام ا ،أن خيرج عنها
 ،وشبهوه خبلقه يف األفعال ،هوه عن صفات الكمالفرتَّ ،عن صفات كماله له وأعظمهم تعطيالً ،يف أفعاله

وتلك التسمية  ،ا بالزور والبهتانوتوحيد ومسوا ذلك عدالً ،بآراء الرجال وأدخلوه حتت الشريعة املوضوعة
�m�����V��U���Tوالتوحيد إثبات صفات كماله  ،ما أنزل اهللا ا من سلطان فالعدل قيامه بالقسط يف أفعاله

l��k���j��i��h��g��f��e��d����c���b���a���`_��^��]��\��[��Z�����Y���X���W �lــران : آل عم

  .وذلك التوحيد والعدل الذي جاء به املعطلون ،الذي جاء به املرسلونفهذا العدل والتوحيد  ، ١٩ - ١٨

فإا ال تبطل حكمـة اهللا الـيت    ؛واملقصود أن هذه املناظرة وإن أبطلت قول هؤالء وزلزلت قواعدهم 
ومل يطلعهم منها إال على ما نسبته إىل ما خفي  ،وطوى بساط اإلحاطة ا عنهم ،اختص ا دون خلقه

وحكمة يف الذي  ،افكم هللا سبحانه من حكمة يف ذلك الذي أخرمه صغري ،من حبار الدنيا عنهم كقطرة
ولو كان كل من علم أنه إذا بلغ  ،وحكمة يف الذي أبقاه حىت بلغ وكفر ،مد له يف العمر حىت بلغ وأسلم

                                           

 . ٢١٦-٢١٥إيثار احلق على اخللق )١(
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وكان الناس  ،عارضومل يكن هناك م ،لتعطل اجلهاد والعبودية اليت حيبها اهللا ويرضاها ؛اصغري خيترمهيكفر 
وإقامة احلجج وجدال أهل الباطل  ،ومل تظهر آياته وعجائبه يف األمم ووقائعه وأيامه يف أعدائه ،أمة واحدة

إىل أضعاف أضعاف ذلك من احلكـم الـيت ال    ،ويظهره على الباطل ،وينصر احلق ،مبا يدحض شبهتهم
  .حيصيها إال اهللا

 ،فلو اخترم كل من علم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلك ، اخلليقةواهللا سبحانه حيب ظهور أمسائه وصفاته يف 
  . )١(وقد تقدم بسط ذلك أمت من هذا ،وفواته مناف لكمال تلك األمساء والصفات واقتضائها آلثارها

الرد على شبهات الرازي النقلية اليت استدل ا على نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا : اجلانب الثالث
  : تعاىل

 قـرر  وقد، ١٠٢: األنعـام  �m����L��K��Jl :وقوله،  ٢٧: الرعد ��m��Ô��Ó���Òl:تدالله بقوله تعاىلاس - ١
يدل على  -وأن األشياء كلها خبلقه، مما يدل على أن اإلضالل بفعل اهللا، -الرازي أن هذا النص وأمثاله

 .أنه ال جيوز تعليل أفعال اهللا باحلكم واملصاحل

نوع، بل الذي عليه مجهور املسلمني أن هللا تعاىل حكمة يف كل ما خيلقه، وأن ممإن هذا التالزم : واجلواب
ا ا حمضما كان من املخلوقات خريما خلقه مما هو شر يف حق بعض الناس ففي خلقه حكمة للرب تعاىل، ف

زمه أو نه يراد خلري فيه أو خري يسـتل إا فوما كان شر ،نه يراد خلقه لنفسه ال ملعىن آخر وال لسبب ثانإف
، فكل ما خلقه له فيه حكمة، وخلقه لكل شيء، وهدايته ملن يشاء وإضالله ملن يشاء ال ينـاقض  يتعقبه

  .)٢(حكمته بل ذلك من أدل شيء على كمال حكمته، ولوال ذلك مل يعرف فضله ومنه

هذا لـيس يف   ا من كل وجه، ال خري فيه بوجه من الوجوه، فإنا حمضا يكون شراهللا تعاىل مل خيلق شيئًو
احلكمة، بل ذلك ال يكون إال عدموإما خري غالب، حمض،خري ا، والعدم ليس بشيء، والوجود إما ا حمض 

ا من كل وجه، فهذا ممتنع، ولكن قد إما أن يكون فيه خري من وجه وشر من وجه، فأما أن يكون شرو
د إمنا هو شر نسيب إضايف؛ ويرجع إىل الشر املوجوف، )٣(يظهر ما فيه من الشر وخيفى ما يف خلقه من اخلري

   :أحد أمرين

القصـاص،  :من وجه آخر للمحل نفسـه، ومثالـه   يكون الشر القائم مبحل معني خرياأن  إما :األول
  .خري من وجه آخر ، فهي إذًاواحلدود، واآلالم، فهي تنفع صاحبها املؤمن بتكفري ذنبه أو رفع درجته

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٧٣١-٢/٧٢٩شفاء العليل )١(
إيثار احلق على اخللـق  مكتبة العبيكان، .ط ،٥٩١-٢/٥٨٨مكتبة دار املنهاج، شفاء العليل. ، ط٤٣١-٤٢٥شرح األصبهانية: انظر)٢(

٢٢٢ . 
 .  أضواء السلف. ، ط٦٣٨-٢/٦٣٧رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٢/٣٤٩خمتصر الصواعق املرسلة )٣(
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 ال الكفار، فإن القتل وإن كـان شـر  حملل آخر، كقت احل معني خرييكون الشر القائم مبأو أن  :الثاين
  .ببعض للكفار، إال أنه خري لغريهم ملا فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم

، بل كل ما خيلقه فيه حكمة، هو باعتبارهـا خـري،   اا حمضاهللا سبحانه ال خيلق شرأن  :وخالصة القول
فأما شر كلي، أو شر مطلق فالرب مـرته   ،عض الناس، وهو شر جزئي إضايفولكن قد يكون فيه شر لب

  . عنه

فهو خري باعتبار حكمته، وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض احليوان ال يكون : وأما الشر اجلزئي اإلضايف
يف  وليس إذا وقع ،فيه حكمة؛ بل فيه من احلكمة والرمحة ما خيفى على بعضهم مما ال يقدر قدره إال اهللا

  .اا عاما كليضافة يكون شراملخلوقات ما هو شر جزئي باإل

وذا يتضح أنه ال يدخل يف الوجود إال ما كانت املصلحة واحلكمة واخلري يف إجياده أكثر من املفسدة، أما 
 زجما كان الشر يف إجياده أغلب من اخلري، فإنه ال يدخل يف الوجود، فعناصر هذا العامل السفلي خريها ممت

ترك اخلري الغالب ألجل ما يعرض فيه من الشر لفات اخلري الغالـب،  بشرها، ولكن خريها غالب، ولو 
  . )١(وفوت اخلري الغالب شر غالب

 ،٢٧: إبـراهيم  �m��q��p��o��n���ml:وقوله تعاىل، ٢٣: األنبيـاء  �m�Ã��Â����Á��Àl: بقوله تعاىل هاستدالل - ٢
الرازي أن هذه النصوص من النصوص الصرايح اليت تـدل   قرر دوق، ١: املائدة �m��s��r��q��pl :وقوله

 .داللة صرحية على أنه ال جيوز تعليل أفعال اهللا باحلكم واملصاحل

إبطال حكمته ومحده والغايات احملمودة املطلوبة  اولكن أين فيه ،حق أن هذه النصوص كلها: واجلواب
  !؟وال سبب لفعله وال غاية ،ل شيءوال يأمر بشيء ألج ،ا لشيءوأنه ال يفعل شيئً ،بفعله

نـه  إ :بل يقولون !؟ل عما يفعلأسأنه ال يفعل مبشيئة أو أنه ي :فترى أصحاب احلكمة والتعليل يقولونأ 
وأنه يفعل ما يشاء بأسـباب وحكـم    ،للحكمة واملصلحة ووضع األشياء مواضعها ةمقارن ةيفعل مبشيئ

ا مـن  أو نوع ،ا بال محدوغريهم يثبت ملكً ،دهلكه ومحفهم مثبتون مل ،ولغايات مطلوبة وعواقب محيدة
مينع أن يشاء ال كونه يفعل ما يشاء و ،وكمال احلمد امللك الرب تعاىل له كمالو ،احلمد مع هضم امللك

  .وأنه ال يشاء إال ذلك  ،بأسباب وحكم وغايات

 ،علمه وحكمته ال لعدم ذلكفهذا لكمال ، ٢٣: األنبياء ��m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl:تعاىل وأما قوله
فإنه سبحانه قال ،وهو إبطال إهلية من سواه وإثبات األلوهية له وحده ؛ا فسياق اآلية يف معىن آخروأيض:�
�m����Á��À��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��µ����́ ��³�������²�����±��°�� �̄���®��¬��«��ª��©���¨��§

��Æ��Å��Ä��Ã��Âl  التعليل بوجه مـن  احلكمة و فأين يف هذا ما يدل على إبطال، ٢٣ - ٢١: األنبيـاء

                                           

، ط مكتبة العبيكـان،  ٥٢٦-٢/٥١٤، شفاء العليل١٣٢-١/١٣١، جامع الرسائل البن تيمية٢٦٨-١٤/٢٦٦جمموعة الفتاوى: انظر)١(
 .١/٢٤٦، منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا٢٠٤- ٢٠٣التعليل يف أفعال اهللا للمدخلياحلكمة و
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ومبعان متشاة يشتبه فيها  ،عليه تدلعلى باطلهم ال  يرتلواولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ  !؟الوجوه
أا مع و ،نت يتبني أا ال داللة فيهايصلت وبفإذا فُ ،فعمدم املتشاة من األلفاظ واملعاين ،احلق بالباطل

  . )١(وباهللا التوفيق ،ذلك قد تدل على نقيض مطلوم

وله فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة  ،سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكهأن اهللا  :وخالصة القول
بل لكمـال علمـه    ،وهو ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ال رد قدرته وقهره ،ورمحة عامة وخاصة

  . )٢(وقدرته ورمحته وحكمته

فدليل ، ٢٣: األنبيـاء  ��m��Æ��Ã��Â����Á��Àl:ما احتج به اجلربية من قوله تعاىل أما:((-:-يقول ابن القيم
فإن اآلية إمنا سيقت لبيان توحيده سبحانه وبطالن إهلية ما سواه، وأن كل من  ؛حق استدل به على باطل

§����m:يسأله عما يفعله، قال تعاىل عداه مربوب مأمور منهي مسئول عن فعله، وهو سبحانه ليس فوقه من
��Â����Á��À��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��µ����´��³�������²�����±��°�� �̄���®��¬��«��ª��©���¨

��Æ��Å��Ä��Ãl  فلم تكن اآلية مسوقة لبيان أنه ال يفعل حبكمة وال لغاية حممودة ، ٢٣ – ٢١: األنبيـاء
فعله بال حكمة وال سبب وال غاية، بل اآلية دلت على نقيض ذلك، وأنه مطلوبة بالفعل، وأنه يفعل ما ي

ال يسأل عما يفعل لكمال حكمته ومحده وأن أفعاله صادرة عن متام احلكمة والرمحة واملصلحة، فكمال 
ال علمه وحكمته وربوبيته ينايف اعتراض املعترضني عليه وسؤال السائلني له، وهم محلوا اآلية على أنـه  

ا من جهـة  ما يفعله لقهره وسلطانه، ومعلوم أن هذا ليس مبدح من كل وجه وإن تضمن مدحيسأل ع
محده ووقوع أفعالـه علـى أمت املصـاحل،    والقدرة والسلطان، وإمنا املدح التام أن يتضمن ذلك حكمته 

ولـه  ومطابقته للحكمة والغايات احملمودة، فال يسأل عما يفعله لكمال ملكه وكمال محده، فله امللـك  
�:احلمد وهو على كل شيء قدير، فاستدالل نفاة احلكمة ذه اآلية كاستدالل نفاة الصفات بقوله تعاىل

mS��������R��Q �lواآليتان دالتان على ضد قول الطائفتني، فليس كمثله شيء لكمـال  ، ١١: الشورى
  . )٣())حكمته ومحده وال يسأل عما يفعل لكمال ،صفاته اليت بكماهلا وقيامها به مل يكن كمثله شيء

،  ن اهللا تعاىل مستغن عن املنافع، فال يكون فعله ملنفعة راجعـة إليـه وال إىل غـريه   إ: وأما قول الرازي
مث إن حصر احلكمة يف دفع املفسدة وجلب   أن هذه هي عني شبهة االستكمال اليت تقدم نقدها،: فجوابه

كمة اليت يفعل ألجلها اإلنسان، أو احلكمة اليت يفعل أن هذه هي احل إما أن يريد ذلك أنه املنفعة ممنوع،
فهذا مسلم، لكن مل يفده شيئًا، وإن : ألجلها اهللا سبحانه، أو يريد ما هو أعم من ذلك؛ فإن أراد األول

فإنه يتعاىل فوق ذلك؛ فإن حكمة الرب تعاىل  ؛د الثاين أو الثالث كانت دعوى جمردة ال برهان عليهااأر
 له هذا مستند إىل قياس اخلالق على املخلوق قياس تساوٍ، وهو باطل، فإن اهللا تعـاىل ، واستدالعن ذلك

                                           

 .مكتبة العبيكان. ، ط٧٣٢-٢/٧٣١شفاء العليل)١(
 . ٨/٥١١جمموعة الفتاوى: ، وانظر٨/٧٩جمموعة الفتاوى )٢(
 .  أضواء السلف. ، ط٥٩٢-٢/٥٩١لمية، رئاسة إدارات البحوث الع. ، ط٣١٩-٢/٣١٨خمتصر الصواعق املرسلة)٣(
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يريد ما يرده ليجلب  الذي كما أنه موصوف باإلرادة وليست كإرادة احليوان ،ليس كمثل حكمته شيء
اته فكما أنه ليس كمثله شيء يف إرادته ورضاه وغضبه ورمحته وسائر صف ،له منفعة أو يدفع به عنه مضرة

ا حتصيل إ :قالفهكذا حكمته سبحانه ال متاثل حكمة املخلوقني بل هي أجل وأعلى من أن ي أو  منفعـة
واهللا سبحانه غين بذاته عن  ،ألن مصاحله ال تتم إال به ؛املخلوق لنقصه حيتاج أن يفعل ذلكمضرة، ودفع 

  .كل ما سواه ال يستفيد من خلقه كماالً

وأما  ،أما الوحي فالقرآن مملوء من ذلك ؛عقل على أنه سبحانه حيب ويبغضقد دل الوحي مع ال: مث يقال
العقل فما نشاهد يف العامل من إكرام أوليائه وأهل طاعته وإهانة أعدائه وأهل معصيته شاهد حملبته هلؤالء 

وهو قادر على حتصـيل   ،ا أن من حيب ويبغضومعلوم قطع ،نهم وبغضه هلؤالء وسخطه عليهمع ورضاه
فهو  ،حكمته فيما يفعله ويتركه أمت حكمة وأكملهاو واهللا سبحانه حكيم ممن ليس كذلك،أكمل  هحماب

فضائه إلوإذا فعل ما يكرهه مل يفعله إال  ،ويترك ما يتركه ألنه ال حيبه ،يفعل ما يفعله ألنه يوصل إىل حمابه
حـب   والـبغض  احلب: باملنافع واملضارفإن أردت  ،ا يف نفسهإىل ما حيب وإن كان مكروهفـالرب ي ،

مل يلزم من ويبغض لكن ال يطلق عليه منفعة وال مضرة، تعاىل عن ذلك، وإن أردت حقائق تلك األلفاظ 
  .كونه يفعل حلكمة أن يتصف بذلك

ا على حتصيل ذلك بدون الوسائط وهو قادر على حتصيله ا كان فعل النوعني نه سبحانه إذا كان قادرإمث 
والرب تعاىل تتنوع  ،درة وأعظم يف ملكه وربوبيته من كونه ال يفعل إال بأحد النوعنيأكمل وأبلغ يف الق

حـداث  إفهو سبحانه قادر على حتصيل تلك احلكمة بواسـطة   ،أفعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته
 ،نفسهبل مبا يقوم به من أفعاله الالزمة وكلماته وثنائه على نفسه ومحده ل ،وبدون إحداثه ،خملوق منفصل

  . )١(وذلك أكمل ممن ال حيصل حمبوبه إال بأحد النوعني ،فمحبوبه حيصل ذا وهذا

حكمة  :أحدمها: تتضمن شيئنيأن اهللا تعاىل يفعل حلكمة تتعلق به جيبها ويرضاها، وأن حكمته وقد تقدم 
؛ وهذا يف املأمورات هي نعمة عليهم يفرحون ا ويلتذون ا ،إىل عباده :والثاين، تعود إليه حيبها ويرضاها

  )٢(.ويف املخلوقات

 وقد قرر الرازي أن اآلية،  ٦٤: املائدة�mÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ë��Ê����É��È �l: استدالله بقوله تعاىل - ٣
دلّت على أنه تعاىل ال يراعي مصاحل الدين والدنيا؛ ألنه تعاىل ملا علم أم يزدادون عند إنزال تلك اآليات 

كانت أفعاله معللة برعاية املصاحل للعباد المتنع عليه إنزال تلك اآليات، فلما أنزهلـا   كفرا وضالالً، فلو
 . ١٢٥: التوبة ��m��o��n���m��ll:علمنا أنه تعاىل ال يراعي مصاحل العباد، ونظريه قوله

                                           

، مسـائل  ٣٢٠-٧/٣١٨مكتبة العبيكان، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسـم . ، ط٥٩٨-٢/٥٩٦شفاء العليل: انظر )١(
 . ١/٤٦٤أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه

 . ١/١٤١، منهاج السنة٨/١٤٥جمموعة الفتاوى: ، وانظر٣٦-٨/٣٥جمموعة الفتاوى )٢(
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 وهـذا  خالصة شبهته االستدالل بعلم اهللا السابق على نفي احلكمة والتعليـل، إن  :يقال أن :واجلواب
   .)١(إن اهللا يفعل حبكمة ولسبب: عامة أهل السنة يقرون ذا، ويقولون مع هذا باطل، فإن

نا نعلل أفعاله سبحانه باملصاحل، لكن ال على الوجه الذي سلكه أهل القدر واالعتزال من رعاية إ :مث يقال
الـبطالن مسـلك    وحكمت بأنه هو أصلح، وهذا مسلك باطل يقابل يف ،املصاحل اليت اقترحتها عقوهلم

  . فعله علة البتةلخصومهم من اجلربية الذين ينكرون أن يفعل لغاية أو أن يكون 
أعظم املصاحل اليت هي فعل من ليس كمثله شيء يف ذاته وال يف صفاته  إنزال تلك اآلياتنعم يف  :فنقول

امة حلجـة اهللا علـيهم   فإن يف إنزاهلا إق وال يف أفعاله، بل هو مرته عن مشاة خلقه يف شيء من ذلك، 
ملا أبوا واستكربوا أن ينقادوا لطاعته وتوحيده وحمبته كانوا هم الظاملني املعتدين إم عدله فيهم، فل إظهاراو

وتأمل هذا  ا،شيئً اهللالم يظلمهم ف، موتلك العقوبة اليت نالتهم إمنا هي بسبب أعماهل املستحقني للعذاب،
 ا، فإن اهللا سبحانه وتعـاىل قـال  املعىن يف اآليات اليت استدللت:�m��m��l��k��j��i��h���g��f

����¦����¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��������w��v��ut��s���r��q��p���o��n
��§l وقال ٦٨: املائدة ،:��m��d��c��b��a��`��_��^]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S

��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f���e��s��r��ql ١٢٤: التوبــة – 

بـه   وااإلميان واستبدل وابال موجب وال سبب، ولكن ملا ترك باطالًو يعذب سدى سبحانه ال هللافا ،١٢٥
، فـاهللا  م جزاء ذلك وعقوبتـه هبأنفس واا، أحلنعمته كفر وا، وأبدلمهالكفر والشرك وجحود حقه علي

فيه فسادهم، ففعل املأمور به وترك املنهي عنه مصلحة  سبحانه إمنا أمر العباد مبا فيه صالحهم، واهم عما
لكل فاعل وتارك، والشريعة مبناها على حتصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، وعلى هذا 
فإنزال اآليات وإرسال الرسل مصلحة عامة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس ملعصيته، ومـع هـذا   

يف حقهم وإن كانوا هم الذين فوتوا على أنفسهم املصلحة، قـال  وعدل  فإنزال اآليات مصلحة وحكمة
وليس بعد تعطيل مصلحة الـنفس إال   ، ١١٨: النحل ��m���Ì��Ë��Ê�����������É��È��Ç��Æl:اهللا تعاىل

 ال ، فبطل ذا استدالل الرازي باآليات على أن اهللا تعاىل)٢( الوقوع فيما تفسد به وتتأمل بفوته غاية األمل
  . يراعي مصاحل الدين والدنيا

��m��U��T��S��RQ��P��O��N��ML��������������K����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:استدالله بقوله تعاىل - ٤

��Y��X���W���Vl لكًـا فـال   وقد  ،١٤٢: البقرةلكًا ومقرر الرازي يف هذه اآلية أن اجلهات كلها هللا م
بل إمنا تصري قبلة؛ ألن اهللا تعاىل جعلها قبلة، وإذا كـان األمـر   يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة، 

كذلك فال اعتراض عليه بالتحويل من جهة إىل جهة أخرى؛ مث بين أن هذه اآلية دلت داللة صرحية على 
أن  تعليل أفعال اهللا وأحكامه بالدواعي واألغراض حمال، وأن فاعليته تعاىل مبحض اإلهلية والقدرة والنفاذ 

                                           

 . ٤٤٨-٨/٤٤٧بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية : انظر) ١(
 .   أضواء السلف. ، ط٦٣٤-٢/٦٣٢رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٣٤٦-٢/٣٤٤خمتصر الصواعق املرسلة: انظر )٢(
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جواز النسخ بكونه مالكًا للمشرق واملغرب، وامللك يرجع حاصله إىل القدرة، ومل  ستيالء؛ فإنه عللواال
 !يعلل ذلك باحلكمة

استند الرازي يف شبهته هذه على مذهبه يف نفي صفات الفعل الذاتية والتحسـني والتقبـيح   : واجلواب
  !العقلي، مث تطرق من خالل ذلك إىل نفي احلكمة والتعليل

بل إمنا تصـري   اجلهات كلها هللا ملكًا وملكًا فال يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة،: الرازي قولف
والتحسني والتقبـيح   إشارة إىل مذهبه يف نفي صفات الفعل الذاتية فيهقبلة؛ ألن اهللا تعاىل جعلها قبلة، 

دل على أنه ليس  ، فلما ختلف عنهالعقلي؛ حبجة أنه لو كان احلسن أو القبح ذاتيا يف الفعل ملا ختلف عنه
اذاتي!  

مل  تها لذاته أو لصفا أو قبيحن كون الفعل حسنأل ؛هذه الشبهة من أفسد الشبه: وللجواب عن ذلك يقال
وكون  ،ا إىل حمل يقوم بهوكونه مفتقر ،امثل كونه عرض ؛يعن به أن ذلك يقوم حبقيقة ال ينفك عنها حبال

وإمنا  ،وألزمونا ماال يلزمنا ،لةأومن ها هنا غلط علينا املنازعون لنا يف املس ،اوالسواد لون ،احلركة حركة
هما عليه كترتب بوترت ،أنه يف نفسه منشأ للمصلحة واملفسدة :ا لذاته أو لصفتها أو قبيحبكونه حسن نعين

وترتب منـافع   ،والشبع على األكل ،وهذا كترتب الري على الشرب ،املسببات على أسباا املقتضية هلا
ا أو ا نافعفحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفالين حسن ،األغذية واألدوية ومضارها عليها

قبيحوكذلك الغذاء واللباس واملسكن واالستفراغ والنوم والرياضة وغريها فإن ترتـب آثارهـا    ،اا ضار
ذلك فإا ختتلف باختالف األزمان واألحوال  ومع ،ت واملسببات على عللها وأسبااالعليها ترتب املعلو

فتخلف الشبع والري عن اخلبز واللحم واملاء يف حق املـريض   ،واألماكن واحملل القابل ووجود املعارض
لو كان كذلك لذاته  :قالحىت يلذاته ا لذلك خترجه عن كونه مقتضي ومن به علة متنعه من قبول الغذاء ال

وقـت   وكذلك ختلف االنتفاع بالدواء يف شدة احلر والربد ويف ! يتخلفألن ما بالذات ال ؛مل يتخلف
ال يـدل   وكذلك ختلف االنتفاع باللباس يف زمن احلر مثالً ،ا يف ذاتهتزايد العلة ال خيرجه عن كونه نافع

على أنه ليس يف ذاته نافعا تتخلف عنـه  النومفهذه قوى األغذية واألدوية واللباس ومنافع  ؛اا وال حسن
آثارها زمانومكان  ،فتكون نافعة حسنة يف زمان دون زمان ،وحبسب القبول واالستعداد ا وحاالًا ومكان

ومل خيرجها ذلك عـن كوـا    ،ويف حق طائفة أو شخص دون غريهم ،وحال دون حال مكان، دون
األمـر منشـأ   يكون  ،فهكذا أوامر الرب تبارك وتعاىل وشرائعه سواء ،مقتضية آلثارها بقواها وصفاا

 ،فيأمره به تبارك وتعاىل يف الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه ،للمأمور يف وقت دون وقت نافعااملصلحة و
على حنو ما يأمر الطبيب بالدواء واحلمية يف وقت هو  ،مث ينهى عنه يف الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة

بل أحكم احلاكمني الذي ـرت   ،دة لهمصلحة للمريض وينهاه عنه يف الوقت الذي يكون تناوله مفس
وهل  ،حكمته العقول أوىل مبراعاة مصاحل عباده ومفاسدهم يف األوقات واألحوال واألماكن واألشخاص

وحفظ  ا يف وقته حىت مل يكن بد منه يف التناسلفكان نكاح األخت حسن !؟وضعت الشرائع إال على هذا
وحرمه  ،افأباحه يف وقت كان فيه حسن ،عنه فحرمه على عبادها ملا استغىن مث صار قبيح ،النوع اإلنساين
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بل الشريعة الواحدة كلها ال خترج عن هذا  ،وكذلك كل ما نسخه من الشرع ،ايف وقت صار فيه قبيح
   . وإن خفي وجه املصلحة واملفسدة فيه على أكثر الناس

كالتخيري يف الصـوم يف أول   ؛آخروهذا احلكم فيما شرع يف الشريعة الواحدة يف وقت مث نسخ يف وقت 
إذ هـو هجـر مألوفهـا     ،والطباع تأباه ،ملا كان غري مألوف هلم وال معتاد ؛اإلسالم بني اإلطعام وبينه

فخريت بينه وبني اإلطعام  ،ومل تذق بعد حالوته وعواقبه احملمودة وما يف طيه من املصاحل واملنافع ،وحمبوا
تم عليها ح ،وعرفت ما تضمنه من املصاحل والفوائد فيه حكمته والفقه فلما عرفت علته يعين ،وندبت إليه

عينفاقتضت احلكمة  ،وتعيني الصوم يف وقته مصلحة ،فكان التخيري يف وقته مصلحة ه،قبل منها سواا ومل ي
  .ألن املصلحة فيه يف ذلك الوقت ؛البالغة شرع كل حكم يف وقته

إىل بيت املقدس إذ كانت قبلة  احلكمة الباهرة يف شرع الصالة أوالًإن ف هذا املعىن يف حتويل القبلة؛ وتأمل
وأنه  ،ا لنبوتهوكان استقبال بيت املقدس مقرر ،ومبا يعرفه أهل الكتاب ،فبعث مبا بعث به الرسل ،األنبياء

 ،ا هلملفًوال خما ،ا من الرسلوليس بدع ،ن دعوته هي دعوة الرسل بعينهاأو ،بعث مبا بعث به األنبياء قبله
 ،وقامت شواهد صدقه من كل جهـة  ،فلما استقرت أعالم نبوته يف القلوب ،ا ممؤمن ،ا هلمبل مصدقً

وعلـم سـبحانه أن    ،اا وبغيا وحسدوإن أنكروا رسالته عناد ،اوشهدت القلوب له بأنه رسول اهللا حقً
وأعظم البيوت  ،وأحبها إىل اهللا ،ضاألربقاع  أفضلاملصلحة له وألمته أن يستقبلوا الكعبة البيت احلرام 

وأنه إذا نسخ آية  ،فذكر النسخ أوالً ؛ا كاملقدمات بني يديه لعظم شأنهقرر قبله أمور ،وأشرفها وأقدمها
مث حـذرهم   ،وأن له ملك السموات واألرض ،وأنه على كل شيء قدير ،ا أتى خبري منه أو مثلهأو حكم

وأم  ،مث حذرهم من أهل الكتاب وعداوم ،ل الكتاب قبلهمالتعنت على رسوله واإلعراض كما فعل أه
مث ذكر تعظيم دين اإلسالم وتفضيله علـى   ،فال يسمعوا منهم وال يقبلوا قوهلم ،ايودون لو ردوهم كفار

مث ذكر اخـتالف اليهـود    ،وأن أهله هم السعداء الفائزون ال أهل األماين الباطلة ،اليهودية والنصرانية
 ،ن ال يقتدوا ـم أفحقيق بأهل اإلسالم  ،ادة بعضهم على بعض بأم ليسوا على شيءوالنصارى وشه

وأن يعبد  ،مث ذكر جرم من منع عباده من ذكر امسه يف بيوته ومساجده ،وأن خيالفوهم يف هديهم الباطل
ن أن لـه  مث بـي  ،ألن عمارا إمنا هي بذكر امسه وعبادته فيها ؛وأنه بذلك ساع يف خراا ،فيها وظلمه

فال يظن الظان أنه  ،فثم وجهه تعاىل يوأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل املصل ،املشرق واملغرب
مث ذكر عبودية أهـل   ،فإن اهللا واسع عليم ،ربه وقبلته إذا استقبل البيت احلرام خرج عن كونه مستقبالً

وأن ذلك  ،صلحة يف موافقة أهل الكتابه على عدم املمث نب، وأم كل له قانتون ،السموات واألرض له
وضمن هـذا تنبيـه    ،وأم لن يرضوا عنه حىت يتبع ملتهم ،ال يعود باستصالحهم وال يرجى معه إميام

فسواء وافقتهم فيها أو خالفتهم فإم لن يرضوا عنك  ،لطيف على أن موافقتهم يف القبلة ال مصلحة فيها
مث انتقل إىل تعظيم إبراهيم  ،أهوائهم تباعاوحذره من  ،اهلدى احلقمث أخرب أن هداه هو  ،حىت تتبع ملتهم

مث ذكر جاللة البيت وفضـله   ،نه أحق من اتبعأو ،وذكر إمامته للناس ،صاحب البيت وبانيه والثناء عليه
ويف هذا تنبيه علـى أنـه أحـق     ،اوأنه أمن للناس ومثابة هلم يثوبون إليه وال يقضون منه وطر ،وشرفه
مث ذكر بناء إبراهيم وإمساعيل البيت  ،مث أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ،بال من غريهباالستق
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ويريهما  ،علهما مسلمني لهجيوأن  ،وسؤاهلما رما القبول منهما ،ورفعهما قواعده ،وتطهريه بعهده وإذنه
مث  ،م الكتاب واحلكمـة ويعلمه منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويبعث يف ذريتهما رسوالً ،مناسكهما

مث أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم  ،أخرب عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله
وهذه كلها مقدمات بني  ،غري مهتدين وأم إن خرجوا عنها إىل يهودية أو نصرانية أو غريها كانوا ضالالً

فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن  ،لم ارتباطها بشأن القبلةيدي األمر باستقبال الكعبة ملن تأملها وتدبرها وع
 ،ال مصلحة هلم سـواه  ،وأنه هو عني املصلحة لعباده ،وجاللته وتنبيهه على كمال دينه وحسنه وجاللته

فلما قرر ذلك كله أعلمهم مبـا   ،وشوق بذلك النفوس إىل الشهادة له باحلسن والكمال واحلكمة التامة
فلما وقع  ،لئال يفجأهم من غري علم به فيعظم موقعه عندهم ؛س إذا تركوا قبلتهمسيقول السفهاء من النا

مث أخرب  ،بل أخرب أن له املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ،مل يهلهم ومل يصعب عليهم
 ،نبياءكما اختار هلم خري األ ،ا اختار هلم أوسط جهات االستقبال وخريهاا خيارنه كما جعلهم أمة وسطًأ

لكمال فضـلهم   ؛وجعلهم شهداء على الناس كلهم ،وأنزل عليهم خري الكتب ،وشرع هلم خري األديان
لتتكامل جهات الفضـل يف   ؛وظهرت حكمته يف أن اختار هلم أفضل قبلة وأشرفها ،وعلمهم وعدالتهم

هي  جعل القبلة أوالًمث نبه سبحانه على حكمته البالغة يف أن  ،حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة
ا له قبل وقوعه من يتبع الرسول يف مجيع ا يف اخلارج ما كان معلومواقععلما ليعلم سبحانه  ؛بيت املقدس

ا الـذي  فهذا هو املؤمن حقً ،أحواله وينقاد له وألوامر الرب تعاىل ويدين ا كيف كانت وحيث كانت
فعارض  ،ومل يستقر عليه قدمه ،يرسخ يف اإلميان قلبه ممن مل ،أعطى العبودية حقها ومن ينقلب على عقبيه

ن كانت القبلـة  إ :وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا ،وشك يف النبوة ،ورجع على حافره ،وأعرض
وضاق عقله املنكـوس عـن    ،فقد كنتم على باطل ن كانت باطالًإو ،ا فقد خرجتم عن احلقاألوىل حقً

مث صارت مفسدة باطلة االستقبال  ،ا ومصلحة يف الوقت األولنت حقًأا كا :القسم الثالث احلق وهو
��m��y����x��w:فقال ،هذا التحويل والنسخ يف القبلة وهلذا أخرب سبحانه عن عظم شأن ؛يف الوقت الثاين

~��}����|��{��z �lمث أخرب أنه سبحانه مل يكن يضيع ما تقدم هلم من الصلوات إىل القبلـة   ،١٤٣: البقرة
فلما قرر سبحانه ذلك كله  ،وقد كان طاعة هلم ،وأن رأفته ورمحته م تأيب إضاعة ذلك عليهم ،ىلاألو
قال ،ن حسن هذه اجلهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجاللتهوبي:��m��t��s���rq��p��o��n��m��l

£��¢��¡���������������~��}��|{���z��y��x��w��vu �lوأكد ذلك عليهم مرة ،  ١٤٤: البقرة 
ذا الشأن وتفخيم دبر هذا االعتنـاء  تف ،وأنه شأن ينبغي االعتناء به واالحتفال بأمره ،ا لهبعد مرة اعتناء

 ،وبيان املفاسد الناشئة من خالفه ،وبيان املصاحل الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة ،وهذا التقرير
 ،تعاىل احلكمة البالغة يف شرع القبلة األوىلوأن للرب  ،ن كل جهة يف وقتها كان استقباهلا هو املصلحةأو

وال  ،ا من ذاتها للفعل ال ناشئًفهذا معىن كون احلسن والقبح ذاتي ،احلرام وحتويل عباده عنها إىل املسجد
  . )١(ريب عند ذوي العقول أن مثل هذا خيتلف باختالف األزمان واألمكنة واألحوال واألشخاص

                                           

 . ٣٤٩-٢/٣٤٥مفتاح دار السعادة: انظر )١(
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ل ما زعمه الرازي من نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا، بل اآلية من أدل فتبني ذا أن سياق اآلية يبط
   الدالئل على إثبات نقيض مذهبه، وأن الرازي إمنا تعلق بألفاظ أنزهلا على باطله ال تدل عليـه، ومبعـان

ت يتبني أـا ال  نيصلت وبفإذا فُ ،فعمدته املتشاة من األلفاظ واملعاين ،يشتبه فيها احلق بالباطلمتشاة 
  .)١(وباهللا التوفيق ،وأا مع ذلك تدل على نقيض مطلوبه ،داللة فيها

��m��������������K����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:عند تفسريه لقولـه تعـاىل   -:-يقول الشيخ السعدي

��Y��X���W���V��U��T��S��RQ��P��O��N��MLl ـ  ((،١٤٢: البقرة ى قد اشتملت اآليـة األوىل عل
معجزة، وتسلية، وتطمني قلوب املؤمنني، واعتراض وجوابه، من ثالثة أوجه، وصفة املعترض، وصـفة  

فأخرب تعاىل أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين ال يعرفـون مصـاحل   ؛ دينهوم حلكم اهللا لِّساملُ
من املعترضـني علـى    أنفسهم، بل يضيعوا ويبيعوا بأخبس مثن، وهم اليهود والنصارى، ومن أشبههم

أحكام اهللا وشرائعه، وذلك أن املسلمني كانوا مأمورين باستقبال بيت املقدس، مدة مقامهم مبكة، مث بعد 
ملا هللا تعاىل يف ذلك من احلكم اليت سيشري إىل بعضها، وكانـت   -اهلجرة إىل املدينة، حنو سنة ونصف 

��m��I��H��G��F:بد أن يقول السفهاء من الناس حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخربهم أنه ال

��ML������K����Jl شيء صرفهم عنه؟ ويف ذلك االعتـراض  : وهي استقبال بيت املقدس، أي، ١٤٢: البقرة أي
على حكم اهللا وشرعه، وفضله وإحسانه، فسالهم، وأخرب بوقوعه، وأنه إمنا يقع ممن اتصف بالسفه، قليل 

، فال تبالوا م، إذ قد علم مصدر هذا الكالم، فالعاقل ال يبايل باعتراض السفيه، العقل، واحللم، والديانة
ودلت اآلية على أنه ال يعترض على أحكام اهللا، إال سفيه جاهل معاند، وأما الرشـيد  . وال يلقي له ذهنه

��mB��A�����������F��E����D��C:كما قال تعاىل ،املؤمن العاقل، فيتلقى أحكام ربه بالقبول، واالنقياد، والتسليم
P��O��N��M���L��K��J��I��H��G �lــزاب ¬��®��¯����m��´��³��²��±������°، ٣٦: األحـ

����µl آلية،، ا٦٥: النساء ��m��ÆÅ��Ä����Ã��Â���Á�����À��¿��¾����½��¼����»��º��¹���������¸��¶l  ٥١: النـور  ،
ولكنه تعاىل مع هذا مل ؛ قوهلم، وعدم املباالة به عن رد ما يغين، ١٤٢: البقرة ��m��Cl:وقد كان يف قوله

���m:يترك هذه الشبهة، حىت أزاهلا وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من االعتراض، فقال تعاىل �Nl البقرة :

١٤٢ ،اهلم جميب:��m��Y��X���W���V��U��T��S��RQ��P��Ol  فإذا كان املشـرق  : أي، ١٤٢: البقـرة
ة من اجلهات خارجة عن ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم، ا هللا، ليس جهواملغرب ملكً

ومنه هدايتكم إىل هذه القبلة اليت هي من ملة أبيكم إبراهيم، فألي شيء يعترض املعترض بتوليتكم قبلـة  
ا له؟ فهذا يوجب التسليم ألمره، مبجرد ذلك، فكيف داخلة حتت ملك اهللا، مل تستقبلوا جهة ليست ملكً

معترض على فضل اهللا،  فاملعترض عليكم ،من فضل اهللا عليكم، وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلكوهو 
حسد٢())اا لكم وبغي( .  

                                           

  .يكانمكتبة العب. ، ط٢/٧٣٢شفاء العليل: انظر)١(
 . ٧٠تفسري السعدي،  )٢(
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�m���£��¢��¡�����~��}��|��{���z����y��x��w��v��u��t��s: استدالله بقوله تعاىل   - ٥

���¹��¸��¶���������µ��´��³��²±��°��¯��®¬��«���ª��©��¨��§��¦¥��¤l ــدةاملا  ، ١٧: ئـ
وقد قرر الرازي أن هذه اآلية نص صريح يف أنه حيسن من اهللا كل شيء، وال يتوقف خلقه وحكمه على 

 .رعاية املصاحل

فقد ذكر  ،وهو إبطال إهلية من سواه وإثبات األلوهية له وحده ؛يف معىن آخر أن سياق اآلية: واجلواب
عليهم بأدلـة   وردبأن اهللا هو املسيح ابن مرمي،  قول النصارى، القول الذي ما قاله أحد غريهم، سبحانه

��m���£��¢��¡�����~��}��|��{���z����y��x��w��v��u��t��s:عقلية واضـحة فقـال  

��¦¥��¤l  فإذا كان املذكورون ال امتناع عندهم مينعهم لو أراد اهللا أن يهلكهـم، وال    ،١٧: املائـدة
 .تنع من اإلهالك، وال يف قوته شيء من الفكاكدل على بطالن إهلية من ال مي -قدرة هلم على ذلك 

���m:ومن األدلة أن �§l وحده، ١٧: املائدة���m¬��«���ª��©��¨ �lيتصرف فيهم ، ١٧: املائدة
ا حبكمه الكوين والشرعي واجلزائي، وهم مملوكون مدبرون، فهل يليق أن يكون اململوك العبد الفقري، إهلً

معبودأعظم احملالا من كل وجه؟ هذا من ا غني.  

إن شاء ،   ١٧: املائدة��m±��°��¯ �lوال وجه الستغرام خللق املسيح عيسى ابن مرمي من غري أب، فإن اهللا
وإن  ،وإن شاء من أم بال أب، كعيسى ،من أب وأم، كسائر بين آدم، وإن شاء من أب بال أم، كحواء

: نافذة اليت ال يستعصي عليها شيء؛ وهلذا قال، فنوع خليقته تعاىل مبشيئته الشاء من غري أب وال أم كآدم
�m���¹��¸��¶���������µ��´��³l ١(١٧: املائدة( .  

ذكر ذلك إثباتا لتفـرده   ألوعلى هذا فتعلق الرازي باآلية يف إثبات مذهبه الفاسد تعلق باطل، فإن اهللا 
حانه أنه يفعل ما يشاء فال أحد ن سبا حلكمته وعدله؛ بل بيال نفيباأللوهية، وعموم مشيئته ومشول قدرته، 

ا بل هو قادر على فعل ما يشاء ؛ خبالف املخلوق الذي يشاء أشياء كثرية ميكنه أن يعارضه إذا شاء شيئً
��m�����~��}��|��{���z����y��x��w��v��u��t��s:فقولـه تعـاىل  وال ميكنه أن يفعلها؛ 

��´��³��²±��°��¯��®¬��«���ª��©��¨��§��¦¥��¤���£��¢��¡���¹��¸��¶���������µl 

وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه  ،على ما يشاء تعاىل قدرتهلثبات إ فيهوحنو ذلك  ،١٧: املائدة
ا وليس هو قـادر  ،ومع هذا فقد شاءها ومل تكن ممن عصاه ،بل ال يشاء إال الطاعة ،مل يشأ كل ما كان

ا وال ععندهم على أن جيعل العبد ال مطيعا احتجاليت  ةاآلي فهذه. ااصي  الرازي ومن على شاكلته مـن 
ـ  تعاىل اليت تدل على أنهوكما أن اآليات اليت حيتج ا النفاة  ،اربة تدل على فساد مذهب النفاة م يحك

الرازي ومـن علـى    تدل على فساد قول ،ا وحنو ذلكوأنه مل خيلق اخللق عبثً ،عادل ال يظلم مثقال ذرة

                                           

 . ٢٢٧-٢٢٦تفسري السعدي: انظر )١(
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وليس يف هذه اآليات وال هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتني؛ بل مـا   ،اربة شاكلته من
  . )١(حتتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب األخرى وكال القولني باطل

وقد قرر الرازي  ،٦: العنكبـوت  �m���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É���Èl: بقوله تعاىل استدالله - ٦
لى أن رعاية األصلح ال جيب على اهللا؛ ألنه باألصلح ال يستفيد فائدة، وإال لكـان  أن هذه اآلية تدل ع

مستكمالً بتلك الفائدة وهي غريه، وهي من العامل، فيكون مستكمالً بغريه، فيكون حمتاجا إليه، وهو غين 
 . !عالً لغرضفثبت ذا أنه تعاىل يستحيل أن يفعل ف ؛عن العاملني، وأيضا أفعاله غري معللة ملا بينا

وقد مسى الرازي يف تلك الشبهة الغايـة   أن هذه هي عني شبهة االستكمال اليت تقدم نقدها،: واجلواب
اسم احلكيم ومساه حمتاجا، تشنيعا علـى  وحاجة، واملتصف ا حمتاجا، فغير اسم احلكمة ومساها حاجة،  
غنيا، حيث احتاج إىل ذلك، فبان ـذا  خصومه، وغري هنا اسم العبث ومساه غىن، واسم العابث ومساه 

   )٢(!!غلطه، وقلبه ألمساء الصفات، ووقوفه مع جمرد العبارات، وهذا كالم نازل، وتطاول ليس حتته طائل
إن له يف كـل خلقـه   : وإن عللنا أفعال الرب باحلكم فإنا ال نوجب عليه رعاية املصاحل، بل نقولا إنمث 

 ا، وحكمته أعلى وأعظم أن توزن بعقولنا، وقد بينا بعض احلكم يف حكمة تعجز العقول عن اإلحاطة
وما يترتب عليها مما هو أحب إليه من  وأمره، وذكرنا بعض احلكم يف خلق الكفار واألذى والشر خلقه

إن استلزم وجوده مفسدة يف حق ذلك املخلوق، فاحلكمة احلاصـلة خبلقـه   وهذا احملبوب له أن فواته، و
  . )٣(فسدةأعظم من تلك امل

وذا البيان تبطل شبهات الرازي العقلية والنقلية اليت استدل ا على نفي احلكمة والتعليل يف أفعال       
اهللا تعاىل، وبإبطاهلا يتبني أنه ليس مع الرازي وال مع من على شاكلته من النفاة يف نفيهم للحكمة والتعليل 

 فاحلق ،)٤(!سمع والعقل واإلمجاع والفطرة تشهد ببطالن قولهيف أفعال اهللا مسع وال عقل وال إمجاع، بل ال
ن مل إوشرعه هلا حكم وغايات ألجلها شرع وفعـل و  تعاىل أن مجيع أفعاله الذي دلت عليه مجيع األدلة

  . )٥(يعلمها اخللق على التفصيل فال يلزم من عدم علمهم ا انتفاؤها يف نفسها

                                           

 . ٢٢٦-١٣/٢٢٥جمموعة الفتاوى: انظر )١(
 . ٧/٣٢١العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم: انظر )٢(
 .   أضواء السلف. ، ط٢/٦٣١رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٢/٣٤٤خمتصر الصواعق املرسلة: انظر )٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٧١-٢/٥٧٠شفاء العليل: انظر )٤(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٩٥شفاء العليل )٥(



- ٦٣٢  - 

 

من النصوص الدالة على إثبات احلكمة والتعليـل يف  الرد على موقف الرازي : الوجه الثالث
  :أفعال اهللا تعاىل

فلم جيد خمرجا  احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل يف إثباتستفيضة موجد النصوص تقدم البيان بأن الرازي 
مـن املتشـابه،    وعارضها بأدلته العقلية، وزعم أا ،الصرحية ظواهرها ردف ؛هافهم يف تعسفيو تكلفمنها إال بأن ي

  :ومن ذلك وأوجب تأويلها؛

إقراره بلفظ احلكمة دون حقيقتها، فأوهلا تارة مبعىن حصول العمل على وفق املعلوم، وتارة ثانية مبعـىن   - ١
 .العلم، وتارة ثالثة مبعىن اإلحكام واإلتقان

 .زعمه بأن التعليل لفظي وليس حقيقي - ٢

 .الم العاقبةنفيه ألن تكون الالم للغرض، أو محله الالم على  - ٣

  : وهو نسبة العبث والسفه إليه سبحانه بأمرين ألكما فر من الزم نفي احلكمة والتعليل عن اهللا 

  .  مترتبة على طريق االتفاق ال القصد ألإثباته حكمة هللا  :األمر األول

ل شـيء  زعمه أن احلكمة هي كل ما للفاعل أن يفعله، والسفه هو التصرف يف ملك الغري، وك :األمر الثاين
  !ملك هللا تعاىل، وعلى هذا فأي فعل فعله كان حكمة وصوابا، والسفه ممتنع لذاته

  :وللجواب عن ذلك يقال

تأويل احلكمة مبعىن حصول العمل على وفق املعلوم، أو مبعىن العلم، تأويل باطل، وهو يف احلقيقة إقرار : أوالً
 تعـاىل  احلكمة تتضمن ما يف خلقهجمرد العلم، بل  للفظ احلكمة وجحد ملعناها وحقيقتها؛ فإن احلكمة ليست

تغاير صفيت العلم واحلكمة ما جاء يف كتاب اهللا؛  والدليل على ،وأمره من العواقب احملمودة والغايات احملبوبة
فإن احلكمة  كثريا ما جاءت مقرونة بالعلم يف كتاب اهللا، وهذا فيه داللة على أن للحكمة معىن خيصها، وأا 

   .)١(مرادفة للعلمليست 

وإال فالعامل الذي ال يريد ما تقتضـيه   ،العلم كماله أن تقترن به احلكمةأنه ليس كل عامل حكيما، ف ومعلوم 
  . )٢(على الشر والفسادله وعلمه عون  بل يريد ما يهواه سفيه غاوٍ ،احلكمة وتوجبه

اإلحكام واإلتقان الظاهر يف اخللق مـن آثـار   تأويل باطل، فإن  اإلحكام واإلتقان تأويل احلكمة مبعىن :ثانيا
، فهو دليل على احلكمة، وأنه سبحانه يفعل حلكمة وغاية حممودة، فالذين أثبتـوا اإلحكـام   )٣(حكمته تعاىل

                                           

 . ٧/٣١٢، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم١٩٥-١/١٩٢، طريق اهلجرتني٣/١٤١منهاج السنة: انظر )١(
 . ١/٢٣٣طريق اهلجرتني )٢(
 . ١/١٨٣ تعاىل عند أهل السنة، للشهرياحلكمة والتعليل يف أفعال اهللا: انظر)٣(
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فإنه ال معىن لإلحكام  ،؛متناقضون عند عامة العقالء واإلتقان يف أفعال اهللا ومل يثبتوا لفعله تعاىل غاية وال علة
ا معلوم اإلحكاموإذا كان  ،اإلحكامفإذا انتفت احلكمة ومل يكن فعله حلكمة انتفى  ،حلكمة مقصودةإال الفعل 
 .)١( لم أن حكمته ثابتة بالضرورة وهو املطلوبع ،بالضرورة

��m��¼��»��º��¹��¸����¶��µ��´��³:باحلكمة كما قال اهللا تعاىل ومعلوم متدحه سبحانه وتعاىل

��Â��� � � �Á��À��¿�� ¾½l حكام يف املخلوقات ال إلوهي مانعة من تأويلهم احلكيم بأنه ذو ا ،وأمثاهلا،  ٥ - ٤: لقمرا
  . )٢(ا وأنه تعاىل أوىل بكل مدح حكام هلا واحلكمة فيها أكثر مدحإلوال شك أن إثبات ا ،ذو احلكمة فيها

من الصحابة وال التابعني هلم مل يتكلم به أحد  زعم الرازي بأن التعليل لفظي وليس حقيقي، قول باطل، :ثالثًا
بإحسان، وال أحد من األئمة املشهورين يف العلم، بل هو قول على اهللا بال علم،  فإن األصـل يف الكـالم   
احلقيقة، وقوله هذا يستلزم تعطيل األلفاظ عن داللتها على املعاين، وذلك ممتنع ألن الدليل يستلزم مدلوله من 

  . ي هذا  يعد ابتداعا يف الشرع، وخمالفة للعقل، فتبني أن قول الراز)٣(غري عكس

نفي الرازي ألن تكون الالم للغرض، أو محله الالم على الم العاقبة؛ باطل، فإن الالم سـواء كانـت    :رابعا
املشهورة بالم كي، أو الم اجلر من أدوات التعليل عند أهل العلم املعتربين سواء من أهل التفسري أو اللغـة أو  

، والفرق بني الم التعليل والم العاقبة أن الم العاقبة تدل على جمرد ترتب الغايات )٤(و العقيدة وغريهماألصول أ
يعصي العاصي ليقع يف العذاب، فمقصود القائـل  : على األفعال بدون قصد هلا من الفاعل، كما لو قال قائل

كن العاصي ملا كان ال يقصد العـذاب  أن اية العاصي وقوعه يف العذاب، إذ املعصية سبب للعذاب ل: هاهنا
تثبت قصد الفاعل للغاية بفعله، خالفًا لالم فالم التعليل مبعصيته مل تكن هذه الم تعليل بل الم عاقبة وصريورة، 

 ؛من جاهـل أو عـاجز  ، كما أن الم العاقبة إمنا تكون )٥(العاقبة، مع أن الفعلني مؤديان بالفاعلني إىل الغاية
والعـاجز   ،مل يعلم فرعون ذه العاقبة، ٨: القصص �m���nm��l��k���j��i��h��gl:فاجلاهل كقوله

  : كقوهلم

........................................
.....  

ــ   ــراب ل ــوا للخ ــوت وابن   ،)٦(دوا للم
  

                                           

 . ٢/٩٢٤النبوات: انظر )١(
 . ٢٢٣-٢٢٢إيثار احلق على اخللق)٢(
رئاسة إدارات البحـوث  . ، ط٧-٢/٢خمتصر الصواعق املرسلة ،٤٥٨-٢٠/٤٥١، ١٢/٢٧٧، ١١٥-٧/٨٧جمموعة الفتاوى: انظر )٣(

 . أضواء السلف. ، ط٧٠٣-٢/٦٩٠العلمية، 
 . ٢/٣٢٩يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، للشهري احلكمة والتعليل )٤(
 .٢/٣٢٩احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، للشهري)٥(
  : ، وصدرها عجز بيت ينسب إىل علي بن أيب طالب )٦(

ــوم  ــل يـ ــادي كـ ــك ينـ ــه ملَـ   لـ
  

  .........................................  
  

  :، وقد نسب إىل أيب العتاهية، ولكن على أنه صدر بيت، وعجزه٩/٥٣٠خزانة األدب: انظر
= 
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جلاهـل  إن فعله كفعل ا: فإم يعلمون هذه العاقبة؛ لكنهم عاجزون عن دفعها واهللا تعاىل عليم قدير فال يقال
  .)١(العاجز

كفرعون الذي مل يكن يدري  ،بعاقبة فعله الم العاقبة إمنا تصح ممن يكون جاهالً:((-:-يقول شيخ اإلسالم
كعجز بين آدم عن دفع املوت عن أنفسهم  ،ا عن رد عاقبة فعلهأو ممن يكون عاجز ،ما ينتهي إليه أمر موسى

فيمتنع يف  ،ما خلق لى كل شيء قدير وهو مريد لكلوع ،فأما من هو بكل شيء عليم ،واخلراب عن ديارهم
وعلى هذا فالالم الواردة يف أفعاله تعاىل وأحكامه . )٢())حقه الم العاقبة اليت تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة

  . )٣(الم احلكمة والغاية املطلوبة

رعا وعقالً وفطرة، وذلك مترتبة على طريق االتفاق ال القصد، باطل ش ألإثبات الرازي حكمة هللا : خامسا
  :  )٤(ألمرين مها

١ -  قال لفائدة أعقبت فعالً من غري قصدحكمة؛ إذ احلكمة إمنا تكون يف حق من يفعل شيئًا لشيء : أنه ال ي
، )٥(ا لشيء البتة فال يتصور يف حقه احلكمةفأما من ال يفعل شيئً ،فرييد مبا يفعله احلكمة الناشئة من فعله

، بل هي أنقص قدرا من هذا، فإن الرامي هنا )٦(رمية من غري رام: لفائدة إال كما قيلبل وال تكون هذه ا
مل  -الذي ترتبت الفائدة على فعلـه اتفاقًـا  –قصد اإلصابة فأصاب رغم عدم مهارته، لكن هذا الفاعل 

ئته على يقصدها أصالً، بل هي مبثابة ما لو رمى رجل درمهًا ال لغرض وال لفائدة بل مبجرد قدرته ومشي
، أو ألقى طفل رضيع رجله فقتلت عقربا كادت تلسع أمه، )٧(طرحه، فاتفق أن وقع يف يد حمتاج انتفع به

                                           
= 

..........................................
.....  

  فكلكــــم يصــــري إىل تبــــاب    
  

 . ٢٣األنوار الزاهية يف ديوان أيب العتاهية، :انظر
 . ٨/٤٤جمموعة الفتاوى )١(
، ١٧٥-١/١٧٤، بدائع الفوائـد ٥٦-٢/٥٤، بيان تلبيس اجلهمية٨/١٨٧ىجمموعة الفتاو: ، وانظر١٠١-١٧/١٠٠جمموعة الفتاوى )٢(

 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٤٠-٢/٥٣٩شفاء العليل
 .مكتبة العبيكان. ، ط٢/٥٤٠شفاء العليل)٣(
 . ٥٢٥-٢/٥٢٤احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، للشهري: انظر)٤(
 . ٢٤٧-١/٢٤٦طريق اهلجرتني )٥(
وأول من قال ذلك احلكم بن عبد . رمية مصيبة حصلت من رام خمطئ، ال أن تكون رمية من غري رام، فإن هذا ال يكون قط بر :أي)٦(

وما أمحـل مـن   : فقال له أبوه. يا أبت امحلين معك أرفدك: فخرج يوما لرمي املهاة فقال له ابنه يغوث املنقري، وكان أرمى أهل زمانه،
فانطلقا فإذا مها مبهاة، فرماها احلكم . إن مل تر أوداجها ختالط أمشاجها فاجعلين وداجها: وقال ،ك الغالمفضح! ؟فشل جبان وهلٍ رعشٍ

 .رب رمية من غـري رام : فقال أبوه. فأعطاه فرماه فلم خيطئها. يا أبت أعطين القوس: فأخطأها، مث مرت به أخرى فرماها فأخطأها، فقال
 . ٢٩٩/ ١جممع األمثال: انظر

 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٦١-٢/٥٦٠ء العليلشفا )٧(
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أو وطئ حيوان أعجم حية قصدت أحدا بأذى، فهذه هي حقيقة الفائدة اليت تعقب الفعل من غري قصد، 
إذًا أن تكون حكمـة أو يوصـف    وإمنا باالتفاق الذي هو جمرد االقتران العادي غري املقصود، فال ميكن

 .  )١(فاعلها باحلكيم

فنفي القصد إذًا وصف ال يقتضي كماالً، بل هو يف احلقيقة يقتضي نقصا، والكمال يف أفعاله تعـاىل أن  
كلما ظهر ذلك و يكون صدورها عن احلكمة البالغة املتضمنة طلب املصاحل العامة، والغايات احلميدة ا،

وكلما بعدت عن ذلك كانت أشبه  ،كمة فاعلها وعلمه وحسن اختياره وحمامدهفيها كانت أدل على ح
 ،وأشبهت أفعال الصبيان يف مالعبهم واانني يف خيـاالم  ،باآلثار االتفاقية وما يتولد عن العلل املوجبة

أا مل  مع ،فال يوجد يف أفعال املخلوقني أخس وال أنقص من أفعال الصبيان واانني خللوها عن احلكمة
عن أفعال اهللا كل داع وحكمة فقد جعلها من  ىفمن نف ،ختل من موافقة شهوام ومل جترد عن كل داع

مهذه اجلهة أنقص قدرانني يف مالعبهم وجنووال شك أن هذا من أعظم ما . )٢(ا من أفعال الصبيان وا
املرته عن أضدادها، وإذا نزه تعاىل عن  يرته اهللا تعاىل وأفعاله عنه، فهو تعاىل املوصوف بصفات الكمال،

 . )٣(هذا ثبت له كمال الضد وهي صفة احلكمة كما يثبتها أهل السنة واجلماعة

أن الفاعل بغري قصد للفائدة غري مستحقٍ للحمد والشكر، إذ هو مثل ذلك الرجل الذي رمى درمهًا فوقع  - ٢
أن جمرد الفعل من غري قصد وال حكمة  بصدقته إذ يف يد فقري اتفاقًا، فإن هذا الرجل ال يمدح بإنفاقه وال

حىت لو حصلت به مصلحة  ،فال حيمد عليه ،ا للحمدال يكون متعلقً ،وال مصلحة يقصده الفاعل ألجلها
بل الذي يقصد الفعل ملصلحة وحكمة وغايـة   ،مل يستحق احلمد عليها ،من غري قصد الفاعل حلصوهلا

ق باحلمد من قادر ال يفعل حلكمـة وال ملصـلحة وال لقصـد    حممودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أح
 . )٤(هذا املستقر يف فطر اخللق ،اإلحسان

ومن املعلوم أن من أمسائه تعاىل الثابتة له اسم احلميد املتضمن إثبات كمال احلمد له تعاىل، والذي يقتضي 
  .)٥(أوامرهإثبات قصده تعاىل للفوائد والغايات احلميدة والعلل العظيمة بأعماله و

وامسه احلميد يقتضي كمال احلمد والعدل واحلكمة والفضل والصدق واجلود :((-: -يقول ابن الوزير 
ن الكمال األعظم يف ذلك كله يقتضي أوفر نصيب ألفعالـه احلميـدة   إمث  ،والثناء والتسبيح والتقديس

                                           

 .٥٢٥-٢/٥٢٤احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، للشهري)١(
 . ١٨٣إيثار احلق على اخللق )٢(
 .٢/٥٢٥احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة، للشهري)٣(
،  ٢٩٧-١٦/٢٩٦، ٣١٠-١٤/٣٠٩، جمموعـة الفتـاوى  ١/١٠٣امع الرسائلج: مكتبة العبيكان، وانظر. ، ط٢/٦١٢شفاء العليل )٤(

، احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا  تعاىل عنـد  ٢٤٩/ ١مكتبة العبيكان،  طريق اهلجرتني. ، ط٥٦١-٢/٥٦٠، ٥٦٥-٢/٥٦٢شفاء العليل
 . ٢/٥٢٦أهل السنة للشهري،

 . ٢/٥٢٦ي،احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا  تعاىل عند أهل السنة للشهر)٥(
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واة بينها وبني أضدادها وهذا ما وأحكامه العادلة من الترتيه عن اللعب والعبث واخللو عن احلكمة واملسا
  . )١())ولذلك نص عليه كثري من أئمة اآلثار ؛فيه ال شبهة

ولذلك كان من أعظم ما يلزم الرازي وأمثاله من نفاة التعليل لقوهلم ذا النفي، وأن الفوائـد مقترنـة   
يتضمنه من إثبات كمال احلمد  باألفعال اقترانا اتفاقيا، التقصري يف إثبات هذا االسم العظيم هللا تعاىل، وما

ألله 
)٢(.  

 ؛يقولون وقع بطريق االتفاق ال بالقصد ..فهؤالء :((معلقًا على قول النفاة هذا -: -يقول ابن القيم 
وال ريب أن هذا ينفـي محـد الـرب     ،كما تسقط خشبة عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذ حتتها فتهلكه

؛كمسبحانه على حصول هذه املنافع واحل بل بطريق االتفـاق الـذي ال    ،رادتهإا مل حتصل بقصده وأل
رد  ،ا ال لغرض وال لفائدةبل هو عندهم مبثابة ما لو رمى درمهً به، حمد عليه صاحبه وال يثىن عليهي بل

كم واملصـاحل عنـد   فهذا من شأن احل ،فاتفق أن وقع يف يد حمتاج انتفع به ،قدرته ومشيئته على طرحه
  . )٣())املنكرين

جعل الرازي احلكمة هي كل ما للفاعل أن يفعله، والسفه هو التصرف يف ملك الغري، وكـل  : سادسا
أن : خالصـته ! شيء ملك هللا تعاىل، وعلى هذا فأي فعل فعله كان حكمة وصوابا، والسفه ممتنع لذاته

ليس مبطـرد  احلكمة هي التصرف يف ملك النفس، والسفه هو التصرف يف ملك الغري، وهذا باطل؛ ألنه 
فقد يتصرف اإلنسان يف ملك غريه حبق، وال يكون سفيها بل يكـون حكيمـا، وقـد     وال منعكس،

  .)٤( !يتصرف يف ملكه بغري حق فيكون سفيها

 �m��µ��´�������³��²��±��°��¯��®��¬�����«��ª��©�����¨���§���¦��¥��¤l: وقد قال اهللا تعـاىل      

مـن ال حيسـن   : وهـو " سفيه"مجع : السفهاء:(( مفسرا لآلية -:-، يقول  الشيخ السعدي٥: النساء
. التصرف يف املال، إما لعدم عقله كانون واملعتوه، وحنومها، وإما لعدم رشده كالصغري وغري الرشـيد 

ا لعباده فنهى اهللا األولياء أن يؤتوا هؤالء أمواهلم خشية إفسادها وإتالفها، ألن اهللا جعل األموال قيام
حل دينهم ودنياهم، وهؤالء ال حيسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الويل أن ال يؤتيهم إياها، بل يف مصا

وأن يقولوا هلم  يرزقهم منها ويكسوهم، ويبذل منها ما يتعلق بضرورام وحاجام الدينية والدنيوية،
و ذلك، ويلطفوا هلـم يف  أم سيدفعوا هلم بعد رشدهم، وحن -إذا طلبوها-ا، بأن يعدوهم معروفً قوالً

 .األقوال جربا خلواطرهم

                                           

 . ١٨٧-١٨٦إيثار احلق على اخللق )١(
 .٢/٥٢٦احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا  تعاىل عند أهل السنة للشهري،)٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٦١-٢/٥٦٠شفاء العليل )٣(
 . ١٨/١٤٥جمموعة الفتاوى: انظر)٤(
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ويف إضافته تعاىل األموال إىل األولياء، إشارة إىل أنه جيب عليهم أن يعملوا يف أموال السفهاء 
   .)١())ما يفعلونه يف أمواهلم، من احلفظ والتصرف وعدم التعريض لألخطار

كم هلا، ألنه مالك كل شيء فيتصرف وعلى هذا فتأويل الرازي للحكمة بأنه مصيب يف أفعاله وحم
فيه كيف شاء من غري اعتراض، وأي فعل فعله كان حكمة وصوابا، تأويل باطل، يقول شيخ اإلسـالم    

ريب أن  وال ،أو مبعىن أنه عامل ،فسروا حكمته مبعىن أن يفعل ما يشاء بال ذم...نفاة التعليل:((-:-
 جيعلون احلكمة كون احلكيم له أن يفعل ما فإم ال ؛كيمهذا خالف ما عليه الناس يف معىن احلكمة واحل

لكن احلكمة فعله بعض األشياء دون بعض الشتمال  -يشاء وإن كان اهللا تعاىل له أن يفعل ما-يشاء 
   . )٢())وتفسريها مبعىن العلم باملفعوالت أبعد ،يصلح أن يكون مرادا للحكيم املفعول على ما

أما ما جيسر به بعض غالة متكلمي األشعرية من نفي :((حيث يقول -:-يروهللا در ابن الوز        
رعاية احلكم واملصاحل واألسباب واألغراض والدواعي والبواعث والغايات احلميدة عن مجيع أفعـال  
اهللا سبحانه وتعاىل قاصدين بذلك الفرار من بدعة االعتزال، فمن أبطل املُحال، وأشنع الضالل، وهو 

العبث إىل اهللا تعاىل، ويعارض ما علم من ضرورة الدين من تعليل عذاب أعداء اهللا تعاىل  يستلزم نسبة
، ١٠٥: املائـدة  �m��p��o����n��ml: ، وقولـه ١٨٢: آل عمران �m����\��[��Z��Yl: كقوله بذنوم،

  . )٣())٣٩: األعراف �m��{��z����������������y��xl: وقوله

  ]:  الغرض[السلف من لفظ يف بيان موقف : الوجه الرابع
، )٤(وأتباعهم على اهللا تعاىل لفظ الغرض لفظ بدعي مل يرد به كتاب وال سنة وال أطلقه أحد من أئمة اإلسالم

وهو لفظ يشعر بنوع من النقص، ولذا فإن أهل السنة واجلماعة ال يطلقونه يف حق اهللا سبحانه وتعاىل؛ بل يلتزمـون  
  )٦(.)٥(بلفظ احلكمة والرمحة واإلرادة وحنو ذلك مما جاء به النص فيعربون باأللفاظ اليت ورد ا الشرع

                                           

 . ١٦٤تفسري السعدي )١(
 . ٢/٥٢بيان تلبيس اجلهمية )٢(
 . ٦/٣٨٤قواصم يف الذب عن سنة أيب القاسمالعواصم وال )٣(
 . ٣٨٥-٢/٣٨٤مفتاح دار السعادة )٤(
 . ٢٠٦-١/٢٠٥، احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة للشهري٤٢انظر احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل للمدخلي )٥(
ظ البدعية إمنا كان لضرورة الرد على اخلصم بـنفس األسـلوب   ما جاء عن بعض السلف من استخدام لفظ الغرض وغريه من األلفا )٦(

النقل من الكتـاب  : الذي يستدل به اخلصم يف إثبات مذهبه واعتقاده، وهذا خاص يف الرد فقط، وإال فاألصل يف إثبات املعتقد واإلميان
ظ كما تسلكه املتفلسفة وحنوهم ممن ال يتقيد يف فإن كان الكالم يف املعاين اردة من غري تقييد بلف:((-:-والسنة، يقول شيخ اإلسالم
 ،االعبارة الشرعية كان حسـن  فهؤالء إن أمكن نقل معانيهم إىل ؛ا وحنو ذلكا ومعشوقًبل يسميه علة وعاشقً ؛أمساء اهللا وصفاته بالشرائع

كما لـو   ؛إلمساك عن ذلك ألجل جمرد اللفظمن ا فبيان ضالهلم ودفع صياهلم عن اإلسالم بلغتهم أوىل ،وإن مل ميكن خماطبتهم إال بلغتهم
فدفعهم بلبس ثيام خري من ترك الكفار جيولون يف خـالل الـديار    ،جاء جيش كفار وال ميكن دفع شرهم عن املسلمني إال بلبس ثيام

= 
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الغالب على الفقهاء وغريهم من املثبتني للقدر أم ال يطلقون لفـظ  :(( -:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية       
وفالن له  ،الن فعل هذا لغرضف :فإن الناس إذا قالوا ،ملا فيه من إيهام الظلم واحلاجة ؛وإن أطلقوا لفظ احلكمة ،الغرض

واهللا تعاىل مرته عن أن يريد ما يكون  ،ا ما يعنون بذلك املراد املذموم من ظلم وفاحشة أو غريمهاكثري ؛غرض مع فالن
١())ا بإرادتهمذموم( .  

 ؛ع من النقصوأما الفقهاء وحنوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنو..،صرح بهوأما لفظ الغرض فاملعتزلة ت:((ويقول       
أرادوا أنه فعله هلـواه   ،أو فعل هذا لغرضه ،فالن له غرض يف هذا :ا من الناس إذا قالفإن كثري ،إما ظلم وإما حاجة

  .)٢())إلرادة وحنو ذلك مما جاء به النصفعرب أهل السنة بلفظ احلكمة والرمحة وا ؛واهللا مرته عن ذلك ،ومراده املذموم

أل ظ من النقص استعمله النفاة للتعليل يف التنفري من إثبات احلكمة والتعليل يف أفعال اهللاوملا يشعر به هذا اللف    
)٣ (

ا راضغلتسميتكم إياها أ ؛ننكر حكمة اهللا وال نساعدكم على جحدهاحنن ال :(( فأجام أهل السنة واجلماعة بقوهلم
مل يرد به كتاب وال سنة وال  يوهذا اللفظ بدع ،هفاحلق ال ينكر حكمه لسوء التعبري عن ،وإخراجكم هلا يف هذا القالب

  . )٤())أطلقه أحد من أئمة اإلسالم وأتباعهم على اهللا

يف بيان أن نفي قيام احلكمة بذات اهللا تعاىل نفي حلقيقة احلكمة وإنكار هلـا،  : الوجه اخلامس
  !وإثبات ألمر غري معقول

وهذا باطل فإن ! عود إىل املخلوق فقط، دون اخلالق سبحانهسبق البيان بأن الرازي تأثر باملعتزلة فأثبت حكمة ت
مقتضى العقل والفطرة أنه ال يوصف بالصفة إال من قامت به، فاحلكيم ال يكون حكيما إال إذا قامت به صفة احلكمة، 

م الفعل واحلكمة ونفي قيا )٥(إن اهللا تعاىل فعل فعالً حلكمة تضمن هذا قيام هذا الفعل وتلك احلكمة به تعاىل: فإذا قيل
وذلك يستلزم إنكار ربوبيته  ،وحكمة ال تقوم باحلكيم شيء ال يعقل ،إذ فعل ال يقوم بفاعله ؛به نفي هلما يف احلقيقة

وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه املطـابق   ،وال حميد له عنه وإن أىب التزامه ،ملن نفى ذلك وهذا الزم ،وإهليته
  . )٦(ا ما كانبل قوله حق والزم احلق حق كائن ،به الرسل مل يلزم من قوله حمذور البتة للعقل والفطرة وما جاءت

                                           
= 

ويف  ،ا بدعـة ا وإثباتاأللفاظ نفي إطالق هذه: فإنه يقال له ،وأما إذا كان الكالم مع من قد يتقيد بالشريعة ،ا من التشبه م يف الثيابخوفً
درء تعارض العقل )). أو االمتناع عن إطالق كال األمرين يف النفي واإلثبات ،فال بد من االستفسار واالستفصال ،كل منهما تلبيس وإيهام

  .  ١٥١-١/١٤٩ر، عفاف خمتا. ، تناقض أهل األهواء والبدع يف العقيدة، د٣٠٩-٣/٣٠٦جمموعة الفتاوى: ، وانظر٢٣٢-١/٢٣والنقل
 . ٢/٣١٤منهاج السنة )١(
 . ١/٤٥٥منهاج السنة )٢(
 . ١/٢٠٦احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة للشهري)٣(
 . ٣٨٥-٢/٣٨٤مفتاح دار السعادة )٤(
 . ١/١٨٥احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة للشهري: انظر )٥(
 . ١/١٩٤طريق اهلجرتني )٦(
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وقد تقدم أن حكمة اهللا تعاىل حكمة قائمة به كسائر صفاته، يعود إليه حكمها، فاحلكم والغايات احلميدة اليت 
 املخلوقات، وهي احلكم العائـدة  يفعل من أجلها سبحانه عائدة إليه تعاىل، مع حصول مقتضاها وآثارها وموجبها يف

  . )١(إىل اخللق

ألن إثبام حكمة خملوقة منفصلة عن اهللا، ال يعود إليـه منـها حكـم؛    متناقضون يف واملعتزلة ومن وافقهم 
؛ وإما لقصده احلمد ؛ إما لتكميل نفسه بذلكفاعله حكم حيمد ألجله اإلحسان إىل الغري حممود لكونه يعود منه على

؛ فإن اللتذاذه وسروره وفرحه باإلحسان وإما ،؛ وإما لرقة وأمل جيده يف نفسه يدفع باإلحسان ذلك األمللكوالثواب بذ
فاإلحسان إىل الغري حممود لكون احملسن يعود إليه  ،النفس الكرمية تفرح وتسر وتلتذ باخلري الذي حيصل منها إىل غريها

مل يعلـم أن   ،ن وجود اإلحسان وعدمه بالنسبة إىل الفاعل سواءأما إذا قدر أ ،من فعله هذه األمور حكم حيمد ألجله
مصلحة  ليس فيه لنفسه لذة وال وكل من فعل فعالً ،ا يف عقول العقالءمثل هذا الفعل حيسن منه بل مثل هذا يعد عبثً

 تعـاىل  ت أفعالهعلل املعتزلةو ،ا على هذاومل يكن حممود ،اوال منفعة بوجه من الوجوه ال عاجلة وال آجلة كان عابثً
منفعة وال فائدة تعـود علـى   ؛ فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة وال يف العبث  فوقعت ،ا من العبثفرار

ا باإلحسان إىل غريه ونفعه وحنو ذلك إال ملا له وال أحد من العقالء أحد غ؛ وهلذا مل يأمر اهللا تعاىل وال رسوله الفاعل
وإال فأمر الفاعل بفعل ال يعود إليه منه لذة وال سرور وال منفعة وال فرح بوجه مـن   ،يف ذلك من املنفعة واملصلحة

  . )٢(الوجوه ال يف العاجل وال يف اآلجل ال يستحسن من اآلمر

إنه يثبت حكمة ما، معناها يعود إىل غريه، : حكمة، وإن قال..واملعتزيل ال يثبت:((-:-يقول شيخ اإلسالم
   . )٣())، فهذا عند العقالء قاطبة ليس حبكيمفعل ال ألمر يرجع إليه بل لغريه ، فمنفتلك ال تكون حكمة

 ،إنه يثبت احلكمة مبا معناها يعود إىل غـريه : وإن قال ،حكمة يف احلقيقة..ا ال يثبتواملعتزيل أيض:((ويقول
ا لـيس حبكـيم بـل    من فعل ال ألمر يرجع إليه بل لغريه هو عند العقالء قاطبة  ،وتلك ال يصلح أن تكون حكمة

   . )٤())سفيه

وعلى هذا فاملعتزلة ومن وافقهم تثبت من التعليل ما ال يعقل؛ وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل؛ مع كون 
  . )٥(وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، ولذلك استطال عليهم نفاة العلة

همية واألشاعرة يف عدم جواز قيـام احلـوادث   ووجه مناقضة املعتزلة ومن وافقهم ألصوهلم؛ أم يوافقون اجل
بذات اهللا تعاىل، ولكنهم ال يطردون أصوهلم اليت يدعون أا أصول عقلية قطعية ال جيوز خمالفتها ولو باألدلة الشرعية، 

اجلهمية  ومن نفى قيام األمور االختيارية أو احلوادث بذات الرب تعاىل البد أن يقول أقواالً متناقضة فاسدة، وملا كانت

                                           

 .  ١/٢٠٧احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة للشهري: انظر)١(
 . ٦٢٨-٢/٦٢٧، جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر٩٠-٨/٨٩جمموعة الفتاوى: انظر )٢(
 . ٨/٢١١جمموعة الفتاوى )٣(
 . ١٤/٣١٠جمموعة الفتاوى)٤(
 . ٢/٦٢٨هود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر، ج١/١٤٥منهاج السنة: انظر )٥(
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اربة والقدرية املعتزلة قد اشتركوا يف أنه ال يقوم بذاته تعاىل شيء، مث تنازعوا بعد ذلك يف تعليل أفعاله وأحكامـه؛  
كان كل واحد من القولني يستلزم ما يبني فساده وتناقضه؛ إال أن النفاة للحكمة طردوا مذهبهم، وأما القدرية فناقضوا 

وذلك  ،هلم يسلمون هذه األصول انقطعوااملوافقون ..فإذا كانت املعتزلة و:((-:-م، يقول شيخ اإلسال)١(مذهبهم
فـإن   !؟أو وجود الغرض أوىل به ،نسبة وجود الغرض وعدمه إليه على السواء :قيل هلم ،يفعل لغرض :ألم إذا قالوا

 ،وهذا معدود من السفهاء فينـا  ،ءامتنع مع هذا أن يفعل ملا وجوده وعدمه بالنسبة إليه سوا ،مها على السواء :قالوا
  .وهذا هو العبث فينا

 ؛الواحد من الناس إمنا ينفع غريه ملا له يف ذلك من املصلحة يف الدين أو الدنيا :قيل ،فعل لنفع العباد :فإن قالوا 
وهـذا مصـلحة    ،كما يوجد يف النفوس الكرمية اليت إمنا تلتذ وتبتهج باإلحسان إىل غريها ،ما التذاذه باإلحسان إليهإ

 ،فيزول األمل عـن نفسـه   ،ا بردان تأمل له فيعطيهفإن الواحد إذا رأى جائع ،ما دفع أمل الرقة عن نفسهإو ،ومنفعة هلا
فتلـك   ،أو األجر من اهللا تعـاىل  ،دع ما سوى هذا من رجاء املدح والثناء واملكافأة ،وزوال األمل منفعة له ومصلحة

فمن نفع غريه وكان وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه  ،موجودان يف نفس الفاعلولكن هذان أمران  ،مطالب منفصلة
ا حىت فإنه ميتنع أن يفعل املختار شيئً !؟افكيف إذا كان ممتنع ،كل وجه كان هذا من أسفه السفهاء لو وجد سواء من

  .وترجيح األحب لذة ومنفعة ،فيكون أن يفعله أحب إليه من أن ال يفعله ،يترجح عنده

 ـ  ،افهؤالء القدرية الذين يعللون بالغرض هم الذين يذكرون ما ميتنع أن يكون غرض ا أو وال يكون إال ممتنع
اسفه، وإن أثبتوا غرضمث الغرض إن كان لغرض آخر لـزم   ،للحوادث وهم حييلون ذلك ا به لزم أن يكون حمالًا قائم

فهـذه   ،وإن مل يكن لغرض آخر جاز أن حيدث ال لغرض ،نوهم حييلونه يف املاضي وهلم يف املستقبل قوال ،التسلسل
  .األصول اليت اتفقوا عليها هم واملثبتون للقدر هي حجة ألولئك عليهم

وملا كانت  ،متناقضة فاسدة ويف اجلملة من نفي قيام األمور االختيارية بذات الرب تعاىل ال بد أن يقول أقواالً
مث تنازعوا بعد ذلك يف تعليل أفعالـه   ،شتركوا يف أنه ال يقوم بذاته شيء من ذلكاجلهمية اربة والقدرية املعتزلة قد ا

من فعل لغري حكمة كان  :فمثبتة التعليل تقول ،وأحكامه كان كل واحد من القولني يستلزم ما يبني فساده وتناقضه
فإن كان من  ،ال حلكمة تعود إليهفعل  ئوهم يزعمون أن البار ،وهذا إمنا يعلم فيمن فعل لغري حكمة تعود إليه ،اسفيه

ا لزمه إثبات السفهفعل ال حلكمة سفيه، فإن ما أثبتوه من فعله حلكمة ال تعود إليـه ال   ،ا تناقضواوإن مل يكن سفيه
فضالً، عقلي اعن أن يكون حكيم...  

أو أـا   ،هايستلزم أن يكون وجود احلكمة أرجح عنده من عدم ،واملقصود هنا أن كالمهم أنه يفعل حلكمة
وإال فإذا قدر أن نسبة مجيع احلوادث  ،وغري ذلك من اللوازم اليت ال يعقل من يفعل حلكمة إال من يتصف ا ،تقوم به

  .امتنع أن يفعل بعضها ألجل بعض ،وامتنع أن يكون بعضها أرجح عنده من بعض ،إليه سواء

                                           

 .٢/٦٢٨جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر: انظر)١(
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ا ميتنع أن يفعل شيئً :قالوا ،اركوهم يف ذلك األصلمث اجلهمية اربة ملا رأت فساد قول هؤالء القدرية وقد ش 
ا مـن خملوقاتـه دون   وميتنع أن حيـب شـيئً   ،وميتنع أن يكون بعض األشياء أحب إليه من بعض ،ألجل شيء أصالً

  . )١(..))بعض

ض وال يثبتون إال حم ،ينكرون التعليل مجلةفإذا كانت اجلهمية ومن وافقهم ينكرون احلكمة املقصودة بالفعل، و
 املعتزلة يثبتون تعليالً، فإن وال جيعلون يف املخلوقات واملأمورات معاين ألجلها كان اخللق واألمر إىل غري ذلك ،املشيئة
مث يزعمون أن كل واحد من العباد قد أراد بـه   ،ال تعود إليه حكمة فيثبتون للفاعل تعليالً ،ا يف أصله وفرعهمتناقض

ويتكلمون بكالم فيه من التناقض والفضائح ما  ،وفعل معه ما يقدر عليه من ذلك ،حهو صاحل له أو أصل االفاعل كل م
   . )٢(ال حيصى

أن نفاة احلكمة وإن كان قوهلم باطالً ومرجوحا؛ إال أنه أكثر استقامة من قول املعتزلة، ألن : وخالصة القول
 الفريقني أقر بلفظ احلكمة وجحد معناها ، وكال)٣(!النفاة طردوا مذهبهم، على عكس القدرية الذين ناقضوا أنفسهم

  !!وحقيقتها

القدر والشرع واحلكمة ال جيتمع إال يف قلوب خواص اخللق  اعلم أن اإلميان حبقيقة:((-:-يقول ابن القيم
فإن ..وليس الشأن يف اإلميان بألفاظ هذه املسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثري من طوائف الضالل ،ولب العامل

فهي عندهم وقوع  ،فإم جيعلوا مطابقة علمه تعاىل ملعلومه وإرادته ملراده ؛حقيقتها جتحدو احلكمة تؤمن بلفظاجلربية 
ويثبتون حكمة زائدة علـى   ،والقدرية النفاة ال يرضون ذا بل يرتفعون عنه طبقة ،الكائنات على وفق علمه وإرادته

 فهؤالء كلهم ،كما قالوا يف كالمه وإرادته ،ا من خملوقاتها خملوقًوجيعلو ،لكنهم ينفون قيامها بالفاعل احلكيم ،ذلك
  . )٤())أقروا بلفظ احلكمة وجحدوا معناها وحقيقتها

إثبات الرازي حلكمة تعود إىل املخلوق فقط، دون اخلالق سبحانه، ويتضح أن إثباته لذلك  وذا البيان يبطل
  !كال القولني أقر بلفظ احلكمة وجحد معناها وحقيقتهاأفسد وأبطل من نفيه للحكمة والتعليل، وأنه على 

  

  

  

  

                                           

 . ١٩٦-٣/١٩١منهاج السنة )١(
 . ٦٣١-٢/٦٣٠، جهود شيخ اإلسالم يف توضيح اإلميان بالقدر٥٥-٨/٥٤درء التعارض: انظر )٢(
 . ٢/٦٣١يف توضيح اإلميان بالقدر، جهود شيخ اإلسالم ٣/١٩١منهاج السنة: انظر)٣(
 . ، بتصرف١/١٩٥طريق اهلجرتني )٤(
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 : والتقبيح التحسنيموقف الرازي من : املطلب األول
احلديث عن مسألة التحسني والتقبيح مرتبط ارتباطًا وثيقًا باحلكمة والتعليل، فال ميكن الكالم يف علل الشرع 

ودرء املفاسد إال بتقرير احلسن والقبح العقليني، إذ لو كان احلسن والقبح مبجرد األمر وحماسنه وما تضمنه من املصاحل 
  . )١(والنهى مل يتعرض يف إثبات ذلك احلسن والقبح لغري األمر والنهي فقط

  : واخلالف يف هذه املسألة يعود إىل أمرين

  .عقل أم ال؟هل الفعل مشتمل على صفة ذاتية تقتضي احلسن والقبح، يدركها ال: األول

  )٢( !هل علم العقل حبسن الفعل أو قبحه كاف يف ترتب الثواب والعقاب، وإن مل يرد الشرع؟: الثاين

  :وقد انقسمت األقوال إزاء ذلك إىل ثالثة أقسام

فاملعتزلة أثبتوا لألشياء حسنا وقبحا ذاتيا يدرك بالعقل، ورتبوا الثواب والعقاب على ذلك، وأما الشرع فإنـه  
ا ملا سبق علم حسنه أو قبحه بالعقل ، فالنهي الوارد عن اهللاييكشف عن قبح القبـيح، ال أنـه    أل عد كاشفًا ومبين

  !يوجبه، وكذلك األمر يكشف عن حسنه ال أنه يوجبه

مث التزموا التسوية بني اهللا وخلقه يف ذلك، فشبهوا الرب تعاىل خبلقه يف أفعاله حبيث ما حسن منهم حسن منه، 
  .   )٣(قبح منهم قبح منهوما 

واألشاعرة نفوا حتسني العقل وتقبيحه، فالعقل ال يدل على حسن شيء وال على قبحه، وإمنا احلسن والقـبح  
مستفاد من الشرع، فكل ما ى عنه الشرع فهو قبيح، وكل ما أمر به فهو حسن، وليس ذلك عائدا إىل أمر حقيقي 

املثبت له واملبني، ولو عكس الشرع القضية فحسن ما قبحه وقبح مـا   يف الفعل يكشف عنه الشرع، بل الشرع هو
، فليس احلسن والقبح صفة يف الفعل مدركة بالشرع، وإمنـا هـو   حسنه النعكس وصار القبيح حسنا واحلسن قبيحا

  . )٤(عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله يف احلسن، أو ذمه يف القبيح 

هو أمر الشرع أو يه، وال اتصاف للفعل مـا   -عندهم–الفعل باحلسن أو القبح  وعلى هذا فمناط اتصاف
  .)٥(قبل وودمها

                                           

 . ٢/٣٦٠مفتاح دار السعادة: انظر) ١(
 . ١/١٤٦السنة احملمدية، البحر احمليط يف أصول الفقه، . ، ط١/٢٣١مدارج السالكني: انظر) ٢(
قسـم األول مـن كتـاب املغـين، متشـابه      ، اجلزء السادس، ال٣٢٧-٣٢٦، شرح األصول اخلمسة٢٥٤احمليط بالتكليف: انظر) ٣(

 . ٣٧٨-٣٧٧، مفتاح دار السعادة٢/٤٦٠القرآن
، شـرح  ٢٩٥-٤/٢٨٢، شـرح املقاصـد  ٣٢٣، املواقف يف علم الكالم١٠٧اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد،: انظر) ٤(

 . ٢٢١-٨/٢٠١املواقف
 . ١٢٢مسائل القدر الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف: انظر) ٥(
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وهو أن احلسن والقبح صفات ثبوتية لألفعال معلومـة  : والقول احلق يف هذه املسألة قول أهل السنة واجلماعة
 احلسن واألمر به، وتقبـيح القبـيح   بالعقل والشرع، فالشرع جاء بتقرير ما هو مستقر يف الفطر والعقول من حتسني

والنهى عنه، ومل جييء مبا خيالف العقل والفطرة، وإن جاء مبا يعجز العقول عن أحواله واالستقالل به، فالشرائع إمنـا  
جاءت بتكميل الفطر وتقريرها ال بتحويلها وتغيريها، فما كان يف الفطرة مستحسنا جاءت الشـريعة باستحسـانه،   

 حسنه، فصار حسنا من اجلهتني، وما كان يف الفطرة مستقبحا جاءت الشريعة باستقباحه فكسـته  فكسته حسنا إىل
صفة ثابتة للفعل يف  -عند أهل السنة واجلماعة-قبحا إىل قبحه، فصار قبيحا من اجلهتني، وعلى هذا فاحلسن والقبح 

  .)١(نفسه، ولكن ال يعذب اهللا عليه إال بعد إقامة احلجة بالرسالة

األفعال يف نفسها حسنة وقبيحة، كما أا نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بني :((-:-يقول ابن القيم
املطعومات واملشمومات واملرئيات، ولكن ال يترتب عليها ثواب وال عقاب إال باألمر والنهي، وقبـل ورود األمـر   

يف غاية القبح، واهللا ال يعاقب عليه إال بعد إرسـال   والنهي ال يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه يف نفسه، بل هو
الرسل، فالسجود للشيطان واألوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة يف ذاا، والعقاب عليها مشروط 

  .  )٢())بالشرع

حـده  وقد فصل أهل السنة واجلماعة يف ذلك، فلم يطلقوا التحسني والتقبيح على كل فعل من جهة العقل و
  :بل أثبتوا للتحسني والتقبيح أقساما أربعة وهي )٣(دون الشرع، ومل ينفوا دور العقل يف التحسني والتقبيح

أن يكون الفعل مشتمالً على مصلحة أو مفسدة، فمنشأ املصلحة أو املفسدة من الفعل، ولو مل يرد  - 
لحة العامل، والظلم الشرع بذلك، كحسن العدل وقبح الظلم، فقد علم أن العدل مشتمل على مص

  . يشتمل على فسادهم، فهذا حسنه وقبحه يرجع إىل نفس الفعل، وهو معلوم بالعقل

أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا وإذا ى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة احلسن  - 
ردت عن والقبح خبطاب الشارع، كالسعي بني الصفا واملروة، ورمي اجلمار، فإن هذه األفعال لو جت

  .األمر مل تكن منشأ ملصلحة فلما أمر ا نشأت مصلحتها من نفس األمر

أن تكون املصلحة ناشئة من الفعل املأمور به، ومن األمر معا مثل الصوم والصالة واحلج وإقامة  -
فالفعل يتضمن مصلحة احلدود وأكثر األحكام الشرعية، فإن مصلحتها ناشئة من الفعل واألمر معا، 

ر به يتضمن مصلحة أخرى، فاملصلحة فيه من وجهني، فالعدل والصدق والتوحيد حسن يف واألم
نفسه، وقد ازداد حسنا إىل حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله، والظلم والفواحش والكذب 

 . والشرك قبيح يف نفسه وازداد قبحا إىل قبحه بنهي الرب عنه وذمه له

                                           

 .  ٣٨٥، ٣٧٧،  ٢/٣٢٥مفتاح دار السعادة: انظر) ١(
 . السنة احملمدية. ، ط١/٢٣١مدارج السالكني) ٢(
 . ٢٥٥القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة للمحمود: انظر) ٣(



- ٦٤٥  - 

 

م على املأمور به ال من نفس الفعل، مثل أن يأمر الشارع بشيء أن تكون املصلحة ناشئة من العز - 
ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، وال يكون املراد فعل املأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما 
أسلما وتله للجبني حصل املقصود ففداه بالذبح، فاحلكمة منشؤها من نفس األمر ال من نفس املأمور 

  .)١(به

احلسن والقبح مطلقًا من البدع احلادثة يف اإلسالم، فلم يقله أحد من سلف األمة وال أئمتها، بل أكثـر  ونفي 
الطوائف على إثبات احلسن والقبح العقليني، لكن ال يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من املعتزلة وغريهم، يقـول شـيخ   

القبح العقليني، لكن ال يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من أكثر الطوائف على إثبات احلسن و:((-:-اإلسالم ابن تيمية
يثبتون القدر والصفات ...القائلون بالتحسني والتقبيح من أهل السنة واجلماعة من السلف واخللف املعتزلة وغريهم، بل

ي ذلك هو من البدع نف...و..وحنومها مما خيالف فيه املعتزلة أهل السنة، ويقولون مع هذا بإثبات احلسن والقبح العقليني
اليت حدثت يف اإلسالم يف زمن أيب احلسن األشعري ملا ناظر املعتزلة يف القدر بطريق اجلهم بن صفوان وحنوه من أئمة 

فنفي احلسن والقبح العقليني مطلقًا مل يقله أحد من سلف األمة وال أئمتها، بل مـا  ... اجلرب، فاحتاج إىل هذا النفي
لسلف يف تعليل األحكام وبيان حكمة اهللا يف خلقه وأمره، وبيان ما فيما أمر اهللا بـه مـن   يؤخذ من كالم األئمة وا

ومن أنكر أن يكون للفعل ((، )٣)(٢())احلسن الذي يعلم بالعقل وما يف مناهيه من القبح املعلوم بالعقل ينايف قول النفاة
املعروف واملنكر، وما يف الشريعة من املناسبات فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من املصاحل واملفاسد، و..صفات ذاتية

 . )٤())بني األحكام وعللها، وأنكر خاصة الفقه يف الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها وحماسنها

أن حسن األشـياء وقبحهـا ال يثبـت إال    (إذا تقرر ما سبق فقد سرى الرازي على مذهبه األشعري فقرر 
اهللا به صار صاحلًا بأمره، ولو ى عنه ملا كان صاحلًا، فليس الصالح والفساد من لوازم  كل ما أمر(، فـ)٥()بالشرع

  .)٦()الفعل يف نفسه

  .)٧()احلسن ال جيوز أن حيسن لوجه عائد إليه.. القبيح ال جيوز أن يقبح لوجه عائد إليه و(:يقول الرازي

  

                                           

 .  السنة احملمدية. ، ط٢٣٥-١/٢٣٤، مدارج السالكني٢/٣٧٨، مفتاح دار السعادة١١/٣٥٤، ٤٣٦-٨/٤٣٤جمموعة الفتاوى: انظر)١(
 . ٢/٣٦٠مفتاح دار السعادة: وانظر. ٤٢١-٤٢٠الرد على املنطقيني) ٢(
: لالستزادة يف بيان موقف الفرق من التحسني والتقبيح، وأدلتهم، ونقدها مع بيان قول أهل السنة، انظر الرسالة العلمية اليت بعنـوان ) ٣(

ترتيه اهللا عما أوجبه عليه املعتزلة، : عبد اهللا حممد جار النيب، و الرسالة العلمية اليت بعنوان: حثاحلسن والقبح بني املعتزلة وأهل السنة، للبا
 .  أمحد حممد بناين: للباحث

 . ١١/٣٥٤جمموعة الفتاوى) ٤(
 . ١/٤٨احملصول يف علم األصول) ٥(
 ). ٣٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٦(
  ).١٩٠ص٢٧ج٩مج(،)١٢٤ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٧(
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احلسن (، والفعل )٢( )ما طلبه اهللا منه..العبد هو الفعل احلسن من(، فـ)١()احلسن هو ما استحسنه اهللا(: ويقول
  .  )٣( )من اهللا هو كل ما يأيت به

بل ...مذهب أهل احلق أنه ليس للحسن وال للقبيح صفة(:ويقول. )٤()احلسن والقبح يثبتان بالشرع(: ويقول
  . )٥()نه يسمى قبيحاهو جمرد تعلق خطاب الشارع به، فإذا ورد اإلذن بالفعل يسمى حسنا، وإذا ورد النهي ع

وقد فصل الرازي يف مسألة حتسني وتقبيح األفعال فبين أن منها ما يدرك بالعقل، ومنها ما ال يدرك إال بالشرع 
اعلم أن الذي نذهب إليه يف احلسن والقبح أنه قد يراد بذلك مالئمة الطبع ومنافرته، وقد يراد به كون  (:فقط، فقال

قص، وقد يراد به أيضا كون الفعل معاقبا عليه أو غري معاقب، أما القسمان األوالن فـال  الشيء صفة كمال وصفة ن
أن احلسن والقبح بذلك املعىن ال جيوز أن يكونا صفتني ]القسم الثالث فشرعي لـ[وأما شك أما يعرفان بالعقل، 

  .)٦()عائدتني إىل الفعل، وال أن يكونا معللني بوجوه عائدة إىل الفعل

احلسن والقبح قد يراد ما مالئمة الطبع ومنافرته، وكون الشيء صفة كمال أو نقصان، ومها ـذين  (:لوقا
  .)٧()وقد يراد ما كون الفعل موجبا للثواب والعقاب واملدح والذم، وهذا املعىن شرعي عندنااملعنيني عقليان، 

اهللا تعاىل ليس فيها حسن وال قبيح، بينما أفعـال   كما فرق الرازي بني أفعال اهللا تعاىل وأفعال البشر، فأفعال
إن حتسني العقل وتقبيحه بالنسبة إىل العباد معترب، وأما بالنسبة إىل اهللا تعاىل فهو (: ، فقال)٨(البشر حتتمل كال األمرين

  .)٩()باطل

هـو غـري ثابـت    احلسن والقبح ثابتان يف الشاهد مبقتضى العقل، وأما يف حق اهللا تعاىل فأن  مذهبنا(:وقال
  . )١٠()ألبتة

                                           

 ).  ١٣١ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)١(
 ).  ١٣١ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٢(
 ).  ١٣١ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 . دار اجليل. ، ط٢٣٧األربعني) ٤(
 . ٢٣-٢٢الكاشف عن أصول الدالئل: ، وانظر١٦١-١٦٠اإلشارة يف علم الكالم) ٥(
 ). أ/٦١ل/٢(اية العقول) ٦(
: وانظـر . ٢٠٢مكتبة دار التراث، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل. ، ط٤٧٩-٤٧٨كتاب احملصل، )٧(

 . ٥٤-١/٤٨دار اجليل، احملصول يف علم األصول. ، ط٢٣٧، األربعني١٦١-١٥٩اإلشارة يف علم الكالم
 . ٢/٧٥٩احمليش. د/السببية عند أهل السنة وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية، لـ)٨(
 . ٣/٢٨٩املطالب العالية) ٩(
 . ٩٢معامل أصول الدين) ١٠(
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وعلى هذا فالعقل سبب يف وجوب فعل ما ينفع، وترك ما يضر بناء على أنه يدرك النافع املالئـم، والضـار   
املنافر، وليس اإلجياب هنا على اهللا بل على العبد خالفًا للمعتزلة الذين يوجبون على اهللا تعاىل، وهذا يف احلقيقة حماولة 

  ! ه الذي أصله يف أن العقل يعلم املالئم واملنافرمنه يف أن يطرد على أصل

جمرد العقل سبب يف أن جيب علينا فعل ما ينتفع به وترك ما يتضرر به، أما جمرد العقل ال يدل (:يقول الرازي
على أنه جيب على اهللا تعاىل شيء، وذلك ألنا جمبولون على طلب النفع واالحتراز عن الضرر، فال جرم كان العقـل  

افيا يف الوجوب يف حقنا، واهللا تعاىل مرته عن طلب النفع واهلرب من الضرر فامتنع أن حيكم العقـل عليـه   وحده ك
  . )١()بوجوب فعل أو ترك فعل

فعندنا أنه (، )٢()له أن يتصرف يف الكل باألمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد (فاهللا سبحانه وتعاىل
  . )٣()ألنه ليس فوقه أمر وي حىت يكون ذلك مانعا له عن فعل شيء حيسن من اهللا تعاىل كل األشياء؛

وعلى هذا فالضابط يف حسن األفعال وقبحها عند الرازي هو الشرع، فاحلسن ما حسنه الشرع، والقبيح مـا  
لكـان   قبحه الشرع، فلو جاء الشرع مبدح الكفر، واإلثابة عليه لكان حسنا، ولو ذم التوحيد واإلميان، وعاقب عليه

  .  )٤( !قبيحا

  . )٥()القبيح ال يقبح إال بالشرع، وعلى هذا األصل فإنه ال يقبح من اهللا تعاىل شيء (:يقول الرازي

هو احلـق  ..املختار مع القول بنفي احلسن والقبح، وأنه تعاىل ال يسأل عما يفعل،]الفاعل[القول بـ( :ويقول
  .)٧( ))٦(املبني والدين املتني

  .)٨()باحلسن والقبح يف العقل باطلالقول (:ويقول

  

                                           

 ). ١٧٤ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٣٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري) ٢(
، )١٤١ص٩ج٣مـج (، )٥٧ص٩ج٣مـج (، )١٣٢ص٧ج٣مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر ). ٨٦ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري) ٣(
، )٢٨ص٢٠ج٧مـج (،)١١ص١٧ج٦مـج (،)٨٦ص١٦جـج ٦مج(،)٣١ص١٣ج٥مج(،)١٣٩ص١٢ج٤مج(،)٢٢٤ص١٠ج٤مج(
 ).  ١٤٥ص٢٤ج٨مج(
ـ : ، وانظر)٨ص١٠ج٤مح(التفسري الكبري: انظر)٤( . د/السببية عند أهل السنة وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية، لـ

 .٢/٧٦٠احمليش
 . دار اجليل. ، ط٢٣٦األربعني) ٥(
 !!، وإال فهذا خمالف للحق والدين والعقل والفطرة كما سيأيتعنده وعند أصحابه من األشاعرة) ٦(
 ). ب-أ/٢٢٧ل(امللخص يف احلكمة واملنطق، للرازي) ٧(
،  دراسة ٣١٣، ٢٣٣،  القضاء والقدر٩/٣٨٨، ٩/٢٧١، املطالب العالية)أ/٨٤ل/٢(اية العقول: وانظر). ب/٧٢ل/٢(اية العقول)٨(

 . ٢/٤٤٥،  ٢/٣٤٨در من كتاب املطالب العاليةوحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والق
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  . )١()إن حتسني العقل وتقبيحه باطل، ال عربة به، وال التفات إليه يف أفعال اهللا تعاىل، ويف أحكامه(:ويقول

إن حتسني العقل وتقبيحه ال جيري يف أفعال اهللا تعاىل ويف أحكامه، فوجب أن ال يقبح من اهللا تعـاىل  (:ويقول
  .)٢()شيء

ا أوضحنا بتوفيق اهللا تعاىل أن حسن األشياء وقبحها، ووجوا وحرمتها وإباحتها، إمنـا تثبـت   ومل(: ويقول
بالشرع، فظاهر بين أنه ال جيوز وصف األفعال ذه األحكام قبل ورود الشرع، وخيرج من مضمونه أنه ال جتب معرفة 

  .)٣()اهللا تعاىل، وال شكر املنعم قبل ورود الشرع

زي من التحسني والتقبيح، يأيت عرض األدلة اليت استدل ا على مذهبه، وموقفه مـن  وبعد عرض موقف الرا
  :املعتزلة واستدالالم، وذلك فيما يلي

  :أدلة الرازي العقلية على نفي التحسني والتقبيح العقليني: أوالً
قرر فيه أن فعل اعتمد الرازي يف نفي التحسني والتقبيح على مسلكه املشهور الذي  :دليل الداعي املرجح - ١

العبد غري اختياري، وما ليس بفعل اختياري ال يكون حسنا وال قبيحا عقالً باالتفـاق؛ ألن القـائلني   
باحلسن والقبح العقليني يعترفون بأنه إمنا يكون كذلك إذا كان اختياريا وقد ثبت أنه اضـطراري فـال   

وعلى . إما اضطرارية، وإما اتفاقية. ال العبادإن أفع(:يقول الرازي. )٤(يوصف حبسن وال قبح على املذهبني
إن صدور الفعل عند حصول القدرة : بيان املقدمة األوىل. التقديرين فالقول باحلسن والقبح العقليني باطل

والداعي إما أن يكون واجبا أو ال، فإن كان واجبا كان فعل العبد اضـطراريا؛ ألن حصـول القـدرة    
لزم التسلسل، وإذا كان كذلك فعند حصوهلما يكون الفعل واجبا، وعندما ال والداعي ليس بالعبد، وإال 

وأما إن مل يكن حصول الفعل عنـد  . يكونان حاصلني كان الفعل ممتنعا، فكان االضطرار الزما ال حمالة
حصول القدرة والداعي واجبا، فإما أن يتوقف رجحان الفعل على الترك على مرجح أو ال يتوقف، فإن 

. وإال عاد الكالم األول ولزم التسلسل. ف كان حصول ذلك الفعل عند حصول ذلك املرجح واجباتوق
وأما إن مل يتوقف . وإذا كان واجبا عاد القول بأن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي اضطراري

ا الرجحان رجحان الفعل على الترك على مرجح، كان رجحان الفعل اتفاقيا، مبعىن أنه اتفق حصول هذ
فثبت أن أفعال العباد إما اضطرارية وإما اتفاقية، وإذا . ال ملؤثر أصالً، فال يكون ذلك الرجحان من العبد

أما على قولنا فظاهر، وأما على قـول  . كان كذلك وجب أن يكون القول باحلسن والقبح العقلي باطالً

                                           

 . ٨/١٠٠املطالب العالية: ، وانظر٨/٩٩املطالب العالية )١(
 .  ٣٩٥، أسرار الترتيل وأنوار التأويل٩٦املعامل يف أصول الدين: وانظر. ٥٢املعامل يف أصول الفقه )٢(
  ).١٣٦ص٧ج٣مج(التفسري الكبري: وانظر. ١٩٦اإلشارة يف علم الكالم) ٣(
 . ٢/٣٤٢مفتاح دار السعادة) ٤(
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، وعند فقـدان االختيـار ال يبقـى احلسـن     املعتزلة فألن كل واحدة من هاتني احلالتني ينايف االختيار
   .)١()والقبح

لو قبح شيء لقبح إما من اهللا تعاىل أو مـن العبـد،    (:وقد ذكر الرازي هذا الدليل بصيغة أخرى فقال
والقسمان باطالن، فالقول بالقبح باطل، أما إنه ال يقبح من اهللا شيء فمتفق عليه، وأما إنه ال يقبح مـن  

عن العبد صادر عنه على سبيل االضطرار، ملا بينا أنه يستحيل صدور الفعل عنه إال  العبد؛ فألن ما يصدر
إذا أحدث اهللا تعاىل الداعي فيه إىل ذلك الفعل، ومىت أحدث اهللا تعاىل الداعي فيه كان الفعل واجبـا،  

  . )٢()وباالتفاق ال يقبح من املضطر شيء

من الكفار والفساق أم يكفرون ويفسقون، فكان صدور أن اهللا تعاىل علم : (وتقريره: علم اهللا السابق - ٢
اإلميان والطاعة منهم حماالً، مث إنه أمرهم باإلميان والطاعة وهذا األمر ال يفيدهم إال استحقاق العقـاب،  

  .)٣()فثبت أن توقيف أفعال اهللا تعاىل وأحكامه على احلسن والقبح باطل

لو : إن من صور الرتاع قبح تكليف ما ال يطاق، فنقول(:وقد ذكر الرازي هذا الدليل بصيغة أخرى فقال
كان قبيحا ملا فعله اهللا تعاىل، وقد فعله، بدليل أنه كلف الكافر باإلميان مع علمه بأنه ال يؤمن، وعلمه بأنه 
 مىت كان كذلك كان اإلميان منه حماالً؛ وألنه كلف أبا هلب باإلميان، ومن اإلميان تصديق اهللا تعاىل يف كل

ما أخرب عنه، ومما أخرب عنه أنه ال يؤمن، فقد كلفه بأنه يؤمن بأنه ال يؤمن وهو تكليـف اجلمـع بـني    
  . )٤()الضدين

ثبت أنه سبحانه وتعاىل خالق كل شيء، فيلزم أن ال يكون شيء مـن  (:يقول لكل شيء، ألألألألخلق اهللا  - ٣
  . )٥()هللا ذلك الفعلأفعاله قبيحا؛ ألنه لو كان شيء من أفعاله قبيحا لوجب أن ال خيلق ا

ليس كل ما قبح منا يف العرف قبح من اهللا تعاىل أال ترى أن رجالً زين إماءه وعبيده وبالغ يف حتسني (أنه  - ٤
صورهن، مث بالغ يف تقوية الشهوة فيهم وفيهن، مث مجع بني الكل وأزال احلائل واملانع، فإن هذا باالتفاق 

 . )٦()حسن من اهللا تعاىل وقبيح من كل اخللق

  

                                           

 . ٥٨-١/٥٥احملصول يف علم األصول: وانظر. دار اجليل. ، ط٢٣٨-٢٣٧األربعني) ١(
: وانظـر . ٢٠٣مكتبة دار التراث، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل. ، ط٤٨٠-٤٧٩كتاب احملصل، )٢(

 ).  ٢٠٥ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري
 . ٩٥ أصول الدينمعامل) ٣(
 .٢٠٢مكتبة دار التراث، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل. ، ط٤٧٩كتاب احملصل، )٤(
  ).١٢٦ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري:وانظر. ٦١املسائل اخلمسون) ٥(
 ).  ٥٦ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري) ٦(
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  :أدلة الرازي النقلية على نفي التحسني والتقبيح العقليني: ثانيا
��m�����e���d��c��b��a��`��_��~���}��|��{��z��y��x��w��v����u:استدل الرازي بقوله تعاىل -١

��w��v��u��t��s��rq���p��o��n��ml��k��j��i��h���g��fl اعلم  (:، فقال٥٤: األعراف
دلت هذه اآلية على (: ، وقال)١()آلية أنه حيسن منه أن يأمر عباده وأن يكلفهم مبا شاءأنه تعاىل بين يف هذه ا

�m���o��n:أن القبيح ال جيوز أن يقبح لوجه عائد إليه، وأن احلسن ال جيوز أن حيسن لوجه عائد إليه؛ ألن قوله

���q���p���rl قبح لوجه عائد إليه ملا صح من يفيد أنه تعاىل له أن يأمر مبا شاء كيف شاء، ولو كان القبيح ي
اهللا أن يأمر إال مبا حصل منه ذلك الوجه، وال أن ينهي إال عما فيه وجه القبح، فلم يكن متمكنا من األمر 

  .)٢()والنهي كما شاء وأراد، مع أن اآلية تقتضي هذا املعىن
��m�Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê���ÞÝ��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö:كما استدل بقوله تعاىل -٢

���â��á��à�����ßl قوله تعاىل(: ، فقال ٥١: الشورى:�m�ÞÝ��Ü���Û��Ú�l  يعين فيـوحي   ٥١: الشـورى ،
ذلك امللك بإذن اهللا ما يشاء اهللا، وهذا يقتضي أن احلسن ال حيسن لوجه عائد عليه، وأن القبيح ال يقـبح  

من غري ختصيص، وأن ينهى عما يشاء من غري ختصيص، إذ لـو مل  لوجه عائد إليه، بل هللا أن يأمر مبا يشاء 
  . )٣() ٥١: الشورى �m�ÞÝ��Ü�l:يكن األمر كذلك ملا صح قوله

، ١٦٥: النساء ��m��~���}��|��{��z��yx��w��v��u��t��s���r��q��p��o��nl:وبقوله تعاىل -٣
��m��q:ألن قوله: ثبت إال بالسمع؛ قالوااحتج أصحابنا ذه اآلية على أن وجوب معرفة اهللا تعاىل ال ي(:فقال

x��w��v��u��t��s���r �lيدل على أن قبل البعثة يكون للناس حجة يف ترك الطاعـات  ١٦٥: النساء ،
��m��Å��Ä����Ã��Â:، وقوله١٥: اإلسـراء  ��m��À��¿�����¾��½��¼��������»��ºl:والعبادات، ونظريه قوله تعاىل

Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ����Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ðl ٤()١٣٤: طه(. 
©����m��¼��»��º��¹¸��¶��������µ��´��³��²��±��°��¯����®���¬��«��ª:تعاىلوبقوله  -٤

��È��Ç�����������Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾½l  واعلـم أن أصـحابنا    (:، فقال١٣٠: األنعـام
، على أنه ١٣٠: األنعام��m�����µ��´��³��²��±��°��¯����®���¬���¸��¶ �l:يتمسكون بقوله تعاىل

ال حيصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع؛ فإنه لو حصل الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع مل 
  .  )٥()يكن هلذا التعليل والذكر فائدة

                                           

 ). ١٢٦ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري )١(
 ).١٢٤ص١٤ج٥مج(كبريالتفسري ال)٢(
 ). ١٩٠ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١١٠ص١١ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٩٦ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٥(
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�m��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â:تعـاىل  وبقوله -٥

Õl ال أصحابنا اآلية تدل على أن الوجوب ال يتحقـق إال بالشـرع إذ لـو حتقـق     ق(:، فقال١٣٤: طه
  .)٢()قبل جميء الشرع لكان العقاب حاصالً قبل جميء الشرع )١(]الوجوب[

 :موقف الرازي من مذهب املعتزلة يف مسألة التحسني والتقبيح: ثالثًا
احلسن والقبح (:أبطل قوهلم واستدالالم، فقالبين الرازي موطن اخلالف بينه وبني املعتزلة يف هذه املسألة، و

وقد يراد ما قد يراد ما مالئمة الطبع ومنافرته، وكون الشيء صفة كمال أو نقصان، ومها ذين املعنيني عقليان، 
  .)٣()كون الفعل موجبا للثواب والعقاب واملدح والذم، وهذا املعىن شرعي عندنا خالفًا للمعتزلة

الصاحل عندنا كل ما أمر اهللا به صار صاحلًا بأمره، ولو ى عنه ملا كان صاحلًا، فليس الصالح  العمل:(وقال 
ذلك من صفات الفعل، ويترتب عليه األمر والنهي، فالصدق عمل : والفساد من لوازم الفعل يف نفسه، وقالت املعتزلة

والقبح يترتب على األمر والنهي، وعندهم األمر صاحل يف نفسه ويأمر اهللا به لذلك، فعندنا الصالح والفساد واحلسن 
اهللا تعاىل ال يأمر إال مبا يكون حسنا يف ذاته، وال ينهي إال عما (،  فمذهبهم أن )٤()والنهي يترتب على احلسن والقبح

  .)٥()يكون قبيحا يف ذاته، وذلك بناًء على حتسني العقل وتقبيحه وهو باطل

قبل ورود الشرع، وخيرج مـن  ] حلسن والقبح والوجوب واحلرمة واإلباحةبا[ال جيوز وصف األفعال  (:وقال
وقد ذهبت املعتزلة إىل وجوب شكر املـنعم  ..مضمونه أنه ال جتب معرفة اهللا تعاىل، وال شكر املنعم قبل ورود الشرع

  .)٦()عقالً

يف نفسه صالحا وحسـنا،  حيسن منه أن يأمر عبيده مبا شاء كيف شاء، فال يعترب منه كونه (اهللا تعاىل : وقال
التكاليف إمنا وردت لكوا يف أنفسها مصاحل وهذا هـو قـول   : من قال(ومن املتكلمني . )٧()وهذا قول أهل السنة

  . املعتزلة

  

                                           

 !، ولعل الصواب ما أثبته)العقاب(يف مجيع النسخ ) ١(
، )٧٤ص٢٧ج٩مـج (، )١٦٨-١٦٧ص١٧ج٦مج(،)٢١١ص٥ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٣٨ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
 . ١٩٦، اإلشارة يف علم الكالم)٦٤ص٣٠ج١٠مج(،)٢٧٣ص٢٧ج٩مج(
: وانظـر . ٢٠٢مكتبة دار التراث، حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين وبذيله كتاب تلخيص احملصل. ، ط٤٧٩-٤٧٨كتاب احملصل، )٣(

 . ٥٤-١/٤٨دار اجليل، احملصول يف علم األصول. ، ط٢٣٧، األربعني١٦١-١٥٩اإلشارة يف علم الكالم
 ). ٣٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٥٦ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٥(
 . ، بتصرف١٦٩اإلشارة يف علم الكالم) ٦(
 ).١٣٥ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٧(
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أما على القول األول فوجه وجوب بعض األعمال وحرمة بعضها جمرد أمر اهللا مبا أوجبه : إذا عرفت هذا فنقول
  .)١()على القول الثاين فوجه وجوا هو كوا يف أنفسها مصاحل وأما....ويه عما حرمه

�m��B��A: وقد رد الرازي على املعتزلة يف قوهلم بالتحسني والتقبيح العقليني، فقال عند تفسريه لقوله تعاىل

���Q����P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��Cl قالـت املعتزلـة  (،  ٣ - ١: العصر :
بالصاحلات تنبيه على أن وجه حسنها ليس هو األمر على ما يقوله األشعرية، لكن األمر إمنا ورد لكوا  تسمية األعمال

بأن اهللا تعاىل وصفها بكوا صاحلة، ومل يبين أا صاحلة : يف أنفسها مشتملة على وجوه الصالح، وأجابت األشعرية
  . )٢()بسبب وجوه عائدة إليها أو بسبب األمر

}��|���{��~�����¡��¢��£��¤��¥¦��§��¨��©�����m��°��¯��®¬��«��ª:سريه لقوله تعاىلوقال عند تف

��É��È��Ç��������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»º��¹��¸���¶��µ��´���³��²��±l ــراف : األع

 ى عنه لكونه مشتمالً للمعتزلة أن حيتجوا ذه اآلية على أن الشيء إمنا يقبح لوجه عائد إليه، مث إنه تعاىل (،٢٩ – ٢٨
، إشارة إىل أنه ملا كان ذلك موصوفًا يف نفسه ٢٨: األعـراف ��m¬��«��ª���©��¨ �l:على ذلك الوجه؛ ألن قوله تعاىل

بكونه من الفحشاء امتنع أن يأمر اهللا به، وهذا يقتضي أن يكون كونه يف نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق األمر والنهي 
  . لوببه وذلك يفيد املط

حيتمل أنه ملا ثبت باالستقراء أنه تعاىل ال يأمر إال مبا يكون مصلحة للعباد وال ينهي إال عما يكـون  : وجوابه
  .)٣()مفسده هلم فقد صح هذا التعليل هلذا املعىن

��¸����mº��¹:وكذلك هلم أن حيتجوا بقوله تعاىل �¶ �lيدل على أن الشيء يكون يف نفسه (، فإنه ٢٩: األعراف
ا لوجوه عائدة إليه يف ذاته، مث إنه تعاىل يأمر به لكونه كذلك يف نفسه، وذلك يدل أيضا على أن احلسـن إمنـا   قسطً

  .)٤()ما سبق ذكره: وجوابه. حيسن لوجوه عائدة إليه

��m���Ò:كما رد على املعتزلة يف قوهلم بالوجوب العقلي على العبد قبل الشرع،  فقال عند تفسريه لقوله تعاىل
Ô��Ó������������Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õl العقوبة بأن آياتـه   )٥()علل استحقاق(إنه تعاىل (، ٣١: اجلاثية

                                           

 ). ١٣٥ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري) ١(
 ). ٨٩ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٥٦ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ).٥٧ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
 .  ٢٧/٢٧٣املطبعة البهية. ، ط٥/٥٩٥املطبعة األمريية. ، والتصحيح من ط)علل أن استحقاق: (يف األصل املعتمد عليه) ٥(



- ٦٥٣  - 

 

استحقاق العقوبة ال حيصل إال بعد جميء الشرع، وذلك يدل )١()أن(تليت عليهم فاستكربوا عن قبوهلا، وهذا يدل على 
  .)٢()وله املعتزلة من أن بعض الواجبات قد جيب بالعقلعلى أن الواجبات ال جتب إال بالشرع، خالفًا ملا يق

يقولون إن األمر الفالين قبيح منا فوجب أن يكون قبيحا (وقد بين الرازي أن املعتزلة مشبهة يف األفعال، فهم 
  .)٤()فإن اهللا له أن يفعل ما يريد..ال حيكم على اهللا العقل(وأنكر عليهم ذلك، مبينا أن   ،)٣()من اهللا

جل جناب اجلالل عن أن يوزن مبيزان االعتزال، وهو سبحانه وتعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما (:ول الرازييق
تعاىل مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال اخللق فقد تقبح أشـياء  (، فاهللا )٥()يريد، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

س كل ما يقبح من اخللق وجب أن يقبح من احلـق، وـذا   لي(، و)٦()من العباد وال تقبح تلك األشياء من اهللا تعاىل
ال تقاس أفعاله على أفعالنا،  (فـ، )٧()الطريق وجب أن يبطل كلمات املعتزلة يف أن ما قبح منا وجب أن يقبح من اهللا

    . )٨()وذلك يبطل االعتزال بالكلية، وال أحكامه على أحكامنا

ثيث لنفي التحسني والتقبيح العقليني بكل ما أويت مـن قـوة،   بقي أن أشري إىل أن الرازي ومع سعيه احل
  :وهجومه على املعتزلة وانتقاده لقوهلم إال أنك جتده

 ]زعـم [يعرض كالً من املذهبني مذهب أصحابه األشاعرة، ومذهب املعتزلة مصدراً قوهلم بلفـظ  - ١
بـت إال بالشـرع،   زعم أصحابنا أن احلسن والقـبح ال يث ( :يقول املشعر برفضه هلا مجيعا، حيث

  .)٩()وزعمت املعتزلة أن احلسن إمنا حيسن لوجه عائد إليه، والقبيح إمنا يقبح لوجه عائد إليه

، وأن كون الشيء يف نفسـه مصـلحة أو   يعترف بأن ظواهر بعض اآليات تدل على قول املعتزلة - ٢
�:ه تعـاىل حيث يقول عند تفسريه لقوللكنه يستشكل ذلك، ، مفسدة أمر ثابت لذاته ال بالشرع

m��c��b���a��`������_�����~��}|��{��zl اعلم أن الناس قد اختلفوا يف أنه تعاىل إذا  (،٣٢: اإلسراء
أمر بشيء أو ى عن شيء فهل يصح أن يقال إنه تعاىل إمنا أمر بذلك الشيء أو ى عنه لوجه عائد 

وقال املنكرون لتحسني العقـل   األمر كذلك،: فقال القائلون بتحسني العقل وتقبيحه! إليه، أم ال؟

                                           

 .  ٢٧/٢٧٣املطبعة البهية. ، ط٥/٥٩٥املطبعة األمريية. ساقطة من األصل املعتمد عليه، والتتمة من ط) ١(
 ). ٤١ص١٣ج٥مج( الكبريالتفسري: ، وانظر)٢٧٣ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٤١ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٧٨ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٣٠ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري) ٤(
 ). ٢٣٧ص٢ج١مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٤٧ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ٢٢٦ص١ج١مج(التفسري الكبري)٦(
، دراسة ٢٤٧،  القضاء والقدر٩/٢٩٠، املطالب العالية)٥٦ص٢٠ج٧مج(تفسري الكبريال: ، وانظر)١٤٧ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٧(

 .  ٢/٣٦٤وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية
 .   ٢/٣٦٨، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية ٢٤٩، القضاء والقدر٩/٢٩٣املطالب العالية )٨(
 ). أ/٥٨ل/٢(اية العقول) ٩(
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احتج القائلون بتحسني العقل وتقبيحه على صحة قوهلم ذه اآلية، ]و.[ليس األمر كذلك: وتقبيحه
إنه تعاىل ى عن الزنا، وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة، فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة : قالوا

كونه فاحشة وصف : و حمال، فوجب أن يقالعن كونه منهيا عنه، وإال لزم تعليل الشيء بنفسه وه
حاصل له باعتبار كونه زنا، وذلك يدل على أن األشياء حتسن وتقبح لوجوه عائدة إليها يف أنفسها، 

وهـذا  .  ويدل أيضا على أن ي اهللا تعاىل عنها معلل بوقوعها يف أنفسها علـى تلـك الوجـوه   
ء يف نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته إن كون الشي: االستدالل قريب، واألوىل أن يقال

ال بالشرع، فإن تناول الغذاء املوافق مصلحة، والضرب املؤمل مفسدة، وكونه كذلك أمر ثابت 
تكاليف اهللا تعاىل واقعة على وفق مصـاحل العـامل يف   : بالعقل ال بالشرع، وإذا ثبت هذا فنقول

كالت هائلة، ومباحث عميقة نسأل اهللا التوفيق املعاش واملعاد، فهذا هو الكالم الظاهري وفيه مش
  .)١()لبلوغ الغاية فيها

يعرض قول املعتزلة يف التحسني والتقبيح العقليني، والوجوب العقلي على العبد دون أدىن اعتـراض   - ٣
 !. )٣(، خمالفًا بذلك عادته)٢(عليه

 ]زعم[راً له بلفظيعرض مذهب أصحابه األشاعرة يف قوهلم بعدم الوجوب العقلي على العبد مصد - ٤
��m��}����|��{��z��y��x��wv��u��t��s��r:املشعر برفضه له، حيث يقول عند تفسريه تعـاىل 

��£��¢�������¡�����������~l ذه اآلية من زعم أن معرفة اهللا تعاىل ال جتب إال بالسمع، (، ٨: احلديد احتج
لمنا أن استحقاق الذم ال حيصل إال عند ألنه تعاىل إمنا ذمهم بناء على أن الرسول يدعوهم، فع: قال

  .)٤()دعوة الرسول

، ويقرر )٥( يضعف مذهب أصحابه األشاعرة يف قوهلم بعدم الوجوب العقلي على العبد قبل الشرع - ٥
لو نفينا الوجـوب العقلـي لزمنـا نفـي الوجـوب      (، فـ)٦()العقل هو رسول اهللا إىل اخللق(أن 

                                           

 ).  ٢٥٧ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٩٨-١٩٧ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٢٢ص٢٠ج٧مج(،)٢٠٣ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: انظر) ٢(
-١٠٠ص١٠ج٤مـج (التفسـري الكـبري  : انظـر  أن يضع قـول املعتزلـة مث يـرد عليـه،     -١وقد جرت عادته يف التفسري) ٣(

أو يضـع أحـد    -٢). ١٦٢-١٦١ص٢٦ج٩مـج (،)٢٢٣-٢٢٢ص١٦ج٦مج(،)١٢٦ص١٤ج٥مج(،)٤١ص١٣ج٥مج(،)١٠١
ــولني ــاعرة  -الق ــد األش ــحاب(أقص ــة )األص ــده،  -، واملعتزل ــاين بع ــول الث ــردف الق ــر مث ي ــري : انظ التفس

 ).  ٢١ص٢٧ج٩مج(،)١٣٥ص١٤ج٥مج(،)١٩٧ص١٣ج٥مج(،)٥٨-٥٤ص٢ج١مج(،)٢٢٧ص١ج١مج(الكبري
 ). ٢١٧ص٢٩ج١٠مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ١٧٣-١٧٢ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري: انظر) ٥(
 ).١٧٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٦(
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العقل (، ١٥: اإلسـراء  ��m��À��¿�����¾��½��¼��������»��ºl:تعاىليقول عند تفسريه لقوله  ،)١()!الشرعي
  . )٢()وما كنا معذبني حىت نبعث رسول العقل: هو الرسول األصلي، فكان معىن اآلية

، وأن !يقرر بأن اهللا سبحانه حكيم ال يأمر إال مبا هو أصلح وأحسن، وال يهمل جزاء املسـتحقني  - ٦
�m��Å: حيث يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل ! دار الثواب التكليف ال حيسن إال إذا كان هناك

���×��Ö��Õ�������Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ�����Ë��Ê��É��È��Ç��Æl أن : املعــىن(، ١١: النســاء
قسمة اهللا هلذه املواريث أوىل من القسمة اليت متيل إليها طباعكم؛ ألنه تعاىل عامل جبميع املعلومـات،  

وأنه حكيم ال يأمر إال مبا هـو األصـلح   املواريث من املصاحل واملفاسد،  فيكون عاملًا مبا يف قسمة
ومىت كان األمر كذلك كانت قسمته هلذه املواريث أوىل من القسمة اليت تريدوا، وهذا  األحسن،

  . )٣()٣٠: البقرة ��m��_���^��]��\��[��Zl:نظري قوله للمالئكة

أمـا قولـه   (، ١٨: النـور  ��m��¾��½��¼��Ä��Ã��Â��Á��À¿l:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 
، فاملراد من اآليات ما به يعرف املرء ما ينبغي ١٨: النور m��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼l:تعاىل

أن يتمسك به، مث بين أنه لكونه عليما حكيما يؤثر مبا جيب أن يبينه وجيب أن يطاع ألجل ذلـك؛  
فه؛ ألنه قد يأمر مبا ال ينبغي، وألن املكلف إذا أطاعه فقد ألن من ال يكون عاملًا ال جيب قبول تكلي

وأما من كان عاملًا لكنه ال يكون حكيما فقـد  ال يعلم أنه أطاعه، وحينئذ ال يبقى للطاعة فائدة، 
يأمره مبا ال ينبغي، فإذا أطاعه املكلف فقد يعذب املطيع، وقد يثيب العاصي، وحينئذ ال يبقـى  

ا كان عليما حكيما فإنه ال يأمر إال مبا ينبغي وال يهمل جزاء املسـتحقني  وأما إذ للطاعة فائدة،
  .)٤()فلهذا ذكر هاتني الصفتني وخصهما بالذكر

إن إعطاء القدرة واآللة والعقل بدون التكليف واألمر بالطاعة والنهي عن املفاسد يقتضي (:ويقول
والتكليـف ال  فإذًا ال بد من التكليف،  ،كونه تعاىل راضيا بقبائح األفعال، وذلك ال يليق حبكمته

  . )٥(!)حيسن وال يليق بالكرمي الرحيم إال إذا كان هناك دار الثواب والبعث والقيامة

: يقر بأن الشرائع موافقة للفطر، وأن العقول تدل على صحتها، حيث يقول عند تفسريه لقوله تعاىل - ٧
�mG��F��E��D��C���B��A �lقوله(، ٣٩: اإلسراء:��m�A�l إشارة إىل كل ما تقـدم   ، ٣٩: اإلسراء

العقول تدل على صـحتها،  ...أن..ذكره من التكاليف ومساها حكمة، وإمنا مساها ذا االسم، لـ

                                           

 ).١٧٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)١(
 ). ٧٣ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٧٣ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢١٨ص٩ج٣مج(التفسري الكبري) ٣(
 ).  ١٨٢-١٨١ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٣٤ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري )٥(
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فاأليت مبثل هذه الشريعة ال يكون داعيا إىل دين الشيطان، بل الفطرة األصلية تشهد بأنه يكون داعيا 
 .)١()إىل دين الرمحن

املـراد أن هـذا   ( ،٨٦: ص ��m��X����������W����V���U�����T����S��R��Q���P��O��Nl:لقوله تعاىلويقول عند تفسريه 
الذي أدعوكم إليه دين ليس حيتاج يف معرفة صحته إىل التكلفات الكثرية، بل هو دين يشهد صريح 

فثبت ..بدائه العقول وأوائل األفكار شاهدة بصحتها.. أصول... العقل بصحته، فإين أدعوكم إىل 
أين لست من املتكلفني يف الشريعة اليت أدعو اخللق إليها، بل كل عقل سليم وطبع مستقيم فإنه يشهد 

  .  )٢()بصحتها وجاللتها، وبعدها عن الباطل والفساد

نفس الكـذب عنـد   (: يقر بالتحسني والتقبيح العقليني، والوجوب العقلي على العبد، حيث يقول - ٨
أنه ..اعلم  (:،  ويقول)٤()القول بوجود اإلهلني قول مستقبح يف العقول(: ، ويقول)٣()العقالء قبيح

���m��j:، ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل)٥()األصنام..يقبح من اإلنسان العاقل أن يشتغل بعبادة � i� � h

��y��x���w��v��ut��s���r��q��p��o��n���m��l��kl أنا على القول باحلسن (،٥: البينة
لست أنا اآلمر للعبادة فقط، بل عقلك أيضا يأمرك؛ ألن : كأنه تعاىل يقول: ، نقولوالقبح العقليني

  . )٧()!اإلنعام واجبة يف العقول )٦()إليك  اية(النهاية يف التعظيم ملن أوصل 

من خالف األمور الـيت ال  (إىل أن قال بقول املعتزلة صراحة يف الوجوب العقلي على العبد، فقرر أن - ٩
��m��r��q��p����o����n��m:،  فقوله تعاىل)٨()!ن الرسل يستحق اإلهالك من غري بعثةتفتقر إىل بيا

��t��sl  ا بوجوب األشياء وتركوه ال يكونون : معناه(، ٦: يـسأن اهللا تعاىل لو خلق يف قوم علم
 .)٩()!غافلني، فال يتوقف تعذيبهم على بعثة الرسل

                                           

 ). ٢١٤ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري) ١(
، )١٠ص١٨ج٦مـج (، )٧ص١٣ج٥مـج (التفسـري الكـبري  : وانظـر . ، بتصـرف يسـري  )٢٣٦ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري )٢(
 ). ٢١٦ص٢٤ج٨مج(
، )١٢٩ص٦ج٢مــــج(التفســــري الكــــبري: ، وانظــــر)١٧١ص٢٩ج١٠مــــج(التفســــري الكــــبري) ٣(
-٢١٥ص١٧ج٦مـج (،)٢٠١ص١٦ج٦مـج (،)٢٩-٢٨ص١٥ج٥(،)١٣٢ص١١ج٤مج(،)٣٧ص١٠ج٤مج(،)٢٤ص١٠ج٤مج(

، )٣٢ص٣٢ج١١مـج (، )٢٣٤ص٣٠ج١٠مـج (، )١٣٦-١٣٥ص٢٦ص٩مـج (، )٥٨ص٢٥ج٩ج(، )٤١ص١٩ج٧مج(،)٢١٦
 ). ١١٢ص٣٢ج١١مج(
 ). ٤٨-٤٧ص٢٠ج٧مج(التفسري الكبري )٤(
 ). ٨٤ص٢٠ج٧مج(،)١٠ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري: وانظر). ٩٢ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري )٥(
 . ٨/٦٤٢األستانة. ، والتصحيح من ط)إليك أن اية: (يف األصل املعتمد عليه) ٦(
 ). ٢٠٣ص٤ج٢مج(،)١٥٧ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: ، وانظر)٤٤ص٣٢ج١١مج(التفسري الكبري)٧(
 ). ٤٣ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٨(
 ). ٤٣ص٢٦ج٩مج(التفسري الكبري)٩(
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والتقبيح على ضوء عقيـدة أهـل   نقد موقف الرازي من التحسني : املطلب الثاين
 .السنة واجلماعة

وافق الرازي احلق من حيث اجلملة يف ترتيب الثواب والعقاب على ورود الشرع، ونفي ترتيبه علـى جمـرد   
  :العقل، وتقديسه اهللا تعاىل عن أن تقاس أفعاله على أفعال خلقه، إال أنه حاد عن احلق وخالفه يف أمور جمملها ما يلي

املدح أو الذم عاجالً للحسن أو القبح بالعقل، فإن هذا ليس بصحيح، إذ مدح العقالء منعه ترتيب  -١
ملؤثر الكمال واملتصف به، وذمهم ملؤثر النقص واملتصف به أمر عقلي فطـري وإنكـاره يـزاحم    

  )١(!املكابرة

  . منعه حتسني العقل وتقبيحه -٢

  . ضافة الفعل إىل األمر والنهينفيه صفات الفعل الذاتية، وزعمه أن احلسن والقبح ليس إال إ -٣

  .  إثباته شرعا حمضا مبنيا على حمض املشيئة ليس فيه مالئمة وال منافرة وال كمال وال نقصان -٤

  . نفيه احلسن والقبح يف حق اهللا تعاىل -٥

  !تقريره بأن القبيح يف حق اهللا هو املمتنع لذاته، وأن كل ما يقَدر إمكانه من األفعال فهو حسن -٦

نه جيوز على اهللا تعاىل أن يأمر بأي شيء وينهى عن أي شيء، وعلى هذا فيجوز عنـده أن  زعمه بأ -٧
  !!يأمر الرب بالكفر والشرك، وينهى عن اإلميان والتوحيد

زعمه بأنه جيوز على اهللا تعاىل أن يثيب أو يعاقب أي شخص كان، وعلى هذا فيجوز عنده أن يثيب  -٨
  !!ن التقي املوحد أبد اآلبادالرب الكافر واملشرك، ويعاقب املؤم

اضطرابه وتناقضه يف مسألة التحسني والتقبيح العقليني والوجوب العقلي على العبد قبل الشرع، فهو  -٩
بني مثبت له وناف .  

تأثره باملعتزلة يف قوهلم بالوجوب العقلي على العبد قبل الشرع، وحصول الثواب والعقاب قبـل    -١٠
  !قيام احلجة الرسالية على الناس

  :   الرد عليه من وجوه -بعون اهللا-وسيكون 

                                           

 . ١/٤٨١ئل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه، مسا٢/٣٦٢مفتاح دار السعادة: انظر) ١(
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يف بيان بطالن ما ذهب إليه الرازي من نفيه لصفات الفعل الذاتية، وزعمه بأن : الوجه األول
  : احلسن والقبح ليس إال إضافة الفعل إىل األمر والنهي

ومبا أمر به بني فعل وفعل، بل سبق البيان بأن الرازي نفى احلسن والقبح العقليني، ومل يفرق فيما خلقه اهللا،   
زعم أنه ليس يف نفس األمر حسن وال قبيح، وال صفات توجب ذلك، واستثىن ما يوجب اللـذة واألمل، أو املنفعـة   
واملضرة، وهي يف حق اهللا حمال، فنفى احلسن والقبح يف أفعاله تعاىل، وأثبت شرعا حمضا مبنيا على حمض املشيئة، وعند 

هذا حسن من الرب فعله، وهذا يرته عنه بل : يفرق بني ممكن وممكن من مجيع األجناس، أي يقولذلك مل ميكنه أن 
  .    )١(!جيوز عنده أن يفعل كل ممكن مقدور، كما جيوز أن يأمر بأي شيء، وينهى عن أي شيء

يضا للمعقول وهذا القول ولوازمه قول باطل خمالف للكتاب والسنة وإلمجاع السلف والفقهاء، مع خمالفته أ 
 ،٢٨: األعـراف  �m��µ��´���³��²��±��°��¯��®¬��«��ª���©��¨l: فقال. الصريح؛ فإن اهللا نزه نفسه عن الفحشاء

��m��»��º�������¹��¸��¶��µ��´��³��²��±:كما نزه نفسه عن التسوية بني اخلري والشـر، فقـال تعـاىل   

��Ä��Ã��Â���Á��À¿��¾��½��¼l وقـال   ٢١: اجلاثية  ،:��m¾��������Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Á���������À��¿l 

وعلـى   ،٢٨: ص �m��a���������������`��_��^���]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��Tl: ، وقال ٣٦ - ٣٥: القلم
قول الرازي النايف لصفات الفعل الذاتية، وللتحسني والتقبيح العقلي،ال فرق يف التسوية بني هؤالء وهـؤالء، وبـني   

  !        ضهم على بعض، وليس ترتيهه عن أحدمها بأوىل من ترتيهه عن اآلخر وهذا خالف املنصوص واملعقولتفضيل بع

�m���y��x��w��v��u��t��s���r��q��pأنـه   غكما أخرب سبحانه عن رسوله 

� � zl ا حيل هلم، ، وحقيقة ذلك عند الرازي أنه يأمرهم مبا يأمرهم، وينهاهم عما ينهاهم، وحيل هلم م ١٥٧: األعراف
وحيرم عليهم ما حيرم عليهم، فليس يف نفس األمر عنده ال معروف وال منكر وال طيب وال خبيث إال أن يعرب عن ذلك 

  !  )٢(مبا يالئم الطباع، وذلك ال يقتضي عنده كون الرب حيب املعروف ويبغض املنكر

  :وزيادة يف بيان بطالن هذا القول أسوق هذه اجلوانب

  :  األدلة الدالة على إثبات صفات الفعل الذاتية واحلسن والقبح العقلييف: اجلانب األول

  .وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع والفطرة والعقل

                                           

 . ٨/٩١، جمموعة الفتاوى٤٦٤-١/٤٥٩النبوات البن تيمية: انظر) ١(
 .  ٤٣٤-٨/٤٣٢جمموعة الفتاوى: انظر)٢(
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  :األدلة من الكتاب والسنة-أ

  :األدلة من القرآن الكرمي-١

، ودل على أنـه ال  دل القرآن الكرمي على حسن وقبح قد يعلم بالعقول، ويعلم أن هذا الفعل حممود ومذموم
  :ومن ذلك )١(يعذب أحدا إال بعد إرسال الرسول

¦��§��¨��©����m�����¾��½��¼��������»��º��¹¸��¶��µ��´��³��²±���°��¯��®��¬��«ª:قوله تعـاىل  -

��À��¿l ا سيئة قبيحة مذمومة قبل جميء ١٥: اإلسراءفإن اهللا أخرب عن أعمال الكفار مبا يقتضي أ ،
  .)٢(أخرب أنه ال يعذم إال بعد إرسال رسول إليهمالرسول إليهم، و

��m����g��f��e��d����c��b��a��`�����_��~��}��|��{��z��y��x:قوله تعاىل -

��j��i��hl فأخرب تعاىل أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب إلصابتهم باملصيبة، ٤٧: القصص ،
بأنه مل يرسل إليهم رسوالً، ومل يـرتل   وأنه سبحانه لو أصام مبا يستحقون من ذلك الحتجوا عليه

عليهم كتابا، فقطع هذه احلجة بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب؛ لئال يكون للناس على اهللا حجـة  
بعد الرسل، وهذا صريح يف أن أعماهلم قبل البعثة كانت قبيحة حبيث استحقوا أن يصيبوا ا املصيبة، 

وهذا هو فصل اخلطاب وحتقيق القـول يف هـذا   سل، ولكنه سبحانه ال يعذب إال بعد إرسال الر
األصل العظيم؛ أن القبح ثابت للفعل يف نفسه، وأنه ال يعذب اهللا عليه إال بعد إقامـة احلجـة   

  .)٣(بالرسالة

ــاىل - ــه تع ��m��p��o��n��m���l��k��j��i��h��g��f���e��d:قول

��z���y��x��w��v��u��t��s���r��ql فهذا صريح يف١٥٧: األعراف ، 
أن احلالل كان طيبا قبل حله، وأن اخلبيث كان خبيثًا قبل حترميه، ومل يستفد طيب هذا وخبث هذا 

أن هذا علم من أعالم نبوته اليت احتج اهللا ا على : من نفس احلل والتحرمي لوجهني اثنني، أحدمها
يف ذلك دليل؛ فإنه  أهل الكتاب، فلو كان الطيب واخلبيث إمنا استفيد من التحرمي والتحليل مل يكن

يحل هلم ما يحلل، ويحرم عليهم ما يحرم، وهذا باطل؛ فإنه ال فائدة فيه، واهللا مرته : مبرتلة أن يقال
عن مثل هذا الكالم، وهو الوجه الثاين، فثبت أنه أحل ما هو طيب يف نفسه قبل احلـل، فكسـاه   

  . )٤(بإحالله طيبا آخر فصار منشأ طيبه من الوجهني معا

                                           

 . ٤٩٤-٨/٤٩٣درءالتعارض) ١(
 . ٨/٤٩٣درءالتعارض)٢(
 . ٣٢٥-٢/٣٢٤مفتاح دار السعادة) ٣(
 .  ٢/٣٢٤ح دار السعادة، مفتا٣/١٧٩منهاج السنة: انظر) ٤(



- ٦٦٠  - 

 

��m��f��e�������d��c����b��a��`��_��~��}������|��{��z��y���x��w����v���u���t��s��r����q��p:قوله تعاىل -

��m��l�����k��j��i��h��gl ا فـواحش يف نفسـها، ال تستحسـنها    ٣٣: األعراففهذا دليل على أ ،
املشتق يدل على أنه هو العقول، فتعلق التحرمي ا لفحشها؛ فإن ترتيب احلكم على الوصف املناسب 

العلة املقتضية له وهذا دليل يف مجيع هذه اآليات اليت ذكرناها، فدل على أنه حرمها لكوا فواحش، 
وحرم اخلبيث لكونه خبيثًا، وأمر باملعروف لكونه معروفًا، والعلة جيب أن تغاير املعلول، فلو كـان  

هو معىن كونه حمرما، كانت العلة عني املعلول كونه فاحشة هو معىن كونه منهيا عنه، وكونه خبيثًا 
  .)١(وكذا حترمي اإلمث والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحرمي! وهذا حمال، فتأمله

الشرك : إن الفاحشة والقبائح واآلثام إمنا صارت كذلك بعد النهي، فهو مبرتلة من يقول: فمن قال
  !قبل ذلك إمنا صار شركًا بعد النهي، وليس شركًا

ومعلوم أن هذا مكابرة صرحية للعقل والفطرة، فالظلم ظلم يف نفسه قبل النهي وبعده، والقبيح قبيح 
يف نفسه قبل النهي وبعده، والفاحشة كذلك، وكذلك الشرك، ال أن هذه احلقائق صارت بالشرع 

  .)٢(كذلك

®��¯����m¬��«��ª���©��¨��§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{���³��²��±��°:قوله تعـاىل  -

��µ��´l فقوله٢٨: األعراف ،:��m¬��«��ª���©��¨��§ �lا يف نفسها ٢٨: األعرافدليل على أ ،
فحشاء، وأن اهللا ال يأمر مبا يكون كذلك، وأنه يتعاىل ويتقدس عنه، ولو كان كونه فاحشة إمنا علم 

ه، وهذا كالم يصان عنه آحاد العقالء، إن اهللا ال يأمر مبا ينهى عن: بالنهي خاصة كان مبرتلة أن يقال
¶���¸����m��½��¼��»º��¹:مث أكد سبحانه هذا اإلنكار بقولـه ! فكيف بكالم رب العاملني؟

��É��È��Ç��������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾l  فأخرب أنه يتعاىل عن األمـر  ٢٩: األعـراف ،
إنه أمر بالقسط ال باجلور، وبإقامـة  بالفحشاء، بل أوامره كلها حسنة يف العقول مقبولة يف الفطر؛ ف

الوجوه له عند مساجده ال لغريه، وبدعوته وحده خملصني له الدين ال بالشرك، فهذا هو الذي يأمر 
  .)٣(به تعاىل ال بالفحشاء

، ٢٨: ص ��m��a���������`��_��^���]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��Tl:قوله تعـاىل  -
قبيح يف نفسه، منكر تنكره العقول والفطر، أفتظنون أن ذلك  وهذا استفهام إنكار، فدل على أن هذا

                                           

 . ٢/٣٢٤مفتاح دار السعادة) ١(
 . السنة احملمدية. ، ط١/٢٣٤مدارج السالكني) ٢(
 . ٢/٣٢٧مفتاح دار السعادة) ٣(



- ٦٦١  - 

 

فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه، وأنه ال يليق باهللا ! يليق بنا، أو حيسن منا فعله؟
  . )١(نسبته إليه

قـام  وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به يف إهليته، وعبادة غريه معه مبا ضربه هلم من األمثال، وأ -
  !على بطالنه من األدلة العقلية، ولو كان إمنا قبح بالشرع مل يكن لتلك األدلة واألمثال معىن

وإمنا علم قبحـه  ! جيوز يف العقل أن يأمر باإلشراك به وبعبادة غريه: وعند نفاة التحسني والتقبيح 
ني الدالة على قبحـه يف  أي فائدة تبقى يف تلك األمثال واحلجج والرباه! فيا عجبا! مبجرد النهي عنه

وأي شيء يصح يف العقل إذا مل يكن فيه ! وأنه أقبح القبيح، وأظلم الظلم؟! صريح العقول والفطر؟
علم بقبح الشرك الذايت، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا األمم على 

بل نفى عنهم . وال ألباب وال أفئدةما يف عقوهلم وفطرهم من قبحه، وأن أصحابه ليست هلم عقول 
مسع القلب وبصره، فأخرب أم صم بكم عمي، وذلك وصف قلوم أا ال : السمع والبصر، واملراد

تسمع وال تبصر وال تنطق، وشبههم باألنعام اليت ال عقول هلا متيز ا بني احلسن والقبيح، واحلـق  
وا من أهل السمع والعقل، وأـم لـو رجعـوا إىل    والباطل؛ ولذلك اعترفوا يف النار بأم مل يكون

�:أمساعهم وعقوهلم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح خمالفتهم، قال اهللا تعاىل حاكيـا عنـهم  
m��È��������Ç���Æ��Å����Ä��Ã����Â���������Á��À�������¿��������¾��½l  وكم يقول هلم يف كتابه١٠: امللـك ،:��m���~��}l 

، فينبههم على ما يف عقوهلم وفطرهم من احلسن والقبـيح،   ٧٣: البقرة m���f��e��dl، ٤٤: البقرة
  . وحيتج عليهم ا، وخيرب أنه أعطامهوها لينتفعوا ا ومييزوا ا بني احلسن والقبيح واحلق والباطل

مل  وكم يف القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به، وقبح ما ى عنه، فلو
يكن يف نفسه كذلك مل يكن لضرب األمثال للعقول معىن، ولكان إثبات ذلك مبجرد األمر والنهي، 

  .)٢(دون ضرب األمثال، وتبيني جهة القبح املشهودة باحلس والعقل

©����m:لقومـه × إخبار اهللا تعاىل عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول، كقول لوط  -

��±����°��¯��®���¬��«��ª��³��²l ا كانت فاحشة عندهم قبل أن    ، ٨٠: األعراففدل على أ
ما كانت فاحشة وال قبيحة وال سيئة حىت اهم عنها؛ وهلذا قـال  : خبالف قول من يقول. ينهاهم

، وهذا خطاب   ٢٩: العنكبوت��m±��°��¯���®��¬��«��ª��©��¨ �l:هلم
  .ملن يعرفون قبح ما يفعلون، ولكن أنذرهم بالعذاب

��m��b��a��`��_���~��}��|{��z��y��x:×وكذلك قول شـعيب  

���f��e��d��cl م كـانوا عـاثني يف    ٨٥: هودا هلم أشياءهم، وأن أن ما فعلوه كان خبسبي ،

                                           

 . السنة احملمدية. ، ط١/٢٣٨مدارج السالكني) ١(
 . ٢/٣٢٥مفتاح دار السعادة: وانظر. السنة احملمدية. ، ط٢٤٠-١/٢٣٩مدارج السالكني)٢(



- ٦٦٢  - 

 

إن ظلمهم ما كان سيئة إال ملا اهم، وأنه ": اربة " األرض مفسدين قبل أن ينهاهم؛ خبالف قول 
األفعال من األكل والشرب وغري ذلك، كما يقولون يف سائر ما ت عنه قبل النهي كان مبرتلة سائر 

  .)١(الرسل من الشرك والظلم والفواحش

���m:قوله تعاىل - �i��h��g��f��e��d��c��b��a�� �`��_��^��]��\l فإنه ، ١٠ – ٨: الشمس
ن هذا الفعل الذي سبحانه إذا أهلم الفجور والتقوى، فامللهم إن مل مييز بني الفجور والتقوى، ويعلم أ

.  يريد أن يفعله هذا فجور، والذي يريد أن يفعله هذا تقوى، مل يصح منه إهلام الفجور والتقوى
���m:فقوله سبحانه �_��^��]��\l فإنه . ، كما يدل على القدر، يدل على الشرع  ٨: الشمس

يف ذلك متييز بني اخلري خالق أفعال العباد، مل يكن : كما يقول الناس" فأهلمها أفعاهلا : " لو قال
بل كان فيه حجة للمشركني من املباحية . والشر، واحملبوب واملكروه، واملأمور به واملنهي عنه

\��[����m:فلما قال. واجلربية الذين يدفعون األمر والنهي واحلسن والقبح؛ فإنه خلق أفعال العباد

��_��^l به، والقبيح املنهي عنه، وأن األفعال ، كان الكالم تفريقًا بني احلسن املأمور ٨: الشمس
  . )٢(منقسمة إىل حسن وسيئ مع كونه تعاىل خالق الصنفني

����m��c��b��a:تعليقًا على قوله تعاىل - :- يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية �`��_��^��]��\

��i��h��g��f��e��dl فإذا كان الضالل يف القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر :((١٠ -  ٨: الشمس
اخللق، وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد، وتارة بتظليم الرب، كان يف هذه السورة ردا على هذه و

���m:فقوله تعاىل. الطوائف كلها �_� �^��]��\l إثبات للقدر بقوله ٨: الشمس ،:��m� �\l 

قية؛ ؛ وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إىل نفسه، ليعلم أا هي الفاجرة واملت ٨: الشمس
���m:وإثبات للتفريق بني احلسن والقبيح واألمر والنهي بقوله �^� �]l وقوله بعد  ٨: الشمس  ،

���m:ذلك �i� �h��g� �f� �e� �d� �c� �b� �a� � �`l إثبات لفعل العبد، والوعد  ١٠ - ٩: الشمس ،
لى وهذا صريح يف الرد على القدرية اوسية، وع. والوعيد بفالح من زكى نفسه وخيبة من دساها

وأما املظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله . اجلربية للشرع أو لفعل العبد، وهم املكذبون باحلق
���m:بقوله �[� �Z� �Y� �Xl فبني أنه عادل يف تسوية النفس اليت . التعديل: ،  والتسوية ٧: الشمس

قبة انتقامه وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى، وأنه ال خياف عا. أهلمها فجورها وتقواها
ممن خالف رسله؛ ليبني أن من كذب ذا أو ذا فإن اهللا ينتقم منه، وال خياف عاقبة انتقامه، كما 

  . )٣())انتقم من إبليس وجنوده، وأن تظلمه من ربه وتسفيهه له إمنا يهلك به نفسه ولن يضر اهللا شيئًا

                                           

 . ٦٨١-٦٨٠، ١١/٦٧٨وعة الفتاوىجمم) ١(
 . ٢٣٥-١٦/٢٣٤جمموعة الفتاوى: انظر) ٢(
 . ٢٤٤-١٦/٢٤٣جمموعة الفتاوى) ٣(



- ٦٦٣  - 

 

حصول العقاب متوقف علـى احلجـة    إىل غري ذلك من اآليات الدالة على احلسن والقبح العقلي، وأن
  .)١(الرسالية

  

  :األدلة من السنة-٢

وال أحد أحب إليه العذر من اهللا ومـن أجـل ذلـك بعـث املبشـرين      :" أنه قالغ عن النيب  -
، فقد دل احلديث على أن ما كانوا فيه قبل جميء الرسول من الشرك واجلاهلية شـيئًا  )٢("واملنذرين

تحقون العذاب إال بعد جميء الرسول، وعلى هذا فما فعلوه قبل جميء قبيحا وكان شرا، لكن ال يس
 . )٣(الرسل كان سيئًا وقبيحا وشرا؛ لكن ال تقوم عليهم احلجة إال بالرسول

)٤(عن حذيفة بن اليمان -
يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر، فجاءنا اهللا ـذا  : قلت:"قالا  

فدل على أن ما عليه أهل اجلاهلية هو شر وقبيح قبل  )٥("ل نعمقا! اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؟
  .  )٦(الرسول، وإن كانوا ال يستحقون العقوبة إال بالرسول

فـدل  . )٧("الرب حسن اخللق، واإلمث ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه النـاس :"غ قوله -
احلق والباطل، واخلري والشر،  احلديث على أن اهللا قد فطر الناس قبل ورود الشرع على التفريق بني

وكيف يكون املباح مساويا للحـرام، وقـد   . فاملعروف تطمئن إليه النفس، واملنكر تنفر منه النفس
استقر يف العقل قبح الزنا باحملارم، بل هو مستهجن يف فطر الناس اليت تأىب وتنكر ذلك القبيح، واليت 

  . )٨( !ورود الشرع هي على قول الرازي على السواء مع احملاسن قبل

                                           

 . السنة احملمدية. ، ط٢٤٤-١/٢٣٠، مدارج السالكني٣٣١-٢/٣١٧،  مفتاح دار السعادة٦٨٤-١١/٦٧٦جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 . ٢/١١٣٦، ومسلم، كتاب اللعان، "ص أغري من اهللاال شخ:"غالبخاري، كتاب التوحيد، باب قول النيب ) ٢(
 .٦٧٧-١١/٦٧٦جمموعة الفتاوى: انظر)٣(
حسيل بن جابر بن : حسيل بن جابر، واليمان لقب؛ فهو حذيفة بن حسل ويقال: يكىن أبا عبد اهللا، واسم اليمان: حذيفة بن اليمان)٤(

أحـدا   ا يف املنافقني، شـهد حذيفـة   غ، صاحب سر رسول اهللا عمرو بن ربيعة بن جروة بن احلارث بن مازن العبسي القطيعي
 على املدائن فلم يزل ا حىت مات بعد قتـل عثمـان   ا واخلندق واوند وكان فتح مهذان والري والدينور على يديه، استعمله عمر

، أسـد  ١٣٨اب،االسـتيعاب يف معرفـة األصـح   :انظـر . بأربعني يوما، وذلك يف سنة ست وثالثـني  ا وبعد بيعة علي ا
 . ٣٣٣-١/٣٣٢، اإلصابة يف متييز الصحابة٧٠٨-١/٧٠٦الغابة،

، مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسـلمني عنـد   ٧٣٩البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم) ٥(
 . ٣/١٤٧٥ظهور الفنت، ويف كل حال، وحترمي اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة،

 .١١/٦٧٧جمموعة الفتاوى: انظر)٦(
 . ٤/١٩٨٠مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تفسري الرب واإلمث) ٧(
 . ٢٨٩-٢٨٦، املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالا٢٦٦-٢٦٥مبدأ السببية عند األشاعرة دراسة نقدية: انظر) ٨(



- ٦٦٤  - 

 

من املستقر يف العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر يف األمهـات  :((-:-ومن هنا يقول ابن القيم
والبنات واألخوات والعمات واخلاالت واجلدات مستقبح يف كل عقل مستهجن يف كل فطرة، ومن 

هما إال جمرد الـتحكم  احملال أن يكون املباح من ذلك مساويا للمحظور يف نفس األمر، وال فرق بين
  .)١(!))باملشيئة سبحانك هذا تان عظيم

  : داللة اإلمجاع -ب

  : يف مواطن -:-وقد نقل اإلمجاع على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية

أكثر الطوائف على إثبات احلسن والقبح العقليني، لكن ال يثبتونه كما يثبته نفاة القدر مـن  :((-:-فقال 
يثبتون القدر والصفات ...ائلون بالتحسني والتقبيح من أهل السنة واجلماعة من السلف واخللفالق املعتزلة وغريهم، بل

نفي ذلك هو من البدع ...و..وحنومها مما خيالف فيه املعتزلة أهل السنة، ويقولون مع هذا بإثبات احلسن والقبح العقليني
زلة يف القدر بطريق اجلهم بن صفوان وحنوه من أئمة اليت حدثت يف اإلسالم يف زمن أيب احلسن األشعري ملا ناظر املعت

فنفي احلسن والقبح العقليني مطلقًا مل يقله أحد من سلف األمة وال أئمتها، بل مـا  ... اجلرب، فاحتاج إىل هذا النفي
مـن   يؤخذ من كالم األئمة والسلف يف تعليل األحكام وبيان حكمة اهللا يف خلقه وأمره، وبيان ما فيما أمر اهللا بـه 

  .  )٢())احلسن الذي يعلم بالعقل وما يف مناهيه من القبح املعلوم بالعقل ينايف قول النفاة

سيء وشر وقبيح قبل جميء الرسول؛ لكن ....الشرك والظلم والكذب والفواحش وحنو ذلك:(( -:-وقال 
فإن فيهمـا  . الكتاب والسنة وعلى هذا عامة السلف وأكثر املسلمني، وعليه يدل. العقوبة إمنا تستحق مبجيء الرسول

  .)٣())بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا ال يستحقون العقوبة إال بالرسول

قول ضعيف خمالف للكتاب .. هذا القول ولوازمه :((يف بيانه لبطالن قول نفاة التحسني والتقبيح -:-وقال 
ومن تدبر القرآن وجده خمالفًا هلذا القول، بل هذا . (()٤())لفته أيضا للمعقولوالسنة وإلمجاع السلف والفقهاء مع خما

خمالف ملا فطر اهللا عليه العقالء، وهلذا مل يعرف هذا القول عن أحد من سلف األمة وأئمتها األربعة وال غريهم، بل قد 
احلسن، وعـدوه ممـا ينكـر علـى أيب     أهل احلديث والسنة من البدع احملدثة يف اإلسالم، وأضافوه إىل أيب ...ذكره

  )٥()).احلسن

                                           

 . ٢/٣٢٢مفتاح دار السعادة) ١(
 . ١٧٩-٣/١٧٨منهاج السنة: وانظر. ٤٢١-٤٢٠الرد على املنطقيني) ٢(
 . ٦٧٨-١١/٦٧٧جمموعة الفتاوى)٣(
 . ٨/٤٣٣جمموعة الفتاوى) ٤(
 . مكتبة دار املنهاج. ، ط٤٥٠-٤٩٩شرح األصبهانية )٥(
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  :داللة الفطرة والعقل -ج

دلت الفطرة وصريح العقل على إثبات التحسني والتقبيح العقليني، فإن اهللا سبحانه فطر عباده على الفرق بني 
نافع والضـار،  احلسن والقبيح، وركب يف عقوهلم إدراك ذلك، والتمييز بني النوعني، كما فطرهم على الفرق بني ال

واملالئم هلم واملنافر، وركب يف حواسهم إدراك ذلك والتمييز بني أنواعه، والفطرة األوىل هي خاصة اإلنسان اليت متيز 
ا عن غريه من احليوانات، وأما الفطرة الثانية فمشتركة بني أصناف احليوان، وحجة اهللا عليه إمنا تقوم بواسطة الفطرة 

بني سائر احليوانات بإرسال الرسل إليه، وباألمر والنهي والثواب والعقاب، فجعل سبحانه يف  األوىل؛ وهلذا اختص من
عقله ما يفرق بني احلسن والقبح، وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه، مث أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا احلاكم 

ه من األمور، وقبح ما ى عنه، فإنه لو ال مـا  الذي يتمكن به من العلم بالرسالة، وحسن اإلرسال، وحسن ما تضمن
ركب يف عقله من إدراك ذلك ملا أمكنه معرفة حسن الرسالة، وحسن املأمور، وقبح احملظور، وهلذا فإن مـن أنكـر   
احلسن والقبح العقليني لزمه إنكار احلسن والقبح للشريعة، وإن زعم أنه مقر ا، فإن إخبار الشرع عن الفعل بأنـه  

قبيح مطابق لكونه يف نفسه كذلك، فإذا كان يف نفسه ليس حبسن وال قبيح فإن هذا اخلرب ال خمرب له إال جمرد  حسن أو
تعلق افعل أو ال تفعل به، وهذا التعليق عند النفاة جائز أن يكون خبالف ما هو به، وأن يتعلق الطلب باملنهي عنـه،  

بيحا، بل غايته أن جعل الفعل مأمورا منهيا، فعاد احلسن والقـبح إىل  والنهي باملأمور به، والتعلق مل جيعله حسنا وال ق
جمرد كونه مأمورا منهيا، وال فرق عند النفاة بالنظر إىل ذات الفعل بني النوعني، بل ما كان مأمورا جيوز أن يقع منهيا، 

ا عقالً وال شرعا، وإمنا هو تعلق فلم يكشف األمر والنهي صفة حسن وال قبح أصالً، فال حسن وال قبح إذً! وبالعكس
الطلب بالفعل والترك، وهذا مما ال خالص منه إال بالقول بأن لألفعال خواص وصفات هلا يف أنفسها، اقتضت أن يؤمر 
حبسنها وينهى عن سيئها، وخيرب عن حسنها مبا هو عليه، وخيرب غريه بقبحها مما تكون عليه، فيكون للخرب خمرب ثابت يف 

األمر والنهي متعلق ثابت يف نفسه، فعلمه من العقل حبسن احلسن وقبح القبيح، مث علمه بأن ما أمـرت بـه   نفسه، و
الرسل هو احلسن، وما ت عنه هو القبيح، طريق إىل تصديق الرسل، وأم جاؤوا باحلق من عند اهللا، وهلذا قال بعض 

ما أمر بشيء فقال العقل ليته ى عنه، وال ى عن شيء  :فقال! األعراب، وقد سئل مباذا عرفت أن حممدا رسول اهللا؟
فقال العقل ليته أمر به، فهذا األعرايب أقر عقله وفطرته حبسن ما أمر به، وقبح ما ى عنه، فجعل مطابقة احلسن والقبح 

احلسن والقـبح   الذي ركب اهللا يف العقل إدراكه ملا جاء به الرسول شاهدا على صحة رسالته، وعلما عليها، وإثبات
العقليني ال يستلزم أن العقل يدرك ذلك إدراكًا مفصالً وال يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك باإلمجال حسن ما أتى 
الشرع بتفصيله أو قبحه، فيدركه العقل مجلة، ويأيت الشرع بتفصيله، وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأمـا  

ا فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه يف كل فعل وعقد، وكذلك يعجز عـن إدراك  كون هذا الفعل املعني عدالً أو ظلم
  .حسن كل فعل أو قبحه فتأيت الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه، وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره

وتقبيح القبيح  أن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر يف الفطر والعقول من حتسني احلسن واألمر به، :واخلالصة
والنهي عنه، ومل جييء مبا يخالف العقل والفطرة، وإن جاء مبا يعجز العقول عن أحواله واالستقالل به، فما أبقى اهللا 

حسنا إال أمر به وشرعه، وال قبيحا إال ى عنه وحذر منه، مث إنه سبحانه أودع يف الفطر والعقول اإلقرار بذلك  أل
لوجهني، ولكن اقتضت رمحته وحكمته أن ال يعذا إال بعد إقامتها عليها برسله، وإن كانت فأقام عليها احلجة من ا
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قائمة عليها مبا أودع فيها واستشهدها عليه من اإلقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده حبسب طاقتهم على 
  . )١( سن وقبح القبيحنعمه، ومبا نصب عليها من األدلة املتنوعة املستلزمة إقرارها حبسن احل

وبتنوع هذه الدالالت اليت هي ما بني كتاب وسنة وإمجاع وفطرة وعقل يبطل ما ذهب إليه الرازي من نفي 
  !صفات الفعل الذاتية، ونفي التحسني والتقبيح العقلي

ثبـات  يف بيان بطالن ما ذهب إليه الرازي من نفي احلسن والقبح يف أفعال اهللا تعاىل، وإ: اجلانب الثاين
  :     شرع حمض مبين على حمض املشيئة، ليس فيه مالئمة وال منافرة وال كمال وال نقصان

زعم الرازي أن أفعال اهللا تعاىل ليس فيها حسن وال قبيح مبين على مسألة نفي احلكمـة والتعليـل يف     :أوالً
تصور يف فعله حسن وال قبيح، بل مـا مث إال  أفعال اهللا، فإذا كان اهللا تعاىل ال يفعل ألجل حكمة معينة، فبالتايل ال ي

  .)٢(مشيئة ترجح أمرا على آخر دون مرجح

ومبين كذلك على مذهبه الذي قرر فيه أن إرادة الرب تعاىل تتعلق جبميع األفعال تعلقًا واحدا، فما وجد منها 
ض غري مراد طاعة كـان أو  فهو مراد له حمبوب مرضي طاعة كان أو معصية، وما مل يوجد منها فهو مكروه له مبغو

  . معصية، فنفى بذلك معىن حمبة اهللا ورضاه وغضبه وسخطه، ورد هذه الصفات إىل جمرد اإلرادة

وذا نفى الرازي أن يعود على اهللا تعاىل من فعله حكم، فال فرق يف مذهبه بالنسبة إىل اهللا تعاىل بـني فعـل   
فعله، وجاز أن ال يفعله؛ وليس يف نفس األمر سبب وال حكمة، جاز أن ي: فمهما قدر )٣(!!وفعل، وال بني أمر وأمر

بل ليس إال مشيئة، نسبتها إىل مجيع احلوادث سواء، تـرجح  . وال صفة تقتضي التخصيص ببعض األفعال دون بعض
  . )٤(!!أحد املتماثلني بال مرجح

 من حيث موافقتها لإلنسان وهذا املذهب الفاسد نتج عنه نفي الفرق بني مجيع احلوادث يف احلسن والقبح إال
الصفات؛ وال يثبـت إال   ممن يثبت:.. وأما مثبتة الصفات: ((-:-وخمالفة بعضها له، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

مجيع احلادثات صادرة عن تلـك   :فهؤالء يقولون... فال يثبت إال إرادة واحدة تتعلق بكل حادث؛  -واحدا معينا
وهؤالء إذا شـهدوا  . ردة اليت ترجح أحد املتماثلني ال مبرجح، وهي احملبة والرضا وغري ذلكاإلرادة الواحدة العني املف

هذا مل يبق عندهم فرق بني مجيع احلوادث يف احلسن والقبح إال من حيث موافقتها لإلنسان وخمالفة بعضها له، فمـا  
يكون يف نفس األمر حسنة حيبها اهللا وال  فالوافق مراده وحمبوبه كان حسنا عنده، وما خالف ذلك كان قبيحا عنده، 

                                           

السـنة  . ، ط٢٣٥-١/٢٣٠،  مـدارج السـالكني  ٤٣٧-٤٦٣، ٤٠٧، ٤٠٢،  ٣٨٥، ٣٧٧، ٢/٣٢٣مفتاح دار السعادة: انظر) ١(
 .  احملمدية

 .٢/٧٥٩احمليش. د/بية عند أهل السنة وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية، لـالسب)٢(
، جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان ٣٦٢-٢/٣٦٠، مفتاح دار السعادة٣٦٢-١١/٣٥١، ٨/٩١جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(

 .  ١٣٦-١٣٢، ٨٣-٨٠ ، ترتيه اهللا تعاىل عما أوجبه عليه املعتزلة٦٧١-٢/٦٧٠بالقدر
 . ٢٧١-١٤/٢٧٠جمموعة الفتاوى: انظر)٤(
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إال مبعىن أن احلسنة هي ما قرن ا لذة صاحبها، والسيئة ما قرن ا أمل صاحبها، من غري فرق يعود إليه،  سيئة يكرهها
احلسن والقبح مبعىن املالئم للطبع واملنايف له، و] إال[وال إىل األفعال أصالً؛ وهلذا كان هؤالء ال يثبتون حسنا وال قبيحا 

وهلذا جيوز عندهم أن يأمر اهللا بكل شيء . الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد حيصل ملن فعله لذة أو حصول أمل له
حىت الكفر والفسوق والعصيان، وينهى عن كل شيء حىت عن اإلميان والتوحيد، وجيوز نسخ كل ما أمر به بكل مـا  

 شر وال حسن وال قبيح إال ذا االعتبار، فما يف الوجود ضر وال نفـع،  ى عنه، ومل يبق عندهم يف الوجود خري وال
  : كما يقال. والضر أمران إضافيان، فرمبا نفع هذا ما ضر هذا والنفع

........................................
.....  

  .)١(مصــائب قــوم عنــد قــوم فوائــد  
  

حزبا من أهل الكالم والـرأي أقـروا   . نه صاروا حزبنيفلما كان هذا حقيقة قوهلم الذي يعتقدونه ويشهدو
فال . .. ما مث فرق إال الفرق الطبيعي ليس هنا فرق يرجع إىل اهللا بأنه حيب هذا ويبغض هذا: بالفرق الطبيعي، وقالوا

كـان   يبقى عنده فرق بني فعل وفعل إال ما حيبه هو ويبغضه، فما أحبه هو كان احلسن الذي ينبغي فعله، وما أبغضه
وهذا حال كثري من أهل الكالم والرأي؛ الذين يرون رأي جهم واألشـعري وحنومهـا يف   . القبيح الذي ينبغي تركه

  . )٢())القدر، جتدهم ال ينتهون يف احملبة والبغضة واملواالة واملعاداة إال إىل حمض أهوائهم وإرادم وهو الفرق الطبيعي

اتصاف الرب تعاىل ا، وإثبات احلب والبغض له وأما أمـر وراء  واحلق الذي ال مرية فيه إثبات احلكمة و
املشيئة العامة، فاهللا سبحانه حيب الكامل من األفعال واألقوال واألعمال ويبغض الناقص منها وميقته، وهو سبحانه حيب 

اء اليت أطلقها علـى  كل ما أمر به، ويبغض كل ما ى عنه، وال يسمى ذلك مالءمة أو منافرة، بل يطلق عليه األمس
من حمبته للفعل احلسن املأمور به، وبغضه للفعل القبيح ومقته له، وكونـه سـبحانه    غ نفسه، وأطلقها عليه رسوله

حكيم ال يتضرر بالقبح وال ينتفع باحلسن ال يلزم منه أنه ال يبغض هذا وال حيب هذا، وأن مجيع األشياء نسبتها إليـه  
، فإن حكمته تقتضي بغضه للقبيح وإن مل يتضرر به، وحمبته للحسن وإن مل ينتفع به، نسبة واحدة، بل األمر بالعكس

فلو تقرر عند الرازي النايف لصفات الفعل الذاتية من حسن أو قبح أن اهللا تعاىل حكيم عليم يضع األشياء مواضـعها  
                                           

  :  هذا عجز بيت وصدره)١(
ــها   ــني أهل ــا ب ــام م ــت األي ــذا قض   ب

  
  ........................................

  :الشاعر أبو الطيب املتنيب، يف قصيدة مطلعها: أنشده  .....
عــــواذل ذات اخلــــال يف حواســــد  

  
ــين    ــود مـ ــجيع اخلـ ــد وإن ضـ   ملاجـ

مدح فيها سيف الدولة، فقد أراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك فذكر املتنيب هجوم الشتاء الذي عاقه عن فتح خرشـنة،    
هكذا عادة األيام سرور قوم مأساة آخرين وما حدث يف الدنيا حدث إال سر به قوم وسيء به آخرون، وقد قـال  : وذكر الواقعة، واملعىن

  : يباملتن
  مــا إن تـــرى شــيئًا لشـــيء حمييـــا  

  
  حــــىت تالقيــــه آلخــــر قــــاتالً  

، شـرح  ٢١١، ٣/١٩٩شرح ديوان أيب الطيب املتنيب، أليب العالء املعـري : انظر. وهو معىن قدمي لكن املتنيب صاغه أبدع صياغة وأوجز  
 . ٣٩٩، ١/٣٩٠ديوان املتنيب للربقوقي 

 .٣٤٤-٨/٣٤٣جمموعة الفتاوى)٢(
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ية التباين، متضادان، وأنـه يسـتحيل يف   ويرتهلا منازهلا لعلم أن القبيح واحلسن بالنسبة إىل شرعه وتكليفه متباينان غا
  . )١(حكمته التسوية بينهما، وأن يكونا على وترية واحدة

إخراج الرازي للحسن أو القبح املعلوم بالشرع عن كونه مالئما للفاعل نافعا ومصلحة له، أو منافرا له ضارا : ثانيا   
  : ومفسدة له ميكن معرفته بالعقل؛ باطل

على أن احلسن والقبح إذا ] يقصد املعتزلة واألشاعرة[واتفق الفريقان :(( -:-م ابن تيميةيقول شيخ اإلسال
فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل مالئما له، وكونه ضارا للفاعل منافرا له أنه ميكن معرفته بالعقل، كما يعرف بالشرع، 

ا، وهذا ليس كذلك، بل مجيع األفعال الـيت  وظن من ظن من هؤالء أن احلسن والقبح املعلوم بالشرع خارج عن هذ
ومجيع األفعال اليت ى اهللا عنها هي ضارة لفاعليهـا  . أوجبها اهللا تعاىل وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة هلم

ومفسدة يف حقهم، واحلمد والثواب املترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والعقاب املترتب على 
  .  )٢())ته ضار للفاعل ومفسدة لهمعصي

اعتقد أن ذلك ليس لصفة يف الفعل، وأن احلسن والقبح ليس إال جمرد إضافة الفعل إىل ] من[غَلط :(( ويقول
األمر والنهي، فأصاب بعض اإلصابة يف كونه جعل ذلك من املالءمة للطبع واملنافرة عنه، ومن باب كمال املتصـف  

فإن احلسن والقبح الذي يـدرك  ...نه أن احلسن والقبح العقليني صادرين عن ذلك،بذلك ونقصه، ولكن غلط يف ظ
باحلس وبالعقل وبالشرع، وبالبصر والنظر واخلرب، باملشهود الظاهر وبالباطن، وباملعقول القياسي، وباألمر الشرعي هو 

  .بت بهيف األصل من جنس واحد، فإن كالً يعلم بذلك ويثبت به ما ال يعلم باآلخر ويث

  :السمع، والبصر، والعقل، هي طرق العلم: وهذه الطرق الثالثة

وهو املشهود الباطن والظاهر، يدرك ما يف هذه احلركات واإلرادات من املالءمة واملنـافرة واملنفعـة   : فالبصر
  .واملضرة العاجلة

  .ومضرته يف الدار اآلخرةوهو وحي اهللا وترتيله، خيرب مبا يقصر الشهود عن إدراكه من منفعة ذلك : والسمع

فتمام الدين بالفطرة وتقديرها، ال بتحويلها وتغيريها، فإن كل مولود يولد على الفطرة، واهللا خلق عباده حنفاء 
فاجتالتهم الشياطني، وحرمت عليهم ما أحل اهللا هلم، وأمرم أن يشركوا به ما مل يرتل به سلطانا، هكذا أخربنا اهللا 

  . )٣(وله يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلمفيما روى عنه رس

فهم بفطرم حيبون اهللا وحده وحيبون تناول ما حيتاجون إليه من الطيبات، واحملبة تتبع الشهود واإلحسـاس،  
فهذا الذي يف فطرهم من احلس واحلركة إىل عبادة خالقهم مما يعينهم عليها من طيبات الرزق، هو وجه احلُسن الثابت 

مأمورها ومباحها، فإن ذلك كله حسن؛ ملا فيه من هذه املالءمة املناسبة واحملبة اليت فطروا عليها، فما : احلسنةباألفعال 
                                           

 . ٣٨٢، ٣٦٣-٣٦٠، مفتاح دار السعادة١٩٥-٥/١٩٣، جامع املسائل٤٢٢د على املنطقينيالر: انظر) ١(
 .  ٨/٩٠جمموعة الفتاوى)٢(
 . ٤/٢١٩٧مسلم، كتاب اجلنة، وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار) ٣(
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كان من ذلك مشهودا يف عامل الشهادة أدرك بالشهود واإلحساس، وما كان غيبا أدرك بالسمع الـذي جـاء بـه    
  .املرسلون

أن يعقل ما أمر اهللا به وأخرب، كما ال بد أن يعقل ما شهدنا والقلب يعقل هذا املشهود وهذا املسموع، فال بد 
  .وحسسنا، فيعقل الشهادة والغيب، مبعىن ضبط العلم جبريان ذلك على وجه كلي يف النفس

فإم أرادوا أن يثبتوا شرعا حمضا مبنيا ..زعم أولئك أن الشرع يأيت حبسن أو قبح ال مالئمة فيه باطل، ] فـ[
أنكروا حقيقة حمبة اهللا ورضاه لألفعال احلسنة، وبغضه للمسيئني ا، ..شيئة ليس فيه مالئمة وال منافرة، وعلى حمض امل

  . املالءمة واملنافرة، وإمنا أُتوا من جهة ما فيهم من نوع جم: وهذا هو املعىن الذي يعربون عنه يف حقنا

انطوى عليها األمر والنهي، وأنكروا أيضا ما يف خلقه وهلذا أنكروا ما يف الشريعة من املناسبات واحملاسن اليت 
فهؤالء أثبتوا القدرة واملشيئة واخللق، ولكن قصروا يف إثبات الرمحة واحلكمة والعـدل،  ..ومشيئته من احلكمة والرمحة

  . )١())وإن كانوا ال ينكرون أمر الشرع ويه

سن والقبح العقلي باالعتراف بصفات الفعـل  يف إلزام الرازي مبا أقر به من أنواع احل: اجلانب الثالث
  :الذاتية

سبق البيان بأن الرازي نفى صفات الفعل الذاتية، وزعم أن احلسن والقبح ليس إال جمرد إضافة الفعل إىل األمر 
صـان  إال أنه حني فصل يف ذلك سلَّم أن كون الفعل حسنا أو قبيحا مبعىن املالءمة واملنافرة، والكمال والنق! والنهي
  .عقلي

  :وقد أصاب يف ذلك بعض اإلصابة إال أنه

فإن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق مل يعط هذا التفصيل حقه ومل يلتزم بلوازمه،   -١
املالءمة واملنافرة؛ ألن الكمال حمبوب للعامل، والنقص مبغوض له، وال معىن للمالءمة واملنافرة إال احلـب  

سبحانه حيب الكامل من األفعال واألقوال واألعمال، وحمبته لذلك حبسـب كمالـه،   والبغض؛ فإن اهللا 
ويبغض الناقص منها وميقته، ومقته له حبسب نقصانه، واهللا سبحانه حيب كل ما أمر به، ويبغض كل ما 

عليه ى عنه، لكن ال يسمى ذلك مالءمة أو منافرة بل يطلق عليه األمساء اليت أطلقها على نفسه، وأطلقها 
من حمبته للفعل احلسن املأمور به، وبغضه للفعل القبيح ومقته له، وما ذاك إال لكمال األول،  غ رسوله

ونقصان الثاين، فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان، واستلزامه له عقلي، والكمـال والنقصـان   
أن كون الفعل حسـنا  : لي، فبانيستلزم احلب والبغض الذي مساه الرازي مالءمة ومنافرة، واستلزامه عق
  .كامالً، حمبوبا مرضيا، وكونه قبيحا ناقصا، مسخوطًا مبغوضا أمر عقلي

                                           

 . ١١٦-٣/١١٥لفتاوىجمموعة ا: وانظر. بتصرف. ١٩٥-٥/١٩٢جامع املسائل) ١(
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بقي حديث املدح والذم، والثواب والعقاب، فأما املدح والذم فترتبه على النقصان والكمال واملتصف به،  
قص، واملتصف به، أمر عقلي فطري، عقلي، إذ مدح الناس ملؤثر الكمال، واملتصف به، وذمهم ملؤثر الن

انتفي وإنكاره يزاحم املكابرة، وأما العقاب فقد سبق أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع، وأنه إمنا 
عند انتفاء السمع انتفاء املشروط النتفاء شرطه، ال انتفاءه ال انتفاء سببه، فإن سببه قائم ومقتضيه موجود، 

شرطه، وعلى هذا فكونه متعلقًا للثواب والعقاب، واملدح والذم عقلـي، وإن   إال أنه مل يتم لتوقفه على
  .كان وقوع العقاب موقوفًا على شرط وهو ورود السمع

وذا يعلم أن الكمال والنقصان، واملالءمة واملنافرة واملدح والذم تعود إىل عرف واحد، وهو كون الفعل 
أن يكون كماالً، وأن يستحق عليه املدح والثواب، ومن كونه  حمبوبا أو مبغوضا، ويلزم من كونه حمبوبا

مبغوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب، فظهر أن هذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه 
الرتفع الرتاع، ولعادت املسألة اتفاقية، إال أن أصول الرازي من نفي احلكمة والتعليل، ونفي صفة احلب 

  .  )١(ورد األمر إىل حمض املشيئة تأىب التزام ذلكوالبغض هللا، 

ال ريب أن احلسن يوافق الغرض، والقبح خيالفه، ولكن موافقة هذا وخمالفة هذا ملا قام بكل : يقال للرازي -٢
واحد من الصفات اليت أوجبت املخالفة واملوافقة، إذ لو كانا سواء يف نفس األمر وذاما ال تقتضى حسنا 

، فما خيتص أحدمها باملوافقة واآلخر باملخالفة، ومل يكن أحدمها مبا اختص به أوىل من العكس وال قبحا مل
جلأت إليه من موافقة الغرض وخمالفته من أكرب األدلة على أن ذات الفعل متصفة مبا ألجلـه وافـق   

ءم منها اإلنسان وهذا كموافقة الغرض وخمالفته يف الطعوم واألغذية والروائح، فإن ما ال الغرض وخالفه،
ووافقه خمالف بالذات والوصف ملا نافره منها وخالفه، ومل تكن تلك املالءمة واملنافرة رد العادة، بل ملا 
قام باملالئم واملنافر من الصفات، ففي اخلبز واملاء واللحم والفاكهة من الصفات اليت اقتضت مالءمتـها  

عصف وغريها، ومن ساوى بني األمرين فقد كابر حسه اإلنسان ما ليس يف التراب واحلجر والقصب وال
وعقله، فهكذا ما الءم العقول والفطر من األعمال واألحوال وما خالفها هو ملا قام بكـل منـها مـن    
الصفات اليت اختصت به فأوجب املالءمة واملنافرة، فمالءمة العدل واإلحسان والرب للعقول والفطر ملـا  

ن أمور ليست يف الظلم واإلساءة، وليست هذه املالءمة واملنافرة ـرد  اختصت به ذوات هذه األفعال م
  .)٢(!العادة والتدين بالشرائع، بل هي أمور ذاتية هلذه األفعال وهذا مما ال ينكره العقل بعد تصوره

أن هذا الذي فرضه الرازي فيمن يتقبح شيئًا ملخالفة غرضه، ويستحسنه ملوافقة غرضه، أو بالعكس، إمنا  -٣
رده احلسيات غالبا، كاملآكل واملالبس واملساكن واملناكح؛ فإا حبسب الدواعي وامليـول والعوائـد   مو

واملناسبات، فهي إمنا تكون يف احلركات، وأما الكليات العقلية فال تكاد تعارض تلك، فال يكون العدل 
األسود مشتهى حسنا  والصدق واإلحسان حسنا عند بعض العقول، قبيحا عند بعضها، كما يكون اللون
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موافقًا لبعض الناس، مبغوضا مستقبحا لبعضهم، ومن اعترب هذا ذا فقد خرج، واعترب الشيء مبا ال يصح 
  :ويؤيد هذا! اعتباره به

أن العقل إذا حكم بقبح الظلم والفواحش، فإنه ال خيتلف حكمه بذلك يف حق نفسه وال غريه، بل يعلم  -٤
ان يرتكبها حلاجته أو جهله، فلما أصاب يف استقباحها أصاب يف نسـبة  أن كل عقل يستقبحها، وإن ك

القبح إىل ذاا، وأصاب يف حكمه بقبحها مطلقًا، ومن غلطه يف بعض هذه األحكام فهو الغالط عليـه،  
وهذا خبالف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون، فإنه يعلـم أن غـريه حيكـم    

هذا مما خيتلف باختالف العوائد واألمم واألشخاص، فال حيكم به حكما كليا إال باستحسان غريه، وأن 
حيث يعلم أنه ال خيتلف؛ كما حيكم حكما كليا بأن كل ظمآن يستحسن شرب املاء، ما مل مينع منـه  
مانع، وكل مقرور يستحسن لباس ما فيه دفؤه، ما مل مينع منه مانع، وكذلك كل جائع يستحسن ما يدفع 

ه سورة اجلوع، فهذا حكم كلي يف هذه األمور املستحسنة، ال غلط فيه مع كون احملسوسات عرضـة  ب
والعوائد واإللف، فما الظن باألمور الكليـة   الختالف الناس يف استحساا واستقباحها حبسب األغراض

  . )١(!العقلية اليت ال ختتلف إمنا هي نفي وإثبات

ازي العقلية اليت استدل ا على نفي التحسني والتقبـيح  الرد على شبهات الر: الوجه الثاين
  :العقليني
إن فعل العبد غري اختياري، وما ليس بفعل اختياري ال يكون حسـنا وال قبيحـا عقـالً     :قول الرازي -١

باالتفاق؛ ألن القائلني باحلسن والقبح العقليني يعترفون بأنه إمنا يكون كذلك إذا كان اختياريا وقد ثبت 
  .اضطراري فال يوصف حبسن وال قبح على املذهبنيأنه 

فألنه إن مل يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح، وإن كان متمكنا من فعله : أما بيان كونه غري اختياري
وتركه كان جائزا، فإما أن يفتقر ترجيح الفاعلية على التاركية إىل مرجح أوال، فإن مل يفتقر كان اتفاقيا، 

صف باحلسن والقبح، وإن افتقر إىل مرجح فهو مع مرجحه إما أن يكون الزما وإما جائزا، واالتفاق ال يو
فإن كان الزما فهو اضطراري، وإن كان جائزا عاد التقسيم، فإما أن ينتهي إىل ما يكون الزما فيكـون  

  .قبحضروريا، أوال ينتهي إليه فيتسلسل، وهو حمال، أو يكون اتفاقيا فال يوصف حبسن وال 

قد تقدم أن هذا الدليل هو الذي يصول به الرازي وجيول، فقد أثبت به اجلرب، ورد به على القدرية،  :واجلواب
  : ونفى به هنا التحسني والتقبيح العقليني، وهو فاسد من وجوه متعددة
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ل بالضرورة أنه يتضمن التسوية بني احلركة الضرورية واالختيارية، وعدم التفريق بينهما، وهو باط: أحدها
واحلس والشرع، فاالستدالل على أن فعل العبد غري اختياري استدالل على ما هو معلوم البطالن ضرورة 

  .  وحسا وشرعا، فهو مبرتلة االستدالل على اجلمع بني النقيضني، وعلى وجود احملال

فعلـه؛ ألن التقسـيم    لو صح الدليل املذكور لزم منه أن يكون الرب تعاىل غري خمتار يف: الوجه الثاين
فعله تعاىل إما أن يكون الزما أو جائزا، فإن كان الزما كان : املذكور والترديد جار فيه بعينه؛ بأن يقال

ضروريا، وإن كان جائزا فإن احتاج إىل مرجح عاد التقسيم، وإال فهو اتفاقي، ويكفي يف بطالن الدليل 
  !املذكور أن يستلزم كون الرب غري خمتار

أن الدليل املذكور لو صح لزم بطالن احلسن والقبح الشرعيني؛ ألن فعل العبد ضروري أو  :لوجه الثالثا
اتفاقي، وما كان كذلك فإن الشرع ال حيسنه وال يقبحه؛ ألنه ال يرد بالتكليف به، فضالً عن أن جيعلـه  

  .  متعلق احلسن والقبح

هو الزم عند مرجحه التام، ولكن مـاذا  : قلنا.  جائزا إما أن يكون الفعل الزما أو: قوله: الوجه الرابع
: أنه ال يكون اختياريا؛ فإن عنيت األول: أنه ال بد منه، أو تعين به: أتعين به! تعين بقولك يكون ضروريا؟

إن كان ال بد منه فال بد : منعنا انتفاء الالزم، فإنه ال يلزم منه أن يكون غري خمتار، ويكون حاصل الدليل
  .، وال يلزم من ذلك أن يكون غري اختياريمنه

وهو أنه ال يكون اختياريا، منعنا املالزمة؛ إذ ال يلزم من كونه ال بد منه أن يكون غري : وإن عنيت الثاين 
  .اختياري، وأنت مل تذكر على ذلك دليالً بل هي دعوى معلومة البطالن بالضرورة

: قلنـا . ف ترجح الفاعلية على التاركية على مرجح أوالإما أن يتوق :قولك: أن يقال :الوجه اخلامس 
هو واجب بـاملرجح، جـائز   : قلنا. عند املرجح إما أن جيب أو يبقى جائزا: قولكيتوقف على مرجح، 

بالنظر إىل ذاته، واملرجح هو االختيار، وما وجب باالختيار ال ينايف أن يكون اختياريا، فلـزوم الفعـل   
  .ه اختيارياباالختيار ال ينايف كون

أن هذا الدليل الذي ذكرته بعينه حجة على أنه اختياري؛ ألنه وجب باالختيار، ومـا   :الوجه السادس 
وجب باالختيار ال يكون إال اختياريا، وإال كان اختياريا غري اختياري، وهو مجع بني النقيضني والدليل 

  .اختيارياملذكور حجة على فساد قولك، وأن الفعل الواجب باالختيار 

أن صدور الفعل عن املختار بشرط تعلق اختياره به ال ينايف كونه مقدورا له، وإال كانت : الوجه السابع
  .وإذا مل يناف ذلك كونه مقدورا فهو اختياري قطعا. إرادته وقدرته غري مشروطة يف الفعل، وهو حمال

عنيت باملرجح ما خيرج الفعل عـن أن  إن . إن مل يتوقف على مرجح فهو اتفاقي: قولك: الوجه الثامن
يكون اختياريا، وجيعله اضطراريا، فال يلزم من نفي هذا املرجح كونه اتفاقيا إذ هذا مرجح خـاص وال  
يلزم من نفي املرجح املعني نفي مطلق املرجح، فما املانع من أن يتوقف على مرجح، وال جيعله اضطراريا 
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مل يلزم من توقفه على املرجح األعم أن يكون : ا هو أعم من ذلكوإن عنيت باملرجح م! غري اختياري؟
  .غري اختياري؛ ألن املرجح هو االختيار، وما ترجح باالختيار مل ميتنع كونه اختياريا

أتعين به ما ال فاعل له، ! ما تعين باالتفاقي؟. وإن مل يتوقف على مرجح فهو اتفاقي: قولك :الوجه التاسع
فإن عنيت األول مل يلزم من عدم املرجح املوجـب كونـه   ! اختياره، أو معىن ثالثًا؟أو ما فاعله مرجح ب

وإن عنيت . وإن عنيت الثاين مل يلزم منه كونه اضطراريا. اضطراريا أن يكون الفعل صادرا من غري فاعل
  .معىن ثالثًا فابده

سببه، وأنت مل تقم دليالً على أن ما  إن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل الزما عند وجود: الوجه العاشر 
كان كذلك ميتنع حتسينه وتقبيحه سوى الدعوة اردة، فأين الدليل على أن ما كان الزما ذا االعتبـار  

ودليلك إمنا يدل على أن ما كان غري اختياري من األفعال امتنع حتسينه وتقبيحه، ! ميتنع حتسينه وتقبيحه؟
دليل املذكور، وما تناوله وصحت مقدماته فهو غري متنازع فيه، فدليلك مل يفد فمحل الرتاع مل يتناوله ال

  .شيئًا

باطل؛ فإن منازعيك . يلزم أن ال يوصف حبسن وال قبح على املذهبني: إن قولك: الوجه احلادي عشر 
قـدرة  إمنا مينعون من وصف الفعل باحلسن والقبح إذا مل يكن متعلق القدرة واالختيار، أما ما وجب بال

  .واالختيار فإم ال يساعدونك على امتناع وصفه باحلسن والقبح أبدا

أن هذا الدليل لو صح لزم بطالن الشرائع والتكاليف مجلة؛ ألن التكليف إمنا يكـون   :الوجه الثاين عشر
باألفعال االختيارية؛ إذ يستحيل أن يكلف املرتعش حبركة يده، وأن يكلف احملموم بتسـخني جلـده،   

قرور بقره، وإذا كانت األفعال اضطرارية غري اختيارية مل يتصور تعلق التكليف واألمر والنهى ا، فلو وامل
  . )١(صح الدليل املذكور لبطلت الشرائع مجلة

إن كون اهللا تعاىل خالقًا ألفعال العبد خبلقه لداعية العبد املرجحة، وكون فعل العبد متوقف  :وخالصة القول
  .ال ينايف كون الفعل يف نفسه منقسما إىل حسن وقبيح، ومالئم ومنافر على قدرته ومشيئته

بل الذي يتناىف مع احلسن والقبح هو اجلرب مبعىن اإلكراه واإلجلاء نظرا لعدم إرادة العبد واختياره، أما إذا ثبتت 
  . له اإلرادة واالختيار، فيثبت له احلسن والقبح

سن والقبح عندما يكون العبد مريدا خمتارا وإن مساه جمـربا، فالتسـمية   والرازي مل يقم الدليل على بطالن احل
  . )٢(اللفظية ال تغري شيئًا من احلقيقة اخلارجية، وال ينبغي أن تبىن عليها األحكام الشرعية أو العقلية

                                           

 .  ٤١٤-٢/٤١٣مفتاح دار السعادة: وانظر. ٣٤٤-٢/٣٤٢مفتاح دار السعادة) ١(
 . ٢/٧٩٠احمليش/ د.يخ اإلسالم، لـالسببية عند أهل السنة وخمالفيهم من خالل مؤلفات ش) ٢(
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ا حلسن الفعل جعله طائفة من اجلربية منافي...إثبات املعين احلق الذي يسمونه جربا:((-:-يقول شيخ اإلسالم
ومن املعلوم أن هذا املعىن   ... وقبحه، وجعلوا ذلك مما اعتمدوه يف نفي حسن الفعل وقبحه القائم به، املعلوم بالعقل

  .ال ينايف أن يكون الفعل نافعا وضارا، ومصلحة ومفسدة، وجالبا للذة وجالبا لألمل -الذي مسوه جربا-

حه، كما ال ينايف ذلك، سواء كان ذلك احلسن معلوما بالعقل، أو معلوما بالشرع، فعلم أنه ال ينايف حسن الفعل وقب 
   .)١())أو كان الشرع مثبتا له ال كاشفًا عنه

  :احتجاج الرازي بعلم اهللا السابق وخلقه لكل شيء على نفي احلسن والقبح يف أفعاله تعاىل -٢

، وأنه خيتار األحسن، وإرادتـه تـرجح الـراجح    تقدم أن اهللا سبحانه يفعل مبشيئته واختيارهقد : واجلواب
األحسن، فاملريد إمنا يريد أحد الشيئني دون اآلخر ملعىن يف املريد واملراد، ال بد أن يكون املريد إىل ذلك أميل، 

، واهللا سبحانه يفعل حلكمة حممودة يعود عليه منها حكم؛ )٢(وأن يكون يف املراد ما أوجب رجحان ذلك امليل
، ولألفعال حسن وقبح يدرك بالعقل، ويعود علـى اهللا  )٣(فعله حسنا، ال يفعل قبيحا وال سيئًا قط وهلذا كان

تعاىل منه حكم، فهو سبحانه يفعل احلسن، وحيبه ويأمر به، ويترته عن فعل القبيح مع قدرته عليه وميقته وينهى 
زي نفى أن يعود على اهللا تعاىل مـن  عنه، وليس ما حسن منا حسن منه، وال ما قبح منا قبح منه، ولكن الرا

  .  )٤(!! فعله حكم، فال فرق يف مذهبه بالنسبة إىل اهللا تعاىل بني فعل وفعل، وال بني أمر وأمر

وما استدل به الرازي من نفى صفات الفعل الذاتية من حسن وقبح، استنادا على علم اهللا السابق بكفر الكافر 
  :الرد عليه من جانبني -بعون اهللا- وفسقه، وخلقه لكل شيء باطل، وسيكون

  :الرد على احتجاج الرازي على نفي احلسن والقبح بعلم اهللا السابق بكفر الكافر وفسقه: اجلانب األول

قد تقدم أن علم اهللا السابق بكفر الكافر وفسق الفاسق ال يقتضي اجلرب ونفي االختيار، وال يقتضي  :وجوابه
ادة والقدرة عند العبد، وهذه اإلرادة والقدرة وإن استندت إىل اهللا تعـاىل إال  تكليف ما ال يطاق؛ لوجود اإلر

كفره وفسقه ال يعد قبيحا، بل حسن أل ، وعلى هذا فتكليف من علم اهللا )٥(االختيار املنايف للجرب أا تقتضي
لكفر والفسوق الرتفـع  ملا له يف تكليفه من احلكمة، فلو حال سبحانه بني العباد وبني القدرة على املعاصي وا

الشرع والرسالة والتكليف، وانتفت فوائد البعثة، ولزم من ذلك لوازم ال حيبها اهللا، وتعطلت به غايات حممودة 
حمبوبة هللا، وهي ملزومة إلقدار العباد ومتكينهم من الطاعة واملعصية، ووجود امللزوم بدون الالزم حمال، فلو أن 

الفاسق، بل خلق خلقه ممنوعني من املعاصي غري قادرين عليها بوجه من الوجوه   الرب تعاىل مل خيلق الكافر وال
                                           

 . ٧٢-١/٧١درء التعارض) ١(
 .١٦/٣٠٥جمموعة الفتاوى)٢(
 . ٢٧٧-١٤/٢٦٥جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
، جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان ٣٦٢-٢/٣٦٠، مفتاح دار السعادة٣٦٢-١١/٣٥١، ٨/٩١جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(

 .  ١٣٦-١٣٢، ٨٣-٨٠اهللا تعاىل عما أوجبه عليه املعتزلة ، ترتيه ٦٧١-٢/٦٧٠بالقدر
 . ٢/٧٨٩السببية عند أهل السنة وخمالفيهم: انظر) ٥(
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مل يكن إلرسال الرسل وإنزال الكتب واألمر والنهى والثواب والعقاب سبب يقتضيه، وال حكمة تسـتدعيه،  
مـد،  ويف ذلك تعطل األمر مجلة، بل تعطيل امللك واحلمد، والرب تعاىل له اخللق واألمر، ولـه امللـك واحل  

والغايات املطلوبة والعواقب احملمودة اليت ألجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق اجلنة والنـار  
ووضع الثواب والعقاب، ال حتصل إال بإقدار العباد على اخلري والشر ومتكينهم من ذلك، فأعطاهم األسـباب  

زل كتبه لبيان ما ينفع العباد إذا فعلـوه ومـا   واآلالت اليت يتمكنون ا من فعل هذا وهذا، وأرسل رسله وأن
يضرهم، فأخربهم على ألسن رسله مبصري السعداء واألشقياء، وأمرهم مبا يوصل إىل السعادة، وـاهم عمـا   
يوصل إىل الشقاوة، واهللا تعاىل غين عن العباد، إمنا أمرهم مبا ينفعهم، واهم عما يضرهم، فهو حمسن إىل عباده 

سن هلم بإعانتهم على الطاعة، فأمره هلم إرشاد وتعليم وتعريف باخلري، فإن أعام علـى فعـل   باألمر هلم، حم
املأمور كان قد أمت النعمة على املأمور، وهو مشكور على هذا وهذا، وإن مل يعنه وخذله حىت فعل الذنب كان 

يارية اليت من شأا أن تورثـه  له يف ذلك حكمة أخرى، وإن كانت مستلزمة تأمل هذا، فإمنا تأمل بأفعاله االخت
نعيما أو أملًا، وإن كان ذلك اإليراث بقضاء اهللا وقدره، فال منافاة بني هذا وهذا، فجعله املختار خمتارا مـن  

  .كمال قدرته وحكمته، وترتيب آثار االختيار عليه من متام حكمته وقدرته

مة أنعم ا عليهم، فمن أنعم عليه مع األمر باالمتثال فقد فتبني ذا أن اهللا تعاىل إمنا أمر عباده إحسانا منه ونع
متت النعمة يف حقه، وهؤالء هم املؤمنون، ومن مل ينعم عليه باالمتثال بل خذله حىت كفر وعصى فقد شقي ملا 
 بدل نعمة اهللا كفرا، واألمر والنهي الشرعيان ملا كانا نعمة ورمحة عامة مل يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس

ما من الكفار حلكمة أخرى، فاهللا إذا قدر اهللا على الكافر كفره قدره ملا له يف ذلك من احلكمة واملصـلحة  
العامة، وعاقبه الستحقاقه ذلك بفعله االختياري، وإن كان مقدرا، وملا له يف عقوبته من احلكمة واملصـلحة  

   .)١(العامة

ي احلسن والقبح خبلق اهللا لكل شيء، واجلـواب مـن   الرد على احتجاج الرازي على نف: اجلانب الثاين
  : وجوه

اهللا سبحانه مرته عن فعل القبائح مع قدرته عليها، فهو سبحانه ال يفعل السوء وال السيئات، مع أنه أن  :األول
أفعال العباد وغريها، والعبد إذا فعل القبيح املنهي عنه كان قد فعل سـوًء وظلمـا   : سبحانه خالق كل شيء

حا وشرا، والرب قد جعله فاعالً لذلك، وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصـواب ووضـع لألشـياء    وقبي
مواضعها، فخلقه سبحانه ملا فيه نقص أو عيب للحكمة اليت خلقه هلا هو حممود عليه، وهو منه عدل وحكمة 

 عدالً وال يفعـل إال  وصواب وإن كان يف املخلوق عيبا، فهو سبحانه ال يضع شيئًا إال موضعه، فال يكون إال
  . )٢( خريا فال يكون إال حمسنا جوادا رحيما

  :أن هذا املوضع ضل فيه فريقان من الناس اخلائضني يف القدر بالباطل :الثاين
                                           

 . ٣٩٧-٢/٣٩٦، مفتاح دار السعادة١١/٣٥٧، جمموعة الفتاوى٣٩-٣/٣٦منهاج السنة، : انظر) ١(
 .١/١٣٠جامع الرسائل: انظر)٢(
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إنه ال خيلق أفعال العباد، وال يشاء كل ما يكون؛ ألن الذنوب قبيحة، وهو ال يفعل : فرقة كذبت ذا، وقالت
ملا رأت أنه خالق هذا كله ومل تؤمن أنه خلق هذا حلكمة، : وفرقة. قبيحة، وهو ال يريد القبيحالقبيح، وإرادا 

فيجوز أن خيلق كل شر، وال خيلق شيئًا حلكمة، وما مث فعل ترته عنه، بل كل ما : إذا كان خيلق هذا: بل قالت
إميان وطاعة، وصدق وعدل، أن يأمر بكل كفر ومعصية، وينهى عن كل : كان ممكنا جاز أن يفعله، وجوزوا

وأن يعذب األنبياء، وينعم الفراعنة واملشركني وغري ذلك، ومل يفرقوا بني مفعول ومفعول، وهذا منكر مـن  
، وحنو ذلك مما ٣٦ - ٣٥: القلم �m��Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Á����������À��¿������¾l: قال تعاىل. القول وزور، كاألول 

فقد أتى : ت والسيئات، وبني احملسن واملسيء، وأن من جوز عليه التسوية بينهمايوجب أنه يفرق بني احلسنا
  .)١(بقول منكر، وزور ينكر عليه

أن اهللا سبحانه قد فرق بني املخلوقات أعياا وأفعاهلا مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه، كما قال  :الثالث
��m��º��������������¹��¸��¶��µ��´��³��²��±:قـال ، وكما  ٣٥: القلـم  �m��Á����������À��¿������¾l: تعاىل

��Ä��Ã��Â���Á��À¿��¾��½��¼��»l وقــال تعــاىل٢١: اجلاثيــة ،:��m���X��W��V��U��T

��a���������������`��_��^���]��\��[��Z��Yl ــاىل٢٨: ص ــال تع ��m��F��E��D��C��B��A:، وق
T��S������R��Q��P��O����N��M����L��K��J���I��H��G �lوأمثال ذلك مما يبني الفرق بني ٢٢ – ١٩: طرفا ،

  .  )٢(املخلوقات

أن اهللا تعاىل قد أنكر على من نسب إىل حكمته التسوية بني املختلفني، كالتسوية بني األبرار والفجار،  :الرابع
�:وقال تعاىل ،٢٨: ص ��m��a���������������`��_��^���]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��Tl:فقال تعاىل
m���Ä��Ã��Â���Á��À¿��¾��½��¼��»��º��������������¹��¸��¶��µ��´��³��²��±l 

فدل على أن هذا حكم سيء قبيح يرته اهللا عنه، ومل ينكره سبحانه من جهة أنه أخـرب بأنـه ال    ، ٢١: اجلاثية
وغناه وكماله يكون، وإمنا أنكره من جهة قبحه يف نفسه، وأنه حكم سيء يتعاىل ويترته عنه؛ ملنافاته حلكمته 

ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب واحلكمة، فال يليق به أن جيعل الرب كالفاجر، وال احملسن كاملسيء، 
  .  )٣(وال املؤمن كاملفسد يف األرض، فدل على أن هذا قبيح يف نفسه تعاىل اهللا عن فعله

¨��©���m��§��¦���¥����¤��£��¢��¡�������~���������²���±��°��¯��®��¬��«ª: أن اهللا تعاىل قال: اخلامس
��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»���º��¹��¸��¶��µ��´��³l 

، فأخرب سبحانه أن احلق لو اتبع أهواء العباد، فجاء شرع اهللا ودينـه بـأهوائهم، لفسـدت     ٧١ - ٦٩: املؤمنون
ن الفعل أو قبحه جيوز أن يرد شرع السماوات واألرض ومن فيهن، ومعلوم أن على مذهب الرازي النايف حلس

اهللا ودينه بأهواء العباد، وأنه ال فرق يف نفس األمر بني ما ورد به وبني ما تقتضيه أهواؤهم إال جمرد األمر، وأنه 

                                           

 . ٢٦٨-١٤/٢٦٧جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 . ٩٩-٨/٩٨جمموعة الفتاوى: ظران) ٢(
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لو ورد بأهوائهم جاز، وكان تعبدا ودينا، وهذه خمالفة صرحية للقرآن، وأنه من احملال أن يتبع احلق أهوائهم، 
مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العامل أعاله وأسفله وما بني ذلك، ومعلـوم أن   وأن أهواءهم

هذا الفساد إمنا يكون لقبح خالف ما شرعه اهللا وأمر به، ومنافاته لصالح العامل علويه وسفليه، وأن خـراب  
بوبيته يأىب ذلك ومينع منه، العامل وفساده الزم حلصوله ولشرعه، وأن كمال حكمة اهللا وكمال علمه ورمحته ور

اجلميع يف نفس األمر سواء جيوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان مـن مقتضـى أهـوائهم أو    : ومن يقول
فذكر توحيـده  ، ٢٣: اإلسراء�mn��m����l��k��j��i��h��g��f �l :ومثل ذلك قوله تعاىل )١(!خالفها

 اهم عنها واألوامر اليت أمرهم ا مث ختم اآلية بقولهوذكر املناهي اليت:��m���é��è��ç��æ��å�����������ä��ã��âl 

�m��ç��æ��å: خمالفة هذه األوامر وارتكاب هذه املناهي سيئة مكروهة هللا، فتأمـل قولـه  : ، أي٣٨: اإلسراء

èl ا : أيأنه سيء يف نفس األمر عند اهللا، حىت لو مل يرد به تكليف لكان سيئة يف نفسه عند اهللا، مكروه
وكراهته سبحانه له ملا هو عليه من الصفة اليت اقتضت أن يكرهه، ولو كان قبحه إمنا هو جمرد النـهي مل   له،

�m��ç��æ��å�����������ä��ã��â: يكن مكروها هللا؛ إذ ال معىن للكراهة عند النفاة إال كونه منهيا عنه، فيعود قولـه 

é��èl ي عنه عند ربك: ، إىل معىن٣٨: اإلسراء ا فإذا كل ذلكومعلوم أن هذا غري مراد من اآلية، وأيض ،
وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح حمبوب هللا مرضى له؛ ألنه إمنا وقع بإرادته، واإلرادة عندهم هي 

وجعـل   ،احملبة ال فرق بينهما، والقرآن صريح يف أن هذا كله قبيح عند اهللا مكروه مبغوض له وقع أو مل يقع
  . )٢(البغض والقبح سببا للنهي عنه، وهلذا جعله علة وحكمة لألمر والعلة غري املعلول سبحانه هذا

لكل شيء، وعلمه بكل شيء، على إبطـال صـفات   أل  فتبني ذا أن احتجاج الرازي بالقدر من خلق اهللا
ورا ا، وكانـت  الفعل الذاتية من حسن وقبح، وإنكار أن تكون األفعال على وجوه ألجلها كانت حسنة حمبوبة مأم

سيئة مكروهة منهيا عنها،  احتجاج باطل يعلم فساده بالضرورة، ومبا اتفق عليه العقالء، مع داللة الكتاب والسـنة  
  .)٣( واإلمجاع على فساده وبطالنه

ليس كل ما قبح منا يف العرف قبح من اهللا تعاىل، أال ترى أن رجالً زين إماءه وعبيده وبالغ  :قول الرازي -٣
حتسني صورهن مث بالغ يف تقوية الشهوة فيهم وفيهن، مث مجع بني الكل وأزال احلائل واملانع فإن هـذا  يف 

 ! باالتفاق حسن من اهللا تعاىل وقبيح من كل اخللق

أن هذا القول فاسد على أصل التكليف، فإن التكليف إمنا يتم بإعطاء القدرة واالختيـار، واهللا   :جوابه
ى الطاعات واملعاصي، والصالح والفساد، وهذا اإلقدار هو مناط الشرع واألمر تعاىل قد أقدر عباده عل

والنهي، فلواله مل يكن شرع وال رسالة وال ثواب وال عقاب، وكان الناس مبرتلة اجلمادات واألشـجار  
فت والنبات، فلو حال سبحانه بني العباد وبني القدرة على املعاصي الرتفع الشرع والرسالة والتكليف وانت

                                           

 . ٢/٣٢٨مفتاح دار السعادة: انظر)١(
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فوائد البعثة، ولزم من ذلك لوازم ال حيبها اهللا وتعطلت به غايات حممودة حمبوبة هللا، وهي ملزومة إلقدار 
فالرب تعاىل له الغايات املطلوبة . العباد ومتكينهم من الطاعة واملعصية، ووجود امللزوم بدون الالزم حمال

ع شرائعه وخلق اجلنة والنار ووضع الثواب والعواقب احملمودة اليت ألجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشر
والعقاب، وذلك ال حيصل إال بإقدار العباد على اخلري والشر، ومتكينهم من ذلك، فأعطـاهم األسـباب   
واآلالت اليت يتمكنون ا من فعل هذا وهذا؛ فلهذا حسن منه تبارك وتعاىل التخلية بني عباده وبني ما هم 

  .بني عبيده وبني اإلفساد وهو قادر على منعهم فاعلوه، وقبح من أحدنا أن خيلى

هذا مع أنه سبحانه مل خيل بينهم، بل منعهم منه، وحرمه عليهم، ونصب هلم العقوبـات الدنيويـة        
واألخروية على القبائح، وأحل م من بأسه وعذابه وانتقامه ما ال يفعله السيد من املخلـوقني بعبيـده   

ه خلى بني عباد وبني إفساد بعضهم بعضا كذب عليه؛ فإنه مل خيل بينهم إن: ليمنعهم ويزجرهم، فقولكم
شرعا وال قدرا، بل حال بينهم وبني ذلك شرعا أمت حيلولة، ومنعهم قدرا حبسب ما تقتضـيه حكمتـه   
الباهرة وعلمه احمليط، وخلى بينهم وبني ذلك حبسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه، فمنعه سبحانه هلم 

ته بينهم وبني الشر أعظم من ختليته، والقدر الذي خاله بينهم يف ذلك هو ملزوم أمره وشـرعه  وحيلول
  !ودينه، فالذي فعله يف الطرفني غاية احلكمة واملصلحة وال اية فوقه القتراح عقل

 ولو خلى بينهم كما زعمتم لكانوا مبرتلة األنعام السائمة، بل لو تركهم ودواعي طباعهم ألهلك بعضهم 
بعضا وخرب العامل ومن عليه، بل أجلمهم جلام العجز واملنع من كل ما يريدون، فلو أنه خلى بينهم وبني 
ما يريدون لفسدت اخلليقة، كما أجلمهم بلجام الشرع واألمر، ولو منعهم مجلة ومل ميكنهم ومل يقدرهم 

اب، فأي حكمة فوق هـذه  لتعطل األمر والشرع مجلة، وانتفت حكمة البعثة واإلرسال والثواب والعق
ولو أعطى الناس هذا املقام بعض حقه لعلموا أنه مقتضى احلكمة ! وأي أمر أحسن مما فعله م؟! احلكمة؟

ومن فتح له بفهم يف القرآن رآه من أولـه إىل  . البالغة، والقدرة التامة، والعلم احمليط، وأنه غاية احلكمة
ويدهلا عليه، وأنه يتعاىل ويترته أن يكون هذا منه عبثًا أو سدى آخره ينبه العقول على هذا، ويرشدها إليه، 

أو باطالً أو بغري احلق أو ال ملعىن وال لداع وباعث، وأن مصدر ذاك مجيعه عن عزته وحكمته، وهلذا كثريا 
ن ما يقرن تعاىل بني هذين االمسني العزيز احلكيم يف آيات التشريع والتكوين واجلزاء؛ ليدل عباده علـى أ 

مراده وحكمته، وانتهوا إىل ما  ألمصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة، ففهم املوقفون عن اهللا 
وقفوا عليه ووصلت إليه إفهامهم وعلومهم، وردوا علم ما غاب عنهم إىل أحكم احلاكمني ومن هو بكل 

ق وأمر وأثاب وعاقب شيء عليم، وحتققوا مبا علموه من حكمته اليت رت عقوهلم أن هللا يف كل ما خل
من احلكم البوالغ ما تقصر عقوهلم عن إدراكه، وأنه تعاىل هو الغين احلميد العليم احلكيم، فمصدر خلقه 
وأمره وثوابه وعقابه غناه ومحده وعلمه وحكمته، ليس مصدره مشيئة جمردة وقدرة خالية من احلكمـة  

وأمرا، وأنه سبحانه ال يسأل عما يفعـل لكمـال    والرمحة واملصلحة والغايات احملمودة املطلوبة له خلقًا
حكمته، ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأمتها على الصواب والسداد ومطابقة احلكم والعبـاد  

\��[��^��_��`���m��d���c��ba:×وهلذا قال خطيب األنبياء شعيب . يسألون إذ ليست أفعاهلم كذلك
�o��n��m��l����k��ji��h��g�����f��e������pl فأخرب عن عموم قدرته تعاىل، وأن اخللق كلهم ٥٦: هود ،
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حتت تسخريه وقدرته، وأنه آخذ بنواصيهم فال حميص هلم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم، مث عقب ذلـك  
باإلخبار عن تصرفه فيهم، وأنه بالعدل ال بالظلم، وباإلحسان ال باإلساءة، وبالصالح ال بالفساد، فهـو  

هم إحسانا إليهم ومحاية وصيانة هلم، ال حاجة إليهم وال خبالً عليهم، بل جودا وكرما ولطفًا يأمرهم وينها
وبرا، ويثيبهم إحسانا وتفضالً ورمحة، ال ملعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب هلم يستحقونه عليـه،  

، بل هو على الصـراط  ويعاقبهم عدالً وحكمة ال تشفيا وال خمافة وال ظلما كما يعاقب امللوك وغريهم
  .)١(املستقيم، وهو صراط العدل واإلحسان يف أمره ويه وثوابه وعقابه

الرد على شبهات الرازي النقلية اليت استدل ا على نفي التحسني والتقبـيح  : الوجه الثالث
  :العقليني
�������me���d��c��b��a��`��_��~���}��|��{��z��y��x��w��v����u:استدالله بقوله تعـاىل  -١

��w��v��u��t��s��rq���p��o��n��ml��k��j��i��h���g��fl وقولـه  ،٥٤: األعراف :
�m���â��á��à�����ß��ÞÝ��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Êl 

يه، وأن احلسن ال أن القبيح ال جيوز أن يقبح لوجه عائد إل وقد قرر الرازي يف هاتني اآليتني ، ٥١: الشورى
ألن  فاحلسن ال حيسن لوجه عائد عليه، والقبيح ال يقبح لوجه عائد إليه،جيوز أن حيسن لوجه عائد إليه، 

، يفيد أن هللا أن يأمر مبا  ٥: الشورى m�ÞÝ��Ü���Û��Ú�l: وقوله  ،٥٤: األعراف �m����q���p��o��n���rl:قوله
، مل يشاء من غري ختصيص، إذ لو مل يكن األمر كذلكمن غري ختصيص، وأن ينهى عما  ، كيف شاءيشاء

 .يكن متمكنا من األمر والنهي كما شاء وأراد، مع أن اآليات تقتضي هذا املعىن

   :واجلواب من ناحيتني

أنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته مل يكن الباري : شبهة الرازي هي أن خالصة: الناحية األوىل
ن الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجحا على القبيح يف كونه متعلقًا للوجوب أل؛ خمتارا يف احلكم

أو الندب، ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحا على احلسن يف كونه متعلقًا للتحرمي أو الكراهة، فحينئذ 
الستلزامه ترجيح  إما أن يتعلق احلكم بالراجح املقتضي له، أو املرجوح املقتضي لضده، والثاين باطل قطعا

املرجوح، وهو باطل بصريح العقل، فتعني األول ضرورة؛ فإذا كان تعلق احلكم بالراجح الزما ضرورة مل 
  ! يكن الباري خمتارا يف حكمه

وحسبك من فسـاد  !! العجب أن يرضى أحد لنفسه أن حيتج ميثل هذه الشبهة أنه من :أوالً: واجلواب
اىل مل يشرع السجود له وتعظيمه وشكره، وحيرم السجود للصنم وتعظيمه وهو أن اهللا تع: احلجة مضموا

فأي برهان أوضح من هذا على فسـاد هـذه   ! حلسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريقًا بني املتماثلني
  . الشبهة الباطلة

                                           

 . ٣٩٨-٢/٣٩٦مفتاح دار السعادة: انظر) ١(
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الفعل منها هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغري مرجح، إذ لو ترجح : أن يقال :ثانيا
  .مبرجح لزم عدم االختيار بعني ما ذكرمت، إذ احلكم باملرجح الزم

فهال قنعـتم ـذا   : قيل. ال يلزم االضطرار وترك االختيار؛ ألن املرجح هو اإلرادة واالختيار: فإن قيل
لـه وشـرعه،   إذا كان اختياره تعاىل متعلقًا بالفعل ملا فيه من املصلحة الداعية إىل فع: اجلواب منا، وقلتم

وحترميه له ملا فيه من املفسدة الداعية إىل حترميه واملنع منه، فكان احلكم بالراجح يف املوضـعني متعلقًـا   
باختياره تعاىل وإرادته، فإنه احلكيم يف خلقه وأمره، فإذا علم يف الفعل مصلحة راجحة شرعه وأوجبـه  

يف شرعه، وكذلك يف خلقه مل يفعل شيئًا  وأحبه، وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا
إال ومصلحته راجحة، وحكمته ظاهرة، واشتماله على املصلحة واحلكمة اليت فعلـه ألجلـها ال ينـايف    
اختياره، بل ال يتعلق بالفعل إال ملا فيه من املصلحة واحلكمة، وكذلك تركه ملا فيه من خالف حكمته، 

 يكون احلكم اختياريا، فإن املختار الذي هو أحكم احلاكمني ال فال يلزم من تعلق احلكمة بالراجح أن ال
  . خيتار إال ما يكون على وفق احلكمة واملصلحة

تلبيس فإنه إمنا تعلق بـالراجح باختيـاره   . إذا لزم تعلق احلكم بالراجح مل يكن خمتارا: أن قوله: الثالث
اللزوم، فكيف ال يكون خمتـارا واختيـاره    وإرادته، واختياره وإرادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه

  !!استلزم تعلق احلكم بالراجح

إن تعلق حكمه تعاىل بالفعل املأمور به أو املنهي عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح : الرابع 
لق الوجود أو راجح العدم؛ فإن كان جائز الطرفني مل يترجح أحدمها إال مبرجح، وإن كان راجحا فالتع

أما األول فالستلزامه الترجيح بال مرجح، وأما . الزم؛ ألن احلكم ميتنع ثبوته مع املساواة ومع املرجوحية
الثاين فالستلزامه ترجيح املرجوح وهو باطل بصريح العقل، فال يثبت إال مع املرجح التام، وحينئذ فيلزمه 

  .وابه بعينه عن شبهته اليت استدل اعدم االختيار، وما جييب الرازي به عن اإللزام املذكور هو ج

أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزمة ألحد األمرين وال بد؛ إما الترجيح بال مرجح، وإمـا أن ال  : اخلامس
  .يكون الباري تعاىل خمتارا كما قررمت، وكالمها باطل

على اآلخر بـال   أا تقتضي أن ال يكون يف الوجود قادر خمتار إال من يرجح أحد املتساويني: السادس
وهذا من أبطل الباطل، بل القادر املختار !! مرجح، وأما من رجح أحد اجلائزين مبرجح فال يكون خمتارا

  .)١(ال يرجح أحد مقدريه على اآلخر إال مبرجح وهو معلوم بالضرورة

  : أن يف كلتا اآليتني رد على الرازي وإبطال ملذهبه، وبيان ذلك من وجوه :الناحية الثانية
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أن اهللا تعاىل أخرب يف آية األعراف أن له اخللق واألمر، ولكن من أين أتى الرازي بأن اخللق واألمر  :األول
فهو سبحانه مل خيلـق حلكمـة   ! إمنا يصدر عن مشيئة وقدرة حمضة ال حلكمة وال لغاية مقصودة منها؟

فإن الذي أثبتـه  ! خلقه وأمره؟ وهل هذا إال إنكار حلقيقة! مطلوبة له، وال أمر حلكمة، وال ى حلكمة؟
الرازي من ذلك يرته عنه الرب ويتعاىل عن نسبته إليه، فإنه أثبت خلقًا وأمرا ال رمحة فيه وال مصلحة وال 
حكمة، بل جيوز عنده أو يقع أن يأمر مبا ال مصلحة للمكلف فيه البتة، وينهى عما فيه مصلحة واجلميع 

أمر بكل ما ى عنه، وينهى عن مجيع ما أمر به، وال فرق بني هـذا  بالنسبة إليه سواء، وجيوز عنده أن ي
وهذا إال رد األمر والنهي، وجيوز عنده أن يعذب من مل يعصه طرفة عني، بل أفىن عمـره يف طاعتـه   

! وشكره وذكره، وينعم على من مل يطعه طرفة عني، بل أفىن عمره يف الكفر به والشرك والظلم والفجور
وهذا من أقبح الظـن  !! أن يعرف خالف ذلك منه إال خبرب الرسول، وإال فهو جائز عليه فال سبيل إىل

وأسوأه بالرب سبحانه، وترتيهه عنه كترتيهه عن الظلم واجلور بل هذا هو عني الظلم الذي يتعـاىل اهللا  
  .  )١(عنه

جميع ما خلقه سبحانه أن اهللا سبحانه له اخللق واألمر، ومصدر خلقه وأمره عن حكمته وعلمه، ف :الثاين
صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته، واحلكمة تتضمن كمـال  
اإلرادة والعدل والرمحة واإلحسان واجلود والرب ووضع األشياء يف مواضعها على أحسن وجوهها ويتضمن 

  . الذاتية من حسن أو قبح ، ويف هذا إثبات لصفات األشياء)٢(إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب

له اخللق الذي صدرت عنه مجيـع املخلوقـات   : أي  ،٥٤: األعراف �m����q���p��o��n���rl:أن قوله :الثالث
يتضمن أحكامـه  : علويها وسفليها، أعياا وأوصافها وأفعاهلا واألمر املتضمن للشرائع والنبوات، فاخللق

دينية الشرعية، ومث أحكام اجلـزاء، وذلـك يكـون يف دار    يتضمن أحكامه ال: الكونية القدرية، واألمر
فأعلمنا سبحانه أنه هو خالق املخلوقات وهو املودع فيها من الصفات الذاتية ما يقتضي حسنها . )٣(البقاء

أو قبحها، وأنه هو اآلمر الناهي، وقد أمرنا بكل حسن وانا عن كل قبيح، فمبىن الشرائع كلها علـى  
، وعلى هذا فتعطيل صفات األشياء الذاتية تعطيل للشرع، ومصاحل )٤(ستقباح القبيحاستحسان احلسن، وا

  .    الدنيا، وإثباا على الوجه الذي خلقها اهللا عليه، وجعلها له إثبات للخلق واألمر، والشرع والقدر

ين أـا مشـيئة   ،  ال يع ٥١: الشورى �m�ÞÝ��Ü���Û��Ú�l:أن تعليق األمر باملشيئة يف قوله تعاىل :الرابع
حمضة خالية عن احلكمة، فإن اهللا سبحانه يفعل مبشيئته وقدرته وإرادته، ويفعل ما يفعله بأسباب وحكم 
وغايات حممودة، وقد أودع العامل من القوى والطبائع والصفات والغرائز واألسباب واملسببات ما به قام 

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٥٨-٢/٥٥٧شفاء العليل: نظرا) ١(
 . ٨٠-٧٩الرسالة التبوكية: انظر) ٢(
 . ٢٩١تفسري السعدي) ٣(
 . مكتبة العبيكان. ، ط١/٨٨شفاء العليل: انظر) ٤(
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شياء الذاتية جحد للضروريات، وقـدح يف  اخللق واألمر، فإنكار األسباب والقوى والطبائع وصفات األ
�m �����ß:آية الشورى بقوله ألوقد ختم اهللا . )١(العقول والفطر، ومكابرة للحس، وجحد للشرع واجلزاء

�á��àl٢(حكيم يف وضعه كل شيء يف موضعه، من املخلوقات والشرائع: ، أي ٥١: الشورى�(   .  

ام باألسباب، وبإثبات صفات األشياء الذاتية، ووضع األشياء وأثر امسه احلكيم يف اخللق واألمر إمنا ق    
يف مواضعها وترتيلها يف منازهلا، فاهللا سبحانه هو الذي جعل هلا تلك املواضع واملنازل والصفات واملقادير، 
فإخراج األسباب عن مواضعها وموضوعها وإلغائها، ونفي صفات األشياء الذاتية وتعطيلها حبجة إرجاع 

فإن مرجع ذلك كله إىل املشيئة اإلهلية املقرونة باحلكمـة والرمحـة   ! املشيئة تلبيس وتدليس ذلك حملض
والعدل واملصلحة واإلحسان ووضع األشياء يف مواضعها وترتيلها يف منازهلا، وذلك يتضمن إثبات صفات 

  .   )٣(األشياء الذاتية من حسن أو قبح

متمكنا من  ت صفات األشياء الذاتية ينفي كون الرب تعاىلفبطل بذلك ما زعمه الرازي من أن إثبا       
ألن اهللا سبحانه ال يشاء إال ما يناسب حكمته ورمحته وعدله، كما ال يشاء  األمر والنهي كما شاء وأراد؛

   .  ويريد إال ما علم أنه سيكون، فال مناقضة بني مشيئته وحكمته، كما ال مناقضة بني مشيئته وعلمه

 ��m��~���}��|��{��z��yx��w��v��u��t��s���r��q��p��o��nl:وله تعاىلاستدالله بق -٢

©����m��º��¹¸��¶��������µ��´��³��²��±��°��¯����®���¬��«��ª:وقوله، ١٦٥: النسـاء 

��È��Ç�����������Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾½��¼��»l ــام ــه، ١٣٠: األنع ��m����Ã��Â:وقول

��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Î��Íl  وقد  ،١٣٤: طـه
أن الوجوب ال يتحقق إال بالشرع، إذ لو حتقق قبل جميء الشرع لكان العقاب  قرر الرازي يف هذه اآليات
  . حاصالً قبل جميء الشرع

حلسن ويتضح من استدالله ذه اآليات أنه يرى أن نفي التعذيب قبل قيام احلجة الرسالية يدل على انتفاء ا
والقبح الذاتيني يف األشياء واألفعال؛ ألنه لو كان احلسن والقبح ثابتني عقالً، لكان مرتكب القبيح وتارك 
احلسن فاعالً للحرام، وتاركًا للواجب؛ ألن قبحه عقالً يقتضي حترميه عقالً، وحسنه عقالً يقتضي وجوبه 

ن قد نص على أن اهللا تعاىل ال يعذب إال بعد عقالً، فإذا فعل احملرم وترك الواجب استحق العذاب، والقرآ
  . )٤(بعثة الرسل، فدل ذلك على أن العقل ال جمال له يف إدراك حسن األفعال أو قبحها

                                           

 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٧٥-٥٧٤، ٢/٥٣٢شفاء العليل: انظر) ١(
 . ٧٦٢تفسري السعدي) ٢(
 . السنة احملمدية. ، ط٤٠٤-٣/٤٠٣مدارج السالكني: انظر) ٣(
 . ١٣٠-١٢٩،  الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر٢/٣٥٧مفتاح دار السعادة: انظر) ٤(
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أن اآليات السابقة دلت على أن اهللا تعاىل ال يعذب قبل قيام احلجة الرسالية، وهذا حق أصاب  :واجلواب
رحية يف بيان أن احلجة إمنا قامت بالرسل، وأنه بعد جميـئهم ال  الرازي يف تقريره وإثباته؛ ألن اآليات ص

يكون للناس على اهللا حجة، وهذا يدل على أنه ال يعذم قبل جميء الرسل إليهم؛ ألن احلجة حينئـذ مل  
، لكن ال داللة فيها على نفي صفات الفعل الذاتية، ونفي احلسن والقبح العقليني، فاألدلة إمنا )١(تقم عليهم

تضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ومل تقتض توقف احلسن والقبح بكل اعتبـار  اق
  . )٢(عليها وفرق بني األمرين

إذا تقرر ذلك فالصواب يف املسألة إثبات احلسن والقبح عقالً ونفي التعذيب على ذلك إال بعـد بعثـة   
فسبب العقاب قـائم   )٣(إمنا يستلزمه خمالفة املرسلنيالرسل، فاحلسن والقبح العقلي ال يستلزم التعذيب، و

قبل البعثة، ولكن ال يلزم من وجود سبب العذاب حصوله؛ ألن هذا السبب قد نصب اهللا تعاىل له شرطًا 
  .  )٤(وهو بعثة الرسل، فانتفاء التعذيب قبل البعثة هو النتفاء شرطه ال لعدم سببه ومقتضيه

ريب أن الوجوب والتحرمي اللذين مها متعلق الثواب والعقاب بـدون  ال :((-:-يقول ابن القيم      
واحلجة إمنا قامت على العباد بالرسل، ولكن هذا الوجوب والتحرمي مبعىن حصول املقتضى ...الشرع ممتنع

�:للثواب والعقاب، وإن ختلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره، وقد قال تعـاىل 
m{��z��y��x����i��h����g��f��e��d����c��b��a��`�����_��~��}��|

jl فأخرب تعاىل أن ما قدمت أيديهم سبب إلصابة املصيبة إياهم، وأنه سـبحانه أرسـل   ٤٧: القصص ،
رسوله وأنزل كتابه لئال يقولوا ربنا لو ال أرسلت إلينا رسوالً فنتبع آياتك، فدلت اآلية على بطالن قول 

. أن أعماهلم قبل البعثة ليست قبيحة لذاا، بل إمنا قبحت بالنهي فقـط : ذين يقولونالطائفتني مجيعا؛ ال
إا قبيحة، ويستحقون عليها العقوبة عقالً بدون البعثة، فنظمت اآليـة بطـالن قـول    : والذين يقولون

العقاب أا قبيحة يف نفسها، وال يستحقون : الطائفتني، ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه
إال بعد إقامة احلجة بالرسالة، فال تالزم بني ثبوت احلسن والقبح العقليني، وبـني اسـتحقاق الثـواب    
والعقاب، فاألدلة إمنا اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة، وتوقفهما عليها، ومل تقتض توقف احلسن 

  .)٥(!))والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بني األمرين

                                           

 .٣/٢٨دار هجر، تفسري ابن كثري. ، ط١٤/٥٢٦تفسري الطربي: وانظر. ٢/٣٥٧مفتاح دار السعادة) ١(
 . ٢/٤٣٣مفتاح دار السعادة) ٢(
 . ٢/٣٥٧دار السعادةمفتاح ) ٣(
 . ٢/٣٥٧مفتاح دار السعادة) ٤(
 . ٤٣٣-٢/٤٣٢مفتاح دار السعادة) ٥(
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ان تبطل شبهات الرازي العقلية والنقلية، وبإبطاهلا يتبني أنه ليس مع الرازي وال مع من على شاكلته و ذا البي 
من نفاة صفات الفعل الذاتية، والتحسني والتقبيح العقلي قط دليل واحد صحيح على نفي احلسن والقبح العقليني، وأن 

  .  )١(والنهي، بل كل أدلته على هذا باطلةاألفعال كلها يف نفس األمر سواء، ال فرق بينها إال باألمر 

  :)٢(يف عقد مقارنة بني املعتزلة واألشاعرة وبيان ما أصاب وأخطأ فيه كل فريق: الوجه الرابع
أصاب أهل اإلثبات من املعتزلة يف قوهلم إن احلسن والقبح صفات ثبوتية لألفعال معلومة بالعقل 

  .لقبيح عقالًوالشرع، وأخطئوا يف ترتيب العقاب على هذا ا

وأصابوا يف إثبات احلكمة هللا تعاىل، وأنه سبحانه ال يفعل فعالً خاليا عن احلكمة، بل كل أفعاله  
  : مقصودة لعواقبها احلميدة، وغاياا احملبوبة له، وأخطئوا يف موضعني

أصوهلم أم أعادوا تلك احلكمة إىل املخلوق، ومل يعيدوها إىل اخلالق سبحانه على فاسد : أحدمها
  .يف نفي قيام الصفات به، فنفوا احلكمة من حيث أثبتوها، وجحدوها من حيث أقروا ا

أم وضعوا لتلك احلكمة شريعة بعقوهلم، وأوجبوا على الرب تعاىل ا وحرمـوا  : املوضع الثاين 
  . وشبهوه خبلقه يف أفعاله، حبيث ما حسن منهم حسن منه، وما قبح منهم قبح منه

بأن الرب تعاىل ال ميتنع عليه يف نفسه الوجوب والتحرمي، وأخطئـوا يف  : ضا يف قوهلموأصابوا أي
  . جعل ذلك تابعا ملقتضى عقوهلم وآرائهم

إنه سبحانه ال حيب الشر والكفر وأنواع الفساد، بل يكرهها، وأنه حيب اإلميان : وأصابوا يف قوهلم
احملبة والكراهة مبجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها واخلري والرب والطاعة، ولكن أخطئوا يف تفسري هذه 

يف اهلواء أو يف الشجرة، على فاسد أصوهلم يف التعطيل ونفي الصفات، فنفوا احملبة والكراهة من حيـث  
  .  وأخطئوا يف إخراج أفعال العباد عن مشيئته وقدرته! أثبتوها فحقيقة قوهلم أنه ال حمبة وال كراهة

إن احلجة إمنا تقوم على العبـاد بالرسـالة، وإن اهللا ال   : ألشاعرة يف قوهلموقد أصاب النفاة من ا
يعذم قبل البعثة، ولكنهم نقضوا األصل ومل يطردوه؛ حيث جوزوا تعذيب من مل تقم عليه احلجة أصالً 

ا، فجعل من األطفال واانني، ومن مل تبلغه الدعوة، وأخطئوا يف تسويتهم بني األفعال اليت خالف اهللا بينه
بعضها حسنا وبعضها قبيحا، وركب يف العقول والفطر التفرقة بينهما، كما ركب يف احلواس التفرقة بني 
احللو واحلامض، واملر والعذب، والسخن والبارد، والضار والنافع، فزعم النفاة أنه ال فرق يف نفس األمر 

عادة جمردة، أو وهم، أو خيال، أو جمرد األمر  أصالً بني فعل وفعل يف احلسن والقبح، وإمنا يعود الفرق إىل
  ! وسلبوا األفعال خواصها اليت جعلها اهللا عليها من احلسن والقبح، فخالفوا الفطر والعقول! والنهي

                                           

 . ٢/٣٢٥مفتاح دار السعادة) ١(
 . ٢٢٢احلسن والقبح بني املعتزلة وأهل السنة) ٢(
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وأصابوا يف نفيهم اإلجياب والتحرمي على اهللا الذي أثبتته القدرية من املعتزلة، ووضعوا علـى اهللا  
فيهم عنه إجياب ما أوجبه على نفسه، وحترمي ما حرمه على نفسه مبقتضى شريعة بعقوهلم، وأخطئوا يف ن

  .حكمته وعدله وعزته وعلمه

وأخطئوا أيضا يف نفيهم حكمته تعاىل يف خلقه وأمره، وزعمهم أنه ال يفعل شيئًا لشيء، وال يأمر  
وجعلهم كـل الم   بشيء لشيء، ويف إنكارهم األسباب والقوى اليت أودعها اهللا يف األعيان واألعمال،

دخلت يف القرآن لتعليل أفعاله وأوامره الم عاقبة، وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة، فنفوا 
احلكم والغايات املطلوبة يف أوامره وأفعاله، وردوها إىل العلم والقدرة، فجعلوا مطابقة املعلـوم للعلـم   

وقوع املقدور بالقدرة، ومطابقة املعلوم للعلم غري  ووقوع املقدور على وفق القدرة هو احلكمة ومعلوم أن
احلكمة والغايات املطلوبة من الفعل، وتعلق القدرة مبقدورها والعلم مبعلومه أعم من كون املعلوم واملقدور 
مشتمالً على حكمة ومصلحة أو جمردا عن ذلك، واألعم ال يشعر باألخص وال يستلزمه، وهل هـذا يف  

  !!كمة وإثبات ألمر آخراحلقيقة إال نفي للح

وأخطئوا يف تسويتهم بني احملبة واملشيئة، وأن كل ما شاءه اهللا من األفعال واألعيان فقد أحبـه   
ورضيه، وما مل يشأه فقد كرهه وأبغضه، فمحبته مشيئته وإرادته العامة، وكراهته وبغضه عدم مشـيئته  

ون وهامان ومجيع الشياطني والكفار، بـل أن  وإرادته، فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس حمبوبا له، وفرع
يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة يف العامل حمبوبة له مرضية، وأن يكون اإلميـان واهلـدى   
ووفاء العهد والرب اليت مل توجد من الناس مسخوطة له مكروهة ممقوتة عنده، فسووا بني األفعـال الـيت   

  !! شيئة املتعلقة بتكوينها وإجيادها، واحملبة املتعلقة بالرضا ا واختيارهافاوت اهللا بينها، وسووا بني امل

وهدى اهللا أهل السنة ملا اختلف الفريقان فيه من احلق بإذنه، واهللا يهدى من يشـاء إىل صـراط   
مستقيم، فالقدرية حجروا على اهللا، وألزموه شريعة حرموا عليه اخلروج عنها، وخصومهم من اجلربيـة  

عليه كل فعل ممكن يترته عنه سبحانه، إذ ال يليق بغناه ومحده وكماله ما نزه نفسه عنه، ومحـد   جوزوا
نفسه بأنه ال يفعله، فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل، فالقدرية سلبته كمال ملكه، واجلربية سلبته كمال 

لك واحلمد واحلكمة، فوصفوه حكمته، والطائفتان سلبته كمال محده، وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال امل
بالقدرة التامة على كل شيء من األعيان وأفعال العباد وغريهم، وأثبتوا له احلكمة التامة يف مجيع خلقـه  
وأمره، وأثبتوا له احلمد كله يف مجيع ما خلقه وأمر به، ونزهوه عن دخوله حتت شريعة يضـعها العبـاد   

 يليق به، فاستولوا على حماسن املذاهب وجتنبـوا أرداهـا،   بآرائهم، كما نزهوه عما نزه نفسه عنه مما ال
ففازوا بالقدح املعلى، وغريهم طاف على أبواب املذاهب ففاز بأخس املطالب، واهلدى هدى اهللا خيتص 

  . )١(به من يشاء من عباده

                                           

 . ٣٨٠-٢/٣٧٧مفتاح دار السعادة: انظر) ١(
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أثبتت عليهـا،  ويف ختام احلديث عن مسألة التحسني والتقبيح حيق االنتهاء بذكر سرها وغايتها وأصوهلا اليت 
  :لتتم الفائدة وتكتمل؛ فإن ملسألة التحسني والتقبيح ثالثة أصول هي أساسها

  .أن أفعال الرب تعاىل وأوامره معللة باحلكم والغايات :األصل األول 

أن تلك احلكم املقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعاىل قيام الصفة به، فريجع إليـه حكمهـا    :واألصل الثاين 
  .هاويشتق له امس

أن اهللا تعاىل حيب األفعال احلسنة اليت هي منشأ املصاحل وإن مل يشأ تكوينها وإجيادها؛ ألن : واألصل الثالث 
يف مشيئته إلجيادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها، ويبغض األفعال القبيحة اليت هي منشأ املفاسد ومينعهـا  

لزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها، وال بد من توسط هذه وميقت أهلها، وإن شاء تكوينها وإجيادها ملا تست
األفعال يف وجودها، فتعلق إرادة الرب وحمبته وسخطه جبميع األفعال ليس تعلقًا واحدا، فاملعاصي كلها ممقوتة مكروهة 

منه الطاعـات  وإن وقعت مبشيئته وخلقه، والطاعات كلها حمبوبة له مرضية وإن مل يشأها ممن مل يطعه، ومن وجدت 
فقد تعلق ا املشيئة واحلب، فما مل يوجد من أنواع املعاصي مل تتعلق به مشيئة وال حمبته، وما وجد منها تعلقت بـه  
مشيئته دون حمبته، وما مل يوجد من الطاعات املقدرة تعلق ا حمبته دون مشيئته، وما وجد منها تعلـق ـا حمبتـه    

  . ومشيئته

يها مدار هذه املسألة، ومن مل حيكم هذه األصول الثالثة مل يستقر له يف مسائل احلكم فهذه األصول الثالثة عل
  .)١(والتعليل والتحسني والتقبيح قدم، بل ال بد من تناقضه وتسلط خصومه عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

 . ٣٦٢-٢/٣٦٠مفتاح دار السعادة: انظر)١(
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 :  موقف الرازي من مسألة ترتيه اهللا عن الظلم: املطلب األول
سلمون وسائر أهل امللل على أن اهللا تعاىل عدل قائم بالقسط ال يظلم شيئًا، بل هو مرته عن الظلم، اتفق امل   

  .)١(مث ملا خاضوا يف القدر تنازعوا يف معىن كونه عدالً، ويف الظلم الذي هو مرته عنه

القدر؛ فاجلربية الذين  فمحل الرتاع إمنا هو يف تعريف العدل والظلم، وقد تنازعوا يف ذلك بناًء على تنازعهم يف
عطلوا فعل العبد، وزعموا أن العبد ليس بفاعل، وال قادر على الفعل، وليس له قدرة مؤثرة يف املقدور، وأن أوامـر  
الرب ونواهيه تكليف باحملال، أو املمتنع لذاته؛ فهي كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات، وكتكليف امليت إحياء 

عذب عباده أشد العذاب على فعل ما ال يقدرون على فعله، وعلى ترك ما ال يقدرون على تركه؛ األموات، فاهللا تعاىل ي
بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو هلم غري مقدور، وليس أحد منهم  ميسر له؛ بل هو عليه مقهور، فإنه تعـاىل ال  

ة من احلكم والتعليل والسبب، فال يفعل يقبح منه شيء، وهو سبحانه ال يفعل حلكمة وال سبب وإمنا يفعل مبشيئة جمرد
لشيء وال بشيء؛ فليست األعمال سببا للنجاة وال سببا للعقاب، فيجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب وينعم 
أعداءه وأهل معصيته جبزيل الثواب، وأن األمرين بالنسبة إليه سواء؛ فكالمها عدل وجائز عليه، وال يعلم امتناع ذلك 

  !خبرب من الصادق أنه ال يفعله فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع اخلرب بأنه ال يكون ال ألنه يف نفسه باطل وظلمإال 

الظلم ليس مبمكن الوجود؛ بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل؛ والظلم ممتنع لذاته؛ : وعند ذلك قالوا
ظلم إما التصرف يف ملك الغري، وكل ما سواه ملكه، اجلمع بني الضدين، وكون الشيء موجودا معدوما؛ ألن ال: مثل

  .وإما خمالفة اآلمر الذي جتب طاعته وليس فوق اهللا تعاىل آمر جتب عليه طاعته

فمهما تصور وجوده وقُدر وجوده فهو عدل؛ فالعدل هو كل مقدور، وهو ما للفاعل أن يفعله، والظلم هـو  
وذلك مستحيل عليه سبحانه، وعلى هذا فلو عذب أهل مسواته وأهـل  املمتنع لذاته؛ فهو تصرف القادر يف غري ملكه 

  . أرضه لكان متصرفًا يف ملكه

إذا تقرر ما سبق فالظلم عند اجلربية ال يتصور يف حق اهللا تعاىل؛ ال ألنه مترته عنه مع قدرته عليه؛ بل ألنه يف 
واجلمع بني الليل والنهار يف ساعة واحـدة،  نفسه مستحيل؛ فهو مبرتلة جعل اجلسم الواحد يف مكانني يف آن واحد، 

  .وجعل الشيء موجودا ومعدوما معا يف آن واحد

فهؤالء اربة ال جيعلون العدل قسيما لظلم ممكن ال يفعله، إذ ال يقدر الرب تعاىل عندهم على ما يسمى ظلما، 
، فليس هناك أمرا ممكنا لـو فعلـه   ن مقدورترك الظلم وفعل العدل، بل الظلم كل ممتنع، والعدل كل ممك: حىت يقال

.............................................................................................................
....  

                                           

، ٣١٣-٢/٣٠٤، ١٤٠-١/١٣٤، منـهاج السـنة  ١١٠-١٠٩قاعدة جليلة يف التوسل والوسـيلة : وانظر. ١/١٢١جامع الرسائل) ١(
  .  ١٥٦-١/١٥١، جامع املسائل٢٥-٣/٢٠
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  . )٢)(١(!لكان ظاملًا

الذي جيب على املخلوق،  والقدرية الذين أنكروا قدرة اهللا على أفعال العباد، وزعموا أنه تعاىل جيب عليه العدل
فقاسوا اهللا خبلقه يف عدهلم وظلمهم، وأوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه جيب على العباد وحيرم، فالظلم الذي حرمـه  
وترته عن فعله وإرادته هو نظري الظلم من اآلدميني بعضهم لبعض، فشبهوه يف األفعال ما حيسن منها ومـا ال حيسـن   

العبد ومل يعنه جبميع ما يقدر عليه من وجوه اإلعانة كان ظاملًا له، وإذا أمر اثنني بأمر واحـد  إذا أمر : بعباده، وقالوا
  !وخص أحدمها بإعانته كان ظاملًا، والتزموا أنه ال يقدر أن يهدي ضاالً، كما ال يقدر أن يضل مهتديا

العباد، بل وال قادر على ذلك، وهؤالء عندهم ال يتم ترتيهه عن الظلم إن مل جيعل غري خالق لشيء من أفعال 
  .وإن مل جيعل غري شاء جلميع الكائنات، بل يشاء ما ال يكون ويكون ما ال يشاء إذ املشيئة عندهم مبعىن األمر

فاهللا تعاىل عندهم عدل ال يظلم؛ ألنه مل يرد وجود شيء من الذنوب ال الكفر وال الفسوق وال العصيان؛ بل 
ال خريا وال شرا، بل هـم  : ه كما فعلوه عاصني ألمره، وهو مل خيلق شيئًا من أفعال العبادالعباد فعلوا ذلك بغري مشيئت

  . )٤)(٣(!أحدثوا أفعاهلم، فلما أحدثوا معاصيهم استحقوا العقوبة عليها فعاقبهم بأفعاهلم، فلم يظلمهم

  .مناكب عن احلق، حائد عن الصراط املستقي -قول اجلربية والقدرية: أي-وكال القولني

وهؤالء رجعوا إىل معىن الظلم والعدل يف لغة العـرب  : والقول احلق يف هذه املسألة قول أهل السنة واجلماعة
وضع الشيء يف غري موضعه، والعدل وضع كل شيء يف موضعه، فهو سبحانه حكم عدل يضع األشياء : الظلم: فقالوا

ه احلكمة والعدل، وال يفرق بني متماثلني، وال يسوي بني يضع شيئًا إال يف موضعه الذي يناسبه وتقتضي مواضعها، وال
خمتلفني، وال يعاقب إال من يستحق العقوبة فيضعها موضعها ملا يف ذلك من احلكمة والعدل، وأما أهل الرب والتقوى فال 

��m��W��V��U��T:عاىل، وقال ت٣٦ – ٣٥: القلـم  ��m��Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Á����À��¿������¾l:يعاقبهم ألبتة، قال تعاىل

                                           

 ،٨/٤٠٥درء التعارض ،١٣٩-١٨/١٣٨، ٣/١١٦،  جمموعة الفتاوى٢/١١٤، اجلواب الصحيح١٢٣-١/١٢١جامع الرسائل: انظر) ١(
. ، ط١/٢٣٦مكتبة العبيكان، مدارج السـالكني . ، ط٢/٧٥٣، ٣٤٤-٣٤٣،  ٢٨٠، ٥٠-١/٤٨،  شفاء العليل٤٧٣-١/٤٦٧النبوات

رئاسـة  . ، ط١/٣١١،  خمتصر الصواعق املرسـلة ٢٤٠-٢٣٣،  ٢٣٤، الفوائد٤٢٧-٢/٤٢٦مطبعة السنة احملمدية، مفتاح دار السعادة
 .  أضواء السلف. ، ط٥٧٧-٢/٥٧٦إدارات البحوث العلمية، 

، جمرد مقاالت الشيخ أيب احلسن األشعري البـن  ٣٨٦-٣٨٣متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للباقالين: سألةانظر قول األشاعرة يف امل) ٢(
وما بعدها، املواقف يف علـم   ١٠٧، اإلرشاد إىل قواطع األدلة للجويين١٤٥ -١٤٤ومابعدها، التبصري يف الدين ١٥٠، ١٤٥-١٤٤فورك

 .٣٣١-٣٢٣الكالم 
مفتـاح دار  ، ٨/٤٠٥درء التعارض، ١٨/١٣٨، ٣/١١٦، جمموعة الفتاوى٢/١١٥جلواب الصحيح، ا١/١٢٣جامع الرسائل: انظر) ٣(

 .  أضواء السلف. ، ط٥٧٨-٢/٥٧٧رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٣١٢-١/٣١١خمتصر الصواعق املرسلة ٤٢٦-٢/٤٢٥السعادة
غين اجلزء السادس، القسم األول فقد جعله القاضي يف الكالم ، وما بعدها، امل٣٠١شرح األصول اخلمسة: انظر قول املعتزلة يف املسألة) ٤(

  . على التعديل والتجوير
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��a�������`��_��^���]��\��[��Z��Y���Xl وقال تعاىل٢٨: ص ،:��m��¸��¶��µ��´��³��²��±

��Ä��Ã��Â���Á��À¿��¾��½��¼��»��º������¹l ١(٢١: اجلاثية(.  

وهذا قول أهل اللغة قاطبة، وتفسري الظلم بذينيك التفسريين اصطالح حادث، ووضع جديـد، قـال ابـن    
فما وضع الشـبه يف غـري   : من أشبه أباه فما ظلم، معناه: أصل الظلم وضع الشيء يف غري موضعه، يقال: األنباري
  . )٢(موضعه

وعلى هذا فالظلم الذي حرمه اهللا على نفسه، وترته عنه فعالً وإرادة، هو ما فسره به سلف األمة وأئمتها، من 
يداه، وأنه ال ينقص من حسناته، فال يجازى ا أو ببعضـها،  أنه ال حيمل املرء سيئات غريه، وال يعذبه مبا مل تكسب 

: طـه  �m��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î����Í���Ì��Ë�����Ê��Él: وهذا هو الظلم الذي نفى اهللا خوف العباد له بقولـه 

ا مل يظلم بأن يؤاخذ مب: ال خياف أن حيمل عليه من سيئات غريه، وال ينقص من حسناته، وقيل: ، قال املفسرون١١٢
  .)٣(ال خياف أال جيزى بعمله: يعمل، وقيل

وباجلملة فإن أهل السنة متفقون على أن اهللا مرته عن أشياء هو قادر عليها، وال يوافقون اجلربية فيما زعمـوه  
من أنه تعاىل ال يرته عن مقدور الظلم الذي نزه اهللا عنه نفسه يف القرآن، وحرمه على نفسه وهو قادر عليه، وهو هضم 
اإلنسان من حسناته، أو محل سيئات غريه عليه، وال يوافقون املعتزلة على قوهلم إن اهللا مل خيلق أفعال العباد، وال شاء 

إن اهللا خلق كل شيء، وما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، ولكنهم مع هذا يثبتـون لفعلـه   : الكائنات، بل يقولون
  . )٤(مرته عن الظلم، ولكن ليس عدله كعدل املخلوق ، ويقولون هو عادلحكمة، ويرتهونه عن القبائح

اتفق املسلمون وغريهم على أن اهللا مرته عن الظلم، لكن تنازع الناس يف معـىن  :((-:-يقول شيخ اإلسالم
الذي يرته عنه اخلالق مـن جـنس   " الظلم"الذي جيب ترتيه الرب عنه؛ فجعلت القدرية من املعتزلة وغريهم " الظلم"
ينهى عنه املخلوق، وشبهوا اهللا تعاىل خبلقه فأوجبوا عليه من جنس ما جيب على املخلوق، وتكلموا يف  الذي" الظلم"

وأهل الكالم من املتقدمني واملتأخرين من اجلهمية -وقالت طائفة من مثبتة القدر ... التعديل والتجويز بكالم متناقض
الظلم التصرف : يدخل حتت القدرة ليس فعله ظلما، وقالواالظلم منه ممتنع لذاته، فكل ممكن  -والفقهاء وأهل احلديث

وقال كثري من أهـل السـنة   . يف ملك الغري أو اخلروج عن طاعة من جتب طاعته، وكل من هذين ممتنع يف حق اهللا
بل الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه، ومن ذلك أن يبخس احملسن شيئًا من حسناته، أو حيمل : واحلديث والنظار

                                           

، ٥٨١-٢/٥٧٨رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٣١٣-١/٣١٢خمتصر الصواعق املرسلة: وانظر. ١٢٤-١/١٢٣جامع الرسائل) ١(
 .  أضواء السلف. ط
. ، ط١/٣١٣،  خمتصر الصواعق املرسلة٩٢-٩٠الزاهر يف معاين كلمات الناس ،٢٠٩شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، : انظر) ٢(

 . أضواء السلف. ، ط٥٧٩-٢/٥٧٨رئاسة إدارات البحوث العلمية، 
رئاسـة إدارات  . ، ط١/٣٣٤، خمتصر الصواعق املرسـلة ١٤١-١٨/١٣٧، جمموعة الفتاوى٩١٩زاد امليسر يف علم التفسري:  انظر) ٣(

 . ٢٨٥، القضاء والقدر للمحمود٤٤٩أضواء السلف، شرح العقيدة الطحاوية. ، ط٢/٦١٧البحوث العلمية، 
 .  ٢/١١٥مكتبة دار املنهاج، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح. ،، ط٧٠٦شرح األصبهانية: انظر) ٤(
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أن يعاقب اإلنسان الظلم الذي هو ظلم ((فـ ،)١(...))من سيئات غريه، وهذا من الظلم الذي نزه اهللا نفسه عنه عليه
على عمل غريه، فأما عقوبته على فعله االختياري، وإنصاف املظلومني من الظاملني فهو من كمال عدل اهللا تعـاىل،  

يقيسون اهللا خبلقه يف عدهلم وظلمهم، وبني مذهب  ية الذينوهذا التفصيل يف باب التعديل والتجوير بني مذهب القدر
: اجلربية الذين ال جيعلون ألفعال اهللا حكمة، وال يرتهونه عن ظلم ميكنه فعله، وال فرق عندهم بالنسبة إليه بني ما يقال

حىت غلـوا يف   هو ظلم، وقول هؤالء من األسباب اليت قويت ا شناعات القدرية: هو عدل وإحسان، وبني ما يقال
الناحية األخرى، وخيار األمور أوسطها، ودين اهللا عدل بني الغايل فيه واجلايف عنه، وقد ظهر الفرق بني عقوبته على 
الكفر وغريه من املعاصي، وبني عقوبته على اللون والطول، كما يظهر الفرق بينهما إذا كان املعاقب بعض الناس، فإن 

وقدرته عليه، فهو الذي فعله باختياره وقدرته، وإن كان ذلك كله خملوقًا كما يعاقبه  الكفر وإن كان خلق فيه إرادته
  .)٢())غريه عليه مع كون ذلك كله خملوقًا

قـائم بالقسـط ال جيـور وال    (إذا تقرر ما سبق فقد سرى الرازي على مذهبه اجلربي فقرر أن اهللا سبحانه 
الظلـم  (إذ  )٤()ذا تصرف يف ملكه كيف شاء وأراد مل يكن ظلمـا سبحانه مالك اخللق، واملالك إ..فهو(، )٣()يظلم

.. أنه تعـاىل (وعلى هذا فلو  ،)٥()تصرف يف ملك الغري، وهو تعاىل إمنا يتصرف يف ملك نفسه فاستحال كونه ظاملًا
  . )٦()عذب الربيء عن الذنب بأشد العذاب مل يكن ظلما بل كان عادالً

ألن كل ما يفعله فإنه تصرف يف ملك نفسه، وليس . الظلم من اهللا حمال(:قالوقد أكد على هذا املعىن كثريا ف
  . )١()ذلك بظلم

إنـه تعـاىل    (،٢٥: يونس ��m���Þ��Ý��Ü��������Û��Ú���Ù��Ø����×��Ö���Õ��Ô���Ól:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
، وألن كل ما سواه فهو ٤٦: صلتف ��m���í��ì��ë��ê��él:يوصف بالسالم؛ مبعىن أن اخللق سلموا من ظلمه، قال

                                           

 . ٥٠٧-٨/٥٠٥جمموعة الفتاوى) ١(
 . ٤٠-٣/٣٩منهاج السنة) ٢(
ــبري) ٣( ــري الك ــج(التفس ــر)٢٠٧ص٧ج٣م ــبري: ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٢٤٠-٢٣٩ص١ج١م -١٠١ص١٠ج٤م

ص٢٠ج٧مـج (،)١٤٢ص٢٠ج٧مج(،)١٠١ص١٩ج٧مج(،)١٨٨ص١٨ج٦مج(،)١٩٦ص١٣ج٥مج(،)١٦١ص١٣ج٥مج(،)١٠٢
،)٤٨ص٢٥ج٩مج(،)٢١٦ص٢٤ج٨مج(،)١٩٤ص٢٣ج٨مج(،)١٩ص٢٣ج٨مج(،)١٧٦ص٢٢ج٨مج(،)١٧٧ص٢٠ج٧مج(،)١٦٩

 ).        ٣ص٢٨ج١٠مج(،)٢٧١ص٢٧ج٩مج(،)٢٦٨ص٢٧ج٩مج(،)١٦٠ص٢٧ج٩مج(،)٢٠ص٢٧ج٩مج(
 ). ١٠٥ص٧ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
، )٢١٧ص٢١ج٧مـج (، )٢١ص١٥ج٥مـج (، )١٠٢ص١٠ج٤مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)١٧٥ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٥(
 ).   ٢٨٠ص٣٠ج١٠مج(، )٥٥ص٢٣ج٨مج(
 ). ١٧٥ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٦(
. ٢/٤٣٠ة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية، دراس٣٠٣، القضاء والقدر للرازي٩/٣٧٢املطالب العالية)١(

، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالـب  ٢٧٢، ٢٧١، القضاء والقدر٩/٣٢٨، ٩/٣٢٥املطالب العالية: وانظر
 . ٢/٣٩٩، ٢/٣٩٧العالية
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ملْكه وملْكه، وتصرف الفاعل يف ملك نفسه ال يكون ظلما، وألن الظلم إمنا يصدر إما عن العـاجز أو اجلاهـل أو   
  .)١()احملتاج وملا كان الكل حماالً على اهللا تعاىل كان الظلم حماالً يف حقه

إنه تعـاىل  (، � ٤٤: يونس ��mT��S��R��Q��P��O��N�����X��W��V��Ul:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
  .)٢()إمنا نفى الظلم عن نفسه؛ ألنه يتصرف يف ملك نفسه، ومن كان كذلك مل يكن ظاملًا

:   وأما قولـه (، ١٣١: األنعام ��m���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���Él:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
�m��Ðl وما كان ربك مهلك القرى بسبب ظلم أقدموا عليه: أن يكون املعىن: األول: ، ففيه وجهان١٣١: األنعام .

��m��Ö��Õ����Ô��Ó���Ò��Ñ:وما كان ربك مهلك القرى ظلما عليهم، وهو كقولـه : أن يكون املراد: والثاين

���Ù��Ø��×l وعلى الثاين يكـون  فعلى الوجه األول يكون الظلم فعالً للكفار. ، يف سورة هود١١٧: هود ،
والوجه األول أليق بقولنا؛ ألن القول الثاين يوهم أنه تعاىل لو أهلكهم قبل بعثة الرسـل  إىل فعل اهللا تعاىل،  عائدا

كان ظاملًا، وليس األمر عندنا كذلك؛ ألنه تعاىل حيكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وال اعتراض عليه ألحد يف شـيء  
ذهبهم موافق ملعتقدهم، وأما أصحابنا فمن فسر اآلية ذا الوجـه  وأما املعتزلة فهذا القول الثاين مطابق مل .من أفعاله
  .    )٣()!!إنه تعاىل لو فعل ذلك مل يكن ظاملًا، لكنه يكون يف صورة الظامل فيما بينا، فوصف بكونه ظاملًا جمازا: الثاين قال

يئاً ألبتة فال الطاعة توجـب  طاعة العبد من اهللا ومعصيته أيضاً من اهللا وفعل اهللا ال يوجب على اهللا ش:(وقال
الثواب وال املعصية توجب العقاب بل الكل من اهللا حبكم إهليته وقهره وقدرته فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب مجيع 

ألن ذلك تصرف من اهللا تعاىل يف ملك نفسه،  (؛)٤()املقربني حسن منه ولو شاء يرحم مجيع الفراعنة حسن منه ذلك
     )٥()!نفسه يكون باحلق ال بالباطل وتصرف املالك يف ملك

، وليس ألحد على اهللا حق، وال يلزمه تعاىل بسبب أفعال صريح مذهبنا يف أنه ال يقبح من اهللا شيء( :وقال
  .  )٢()ليس لشيء من أفعال العباد تأثري يف إجياب ثواب أو إجياب عقاب(، فـ )١()العباد شيء

                                           

 ). ٧٥ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٠٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٩٧ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٢٢١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
 ).  ٨٦ص١٦ج٦مج(،)٣٢-٣١ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر). ٣ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
. ٢/٣٠٦كتاب املطالب العالية، دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من ٢٠٤، القضاء والقدر للرازي٩/٢٣٤املطالب العالية)١(

، )٢٠٥ص٢٩ج١٠مج(، )٢٣ص٥ج٨مج(، )٢٨-٢٧ص٢٠ج٧مج(، )١٨٤ص١٣ج٥مج(، )٧٩ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري: وانظر
 . ١٩٤، اإلشارة يف علم الكالم)٥٨ص٣٠ج١٠مج(، )٥٤ص٣٠ج١٠مج(
ـ  ٢٠٣، القضاء والقدر للرازي٩/٢٣٤املطالب العالية)٢( اء والقـدر مـن كتـاب املطالـب     ، دراسة وحتقيق اجلزء التاسـع يف القض

 ). ٨٩ص١٦ج٦مج(،)١٢٤ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري: وانظر.٢/٣٠٦العالية
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فهي معرفة : وأما املرتبة الرابعة يف اإلميان باهللا(:  اليت جيب اإلميان اوقال يف معرض ذكره ملراتب اإلميان باهللا
أنه يعلم أنه ال جيـب   :ورابعها... أا غري معللة بعلة أصالً :أحدها: أحكامه، وجيب أن يعلم يف أحكامه أمورا أربعة

اء بفضله ويعذب من يشاء بعدلـه،  ألحد على احلق بسبب أعماله وأفعاله شيء، وأنه سبحانه يف اآلخرة يغفر ملن يش
وأنه ال يقبح منه شيء، وال جيب عليه شيء؛ ألن الكل ملكه وملكه، واململوك اازى ال حق له على املالك اازي، 

  . )١()!فكيف اململوك احلقيقي مع املالك احلقيقي

لنهي والثواب والعقاب كيـف  إنه سبحانه ملا كان مالكًا للكل، كان له أن يتصرف يف الكل باألمر وا(:وقال
فعندنا أنه حيسن من اهللا تعاىل كل األشياء؛ ألنه ليس فوقه أمر وي حىت يكون ذلك مانعا له عن فعل (، )٢()شاء وأراد

  . )٤()الثواب..فوجب أن ال جيب للعباد عليه شيء من (، )٣()شيء

  .)٥()ضم امليم وكسرها فكان حقًاإنه سبحانه وتعاىل أي شيء فعل فقد تصرف يف ملكه وملكه ب(:وقال

إنه سبحانه وتعاىل مالك امللك على اإلطالق، وكل من كان مالك امللك على اإلطالق فإنه إذا تصرف (:وقال
  . )٦()تصرف يف ملكه، ومن تصرف يف ملكه فإنه ال شيء من أفعاله قبيح

ة اليت استدل ا على مذهبه، وموقفه وبعد عرض موقف الرازي من مسألة ترتيه اهللا عن الظلم، يأيت عرض األدل
  :من املعتزلة واستدالالم، وذلك فيما يلي

  :أدلة الرازي العقلية على مذهبه يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم: أوالً
  :والذي يدل على أن الظلم حمال من اهللا(: يقول الرازي

واحملال غـري  ومستلزم احملال حمال، ومها حماالن على اهللا،  )١(أن الظلم مستلزم للجهل واحلاجة عندكم  - ١
  .مقدور

وأيضا الظلم عبارة عن التصرف يف ملك الغري، واحلق سبحانه ال يتصرف إال يف ملك نفسه، فيمتنـع    - ٢
  .كونه ظاملًا

                                           

 ). ٩٢ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري: وانظر). ١٣٢ص٧ج٣مج(التفسري الكبري) ١(
 ). ١٣٩ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري) ٢(
 ). ٨٦ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري) ٣(
 ).٢٢٧-٢٢٦ص١ج١مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٥٥ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٤٢ص٣ج١مج(التفسري الكبري: وانظر. ٦١املسائل اخلمسون) ٦(
 . وما بعدها٣٠١شرح األصول اخلمسة: انظر قوهلم. يقصد عند املعتزلة) ١(
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وأيضا الظامل ال يكون إهلًا، والشيء ال يصح إال إذا كانت لوازمه صحيحة، فلو صح منه الظلم لكـان    - ٣
ولو كان كذلك لكانت إهليته جائزة الزوال، وحينئذ حيتاج يف حصول صفة اإلهلية زوال إهليته صحيحا، 

الظامل سفيه خارج عن اإلهلية فلو صح منه  (أن : يوضحه. )١()له إىل خمصص وفاعل، وذلك على اهللا حمال
يف الظلم لصح خروجه عن اإلهلية، فحينئذ يكون كونه إهلًا من اجلائزات ال من الواجبات، وذلك يقدح 

  . )٢()إهليته

: البقـرة �����m�m�m�m���~��}��|��{���~��}��|��{���~��}��|��{���~��}��|��{ �l�l�l�l:نفي الظلم عنه ال يدل على صحته عليه، كما أن قوله(وعلى هذا فـ

  .)٣()،  ال يدل على صحتهما عليه ٢٥٥

  :أدلة الرازي النقلية على مذهبه يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم: ثانيا
  :م بـاستدل الرازي على مذهبه يف مسألة ترتيه اهللا عن الظل

، ١٢٩: آل عمـران  ��m��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°���¯��®��¬«��ª��©��¨��§��¦��¥l:قوله تعاىل - ١
، فاعلم أن أصحابنا حيتجون ذه اآلية على أنه ١٢٩: آل عمران ��m��´³��²��±����°���¯��®l:قوله(:فقال

ل النار حبكم إهليته مجيع املقربني سبحانه له أن يدخل اجلنة حبكم إهليته مجيع الكفار واملردة، وله أن يدخ
ألن عندنا أنه حيسن منه تعاىل أن يغفـر أو  (؛ )٤()والصديقني، وأنه ال اعتراض عليه يف فعل هذه األشياء

  . )٥()يعذب أي شخص كان، فلما كان كذلك ال جرم حسن تعليقه على املشيئة

��m�|{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n����a��`��_��~��}:قوله تعـاىل  - ٢
bl قوله: إنه تعاىل ذكر أوالً(:فقال ،٤٠: املائدة:��m�u��t���s��r��q��p��o��nl مث   ،٤٠: املائدة

وهذا يدل على أنه إمنا حسن منه التعـذيب    ،٤٠: املائدة ��m���|{��z��y��x��w��vl:رتب عليه قوله
إنه تعاىل : هو مذهب أصحابنا؛ فإم يقولون تارة واملغفرة أخرى؛ ألنه مالك اخللق ورم وإهلهم، وهذا

حيسن منه كل ما يشاء ويريد؛ ألجل كونه مالكًا جلميع احملدثات، واملالك له أنه يتصرف يف ملكه كيف 
  .)١()شاء وأراد

                                           

 ). ١٧٧ص٢٢ج٨مج(،)٧٥ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري: ، وانظر)١٠٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)١(
 ). ١٧٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
، )١٣٤ص٢١ج٧مـج (، )١٠٢ص١٠ج٤مـج (، )١٧٥ص٨ج٣مـج (التفسـري الكـبري  :، وانظر)٧٤ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 ).  ٢١٧ص٢١ج٧مج(
 ). ٢٢١ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ب/١٨٨ل/٢(اية العقول) ٥(
 ). ٢٣٠ص١١ج٤مج(التفسري الكبري) ١(
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��m������i��h��g��f��e��d��c��b�����a��`��_��~��}��|��{������z��y:قوله تعاىل - ٣

�r��q�����p��o��n���m��l��k��j����z�������y��x��w��v��u��t��sl ١٩٠: آل عمران – 

، فاعلم أنه تعاىل ملا حكى عـن هـؤالء   ١٩١: آل عمران ��m���z�������y��x��wl:أما قوله تعاىل (:، فقال١٩١
العباد املخلصني أن ألسنتهم مستغرقة بذكر اهللا تعاىل، وأبدام يف طاعة اهللا، وقلوم يف التفكر يف دالئل 

، ذكر أم مع هذه الطاعات يطلبون من اهللا أن يقيهم عذاب النار، ولوال أنه حيسن مـن اهللا  عظمة اهللا
هذه اآلية حجة لنا يف أنه ال يقبح من اهللا شيء أصالً، ومثـل  ...تعذيبهم وإال لكان هذا الدعاء عبثًا فـ

: الشـعراء  ��m��Ñ��Ð����Ï��Î��Í��Ì��Ô������Ó��Òl:هذا التضرع ما حكاه اهللا تعاىل عن إبراهيم يف قوله

١()٨٢(.  

جيـوز علـى   (: ،، فقال١١٨: املائدة �m��Í��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Æ���ÅÄ��Ã��Â��Ál :قوله تعاىل - ٤
مذهبنا من اهللا تعاىل أن يدخل الكفار اجلنة، وأن يدخل الزهاد والعباد النار؛ ألن امللك ملكه وال اعتراض 

مقصوده منه تفويض األمور كلـها إىل اهللا، وتـرك التعـرض    ألحد عليه،  فذكر عيسى هذا الكالم و
، يعين أنت قادر على ما ١١٨: املائدة ��m����Ì���Ë��Ê��Él:واالعتراض بالكلية؛ ولذلك ختم الكالم بقوله

  .)٢()!تريد، حكيم يف كل ما تفعل، ال اعتراض ألحد عليك، فمن أنا واخلوض يف أحوال الربوبية

ــه تعــاىل - ٥ ��m�C��B��A����U��TS��R��Q��P��O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D:قول

��c��b��a��`��_��^���]��\����[��Z��YX�����W��Vl فقال١٥٦: األعراف ، :)m��N

S��R��Q��P��O �lاعتراض؛ ألن الكل : ، معناه١٥٦: األعراف إين أعذب من أشاء، وليس ألحد علي
  .)٣()ترض عليهملكي، ومن تصرف يف خالص ملكه فليس ألحد أن يع

  :موقف الرازي من مذهب املعتزلة يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم: ثالثًا
مذهبه يف القـدر،   :الناحية األوىل: اخلالف بني الرازي وبني غريه يف هذه املسألة مبين خمالفته هلم من ناحتني

م مذهب الرازي يف ذلك، وبقي أن أنقل على الظلم والقبائح، وقد تقد أل مذهبه يف مسألة قدرة اهللا :والناحية الثانية
  : موقف الرازي من خصومه املعتزلة يف هذه املسألة

  

  

                                           

 ). ١٤٥ص٢٤ج٨مج(ريالتفسري الكب: وانظر). ١٤١ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 . ١٩٨اإلشارة يف علم الكالم: وانظر). ١٣٦ص١٢ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ٢١ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٣(
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القبيح هل يصح (:ذكر الرازي اخلالف بينه وبني املعتزلة يف مسألة قدرة اهللا على الظلم والقبائح فقال يف ايته
يوافقونه  )٢(تكون مقدورة هللا تعاىل، وأهل السنةإىل أن القبائح ال يصح أن  )١(ذهب النظام! أن يكون مقدورا هللا تعاىل؟

أن اهللا تعاىل غري قادر على خلق : على هذا اإلطالق، وإن كان اخلالف باقيا بينهما من حيث املعىن؛ فإن النظام يريد به
ن إجياد اهللا ، وأما أهل السنة فإم اتفقوا على أن اهللا تعاىل قادر على هذه األشياء، وموجد هلا، ولك..اجلهل والكذب

تعاىل هلا غري قبيح أصالً، كما أن احلسن والقبح عندهم ال يثبت إال بالسمع، وقد ذهب أكثر املعتزلة إىل أن اهللا تعاىل 
  . )٤()..)٣(قادر على القبائح، وإن صدورها منه تعاىل غري حمال

املشعر برفضه ] الزعم[وهلم بلفظ وهكذا مل يوافق الرازي النظام وال مجهور املعتزلة فيما ذهبوا إليه بل صدر ق
زعم مجهور املعتزلة أن اهللا تعاىل قادر على خلق الكذب واجلهل والعبث والظلم، (: حيث قال يف تفسريه! هلا مجيعها

  . )٥()وزعم النظام أنه غري قادر عليه

يه اهللا عن الظلـم،  وقد أنكر الرازي على مجهور املعتزلة قوهلم بقدرة اهللا على الظلم، ومذهبهم يف مسألة ترت
��m��o��n��m��lk��j���i���h��g��f:وأفسد استدالالم بأدلته العقلية اليت قررها؛ فقال عند تفسريه لقولـه تعـاىل  

��v��u��t�����s��r��q��pl دلت هذه اآلية على أنه تعاىل لـيس   :قالت املعتزلة: املسألة الثانية(، ٤٠: النساء
مجلة تلك األعمال ظلم بعضهم بعضا فلو كان موجد ذلك الظلم هو اهللا تعاىل لكـان  خالقًا ألعمال العباد؛ ألن من 

الظامل هو اهللا، وأيضا لو خلق الظلم يف الظامل، وال قدرة لذلك الظامل على حتصيل ذلك الظلم عند عدمه وال على دفعه 
يه، كان هذا حمض الظلم، واآلية دالـة  مث يعاقبه عل! مل ظلمت؟: بعد وجوده، مث إنه تعاىل يقول ملن هذا شأنه وصفته

  .  على كونه تعاىل مرتها عن الظلم

                                           

أبو إسحاق إبراهيم بن سيار موىل آل احلارث بن عباد الضبعي البصري املتكلم، شيخ املعتزلة، تبحر يف علوم الفلسفة واطلـع  : النظام)١(
نسبة إليه، وافق املعتزلة يف ) النظامية(اهلا من طبيعيني وإهليني، وانفرد بآراء خاصة، تابعته فيها فرقة من املعتزلة مسيت على أكثر ما كتبه رج

هو قادر عليهـا لكنـه ال   : أن اهللا تعاىل ال يوصف بالقدرة على الشر واملعاصي وقال املعتزلة :منها ؛مسائلهم وانفرد عنهم مبسائل أخرى
، كان شاعرا أديبا بليغا، ام بالزندقة، مات سكرانا سنة ثالثني يومنها ميله إىل الرفض ووقوعه يف أكابر الصحابة يفعلها لقبحها، 

. كتاب الطفرة، وكتاب اجلواهر واألعراض، وكتاب حركات أهل اجلنة، وكتاب الوعيد، وكتاب النبـوة : من مصنفاته. ومائتني تقريبا
 . ٤٣/ ١،  األعالم للزركلي١٦-٦/١٢مؤسسة الرسالة، الوايف بالوفيات. ، ط٥٤٢-١٠/٥٤١سري أعالم النبالء، :انظر

 !يقصد األشاعرة) ٢(
، شـرح األصـول   ٢٤٥-٢٤٤، احملـيط بـالتكليف  ١١/٦٠،املغـين )١٢٨-١٢٧ص١ق٦ج(املغـين : انظر قول النظام واملعتزلة) ٣(

 . ٣١٣٣١٥اخلمسة
، كتـاب  ١٧٩فكار املتقدمني واملتأخرين، وبذيله كتاب تلخـيص احملصـل  حمصل أ: ، وانظر)أ/١٣٢ل-ب/١٣١ل/١(اية العقول)٤(

 .  ١٩٨-١٩٤دار اجليل، اإلشارة يف علم الكالم. ، ط٢٣٣-٢٣٢األربعني،
 ). ٦٨ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: وانظر). ٥٤-٥٣ص٣٠ج١٠مج(التفسري الكبري)٥(
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املعارضة بالعلم والداعي على ما سبق مرارا ال حد هلا، وقد ذكرنا أن استدالالت هؤالء املعتزلة وإن : واجلواب
سؤال على هـذا  كثرت وعظمت إال أا ترجع إىل حرف واحد؛ وهو التمسك باملدح والذم والثواب والعقاب، وال
  .احلرف معني وهو املعارضة بالعلم والداعي، فكلما أعادوا ذلك االستدالل أعدنا عليهم هذا السؤال

اآلية تدل على أنه قادر على الظلم؛ ألنه متدح بتركه، ومن متدح بترك فعل قبيح  :قالت املعتزلة: املسألة الثالثة
يه، أال ترى أن الزمن ال يصح منه أن يتمدح بأنه ال يذهب يف الليايل مل يصح منه ذلك التمدح إال إذا كان هو قادرا عل

  ! إىل السرقة؟

أنه تعاىل متدح بأنه ال تأخذه سنة وال نوم، ومل يلزم أن يصح ذلك عليه، ومتدح بأنـه ال تدركـه   : واجلواب
  .  األبصار، ومل يدل ذلك عند املعتزلة على أنه يصح أن تدركه األبصار

اآلية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته، وأنه تعاىل لو مل يثبه لكان : قالت املعتزلة: ةاملسألة الرابع
ظاملًا؛ ألنه تعاىل بني يف هذه اآلية أنه لو مل يثبهم على أعماهلم لكان قد ظلمهم، وهذا ال يصح إال إذا كانوا مستحقني 

  .  )١(للثواب على أعماهلم

بالثواب على تلك األفعال، فلو مل يثبهم عليها لكان ذلك يف صورة ظلم، فلهـذا  أنه تعاىل وعدهم : واجلواب
أن الظلم مستلزم للجهل واحلاجة عندكم، ومها حماالن : أطلق عليه اسم الظلم، والذي يدل على أن الظلم حمال من اهللا

ف يف ملك الغري، واحلق سبحانه ال على اهللا، ومستلزم احملال حمال، واحملال غري مقدور، وأيضا الظلم عبارة عن التصر
يتصرف إال يف ملك نفسه، فيمتنع كونه ظاملًا، وأيضا الظامل ال يكون إهلًا، والشيء ال يصح إال إذا كانـت لوازمـه   
صحيحة، فلو صح منه الظلم لكان زوال إهليته صحيحا، ولو كان كذلك لكانت إهليته جائزة الزوال، وحينئذ حيتاج يف 

  . )٢()ية له إىل خمصص وفاعل، وذلك على اهللا حمالحصول صفة اإلهل

��m��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r�����q��p����o��n:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل 

��k��j��i���h��g��fe���d��c��b��a`��_������~��}��|l هذه اآلية تدل على فسـاد  : قال اجلبائي(،٤٩: الكهف
أنه ال يعذب األطفال  :وثانيهانه لو عذب عباده من غري فعل صدر منهم لكان ظاملًا، أ :أحدها: قول اربة يف مسائل

بطالن قوهلم هللا أن يفعل ما يشاء ويعذب من غري جرم؛ ألن اخللق خلقه؛ إذ لو كان كذلك ملـا  : وثالثهابغري ذنب، 
. إنه ال يظلم فائدة: نه مل يكن لقولهكان لنفي الظلم عنه معىن؛ ألن بتقدير أنه إذا فعل أي شيء أراد مل يكن ظلما م

�:فهو أنه تعاىل قال :وأما اجلواب عن هذا الثالثفهو املعارضة بالعلم والداعي، : أما اجلواب عن األولني: فيقال له
m��³²��±��°��¯��®����¬��«�l٣()، ومل يدل هذا على أن اختاذ الولد صحيح عليه فكذا ههنا ٣٥: مرمي( .� �

                                           

 . ١٨٦-١/١٨٥به القرآن، متشا٩٣ترتيه القرآن عن املطاعن: انظر قول املعتزلة يف اآلية) ١(
 ). ١٠٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٣٤ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
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قـال  (،١٨٢: آل عمـران  ��m��b��a��`��_��^��]����\��[��Z��Yl:قوله تعـاىل وقال عند تفسريه ل
اآلية تدل على أن فعل العقاب م كان يكون ظلما بتقدير أن ال يقع منهم تلك الذنوب، وفيه بطالن قـول  : اجلبائي
ن العبد فاعالً، وإال لكان إن اهللا يعذب األطفال بغري جرم، وجيوز أن يعذب البالغني بغري ذنب، ويدل على كو: اربة

  . الظلم حاصالً

  .)١()أن ما ذكرمت معارض مبسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً وأطوارا: واجلواب

����m��i��h��g��f���e��d��cb��a:وقال عند تفسريه لقوله تعـاىل  �̀�_��^������]��\������[��Z

��p���o���n��m��lk��jl قوله: لت املعتزلةقا(، ٤٧: األنبياء:��m�cb��a�� �̀�_l فيه داللة على أن مثل  ، ٤٧: األنبياء
ذلك لو ابتدأه اهللا تعاىل لكان قد ظلم، فدل هذا الوجه على أنه تعاىل ال يعذب من ال يستحق، وال يفعل املضـار يف  

ق اهللا تعاىل حمال؛ ألنه املالـك  الظلم هو التصرف يف ملك الغري وذلك يف ح: واجلواب. )٢(الدنيا إال للمنافع واملصاحل
أن الظلم عند اخلصم مستلزم للجهل أو احلاجة احملالني على اهللا : املطلق، مث الذي يدل على استحالة الظلم عليه عقالً

تعاىل، ومستلزم احملال حمال، فالظلم على اهللا تعاىل حمال، وأيضا فإن الظامل سفيه خارج عن اإلهلية، فلو صح منه الظلم 
ـًا من اجلائزات ال من الواجبات، وذلك يقدح يف إهليتهلص   . )٣()ح خروجه عن اإلهلية، فحينئذ يكون كونه إهل

\��[����^��_��`������m��n��m��������l��k��j��i�����h�����������g��f���e���d��c�����b��a:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
�|��{����z��y����x��w��v��ut��s���r���q��po����e��d����c���b��a��`��_��~��}l ــج ــت (، ١٠ – ٨: احل قال

  : هذه اآلية تدل على مطالب: املعتزلة

دلت اآلية على أنه إمنا وقع يف ذلك العقاب بسبب عمله وفعله، فلو كان فعله خلقًا هللا تعاىل لكـان  : األول
قه اهللا تعاىل استحال منه أن يتصف به، فال حينما خلقه اهللا سبحانه وتعاىل استحال منه أن ينفك عنه، وحينما ال خيل

  .  يكون ذلك العقاب بسبب فعله، فإذا عاقبه عليه كان ذلك حمض الظلم، وذلك على خالف النص

، دليل على أنه سبحانه إمنا مل يكن ظاملًا بفعل ١٠: احلج ��m��e��d����c���b��a��`l:أن قوله بعد ذلك: الثاين
فعل فعالً استحق به ذلك العقاب، وذلك يدل على أنه لو عاقبه ال بسبب فعل يصدر ذلك العذاب؛ ألجل أن املكلف 

  .  من جهته لكان ظاملًا، وهذا يدل على أنه ال جيوز تعذيب األطفال بكفر آبائهم

أنه سبحانه متدح بأنه ال يفعل الظلم، فوجب أن يكون قادرا عليه خالف ما يقوله النظام، وأن يصح : الثالث
  ...  خالف ما يقوله أهل السنةذلك منه 

                                           

 . ٢٣٩-٢٣٨لوامع البينات: وانظر). ١٢٠ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)١(
 . ٥٠١-٢/٥٠٠متشابه القرآن: انظر) ٢(
 ). ١٧٧ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٣(
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  .)١()املعارضة بالعلم والداعي: واجلواب عن الكل

��m��v��u������t��s��r���q��p��o��nm��l��k��j��i��h��g��fe���d����c�������b��a:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل

��x��wl هللا؛ وذلك بأن ينقص من الثواب هذا يدل على أن الظلم ممكن يف أفعال ا: )٢(قال القاضي(، ١٦١: آل عمران
إن أي شيء فعله تعاىل فهـو  : وال يتأتى ذلك إال على قولنا دون قول من يقول من اربة: قال. أو يزيد يف العقاب

  .عدل وحكمة؛ ألنه املالك

، ال يـدل  ٢٥٥: البقرة��m���~��}��|��{ �l:نفي الظلم عنه ال يدل على صحته عليه، كما أن قوله: اجلواب
  .)٣()صحتهما عليه على

قالـت  (،  ٦٢: املؤمنون ��m���b��a��`��_��^]��\������[��Z��YX�W��V���U��Tl:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل
، أو بأن )٤(]يعمل[الظلم إما أن يكون بالزيادة يف العقاب، أو بالنقصان من الثواب، أو بأن يعذب على ما مل : املعتزلة

اآلية دالة على كون العبد موجدا لفعله، وإال لكان تعذيبه عليه ظلما، ودالة على أنـه  يكلفهم ما ال يطيقون، فتكون 
  .)٥(سبحانه ال يكلف ما ال يطاق

أنه ملا كلف أبا هلب أن يؤمن؛ واإلميان يقتضي تصديق اهللا تعاىل يف كل ما أخرب عنه، ومما أخرب عنه : اجلواب 
  .)٦()ه ال يؤمن فيلزمكم كل ما ذكرمتوهأن أبا هلب ال يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأن

 ��m���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����������Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Ål:وقال عند تفسريه لقوله تعاىل  

 )٨(]ال يصح على[هذه اآلية تدل على أن يف مقدور اهللا ما لو حصل لكان ظلما، وذلك : )٧(قال القاضي(، ٢٢: اجلاثيـة 
إنه ال يوصف بالقدرة على : لو فعل كل شيء أراده مل يكن ظلما، وعلى قول من يقول: مذهب اربة الذين يقولون

بأن املراد فعل ما لو فعله غريه لكان ظلما، كما أن املراد من االبتالء واالختبار فعل ما : وأجاب األصحاب عنه.الظلم
  .)٩()لو فعله غريه لكان ابتالًء واختبارا

تأويل ليسلم له مذهبه الفاسد يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم، لكنه مع ذلـك  وهكذا فقد وقع الرازي يف ال
  :حيث جتده قد غفل عن مذهبه يف مواطن،

                                           

 ). ١٢ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)١(
 . ١٧٦-١٧٥، ١٥٧-١/١٥٥متشابه القرآن: ضي عبد اجلبار من املعتزلة، انظريقصد القا) ٢(
 ). ٧٤ص٩ج٣مج(التفسري الكبري)٣(
 !ولعل الصواب ما أثبته) يعلم(يف النسخ ) ٤(
 . ٥١٧-٢/٥١٦متشابه القرآن: انظر) ٥(
 ). ١٠٩ص٢٣ج٨مج(التفسري الكبري)٦(
 . ٢/٦١٢به القرآنمتشا: يقصد القاضي عبد اجلبار من املعتزلة، انظر) ٧(
 !ولعل الصواب ما أثبته) ال يصح إال على(يف النسخ )٨(
 ). ٢٦٨ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٩(
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ينتصر لقول النظام يف مسألة قدرة اهللا على الظلم، فمع تقريره السابق بأن قول النظام خمـالف لقـول    -١
��m���_��^��]��\[��Z��Y��X:لقوله تعـاىل  األشاعرة يف املعىن، إال أنك جتده ينتصر له فيقول عند تفسريه

���a��`l  ذه اآلية على أنه تعاىل قادر على خالف العدل؛ ألنه لو امتنـع  (، ٢٢٠: البقـرة احتج الكعيب
بـأن  : وللنظام أن جييب�، ٢٢٠: البقرة ��m[��Z��Y��X�l:وصفه بالقدرة على اإلعنات ما جاز أن يقول

  .)١()!قلتم بأن هذه املشيئة ممكنة الثبوت يف حقه تعاىل؟هذا معلق على مشيئة اإلعنات فلم 

  !. )٣(، خمالفًا بذلك عادته)٢(يعرض قول املعتزلة يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم دون أدىن اعتراض عليه -٢
�m��Æ�����Å��Ä��Ã: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل -قوله وقول املعتزلة يف املسألة–يتردد بني القولني  -٣

�É���È��Ç����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊl  مث قال تعاىل(، ٢٥: األنفـال:��m��Ï��Î��Í��Ì
���Ñ��Ðl احلث على لزوم االستقامة خوفًا من عقاب اهللا: ، واملراد منه٢٥: األنفال.  

وكيف يليـق  حاصل الكالم يف اآلية أنه تعاىل خيوفهم من عذاب لو نزل لعم املذنب وغريه، : فإن قيل 
  ! م أن يوصل الفتنة والعذاب إىل من مل يذنب؟برمحة الرحيم احلكي

إنه تعاىل قد يرتل املوت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداًء إما ألنه حيسن منه تعاىل ذلك حبكم : قلنا
املالكية، أو ألنه تعاىل علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصالح على اختالف املـذهبني، وإذا  

  .)٤() فكذا ههنا واهللا أعلمجاز ذلك ألحد هذين الوجهني
��m��¿��¾��½��¼��»��º��¹����¸���¶��µ��´��³��²����±��°:ويقول عند تفسريه لقوله تعـاىل 

���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã������Â���Á��Àl وهـو أن حماسـبة   : فيه سؤال(، ٢٦ - ٢١: الغاشية
، وال جيب على املالك أن يسـتويف حـق   الكفار إمنا تكون إليصال العقاب إليهم، وذلك حق اهللا تعاىل

أن ذلك واجب عليه إما حبكم الوعد الذي ميتنع وقوع اخللـف فيـه، وإمـا يف    : واجلواب! نفسه؟
                                           

 ).٥٣ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)١(
، )٢٠١ص١٣ج٥مـج (، )١٢٧ص١٣ج٥مج(، )١٨٧ص١٠ج٤مج(، )١٢٠ص٩ج٣مج(، )٧٥ص٩ج٣مج(التفسري الكبري: انظر) ٢(
ــج( ــج(، )٨٠-٧٩ص١٧ج٦م ــج(، )١٣ص١٨ج٦م ــج(، )١٦٠ص١٨ج٦م ــج(، )٧٥ص١٩ج٧م ، )١٣٨ص٢٢ج٨م
 ).   ٢٣-٢٢ص٣١ج١١مج(، )٢٣٨ص٢٦ج٩مج(
-١٧٤ص٨ج٣مـج (،)٦٨ص٤ج٢مج(التفسري الكبري: انظر أن يضع قول املعتزلة مث يرد عليه، -١وقد جرت عادته يف التفسري) ٣(

-١٠٢ص١٧ج٦مــج(،)٢١٣ص١٦ج٦مــج(،)٢٣٠ص١١ج٤مــج(،)١٠ص١١ج٤مــج(، )٧٤ص٩ج٣مــج(،)١٧٦
أو يضع أقواهلم ويبني  -٢). ٢٣-٢٢ص٣١ج١١مج(،)٩٢ص٣٠ج١٠مج(،)٢٢٧ص٢٧ج٩مج(،)١٤٦-١٤٥ص٢٤ج٨مج(،)١٠٣

، )١٣٠ص١٦ج٦مـــج(، )١٧٩ص١٥ج٥مـــج(التفســـري الكـــبري: انظـــر أن الـــرد علـــيهم قـــد تقـــدم،
أقصد األشـاعرة  -أو يضع أحد القولني-٣). ٦١-٦٠ص٢٧ج٩مج(،)٤٨ص٢٧ج٩مج(،)٥٩ص٢٠ج٧مج(،)١٥٠ص١٦ج٦مج(
التفسـري  : انظـر  مث يـردف القـول الثـاين بعـده،    -م اجلربية،واملعتزلة وقد يطلق عليهم القدريـة وقد يطلق عليه) األصحاب(

-١٨ص١٧ج٦مـج (،)١٩٧ص١٣ج٥مـج (،)٣٢-٣١ص١٣ج٥مـج (،)٢٢٥-٢٢٤ص١٠ج٤مـج (،)١٠٥ص٧ج٣مـج (الكبري
 ).  ١٣٦ص٣١ج١١مج(،)٥٥ص٢٣ج٨مج(،)٢١٦ص١٩ج٧مج(،)٧٦ص١٨ج٦مج(،)٨٤ص١٧ج٦مج(،)٢٧

 ). ١٥٠ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري)٤(
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احلكمة، فإنه لو مل ينتقم للمظلوم من الظامل لكان ذلك شبيها بكونه تعاىل راضيا بذلك الظلم، وتعاىل 
  . )١()اهللا عنه، فلهذا السبب كانت احملاسبة واجبة

يقول ! يرد على مذهب املعتزلة يف مسائل األمساء واألحكام مبا يخالف مذهبه يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم -٤
: النساء ��m��v��u��t�����s��r��q��p��o��n��m��lk��j���i���h��g��fl:عند تفسريه لقوله تعاىل

، وقـال  )٢(والطاعة مدة مائـة سـنة  إن عقاب قطرة من اخلمر يزيل ثواب اإلميان : قالت املعتزلة(، ٤٠
هذا باطل؛ ألنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك الطاعات العظيمة تلك السنن املتطاولة أزيد : أصحابنا

ظلم وإنه منفي  من عقاب شرب هذه القطرة، فإسقاط ذلك الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من املعصية
  .)٣(!!!!)ذه اآلية

عقاب الكبرية حيبط ثواب مجلة الطاعات، وال ينحبط من ذلك العقاب شيء،  إن: قال اجلبائي:(ويقول
وقال ابنه أبو هاشم بل ينحبط، واعلم أن هذا املشروع صار حجة قوية ألصحابنا يف بطـالن القـول   

لو احنبط ذلك الثواب لكان إما أن حيبط مثله من العقاب أوال حيبط، والقسـمان  : باإلحباط؛ فإنا نقول
إنه ال جيوز احنباط كل واحد منهما باآلخر؛ ألنه إذا كان سبب : القول باإلحباط باطل، إمنا قلناباطالن، ف

عدم كل واحد منهما وجود اآلخر فلو حصل العدمان معا حلصل الوجدان معا ضرورة أن العلة ال بـد  
املعصية مع أن املعصية إنه ال جيوز احنباط الطاعة ب: وأن تكون حاصلة مع املعلول، وذلك حمال، وإمنا قلنا

ألن تلك الطاعات مل ينتفع العبد ا ألبتة ال يف جلب ثواب وال يف دفـع عقـاب   ال تنحبط بالطاعة؛ 
، وملا بطل القسمان ثبت القـول  ٤٠: النساء��mk��j���i���h��g��f �l:وذلك ظلم، وهو ينايف قوله تعاىل

  .)٤()بفساد اإلحباط على ما تقوله املعتزلة

ال شك أن ثواب : تج أصحابنا ذه اآلية على أن املؤمنني خيرجون من النار إىل اجلنة، فقالوااح:(ويقول
بصفات اجلالل واإلكرام واملواظبة علـى   )٥()املوصوف(اإلميان واملداومة على التوحيد واإلقرار بأنه هو 

فإذا حضر هذا ، خلمروضع اجلبني على تراب العبودية مائة سنة أعظم ثوابا من عقاب شرب اجلرعة من ا
الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر عقاب هذا املعصية من ذلك الثواب العظيم، فضل له من الثواب قدر 

فلو بقي هناك لكان ذلك ظلما، وهـو باطـل   عظيم، فإذا أدخل النار بسبب ذلك القدر من العقاب، 
  .)٦()فوجب القطع بأنه خيرج إىل اجلنة

                                           

 ). ١٦٠ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري) ١(
 .  ٦٣٠-٦٢٨شرح األصول اخلمسة: انظر)٢(
 ). ١٠٣-١٠٢ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٣(
 ).١٠٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٤(
 . ١٠/١٠٦دار الفكر. ، والتصحيح من ط)املوصول(يف األصل املعتمد عليه) ٥(
 . ٨٤-٨٣العظمى الشفاعة: وانظر). ١٠٣ص١٠ج٤مج(التفسري الكبري)٦(
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سألة الوجوب على اهللا، فمع أنه قرر سابقًا أنه ال جيب على اهللا شـيء، إال  يضعف قول األصحاب يف م -٥
���m:أنك جتده يضعف هذا القول، فيقول عند تفسريه لقوله تعاىل �ª��� �©��¨��§l احتج أصحابنا (،١٦: الربوج

أنه يفعل  وهو ضعيف؛ ألن اآلية دالة علىذه اآلية على أنه ال جيب ألحد من املكلفني عليه شيء ألبتة، 
 .)١(!)إنه يريد أن ال يعطي الثواب؟: ما يريد، فلم قلتم

كُتب كذا علـى  : قوله (،٥٤: األنعام�m_��^��]��\��������[ �l: بل ويقول عند تفسري قوله تعاىل 
أيضا تفيد اإلجياب، وجمموعهما مبالغة يف اإلجياب، فهذا يقتضي  �m��]l)٢()�وكلمة(فالن يفيد اإلجياب؛ 

أنه أوجب الرمحة .. سبب ذلك الوجوب ..حانه رامحا لعباده رحيما م على سبيل الوجوب، وكونه سب
  . )٣()!على نفسه على سبيل الفضل والكرم

: يقول عند تفسريه لقوله تعـاىل ! يقرر أن اهللا قادر على الظلم ولكنه تعاىل ال يفعل إال ما هو عدل وحق -٦
m�g�����f��e��d���c��ba��`��_��^��]��\���p�����o��n��m��l����k��ji��hl إنه تعاىل ملا قال(، ٥٦: هود:�
�mi��h��g�����f��e��d���c l أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم، فأتبعه بقولـه ٥٦: هود ،:��m��m��l����k

��p�����o��nl  م إال ما هـو  : أي ،٥٦: هـود ا عليهم، لكنه ال يظلمهم وال يفعلأنه وإن كان قادر
  .)٤(!)لعدل والصواباحلق وا

�m��e��d: يقول عند تفسريه لقوله تعاىل! يقر بأنه ال جيوز يف حكمة اهللا تعاىل التسوية بني املطيع والعاصي -٧
��_��~��}��|��{��zy��x��w�������v���u��t��s��rq��p��o��n���ml��k��ji��h��g��f

��a�����`l قوله(، ١٢: األنعام:��ml��k��ji��h��g��f��e��d �lكالم ورد علـى لفـظ    ، ١٢: األنعام
���m:الغيبة، وقوله � � � � � �v���u��t��s�lكالم ورد على سبيل املخاطبة، واملقصود منه التأكيد   ،١٢: األنعام
ملا علمتم أن كل ما يف السماوات واألرض هللا وملكه، وقد علمتم أن امللـك  : كأنه قيليف التهديد، 

يف حكمته أن يسوي بني املطيع والعاصي، وبني املشتغل باخلدمة احلكيم ال يهمل أمر رعيته، وال جيوز 
  .)٥()واملعرض عنها، فهال علمتم أنه يقيم القيامة وحيضر اخلالئق وحياسبهم يف الكل

إن الالئق باحلكمة أن يميز بني احملسن واملسيء، فكما حيسن من احلكيم إيصـال العـذاب إىل   (:ويقول
  .)٦()!!الثواب إىل احملسناملسيء، فكذلك حيسن منه إيصال 

                                           

 ). ١٢٣ص٣١ج١١مج(التفسري الكبري) ١(
 . ١٣/٤دار الفكر. ، والتصحيح من ط)ولكمة(يف األصل املعتمد عليه )٢(
 ). ٤ص١٣ج٥مج(التفسري الكبري )٣(
 ). ١٣ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
ــبري )٥( ــري الك ــج(التفس ــر)١٦٦ص١٢ج٤م ــبري : ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(،)٢٦٩ص١ج١م -٢٧٢ص١ج١م

 ). ٢٦٨ص٢٧ج٩مج(،)١١٢ص١٧ج٦مج(،)١١٤ص١١ج٤مج(،)٢١٦ص١٠ج٤مج(،)٢١١ص٥ج٢مج(،)٢٧٣
 ). ٢١١ص٥ج٢مج(التفسري الكبري)٦(
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إنه البد من إيصال الثواب إىل أهل الطاعة، وإيصال العقاب إىل أهل الكفر، وإنه جيب يف احلكمة (:ويقول
  . )١()!!متييز احملسن عن املسيء

����m��µ��´���³���²��±���°:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل �̄�®��¬��«���ª�����������©��̈

½�����¼��»��º¹��¸��¶�����¾l قال(،٨٧: األعراف :�m���¾��½�����¼��»l يعين أنـه  ٨٧: األعراف ،
فال بد وأن خيص املؤمن التقي بالدرجات العالية، والكافر الشقي حاكم مرته عن اجلور وامليل واحليف، 

  . )٢()٢٨: ص ��m��\��[��Z��Y���X��W��V��U��Tl:بأنواع العقوبات، ونظريه قوله

لـو  : إن اهللا تعاىل يقـول (، ٢٩: ق ��m���È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl:له تعاىلويقول عند تفسريه لقو
أبدلت القول، ورمحت الكافر، لكنت يف تكليف العباد ظاملًا لعبادي املـؤمنني؛ ألين منعتـهم مـن    

ا أتى الشهوات ألجل هذا اليوم، فإن كان ينال من مل يأت مبا أتى املؤمن ما يناله املؤمن، لكان إتيانه مب
��m��t��sr���q�����p��o��n��m:وهذا معىن قوله تعاىلبه من اإلميان والعبادة غري مفيد فائدة، 

��x��w��v��ul ومعىن قوله تعاىل٢٠: احلشر ،:��mÌ���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å �l وقوله ٩: الزمـر ،
  .  )٣()٩٥: النساء ��m�H��G��F��E��D��C��B��A ]ON���M��L��K��J����I [�l:تعاىل

يقر بأن التعذيب من غري استحقاق ظلم، وأن العذاب الذي نزل على الكفار ليس بظلم من اهللا، بل هو  -٨
عدل وحكمة؛ ألجل أن القوم أوالً ظلموا أنفسهم بسبب إقدامهم على الكفر واملعاصي، فيقـول عنـد   

��m�d��c��b�����e:مث قال تعـاىل (،١٠١: هـود ��mf����e��d��c��b �l:تفسريه لقوله تعاىل

f �lوما ظلمناهم بالعذاب واإلهالك، ولكن ظلموا أنفسهم بـالكفر  : ، وفيه وجوه؛ األول١٠١: هود
أن الذي نزل بالقوم ليس بظلم من اهللا، بل هو عدل وحكمة؛ ألجـل أن القـوم أوالً   : الثاين. واملعصية

ل مـن اهللا ذلـك   ظلموا أنفسهم بسبب إقدامهم على الكفر واملعاصي، فاستوجبوا ألجل تلك األعمـا 
  . )٤()العذاب

إن الكافرين إذا دخلوا النـار  (،  ٢٥٤: البقـرة  ��m��r��q��p��ol:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل
عجزوا عن التخلص عن ذلك العذاب، فاهللا تعاىل مل يظلمهم بذلك العذاب، بل هم الذين ظلموا أنفسهم 

��m��fe���d��c��b:لعذاب، ونظريه قوله تعاىلحيث اختاروا الكفر والفسق حىت صاروا مستحقني هلذا ا

��k��j��i���h��gl ٥()٤٩: الكهف( .  

                                           

 ). ٣٣ص١٧ج٦مج(التفسري الكبري) ١(
 ). ١٧٦ص١٤ج٥مج(التفسري الكبري)٢(
 ). ١٧٣ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ٥٦ص١٨ج٦مج(التفسري الكبري)٤(
 ). ٢٠٧ص٦ج٢مج(التفسري الكبري)٥(
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´����m��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���������À��¿¾��½��¼���»���º��¹��¸������¶��µ:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Çl  قال(، ٣٣: النحـل:��m��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ

��Íl  م اهلالك املعجل، وما ظلمهم اهللا بذلك، : تقديروال ، ٣٣: النحـلكذلك فعل الذين من قبلهم فأصا
فإنه أنزل م ما استحقوه بكفرهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا وكذبوا الرسول فاستوجبوا مـا  

  . )١()نزل م

ـ  (:، أي ٢٠٩: الشـعراء  ��m��T��S��R��Q��Pl:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل ا غـري  فنـهلك قوم
  .  )٣()املُعذِّب من غري استحقاق ظامل(، إذ )٢()ظاملني

�m���Å�����Ä��ÃÂ����Á��À��¿��¾��½���������¼��»���º¹�����������¸��¶��µ: ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

���Ï��Î���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ����N��M��L���K���J��IH��G��F��E��D��C����B��A

��P��Ol اعلم أنه تعاىل ملا متم هذا املثال قـال (،  ١٩ - ١٨: إبراهيم:�m��G��F��E��D��C����B��A

H �lن أن ذلك البطالن ..، و١٩: إبراهيمن أن أعماهلم تصري باطلة ضائعة بيوجه النظم أنه تعاىل ملا بي
بطل واإلحباط إمنا جاء بسبب صدر منهم؛ وهو كفرهم باهللا وإعراضهم عن العبودية فإن اهللا تعاىل ال ي

أعمال املخلصني ابتداء، وكيف يليق حبكمته أن يفعل ذلك وأنه تعاىل ما خلق كل هـذا العـامل إال   
حكيم يوصل العذاب إىل أعدائـه، والرمحـة والثـواب إىل    ..اهللا(، فـ)٤()!!لداعية احلكمة والصواب

  . )٥()!أوليائه

دل بالتعريف الصحيح املوافق لقول يقرر أن اهللا تعاىل حكيم يضع األمور مواضعها، ويعرف الظلم، والع -٩
احلكيم عند أهل التحقيق هو الذي يضع األشياء يف مواضعها، واهللا تعـاىل  (:فيقول! أهل السنة واجلماعة

يفعل األفعال كما ينبغي، فال يعذب من يـؤمن، وال يثيـب مـن    (فهو سبحانه  )٦()حكيم ذا املعىن
 .)٧()!!يكفر

                                           

ــبري )١( ــري الك ــج(التفس ــر)٢٦ص٢٠ج٧م ــبري : ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٧٤ص٨ج٣م ، )١٩٦ص٨ج٣م
٩مج(،)١٠١ص٢٥ج٩مج(،)١٤٧ص٢٢ج٨مج(،)٨٥ص١٧ج٦مج(،)١٠٦ص١٧ج٦مج(،)١٣٠ص١٦ج٦مج(،)١٢٠ص٩ج٣مج(

، )٢٤٧ص٢٨ج١٠مــج(، )١٧١ص٢٨ج١٠مــج(، )٢٦١ص٢٥ج٩مــج(، )١٣١-١٣٠ص٢٥ج٩مــج(،)١٢٣ص٢٥ج
   ).٢٠٣ص٢٩ج١٠مج(،)١٧٠ص٢٩ج١٠مج(
 ).  ١٧١ص٢٤ج٨مج(التفسري الكبري)٢(
 ).  ٥٢ص٢٨ج١٠مج(التفسري الكبري)٣(
 ). ١٠٦ص١٩ج٧مج(التفسري الكبري) ٤(
 ). ١٧٧ص١٥ج٥مج(التفسري الكبري) ٥(
ــبري ) ٦( ــري الك ــج(التفس ــر)٣ص٣٠ج١٠م ــبري : ، وانظ ــري الك ــج(التفس ــج(، )١٨٩ص٦ج٢م ، )١٣١ص١٥ج٥م
 ).١٤٢ص٢٥ج٩مج(،)٩١ص١٨ج٦مج(
 ). ١٤٢ص٢٥ج٩مج(ريالتفسري الكب) ٧(
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��m��i���h��g(:، وقولـه )٢()الظلم وضع الشيء يف غري موضعه(، و)١()وضع الشيء يف موضعه(:العدلو 

��k��jl ا : ، معناه٤٩: الكهفأنه ال يكتب عليه ما مل يفعل، وال يزيد يف عقابه املستحق، وال يعذب أحد
  .)٣()جبرم غريه

: الظلم (،١١٢: طه ��m��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î����Í���Ì��Ë�����Ê��Él:يقول عند تفسريه لقوله تعاىل
  .)٥()أن ينقص من ثوابه: مينع من الثواب على الطاعة، واهلضم )٤()أو(هو أن يعاقب ال على جرمية، 

��m��}���|��{����z��y��x��w��vu���t��s��r��q:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��¢��¡�����~l هال ينقصون من الثواب مبقدار فتيل، ونظريه قول: واملعىن (، ٧١: اإلسراء:��m��°����¯

��²��±l ٦٠: مرمي  ،�m��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ïl ٦()١١٢: طه(  .  

: غافر ��m��P��O��N��M������L��KJ��I��H��GF��E��D���C��B��Al:ويقول عند تفسريه لقوله تعاىل

��m��E��D������C��B��A:، واملقصود أنه ملا قـال ١٧: غافر ��mJ��I��H l:من صفات ذلك اليوم قوله(، ١٧

Fl وقوع : قال احملققون. أردفه مبا يدل على أنه ال يقع يف ذلك نوع من أنواع الظلم ، ١٧: غافر
أن يعطي : أن يستحق الرجل ثوابا فيمنع منه، وثانيها: أحدها: الظلم يف اجلزاء يقع على أربعة أقسام

أن : ب، ورابعهاأن يعذب من ال يستحق العذا: بعض حقه، ولكنه ال يوصل إليه حقه بالتمام، وثالثها
�، ١٧: غـافر  ��m�m�m�mJ��I��HJ��I��HJ��I��HJ��I��H llll:يكون الرجل مستحقًا للعذاب فيعذب ويزداد على قدر حقه، فقوله تعاىل

  .)٧(!!)يفيد نفي هذه األقسام األربعة

  

  

  

                                           

 . ٥٥الكاشف عن أصول الدالئل: وانظر).  ١٩٣ص٢٥ج٩مج(التفسري الكبري)١(
، )١٣ص١٦ج٦مـج (، )١٩٠ص١٤ج٥مـج (، )٢٣٥ص١٢ج٤مـج (التفسري الكـبري : ، وانظر)١٩٦ص٨ج٣مج(التفسري الكبري)٢(
ج٩مج(،)٩٣ص٢٥ج٩مج(،)٦٧ص٢٥ج٩مج(،)٥٠ص٢٤ج٨مج(،)١٢٠ص٢١ج٧مج(،)١١٣ص١٨ج٦مج(،)١٧٤ص١٧ج٦مج(

 ).  ٣٣ص٣٠ج١٠مج(،)٢٣ص٢٩ج١٠مج(،)٢٣٧ص٢٨ج١٠مج(،)٢٥ص٢٦
 ).١٣٤ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٣(
 . ٢٢/١٢٠دار الفكر. والتصحيح من ط) أم(يف األصل املعتمد ) ٤(
 ). ١٢٠ص٢٢ج٨مج(التفسري الكبري)٥(
 ). ١٨ص٢١ج٧مج(التفسري الكبري)٦(
-٥٥ص١١ج٤مـج (،)١٢٧ص١٠ج٤مـج (،)١٠٤ص١٠ج٤مـج (التفسـري الكـبري  : ، وانظر)٤٨ص٢٧ج٩مج(التفسري الكبري)٧(

، )١٤ص٢٦ج٩مج(،)١٧٧ص٢٢ج٨مج(،)١٢٥ص٢١ج٧مج(،)١٤٩ص١٩ج٧مج(،)٥٦ص١٨ج٦مج(،)١٨٧ص١٥ج٥مج(،)٥٦
 ).  ١٣٤ص٢٧ج٩مج(
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نقد موقف الرازي من مسألة ترتيه اهللا عن الظلم على ضوء عقيدة : املطلب الثاين
 :أهل السنة واجلماعة

ترتيه اهللا عن الظلم خمالف للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، واتبعه سلف األمة،  مذهب الرازي يف مسألة
  :   الرد عليه من وجوه -بعون اهللا-وسيكون 

  :يف بيان بطالن ما ذهب إليه الرازي من أن الظلم حمال لذاته وأنه غري مقدور: الوجه األول
اصطالح حادث، ووضع جديد خمالف للغـة   أصل كل فساد وحتريف وبدعة محل ألفاظ الكتاب والسنة على

غ العرب اليت نزل ا القرآن وتكلم ا سيد املرسلني
)١(.  

وقد اصطلح أهل البدع من اجلربية والقدرية على معىن للظلم حادث، ووضع جديد له، محلوا عليـه ألفـاظ   
يف لغة العرب وضع الشيء يف غري  إن الظلم املعروف: القرآن والسنة، فحرفوا وابتدعوا؛ وعارضهم أهل السنة فقالوا

موضعه، والتفريق بني املتماثلني، والتسوية بني املختلفني، وعقاب من ال يستحق العقوبة، وعلى هذا فالظلم هـو أن  
إنه تعاىل قادر على الظلم : حيمل على العبد ما مل يفعل، أو يعاقبه بعمل غريه، أو يهضمه حسناته، وبناء على ذلك قالوا

  .)٢(لكنه ال يفعله ال لعجزه عنه، وإمنا ألنه ترته عنه لكمال عدله تعاىل لو شاءه،

  :إذا تقرر ذلك فإن ما ذهب إليه الرازي من أن الظلم املرته عنه حمال لذاته وأنه غري مقدور  باطل ألمور

  . أن تفسري الظلم بذلك اصطالح حادث ووضع جديد خمالف للغة العرب -١

من اجلربية ال حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة، بل هـو   أنه على مذهب الرازي وأمثاله -٢
  !احملال لذاته الذي ال يتصور وجوده

أن ترتيه اهللا تعاىل عن املستحيل لذاته الذي ال يتصور وجوده، ال يعد مدحا، إذ من املعلوم أن هذا  -٣
يف كون املمدوح مرتهـا عـن   الترتيه يشترك فيه كل أحد، وال يمدح به أحد أصالً، فإنه ال مدح 

  !اجلمع بني النقيضني

أن اهللا تعاىل قد متدح بعدم الظلم، وأنه ال يريده، وحمال أن يتمدح بكونه ال يريـد اجلمـع بـني      -٤
النقيضني، وأنه ال يريد قلب احلادث قدميا، وال قلب القدمي حادثًا، وال جعل الشيء موجودا معدوما 

  !يف آن واحد

                                           

 . أضواء السلف. ، ط٥٨٢-٢/٥٧٨رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، . ، ط٣٣-١/٢خمتصر الصواعق املرسلة: انظر) ١(
 . ٤٣٥ىل وقدرة العبد بني السلف وخمالفيهمقدرة اهللا تعا) ٢(
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سبحانه أن ينفى عنه اجلمع بني النقيضني، فإن ما ال ميكن تعلق القدرة به ال يمـدح  أنه ال يليق به  -٥
املمدوح بعدم إرادته، وإمنا يكون املدح بترك ما يقدر املمدوح على فعله وتركه ترتيها عما فعلـه،  

  !وإال فكيف يمدح املوتى بترك األفعال القبيحة، وكيف يمدح الزمن بترك طريانه إىل السماء؟

يا عبادي إين حرمت :" أن اهللا سبحانه مدح نفسه بتحرميه الظلم على نفسه، كما يف احلديث اإلهلي  -٦
، فهذا التحرمي ال جيوز أن يكون ملا هو ممتنع يف نفسه غري مقدور بوجـه، إذ  )١("الظلم على نفسي
القـدمي   إين حرمت على نفسي أن أخلق مثلي، أو أمجع بني النقيضني أو أقلـب : يكون معىن ذلك

حادثًا، واحلادث قدميا وحنو ذلك من املمتنع لذاته، وهذا ال جيوز أن ينسب التكلم بـه إىل آحـاد   
  .العقالء فضالً عن رب العاملني

أين أخربت عن نفسي أن ما ال يكون : أن غاية ما يقال يف تأويل ذلك بعد حتسني العبارة وزخرفتها -٧
أنه غري غ وهذا مما يقطع من له فهم عن اهللا تعاىل ورسوله مقدورا أو يكون مستحيالً ال يقع مين، 
عن إرادة هذا املعىن الذي ال يليق التمدح والتعرف إىل  غمراد، وأنه جيب ترتيه اهللا تعاىل ورسوله 

  . عباده مبثله

، قـال  ١١٢: طه ��m��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î����Í���Ì��Ë�����Ê��Él:أن اهللا سبحانه وتعاىل قال -٨
الظلم أن حيمل عليه سيئات غريه، واهلضم أن يـنقص مـن   : ون من السلف واخللف قاطبةاملفسر

ومن املعلوم أن اآلية مل ترفع . وعلى مذهب الرازي أن هذا لو وقع مل يكن ظلما. حسنات ما عمل
عنه خوف احملال لذاته، وأنه ال خياف اجلمع بني النقيضني، فإنه ال خياف ذلك، ولو أتى بكل كفـر  

فإن اخلوف من الشيء يستلزم تصور وجـوده  . فال جيوز حتريف كالم اهللا حبمله على هذا. اءةوإس
  . وإمكانه، وما ال ميكن وجوده يستحيل خوفه

��m���â��á��à:أنه ال حيسن أن ينفي اجلمع بني الضدين يف السياق الذي نفى اهللا فيه الظلم، كقوله -٩

���í��ì��ë��ê��é��èç��æ��å��äãl  وكذلك قولـه ، ٤٦: فصـلت :�m��«��ª��©���̈l 

، أي ال يترك من أعماهلم  ٦٠: مرمي ��m��²��±��°����¯l،١٢٤: النساء ��m��_��~��}��|l،٧٧: النساء
وعلى مذهب الرازي جيوز أن يترك ثواب مجيع أعماهلم من . ما هو بقدر الفتيل والنقري، فيكون ظلما

  !جمرد املشيئة والقدرة، وال يكون ذلك ظلماأوهلا إىل آخرها بغري سبب يقتضي تركها، إال 

�mf����e��d��c��b �l،  ٧٦: الزخرف ��m���U��T��S����R���Q��P��Ol:أن قوله تعاىل -١٠

بين أنه مل يعاقبهم بغري جرم فيكون ظاملًا هلم، بل عاقبهم بظلمهم أنفسهم، واملعىن على ��،   ١٠١: هود
رفنا فيهم بقدرتنا ومشيئتنا وملكنا فلم نظلمهم وإن كانوا أنا تص: مذهب الرازي وأمثاله من اجلربية

                                           

 . ١٩٩٥-٤/١٩٩٤مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم،  )١(
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مؤمنني حمسنني، وليست األعمال والسيئات والكفر عندهم أسبابا للهالك، وال مقتضية له، وإمنا هو 
  . حمض املشيئة

: النساء ��m��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡l:أن القرآن يكذب هذا القول ويرده، كقوله -١١

ــه ١٦٠ ��mA����R��Q��P��O��NM��L��K��J�����I����H��G��F��E��D����C��B:، وقول

��X��W����V��U��T���Sl وقولـه  ١٥٥: النساء ،:��m^��]��\ �l ١١: آل عمـران  ،�����m��£

��¤l ٦: األنعام  ،�m��³��²��±��°����¯l ٢٥: نوح  ،�m��¦��¥��¤���£��¢l  ٨٥: النمـل   ،
�m����Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��������Ùl والقرآن مملوء من هذا ٣٠: الشورى ،.  

فتبني ذا أن الرازي وأمثاله من اجلربية نفوا الظلم الذي أثبته اهللا للكفار وجعله نفس فعلهم وسبب 
ليس من فعلهم وال سبب هالكهم، والظلم الذي نفاه عن نفسه؛ وهو عقوبتهم بال : هالكهم، وقالوا

بظلم، فإنه مقدور ممكن، فرتهوا الكفار عما عام به، ووصفوه مبا نزه ليس : سبب، أثبتوه له، وقالوا
  !)١(نفسه عنه، واعتقدوا بذلك أم به عارفون، وألهل السنة ناصرون

أن الظلم الذي حرمه اهللا على نفسـه،  : الصواب الذي دلت عليه النصوص:((-:-ويف هذا يقول ابن القيم
أنه ال حيمل املرء سيئات غريه، وال يعذب مبا مل تكسـب  : ه سلف األمة وأئمتهاوترته عنه فعالً وإرادة، هو ما فسره ب

إذا قارا أو طرأ عليها مـا يقتضـي   ] إال[يداه، ومل يكن سعى فيه، وال ينقص من حسناته فال جيازي ا أو ببعضها 
��m����Í���Ì��Ë�����Ê��É:بقولـه إبطاهلا أو اقتصاص املظلومني منها، وهذا الظلم الذي نفى اهللا تعاىل خوفه عن العبد 

��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Îl ال خياف أن حيمل عليه من سيئات غريه، وال ينقص : ، قال السلف واملفسرون١١٢: طه
من حسناته ما يتحمل، فهذا هو املعقول من الظلم، ومن عدم خوفه، وأما اجلمع بني النقيضني، وقلب القدمي حمـدثًا،  

  !ترته كالم آحاد العقالء عن تسميته ظلما، وعن نفي خوفه عن العبد، فكيف بكالم رب العاملني؟واحملدث قدميا فمما ي

، فنفى أن يكون تعذيبه هلم ظلما مث أخرب أم ٧٦: الزخـرف  ��m���U��T��S�����R���Q��P��Ol:وكذلك قوله 
��m���Q:بقوله  ،٧٦: الزخرف ��m��P��Ol:هم الظاملون بكفرهم، ولو كان الظلم املنفي هو احملال مل حيسن مقابلة قوله

���U��T��S���������Rl  قال٧٦: الزخـرفما ظلمناهم ولكن تصرفنا يف ملكنا وعبيدنا، فلما نفى : ، بل يقتضي الكالم أن ي
 الظلم عن نفسه وأثبته هلم دل على أن الظلم املنفي أن يعذم بغري جرم، وأنه إمنا عذم جبرمهم وظلمهم، وال حتتمل

��m��w��v��u��t��s��r��q��p���o:اآلية غري هذا وال جيوز حتريف كالم اهللا لنصر املقاالت، وقال تعـاىل 

��_��~��}��|��{��z��y����xl وال ريب أن هذا مذكور يف سياق التحريض على األعمال ١٢٤: النساء ،
��m��s:ا يسمى تعاىل موفيـه، كقولـه  الصاحلة، واالستكثار منها فإن صاحبها جيزي ا وال ينقص منها بذرة، وهلذ

w��v��u��t �lوقوله١٨٥: آل عمران ،:��m���r��q��p��o��n��m��l��k�������������j��il فتـرك   ٧٠: الزمر  ،
الظلم  هو العدل ال فعل كل ممكن، وعلى هذا قام احلساب، ووضع املوازين القسط، ووزنت احلسنات والسـيئات،  

                                           

 . أضواء السلف. ، ط٥٨٩-٢/٥٨٥رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٣١٧-١/٣١٤خمتصر الصواعق املرسلة: انظر) ١(
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ال : ، أي٤٠: النساء��mk��j���i���h��g��f �l:ا، والدركات السفلى بأهلها، وقال تعاىلوتفاوتت الدرجات العلى بأهله
يضيع جزاء من أحسن ولو مبثقال ذرة، فدل على أن إضاعتها وترك اازاة ا مع عدم ما يبطلها ظلم يتعاىل اهللا عنه، 

  .ه، وال حتتمل اآلية قط غري معناها املفهوم منهاومعلوم أن ترك اازاة عليها مقدور يترته اهللا عنه لكمال عدله وحكمت

ال يعاقب العبد بغري : ، أي ٤٦: فصلت ��m���í��ì��ë��ê��é��èç��æ��å��äã���â��á��àl:وقال تعاىل 
��m��É��È���Ç��Æ��Å����Ä��Ã��Â:إساءة، وال حيرمه ثواب إحسانه، ومعلوم أن ذلك مقدور له تعاىل، وهو نظـري قولـه  

Î��Í��Ì��Ë��Ê����Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ�����Ð��Ïl فأخرب أنه ليس على أحـد يف  ٣٩ – ٣٦: النجم ،
»��¬����®��¯��°��������mوزر غريه شيء، وأنه ال يستحق إال ما سعاه، وأن هذا هو العدل الذي نزه نفسه عن خالفـه، 

��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼����»��º��¹��¸��¶��µ����́ ��³��²��±���Ç��Æl ن أن هذا ٣١ - ٣٠: غافربي ،
العقاب مل يكن ظلما من اهللا للعباد بل لذنوم واستحقاقهم، ومعلوم أن احملال الذي ال ميكن وال يكون مقدورا أصالً 
ال يصلح أن ميدح املمدوح بعدم إرادته وال فعله، وال حيمد على ذلك، وإمنا يكون املدح بترك األفعال ملن هو قـادر  

وما شـاكله مـن   " إين حرمت الظلم على نفسي: "ها، وأن يترته عنها لكماله وغناه ومحده، وعلى هذا يتم قولهعلي
: خلق مثلي، ومثـل : إين حرمت على نفسي ما ال حقيقة له، وما ليس مبمكن؛ مثل: النصوص، فأما أن يكون املعىن

إين أخربت عن نفسي بأن مـا ال يكـون   : ون املعىنجعل القدمي حمدثًا، واحملدث قدميا، وحنو ذلك من احملاالت، ويك
مقدورا ال يكون مين؛ فهذا مما يتيقن املنصف أنه ليس مرادا يف اللفظ قطعا، وأنه جيب ترتيه كالم اهللا ورسوله عن محله 

  .  )١())على مثل ذلك

  !وذا البيان يبطل ما ذهب إليه الرازي من أن الظلم حمال لذاته وأنه غري مقدور

يف األدلة الدالة على قول أهل السنة واجلماعة يف مسألة ترتيه اهللا عـن الظلـم   : وجه الثاينال
  :ومعىن العدل والظلم

سبق بيان قول أهل السنة واجلماعة يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم، ومعىن الظلم والعدل، وأن تفسريهم ملعـىن  
  : ، وفيما يلي إيراد ذلك)٢(تاب والسنة والعقل والفطرةالظلم والعدل موافق للغة العرب، وقد دل على قوهلم الك

  :األدلة من الكتاب والسنة-أ

  :األدلة من القرآن الكرمي-١
األدلة من القرآن الكرمي كثرية يطول استقصاؤها، فإن النصوص النافية للظلم تثبت العدل يف اجلزاء، وأنه سـبحانه ال  

  : ومن هذه النصوص. )٣(يبخس عامل عمله

                                           

 . ٤٢٨-٢/٤٢٧مفتاح دار السعادة) ١(
 . ٣٦٨-١/٣٦١شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر جهود: انظر) ٢(
 . ١٨/١٤٣جمموعة الفتاوى) ٣(
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، فدل على أنـه  ٤٦: فصلت ��m���í��ì��ë��ê��é��èç��æ��å��äã���â��á��àl:تعاىلقوله  -
سبحانه ال يظلم حمسنا فينقصه من إحسانه، أو جيعله لغريه، وال يظلم مسيئًا فيجعل عليه سـيئات  

 .)١(غريه، بل هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت

��m�j��i��h��gf����e��d��c��b���q��p���o��n��m��l��k:قوله تعاىل فيمن عاقبـهم  -

��rl وقوله١٠١: هود ،:��m���U��T��S���������R���Q��P��Ol  ـرمني  ٧٦: الزخـرفن أن عقاب ابي ،
  .)٢(عدالً؛ لذنوم ال ألنا ظلمناهم فعاقبناهم بغري ذنب

��m��¿��¾��½��¼����»��º��¹��¸��¶��µ����́:قولــه تعــاىل - ��³��²��±�������°��¯��®����¬��«

��Â��ÁÀ���Ç��Æ��Å�����Ä��Ãl ا؛ الستحقاقهم ذلـك  ، ٣١ – ٣٠: غافرن أن هذا العقاب مل يكن ظلمبي
وأن اهللا ال يريد الظلم؛ واألمر الذي ال ميكن القدرة عليه ال يصلح أن ميدح املمدوح بعدم إرادتـه،  

لى ما نزه نفسه عنه وإمنا يكون املدح بترك األفعال إذا كان املمدوح قادرا عليها، فعلم أن اهللا قادر ع
   .)٣(من الظلم وأنه ال يفعله 

��m���g��f��e��d��c��b��a��`����_��^��]��\��[��Z��Y:قوله تعـاىل  -

hl ٤(، فدل على أن القضاء بينهم بغري القسط ظلم واهللا مرته عنه٦٩: الزمر(.  

����m��cb��a:قوله تعاىل - �̀�_��^������]��\������[��Zl  أي٤٧: األنبيـاء ، :ا ال تنقص من حسنا
  .)٥(وال تعاقب بغري سيئاا، فدل على أن ذلك ظلم يرته اهللا عنه

 ،٢٩ – ٢٨: ق ��m���È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾������½���¼��»��º��¹��¸��¶l:قوله تعـاىل  -
ا يبني وإمنا نزه نفسه عن أمر يقدر عليه ال عن املمتنع لنفسه، ومثل هذا يف القرآن يف غري موضع؛ مم

أن اهللا ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل، وأن القضاء بينهم بغري العدل ظلم يرته اهللا عنه، وأنه 
، فإن ذلك يرته اهللا ١٦٤: األنعام��mÎ��Í��Ì��Ë��Ê �l:ال حيمل على أحد ذنب غريه، كما قال تعاىل

 .  )٦(عنه، بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت

آل  ��mT�����g��f��e��d����c���b���a���`_��^��]��\��[��Z�����Y���X���W�����V��Ul:قوله تعـاىل  -

وأنـه  ، وأنه قائم بالقسط ،شهادة أن ال إله إال اهللا: قد تضمنت هذه اآلية ثالثة أصول، ف١٨: عمران

                                           

 . ١٨/١٤٢جمموعة الفتاوى) ١(
 .١٨/١٤٣جمموعة الفتاوى)٢(
 .١٨/١٤٤جمموعة الفتاوى)٣(
 . ١/١٣٥منهاج السنة) ٤(
 .١٣٦-١/١٣٥منهاج السنة)٥(
 .١/١٣٦منهاج السنة)٦(
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وتضـمنت عزتـه    ،وتضمنت عدله املنايف للظلم ،للشرك ؛ فتضمنت وحدانيته املنافيةالعزيز احلكيم
ففيها إثبات التوحيـد   ،وتضمنت ترتيهه عن الشرك والظلم والسفه ،كمته املنافية للذل والسفهوح

واملعتزلة قد حتتج ا على ما يدعونه مـن التوحيـد   . وإثبات العدل وإثبات احلكمة وإثبات القدرة
م بن والعدل واحلكمة وال حجة فيها هلم؛ لكن فيها حجة عليهم وعلى خصومهم اجلربية أتباع اجله

يفعل ال حلكمة فال : فيقولون. كل ما ميكن فعله فهو عدل وينفون احلكمة: صفوان؛ الذين يقولون
بأنه ال إلـه إال  قيامه بالقسط مقرون وأنه قائم بالقسط، فحجة فيها هلم؛ فإنه أخرب أنه ال إله إال هو 

لقسط منه مثل القسط من واملعتزلة جتعل ا ،على أنه ال مياثله أحد يف شيء من أموره وذلك يدل؛ هو
تسوية منـهم بـني اخلـالق     وهذا ،من اخلالق من املخلوقني كان عدالً ؛ فما كان عدالًاملخلوقني

 .واملخلوق؛ وذلك قدح يف أنه ال إله إال هو

 ، ١٨: آل عمـران ��m_��^ �l:ا فيكون قولـه واجلهمية عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطً 
واملعىن ،أنه قائم مبا يفعله :ا كان املعىن؛ فإنه إذا كان كل مقدور قسطًا ال فائدة فيه وال مدحكالم: 

؛ بل املفهوم منه أنه ا بالقسطوال هو املفهوم من كونه قائم ،وليس يف هذا مدح ،أنه فاعل ملا يفعله
��m���h��g:ا كما قال؛ لكنه سبحانه مقدس مرته أن يظلم أحدمع قدرته عليه يقوم بالقسط ال بالظلم

��k��j��il وقال ،وقد أمر عباده أن يكونوا قوامني بالقسط، ٤٩: الكهف:��m��¶����������µ��´���³���²��±
��º¹��¸l من قيامه و. وهذا من قيامه بالقسط ،فهو يقوم عليها بكسبها ال بكسب غريها، ٣٣: الرعد

��m��w��z��y��x:لقسط وقيامه على كل نفس مبا كسبت أنه ال يظلم مثقال ذرة كما قالبا

���d���c��b��a��`��_��~��}��|���{l واملعتزلة حتبط احلسنات العظيمـة  ، ٨ - ٧: الزلزلة
وهذا مما تفردوا به من  ،وحتبط إميانه وتوحيده مبا هو دون ذلك من الذنوب ،الكثرية بكبرية واحدة

  . )١(!الظلم الذي نزه اهللا نفسه عنه فهم ينسبون اهللا إىل الظلم ال إىل العدل

  :األدلة من السنة-٢
لو أن اهللا عذب أهل مسواته وأهل أرضه لعذم وهو غري ظامل هلم، ولو رمحهم كانت : "غ قوله -

بين أن العذاب لو وقع لكان الستحقاقهم ذلك؛ ال لكونه بغري . )٢("رمحته هلم خريا من أعماهلم
  . )٣(ذنب، وهذا يبني أن من الظلم املنفي عقوبة من مل يذنب

، يعين أنه منع نفسـه مـن   "يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي: "فيما يرويه عن ربه غقوله  -
الظلم، مما يدل على أن اهللا قادر على الظلم، ولكنه ال يفعله؛ ألنه حرمه على نفسه، فضـالً منـه   

                                           

 . ١٨٣-١٤/١٨٠جمموعة الفتاوى: انظر )١(
، وأبـو داود كتـاب   ٦٠-١/٥٩، وابن ماجه كتاب السنة، باب يف القدر١٦/٣١،)٢١٤٨١(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، برقم) ٢(

 . ١/١٩صحيح سنن ابن ماجه: انظر-:-وصححه الشيخ األلباين . ٥/٥١السنة، باب يف القدر
 .١٨/١٤٣جمموعة الفتاوى)٣(
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واألمر الذي حرمه على نفسه ال يكـون إال مقـدورا لـه،     )١(وجودا، وكرما، وإحسانا إىل عباده
  .  )٢(متنع لنفسه ال حيرمه على نفسهفامل

  : داللة العقل-ب

سبحانه مرته عن فعل القبائح، ال يفعل السوء وال السيئات، مع ...اهللا:(( بقوله-:-وقد بينها شيخ اإلسالم
ـ : أنه سبحانه خالق كل شيء ا وقبيحا أفعال العباد وغريها، والعبد إذا فعل القبيح املنهي عنه كان قد فعل سوًء وظلم

وشرا، والرب قد جعله فاعالً لذلك، وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب ووضع لألشياء مواضـعها، فخلقـه   
سبحانه ملا فيه نقص أو عيب للحكمة اليت خلقه هلا هو حممود عليه، وهو منه عدل وحكمة وصواب وإن كـان يف  

ع إذا أخذ اخلشبة املعوجة، واحلجر الردى واللبنـة  فإن الصان ومثل هذا معقول يف الفاعلني املخلوقني؛املخلوق عيبا، 
الناقصة فوضعها يف موضع يليق ا ويناسبها، كان ذلك منه عدالً واستقامة وصوابا وهو حممود، وإن كان يف تلـك  
عوج وعيب هي به مذمومة، ومن أخذ اخلبائث فجعلها يف احملل الذي يليق ا كان ذلك حكمة وعدالً، وإمنا السفه 

لم أن يضعها يف غري موضعها، ومن وضع العمامة على الرأس والنعلني يف الرجلني فقد وضع كل شيء موضعه، والظ
ومل يظلم النعلني إذ هذا حملهما املناسب هلما، فهو سبحانه ال يضع شيئًا إال موضعه، فال يكون إال عدالً وال يفعل إال 

  . )٣())خريا فال يكون إال حمسنا جوادا رحيما

  :داللة الفطرة -ج

واهللا تعاىل خيلق ما خيلق حلكمة كما تقدم، ومن مجلة املخلوقات ما قد  :((بقوله-:-وقد بينها شيخ اإلسالم
حيصل به ضرر عارض لبعض الناس، كاألمراض واآلالم وأسباب ذلك، فخلق الصفات واألفعال اليت هي أسبابه مـن  

  .مجلة ذلك

كان قد فعل ذلك حلكمة خرج عن أن يكون سفها، وإذا كـان   فنحن نعلم أن هللا يف ذلك حكمة، وإذا 
العقاب على فعل العبد االختياري مل يكن ظلما، فهذا احلادث بالنسبة إىل الرب له فيه حكمة حيسن ألجل تلـك  

  . احلكمة، وبالنسبة إىل العبد عدل؛ ألنه عوقب على فعله فما ظلمه اهللا ولكن هو ظلم نفسه

غري اهللا هو الذي عاقبه على ظلمه، لو عاقبه ويل أمر على عدوانه على الناس فقطع يد  واعترب ذلك بأن يكون
  .السارق، أليس ذلك عدالً من هذا الوايل؟ وكون الوايل مأمورا بذلك يبني أنه عادل

                                           

 . ٣٥-٢/٣٤، جامع العلوم واحلكم١٨/١٤٤جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 . ١٣٧-١/١٣٦منهاج السنة: انظر) ٢(
 .١/١٣٠جامع الرسائل)٣(
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لكن املقصود هنا أنه مستقر يف فطر الناس وعقوهلم أن ويل األمر إذا أمر الغاصب بـرد املغصـوب إىل    
ولو قال هذا . وضمن التالف مبثله، أنه يكون حاكما بالعدل، وما زال العدل معروفًا يف القلوب والعقول مالكه،
  .أنا قد قدر علي هذا، مل يكن هذا حجة له، وال مانعا حلكم الوايل أن يكون عدالً: املعاقَب

فإن قال  كون ذلك عدالً منه،فاهللا تعاىل أعدل العادلني إذا اقتص للمظلوم من ظامله يف اآلخرة أحق بأن ي 
هذا كان مقدرا علي، مل يكن هذا عذرا صحيحا، وال مسقطًا حلق املظلوم، وإذا كان اهللا هو اخلالق لكل شيء : الظامل

والفعل القبيح املخلوق قبيح من فاعله  ،فذاك حلكمة أخرى له يف الفعل فخلقه حسن بالنسبة إليه ملا له فيه من احلكمة
ه من املضرة، كما أن أمر الوايل بعقوبة الظامل يسر الوايل ملا فيه من احلكمة، وهو عدله وأمره بالعدل، وذلك ملا عليه في

  .يضر املعاقَب ملا عليه فيه من األمل

ولو قدر أن هذا الوايل كان سببا يف حصول ذلك الظلم، على وجه ال يالم عليه، مل يكن عذرا للظامل، مثل  
ة مبال لغرمي، فأمر حببسه أو عقوبته، حىت أجلأه ذلك إىل أخذ مال آخر بغري حق ليوفيه إياه، فإن حاكم شهد عنده بين

أنت حبستين وكنت عاجزا عن الوفاء، وال طريق يل إىل اخلالص إال أخذ مال هذا، : احلاكم أيضا يعاقبه فيه، فإذا قال
أنا حكمـت بشـهادة   : لغري ضررا عليه، والوايل يقوللكان حبسه األول ضررا عليه، وعقوبته ثانيا على أخذ مال ا

العدول، فال ذنب يل يف ذلك، وغاييت أين أخطأت، واحلاكم إذا أخطأ له أجر، وقد يفعل كل من الرجلني باآلخر من 
ن اهللا الضرر ما يكون فيه معذورا، واآلخر معاقبا، بل مظلوما لكن بتأويل، وهذه األمثال ليست مثل فعل اهللا تعاىل، فإ

ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله، فإنه سبحانه خيلق االختيار يف املختار، والرضا يف الراضـي،  
   ....واحملبة يف احملب، وهذا ال يقدر عليه إال اهللا

اقه ذلك بفعله فإذا قدر على الكافر كفره قدره اهللا ملا له يف ذلك من احلكمة واملصلحة العامة، وعاقبه الستحق 
  ...االختياري، وإن كان مقدرا، وملا له يف عقوبته من احلكمة واملصلحة العامة

واهللا تعاىل غين عن العباد، إمنا أمرهم مبا ينفعهم، واهم عما يضرهم، فهو حمسن إىل عباده باألمر هلم، حمسن 
ينفعهم، مث أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به ومل هلم بإعانتهم على الطاعة، ولو قدر أن عاملًا صاحلًا أمر الناس مبا 

يعن آخرين، لكان حمسنا إىل هؤالء إحسانا تاما، ومل يكن ظاملًا ملن مل حيسن إليه، وإذا قدر أنه عاقب املذنب العقوبة 
رحـم  اليت يقتضيها عدله وحكمته، لكان أيضا حممودا على هذا وهذا، وأين هذا من حكمة أحكـم احلـاكمني وأ  

  !الرامحني؟

فأمره هلم إرشاد وتعليم وتعريف باخلري، فإن أعام على فعل املأمور كان قد أمت النعمة على املأمور، وهـو   
مشكور على هذا وهذا، وإن مل يعنه وخذله حىت فعل الذنب كان له يف ذلك حكمة أخرى، وإن كانت مستلزمة تأمل 

ن شأا أن تورثه نعيما أو أملًا، وإن كان ذلك اإليراث بقضاء اهللا وقدره، فـال  هذا، فإمنا تأمل بأفعاله االختيارية اليت م
منافاة بني هذا وهذا، فجعله املختار خمتارا من كمال قدرته وحكمته، وترتيب آثار االختيار عليه من متـام حكمتـه   

  .وقدرته

الناس معرفتها، ويكفيهم التسليم لكن يبقى الكالم يف نفس احلكمة الكلية يف هذه احلوادث، فهذه ليس على  
  .ملا قد علموا أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها
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ومن املعلوم ما لو علمه كثري من الناس لضرهم علمه، ونعوذ باهللا من علم ال ينفع، وليس اطالع كثري مـن   
ا قال تعـاىل الناس بل أكثرهم على حكم اهللا يف كل شيء نافعا هلم بل قد يكون ضار:��m��¤���£��¢��¡�����~

��©��¨��§���¦��¥l  اية حكمته مسألة عظيمة لعلـها أجـل   ١٠١: املائـدةوهذه املسألة مسألة غايات أفعال اهللا و ،
نبهنا تنبيها املسائل اإلهلية، وقد بسط الكالم عليها يف غري هذا املوضع، وكذلك بسط الكالم على مسائل القدر، وإمنا 

فإن الظلم الذي هو ظلم أن يعاقب اإلنسان على عمل غـريه، فأمـا   ...لطيفًا على امتناع أن يكون خلق الفعل ظلما
  . )١())عقوبته على فعله االختياري وإنصاف املظلومني من الظاملني فهو من كمال عدل اهللا تعاىل

ة ترتيه اهللا عن الظلم هو احلق الذي دلت عليه األدلة، وذا البيان يتضح أن قول أهل السنة واجلماعة يف مسأل
  )٢(!وبه يبطل قول كل خالفهم من املعتزلة، واجلربية ومن اتبعهم من األشعرية

الرد على شبهات الرازي العقلية اليت استدل ا على مذهبه يف مسألة ترتيه اهللا : الوجه الثالث
  :عن الظلم

يف ملك الغري، واحلق سبحانه ال يتصرف إال يف ملك نفسه، فيمتنع  الظلم عبارة عن التصرف :قول الرازي - ١
  .وهذا يدل على أن الظلم حمال من اهللا. كونه ظاملًا

هو التصرف يف ملك الغري، باطل؛ ألن هذا ليس مبطرد وال منعكس، : أن جعل الرازي الظلم :أوالً :جوابه
  . )٣(وقد يتصرف يف ملكه بغري حق فيكون ظاملًافقد يتصرف اإلنسان يف ملك غريه حبق، وال يكون ظاملًا، 

اعلم أبا مسعود، هللا أقدر عليك : "يضرب أحد مماليكه فقال له ا أبا مسعود البدري غ وقد رأى النيب
أما لو مل تفعل للفحتك النار، أو :"غ يا رسول اهللا هو حر لوجه اهللا، فقال:أبو مسعود: ، فقال"منك عليه

ولو كان تصرف املالـك يف  ". ال أضرب مملوكًا بعده أبدا:"اية أن أبا مسعود قالويف رو. )٤("ملستك النار
بالعدل بـني   غوملا أمر النيب ". لو مل تفعل للفحتك النار: "غملكه ال يعد ظلما مطلقًا، ملا قال له النيب 

. امللك قد يكون ظلمافدل على أن التصرف يف . )٥("اعدلوا بني أوالدكم يف العطية:"األوالد يف العطية، بقوله
  .وبذلك يبطل احتجاج الرازي على كون الظلم ممتنعا من اهللا تعاىل، حبجة املالكية

جميع من يف السـماوات  ، فمالك امللك، املتفرد مبلك الدنيا واآلخرةأن اهللا تعاىل ملا أخرب أنه  :ثانيا
أنه احلاكم يف خلقه بالعدل،  بين ه،واألرض ملك له، يتصرف فيهم تصرف امللك العظيم، يف عبيده ومماليك

                                           

 . ٣٩-٣/٣٣منهاج السنة) ١(
 . ، وما بعدها٧٣العدل اإلهلي يف الثواب والعقاب عند السلف والرد على املعتزلة واألشاعرة: انظر للفائدة)٢(
 . ١٨/١٤٥جمموعة الفتاوى) ٣(
 .  ٣/١٢٨١ميان، باب صحبة املماليك، وكفارة من لطم عبده، مسلم، كتاب األ)٤(
أورده البخاري يف صحيحه معلقًا يف كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب اهلبة  للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا مل جيز حىت ) ٥(

 . ٥١٤،"يف العطية:"، ووصله يف الباب الذي يليه بدون قوله..يعدل بينهم ويعطي اآلخر مثله
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 ��m��l��k���j��i��h��g��f��e��d��c��b��a���`��_��~��}��|l:وقد خلقهم باحلق، فقـال 

جيازي كالً بعمله، فيجزي الذين أساؤوا العمل بارتكاب السيئات من الكفر فما دونه مبـا  : أي ،٣١: الـنجم 
لذين أحسنوا يف عبادة اهللا تعاىل، وأحسنوا إىل خلـق اهللا،  عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة، وجيزي ا

، وذا يبطل احتجاج الرازي باملالكية، على نفـي كـون   )١(بأنواع املنافع باحلالة احلسنة يف الدنيا واآلخرة
  .!األعمال سببا مقتضيا للثواب، أو العقاب

واحملال غـري  هللا، ومستلزم احملال حمال، أن الظلم مستلزم للجهل واحلاجة ومها حماالن على ا: قول الرازي - ٢
وأيضا الظامل ال يكون إهلًا، والشيء ال يصح إال إذا كانت لوازمه صحيحة، فلو صح منه الظلـم   .مقدور

لكان زوال إهليته صحيحا، فحينئذ يكون كونه إهلًا من اجلائزات ال من الواجبات، وذلك يقدح يف إهليتـه  
،  ال  ٢٥٥: البقـرة ��m���~��}��|��{ �l:دل على صحته عليه، كما أن قولهوعلى هذا فنفي الظلم عنه ال ي

   .يدل على صحتهما عليه، وهذا يدل على أن الظلم حمال من اهللا

باملنع، فال نسلم أن يكون الظلم مستلزما للمحال من اجلهل واحلاجة وزوال اإلهلية، بـل  : أوالً: جوابه
، ولكنه نقص، يتعاىل اهللا عنه لكمال عدله، وترتهه عـن الـنقص   الظلم يف نفسه ممكن، واهللا قادر عليه

  .والسوء يف صفاته وأفعاله

أن قول من يقول بأنه ال يعقل املدح بترك ما يستحيل وقوعـه،  : إن حاصل هذه الشبهة: أن يقال: ثانيا
، وهـذه  الشريك والويل من الـذل  قول فاسد، فقد محد سبحانه نفسه ومتدح بعدم اختاذ الولد، وعدم

 . )٢(األشياء مستحيلة يف حقه، فهكذا محد نفسه على ترتهه من الظلم، وإن كان مستحيالً غري مقدور

الفرق بني ما هو حمال لذاته يف نفس األمر وبني ما ((:فقال -::::-وقد أجاب عن هذه الشبهة ابن القيم
به، بل العبد ال يرضـى أن   هو ممكن أو واقع لكن يستحيل وصف الرب به ونسبته إليه، فاألول ال يتمدح

ميدح به نفسه، فال يتمدح عاقل بأنه ال جيمع بني النقيضني، وال جيعل الشيء متحركًا ساكنا، وأما الثاين فإنه 
ممكن واقع لكن يستحيل اتصاف من له الكمال املطلق به، كالولد والصاحبة والشريك، فإن نفي هذا مـن  

ملنافاته لكماله، كما نزه  -وهم متصفون به-ما هو ثابت خللقهخصائص الربوبية، فنفى سبحانه عن نفسه 
نفسه عن السنة والنوم واللغوب والنسيان والعجز واألكل واملوت، وغري ذلك مما هو مستحيل عليه ممتنع يف 
حقه، ولكنه واقع من العباد، فكان يف ترتيهه عنه ما يبني انفراده بالكمال، وعدم مشاته خللقه، خبالف ما 

 يتصور وقوعه يف نفس األمر وهو مستحيل يف نفسه، كجعل املخلوق خالقًا، وجعل اخلالق خملوقًا، فـإن  ال
  .هذا ال يتمدح سبحانه بنفيه؛ وهلذا ال يتمدح به خملوق فضالً عن اخلالق

                                           

 . ٨٢١، تفسري السعدي٤/٢٥٥تفسري ابن كثري: انظر) ١(
 . أضواء السلف. ، ط٢/٥٩٠رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط١/٣١٧خمتصر الصواعق املرسلة) ٢(
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أن ما متدح به سبحانه فهو من خصائصه اليت ال يشركه فيها أحد، وسلب فعله املستحيل الذي ال : يوضحه
دخل حتت القدرة وال يتصور وقوعه ليس من خصائصه، وال هو كمال يف نفسه، وال يستلزم كماالً، فإذا ي

مدح نفسه بكونه ال جيمع بني النقيضني كان كل أحد مشاركًا له يف هذا املدح، خبالف ما إذا مدح نفسه 
، وال يظلم أحـدا، وهـو   بكونه ال يأكل وال يشرب، وال ينام، وال ميوت، وال ينسى وال خيفى عليه شيء

سبحانه يثين على نفسه بفعل ما لو ترك كان تركه نقصا، وبترك ما لو فعله كان فعله نقصا، وهذا ال حقيقة 
  .)١())له عند اجلربية، واالعتبار عندهم بكون املفعول واملتروك ممكنا

يف مسألة ترتيه اهللا  الرد على شبهات الرازي النقلية اليت استدل ا على مذهبه: الوجه الرابع
  :عن الظلم

آل  ��m��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°���¯��®��¬«��ª��©��¨��§��¦��¥l:استدالله بقولـه تعـاىل  

��m��`��_��~��}���|{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n:وبقوله، ١٢٩: عمران
��b��al وبقوله٤٠: املائدة ،: ��ma��`��_��~��}��|��{������z��y�������e��d��c��b

�������y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��n���m��l��k��j������i��h��g��f
���zl ألألألألوبقوله ، ١٩١ – ١٩٠: آل عمران: �m��Í��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Æ���ÅÄ��Ã��Â��Ál املائدة :

ــه تعــاىل ،١١٨ ��m�R��Q��P��O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���TS:وبقول

��c��b��a��`��_��^���]��\����[��Z��YX�����W��V���Ul ــراف ،   ١٥٦: األع
أن اهللا سبحانه له أن يدخل اجلنة حبكم إهليته مجيع الكفار واملردة، وله أن  وقد قرر الرازي يف هذه اآليات

فهو تعـاىل   شياءيدخل النار حبكم إهليته مجيع املقربني والصديقني، وأنه ال اعتراض عليه يف فعل هذه األ
حيسن منه أن يغفر أو يعذب أي شخص كان، ولذلك حسن تعليق هذا األمر على املشيئة، فيجوز من اهللا 
تعاىل أن يدخل الكفار اجلنة، وأن يدخل الزهاد والعباد النار؛ ألن امللك ملكه، ومن تصرف يف خـالص  

ب الصاحلني الطائعني، ملا ذكر سـبحانه   ملكه فليس ألحد أن يعترض عليه، ولوال أنه حيسن من اهللا تعذي
أم مع قيامهم بالطاعات يطلبون من اهللا أن يقيهم عذاب النار، فدل ذلك على أنه ال يقبح من اهللا شيء 

  ! أصالً

النصوص وأمثاهلا حق جيب القول مبوجبها وال حترف معانيها، فهي دالة علـى أنـه    أن هذه: واجلواب
، وأنه غري ظامل هلم، وأنه ال يسأل عما يفعل، ولكن أي دليل فيها يدل على سبحانه إن عذم فإم عباده

أنه تعاىل جيوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته، وأنه يعذب بغري جرم، وحيرم احملسن جزاء 
عمله وحنو ذلك، بل النصوص كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة، وكمال العدل، واحلكمـة  

وص اليت سبق ذكرها يف بيان األدلة الدالة على قول أهل السنة واجلماعة يف مسألة ترتيه اهللا عـن  فالنص

                                           

 .أضواء السلف. ، ط٥٩١-٢/٥٩٠رئاسة إدارات البحوث العلمية، . ، ط٣١٨-١/٣١٧خمتصر الصواعق املرسلة)١(
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الظلم تقتضي كمال عدل اهللا، وحكمته، وغناه، ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما، وأنه ال يعدل ما 
واحلكم، وأنه ليس  عن سننهما، والنصوص اليت ذكرها الرازي تقتضي كمال قدرته، وانفراده بالربوبية،

لو عذب أهل مساواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا حلقه عليهم،  فوقه آمر وال ناه يتعقب أفعاله بسؤال، وأنه
لن ينجى أحـدا  : "غ وكانوا إذ ذاك مستحقني للعذاب؛ ألن أعماهلم ال تفي بنجام، كما قال النيب

. )١("ال أنا، إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضلو: "قال!". وال أنت يا رسول اهللا؟: "قالوا". منكم عمله
فرمحته تعاىل بعباده ليست يف مقابلة أعماهلم، وال هي مثنا هلا، بل األعمال سبب، ورمحة اهللا خري منـها،  

، فجمع يف احلديث بني "ولو رمحهم لكانت رمحته هلم خريا هلم من أعماهلم: "كما قال يف احلديث نفسه
عذم لعذم باستحقاقهم، ومل يكن ظاملًا هلم، وأنه لو رمحهم لكان ذلك جمرد فضـله  أنه لو : األمرين

وكرمه ال يف مقابلة أعماهلم، إذ رمحته خري من أعماهلم، فطاعات العبد كلها ال تكون مقابلة لـنعم اهللا  
ة املطيع ال نسبة وطاع! عليهم، وال مساوية هلا، بل وال للقليل منها، فكيف يستحقون ا على اهللا النجاة؟

هلا إىل نعمة من نعم اهللا عليه، فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكرا، والعبد ال يقوم مبقدوره الذي جيـب هللا  
عليه، فجميع عباده حتت عفوه ورمحته وفضله، فما جنا منهم أحدا إال بعفوه ومغفرته، وال فاز باجلنة إال 

عذم لعذم وهو غري ظامل هلم، ال لكونه قادرا عليهم  بفضله ورمحته، وإذا كانت هذه حال العباد فلو
  . )٢(وهم ملكه، بل الستحقاقهم، ولو رمحهم لكان ذلك بفضله ال يف مقابلة أعماهلم

  :إذا تقرر ذلك

¥��¦��§��¨��©���m��²��±����°���¯��®��¬«��ª: فتعليق املغفرة والعذاب على املشيئة يف قوله تعاىل

��¹��¸��¶��µ��´³l ــه١٢٩: عمــران آل ��m��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n:، وقول
��b��a��`��_��~��}���|{��z��yl وقوله٤٠: املائدة ،:�m���V���U��TS��R��Q��P��O��N

��YX�����Wl  ال يدل على أنه يفعل ما يفعله مبحض املشيئة بال حكمة وال سبب وال غاية،   ،  ١٥٦: األعـراف
اء، لكنه سبحانه يترته عن القبائح والظلم، مع قدرته على ذلك، فالقبيح تأباه بل هو سبحانه يفعل ما يش

  . حكمته وعزته وال يليق به،  فال يشاء إال ما يناسب حكمته ورمحته وعدله

¥��¦��§��¨����m:فقوله تعاىل وسياق كل من اآليات السابقة ومعناها تبطل ما قرره الرازي وأرساه،

±����°���¯��®��¬«��ª��©����¹��¸��¶��µ��´³��²l ال يدل على ما قرره الرازي من  ، ١٢٩: آل عمران
له أن يدخل اجلنة حبكم إهليته مجيع الكفار واملردة، وله أن يدخل النار حبكم إهليته مجيع املقربني أنه تعاىل 

ذب أي شخص فهو تعاىل حيسن منه أن يغفر أو يع والصديقني، وأنه ال اعتراض عليه يف فعل هذه األشياء
  !كان، ولذلك حسن تعليق هذا األمر على املشيئة

                                           

، ومسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب لن يدخل ١٣٦٥، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل،أخرجه البخاري) ١(
 . ٢١٧١-٤/٢١٦٩أحد اجلنة بعمله، بل برمحة اهللا تعاىل، 

 . ٤٣٠-٢/٤٢٨مفتاح دار السعادة: انظر) ٢(
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من مصائب، رفع   غفإن سياق اآلية يبني املقصود، وسياق اآلية يف ذكر ما جرى يوم أحد  على النيب  
اهللا ا درجته، فشج رأسه وكسرت رباعيته، فجعل يدعو على رؤساء من املشركني، فأنزل اهللا تعاىل على 

��m������~��}��|��{���z��y������x��w:عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رمحة اهللا، قولـه  رسوله ناهيا له

��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°���¯��®��¬«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤���£��¢��¡l آل عمران :

و الذي إمنا عليك البالغ وإرشاد اخللق واحلرص على مصاحلهم، وإمنا األمر هللا تعاىل ه: ، أي١٢٩ - ١٢٨
يدبر األمور، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فال تدع عليهم، بل أمرهم راجع إىل رم، إن اقتضت 
حكمته ورمحته أن يتوب عليهم ومين عليهم باإلسالم فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفـرهم  

  . )١(!وعدم هدايتهم، فإم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك، فعل

  : في اآلية رد على الرازي من ناحيتنيف

������m:أن اهللا تعاىل ملا ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم، ورتبه على العذاب بالفاء املفيدة للسببية، فقال -١
��¤���£��¢��¡l ليدل ذلك على كمال عدل اهللا وحكمته، حيـث وضـع   ١٢٨: آل عمران ،

  . )٢(نفسه العقوبة موضعها، ومل يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم

m��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°���¯��®��¬«��ª��©��¨��§��¦��¥��l:أن اهللا تعاىل بين يف قوله -٢

، أن مجيع ما يف السماوات واألرض، ملك هللا خملوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف ١٢٩: آل عمران
رته وتعذيبه فيغفر املماليك، فليس هلم مثقال ذرة من امللك، وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بني مغف

بأن يهديه لإلسالم فيغفر شركه ومين عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه،  ويعذب مـن   ملن يشاء
 ،)٣(كيشاء  بأن يكله إىل نفسه اجلاهلة الظاملة املقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذل

سعادات، والكفر والفسوق العصيان فتبني ذا أن األعمال الصاحلة من أعظم األسباب اليت تنال ا ال
من أعظم األسباب اليت تؤدي إىل الشقاء والعذاب، وقد فرق اهللا تعاىل بني أهل احلـق املهتـدين   
املؤمنني املصلحني أهل احلسنات، وبني أهل الباطل الكفار الضالني املفسدين أهل السـيئات فقـال   

ــاىل ¿�m�¾��½��¼��»��º������¹��¸��¶��µ��´��³��²��±����Â���Á��À:تعـ

�Ä��Ã�l وقال تعـاىل  ٢١: اجلاثية ،:�m���^���]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��T

�a`��_�l وقال تعاىل ٢٨: ص ،:�m��Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Á���À��¿������¾�l  ٣٥: القلـم - 

ل ترته فمن جوز على اهللا تعاىل أن خيلق كل شر، وال خيلق شيئًا حلكمة، وزعم أنه تعاىل ما مث فع. ٣٦
عنه، بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله، فيجوز أن يعذب األنبياء، وينعم الفراعنة واملشركني، فقد 

                                           

 . ١٤٧تفسري السعدي: انظر) ١(
 .١٤٧تفسري السعدي: انظر)٢(
 .١٤٧تفسري السعدي: انظر)٣(
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ا من القول وزورعذب أهل طاعته، . )١(اقال منكربطل ما زعمه الرازي من أن اهللا جيوز أن يذا يو
  .وينعم أهل الكفر به

��m�t���s��r��q��p��o��n���}���|{��z��y��x��w��v��u:وكذلك قوله تعاىل
��b��a��`��_��~l فإن سياق اآلية يف ذكر حد السارق والسارقة، قـال تعـاىل   ،٤٠: املائدة:�

m��c��b��a��`��_��^��]���\����[��Z��YX���W��V���������U��T��S��R���Q��P��O
��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i��hg�����f��e��d

{��b��a��`��_��~��}���|l ن تعاىل أن القطع جزاء للسارق مبا سـرقه  ٤٠ – ٣٨: املائدةفقد بي ،
من أموال الناس، مث قرر أنه تعاىل يغفر ملن تاب فترك الذنوب، وأصلح األعمال والعيوب، وذلك ألن 

ملغفـرة  هللا  ملك السماوات واألرض، يتصرف فيهما مبا شاء من التصاريف القدرية والشـرعية، وا 
  . )٢(والعقوبة، حبسب ما اقتضته حكمته ورمحته الواسعة ومغفرته

أمل : غيقول جل ثناؤه لنبيه حممـد  :(( عند تفسريه هلذه اآلية -:-يقول اإلمام الطربي
أن اهللا مدبر ما يف السموات وما يف األرض، ومصرفه وخالقه، ال ميتنع شيء ممـا يف  ...يعلم هؤالء

ه، ألن كل ذلك ملكه، وإليه أمره، وال نسب بينه وبني شيء مما فيهما وال مما واحدة منهما مما أراد
يف واحدة منهما، فيحابيه بسبب قرابته منه، فينجيه من عذابه، وهو به كافر، وألمره ويه خمالف أو 
يدخله النار وهو له مطيع لبعد قرابته منه، ولكنه يعذّب من يشاء من خلقه يف الدنيا على معصـيته  
بالقتل واخلسف واملسخ وغري ذلك من صنوف عذابه، ويغفر ملن يشاء منهم يف الدنيا بالتوبة عليه من 

، ٤٠: املائـدة  �m��b��a��`��_��~��}lكفره ومعصيته، فينقذه من اهللكة، وينجيه من العقوبة 
ـ  : يقول ه منـهم  واهللا على تعذيب من أراد تعذيبه من خلقه على معصيته، وغفران مـا أراد غفران

باستنقاذه من اهللكة بالتوبة عليه وغري ذلك من األمور كلها قادر، ألن اخللق خلقُه، وامللك ملكه، 
  .)٣())والعباد عباده

فإن معىن  ،  ١٥٦: األعراف �m���YX�����W��V���U��TS��R��Q��P��O��Nl:وكذلك قوله
�ممن كان شقيا، متعرضا ألسـبابه،   ، ١٥٦: األعراف �m��TS��R��Q��P��Ol:قال اللّه تعاىل: اآلية

m��YX�����W��V���Ul من العامل العلوي والسفلي، الـرب والفـاجر، املـؤمن      ، ١٥٦: األعراف
والكافر، فال خملوق إال وقد وصلت إليه رمحة اللّه، وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرمحة اخلاصـة  

���m:قال عنهااملقتضية لسعادة الدنيا واآلخرة، ليست لكل أحد، وهلذا  � \� � � � [� � Zl األعراف :

_����mالواجبة مستحقيها،  ، ١٥٦: األعراف �m��^���]lاملعاصي، صغارها وكبارها،   ، ١٥٦

                                           

 . ١٤/٢٦٧جمموعة الفتاوى: انظر) ١(
 . ٢٣١تفسري السعدي: انظر)٢(
 . دار هجر. ، ط٨/٤١٢تفسري الطربي) ٣(
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��h��g��f���e��d��c��b��a��`l املتبعون  غ، فاملؤمنون بالنيب  ١٥٧ - ١٥٦: األعراف
وعزره ونصره واتبع القـرآن   غنيب له ، هم أهل الرمحة املطلقة، اليت كتبها اللّه هلم، فمن آمن بال

الذي معه ظفر خبري الدنيا واآلخرة وجنا من شرمها، ألنه أتى بأكرب أسباب الفالح، وأما من مل يؤمن 
  .)١(ذا النيب األمي، ويعزره، وينصره، ومل يتبع النور الذي أنزل معه، فأولئك هم اخلاسرون

`����m��_��~��}��|��{������z��y��d��c��b�����a:وكذلك قوله تعـاىل 

��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��n���m��l��k��j������i��h��g��f��e
���z�������y��xl  ليس فيه ما يدل على أنه ال يقبح من اهللا شيء أصالً، وأنـه  ١٩١ – ١٩٠: آل عمـران ،

اعات يطلبون تعاىل حيسن منه تعذيب الصاحلني الطائعني، حبجة أنه سبحانه ذكر  أم مع قيامهم بالط
  : بل اآلية تبطل ذلك وترد عليه من ناحيتني! من اهللا أن يقيهم عذاب النار

�m���r��q:أن أويل األلباب عرفوا أن اهللا تعاىل مل خيلق السماوات واألرض عبثًا، فقالوا -١
��v��u��t��sl عن كل ما ال يليق جباللك، بل خلقتها باحلق ١٩١: آل عمران  ،

أنه إمنا خلق املخلوقات حلكمة بالغة، وهذا : واملراد هنا. )٢(قوللحق، مشتملة على احل
معىن باحلق، فإن احلق هو احلكم والغايات احملمودة اليت ألجلها خلق اخللق، وهو أنواع، 

أنه : أنه يحب أن يعبد، ويشكر، ويذكر، ويطاع، ويعرف بأمسائه وصفاته، ومنها: منها
أن يثيب ويعاقب، فيجـازي احملسـن   : ائع، ومنهايحب أن يأمر وينهى، ويشرع الشر

بإحسانه، واملسيء بإساءته، فيوجد آثار عدله وفضله موجودا مشهودا فيحمـد علـى   
ذلك ويشكر، إذا تقرر ذلك فال بد من جزاء العباد على أعماهلم إن خريا فخريا، وإن 

، كمـا قـال   م ويعبدوه وحدهالغاية املرادة من العباد هي أن يعرفوا ر، ف)٣(شرا فشرا
والغاية املرادة م هي اجلزاء  ،٥٦: الـذاريات  ��m��i���h��g��f��e��d���cl:تعاىل

|��{��~��_��`�����m��c��b��a:قال تعـاىل  )٤(،والعقاب بالعدل والفضل والثواب

��l��k���j��i��h��g��f��e��dl وهذا يبطل ما زعمه الرازي من   ،٣١: النجم
وز يف حقه وحيسن منه أن يعذب الصاحل، وينعم املشـرك الكـافر، إذ ذاك   أنه تعاىل جي

 ! مناف للحق الذي نطقت به اآليات

ـ  :احلق الذي هو غاية خلقها(( :-:-يقول ابن القيم راد مـن  فهو غاية ت
 ، ألوصفات كمالـه   أن يعرفوا اهللا تعاىل :فاليت تراد منهم ؛راد موغاية ت ،العباد

                                           

 .  ٣٠٥تفسري السعدي) ١(
 . ١٦١تفسري السعدي) ٢(
 . مكتبة العبيكان. ، ط٥٥٦-٢/٥٥٥، شفاء العليل١٧/٩٩جمموعة الفتاوى: انظر) ٣(
 .٤/١٥٩٣بدائع الفوائد: انظر )٤(
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ومطـاعهم   ،فيكون هو وحده إهلهـم ومعبـودهم   ،ايشركوا به شيئًوأن يعبدوه ال 
��m���������ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×����Ö��Õ:قال تعاىل ،وحمبوم

���î��í��ì�����ë��ê��é��è��ç��æ��ål فأخرب أنه خلق العامل ليعرف عباده  ،  ١٢: الطالق
، معرفته ومعرفة أمسائه وصفاته وتوحيـده وذلك يستلزم  ،كمال قدرته وإحاطة علمه

فهذه الغاية هي املرادة   ،٥٦: الذاريات ��m��i���h��g��f��e��d���cl:وقال تعاىل
فهي اجلـزاء   :وأما الغاية املرادة م ،وهي أن يعرفوا رم ويعبدوه وحده ،من العباد

��m��`��_��~��}��|���c��b��a: :قال تعاىل  ،بالعدل والفضل والثواب والعقاب

��l��k���j��i��h��g��f��e��dl قال تعـاىل ، و ٣١: النجم:��m���U��T��S

��]��\��[��Z�����Y��X��W���Vl  وقال تعـاىل ، ١٥: طـه:��m��®��¬��«��ª��©

��µ��´��³���²������±��°��¯l قال تعـاىل و  ،٣٩: النحل:��m��h��g��f��e��d

��w��v��ut��s��rq��p��o��n��m��l��k�����j��i�_��~��}|��{��z������y���x
��s��r��q��p��o��������n��ml��k��j��ih��g��f��e��d����c��ba��`
��¥��������¤��£����¢���¡�����~��}��|��{��z��yx���w��v��u��t

��¦l ١())٤ - ٣: يونس( .  

أن طلب أويل األلباب من اهللا تعاىل أن يقيهم من النار هو من أسباب جنام منـها،   -٢
بأن تعصمنا مـن السـيئات، وتوفقنـا    : ،  أي١٩١: آل عمران �m����y��x��wl:فقوهلم

لألعمال الصاحلات، لننال بذلك النجاة من النار، ويتضمن ذلك سؤال اجلنة، ألم إذا 
 . وقاهم اهللا عذاب النار حصلت هلم اجلنة

املقدور قُدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلـم  ..إن:((-:-ل ابن القيميقو
جمردا عن سببه، ولكن قُدر بسببه، فمىت أتى العبد بالسبب وقع املقدور، ومىت مل  يقدر

وكذلك ..يأت بالسبب انتفى املقدور، وهذا كما قُدر الشبع والري باألكل والشرب،
مـن أقـوى   وحينئذ فالـدعاء  ..قُدر دخول اجلنة باألعمال، ودخول النار باألعمال

مـن الـدعاء وال أبلـغ يف حصـول     وليس شيء من األسـباب أنفـع   ..األسباب
على اختالف أجناسها ومللها  األمموقد دل العقل والنقل والفطرة وجتارب ...،املطلوب

خلقه مـن   إىل واإلحسانرب العاملني وطلب مرضاته والرب  إىلوحنلها على أن التقرب 
فمـا   ،اجلالبة لكل شر األسبابمن أكرب  وأضدادها ،أعظم األسباب اجلالبة لكل خري

وقد  ،خلقه إىل واإلحسان إليهمبثل طاعته والتقرب  هاستجلبت نعم اهللا واستدفعت نقم
رور يف الدنيا واآلخرة شرتب اهللا سبحانه حصول اخلريات يف الدنيا واآلخرة وحصول ال

                                           

 . ١٥٩٤-٤/١٥٩٣بدائع الفوائد )١(
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على الشرط واملعلول على العلة واملسـبب علـى    ترتيب اجلزاء األعماليف كتابه على 
آخره  إىلوباجلملة فالقرآن من أوله  ...د على ألف موضعوهذا يف القرآن يزي ،السبب

بـل   األسـباب، مرية على ألالكونية وا واألحكامصريح يف ترتب اجلزاء باخلري والشر 
ومن تفقه  واألعمال، األسبابالدنيا واآلخرة ومصاحلهما ومفاسدمها على  أحكامترتب 

  . )١())علة وتأملها حق التأمل انتفع ا غاية النفأيف هذه املس

}��|���{��~�����¡��¢£��¤��¥��¦�����m :أن قوله تعاىل عنهم يف اآلية اليت تليهـا  -٣

��¨��§l ٢(، يدل على أن الظاملني إمنا دخلوا النار بظلمهم وإسرافهم ١٩٢: آل عمران(  .  

: املائـدة  �m��Í��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Æ���ÅÄ��Ã��Â��Ál :ألألألألوكذلك قولـه        

، وأنت أرحم م من أنفسـهم وأعلـم   ١١٨: املائدة ��mÄ��Ã��Â��Á�l:عىن، فإن امل١١٨
، ١١٨: املائدة ��m����Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Ælبأحواهلم، فلوال أم عباد متمردون مل تعذم،

فمغفرتك صادرة عن متام عزة وقدرة، ال كمن يغفر ويعفو عن عجز وعـدم قـدرة،   : أي
  .)٣(ك أن تغفر ملن أتى بأسباب املغفرةاحلكيم حيث كان من مقتضى حكمت

، ليس املراد به أنك قادر عليهم مالك هلـم، وأي  ١١٨: املائدة ��mÄ��Ã�l:وعلى هذا فقوله
إن عذبت فالنا فإنك قادر على ذلك، أي مـدح  : ؟ فإنك لو قلت لشخص!مدح يف هذا

م فإم عبـاده  بل يف ضمن ذلك اإلخبار بغاية العدل وأنه تعاىل إن عذ! يكون يف ذلك؟
الذين أنعم عليهم بإجيادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم ال بوسيلة منهم، وال يف مقابلة 
بذل بذلوه، بل ابتدأهم بنعمه وفضله، فإذا عذم بعد ذلك وهم عبيده مل يعذم إال جبرمهم 

استحقاق  واستحقاقهم وظلمهم، فإن من أنعم عليهم ابتداء جبالئل النعم كيف يعذم بغري
  !أعظم النقم؟

وهو أن كوم عباده يقتضي عبادته وحده، وتعظيمـه،  : وفيه أيضا أمر آخر ألطف من هذا
وإجالله، كما جيل العبد سيده ومالكه الذي ال يصل إليه نفع إال على يده، وال يدفع عنـه  

كل نقيصة ضرا إال هو، فإذا كفروا به أقبح الكفر، وأشركوا به أعظم الشرك، ونسبوه إىل 
مما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا، كانوا أحق عباده وأوالهم 

هم عبادك الذين أشركوا بك، وعدلوا بك، وجحدوا حقك، فهم عبـاد  : بالعذاب، واملعىن
  .مستحقون للعذاب

                                           

 . ٣٤-٢٨الداء والدواء،  )١(
 . ١٦١تفسري السعدي: انظر) ٢(
  . ٢٥٠تفسري السعدي) ٣(
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السيد احملسن إن تعذم فإم عبادك، وشأن : وفيه أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبله؛ وهو 
املنعم أن يتعطف على عبده ويرمحه وحينو عليه، فإن عذبت هؤالء وهم عبيدك ال تعذم إال 

فتأمل  باستحقاقهم وإجرامهم، وإال فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له، متبع ملرضاته
لقادر إن تعذم فأنت امللك ا: هذه املعاين ووازن بينها وبني قول الرازي وأمثاله ممن يقول

وهم اململوكون املربوبون، وإمنا تصرفت يف ملكك من غري أن يكون قام ـم سـبب   
العذاب، فإن القوم نفاة األسباب؛ وعندهم أن كفر الكافرين وشـركهم لـيس سـببا    

   !!)١(للعذاب، بل العذاب مبجرد املشيئة وحمض اإلرادة

  !به يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلموذا البيان تبطل شبهات الرازي العقلية والنقلية على مذه

  :يف مسألة اإلجياب والتحرمي على اهللا تعاىل: الوجه اخلامس
سبق البيان بأن الرازي بناًء على إرسائه للجرب، ونفيه لتأثري األسباب يف مسبباا، ونفيه للحكمة والتعليل، نفى 

ال العباد تأثري يف إجياب ثواب أو إجياب عقاب، أن يكون لألعمال أثر وعالقة بالثواب والعقاب، فليس لشيء من أفع
وحيسن منه تعاىل تعذيب املقربني، وإثابة الفراعنة، وال يقبح منه شيء، وليس ألحد عليه حق حبال، فال جيب على اهللا 
شيء، وال حيرم منه شيء، فيجوز أن يعذب من أطاعه، ويثيب من عصاه، ويكون ذلك عدالً منه، وإن كان ال يفعله 

  !نه خالف ما أخرب بهأل

وهذا القول يف احلقيقة جاء مقابالً لقول املعتزلة الذين أوجبوا على اهللا تعاىل بعقوهلم ما جيب على املخلـوق،  
وحرموا عليه ما حيرم على املخلوق، وجعلوا الثواب مستحق للعبد على اهللا تعاىل يف مقابل الطاعة، وزعمـوا أن اهللا  

  .)٢(م عليه أشياء بالقياس على املخلوقنيتعاىل جيب عليه أشياء وحير

وكل واحد من قول القدرية املعتزلة واجلهمية اجلربية باطل، والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة، وما كان 
  .)٣(عليه سلف األمة وأئمتها

فإن الثواب والعقاب من جنس العمل يف قدر اهللا ويف شرعه، وهذا من العدل الـذي قامـت بـه السـماء     
؛ فالعالقة بني عمل العبد وجزائه عالقة مبنية على أساس ترتب األسباب على مسبباا، فاحلسنات سبب يف )٤(رضواأل

  .)٥(حصول الثواب، والسيئات سبب يف حصول العقاب

                                           

 . ، بتصرف يسري٤٣٠-٢/٤٢٩مفتاح دار السعادة) ١(
 . ١٥٢-١/١٥١جامع املسائل: انظر) ٢(
 .١/١٥٥جامع املسائل)٣(
 . ٢٨/١١٩جمموعة الفتاوى: انظر) ٤(
 . ١/٣٧٤جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر: انظر) ٥(
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واهللا تعاىل سبحانه هو الذي جعل األعمال سببا مقتضيا آلثارها،  وكتب على نفسه الرمحة، وأوجب علـى  
ده املؤمنني، كما حرم الظلم على نفسه، ومل يوجب ذلك خملوق عليه، وال يقاس مبخلوقاته، بل هـو  نفسه حقًا لعبا

يـا  :" حبكم رمحته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرمحة وحرم على نفسه الظلم، كما يف احلديث الصحيح اإلهلي
، ٥٤: األنعـام ��m��[������_��^��]��\ �l:، وقال تعاىل"عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما

)١(، ويف الصحيحني عن معاذ٤٧: الروم �m��¡�������~��}��|��{l: وقال تعاىل
:    أنه قـال  غعن النيب  ا 

فإن حق اهللا علـى  : "قال. اهللا ورسوله أعلم: قال" يا معاذ تدري ما حق اهللا على العباد؟ وما حق العباد على اهللا؟" 
، فألنبيائـه  )٢("أن ال يعذب من ال يشرك به شيئًا أل وال يشركوا به شيئًا، وحق العباد على اهللا العباد أن يعبدوا اهللا

سبحانه ولعباده الصاحلني حق أوجبه على نفسه مع إخباره، وهذا احلق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، وهو الذي 
باب ما أوجبه غريه عليه فإنه سبحانه يتعاىل  أوجبه على نفسه حبكمته ورمحته، وليس هو من باب املعاوضة، وال من

  .  )٣(عن ذلك

فليس للمخلوق أن يوجب بنفسه على ربه ثوابا وال أوجبه غريه من املخلوقني، إذ ليس للمخلوق عليه سبحانه 
ن، حق بالقياس واالعتبار على خلقه كما جيب للمخلوق على املخلوق، فإن اهللا سبحانه هو املنعم على عباده باإلميـا 

وهو املنعم عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو املنعم بالقدرة واحلواس، وهو اهلادي لعباده، فال حول وال قوة 
إال به، ونعمه سبحانه على عباده أعظم من أن حتصى، فلو قُدر أن العبادة جزاء النعمة، مل تقم العبادة بشكر قليل منها، 

ن العباد ال يزالون مقصرين حمتاجني إىل عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد اجلنـة  فكيف والعبادة من نعمه أيضا، كما أ
  .)٤(بعمله، وما من أحد إال وله سيئات حيتاج إىل مغفرة اهللا هلا، فالعمل ال يقابل اجلزاء، وإن كان سببا للجزاء

سه الرمحة، وكان دل الكتاب والسنة على أن اهللا تعاىل كتب على نف:((-:-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
حقًا عليه نصر املؤمنني، وكان حقًا عليه أن جيزي املطيعني، وأنه حرم الظلم على نفسه، فهو سبحانه الذي حرم بنفسه 
على نفسه الظلم، كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرمحة، ال ميكن أن يكون غريه حمرما عليه أو موجبا عليه، 

ل أو غريه، وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بال ريب، وهـو  فضالً عن أن يعلم ذلك بعق

                                           

أبو عبد الرمحن، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب األنصاري اخلزرجي اجلشمي، إمام الفقهاء وكرت العلماء )١(
علـى الـيمن،     >مجيالً وسيما،  أمره النيب  شهد العقبة وبدرا واملشاهد، وكان من أفضل شباب األنصار حلما وحياء وسخاء، وكان

، فمات ا بطاعون عمواس سنة مثان  ا على الشام حني مات أبو عبيدة ا و استعمله عمر ا وقدم منها يف خالفة أيب بكر
متييـز  ، اإلصـابة يف  ١٩٠-٥/١٨٧، أسد الغابـة ٦٥٣-٦٥٠االستيعاب يف معرفة األصحاب : انظر. عشرة وهو ابن مثان وثالثني سنة

 .   ١٠٧-٦/١٠٦الصحابة
، ومسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على أن مـن  ٥٨٠-٥٧٩أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب اسم الفرس واحلمار، ) ٢(

 . ٥٩-١/٥٨مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا، 
 . ١٠٨-١٠١ة جليلة يف التوسل والوسيلة، قاعد٤٦٨-٤٦٧، ١/٤٢٥، منهاج السنة٧٨٦-٢/٧٨٤اقتضاء الصراط املستقيم: انظر)٣(
 . ٧٨٦-٢/٧٨٤اقتضاء الصراط املستقيم: انظر)٤(
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أمر ممكن مقدور عليه، وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه مبشيئته واختياره؛ ألنه عادل ليس بظامل، كما يترك عقوبة 
  .)١())األنبياء واملؤمنني، وكما يترك أن حيمل الربيء ذنوب املعتدين

ان يبطل ما ذهب إليه الرازي من أنه ال جيب على اهللا شيء، وال حيرم منه شيء، وليس للمخلوق على وذا البي
  !  اخلالق حق حبال، فيجوز أن يعذب من أطاعه، ويثيب من عصاه، ويكون ذلك عدالً منه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 . ١٨/١٥٦جمموعة الفتاوى) ١(
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  : ما يلي وبعد مناقشة موقف الرازي من املسائل املتعلقة بالقضاء والقدر أخلص إىل

  :النتائج
فهم الرازي من اهلداية واإلضالل، والطبع واخلتم، والصد، واملنع، والران، والزيغ، وغريها اجلـرب ونفـي    - ١

 !االختيار
  !قصر الرازي طريق إثبات اهلداية واإلضالل على العقل فحسب، فاستدل بالعقل اعتمادا، وبالنقل اعتضادا - ٢

  .فر ابتداًء من غري ذنب وال سبب اقتضى ذلكزعم الرازي أن اهللا تعاىل يزيغ الكا - ٣

النصوص الدالة  ، ومن مث كان موقفه منزعم الرازي أن اهللا تعاىل قد مينع املكلف عن اإلميان بالقهر والقسر - ٤
أو تأويل معناها،  ما ورد من نصوص املنع من اإلميان، ؛ إما املعارضة بينها، وبنيعلى أنه ال مانع من اإلميان

 !عدم املوانع الظاهرة احملسوسةملراد منها والزعم بأن ا

زعم الرازي أنه ميتنع مع الطبع واخلتم حصول اإلميان، فالصارف عن اإلميان حيصل على سبيل اللزوم حبيث  - ٥
 .ال يزول ألبتة

زعم الرازي أن اهلداية واإلضالل إمنا هو مبشيئة حمضة عارية عن احلكمة والتعليل، فهداية اهللا هلذا وإضـالله   - ٦
 !اك ليس إال حملض املشيئة اليت ترجح أحد املتماثلني بال مرجحلذ

 ! أبطل الرازي قول املعتزلة يف تعريف اهلداية واإلضالل، مث تأثر م وقال بقوهلم - ٧

 !بترك الكفار يف أنفسهم اجلاهلة وأهوائهم الباطلةأبطل الرازي قول املعتزلة يف اخلتم، مث تأثر م، فأول اخلتم  - ٨

مث ! على مذهبه األشعري يف جعل لفظ اهلداية حقيقة يف خلق العلم واإلميان، جمازا فيما سواهسرى الرازي  - ٩
 . تناقض وجعل لفظ اهلداية حقيقة يف الداللة، كما عرفها بتعريفات عدة

  !مل يستقر الرازي يف تعريفه للهداية على قرار، ومل يثبت على حال - ١٠

  !إلضالل حقيقة يف خلق الضالل، جمازا فيما سواهسرى الرازي على مذهبه األشعري يف جعل لفظ ا - ١١

سرى الرازي على مذهبه األشعري الذي يقرر بأن اهلدى مبعىن االهتداء، مث تناقض وضعف قول األصحاب  - ١٢
  . يف ذلك، وفرق بني اهلداية واالهتداء

للهدى، وال يليق به،  يف إقرار الرازي أن إضالل اهللا تعاىل للعبد إمنا هو عن علمه السابق فيه، وأنه ال يصلح - ١٣
وأن حمله غري قابل له، مناقضة ملذهبه األشعري يف احلكمة والتعليل، والذي يقرر أن اهللا تعاىل يفعل ال لشيء 

  .وال حلكمة أو علة 

اضطرب الرازي فاقترب يف بعض أقواله من قول أهل السنة يف اهلداية؛ حيث فرق بني اهلداية واالهتـداء،   - ١٤
داية كسبا وفعالً، وفرق بني اهلداية العامة، واهلداية اخلاصة، وبين أن اهللا ال يهدي القوم وأثبت للعباد يف اهل

الظاملني عقوبة هلم، وأن ترك اهللا للعبد وإضالله له إا هو عن علمه السابق فيه، وأنه ال يصلح للهدى، وال 
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أنواعها اليت دلت عليها النصوص، كمـا مل  يليق به، وأن حمله غري قابل له، إال أنه مل يثبت للهداية مراتبها و
  .  يصرح بإثبات حكمة اهللا تعاىل يف هدايته للعبد، أو إضالله له

  .القول بأن االستطاعة ال تكون إال مع الفعل خمالف للشرع واللغة والعقل - ١٥

عن معونة  القول بأن العبد ليس له إال قدرة واحدة يقدر ا على الفعل والترك، وأنه مستغن يف حال الفعل - ١٦
  . من اهللا تعاىل يفعل ا باطل

دل الشرع واإلمجاع والعقل على أن االستطاعة نوعان؛ متقدمة صاحلة للضدين، وهي املصـححة للفعـل    - ١٧
  .  اوزة له، ومقارنة ال تكون إال مع الفعل، وهي املوجبة للفعل احملققة له

يثبتون االستطاعة اليت هي مناط األمـر والنـهي   قول القدرية الذين جيعلون استطاعة العبد صاحلة للنوعني و - ١٨
  .أقرب إىل الكتاب والسنة والشريعة من قول اجلربية

قول اجلربية شر من قول املعتزلة من جهة أن اجلربية يقولون أنه ال استطاعة إال للفاعل، وإن من مل يفعل فعالً  - ١٩
  .فال استطاعة له عليه

  .افًا من جهة أم مينعون أن يكون مع الفعل قدرة حبالقول املعتزلة شر من قول اجلربية وأشد احنر - ٢٠

كل من اجلربية والقدرية مصيب فيما أثبته من أنواع القدرة واالستطاعة دون ما نفاه، وكالمها ناكب عـن   - ٢١
  . احلق حائد عن الصراط املستقيم

  .مسلكني سلك الرازي يف القدرة من حيث مقارنتها للفعل أو سبقها له، وصالحيتها للضدين أو ال - ٢٢

اجلرب ونفـي   -سواء قارنت الفعل أو سبقته، وصلحت للضدين أوال-رتب الرازي على مسلكيه يف القدرة  - ٢٣
  .االختيار

وقـوع   -سواء قارنت الفعل أو سبقته، وصـلحت للضـدين أوال  -رتب الرازي على مسلكيه يف القدرة  - ٢٤
  !التكليف مبا ال يطاق

إىل أن القدرة كما تكون مع الفعل وال تصلح للضدين، فهـي  وافق الرازي احلق يف اجتاهه  الذي ذهب فيه  - ٢٥
أيضا تكون قبل الفعل وتصلح للضدين، إال أنه نأى عنه حني رتب على ذلك اجلـرب ونفـي االختيـار،    

   ! والتكليف مبا ال يطاق

  !أطلق الرازي القول بتكليف ما ال يطاق، بل زعم بوقوع التكليف باحملال، واملمتنع لذاته - ٢٦

لرازي اآليات الدالة على رفع احلرج واملشقة، والتيسري على املكلف بأدلته العقلية اليت قررها، ومن عارض ا - ٢٧
  !مث تناوهلا بتأويالت مستكرهة؛ لتوافق مذهبه

  !نفى الرازي احلكمة والتعليل، وحتسني العقل وتقبيحه، بناء على إرسائه القول بوقوع التكليف مبا ال يطاق - ٢٨
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ي اتفق الناس على أنه ال يطاق بالنوع الذي ظنه مما ال يطاق فأخطأ خطأ بينا، وأتى قاس الرازي النوع الذ - ٢٩
  !بقياس متفق على بطالنه وفساده

قاس الرازي الصحيح املتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله على العاجز عن الفعل إما الستحالته  - ٣٠
كون االستطاعة مع الفعل، ومن تعلق علم الرب تعـاىل  يف نفسه أو لعجزه عنه، جلامع ما يشتركان فيه من 

  !بعدم وقوع الفعل منهما، فجمع بني ما علم الفرق بينهما باالضطرار عقالً وشرعا وحسا

باطلة ال دليل -سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنا-دعوى الرازي اليت جوز فيها تكليف ما ال يطاق للعجز عنه - ٣١
  !عليها

  . لتكليف مبا ال يطاق، وقرر أنه تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعهاتناقض الرازي فنفى ا - ٣٢

قول املعتزلة بعدم جواز التكليف مبا ال يطاق مبين على مذهبهم الفاسد يف أفعال العباد؛ ففاعل الطاعـات   - ٣٣
يف اإلعانة واالقدار سواء، وميتنع أن يكون مع الفعل قدرة ختصه،  فاالسـتطاعة   -يف زعمهم–وتاركهما 

  !تقدمة على الفعل كافية يف حصول الفعلامل

  .إطالق القول بتكليف ما ال يطاق من البدع احلادثة يف اإلسالم - ٣٤

  .اتفق سلف األمة وأئمتها على إنكار القول بتكليف ما ال يطاق، وذم من يطلقه - ٣٥

طـاق  تكليف بفعـل ال ي : تكليف ما ال يطاق إذا فسر بأنه تكليف بفعل ليس للعبد عليه قدرة سابقة، أي - ٣٦
للعجز عنه، فهذا غري واقع يف الشريعة، وإن فسر بأنه تكليف بفعل ليس للعبد عليه قدرة تقارن مقـدورها،  

تكليف بفعل ال يطاق لالشتغال بضده، فهذا واقع؛ ولكنه ال يدخل فيما ال يطاق، فإطالق ما ال يطاق : أي
  .عليه خمالفة للكتاب والسنة وكالم سلف األمة

 .العاجز واقع حتما، يناقض اإلمجاع؛ ألن اإلمجاع نفى وقوع ذلك يف الشريعة القول بأن تكليف - ٣٧

وهل هي مطلوبة  ، ولكن تنازعوا يف معىن احلكمة،مل يفعل فعالً خاليا عن احلكمةاتفق املسلمون على أن اهللا  - ٣٨
   . فعلبالفعل ومقصودة له تعاىل؟ أو أا مترتبة على الفعل، وحاصلة عقيبه، وليست باعثة على ال

اتفق كل من الفالسفة واألشاعرة على نفي تعليل أفعال اهللا تعاىل، وإثبات حكمة اتفاقية ال مقصـودة،  مث   - ٣٩
افترقوا فأنكرت الفالسفة املشيئة واالختيار، وقالت باملوجب بالذات، وأن ترك اخلري الكثري ألجـل الشـر   

مر إىل حمض املشيئة وصرف اإلرادة، وقـد  القليل شر كثري، وأنكرت األشاعرة احلكمة والتعليل، وردت األ
  ! سلك الرازي كال املسلكني

أعيت مسألة احلكمة من وجود الشر يف العامل الرازي، فاعترف أنه ال ميكن اجلواب عنها إال بالتزام القـول   - ٤٠
بال  باملوجب بالذات أو القول بإبطال احلكمة والتعليل، فما مث إال مشيئة حمضة وقدرة ترجح مثالً على مثل

  ! يف اجلواب عنها وقد قال الرازي بكال القولني! سبب، وال علة

 . يف أفعال اهللا تعاىل نفى الرازي احلكمة والتعليل - ٤١
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مل يثبت الرازي للرب حكمة يفعل ألجلها، قائمة به، وال منفصلة عنه، بل أرجع األمر إىل حمض املشـيئة   - ٤٢
  !وصرف اإلرادة

ة، مترتبة على الفعل، حاصلة عقبه، فالفعل ليس صادرا وال ناشـئًا  أثبت الرازي حكمة اتفاقية غري مقصود - ٤٣
  ! عنها

  !زعم الرازي أن تعليل أفعال اهللا وأحكامه بالدواعي واألغراض حمال - ٤٤

  !زعم الرازي أنه ال جيوز تعليل أفعال اهللا وأحكامه البتة - ٤٥

  !أفعال اهللا تعاىل عن الغرض والداعيزعم الرازي وجوب ترتيه  - ٤٦

  !غري معللة بعلة أصالًوجوب اإلميان بأن أحكام اهللا  زعم  الرازي - ٤٧

وذلك حني زعم ! أوجب الرازي على عباد اهللا اعتقاد ما يخالف الكتاب والسنة واإلمجاع والفطرة والعقل - ٤٨
  !غري معللة بعلة أصالًاإلميان بأن أحكام اهللا ووجوب ، أفعال اهللا تعاىل عن الغرض والداعيوجوب ترتيه 

  . يف حق اهللا سبحانه وتعاىل -البدعي-لفظ الغرض استخدم الرازي  - ٤٩

وأتباعهم علـى   لفظ الغرض لفظ بدعي مل يرد يف الكتاب، وال يف السنة، وال أطلقه أحد من أئمة اإلسالم - ٥٠
  !اهللا

زعم الرازي أن احلكمة هي كل ما للفاعل أن يفعله، والسفه هو التصرف يف ملك الغري، وكل شيء ملك هللا  - ٥١
  !فأي فعل فعله كان حكمة وصوابا، والسفه ممتنع لذاتهتعاىل، وعلى هذا 

أقر الرازي بلفظ احلكمة دون حقيقتها، فأوهلا تارة مبعىن حصول العمل على وفق املعلوم، وتارة ثانية مبعىن  - ٥٢
  !العلم، وتارة ثالثة مبعىن اإلحكام واإلتقان

يل يف أفعال اهللا تعاىل، فتأوهلا، ورد تكلف الرازي وتعسف يف فهم النصوص الدالة على إثبات احلكمة والتعل - ٥٣
  . ظواهرها الصرحية

٥٤ - اضطرب الرازي وتناقض يف مسألة احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا، فهو بني مثبت هلا وناف .  

  !تأثر الرازي باملعتزلة يف إثبام حكمة تعود إىل املخلوق فقط، دون اخلالق سبحانه - ٥٥

  . اىل، وتقوم بذاته سبحانه وتعاىلمل يثبت الرازي حكمة تعود إىل اهللا تع - ٥٦

  !نفي قيام احلكمة بذات اهللا تعاىل نفي حلقيقة احلكمة وإنكار هلا - ٥٧

  .للرازي يف مسألة احلكمة والتعليل ثالثة اجتاهات - ٥٨

قال الرازي يف مسألة احلكمة والتعليل بقول الفالسفة تارة، وبقول األشاعرة تارة أخرى، وبقول املعتزلة تارة  - ٥٩
 !ثالثة
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لسنة واجلماعة الذين يثبتون احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، ال يثبتونه على قاعدة املعتزلـة، وال  أهل ا - ٦٠
 . ينفونه نفي اجلهمية

ن إوشرعه هلا حكم وغايات ألجلها شرع وفعل و اهللا تعاىل أن مجيع أفعال الذي دلت عليه مجيع األدلة احلق - ٦١
 . من عدم علمهم ا انتفاؤها يف نفسهامل يعلمها اخللق على التفصيل فال يلزم 

 .هللا تعاىل حكمة قائمة به كسائر صفاته، يعود إليه حكمها - ٦٢

احلكم والغايات احلميدة اليت يفعل من أجلها سبحانه عائدة إليه تعاىل، مع حصـول مقتضـاها وآثارهـا     - ٦٣
 . وموجبها يف املخلوقات، وهي احلكم العائدة إىل اخللق

هـي   ،إىل عباده :والثاين، حكمة تعود إليه حيبها ويرضاها :أحدمها: تتضمن شيئنيىل الثابتة هللا تعااحلكمة  - ٦٤
 . نعمة عليهم يفرحون ا ويلتذون ا؛ وهذا يف املأمورات ويف املخلوقات

 . إن هللا تعاىل يف قدره سرا مصونا، وعلما خمزونا احترز به دون مجيع خلقه، واستأثر به على مجيع بريته - ٦٥

، فاملعرفـة املـة   لم العبد من حيث اجلملة أن هللا فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذاإذا عأنه  - ٦٦
 .واإلميان العام يكفي يف هذه املسألة

أن الناس مل يكلفوا بالبحث عن تفاصيل احلكم، بل الوقوف على تفاصيل حكمة الرب يف كل حادث بعينه  - ٦٧
 . مما يعجز عن معرفته مجيع اخللق

الرازي يف نفيه للحكمة والتعليل يف أفعال اهللا مسع وال عقل وال إمجاع، بل السمع والعقل واإلمجاع ليس مع  - ٦٨
 !والفطرة تشهد ببطالن قوله

 . قياس أفعال الرب وحكمته على أفعال العباد وحكمتهم من أفسد القياس - ٦٩

وقـد   ،انا حسب االستطاعةيجاري النصوص أحيانا ويؤوهلا أحيالرازي يف تفسريه يغفل كثريا عن مذهبه، ف - ٧٠
خبالف كتبه الكالمية اليت يتعصب فيها ملذهبـه الكالمـي   وهذا ينسى مذهبه الكالمي األشعري ويناقضه، 

 !  وجيعل النصوص ظواهر ال تفيد اليقني

ملسألة التحسني والتقبيح ثالثة أصول من مل حيكمها مل يستقر له فيها قدم، بل ال بد من تناقضـه وتسـلط    - ٧١
  . يهخصومه عل

للفعل صفات ذاتية من حسن أو قبح، فاحلسن حسن يف نفسه، ويزداد حسنا إىل حسنه بأمر الشارع بـه،   - ٧٢
وثنائه على فاعله، وإخباره مبحبته، وحمبة فاعله، والقبيح قبيح يف نفسه، ويزداد قبحا على قبحه بنهي الرب 

  . عنه، وذمه له، وإخباره ببغضه له، وبغض فاعله

  .قبح العقليني ال يستلزم أن العقل يدرك ذلك إدراكًا مفصالً وال يدل عليهإثبات احلسن وال - ٧٣

  .غاية العقل أن يدرك باإلمجال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه - ٧٤
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حتقيق القول يف مسألة التحسني والتقبيح أن احلسن والقبح ثابت للفعل يف نفسه، وأنه ال يعذب اهللا عليه إال  - ٧٥
  . لةبعد إقامة احلجة بالرسا

اقتضت األدلة ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ومل تقتض توقف احلسن والقبح بكل اعتبار  - ٧٦
  ! عليها، وليس بني األمرين تالزم

ال تالزم بني صفة الفعل الذاتية من حسن أو قبح وبني الثواب والعقاب عليه، فالفعل يف نفسـه حسـن أو    - ٧٧
  . إال بإرسال الرسلقبيح، واهللا تعاىل ال يعاقب 

  .إثبات احلسن والقبح العقلي ال يستلزم التعذيب قبل قيام احلجة الرسالية - ٧٨

  .القول جبواز التعذيب قبل البعثة خمالف لنص القرآن ولصريح العقل - ٧٩

القول بنفي صفات الفعل الذاتية ونفي التحسني والتقبيح العقلي قول باطل خمالف للكتاب والسنة واإلمجاع  - ٨٠
  !لفطرةوالعقل وا

  . نفي التحسني والتقبيح العقلي من البدع احلادثة يف اإلسالم - ٨١

  .وشواهد نبوته غ يعد إثبات صفات الفعل الذاتية من حسن أو قبح من أعظم براهني صدق الرسول - ٨٢

من مل يثبت للفعل صفات وجودية أوجبت حسنه، وقبول العقل له، ولضده صفات أوجبت قبحه ونفـور   - ٨٣
  !لى نفسه باب االستدالل بنفس الدعوة، وجعلها مستدالً عليه فقطالعقل عنه فقد سد ع

  !يلزم من إنكار احلسن والقبح العقلي إنكار احلسن والقبح الشرعي - ٨٤

  .إنكار صفات الفعل الذاتية إنكار ملا جاءت به الشرائع من املصاحل ودرء املفاسد - ٨٥

  .  إنكار صفات الفعل الذاتية إنكار خلاصة الفقه يف الدين - ٨٦

بتت املعتزلة احلسن والقبح العقلي، والثواب والعقاب عقالً، وذهبت إىل التالزم بني األصلني، فقابلتـهم  أث - ٨٧
  !األشاعرة فنفت األصلني

اتفق كل من القدرية واجلربية على أن كون اهللا تعاىل خالقًا لفعل العبد ينايف انقسام الفعل إىل حسن وقبيح،  - ٨٨
  . فعال، وأنكرت اجلربية انقسام الفعل إىل حسن وقبيحمث افترقوا فأنكرت القدرية خلق األ

  !منع الرازي ترتيب املدح أو الذم عاجالً للحسن أو القبح بالعقل - ٨٩

  . منع الرازي حتسني العقل وتقبيحه - ٩٠

  . نفى الرازي صفات الفعل الذاتية، وزعم أن احلسن والقبح ليس إال إضافة الفعل إىل األمر والنهي - ٩١

٩٢ - ا حمضا على حمض املشيئة ليس فيه مالئمة وال منافرة وال كمال وال نقصانأثبت الرازي شرعا مبني  .  

  . نفى الرازي احلسن والقبح يف حق اهللا تعاىل - ٩٣
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  !قرر الرازي أن القبيح يف حق اهللا هو املمتنع لذاته، وأن كل ما يقدر إمكانه من األفعال فهو حسن - ٩٤

  ! هجوز الرازي على الرب سبحانه فعل كل ممكن ترته عن - ٩٥

زعم الرازي أنه جيوز على اهللا تعاىل أن يأمر بأي شيء وينهى عن أي شيء، وعلى هذا فيجوز عنده أن يأمر  - ٩٦
  !!الرب بالكفر والشرك، وينهى عن اإلميان والتوحيد

زعم الرازي أنه جيوز على اهللا تعاىل أن يثيب أو يعاقب أي شخص كان، وعلى هذا فيجوز عنده أن يثيب  - ٩٧
  !!املشرك، ويعاقب املؤمن التقي املوحد أبد اآلبادالرب الكافر و

سلب الرازي عن األفعال خواصها اليت جعلها اهللا عليها من احلسن والقبح، فخـالف الفطـر واملنقـول،     - ٩٨
  !واملعقول

فجعل بعضها حسنا، وبعضها قبيحا، وركب يف العقـول   -سوى الرازي بني األفعال اليت خالف اهللا بينها - ٩٩
فزعم أنه ال فرق يف نفس األمر أصالً بني فعل وفعل يف احلسن والقبح، وأرجع األمر  -ة بينهماوالفطر التفرق

  !إىل حمض املشيئة وجمرد األمر والنهي

  .كل ما استدل به الرازي  على نفي صفات الفعل الذاتية، ونفي التحسني والتقبيح العقلي باطل - ١٠٠

القبح العقليني، وأن األفعال كلها يف نفس األمر ليس مع الرازي قط دليل واحد صحيح على نفي احلسن و - ١٠١
  !سواء، ال فرق بينها إال باألمر والنهي

  !أصاب الرازي حني رتب الثواب والعقاب على قيام احلجة الرسالية، ونفى ترتيبه على جمرد العقل - ١٠٢

حني جـوز   نقض الرازي األصل الذي أصله من أن احلجة إمنا تقوم على العباد بالرسالة، ومل يطرده وذلك - ١٠٣
على اهللا تعاىل أن يثيب أو يعاقب أي شخص كان؛ وعلى هذا  فيجوز عنده تعذيب من مل تقم عليه احلجة 

  !!أصالً من األطفال واانني، ومن مل تبلغه الدعوة

أصاب الرازي يف تقديسه اهللا تعاىل عن أن تقاس أفعاله على أفعال خلقه، إال أنه أخطأ يف نفيـه للحسـن    - ١٠٤
  !حقه تعاىل، وجتويز كل شيء عليه والقبح يف

زعم الرازي أن أفعال اهللا تعاىل ليس فيها حسن وال قبيح مبين على مذهبه الفاسد يف نفي احلكمة والتعليل يف  - ١٠٥
أفعال اهللا تعاىل، ومذهبه الفاسد يف التسوية بني احملبة واملشيئة، فاإلرادة عنده هي عني احملبة والرضا فنفـى  

  . ة اهللا ورضاه وغضبه وسخطه، ورد هذه الصفات إىل جمرد اإلرادةبذلك حقيقة معىن حمب

نفى الرازي أن يعود على اهللا تعاىل من فعله حكم، فال فرق يف مذهبه بالنسبة إىل اهللا تعاىل بني فعل وفعل،  - ١٠٦
  !!وال بني أمر وأمر

  . ه مع قدرته عليهحكمة اهللا تعاىل تقتضي حمبته للحسن وأمره به، وبغضه للقبيح ويه عنه وترتهه عن - ١٠٧



- ٧٣٣  - 

 

يلزم الرازي من تسليمه بأن كون الفعل حسنا أو قبيحا مبعىن املالءمة واملنافرة، والكمال والنقصـان أمـر    - ١٠٨
عقلي؛ االعتراف بصفات الفعل الذاتية، واإلقرار حبكمة اهللا وحمبته لكل ما أمر به من الكمال، وبغضه ومقته 

  . لكل ما ى عنه من النقص

وتناقض يف مسألة التحسني والتقبيح العقليني والوجوب العقلي على العبد قبل الشرع، فهو اضطرب الرازي  - ١٠٩
بني مثبت له وناف  .  

تأثر الرازي باملعتزلة يف قوهلم بالوجوب العقلي على العبد قبل الشرع، وحصول الثواب والعقاب قبل قيـام   - ١١٠
 !احلجة الرسالية على الناس

  . عن الظلم، ولكن تنازعوا يف معىن الظلم الذي جيب ترتيه الرب عنه اتفق املسلمون على أن اهللا مرته - ١١١

  . تنازع الفرق يف الظلم الذي ترته اهللا عنه، مبين على تنازعهم يف مسائل القدر - ١١٢

  .الظلم الذي نزه اهللا نفسه عنه، ليس هو ما تقوله اجلربية، وال ما تقوله القدرية - ١١٣

  .حادث ووضع جديد خمالف للغة العرب عرف كل من اجلربية والقدرية الظلم بتعريف - ١١٤

  . قول املعتزلة يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم مبين على مذهبهم يف القدر - ١١٥

زعمت املعتزلة بأن العدل يقتضي إخراج أفعال العباد عن قدرة اهللا، وخلقه، وقاسوا اهللا خبلقه، فزعموا أنه ما  - ١١٦
  !كان ظلما من العباد فهو ظلم منه تعاىل

  !زلة على اهللا تعاىل واجبات، وحرمت عليه حمرمات بالقياس على عبادهأوجبت املعت - ١١٧

  !قول الرازي يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم مبين على مذهبه اجلربي يف القدر - ١١٨

  !عرف الرازي وأمثاله من اجلربية الظلم بتعريف حادث ووضع جديد خمالف للغة العرب - ١١٩

هو التصرف يف ملك الغري، وكل شيء ملك هللا تعـاىل،  زعم الرازي بأن العدل كل مقدور ممكن، والظلم  - ١٢٠
  !وعلى هذا فالظلم ممتنع لذاته

  !زعم الرازي أن الظلم حمال لذاته، وأنه غري مقدور - ١٢١

نفى الرازي أن يكون لألعمال أثر وعالقة بالثواب والعقاب، فزعم أنه ليس لشيء من أفعال العباد تأثري يف  - ١٢٢
  !إجياب ثواب أو إجياب عقاب

  !زي أن يكون للمخلوق على اخلالق حق حبالنفى الرا - ١٢٣

زعم الرازي  أنه جيوز أن يعذب اهللا سبحانه من أطاعه، ويثيب من عصاه، بل حيسن منه ذلـك  ويكـون    - ١٢٤
  !عدالً

فالظلم الذي نفاه ! مل يرته الرازي الرب سبحانه عن الظلم الذي نزه نفسه عنه، بل وصفه مبا نزه نفسه عنه - ١٢٥
  !عقوبة العباد بال سبب، أثبته الرازي له، بزعمه أنه ليس بظلم، ألنه مقدور ممكنسبحانه عن نفسه؛ وهو 
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  !قابل الرازي بدعة املعتزلة يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم ببدعة، ورد باطلهم بباطل - ١٢٦

  !أنكر الرازي قول النظام يف مسألة قدرة اهللا على القبائح، إال أنه غفل عن موقفه هذا، فانتصر له يف موطن - ١٢٧

أنكر الرازي على مجهور املعتزلة قوهلم بقدرة اهللا على الظلم، ومذهبهم يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم، إال أنه  - ١٢٨
  ! غفل عن موقفه هذا، فتردد يف موطن بني املذهبني، ومل جيزم بأحدمها

ترتيه اهللا عن  يف رد الرازي على مذهب املعتزلة يف مسائل األمساء واألحكام خمالفة ظاهرة  ملذهبه يف مسألة - ١٢٩
  !الظلم

اضطرب الرازي وتناقض يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم، حيث عرف الظلم، والعدل بـالتعريف الصـحيح    - ١٣٠
املوافق لقول أهل السنة واجلماعة، وأقر بأن التعذيب من غري استحقاق ظلم، وأن اهللا تعاىل مل يظلم الكافرين 

كما قرر أن اهللا تعاىل !   تعاىل التسوية بني املطيع والعاصيوأنه ال جيوز يف حكمة اهللا! بل هم ظلموا أنفسهم
  !قادر على الظلم، ولكنه ال يفعل إال ما هو عدل وحق

يرى أهل السنة واجلماعة أن الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه، واهللا سبحانه ال يظلم الناس شيئًا، مـع   - ١٣١
  .به بغري ذنب، وال ينقص من حسناتهقدرته على ذلك، فال يحمل أحدا سيئات غريه، وال يعاق

دل على مذهب أهل السنة واجلماعة يف مسألة ترتيه اهللا عن الظلم الكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة، ولغة  - ١٣٢
  . العرب

  .إجياب املخلوق شيئًا ما على اهللا تعاىل سواء كان ثوابا أو عقابا أو غريه، باطل، ألنه ال يليق باهللا تعاىل - ١٣٣

  .جب بنفسه على ربه ثوابا وال أوجبه عليه غريه من املخلوقنيالعبد ال يو - ١٣٤

  .  اإلجياب على اهللا تعاىل والتحرمي عليه بالقياس على غريه قول مبتدع خمالف لصحيح املنقول وصريح املعقول - ١٣٥

الً، بل هو صـحيح ثابـت   ليس مبحال عقإجياب اهللا تعاىل على نفسه شيئًا، وكتابته، وحترميه على نفسه،  - ١٣٦
  .تاب والسنةبالك

  .ليس للمخلوق على اخلالق حق بالقياس واالعتبار على اخللق، كما جيب للمخلوق على املخلوق - ١٣٧

للمخلوق على اخلالق حق أوجبه اهللا على نفسه حبكمته وفضله ورمحته، ومل يوجب ذلك خملوق عليـه وال   - ١٣٨
 . يقاس مبخلوقاته

  . سائل املتعلقة بالقضاء والقدر، ونقدهعرض موقف الرازي من امل حبمد اهللا وتوفيقه وذا يكتمل
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  : النتائج: أوالً
ـ ٥٤٤(عاش الرازي يف النصف الثاين من القرن السادس اهلجري وأول القرن السابع، ما بني  - ١ -هـ

عم  البالد اإلسالمية مـن   ، ولقد شهدت هذه احلقبة انقساما واضطرابا وفوضى وخلل)هـ٦٠٦
ة واالجتماعية إال أن ذلك انعكس إجيابيا على احلركة العلمية والثقافية فازدهرت هذه الناحية السياسي

 . احلركة ازدهارا عظيما ونضجت ملكة البحث والتأليف يف نفوس املسلمني

نبوغ الرازي ناشئ عن نشأته يف ظل والده ذا الباع الواسع يف األصول والفروع، ومهته العاليـة يف   - ٢
 . وقوة حافظته، وسعة اطالعه طلب العلم وذكائه،

مثّل الرازي مرحلة خطرية يف مسرية األشاعرة فقد استقصى يف كتبه ما جاء بـه املتقـدمون مـن     - ٣
األشاعرة، وزاد على ذلك، كما خلط مسائل علم الكالم مبسائل الفلسفة، فكانت له اجتـهادات  

عتزلة، واجلهميـة والفالسـفة   وآراء خمالفة ملذهب األشاعرة، وخرج عن قول األشعري  إىل قول امل
 . والصوفية

يعد الرازي من أكثر املتكلمني حرية واضطرابا، واضطرابه إمنا نشأ من تعمقـه يف علـم الكـالم     - ٤
والفلسفة واختالطهما يف فكره،  فتراه مييل إىل املتكلمني تارة، وإىل املتفلسفة تارة، وحيار ويقف تارة 

 . حبسب ما توافقه األدلة العقلية يف نظره وحبثه وإمنا اطل؛ ا منه لنصر البوليس هذا تعمدأخرى، 

مات الرازي على توبة وحسن عقيدة، فذم الطرق الكالمية والفلسفية وعول يف طلب الدين علـى   - ٥
 . القرآن الكرمي والسنة النبوية

أنه مساه  مسى الرازي تفسريه باسم التفسري الكبري وهو وإن مل يذكر اسم تفسريه يف سطور تفسريه إال - ٦
بذلك يف بعض كتبه، وقد اتبع الرازي يف تفسريه  طريقة التحليل والتفصيل التام للنص القرآين، وما 
يتعلق به من مباحث أصولية، وكالمية، وفقهية، ولغوية، وحنوية، وبالغية، وكونية ورياضية وغريها، 

نه حماولته للتوفيق بني الفلسـفة  وضم والدينية، والفلكية بني املباحث الكالمية والفلسفيةفجمع فيه 
 .والدين

التفسري الكبري من أوله إىل آخره هو من تأليف الرازي، وال يعرف مىت بدأ الرازي بتأليف تفسريه،  - ٧
وال مىت انتهى منه، وقد اتضح من التواريخ اليت وضعها الرازي يف اية تفسريه لبعض السـور أنـه   

ت متقطعة ويف أماكن خمتلفة، كما أنه مل يفسر القرآن بتسلسل اشتغل بتأليف تفسريه الكبري على فترا
 . السور كما هي يف املصحف

ذكر الرازي أن سبب تأليفه للتفسري بيان قدرته على كثرة استنباط الفوائد واملسائل، وكبت بعض  - ٨
احلساد وأهل العناد الذين استبعدوا قدرته على ذلك، وقد اتسم تفسـريه بكثـرة االسـتنباطات    

 .ستطرادات اليت تبعد كثريا عن جمال التفسريواال
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املعىن اللغوي لكل من القضاء والقدر مترابط؛ فكل منهما يأيت مبعىن اآلخر، كما يأيت كل منـهما   - ٩
مبعىن التقدير واحلكم واإلمتام، وأما املعىن االصطالحي للقضاء والقدر فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم 

  . ا، ومنهم من فرق بينهما، وقد اختلفت أقواهلم يف الفرق بينهمامن ذهب إىل أنه ال فرق بينهم

ووقوع األمر املقضي، املُقَـدر علـى    التقدير السابق األزيل،: القضاء والقدر يراد ما أمران مها - ١٠
القضاء أعم من القدر، فالقضاء يطلق على احلكم الكوين، واحلكم الـديين  حسب التقدير السابق، و

أكثر ورودا يف الكتاب والسنة ] القدر[لفظ ، ور فإنه يطلق على احلكم الكوين فقطالشرعي، أما القد
  . ، وذلك عند الداللة على وجوب اإلميان ذا الركن من أركان اإلميان]القضاء[من لفظ 

قول أهل السنة واجلماعة يف باب القضاء والقدر واضح متام الوضوح، متناسق، متميز، سـديد،   - ١١
وسط بني القدرية واجلربية، فقد مجعوا القول مبحاسن األقوال، فوصفوا اهللا بغاية  سليم من التناقض،

  . الكمال، واستمسكوا بصحيح املنقول وصريح املعقول

األصول اليت ال تعلم إال بالعقل احملض، فال ميكـن   املسائلمسائل القضاء والقدر عند الرازي من  - ١٢
 أن االستدالل على مسائل القضاء والقدر بـالقرآن  ذهب الرازي إىل بالسمع، وقد االستدالل عليها
 ! وباإلمجاع، غري جائز -متواترة كانت أو آحاد–الكرمي وبالسنة 

وإن والـرازي  ! منهج الرازي يف االستدالل على مسائل القضاء والقدر مستقى من منهج املعتزلة - ١٣
يتعلق به من مسائل، إال أنـه  وافق املعتزلة يف أن العقل مصدر مستقل يف إثبات القضاء والقدر وما 

معرفة حسن األشياء وقبحها وأحكامها وترتب اجلزاء عليها، فقد ألغى دور العقل طريق خالفهم يف 
  . يف ذلك بالكلية

األدلة السمعية ليست عمدة للرازي يف مسائل القضاء والقدر، وال أصالً لعلمه ا، وإمنـا هـي    - ١٤
ملصدقني بالسمع، وقبول الرازي لداللة بعـض األدلـة   عاضدة للعقل، وحجة على من ينازعه من ا

 !يف مسائل القضاء والقدر، ليس لكون السمع جاء ا؛ وإمنا العتقاده أن العقل دل عليها السمعية

بقياس الغائب على الشاهد، فتارة يثبته ويؤيده ويستدل به،  تناقض الرازي يف موقفه من االستدالل - ١٥
، على أن قبوله لقياس مسائل القضاء والقدر قد استدل به على بعضوتارة ينفيه ويفسده ويبطله، و

 ! هو حبسب القول ال حبسب ما يستحقه القياس العقلي له ورده الغائب على الشاهد

اعترف الرازي باحتواء القرآن على األدلة العقلية الدالة على أصول الدين، لكنه سلك طريقًا آخر  - ١٦
ده يف القدر مل يتلقاه عن كتاب وال عن سنة وال عن إمجاع، وإمنا ، وقد اعترف بأن اعتقا!يف تقريرها

 !دله عليه عقله

مل يعرف الرازي القضاء والقدر بتعريف جامع شامل، وقد اختلفت تعريفاته هلما، فعرف أحدمها  - ١٧
نصوص تارة مبا عرف به اآلخر، كما فرق بينهما تارة أخرى، وجاء تفريقه بينهما إما خمالفًا صراحة ل

 .الكتاب والسنة، أو ليس عليه دليل واضح من الكتاب والسنة
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أقر الرازي بأن اخلري والشر والنفع والضر بقضاء اهللا وقدره، إال أنه أشكل عليه ذلك فسـلك يف   - ١٨
النافذ ثالثة مسالك، وقد تقامسه يف  بني وجود اخلري والشر يف العامل وقضاء اهللا وقدره الشاملاجلمع 

 . رتع أشعري كالمي، ومرتع فلسفي إحلاديم: ذلك مرتعان

اإلميان بالقضاء والقدر على  أقر الرازي بالقضاء والقدر ومراتبهما من حيث اجلملة إال أنه مل جيعل - ١٩
مراتب من مل يؤمن ا مل يؤمن بالقضاء والقدر، بل جعل املراد بالقدر الذي جيب اإلميان بـه هـو   

، دون غريه من املراتب، كما جعـل اإلقـرار   يع أعمال العبادأن اهللا تعاىل هو اخلالق جلماإلقرار ب
 . بالقضاء والقدر ومراتبهما حجة له وطريقًا إلثبات اجلرب ونفي االختيار

خالف الرازي األشاعرة وأهل السنة واجلماعة وكافة العقالء، ووافق اجلهم بن صفوان حني قسم  - ٢٠
، وزعم أنه ال مندوحة عن اجلرب ألحد نايف االختياراضطرارية أو اتفاقية، وكالمها ي أفعال اإلنسان إىل

 !!من فرق العقالء، وأن القول باجلرب لزوما ال حميص عنه

، وهون مـن  للمعاصي وبغضه هلا ألبني تقدير اهللا  عارض الرازي بني القدر والشرع، فعارض - ٢١
وقبحه العقلي،  شأن العمل، واستدل بالقدر على اجلرب وعلى تكليف ما ال يطاق، ونفى حسن الفعل

 .واستشكل اجلمع بني خلق إبليس، واألمر باالستعاذة منه

إرساء الرازي للجرب ونفي االختيار دفعه إىل إطالق القول بتكليف ما ال يطاق، والقول بوقـوع   - ٢٢
التكليف باحملال، واملمتنع لذاته، وأن الظلم من اهللا تعاىل حمال لذاته، وأنه غري مقدور، ونفي احلكمة 

 . ليل، ونفي صفات الفعل الذاتية ونفي حتسني العقل وتقبيحهوالتع

تعد مسألة الداعي والعلم عمدة الرازي يف إثبات اجلرب وإثبات تكليف ما ال يطاق، ونفي احلسن  - ٢٣
والقبح العقلي، ونفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا، ونفي قدرة اهللا على الظلم واجلواب على املعتزلة 

هذه املسائل؛ وقد تبني أن احتجاج الرازي  مبسألة الداعي والعلم واجلواب ا، هـو   املنازعني له يف
 . يف احلقيقة ليس جبواب علمي بل هو جواب جديل إلزامي

اتسم موقف الرازي من مسائل القضاء والقدر باالضطراب والتناقض، فتجده يقرر تـارة قـول    - ٢٤
تارة أخرى ويعترض عليه آخـذًا   جتده ينقضهاألشاعرة وينصره وحيتج له ويرد على من خالفه، مث 

 !مبذهب الفالسفة أو املعتزلة

القول بأن اخللق هو املخلوق والفعل هو املفعول، وإنكار خصائص األشياء الذاتية هو الذي أفسد  - ٢٥
 .معتقد الرازي يف القدر

تنفر القلوب عن العقيدة اليت قررها الرازي يف القضاء والقدر واملسائل املتعلقة ما عقيدة فاسدة  - ٢٦
  .  اهللا تعاىل وحتول بينها وبني حمبته، وتبطل الشرائع، وتدعو إىل اخلذالن والعجز وترك العمل
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  : التوصيات: ثانيا
إنه على الرغم من كل البحوث اليت دارت موضوعاا حول الفخر الرازي إال أنه ال يزال الـرازي جمـاالً    - ١

من جوانـب عديـدة،    -وائتزر بإزار الصرب واملصابرة واملرابطةملن مشر عن ساعد اجلد -للبحث والدراسة 
 : ومنها

 .على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة -عرض ونقد–موقف الرازي من املالئكة  -
 .على ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة -عرض ونقد–معاين أمساء اهللا احلسىن عند الرازي -

 .  الدفع عنها من كل صارف هلا عن وجههافهذه جادة مطروقة حلراسة العقيدة اإلسالمية، و
ضرورة إيالء مزيد من االهتمام بكتب التفاسري اليت بث مؤلفوها من خالهلا عقائد خمالفة، وتقييم مـا ورد   - ٢

سعيا يف إعادة احلق إىل نصابه، ليبقى كالم اهللا يف مبناه ويف معناه حمفوظًا ساملًا من فيها وتسليط النقد عليها، 
 .  ترتوي حماوالت التحريف يف حيز العدموف أو تبديل أو تغيري، أن ميسه حتري

دراسة الفرق املخالفة ملنهج أهل السنة واجلماعة وبيان عقائدها مقرونة بالرد التفصيلي ملا يف ذلك من دفاع  - ٣
  . ومسامهة يف القضاء على البدع واألهواء ومحاية دين املسلمنيعن منهج أهل السنة واجلماعة، 

  . على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، و احلمد هللا رب العاملنيوصلى اهللا
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يف اجلمع بني ما ور يف النصوص الشرعية من إسناد  - حفظه اهللا– فتوى الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
  .للقلم بكتابة القدر ر اهللا تعاىلالكتابة يف اللوح احملفوظ إىل اهللا تعاىل، وبني ما ورد من أم
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�mK���L��M��N��O��P��Q���R��S����T��U���

V��l  
  ٢٥٦صفحة )١(، حاشية١٢٥  ٧٨

�m¸���¹��»º��¼����½���¾��¿��À���Á��Â���Ã���l  ٥٠٥  ٨٨  

�mz���{��|�����������}��~��_��`���a���b���c���d����e���

f���g��h���i��j���k����l��l  
٣٦٣  ٩٧  

�mA��B��C��D��E��F��HG���I���J����K��
L��M�������N��O��P����Q��R���S��T��
U��V���W��YX����Z���[���\���]���^��_��
`��a��b��c��ed���f��g���h��i��j��k��

٤٣٥  ١٠٢  
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l��nm����o��p���q��r���s��t��u��v���xw��y����
z��{��|��~}��_���`��a��b����c���d��e��
f���g��ih��j���k���l���m����on���p��q��
r��s��l  

�mA���B���C��D��E���F��G��H��I��J��K��ML���N��O���
P��Q��R���S������T��U��V��l  

  ٢١٨، ٢٠٨صفحة )٣(حاشية  ١٠٦

�mj��k���l��m��n����o���p��q��r��ts��u��
v���w��x����y��z��{���|��}��l  

٤٣٩  ١٠٨  

�m¦��§��©¨����ª��«���¬��®��¯��°��±���²���

³��l  
٢٢٢، ١٩٦، ١٣٠، ٢٩  ١١٧  

�mQ��R��S����T��U��V���W���X���Y��Z���[��

\��^]���_��`��a��b��c��l  
٩٨  ١٢٨  

�mS��T��U��V���W���X��Y��Z��[���\�������]��^��

_���`��a���b��c��d��e��f���g���h��

i��j���k��l��m���n��o��p��q��r���l  
٦٠١  ١٣٦  

�mA��B���C���D��E���F��G��H��I���J�����K���������������ML��N��

O��P��RQ���S��T���U��V����W���X��Y��l  
٦٢٩، ٦٢٥، ٥٧٣، ٥٠١  ١٤٢  

�mZ��[��\��]��^�����_���`��a���b��

c��d���fe��g����h��i��j���k��������l��m��n��o��

p���q������r���s��t��vu��w��x����y���z���{��|�����

}��_~��`���a�������b��c��ed���f��g��h����i���j��

k��l  

٦٢٨، ٣١٠، ٣٠٩  ١٤٣  

� ml��m���n���o��p��rq���s���t��vu��w��

x���y���z����|{���}��~����������������¡��¢���¤£��

¥��¦����§��¨��©��ª��«��¬��¯®��°���±��²���³��

´��µ��l  

٦٢٨  ١٤٤  

�m¶��¸��¹���º��»��¼����½��¾��¿���ÁÀ��Â���Ã��

Ä����ÆÅ���Ç��È�����É���Ê��ÌË��Í��Î���Ï��

Ð��Ñ����Ò��Ó��Ô���ÖÕ��×��Ø���Ù��Ú���Û���l  
٢٩٢  ١٤٥  

�m^��_��������`��a��b��c������d��e�����f��������g������h��l  ٤٨٢  ١٥٦  

�mY���Z��[��\��������]��^���_��`��b�a��c��de١٢٠  ��١٧١  
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f��g���h��i��j���k����l��l  

�my��z��{��|������������}��~���_��a`���b�����c��d��
e��f����hg��i��j��k��l��m��n��o���p���q���
r��ts��u��v���w��x��zy��{��|�����}��~�����
¡��¢��£��l  

٣٥٥، ١٩٨  ١٧٨  

�mS���T��U��V��������W���X���Y�����Z��������[��\���
]��^����_��`��a��l  

٣٥٥، ١٩٨  ١٨٣  

�mb���dc��e��f������g����h��i�����j��k��l���m��
n��po���q���r�������s���t����u��wv���x��y��z��
{�����|���~}��_��`��a����cb��d���e�������������f���g��l  

٥٢٨  ١٨٤  

�mh����i��j���k��l��m��n��o���p��
q���r���ts��u��v��w��x����zy��{���|��
}��~�����������¡�����¢��£����¤��¦¥��§��¨��©���ª���
«��®�¬���¯���°���±��²��³��´���µ���
¶���¸��¹��º��l  

١٨٥  
٢١٩، ١٥٣، ١٥٢، ٧٨ ،
٤٠١، ٣٩٨، ٢٨٦، ٢٤٠ ،

٥٤١، ٤٠٤  

�mA��B���C��D��E��F�����HG��I���J���K��L��
M���ON���P��Q��R��S��������������T����U���V���
W��X���ZY��[��\�����]���^��_��`��ba��c��
d��e���f��g����h��i��j��k���l������m��on��p������q��
r����s��ut��v��w���x��y���z��|{���}��~��
_��`���ba��c�������d���e��f���g��h����i��
j��l  

١٩٧  ١٨٧  

�mÁ���Â��Ã���Ä��Å��Æ��������Ç��ÉÈ��Ê�����Ë��Ì���
Í��Î��Ï���l  

٤٠٧  ١٩٠  

�mq���r��s���t��u��v��w��x��y���{z��
|����}��~��_���`��l  

٤٠٧، ٤٠٢، ٢٤٣، ٢٢١  ٢٠٥  

� mp����q��r��s�t���u��v��xw��y����
z��{���|��l  

٥٤١  ٢٠٧  

� m}��~�����¡���¢��£�����¤��¥��¦���
§��©¨����ª���«���¬��®��¯��l  

٢٢  ٢٠٨  

�m¾��¿��À�����Á���Â��Ã��Ä��Å��Æ���Ç����È��
É���ËÊ��Ì��Í��Î��Ï��Ð���l  

٢٩  ٢١٠  
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�mn��o��p��q��r���s���t��u���v��w���
x���y��z��{���|��}�����~��_��a`��b��c��d��

e���f��g��h���i���j��k��l��m��on��p��q��
r����s���t��u��v��w��x��zy���{���|��}��~����������

¡��¢��£��l  

٥٠٩، ٥٠٨، ١٢٥، ١٠١  ٢١٣  

�mA���B���C��D���E�����������GF��H��I��J����K��L��

M���ON��P���Q��R��S��T���U���WV����X��Y��Z��[������

\��]��l  
٥٤٨، ٣٥٥، ٣٠٥  ٢١٦  

�mA��B��DC��E��F��HG��I��J��������K����ML��N��
O���QP��R��S��T��U����WV��X��Y���Z��

\[��]��^���_����`��a���l  
٧٠٠  ٢٢٠  

�mp����q���sr��t��u��v��w��x���y��{z���
|��}��~���¡����¢���£���¤��¥��¦����§��©¨���ª��«���

¬��®��¯����°�����±���l  
٢٢٠  ٢٢٢  

�m²���³��´��µ��¶��¸��º¹��»��½¼����¾��¿��
À��Á��ÃÂ��Ä��Å�����Æ��l  

٨٩  ٢٢٣  

�mA��B��C��D��E���F��G��H���I��
KJ��L��M���N���PO���Q��R����S��T��U��WV���
X��Y��Z��[��]\���^���_��`��a��b���c��d��
e���f��g����h��ji��k��l��m���n���o���p��q��
r��s���l  

٦٠٨  ٢٣١  

�mq��r���s��t�������u���v�����w��x���y��z��{��|���~}��
����¡����¢�����������£��¤���¥�����¦����§��©¨��ª��«��
¬�����������®��l  

٣٣  ٢٣٦  

� mA��B��C���D��E���F��HG��I��J��K��������ML����N��
O���QP���R��S���T��U��V�������W��X��
ZY��[��\��]���^��_���`����a��b��c��d��e��
f��g���h��i����j��k��l���m���n��po���q��
r��s���t���u������v���w��x��y��z��{��l  

٣٨٤، ٢٦٢، ٢٣٢، ٢١٥  ٢٥٣  

�m|��}��~��_������`��a��b���c��d��e���f���g��h���
i��j��k��l���nm���o���p��q��r��l  

٧٠٣  ٢٥٤  

� ms��t��u���v���w����x��zy���{��|���}��~��¡���¢���£��¤٦٩٩، ٦٩٤، ٥٩١، ٣٤٠  ��٢٥٥ ،
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¥���¦������§��©¨���ª��«���¬���®��¯��°����²±��³��´��µ����
¶��¸���º¹��»��¼���½��¾��¿��À�����Á�����ÃÂ���Ä��
Å������������Æ���ÈÇ���É������Ê�����ÌË���Í���Î����Ï���Ð�l  

٧١٥  

�mÑ��Ò�����Ó��ÕÔ��Ö��×��Ø�����Ù��ÛÚ��Ü���Ý��Þ��
ß��à��á����â��ã��ä���å��æ��èç��é��ê���
ë���ì���l  

٢٧٨  ٢٥٦  

� mj���k��l��m���n���o��p��q��sr���t��

u��v������w����yx��z��{���|�����}��~��`_����

a��b��c��d��e���f�����g��h��i����j��l  
٢٣٧  ٢٧٢  

� mg��h��i��j���k���l���m���on���p�������q��r���

s��t���u��v��w��x��y��z��|{��}���~����

¡����¢���£��¤���¥��¦��l  
٥٦  ٢٨٥  

�m§��¨����©��ª��«���®¬���¯��°��±��²���³��µ´���

¶��¸���¹���º�����»��¼��¿� ¾½���À��Á���Â����Ã��

Ä�����Å�����Æ��Ç��È��ÊÉ��Ë��Ì����Í��Î��Ï����Ð��Ñ��ÓÒ��

Ô���Õ��Ö���×���ÙØ����Ú���Û��Ü��Ý��Þ��

ß���à���l  

٢٨٦  
٥٣٣، ٥٠٥، ٥٠٠، ٢٨٦ ،
٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٨، ٥٣٧ ،

٥٦٢، ٥٤٢  

  

_|  � �

  ����  ���� ���  �	
���  

�ml��m���n��o����p����q��r���s��t���u��v���w���l  ١٨١، ١٨٠  ٥  

� ml��m��n���o����p����q���r��s��t��u��v��w��x��y���

z���{��|����}�����������_~��`������a�����b��������c����d���������f�el� �
١٨٠  ٦ - ٥  

�mx���y��z����{���|�����}�����������_~��`������a�����b��������c���d���������

f�el� �
١٨١  ٦  

�mg���h�����i��j��k���l��m��n���o��p���q����r��

ts��u��v��w��x��y��z��{��|���}��~������

¡��£¢��¤���¥��¦��§��©¨����ª��«��¬�����®���¯��

°��±��������²���³��µ´��¶��¸������¹����º���»��¼��l  

١٢٤، ١٠٨  ٧  
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� mS���T����U���V��W��YX��Z�������[�����\���]��

_^����`��a��b���c��l  
٧٠٨  ١١  

�mT����U��V�����W���X���Y������Z���[��\��]���^���`_����a���

b����c����d��e��f��g��l  
٧١١، ٧١٠، ٥٩٣  ١٨  

�mh��i��j���k��ml���n��o��p���q��r��s�����

t����u��v��w��x����y���{z��|��}��~���_��`��

a��b���c���d��l  
٥١٠  ١٩  

�mT����U��V�����W���X���Y������Z���[��\��]���^���`_����a���

b����c�����d���e���f��g���h��i��� j��k��ml���n��

o��p��q���r��s�����t����u���v���w��x���y���

{z��|��}���~���_��`��a���b��c��dl  

٦٢٠  ١٩ - ١٨  

�mw���x������y������������������z��{��|������}��~��_��`���a��

b��c��d��e���f���g��ih��j������lk��m��������n��o����������p���q���
r��l  

٣٧٩، ١٦٢  ٢٦  

�mÍ���Î��Ï��Ð��Ñ��Ò��Ó������Ô��Õ��×Ö��Ø���Ù���Ú������Û��
Ü���Ý���ßÞ��à���á���â��ã���ä��å���l  

١٨٢  ٢٩  

�mn��o��p��rq��s��t���u���v��w��x���y��zl  ٤٠٧  ٣٢  

�mA�����B���C���D���E��F��G���H����I��

J��l  
١٩٧  ٥٣  

�ma��b��c���d���e��f����hg��i��j�����

k��l���m���l  
٢٢٢  ٥٧  

�mA���B���C��D���E��F���G���H���������I���J���

K��l  
٥٠٠  ٧١  

�mq��r��t�s����vu��w��x���y���{z��|��}��~���

���¡�����¢���£���¤��¦¥��§��¨����������©���ª���«��¬��®��������

¯��l  
٥٤٨، ٥٤٢، ٧٨، ٧٧  ٩٧  

�mT���U��V��W��X���Y��Z��[��\���]��^����_���

`��l  
٥٤٠، ١  ١٠٢  

�mw��x�������y��z����{��|��}���~��������¡���¢���£����
¤��l  

٧١٨  ١٢٨  
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�mw��x�������y��z����{��|��}���~��������¡���¢���£����
¤��¥��¦���§��¨��©��ª��¬«���®��¯����°�����±��²��

´³��µ��¶��¸���¹��l  
٧١٨  ١٢٩ – ١٢٨  

�m¥��¦��§��¨��©���ª��¬«���®��¯���°�����±��²��´³���

µ���¶��¸��¹��l  
١٢٩  

٧١٧، ٧١٦، ٦٩٤، ٣٧٩ ،
٧١٨  

�mt��u��v��w��x��y���z���l  ٥٠٨، ١١٨  ١٣٨  

� m¦���§���¨��©��ª���«���¬��¯®���°��±��
²��³��´��µ���¶��¸������¹��º��»��½¼���

¾��¿����À��Á���Â���l  
١٤٠  

، ٢٥٦صفحة)٢(، حاشية١٨٣
٣٠٩  

� mH����I���J��K��L���M��N��O��P���Q���R��
S��T���U��l  

٣٠٩  ١٤٢  

�mb��c�����d��e��f��g�����h���i��j���������lk��m��n�������
o��p��q��r��s��t���u��v���w����yx��z��
{���|��l  

٢٠٩  ١٤٥  

� mA��B��C���D��E��F���G��H���I��J���LK���
M��N��O���P���Q��R���S����T��U���WV��
X���Y���Z���[��\���]��_^����`��a����b��c���������ed��f��g��
h���i���j��k��ml���n��o��p���������q��r��s�����t��u���v��
xw���y���z���{���������������|��}���~���_��`�������a���b���c���

ed����f��g���h���i��j��k��l��m��on���p���
q���r��s��t��l  

٥٨٢، ٢١٥، ١٩٨-١٩٧، ٣٦  ١٥٤  

� m¯����°��±��²��³���´��µ����¶���¸���¹���������
º��»��¼��½��¾�������¿��À��Á���������Â��Ã��Ä��Å���Æ���
Ç��È��É���Ê��Ë��ÍÌ���Î���Ï��ÑÐ����Ò��Ó���Ô��
Õ��Ö��l  

٤٨٢، ٢٩٤  ١٥٦  

�ma���b�������c�����d���fe��g���h��i��j��k��l���nm��o��p��
q���r��s���t�������u��v���w��x��l  

٦٩٩  ١٦١  

� m´��µ��¶���¸��¹���º���»���¼��½���¾��¿�������À��
Á��Â���Ã���Ä���Å�������Æ��Ç��
È�����������Ê�É���Ë��Ì��Í��Î���l  

٦٠٨  ١٦٤  

�mÏ��Ð���Ñ��Ò��Ó��Ô���Õ��Ö���Ø×����Ù��Ú��Û٤٥١، ٢٧٧-٢٧٦، ٢٦٥  ��١٦٥  
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Ü���ÞÝ���ß���à��á��â����������ã��ä���å���l  

�mA��B��C��D��E���F��G��H���I�������J��K��
L��NM���O��P��Q��R���S��T��U����V���XW��Y��Z���[��
\���^]��_��`������a���b��c��ed��f��
g��h���i�������j��lk���m��n��o���p��q��l  

٣١٠-٣٠٩  ١٦٧ – ١٦٦  

�m��k��ji���h��g��f��e��dc��b��a��`��_��^
��w��v����u��t��sr��q��p��o��n��m��ll� �

٢٢٧  ١٧٦  

�my��z���������{���|��������}��~�������¡��¢���£��¤�����¥���¦���
¨§���©��ª��������«��¬��������®��¯���°��±��²��³��´��¸¶�µ��

¹��º���¼»��½��¾���¿��À���Á�����Â��Ãl  
٥٩٥، ٣٣٩  ١٧٩  

�mA��B��C��D��E��F��G��H��I��J��LK����M���N��

O��P��Q��R������S���T����U��V��W���

X��l  
٣٢٤  ١٨١  

�mY��Z��[���\����]��^��_��`��a��b��l  ٦٩٨، ٦٣٧  ١٨٢  

� mn��o���p��rq���s��t��u���v��xw��

y��z���{��|����}��~�����¢¡��£���¤��¥�������¦��

§���©�¨��l  
٧٠٨  ١٨٥  

�mX��Y��Z��[������\���]��^��_��`��a���b��c��
d��e���f���g��ih���j���k��l��m��l  

٢٦٤  ١٨٨  

� my��z�������{��|��}��~��_��`��a�����
b��c��d��e��f��g���h��i�������j��k��

l��m����n���o��p������q��r��s���t��u��
v��w��x���y��������z���l  

٧٢٠، ٧١٦، ٦٩٥  ١٩١ – ١٩٠  

�me���f��g��h��i�������k�j���l��m���
n��o��p������q��r��s��t��u��v���w��x��
y��������z���l  

٧٢١، ٧٢٠، ٦٩٥، ٢٨٣  ١٩١  

� m{��|���}��~�����¡���£¢���¤��¥��¦�����§��
¨�l  

٧٢٢  ١٩٢  
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`�| � �

  ����  ���� ���  �	
���  

�mA��B���C���D��E���F���G���H���I��J���K�����L���M���

N��O��P����������RQ��S��T��U��V����W�����YX��Z��[��\���������

]��^���_��l  
١  ١  

�m¤��¥��¦����§���¨������©���ª��«������¬���®��¯��°���

±��²��³��������´���µ��l  
٦٣٦  ٥  

� mc���d���e��gf��h����i���j��lk���m���n��������������
o�����p��q��r���s��t��vu���w��x�����y��z�����|{���

}��~�����¡���¢��£��¤���¥����������¦���§���©¨��ª���«��¬��
®��¯��°��±��²��´³����µ��¶��������¸���¹������º��¼»��½��
¾��¿��À�����Á��Â��ÄÃ��Å���Æ��Ç��È��É��Ê��
Ë������ÍÌ��Î��Ï��ÑÐ��Ò��Ó���Ô��������Õ��Ö��×���l  

٦٥٥  ١١  

�mA��B���C��D��E��F�����G���H��

JI��K��L���M��N��������O��P��Q��R���

S���T��U��V��W�����X��l  
٢٧٨  ١٥  

�m`��a��b��c��d��e����f���g��h��i��kj��

l�������m���n��o�����q�p���r��l  
٤٠٢  ٢٢  

�mr��s��t��u��v��w��x�����y��z��

{���|���}��~��_�����`��ba��c��d���fe���

g��h���ji��k��l��m��n��o����

p���q���r��s��t��u���wv��x���

y��z��{���|����}��~��������¡���¢��£��

¥¤���¦��§���¨����©���«ª��¬��®��¯��±°��²���

³��´����µ��l  

٥٥٠  ٢٥  

� m¶��¸��¹��º��»��¼��½�������¾��¿��

À��ÂÁ��Ã��Ä����Å��Æ���l  
٢٦٢، ١٥٣  ٢٦  

� m¶��¸��¹��º��»��¼��½�������¾��¿��

À��ÂÁ��Ã���Ä���Å���Æ���A��B��C��D��E���
٢٦٢  ٢٧ - ٢٦  
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F��G��H�������I���J��K��L���M��N��l  

�mA��B��C���D��E��F��G��H�������I��J���

K��L��M��N��l  
٢٣٩  ٢٧  

�mO��P��Q���R����TS��U��V��W��X��l  ٥٤١، ٥٣٥، ٢٨٦  ٢٨  

� m¶���¸��¹��º���¼�»��½�������¾��¿��

À��ÂÁ��Ã���Ä���Å���Æ���A��B��C��D��E���

F��G��H�������I��J��K��L���M��N��O��P��

Q��R�����TS���U��V��W��X��l  

٤٠٤، ٣٩٨، ١٥٢  ٢٨ - ٢٦  

�mf���g��h���i���j���lk��m��n��o��p��q��r��

s������t��u��v��l  
٧٠٩، ٧٠١، ٦٩٦  ٤٠  

�mÇ��È��É���Ê��Ë��Ì��Í��Î���Ï��ÑÐ��Ò���Ó����

Ô���Õ���Ö���×��������Ø��Ù��Ú��Û����������������Ü��Ý��Þ��àß���á���â���

ã��ä��å���l  
٥٣٩، ٢٢٩، ١٠١  ٥٩  

�m¬��®��¯���°�������±��²���³���´��µ�����¶��

¸��¹�������º���»��¼��½����¾��¿��À��Á���l  
٦٢٩، ٤٠٨، ٢٣٠، ١٣٥  ٦٥  

�mA��B��C�������������D��E��F���G��H��I��J����K��L��

M��N��O��QP��R���S��T���U���V����W��X���Y��Z��[��

\��]��l  
٥٣٥  ٦٦  

�mf��g��h��i��j����k��l��m���n��o���

p��l  
٢٩٦  ٧١  

� ma���b��c��d��e��gf��h���i����������������j��k��l��
m���n���o��qp��r���s�������������t��u������v��w��l  

٦١٠-٦٠٩  ٧٦  

�mx��y����z���{���|������}��~�������������_�����`���a���b��c���d��
e�������f���g��h��i���j��k��l��m��������������n���o���p��rq��
s��t���u��������v��w��x��y��z��{�������|��~}������¡��¢�����
£��¤�����¥��¦���§��¨����©���ª���«��l  

٧٠٧  ٧٧  

� m¬���®��¯��°��±��²���������³���´���¶µ��¸��¹���
º��»��¼��½��¾��À¿��Á��Â���Ã��Ä������Å��Æ���ÈÇ��
É��Ê��������Ë��Ì��ÎÍ��Ï��Ð��Ñ�����Ò������Ó���Ô��Õ���Ö��l  

١٢٠  ٧٨  

� m×��Ø��Ù�����Ú����Û��Þ� ÝÜ��ß��à����á����â��äã��å���
æ����èç��é��ê��ë��ì���l  

١٦٢  ٧٩  
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� mk��l���nm��o�����p�������q�����r��s����t��u���v��w��

x��y��l  
٤٦٤، ٩٨  ٨٢  

�mU��V��W��X��Y�������Z���[��\���]��_^���`��a��

b���c����d��fe��g��h��i���j��k���l��m��n��l  
٥٠٣  ٨٨  

� mA���B����������C���D��E���F��G���������IH��J��K�����L
M��N��O��P��Q���R��S����������T��U�������V��
XW��Y��Z������������[���\���]��^�������_��`���a��
b���dc���e���f����g��h��i��j��k���
l���m���n��o��p��q���sr��t��u��v����
w���x���y���z��{���}|��~���_��`���
a��b��l  

٥٧٩  ٩٢  

�mA��B��C���D��E��F���G��H��I�����J��K��L��

M����ON��P��Q��R��S�������T���U��V��XW���

Y��Z��[���]\��^��_����`���a��b���c��d���e��l  
٧٠٣  ٩٥  

�mZ��[���\��]��^���_��`��a��b���c��d���

e��f��g��h��ji��k����l���m��n��o��p��l  
٤٠٩، ٤٠٧، ٤٠١  ١٠٨  

�mr��s��t�����u��v��w���yx����z���{���|��}��

~��l  
٢٤٨  ١١١  

� m°����±��²��³��´��µ���¶��¸�����¹������

º��»��¼���½����¿¾��À��Á��Â�����ÄÃ���Å��

Æ���Ç��È��É��Ê���Ë��Ì��Í��ÏÎ���Ð��

Ñ���Ò��Ó���Ô��Õ���l  

٦٠٨  ١١٣  

� mo����p��q��r��s��t���u���v���w��x�����

y���z��{��|���}���~���_��l  
٧٠٨، ٧٠٧  ١٢٤  

�mb��c���d��e�����f��g���h���ji���k��l��

m��n��������o��qp���r��s���t��u��v����

w��x��y��z��l  
٥٣٥  ١٢٩  

�m»��¼���½��¾��¿��À��ÂÁ��Ã����Ä��Å��Æ��

Ç��È��l  
٣٨٤  ١٣٣  

� mÄ��Å��Æ���Ç����È��É��ËÊ���Ì���Í��

Î���Ï��Ð���l  
٣٧٩  ١٤٧  
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� mA��B��C�����D��E��F���G��H�����I������J��
K���L��NM��O��P��Q���R��S���T���U��V�����W��
X��l  

٧٠٨، ٥١٩-٥١٨، ٥٠٠  ١٥٥  

�m¡��¢���£��¤���¥��¦��§��¨��©��ª��«��
¬��®����¯�����°��l  

٧٠٨  ١٦٠  

� m^���_���`���a���b��c��d��e��f��
hg��i���k�j���l��m��l  

٨٤  ١٦٤  

� mn���o��p���q��r���s���t���u��v��w��
yx���z��{��|��}���~��l  

٦٨٢، ٦٥٠، ٥٣٥، ٢٧٥  ١٦٥  

� m_���`��a��b���c���ed���f��hg����i��

kj��l���m��n��o��l  
١٧٧  ١٦٦  

 

|�a� �

����  ���� ���  �	
���  

�mz���{��|��}��_~��`��a��b�����c��d���e��

f����g��h���i��j���k���ml��n���o����p��q��r���s��l  
٦٢٢، ٥٧٣، ١٥٧  ١  

� mA���B��C���D��E��F��G��H���I�������J���K��

L��M��N���O��P��Q����R���S�����T��U��

V���W��X��Y���Z���[���]\��^��`_���a��b��

c���d������e��f����g���h��ji���k��m�l��

n��o���p��q��r��s��t��vu��w��x��y���

z��{��|��~}��_��`��a��b���c���l  

٦٠٨، ٤٠٩  ٣  

� mA��B��C��D��E��F��G���H����I��
J��K��L���M��N�������O��P���
RQ��S��T������������������U���VW���X��Y������������Z���[�����\��]���^���
_��`��a��b��c����d���e��f��g��h���i��j��
k��l���m���n��o��qp��r��s��t���
u���v���w��x��y���z��{�����|��}���
~��_���`��a���l  

٥٣٦، ٤٠٤  ٦  

� m\��]����^���_��`��a���b١١٨  ��١٥  
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c��d����e���f��g��h��i��j����

lk���m��n��o��p��q��r���s���

t�l  

� m\��]����^���_��`��a���b��

c��d����e���f��g��h��i��j����

lk���m���n���o���p��q���r����s���t��

u��v��w��x���y��z���{��|��

}��~���_��`����������a��b��c��

d��e���f����g��l  

٥١٣  ١٦ - ١٥  

�mh��i���j��k��l��m��n��o����p��rq��s��

t��u��v��w���x��y�����z����{���|��}���~��

���¡��¢��£����¤��¦¥��§���¨��©��

ª���«��®¬��¯��°���²±��³��´��µ����������¶��¸��¹���l  

٦٣٠، ٥٧٤، ٥٧٣، ٣٧٩  ١٧  

�mA��B��C���D��E��F��G���H��I��J����K��L���

M���N��O���P��R�Q��S���T��U��V��

W��X���Y��Z���\[���]��^��_��

`��a���b��c������������������d��e��f���g��h��i��

j��l  

٥٩٤، ٥٧٩  ٣٢  

�mO��P���Q���R��S���T��U����������V���W���
YX��Z���[�����\����]��l  

٥٩٦، ٥٩٤  ٣٨  

�mn���o��p���q��r��s����t��u��v��w��x��
y���z���|{����}���~��_��`��a��b��l  

٧١٩، ٧١٧، ٧١٦، ٦٩٤، ٣٧٩  ٤٠  

�mO��P���Q���R��S���T��U����������V���W���
YX��Z���[�����\���]��^���_��`���a��b��c��d��e���
f������hg���i��j���k��l��m��n���o��p��q���r��s���
t��u��v��w���x��y���z���|{����}��~���_��
`���a��b��l  

٧١٩  ٤٠ - ٣٨  

�mc��d��e���f��g��h��i��j��k��l���
m����n���o���p��q��r���ts���u��v����xw��
y��z���{���|�����}���~���¡����
£�¢��¤��¥���§¦����¨��©����ª���«��¬��
®��¯���°��²±���³��´���µ��¶���¸��¹���º��»���¼���
¾½����¿���À��Á��Â��Ã��Ä��Å����ÇÆ��È��É����Ê����

٢٢٧  ٤١  



- ٧٥٧  - 

 

ÌË���Í��Î��Ï��Ð��Ñ��Ò���l  

�m~��������¡���¢��£���¤��¥��¦��§����

¨��©��ª��«��¬���®���°¯��±��
²���³��´��µ���¸¶��¹����º��»��¼��½���¾���

¿��À��Á���Â���l  

٣٥٥  ٤٥  

� mª���«���¬��®���¯��°��±��²���³��´��µ��

¶��¸���¹��º��»��¼��¾½��¿��À��Á��Â��Ã���Ä��Å��Æ����

Ç�����ÈÉ��Ê��Ë��������Ì��Í��Î��Ï��l  
٢١٥  ٤٩  

�mÐ���Ñ��ÓÒ��Ô��Õ��Ö��×��Ø��Ù��Ú��Ûl  ٦٠٩  ٥٠  

� ml���m��n���o��p��q���r���s��t���u��v���w��x�����

y��z���{��|��}��~������¡��¢�����£��¤���¥���

¦���§��©¨��ª��«��¬��®��¯��±°����²���³��´���µ��l  
٢٢٠  ٥٤  

�mt��u���������������v���w���x���y���z���{���|}��~������
¡��������������¢���£��l  

٤٣٩  ٦٢  

�m´���µ���¶��¸��º¹��»���¼���½����¾��À¿��Á��Â���Ã��
Ä��Å��������ÇÆ��È��É�������������������Ê��Ë������Ì��Í��Î���Ï��Ð��ÒÑ��
Ó��Ô��Õ������Ö��×�������Ø��ÚÙ���Û���������Ü��Ý��Þ��
ß��áà���â��ã���ä��æå��ç��è��é��ê���ë���l  

٦٢٤، ٥٧٣  ٦٤  

�mf��g���h���i��j��k��l��m���n���o����
p���q��r���s��ut��v��w���������x��y���z����{��|��}���

~��¡����¢��£��¤��¥�����¦�����§��l  
٦٢٥  ٦٨  

�ml��m��n���o��p��rq��s����t���u���
v��w��l  

٤٣٩  ٧٩  

�mp��q��r���s��t��u��v���w��x��������y��z��

{������|���}��~��¡����¢��£��¤����¥��¦���§���¨��©��l  
١٨٣  ٩٤  

� mX���Y��Z���[��\���]����^��_����`���a���

b���dc��e��f������g��h���i��j���k��l���m��n���o��

p��q��r�����s��t��u��l  
٦٠٧  ٩٧  

�m~������¡��¢��£���¤���¥��¦���§��¨���©��ª��

«���¬��®���¯���°��±���²��³��´��¶µ��¸��¹��º��

»��l  
٧١٤، ٤٧٩  ١٠١  
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�mÆ��Ç���È��É��Ê�����Ë���Ì���Í����Î��Ï����ÑÐ��Ò����Ó��Ô���������

Õ��Ö���×���ÙØ��Ú��Û�����Ü���Ý���l  
٤٤٩  ١٠٣  

�m[���\��]��^��`_���a��b���c��d���e��gf��
h����i��j��k����l��m��n�����o���p��l  

٦٣٧  ١٠٥  

�mÁ��Â��Ã��ÅÄ���Æ��Ç������È��É��Ê��Ë���Ì��Íl  ٧٢٢، ٧١٦، ٦٩٥، ٣٧٩  ١١٨  

� mÎ��Ï��Ð��Ñ����Ò���Ó��ÕÔ���Ö��×��Ø��Ù��Ú��
Û��������Ü��Ý������ßÞ��à��á��â���ã��åä��æ��ç������è��él  

٢٧٦  ١١٩  

  

b|� �

����  ���� ���  �	
���  

�mQ��R������S��T��U��V��W���YX��Z��[��]\��^��_�����

`��a��l  
١٣٥  ٢  

� mb��c��d��e��f��hg���i��j���k��l��m���

n��o��l  
٢٤٧  ٣  

�mj���k��l���m��n��o���p��q��r��s��t��u��v�������w��

x�����y��z���{���|��}���~�����������¡��¢��

£��¤��¥��¦��§��¨�����©��ª��l  
٧٠٨  ٦  

�m¾���¿�����À���Á��ÃÂ��Ä����Å��Æ��Ç��È��É��Ê��Ë��

Ì���l  
١٣٠، ٢٩  ٨  

�mY���Z���[���\��]��^��_���`���������a����b��
c��l  

٢٦٤  ١١  

�md��e��f���g��h��ji��k���ml���n��o��p��rq���
s��t��u����v��������w��x���zy��{���|��}���
~���_��`������a��l  

٧٠٢، ٣٦٦  ١٢  

�mÔ��Õ�����Ö��Ø×��Ù��Ú��Û��Ü���l  ٥٧٨  ١٨  

�m´��µ��¶��¹¸��º���»����¼��½��¾��¿���À��Á��

ÃÂ��Ä��Å��Æ���Ç�����È�����É���ËÊ��Ì��Í���Î��Ï��Ð��Ñ��

Ò����������Ó�����Ô���Õ������Ö��×��Ø��l  
٥٠٥، ٥٠٠  ٢٥  

�m³��´�����������������µ��¶���¸��¹��º��»��¼�������������½��¾��¿٣٢٠، ٢٩٢، ٢٩٠  ���٣٤  
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ÁÀ����Â��Ã���Ä��ÆÅ��Ç��È��É��Ê��Ë������Ì��l  

�mÍ��Î���������Ï��������������Ð���Ñ���Ò���Ó��Ô���Õ��������Ö��×��Ø��

Ù�����Ú��Û��Ü���Ý��ßÞ���à��á�����â���ã��ä��æå���ç��

è���é���ê��ë���l  
٣٨٤، ٢١٤  ٣٥  

� mN��O���P��Q��R��S���UT���V��W�����X���Y����Z��[��\��]���

^���_��`����a���b��l  
٥٩٥  ٣٧  

�m|��}��������~��_��`��a���cb��d��e��f���g���h��

i���j��k���l��m��n��l  
٦٣٧، ٥١٨، ٣٨٤  ٣٩  

�m®��¯������°������±��²��³���´���µ��¶��¸��¹��������

º��l  
٥٨٨  ٤٢  

�mn��o��p��q���r���s��t��u����v��w��x�����y��z��{��

}|���~������¡��¢��£���¥¤��¦��§��¨��©���«ª���¬��

®��¯��l  
٣٣٩  ٥٠  

�mA��B���C��D��E��F��G���H����I��J���
LK��M��N���O��P���Q��l  

٥٩٢، ٥٨٤، ٥٢٤، ٣٩  ٥٣  

� mR����S���T��U��V���W��X��ZY��[����������������
\��]���^��`_��a��b��c��d��e����f�������g���
h��i������������������j��k��l��m��n��o���l  

٧٢٤، ٧٠٢، ٣٦٦  ٥٤  

� mo��p���q��r��s��t���u���wv��x��y��z����
{��}|��~�����¡���£¢��¤���¦¥��§��¨������©��

ª�l  
   ١٣١صفحة ) ٥(، حاشية ١٣١  ٥٧

�m½���¾��¿��À��Á��Â��Ã���ÅÄ��Æ��Ç��È������É��ËÊ��
Ì��Í��Î��Ï��Ð��Ñ��Ò��Ó���������Ô��Õ��Ö��×���
Ø��Ù���Ú��Û���Ü��Ý�����������Þ���ß���l  

٥٩  
٣٣٩، ٣٣٣، ٣٠٤، ١٩٢، ١٩١-

٣٤٠  

�mµ���¶�����¸��¹��º���¼»���½���¾��¿�����

ÁÀ��Â��ÄÃ���Å��Æ��Ç��È���É���ËÊ����Ì��Í��

ÏÎ��Ð��Ñ��Ò��Ó���l  
٣٣٩  ٧٣  

�mn��o��p��q��r��s����ut��v��w���x��y��z���{���|��

}��~��_�������`��a��l  
٥٠٦  ٧٧  

� mv��w��x��y��������z��{��|��}����~��¡���¢��£��

¤��¥��¦����������������§���¨��©��ª��«��¬��®��°¯���
٥١٤  ٩٠ - ٨٨  
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±���²���³��´��µ��¶���¸��¹���º��»��¼�������½��¾��

¿���À��ÂÁ���Ã��ÅÄ��Æ���Ç���������È��É��ËÊ���Ì��

Í���Î��Ï��Ð��Ñ���l  

�mA��B���C��D��E���F�����G��H��I��J��K��L����M���ON����P��Q��R��

S��T����U���V����W��X���Y��[Z���\��]���^��

_��a`���b��c���d����e����f�����g���ih��j��lk��m��n��o���

p��q����r���l  

٦٠٧، ٣٣  ٩١  

�me���f��g���h��i���j������k���l��m���n��po��q��
r���s��t��u�����v��l  

٦١  ٩٧  

� mw���x���y��z��{��|��}��_~���`��a��
b��c��d��e��l  

٥٨٢  ٩٨  

� m¸���¹��º��»��½¼���¾���¿��À���Á��Â����ÄÃ��
Å��Æ��Ç����È��É��l  

٣٤٧  ١٠٠  

�mA��B��DC��E��F���G�����IH���J���K��L�����NM��

O��P��Q�����������R��S��T��l  
٦٢١، ٥٧٣، ٥٧  ١٠٢  

� mU���V���W���X��Y��[Z��\���]��^��
_��l  

٣٤٠  ١٠٣  

�m|��}��~���_���`��ba���c���d��e����gf��h��i���j��
k��l  

١١٩  ١٠٦  

� ml��m���n��o��qp��r��s��t����vu���w��x��y��

z���{��l  
٢٣٣  ١٠٧  

�mA��B���C��D���E�����F��G��H����I����J��K���������������

L��M��N��O����������P��Q�������R��S��T��U����V��W���

X��l  
٢٣٧، ٢٣٦  ١١١  

�mY���Z��[��\��]����^��_���`��a���b��

c���d���e����f��hg��i����j���k���l��nm��p�o���q�������

r��l  
٢١٤  ١١٢  

�m`��a����b��c��d��e����f��g��h��ji���

k��l��m��n��o���p���q���r��ts����u��v��w��

x���y��l  
٣٦٣، ٣٦٢  ١١٤  

� mz��{��������|��}�����~��¡����¢���¤£���¥��¦٢٩٠  ��١١٥  
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§���¨��l  

� mg��h�������������i���j��k���l����m��n��o��p����q���

r����������s��t���u��v��w��yx��z�������� ����������{��|��}��

~��������������¡��l  
٥٠٩  ١٢٢  

�m´��µ���¶��¸��¹��º���»��¼���½��¾��¿��À��ÂÁ��

Ã���Ä����Å��Æ��ÈÇ��É��Ê��Ë�����Ì��Í��

Î��Ï��Ð���Ñ��Ò������������Ó���Ô���l  
٥٩٦، ٥٢٤، ٥١٠، ٣٠٥، ١٠٦  ١٢٤  

�mA���B����C��D��E��F���G��IH��J��K����L��M��

N��O���P��Q��R��S����T���VU���W��

X��Y���Z�����[��\��������]��^��_��l  
١٢٥  

٤٠٤-٤٠٣، ٣٩٨، ١٥٣، ١٥٢ ،
٤٩٩  

� m©��ª���«��¬���®�����¯���°��±��²��

³��´��µ���������¶���¹¸��º��»���¼���¾½��¿��

À���Á������Â��Ã��Ä��Å��Æ������������Ç��È��l  
٦٨٢، ٦٥٠  ١٣٠  

�mÉ���Ê��Ë��Ì��Í��Î��Ï��Ð��Ñ��Ò��Ó���l  ٦٩٢  ١٣١  

� m©��ª���«��¬���®�����¯���°��±��²��

³��´��µ���������¶���¹¸��º��»���¼���¾½��¿��

À����Á�����Â��Ã��Ä���Å��Æ������������Ç��È��É���Ê��

Ë��Ì���Í��Î��Ï��Ð���Ñ��Ò��Ó���l  

٦٠٤، ٤٨٧  ١٣١ - ١٣٠  

�mL���M��N��PO��Q���R����S��T���U��

V��W��X��Y�������������Z��[��\��]��^���

_��l  
٢٤٢  ١٣٣  

� m¢��£�����¤��¥��¦��§��

¨������©���ª��«���¬��¯®����°��

±��²��³��µ´��¶��¸��¹���º���l  
٣٨٤  ١٣٧  

�mO��Q�P�����R����S���T���U���V���W��X��Y��Z��

[���]\����^��_��������`��a���b�����c��d��fe���g���h��

i���j��k���l��nm��o�����p��q��������r��s���t���u���

v��w��l  

١٤٨  
٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٥-٤٥٤، ٤٠ ،

٤٨٤  

�mx��y��z��|{���}��~��_��`��a��l  ٤٤  ١٤٩  

�m£��¤��¥���¦��§��¨���©����ª���«���¬��l� ٤٤٠، ٢٦١  �١٦٢  

�m®��¯��±°��²��³��´��µ���¶������¸��l� ٤٤٠، ٢٦١  �١٦٣  
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�m£��¤��¥���¦��§���¨��©���ª���«��¬���®��¯���

±°��²��³���´��µ��¶������¸��l  
٤٤٠، ٢٦١  ١٦٣ - ١٦٢  

�m¹��º����»��¼��½��¾��¿��À������������ÂÁ��Ã��Ä��Å����Æ���Ç����

ÉÈ��Ê��Ë��Ì���Í���ÏÎ��Ð��Ñ��Ò��Ó������Ô��Õ��Ö���������×��

Ø���Ù��l  
٧١٠  ١٦٤  

  

c|� �

����  ���� ���  �	
���  

�mA��B��C���D��E�������F���G���H��I��J��K����L���M��

N��O��P��Q��R��S��T�������U��V��W���X��Y������������������

Z��\[��]���^���_��`���l  
١١٩  ٣ - ١  

�mQ��R��S��T�������U��V��W��X��Y������������������Z��\[���]��^��

_��`���l  
١٢٥  ٣  

�m`��a��cb��d��e�������������f��g���l  ١٨١، ١٧٧  ٧ ،  

�mA���B���C��D��E���F����G��H���I��J��K����L��
M��l  

٤٨٢  ٢٣  

�md��e��f��g��h��i���j��k��ml��n���o��
p���rq��s��t����u��v��w��x���y��l  

٦٠٣  ٢٦  

�m{��|����}���~�����¡��¢��£���¤��¦¥���§���¨��©����
ª���«��®¬��¯���°��±���²���³����´��µ��l  

٦٦٠، ٦٥٨، ٦٥٢  ٢٨  

�m¶����¸��¹��»º��¼��½��¾��¿���À���Á���
Â��Ã��ÅÄ���Æ���������Ç��È��É��l  

٦٦٠، ٦٥٢  ٢٩  

�m{��|����}���~�����¡��¢��£���¤��¦¥���§���¨��©����
ª���«���®¬��¯���°��±��²���³���´��µ��¶���¸��¹��

»º��¼��½��¾��¿��À���Á��Â���Ã��
ÅÄ��Æ���������Ç���È��É��l  

٦٥٢  ٢٩ - ٢٨  

�m���Ó��Ò��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê
��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Û��Úl   

٥٠٤  ٣٠  

�m�������|��{��z��y���x��w����v���u�� �t��s��r��� �q��p٦٦٠  ٣٣  
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�����k��j��i��h��g��f��e���� � � �d��c��� �b��a��`��_��~��}

��m��ll   

�m��v���u��t��s��r��� � � � � � �q��p��� �o��n��m
��{��z����������������y��x��wl   

٦٣٧  ٣٩  

�m� � � �©��¨��§����¦��¥���¤��£��¢�����ª
��³��²��±��°��¯®���¬��«l   

٥٣٦  ٤٢  

�m��Á��À��¿¾��½��¼��»���º��¹��¸��¶��µ��´
��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æ����� �Å��Ä��Ã��Â
��Û�� � � � � � � � � � � � � � � �Ú��Ù� �Ø��×��Ö��Õ� �Ô�� � ÓÒ��Ñ

Ül   

٥١٣، ٥٠٢، ٤٨٢  ٤٣  

�m��J�� � �I��H��G��F��E��D��C��B��A
��Kl   

١٧٧  ٥٢  

�m�v��� �u���_��~���}��|��{��z��y��x��w
��i��h���g��f��� � �e���d��c��b��a��`
��v��u��t��s��rq���p��o��n��ml��k��j

��wl   

٥٤  
٦٧٩، ٦٥٠، ٤٨٠، ٤٧٩، ٢٦٠ ،

٦٨١  

�m���À� �¿� � ¾½��¼� �»��º� �¹�� �¸��¶��µ
��Ì��Ë��Ê��É����È��Ç��Æ�������Å��Ä���Ã���Â��Á

�Ô��Ó��Ò��Ñ�����������Ð��ÏÎ���������Í����Õl   
٤٧٥، ٤٥٧  ٥٧  

�m����°��¯��®� � �¬��«��ª��©��� � �¨��§��¦� �¥

��³��²��±l   
٦٦١  ٨٠  

�m���°� �¯��®��¬��«�� �ª�� � � � � � � � � �©� �¨

�����¼� �»� � º¹� �¸� �¶� �µ� �´� � �³� � � ²� �±

���¾��½l   
٧٠٣  ٨٧  

�m��gf��e��d���c��b���a��`��_����^���� � �]��\��[��Z��Y
p��o���� � � �n��m��l��k��j��i��h���� � � ����w����� � � � �v��u��t��sr��q

��e��d��c��b��a��`�� � � �_��~�� }|��{��z�� yx
��g��fl   

٣٤٦، ٢٩٣، ١٧٦  ٨٩  

�m��É��È��Ç��Æ��������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿
��Ì��Ë��Êl   

٢٤٠  ٩٤  
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�m��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���A

��S��R���Q��P��O������������N��M��Ll   
٣٧٥  ٩٦  

�m� �®��¬���º��¹��¸¶��µ��´��³��²��±��°��¯

���Á� �À� �¿��¾��½��¼� � �»

��Å��Ä��Ã���Âl   
٥٨١  ١٢٩  

�m��X��W��V��U��T��S��R��Q�� �P

���c� � �b�� a`��_��^��]��\��[��Z�� � �Y

��e��dl   
٣٥٦  ١٤٥  

�m���µ�� �́�³��²±��°��¯��®��¬���«
��Ã���Â���Á��À��¿¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶

Ë��Ê��É���È��Ç���Æ�� ÅÄ����Ó��Ò�� ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì
���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ôl   

٥٠٤، ٣٩٣  ١٥٥  

�m��K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A
��YX�����������W��V���U��TS��R��Q��P��O��N��ML
��a� � `� � _� � ^� � � ]� � \� � � � [� � Z

��c��bl   

٧١٩، ٧١٧، ٧١٦، ٦٩٥، ١٩٧  ١٥٦  

�m��k� � j� � i� � h� � g� � f� � � e� � d
q� � p��o��n�� m���l����s�� �r

��{��z���y��x��w��v��u��t
��e� � d� � c� � ba� � � � � � � � � � � � `� � _� � ~� � }� � |
��o� � n� � ml� � k� � � � j� � � i� � � h� � g� � f

��q��pl   

٦٥٩، ٦٥٨  ١٥٧  

�m��K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A
��YX�����������W��V���U��TS��R��Q��P��O��N��ML
��a� � `� � _� � ^� � � ]� � \� � � � [� � Z

h� � g� � f� � � e� � d� � c� � b� ���j� � i
��q� � p� � o� � n� � m� � � l� � k

���y� � x� � w� � v� � u� � t� � s� � � r
��ba� � � � � � � � � � � � `� � _� � ~� � }� � |� � {� � z
��k� � � � j� � � i� � � h� � g� � f� � e� � d� � c

��q��p��o��n��mll   

٧٢٠-٧١٩  ١٥٧ - ١٥٦  
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�m��`� � �_��^��]��\� �[��Z� �Y� �X��W� �V
�����n� �m�� �l� �k� �j� � ih�� gf� �e� � dc��b��a

��s��r��q��p��ol   
٣٦٧، ٢٠٣  ١٧٢  

�m��`� � �_��^��]��\� �[��Z� �Y� �X��W� �V
�����n� �m�� �l� �k� �j� � ih�� gf� �e� � dc��b��a
��z��y� �x�� �w�� � � � � � �v� �u��t� �s��r��q��p��o
��e��d��c���b�� �a� �`��_~��}� �|��{

��j���i��h��g��fl   

٣٦٧  ١٧٤ - ١٧٢  

�m��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È
���Ól   

٥١٤، ٥٠٣، ٥٠٢  ١٧٨  

�m��K� � �J� �I� � HG��F��E� �D�� �C��B� �A

��Y��XW���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L

���b��a��`��_��^]��\��[�����������Zl   
٤٥٢، ٢٦٥، ٢٤١  ١٧٩  

�m��k��j��i���h��gf��el   ٢٢٦  ١٨٣  

�m��À��¿���¾��½��¼��»º��¹���¸��¶��µ��´l   ٥١٨  ١٨٦  

�m�LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A���O��������������N��M
���[�� � �Z� �Y� � � � �X� � WV��U��T� �S��R��Q��P

��_��^��]�������\l   
٢١٦  ١٨٨  

�m��v���u��t��s��r��q��p��ol   ٢٦٠  ١٩١  

  

d�|� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��f� �e� �d� �c� �b� �a� �`� � �_� �~� �}

���h��gl   
٢٦٤  ٥  

� m���J� � I� �H� �G� � FE� �D� �C� �B� �A
��P��O��NM��L��K��V��U��� TS��R�� �Q

��Y��X��Wl   
٤٤٧، ٤٤٦، ٢٦٣  ١٧  

�m��|��{��z��y����x��w��v��u��t��s��r��q٥٩٥  ٢٣ - ٢٢  
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�� �̈ �§� �¦� �¥� � � ¤£� �¢� � �¡� ��� �~� �}
��ª��©l   

�m��Ì��ËÊ��É�� �È��Ç��Æ��� � �Å� �Ä��Ã
���Ñ��Ð��Ï��Î��Íl   

٧٠٠  ٢٥  

�m��Ç��Æ������������Å��Ä��ÃÂ��Á�����À��¿��¾��½

��É��È���Êl   
٥٩٥  ٣٣  

�m��m���l��k��j��i��h��g��f���e
��x����w��v���ut��s��r��q��p��on
��c��b��a��`��_��~���}���|��{��z��y

��k��j��i���h��g��fe��dl   

٥٨٢، ٢٣٩  ٤٢  

�m��Z��Y� �X��W��V� �U� � �T�� � �S� � RQ�� � � �P� �O

��e��d���c���b��a`��_��^���]��\��[l   
٥٧٨  ٦٣  

�m�p��o��n���m��l���w��v��u��ts��r��q

��¤���£��¢��¡�����~��}��|{��z��y�����x

��ª��©��¨��§��¦¥l   
٥٤٠، ١٨٣  ٦٦  

  

|�e� �

����  ���� ���  �	
���  

� m���F� �E� �D� �C� �B� �A
��L��K��J��I��H��Gl   

٤٥٧  ١٤  

�m��e��d���c��b��a��`��_��^��]��\��[
��q��p��on���m��l��k��j��i��h��g��f

��t��s��rl   
٣١٠  ١٦  

�m��}��|���{��z��y��x��w��v��u

�� �̈ � �§��¦� � � � � � ¥� �¤��£� �¢� �¡� ��� �~

��²� �±��°� � �¯� � ®¬� �«� �ª� �©

��º��¹��¸�� �¶� �µ� �´� �³

���Ä��Ã�� ÂÁ��À��¿��¾��� ½¼��»

���Æ��Ål   

٢٦٤  ٤٠  
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�m��[���Z��Y��X��W��V��U��T����� � ��S��R
��d��c���b��a��`��_��^��]\

���j��i��h��g��f��el   
٥٥١-٥٥٠  ٤٢  

�m��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x
��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£l   

٢٢٠  ٤٦  

�m��b��a��`_��~��}��|�� �{��z�� � � �y��x��w��v

��e����d��cl   
٣٦٥، ١٩٧، ١٧٤  ٥١  

�m��e��d��c��b���a��`���� �_��~��}��|

��o��n��m���l������k��j���i��h��g��fl   
٤٠٨  ٥٩  

�m��`��_��������~��}��|��{��c��b��������al   ٢٦٤  ٨٢  

�m���Â��Á��À�� �¿��¾��½��¼��»��º¹��¸��¶��µ

��Ç��Æ��Å��Ä��Ãl   
٢١٦  ٨٥  

�m���J� � � �I� �H� �G� �F��E��D� �C��B� �A

��L��Kl   
٥٠٠  ٨٧  

�m��b� �a� �`��_��~�� � �}�� |{�� �z��y��x

��g������f���e��d��cl   
٢٢٠  ٩٦  

�m��G���F��E��D��C��B��A
�N��M��L��K��J��I��H�����Q��P��O
��[��Z��Y��X���WV��U��T����������S��Rl   

٢٢٠  ١٠٠  

�m�� �̀�_��~����}���|��{��z���y��x��w
���i��h���g��f��e��dc��b��al   

٢٦٣  ١٠٢  

�m��¯�� �®��¬��«��ª��©��¨��§� �¦
��»��º¹���¸��¶��µ��´��³��²±����°
��Å��Ä��Ã��ÂÁ���À��¿��¾��½��¼

�Ï��ÎÍ��Ì��Ë�� � � �Ê�� �É��ÈÇ��Æ���Ñ��Ð
���Ó��Òl   

٦٢  ١١١  

�m���j��i����h��g��f��e��d��� �c��b��a��`

��s��r��q��p��o����n��ml��kl   
٥٩٥، ٥١٨، ٥١٧، ٥٠٧  ١١٥  

�m��J� � � � � �I��H��G��F� �E� �D��C��B��A
�����V����U��T��S����R��Q��P��O��N��M��L��K

٤٤٥، ٢٦٤، ٢٦٣  ١١٨  



- ٧٦٨  - 

 

��a�� �̀���_��^��]�����\��[Z��Y��X��Wl   

�m��j��i���h��g��f��e��d��c��bl   ٥٣٩  ١١٩  

�m��^]�� �\��[��Z��Y��X��W��V��U��T� �S

��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_

��q� �p� �o��n� � �m� �l��k��j��i

��s��rl   

٦٢٥  ١٢٥ - ١٢٤  

�m��o��n���m��l��k��j��i��h��g

��s��r��q��pl  
٦٢٤، ٥٧٣  ١٢٥  

� �

|��f� �

����  ���� ���  �	
���  

�me��d����p��o��n��m��l��k�����j��i��h��g��f
��_� �~�� }|��{� �z� � � � � �y� � �x��w� �v� � ut��s� � rq

��e��d����c��ba��`l   
٣٦٠  ٣  

�m��r��q� �p��o�� � � � � � �n� � ml��k��j�� ih��g��f
��|��{��z�� yx�� �w��v��u��t��s
��¦��¥��������¤��£����¢���¡�����~��}l   

٥٧٧، ٥٧٦  ٤  

�m��j��i��h��g��f��e��d�����p��o��n��m��l��k
��_� �~�� }|��{� �z� � � � � �y� � �x��w� �v� � ut��s� � rq
��j��ih��g��f��e��d����c��ba��`
���w��v��u��t��s��r��q��p��o��������n��ml��k
��£�� � �¢�� �¡�����~� �}��|��{��z�� yx

��¦��¥��������¤l   

٧٢١  ٤ - ٣  

�m��±��°��¯��®��¬��«����ª��©��¨��§
� �¸� �¶� � µ´�� � � �³� �²��¾� � ½¼� � �»� �º� �¹
��Â��Á���À���¿l   

٥٩٤  ٥  

�m��`_��^��]��\��[���Z��Y��X

��h��g��f��e��d��c�����b��al   
٥١٨  ٩  



- ٧٦٩  - 

 

�m��z� �y� �x� �w� �v� � �u� �t� �s� �r

��¦� �¥��¤��£��¢� � ¡�� �~�� �}��|��{

��²��±��°��¯��®¬��«�����ª��©��¨��§

��³l   

٣١٠  ١٨  

�mÓ��Ò��������Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��

���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ôl   
٣٣٩  ٢٠  

�m��f���� � � �e��d�� � � � � � �c��b��a��`_��^��]��\��[��Z

��q��p��o����n��m��l��k��j��i��h��g
��~��}��|��{��z�� � �y�� xw��v��u��t��s��� � � � �r

��e��d�����c��b��a�� �̀�_l   

٤٤٦، ٢٦٤  ٢٢  

�m��Ý��Ü�� � � � � � �Û� �Ú�� �Ù� �Ø�� � �×��Ö� � �Õ� �Ô�� �Ó
Þl   

٦٩١، ٥١٤  ٢٥  

�m�� �́ �³��²��±��°��¯��®��� � � �¬��«��ª

���ÂÁ�� � � �À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸�� � �¶��µ

��É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ãl   
٣٦٠  ٣١  

�m��á���� �à��ß��Þ��� �Ý��Ü��Û�� � � � � � � � � �Ú��Ù��� � �Ø

âl   
٢٢٥، ١٧٣  ٣٣  

�m��W��V��U�� �T��S��R��Q��P� �O� �N

��Xl   
٦٩٢  ٤٤  

�m� �H��G��F��E��D��C��B��A��M���L��KJ��I
��Y��X��W���V��UT���S��R��QP��O��Nl   

١٣٢  ٥٤  

�m����|��{�����z��y��x��w����v��u��t��s��r
�� �̀��_��~��}l   

٨٩  ٥٧  

�m��j���i��h�� �g� �f��e�� �d��c�� � �b��a
kl   

٦٠٨  ٥٨  

�m����Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º
Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ���Ì��Ë��Ê���É��È����Ô

��â�� � � �á��à���ß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ
���å��ä�������������ãl   

٦١  
٣٣٩، ٣٣٣، ٣٢١، ١٨٢، ١٨١ ،

٣٦٦  

�m��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º٢٢٨، ٢٢٧  ٨٨  
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���Î��Í� �Ì��Ë� � ÊÉ��È� �Ç��Æ� �Å� � � � � �Ä
���Ø���×��Ö��Õ��Ô����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl   

�m� �H��G��F��E��D��C��B��A�����I
��L���K��Jl   

٢٢٨  ٨٩  

�m��r��q��p���o��n��m��l��kl   ٥٥٥  ٩١  

�m�����Ì� �Ë� � �Ê��É� �È� �Ç��Æ��Å��Ä��Ã
���Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Íl   

٥٦١، ٢٣٦  ٩٧ - ٩٦  

�m��b��a�� `_�� �^��]��\� �[� �Z��Y��X��W

��g��f��e��d��cl   
٣٨٤، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢١٤، ١٥٤  ٩٩  

�m� �]��\� �[� �Z��Y��X��W��b��a�� `_�� �^

��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c

��y��x��w��v��u��t��s��� �� � �r��q��po��n

��f��e��d��c���b��a��`��_��~}�����|��{��z

���gl   

٢٨٥  ١٠١ - ٩٩  

�m��c���b��a��`��_��~}�����|��{��z��y��x

���g��f��e��dl� �
٢٨٥  ١٠١  

�m� � �K��JI��� � � � �H��G��F��E��� � � �D��C��B��A��L
��Z��Y� � � XW��V� �U� �T� �S� �R�� QP��O� �N� � � �M

��\��[l   
١٦٤، ١٤٣  ١٠٧  

  

|�g�

����  ���� ���  �	
���  

�m���o��n���m���l���k��j��i��h��g�����������f��edl   ١٠٨  ١  

�m���L� �K� � �J� �I� �H� � � �G� �F��E� �D� �C� �B� �A
��S��R��Q��P������O��NMl   

٣٣٣، ١٩١  ٦  

�m� �Y� �X��W���V��U��T��\��[��Z
����f��e�� dc��b��a��`��_��^� � �]
�����q��p����o���n��m��l��k��j��i��h�����g

٥٨١  ٧  
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��t��s��rl   

�m��K����J��I����H��G��F��E��D��C��B��A

��X��W��� � �V��� � � �U��T�� SR��Q��P��ON��M��L

��[��Z��Yl   
٥٤٢  ٢٠  

�m�®��¬��� � � � � � � �«�� �ª��©��¨��§��¦��� � �¥��¤���� � � �£��¢���¯

��¶��µ�� �́�³��²���±°l   
٣٩٨، ١٥٣، ١٥٢  ٣٤  

�m��Ò�� � �Ñ��Ð��Ï��� � � � �Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��� � �Ç��Æ

��×��Ö������������Õ��Ô��Ól   
٥٥٥  ٣٦  

�m��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼

��Î����Í��Ì��Ë�����Ê��ÉÈ��Ç��Æl   
١٣٠  ٤٤  

�m��Ë������Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã

�Ð����Ï��Î��Í��Ì���Ô��Ó����Ò���Ñl   
٤٣٩  ٥٢  

�m����k��ji��h��g�����f��e��d���c��ba��`��_��^��]��\
��p�����o��n��m��ll   

٧٠٢، ٦٧٨  ٥٦  

�m���~��}�� |{��z��y��x�� �w

���f��e��d��c��b��a��`��_l   
٦٦١  ٨٥  

�m��k��j��i��h��gf����e��d��c��b
��z��y��x�� wv��u� �t��s��r��q��p�� �o��n��m��l

�|��{��l   
٧١٠، ٧٠٧، ٧٠٣  ١٠١  

�m���h�� � �g��f�� ed��c��b��a�� � � � � �`��_��~��}
��j��il   

٥٨٣  ١٠٢  

�m��È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã���Â��Á��À����¿��¾���½��¼
��Ì������Ë��Ê��Él   

١٦١  ١٠٧  

�m��Ø��×��Ö��Õ�� � �Ô��Ó�� �Ò��Ñ

���Ùl   
٦٩٢، ٥٩٥  ١١٧  
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|�h� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��}���|��{��z��y�����~l   ١١٩  ٢  

�m��ª��©��¨��§��¦������¥��¤��£��¢��¡

��²��±��°���¯��®��¬��«l   
١٢٠  ٣  

�m��h��gf��e��d��c��b��� � � �a��`�� _^��]��\

��r��q��p��o���n��ml�����k��j��il   
٥٩٤  ٢٤  

�m����u��t� � sr� �q� �p� � �o��n� �m��l

��¡�����~��� � �}��|��{z��y��� � �x��w��v

��¢l   
٢٩  ٤١  

�m� �n����x��wv��u��t��s��r��q��p��o
��a��`����_��~��}��|{��z��yl   

٢٣٨  ٥٦  

�m��Å����Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼
��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê�����É��È����Ç���Æ
��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô����� �Ó��Ò��Ñ

���Ûl   

٨٤  ٦٣ - ٦٢  

�m��e��d��c��b��a`�����_�����~���}��|��{��z
�� �j��i� �h��g� �f��s��r�� �q� � �p� �o��n�� ml��k

�����~��}��|��{� �z��y� �x��w� � � �v� �u��t
��®��¬�����«���ª��©��¨§����¦��¥��¤����������£��¢¡l   

٥٧٩، ٤٤٦، ٢٦٣  ١٠٠  

�m��Ç��� � � � � � � � � � � �Æ��Å�� ÄÃ��Â��Á��À��¿�� � � � � � �¾��½

��Ï��Î��� � �Í��Ì��Ë��Ê��É��È

���Õ��Ô������Ó��Ò��Ñ��Ðl   
٦٩  ١١١  

  

|�i� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��ut��s�� � � �r��q��p��o��n��m��l� �k��j١٥٠، ١٣٧  ٨  
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��z���y��x��w��vl   

�m����|��{z��� � �y��x�� � � � �w��v��u��t��s��r��q��p
��¬��«��ª��©��¨��� §¦��¥��¤��£��� � � �¢��¡������~��}

��¹��¸���¶��µ��´��³��²��±°��¯��®l   
٤٤٣، ٤٤٢، ٢٦٢  ١١  

�m� � �o��n��m��l��y� �x��w��v��u��t�� sr��q��p
��f� �e� �d��c��b��a� �`� � _~� �}� �|� � �{��z
�����r��q��� � � �p��o��n��m��l��k�� ji��h���g

��}��|��{��z��y��������x��w��v��u��tsl   

٥١٣، ٢٦٠، ٢٥٩  ١٦  

�m���Ò��Ñ���Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê��É��È����� �Ç��Æ���Å

��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ól   
٦٢١، ٥٧٣  ٢٧  

�mh�����t�� �s�� � � � � �r�� � �q��p��o���� �n��m��l��k��j��i
��b��a��`�� �_��~��}��|��{z���� �y��x��w��vu
��n��m��l���� � � � � � �k��j��i��h��gf��� �e��d��c
��}�� � �|� �{� � � �z� � yx� �w� � �v� �u��t��s��r��q�� �p� �o

�����~l   

٢٣٣  ٣١  

�m��¾� �½��¼� � �»�� º¹��¸� �¶�� � � � � � � � �µ� �´�� �³�� �²� �±
��À¿��Î��Í��ÌË��Ê�����É���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á

��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ���Ó��Ò��Ñ������ � � � � �Ð��Ï
��Ýl   

٧١١  ٣٣  

�m��c��b�� a`��_�� �^�� �]��\��[��Z
��s���r��qp��o��n��m��l��k���j�����i��h��gf����� �e��d

���v��u��tl   
٢٨٥  ٣٦  

�m�������w��v�� ut��s��r��q��p��o��n��m���l
���¤��£��¢��¡���~���}��|��{��z��y��xl   

٢٠٨  ٣٨  

�m���¯��®��¬��«��ª©��¨��§��¦��¥l   ٣٩  
١٩١، ١٨٧،  ١٧٨-١٧٧، ١٤٦ ،

،  ٢٠٨صفحة)٣(، حاشية٢٠٨
٣٧٣، ٣٣٠،  ٣٢٧  

�m�������w��v�� ut��s��r��q��p��o��n��m���l
��¦��¥���¤��£��¢��¡���~���}��|��{��z��y��x

���¯��®��¬��«��ª©��¨��§l   
٢٠٧  ٣٩ - ٣٨  
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�m����������Þ��Ý��Ü���Û���ÚÙ�����Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò
���æ������å��ä��ã����â���á��àßl  

٥٤٨، ٥٢٩  ٤٢  

  

|�j� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��[� � �Z��Y� �X��W��V��U��T�� SR
���c��b��a��`��_��^��]��\l   

٥٨٠، ٥٧٧  ١  

� m���n� � ml� �k� �j� �i��h� �g� �f� �e� �d
r��q��p��o����sl   

٢٤٦  ٢  

�m��p��on��m��l��k��j��i��h���g��f
��{���z��y��x��wv��u��t��s��r���ql   

٢٣٠، ١١٣، ٧٤  ٤  

�m����u� �t� �s��r�� �q��p� �o��n� � �m�� �l� �k��j

��w��vl   
٥٨٥  ٨  

�m��¿��¾��½������� � �¼��»���º¹������ � �� � �¸��¶��µ

���Í��Ì��Ë��ÊÉ��È��Ç��Æ���Å�����Ä��ÃÂ����Á��À

Ï��Î������K���J��IH��G��F��E��D��C����B��A

��P��O����N��M��Ll   

٧٠٤  ١٩ - ١٨  

�m��L���K���J��IH��G��F��E��D��C����B��A

��P��O����N��Ml   
٧٠٤  ١٩  

�m��e� � �d� �c� �b� �a� �`� �_��^� �]

��p� �o� �n� � �m� � lk��j� �i�� hg��f

ql   
٦٢٢، ٥٧٣، ٣٨٤، ١٥٧  ٢٧  

�m� � � � � �z� �y� �x��w��v��u��t� �s� �r��}��|��{

��_��~l   
٦٠٨  ٢٨  

�m��]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S

��`��_��^l   
٢٦٤  ٣٥  

�m��½���¼��»��º¹��¸��¶��µ��´��³

��¾l   
٤٤٨، ٢٦٤، ٩٨  ٤٠  
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|�k� �

����  ���� ���  �	
���  

�m���n��m���l��k������j��i��h��gl   ٣٣٣  ٩  

�m��}��|��{��z��y��x��w��� � � �v��u��t

���~l   
٣٩  

، ٤٣٧، ٢٨٧صفحة) ١(شيةحا
٤٨٢، ٤٨١، ٤٦٠  

�m��h��g���f��e��dc��b��al   ١٣٣، ٣٢  ٦٠  

�m��»��º��¹� �¸� � �¶� �µ� �´� �³� �²
¼l   

٣٠  ٦٦  

�m��_��~��}��|��{��z���y����� � � � � �x��w
��i� �h��g� �f� � �e� �d� �c� �b� � �a� �`
���t��s�������������r��q��p��o��n��m��l���k���j

���{� �z��y��x��w��v��u�������~�� }|
��¦��¥��¤��£��¢¡l   

٥٨٤، ٢٧٨  ٨٥ - ٨٠  

�m��¬��«��ª���©��¨��§l   ٥٧٦  ٨٦  

  

|��l� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��[��Z��Y��XW��V�����������U��T��Sl   ٤٢٠  ١٧  

�m��b���a��`��_��~��}|���{��zl   ٥٠٠  ٢١  

�m���������À��¿¾��½��¼���»�� �º��¹��¸�� � � � �¶��µ��´

� �Ã� �Â� �Á��Ë��Ê��É��È� � �Ç��Æ� � ÅÄ

��Í��Ìl   
٧٠٤  ٣٣   

�m��L�� �K��J��I��H��G� �F��E�� �D� �C��B��A
��Y��X��� �� � � � � � � � � �W��VU��T��S���R��Q��P��O�����N��M

��c���b��a��`��_��^��]��\[��Zl   
٤٦١  ٣٥  

�m��m���l� �k��j��i��h��g��f� �e��d
��yx��w��v���u��t��s��r��q��p��on

٤٤١-٤٤٠، ٢٢٨  ٣٦  



- ٧٧٦  - 

 

� � �~� �}��|��{� �z�� � � � � ���a��`��_
bl   

�m��p�� �o��n��ml��k��j��i��h��g���f��e��d��c
���r��ql   

٥١٨  ٣٧  

�m��³�� �²�� � � � �±��°��¯��®��¬��«��ª��©
��µ��´l   

٧٢١  ٣٩  

�m��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó�� ÒÑ��Ð�� � �Ï�� �Î��Í��Ì
���ä��ã��â��á��à��ß��Þ����Ý�����������Ü��Û���Ú��Ù

FE��DC��B��A����I��H��Gl   
٢٤  ٥٥ - ٥٣  

�m��ÜÛ� �Ú��Ù� � �Ø� �×� �Ö� �Õ��Ô� �Ó� �Ò

���á��à��ß��Þ��Ýl   
٥٨٠  ٦٤  

�m��e��d���c��b��a��`��_��^��]��\

��m��l���k���j��i��h��g��f

��u��t��s�� �r��q� � � � � � � �p�� on

vl   

٤١٧  ٨١  

�m��Z��Y��XW��V��U��T��S����� �� ��� ���R��Q��P��O
�b��a��`��_��^]���\��[����e��d��c

��i��h��g��fl   
١١٨  ٨٩  

�m��r��q� �p��o�� �n� �m� �l� �k� �j
��z��y�� xw� �v�� �u��t� �s

��|���{l   
٢٤١  ٩٠  

�m��Â�� �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹
���Ë��Ê�����������������É��È���Ç��ÆÅ��Ä��Ãl   

٤٨٤، ٢١٨  ٩٣  

�m��Ê�� � � �É��È��Ç��Æ� �Å��Ä��Ã��Â

���Ï��Î��Í��Ì��Ël   
٣٦٣، ٣٦٢  ١٠٢  

�m��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã�� �Â��Á��À��¿��¾��½��¼
���Ì��Ë��Ê�����������Él   

٦٢٥  ١١٨  

  

  



- ٧٧٧  - 

 

|�m� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��y��� �x��w��v��u��t��s��r�� � �q��p

��}��|��{��zl   
٤  

١٣٤، ١٣١، ١٣٠، ٢٩  
  ٣٣٠، ١٥٤، ١٤٥صفحة)٢(حاشية

�m���y��x���w��v��u��ts��r��q��p���o���n

�|��{��z���¥���¤��£��¢��¡�������������������~��}l   
٣٢٤  ١٤ - ١٣  

�m��´��³��²±���°��¯��®��¬��«ª��©��¨��§��¦

��À��¿�����¾��½��¼��������»��º��¹¸��¶��µl   
٦٥٩، ٦٥٥، ٦٥٠، ٣٧٩  ١٥  

�m��q����� �p��on��m����l��k��j��i��h��g��f

��|��{��z���y��x��w��v���u��t��s��r

��¢��¡������~��}l   
٢٣  

١٣٤،  ١٣١، ١٣٠، ٣٨، ٢٩ 
، ١٤٦، ١٤٥صفحة )١(حاشية

٦٧٧، ٤٠٩  

�m��g�� �f��� � � � � � � � �e�� � � �d�� cb��a��`�� � �_��^��]��\
��i��hl   

٣٣  ٣٠  

�m��c��b���a��`������_�����~��}|��{��zl   ٦٥٣  ٣٢  

�m���é��è��ç��æ��å�����������ä��ã��âl   ٦٧٧، ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٢، ٢٢٠  ٣٨  

�m�C���B��A���N��� � �M��L��K��J��I��HG��F��E��D
��T��S��R��Q��P��Ol   

٦٥٥  ٣٩  

�m��n��m��l��k��j�� ih��g��f��e�� � �d���c� �b
��y��x��w�������v���u��ts��r��q���p��ol   

٣٥٠-٣٤٩  ٤٤  

�m��¤��£��¢� �¡�����~��}��|���{��z
��²±����°��¯��®��¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥

��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��¾���½��¼l   
١٢٠  ٤٦ - ٤٥  

�m��Ô� � � � �Ó��Ò� �Ñ� �Ð��Ï� �Î� �Í��Ì� �Ë

���Þ��Ý��Ü��Û��Ú�����������Ù��Ø×��Ö��Õl   
٣٣٠  ٥٨  

�m��L��� KJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��X��W���V����U��T��S��RQ��P��O��N��Ml   
٥٩٥  ٥٩  

�m����z��y��x� �w� � vu�� �t� �s��r��q
��¢��¡�����~��}���|��{l   

٧٠٥  ٧١  



- ٧٧٨  - 

 

�m��®�� � �¬��«��ª��©� �¨��§�� �¦��¥� � � � � �¤��£
¯l   

٥١٨  ٧٢  

�m���g� � fe��d��c��b��a� �`��_��^�� �]

��l��k��������j����i��hl   
٥٨١  ٧٨  

�m��¾��½��¼��»�� � �º��¹���¸��¶��µ��´��³��²��±

��Á��À��¿l   
٥٠٠  ٩٤  

�m��ON��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A
�V��U��T��S��R��Q��P����[Z��Y��XW

��������d� �c� �b��a� � �`� �_� �^��]� �\
��n��m��l��k� �j�� �i�� � � � � � � �h� �g� �f��e

ol   

٥٨٩  ٩٨ - ٩٧  

�m��j���i����� �� � �h��g��f��e������ ��d��c��b��a
o��n��m��l��kl� �

٥٨٩  ٩٨  

�m���U��T��S��R��Q����P��O����N��M��Ll   ٣٦٤  ١٠٦  

�m|���{�� �z��y���x��� � �w��v��u��t��s����¡�����~��}
���ª��©��¨��§¦�����������������¥��¤��£��¢l   

٢٤٢  ١١١  

  

|����n� �

����  ���� ���  �	
���  

�m���j��i��h�� � �g��f��e��d��c��b� �a���`

��kl   
٥٧٧  ٧  

�m��¡�����~��}��|���{��z��y��x��wl   ٣١٠  ١٢  

�m��_��^���]�����������\��[�����Z��Y��X��W��V��U
d��c��b��a��`����ml��k��j��i��hg���f��e

��z��y�� � � � � �x� �w��v� �u���t��sr��q��p��o��n
{l   

٥١٨  ١٧  

�m��vu��t��s��r��q��p��o��n���m�� �l��k��j

��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��y� � �x��w
٢٢٥  ٢٤ - ٢٣  



- ٧٧٩  - 

 

��¥���¤l   

�m��o�����n��ml��k���j��i��h��g��fe��d��c��b

z��y��x��w��v���ut��s��r��q��p��������

��b��a��`��_�����~��}|��{l   
٥٤١، ٥٠٠، ٢٨٦، ٢٧٧  ٢٩  

�m��c��b��a`��_��~��}��|��{��z��y��x��w������v��u

��i��h��g��f��e���dl   
٢٣١، ٢٢٦  ٣٩  

�m��v��u��t��s��r�����q��p����o��n

��a`��_� � � � � �~� �}� �|��{� �z� � �y��x� �w

��k��j��i���h��g��fe���d��c��bl   
٧١١، ٧٠٥، ٧٠٣، ٦٩٧، ٣٢٥  ٤٩  

�m���[��Z��Y��X��W���V����U��T���S��R��Q

��d��c��b��a����`��_���^��]��\l   
٥٠١  ٥٥  

�m�����l��k��j��� � � � � � � � � �i��h��g��f��e��d���c
��t��s��r�������q��p��o��n��ml   

١٦٢  ٧٩  

�m����������������µ��´��� �³��²��±�� �°��¯��®�� � � � � �¬��«
�¼��»��º��¹��¸��¶���À��¿������ � � � �¾��½

��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��ÊÉ��È���Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â����� �� �� �����Á
��Ò��Ñ��Ðl   

١٦٢  ٨٢  

�m��k��j��i����� � � �h��g���f��e��d���c��b��a

��r��q���p����o��n��m��ll   
٥٢٩  ١٠١ - ١٠٠  

�m��q�� �p��� �o� �n��m��l��k��j� �i��� � � � � �h��g

rl   
٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤٢، ٥٢٩  ١٠١  

m���Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ã

��Õ��Ô�������Ó��Ò��������Ñl   
٣٦١  ١٠٩  

  

  

|���o� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��_� � �^� �]� �\� �[��Z� � YX��W�� �V� �U٢٧٨  ٢٧  



- ٧٨٠  - 

 

`l   

�m��¼��»��º��¹��¸����� �¶���µ´��³²��±��°��¯��®����� �� � �� � �¬��«����������½

��¿��¾l   
٦٩٧  ٣٥  

�m��°����¯�� � �®��¬��«��ª���©��¨��§��¦��¥

��²��±l   
٧٠٧، ٧٠٥  ٦٠  

�m��I���H��G��F��E��D��C��B��Al   ٣٣٨  ٧٧  

�m��I� � �H� �G� �F��E� �D��C��B��A
��Q��P����O��N��M����L��K��Jl   

٣٣٨  ٧٨ - ٧٧  

�m��Q��P����O��N��M����L��K��Jl   ٣٣٨  ٧٨  

�m��T���SR��\��[��Z��Y��X��W��V��Ul   ٣٣٨  ٧٩  

�m��¨��§��¦��¥���¤l   ٢٧٨  ٨٩  

  

p�����|� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��}��|��{��z�����yl   ٨٤  ٥  

�m��\� �[� �Z� � � � �Y� �X��W�� �V� � �U��T��S

]l   
٧٢١  ١٥  

�m����k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a��`
�w��v��u��t��s��rq��p��o���n��� � � � � � � �m��l��� ���x
���e��d��c��b��a���`��_��~��}��|��{���zyl   

٣٢  ٤٠  

�m��¡����������~�����}��|���{��z������y��xl   ٥٨١، ٦٦  ٤٤  

�m� � �ï��î��� � � �í��ì��ë��ê��H� � GF��E��D��C��B��A

���M��L��K��J��Il   
٣٢٥  ٥٢ - ٥١  

�m���M��L��K��J��I��H��GF��E��D��C��B��Al   ٣٥٩، ٣٣٠، ٣٢٥، ١٩٢  ٥٢  

�m��°��¯��®��¬«��ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£��¢

��¹������¸��¶���µ��´��³��²±l   
٣٠  ٧٢  



- ٧٨١  - 

 

�m�����~��}���������|��{��z��y��x��w��vl   ٢٢٠  ٨٤  

�m��Ó���Ò��Ñ��Ð���Ï��Î����Í���Ì��Ë��� � �Ê��É

��Ôl   
٧٠٨، ٧٠٧، ٧٠٥، ٦٩٠  ١١٢  

�m��L���K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A

��Q��P��ON��M��T��S��Rl   
٢٩  ١١٤  

�m��}��|��{���z��y��x��w��v��u

���¦��¥��¤��£��¢��¡���~l   
٣٧٧  ١٢١  

�m���Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â

��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Î��Íl   
٦٨٢، ٦٥١، ٦٥٠، ٢٧٥  ١٣٤  

  

|�q� �

����  ���� ���  �	
���  

�m�������²�� � � �±� �°� � �̄ � � �®��¬��«��ª��©�� �¨��§
³������Á��À��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��µ����´

��Æ��Å��Ä��Ã��Âl   
٦٢٣، ٦٢٢، ٢٧٥  ٢٣ - ٢١  

�m��½��� � � � � � � � � � �¼��»��º��¹��¸¶��µ��� �´��³��� � � � �²��� � �±��°
��¿��¾l   

٣١٣  ٢٢  

�m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl   ٢٣  
٥٧١، ٥٦٩، ٤٨٦، ٢٧٠، ١٥٧ ،
٦٢٣، ٦٢٢، ٦٠٤، ٥٧٣، ٥٧٢  

�mZ����d�� cb��a�� �̀ �_��^��� � � �]��\��� � � �[

���o���n� �m�� lk� �j��i��h��g��f���e

��pl   
٧١٠، ٦٩٨  ٤٧  

�m���¯��®��¬��«���ª�����������©��¨��§l   ٣٥٠، ٢٢٢  ٦٩  

�m��H���G��F��E��D��C��B��A

��Q��P���O��N��ML��K��J��Il   
٤١٨  ٧٣  

�m��X� �W� � � � � �V� �U� �T� �S� �R� � � � � � Q� �P��O

[���Z��Y����c��ba�� �`� � �_� � �̂ �]���\

���l��k��j��i�����h��g���f��e����dl   
٦١١  ٨٤ - ٨٣  
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�m��¼��»� �º�� � �¹��¸� �¶� �µ�� � � �´� �³

½l   
١٥٤  ١٠١  

�m��u�� � � � �t��s�� � � �r� �q��p� � � � � � �o��n� �m��l

��x��w��vl   
٣٥٥، ٣٣١، ١٩٢  ١٠٥  

�m��e�������d��c���������b��a��`l   ٦٠٨  ١٠٧  

  

  

|��r� �

����  ���� ���  �	
���  

�m���z��y��x��w���v��u����t��s��r��q���� � � � � �p

��{l   
٣٥٥  ٤  

�m�����h���� � � � � � � �g��f���e���d��c���� �b��a����`��_��^����]��\
��w��v��ut��s���r���q��po��n��m���� � � � �l��k��j��i
����c���b��a��`��_��~��}���|��{����z��y����x

��e��dl   

٦٩٨  ١٠ - ٨  

�m|�����e��d����c���b��a��`��_��~��}l   ٦٩٨  ١٠  

�m��£��¢��¡������~��}��|

��¥��¤l   
١٣٠  ٢٩  

�m��w�� v�� u�� t�� � s�� r��q�� p��o��n
��c���b��a`��_���~��}��|��{z��y��x

��dl   
٥٩٤  ٣٤  

�m��ÁÀ� � ¿�� ¾� � ½� � � � ¼� � »� � º� � ¹� � � � � � � � � � � � � � � � � ¸� � ¶
��Ë� � ÊÉ� � È� � Ç� � Æ� � � � � � � Å� � Ä� � Ã� � Â

��Í��Ìl   
٢٧٦  ٣٧  

�m���É��È��Ç��Æ�� ÅÄ��Ã��Â�� � � � �Á��À� �¿� �¾

���Ë��Êl   
٥٨٦  ٦٤  

�m���~��}���|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r��q

��¦���¥��¤��£��¢�������¡l   
٣٦٦، ٣٣٠، ٣٢١، ٣٠٤، ١٨٦  ٧٠  



- ٧٨٣  - 

 

�m��}���|���{��z��y��x��wv��u��t��s��r
��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦¥��¤��£��¢¡������~

±��°��¯��®����¹��¸¶��µ��´��³���²
���Ä��� � �Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���� �¼��»��º

���Æ���Ål   

٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٠٠، ٢٨٦  ٧٨  

  

|��s� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��a��`��_��^]��\����������[��Z��YX��������W��V���U��T
���bl   

٦٩٩  ٦٢  

�m��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c
��ql   

٢٩٧  ٦٣  

�m��¬��«ª��©��¨��§��¦���¥����¤��£��¢��¡�������~
�� �̧�¶��µ��´��³����� � � � �²���±��°��¯��®
��Á��À��¿�� ¾½��¼��»���º��¹

��Æ��Å��Ä���Ã��Âl   

٦٧٦  ٧١ - ٦٩  

�m��I��H��G��F��E����D��C��B��Al   ٢٧٦  ١٠٥  

�m��a��`��_��~��}��|��{��z��yl   ٣٧٧  ١١١  

�m�¦��¥��¤���£��¢��¡�����~���§l   ٦٠٧، ٥٨٦  ١١٥  

�m��§� �¦��¥� �¤� � �£��¢� �¡���� �~
�� �́�³��²��±�� � � � � �°�� � � �¯��� �®�� ¬«��ª��©��¨

��µl   
٢٨٣  ١١٦ - ١١٥  

�m�� �́�³��²��±�������°�����¯����®��¬«��ª��©��¨
��µl   

٦٠٧  ١١٦  
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|��t� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��Al   ٢٤٠  ١  

�m��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼l   ٦٥٥، ٥٧٦  ١٨  

�m��n��m��l��k����� ��j�������� ��� �������i���h��g��f
��{��z��yx��w��v��u��t���s��r��q��p����o

���}��|l   
٨٢  ٣٩  

�m����[���Z��Y��X��W���� � �V��U��T��SR��Q��P����� � � � � �O��N��M
�i���hg��f��e��d��cb��a�������`��_��^��]��\�����l��k��j

��o��n���ml   
٣٨٤  ٤٥  

�m��Â�� �Á�� � � �À��¿��¾�� � �½��¼�� � �»��º��¹�� � � � � � � �¸��¶
��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä����Ãl   

٦٢٩  ٥١  

�m��d� �c��b���a�� �`��_�� � �^��]� �\
��m��l� �k��j��i� �h�� � �g��f�� �e
�����x� � �w�� vu� �t� �s� �r� �q�� �p� �o� � � � �n
��b��a��`�� �_��~��}�� |{�� � � � �z� �y��c

���dl   

٤٠٩  ٥٥  

  

|��u� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��»��º��¹���¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯

���Ã���Â����Á�����À��¿��¾����½��¼l   
٣٠٠، ٣٢  ٢  

�m��¿� �¾��½�� �¼��»� �º��¹� �¸��¶�� � � � � �µ� � �´��³

��Å��Ä��Ã��Â�������Á��Àl   
٥٨٣  ١٠  

�m�s��r��q��p��o��n��� � � � � � � � � � � �m��l��k��j���u��t

��~� �}� �|� � �{��z� �y� �x�� � � � �w��v

�l   
١٧٣  ١٨  



- ٧٨٥  - 

 

�m���¾��½��¼��»º��¹��¸��¶��µ��´�� �³
��À��¿l   

٤٤٩، ٢٦٤  ٣١  

�m��Ë��ÊÉ����È��Ç��Æ��Å��Ä��� � � � � � �Ã��Â��Á
���Ò��Ñ��Ð��ÏÎ��Í��Ìl   

٣٦٤  ٣٢  

�m��ML�����K��J���I��HG��F��E��D��C��B��A

��R��Q��P��O��Nl   
١٢٠  ٤٤  

�m� �w� �v�� �̀ � � �_� � ~}��|� �{� �z� �y� �x

��d��c��b��al   
٣٦٤  ٤٨  

�m��¿�� � � � � � � � � � � �¾��½� � ¼»��º�� � �¹� �¸� �¶��µ� �´

���Â��Á��Àl   
٣٧٩  ٧٧  

  

|�v� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��]������\��[��Z��YX��W������ �V��U��T��S��R
���`������_�����������^l   

٨٤  ٦٣  

�m��Æ��Å��Ä��Ã��Âl   ١٦٢  ٨٠  

�m�Ì���Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��Íl   ٦٩٥  ٨٢  

�m��u���t���s��r��q��po��n���m��l��k��j��il   ٢٧٤، ٢٧٣  ١٦٦  

�m��n��m��l��k���� �j�� � � �i��h��g��f��e��d��c

��r��q��p��ol   
٣٦٣، ٣٦٢  ١٩٤ - ١٩٢  

�m��T��S��R��Q��Pl   ٧٠٤  ٢٠٩  

  

  

|��w� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��p����o��n��m������t���s��r��ql   ٥٩٦  ٦  



- ٧٨٦  - 

 

�m� � �ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��B��A

��L��K����� � � � �J���� � � � � � � � � � �I��H��GF��E��D��C

��Ml   
٤٣٥  ١٤ - ١٣  

�m��J�� �I��H��G��F� �E��D��� �C��B�� � �A

��L��Kl   
٢٠٦  ٢٣  

�m��Z����Y��X��W����V��U��T���Sl   ٣٢  ٥٧  

�my�� � � � � �x� �w� �v��u��t��s��r��q��
��c� �b� � �a� �`��_� �~� �}� �|� �{� �z

���n��m������l��k��j��ih��g��f��edl   
٤٥٧  ٦٠  

�m��°��¯��®�� � � �¬� �«� � � � � � �ª��©��¨
��¼��»��º��¹��¸¶��µ����´��³²��±l � �

١٦  ٦٢  

�m��d�� � � � �c��b�� a`�� �_��^��]��\��[��Z�� � �Y���X��W

��f��el   
٣٤١، ٣٤٠  ٦٥  

�m��Ò��Ñ��Ð��Ï�������Î�����Í��Ì���Ö��Õ������Ô��Ól   ٣٦٦، ٣٣٣  ٧٥  

�m��O��N�����M��L��KJ�������I��H��G��Fl   ٢٩  ٧٨  

�m��d��c��b��a������`��_��^��]��\��[��Z��Yl   ٥٠٠  ٨٠  

�m��ª��©���¨��§��¦��¥��¤���£��¢l   ٧٠٨  ٨٥  

  

|���x� �

���� ��  ���� ���  �	
���  

�m��p������ ��o��nm��l��k���j��i��h��g

�s��r��q����u��tl   
٦٣٣  ٨  

�m��W��V��U��T�����S��R��Q��P��O��N��M

��e��d��c��b��a��`��_���^]���\��[��Z��Y��X

��s��r�� qp��o�� �n� �m��l�� kj��i�� � �h��g��f

��v������u��tl   

٣٠  ١٥  

�m��£��¢��¡����� �~��}|��{��� � � � � �z��y٤٣٩  ٢٦  



- ٧٨٧  - 

 

��¥�������¤l   

�m�Ò��Ñ��Ð���� � �Ï��Î��ÍÌ����Ë��Ê��É���ÔÓ

���Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õl   
٣٠  ٢٨  

�m��¥� � � � � �¤� �£� � ¢¡� ��� �~��}� �|
��§��¦l   

٤٤٩، ٤١٨  ٤١  

�m��¾��½��¼� �»� �º� �¹��¸�� � �¶��µ
���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À������¿l   

٢٤١  ٤٣  

�m��a��`�����_��~��}��|��{��z��y��x

��j��i��h����g��f��e��d����c��bl   
٦٨٣، ٦٥٩  ٤٧  

�m�c��b��a��`��_���k��j�� ih��g��f��e�� � � � � �d

��m��ll   
٥١٧، ٥٠٩  ٥٦  

�m��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â����������Á��À

���Õ��Ô��Ó���Ò�����Ñ��Ð��Ï����Î��ÍÌl   
٥٩٥  ٥٩  

�m��¼���»��º¹��¸��¶��µ��´³��²��±��°���¯
��À��¿��¾���½l   

٣٩٣، ١٦١  ٦٨  

�m�M��L��K��J��I��H��GF�����E��D��C������B��A����O��N

��\� � � �[��Z� � � YX�� � � � � � �W��V��U��T�� � � � �S� �R� �Q��P

��_��^��]l   
٤٨٢  ٧٨  

  

|�y� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��~��}�����|����{��z��y��x��w��v��u��t��s

��«��ª��©��¨������§��¦��¥��¤£��¢��¡���

��¹��¸��¶��µ��´³��²��±���°��¯��®��¬

Â��Á��À��¿��¾��½���¼����� � � � �»��º��Ç����� � � �Æ��Å���� � � �Ä��Ã

���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É���Èl   

٦١٠  ٦ - ٢  

�m��©��¨�� � � � �§� �¦� �¥�� ¤£� �¢� �¡� ��� �~

��«��ªl� �
٣١٠  ٣  



- ٧٨٨  - 

 

�m���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É���Èl   ٦٣١، ٥٧٤  ٦  

�m��u���t��s��r��q��p��ol   ٣١٠  ١١  

�mÃ���Â��Á���À��¿��¾����� �½��¼��»��º����� � � ���Ä

���Ê��É��È��Ç��Æ��Ål   
٨١  ١٤  

� m��¯� � �®� �¬� �«� �ª� �©� �¨
��º��¹��� � � � � � � � �¸��¶��µ���� � � � � � � � � � �´��³��²±��°

��Â��������Á��À��¿���¾��½��¼��»l   
٦٦١  ٢٩  

� m��µ́ � �³� �²� � � � �±� �°� �¯� �®

��¾� �½��¼� �»��º�� �¹�� �̧ �¶

���À��¿l   
٤٣٥  ٣٨  

�m� �°��¯®��¬���«��ª��©��¨��§��¦��±

��¸��¶���µ��´��³��²l   
١٢٥، ٨٩  ٥١  

  

|��z� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��±��°¯��®��¬���«��ª��©��¨§�������¦��¥��¤

�������������¼��»��º��¹��¸��¶��µ´����³��²

��¿��¾��½l   
٢٠٣  ٣٠  

�m��w��v��u���t��s��r��q��p��o��n��m
��¡�������~��}��|��{��zy��xl   

٧٢٤  ٤٧  

�m��i��h��g���s��r��q��p��o��n��m��l��k���j
���a����� � � �`��_��~}��|��{��zy��x����w���v��u��t

���bl   
١٦١  ٥٤  

  

|�{� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��É��ÈÇ��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À����¿��¾��½٣٠٤  ٣٤  



- ٧٨٩  - 

 

������×� � ÖÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�� � ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê

���Û��Ú��Ù��Øl   

  

|�|� �

���� ��  ��� ����  �	
���  

�m��K�����J��I��H���G��F��E��D��Cl   ٣٦٣  ٢  

�m�����������f��e��d� � � � �c�� �b�� �a� � �`��� �_��~�� � �}�� � � � � �|��{

��l��k��j��i��h��gl   
٣٦٠، ٣٧  ٥  

�m���\����[�����Z��Y���X��W��V���������������U��T��S��R
���b��a��`���_��^��]l   

٥٦٧، ٣٨٤، ٢٢٠، ١٥٤، ١٤٠  ١٣  

�mp����|���� � � � � � � � �{��z���y���� � �x��w��v��u��t��s��r��q
��}l   

٤٧٥  ١٧  

  

|��}� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��L�� � �K� �J�� IH��G� �F��E� �D��C��B��A
��U��T��S��R��QP��O��N��Ml   

٣٠  ٢٣  

�m��^���]��\��[��Z��Y��X��W���V
��g��f��e����������d��c��b��a`��_l   

٣٧٩  ٢٤  

�m�� � � �B��A������M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��C
��Z��Y�����X��W����V��U��T��S��R��QP��O��Nl   

٦٢٩  ٣٦  

�m��|�� �{� �z��y��xw� �v��u��t��s��r��q��p�� � � � � �o��n
��§��¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}l   

١٣٨، ٣٨  ٣٨  

�m����� �~��}��|��{��z��y��x��w��v��u
�«��ª� � �©��¨��§��¦�� ¥¤�� � �£� �¢��¡����¬

��¯��®l   
١  ٧١ - ٧٠  



- ٧٩٠  - 

 

  

|�~� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��s��r��q��p��o���nm��l��k�����j��i��h
��`� �_��~� �}� �|��{� �z�� � �y��x� �w�� �v� � ut
��j��i��h��g�����f��e���d���c��b���al   

٣٣٣  ٣  

�m����`��_��~}��|��{��z���yx��w��v��u��t��s
��b��al   

٣٥٠  ١٠  

�mÎ� � �Í��Ì� �Ë��Ê� ���Ô��Ó�� �Ò� � �Ñ� �Ð� �Ï
��á���à��ß������Þ���Ý��Ü����Û����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ

���æ��å��ä��ã���âl   
١٤٦، ٣٨  ١٤  

�m�����V��U��T��S��R�� QP��O�� �N�� �M�� �L�� �K� �J
��\��[��Z�����Y��XWl   

٨١  ٥٠  

  

|�� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o
�����~��}��|{��z��yª��©��¨����§��¦��¥����¤��£¢��¡l   

٣٨٤  ١  

�m��Ø��×���ÖÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì
��ç��æ��å��ä���ã��â���� �á��à��ßÞ��Ý��Ü����Û��Ú��Ù

���ñ��ð��ï���î��í������ì��ëê��é���èl   
٣٧٣  ١١  

�m��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
��W��V��� UT��S���� � �R��Q��P��O����N��M��� �L��Y����X

��b������a��`��_��^��]��\��[Zl   
٦٧٦  ٢٢ - ١٩  

�m��¯�� ®¬��«��ª���©��¨��§��¦
��»���º���¹��¸��¶���µ´��³��²��±��°l   

٣٩٥  ٢٨  

�m��Ù��Ø���×���Ö��Õ��������������Ô�����Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î٣٨٤  ٤٤  



- ٧٩١  - 

 

��ç���æ��å��ä���ã��â��� � � � � �á��à��� � � � � � � � �ß��Þ��ÝÜ���Û��Ú
����ë�����ê��éè������������î��í��ìl   

  

|�¡� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��t��s��r��q��p����o����n��ml   ٦٥٦  ٦  

�m��}��|��{��z�����y��x��w��v��ul   ٥٦٠، ٥٣٢  ٧  

�m��`� �_� �~� �}� �|��{� �z� � � � �y��x� �w� �v� �u
��j� �i��h��g��f��e���d��c��b��a
��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k

���v��¢���¡�����~��}��|�����{��z���y��x��w
��«� � � � � �ª� �©� � ¨§� �¦� �¥� �¤��£

��®��¬l   

١٥٤  ١١ - ٧  

�m��º��¹��¸¶��µ��´�� �³��²��±��°��¯
���¿��¾������½��¼��»l   

٣٣١، ٣٢١، ١٨٨، ١٨٦، ١٥٤  ١٢  

�m��L��K���J��I����H��G��F��E��D��C��B��A
��P��O��N��Ml   

٤١٨  ٤٢ - ٤١  

�m}��|����{��z����e��d���c��b��a��`��_���~
��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i���h��g��fl   

٤٦١، ٢٧٩  ٤٧  

�m��o��n����������������m��l��k��jl   ٢٨٥  ٦٤  

�m��x��w��v��u��t��s��r���q��p

��{��z�������������yl   
٣٢٧، ٣٢٦، ٢٨٥  ٦٥  

� m��¤� �£� � � �¢� �¡� ��� �~� �}� �|
��¦��¥l   

٢٨٥  ٦٦  

�m�l� �k��j���r� � �q��p��o��n��� � � � � � � � � � � � � �m
��z��� � � � � � � � � � �y��x��w��v��u��t��s
��¤� �£�� � �¢� �¡� ��� �~��}� �|� �{

��¬� �«��ª� � �©��¨��§� �¦� �¥

٢٨٥  ٦٨ - ٦٤  



- ٧٩٢  - 

 

��¶� �µ��´��³��²�� �±���°�� �̄ �®
���¼��»��º��¹¸l   

�m���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��������������Í��Ì��Ël   ٥٠٠  ٧٠  

  

|���¢� �

����  �� �����  �	
���  

�m��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î����� � � � � � �Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç

��×��Ö��Õ����Ô��Ól   
٥١٨  ٢٣ - ٢٢  

�m��l��k��j��i��h��g���f��e��d���������c��bl   ٢٦١صفحة)١(حاشية  ٣٥  

�m��s���r��q������������p��ol   ٦٠٣  ٦٥  

�m��Ö��Õ�� � � � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�� �Ï��Î��Í��Ì��Ë

�Ü���Û��ÚÙ��Ø��×���å��ä��ã���â��á��àß��Þ�� �Ý

���ç��æ��I��H��G��F��E�����D��C��B��A

��V���U��T��S��R��Q��P��������O��N��ML��K���J

��\��[��Z��Y��X��Wl   

٢٢٨  ١٠٧ - ١٠٢  

�m��¤��£��¢��������¡������~l   ٣٢٠  ١٧١  

�m���©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢����� � � �¡������~

��®����¬��«��ªl   
٣٢١، ١٥٤  ١٧٣ - ١٧١  

�m��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì

���Û��Ú��Ù��Ø��×��Öl   
١٩١  ١٨٢ - ١٨٠  

  

|�£� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��N���ML��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A

��S��R��Q��������P��Ol   
٢٨٣  ٢٧  

�m���]��\��[��Z��Y���X��W��V��U��T٦٨٩، ٦٧٦، ٦٦٠، ٦٥٨، ٤٧٥  ٢٨-



- ٧٩٣  - 

 

��a���������������`��_��^l   ٧١٨، ٧٠٣، ٦٩٠  

�m��j�� �i�� �h��g���f��e��d��c��b

��kl   
١١٩  ٢٩  

�m��Û��Ú���� � �Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ

���ä��ã��â��á��à��ßÞ��Ý��Ü��D��C��B��A

��P��O��N���M��L��K����J��I��H��G��F��E

��]��\��[��ZY��X���WV��U����T��SR��Ql   

٦١١  ٤٤ - ٤١  

�më��ê���é��è����ìl   ٨٢  
، ٢٨٧صفحة) ١(، حاشية٢٢٠

٢٩٤  

�m��ð��ï��î��í��ì��ë��ê���é��è

���ñl   
٢٩١  ٨٣ - ٨٢  

�m��X����������W����V���U�����T����S��R��Q���P��O��Nl   ٦٥٦  ٨٦  
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�m��j������i����h��g��f��e��dl   ٣٦٣  ١  

�mK���J��I��H��G��F��E���D��C��B��A��������L
��X� �W��V� �U� �T� � �S�� �R��Q� �P�� ON��M
��g�� fe� � � � �d� � � � � �c� � � �b� � a`�� �_� �^��]��\�� [Z��Y

��i��hl   

٣٦٤  ٦  

�m��v� � ut��s�� �r� �q� � po� �n� �m� � �l� �k��j
���d���c��b��a��`_�����~��}��|��{��zy���x��w
���n��m��l���k����j��ih����������������g��f��el   

٧  
٤٠٢، ٢٤٣، ٢٢١، ٢٢٠-٢١٩ ،

٤٠٩، ٤٠٧  

�m��Â��Á����À���¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸
��Ð�� � � � � �Ï�� � �Î� � ÍÌ�� �Ë� � �Ê��É��È��Ç��Æ��Å� � ÄÃ

��Ò��Ñl   
٧٠٣  ٩  

�m��a���� �`��_��^��]����� � � �\��[��Z��Y��X

��m��lk��j��i���h��g��f��e��d��c��b
١٢٠  ٢٣  
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��d��c��b��a���`��_��^����]��\[��Z��Yl   

٣٦١  ٤٩  

�m��n��m����l��kj��i����h���� ��g���f��e��d��c��b
���r��q����p��ol   

١٣٤  ٥٢  

�m��i��h��g�����������f��e���d��cb��a��`���_l   ٤١٧، ١٦٢  ٦٢  

�m��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸��Á

��É��È� �Ç� �Æ�� ÅÄ��Ã�� �Â

���Êl   
٣٩٦  ٦٧  

�m�� �̀ � � �_� �^��]� �\� �[� �Z��Y
��h���g��f��e��d��c��b��al   

٧١٠، ٣٢٥، ١٤٦، ٣٨  ٦٩  

m����r��q��p��o��n��m��l��k�������������j��il� ٧٠٨، ٣٢٥  �٧٠  

�m��L��K��� � �J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
�Y��X�� �W��V��U��T��S��R��Q��P� � ON� �M�
��b��a��`����_��^��]��\��[��Z
��n��m��l��k���� � � � � � � � � �j��i��h���g��f��e��d��c

���r��q��p��ol   

٣٢٥-٣٢٤  ٧٠ - ٦٨  

�m���r��q��p��o��n��m��l��k�������������j��il   ٧٠٨  ٧٠  
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�m�V���\������[��Z��Y��X��Wl   ٣٦٣  ٢  

�m��}��|��� � � � � �{��z���y�� � � �x��� � � �w��v��u
�������~l   

٢٩٠  ٦  

�m���ª��©��¨��§���¦��¥��¤�� � � � �£��¢��¡
��� �́ �³��²��±��°��¯��®��¬�� �«
���¾�����½���¼���»��º��¹��¸����¶����µl   

٣٤٦، ١٨٢، ١٦٣، ١٤٣  ٧  
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�mÈ��Ç��Æ��Å������Ä���Ã��ÂÁ��À��¿���Ï��Î��ÍÌ����Ë�����Ê��É
���Ñ���Ðl   

٢٠٥  ١٦  

�m��M�� � � � �L��KJ��I��H�� GF��E��D��� � � � � � � � �C��B��A
��P��O��Nl   

٧٠٥، ٢٥٠  ١٧  

�m��u��ts������r��q��p��o��n��m��lk��j��i
��z���y��x��w��vl   

٢٩  ٢٠  

�m��¶��µ����´��³��²��±�������°��¯��®����¬��«
��¿��¾��½��¼�� � �»��º��¹��¸��Å�� � � �Ä��Ã��Â�� ÁÀ

���Ç��Æl   
٧١٠، ٧٠٩  ٣١ - ٣٠  

�m��Å�����Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼����»��º��¹��¸
���Ç��Æl   

٢٤٣  ٣١  

�m���K� � �J� �I� �H� �G� �F��E��D� �C��B��A
��W��V� � �U� �T��S� �R� �Q��P� �O� � NM� �L
��a��`����_��^��]��\��[��Z��YXl   

١٠٦  ٣٤  

�mji����h��g��f��e��� ��d���c��b����l��k
��x��w��v��u��t��� � � � � � � � � � � � �s��rq��p��o��n��m

��{��z�����yl   
١٠٦  ٣٥  

�m�� �̂ �]�� � � � � �\��[��Z� �Y��X��W��� �V��U

��`��_l   
٣٢١، ٣٢٠  ٥١  

�m��c��b��a��`��_�� �~��}��|��{

��g��f�����e��dl   
٤٥، ٤٤  ٥٥  

�m��V��U��T���S�� � RQ��P��O��N��M
��[��Z����Y��X��Wl   

٣٧٤  ٦٠  

�m��¦� �¥� � �¤��£� �¢��¡�����~��}

��®��¬��«����������ª��©��¨��§l   
١٠٦  ٨٣  

�m��Ê��É��È�� �Ç��Æ��� �Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½

���Ð��Ï��Î��Í��ÌËl   
٥٥٥  ٨٥  
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�m��G��F��E��D��Cl   ٣٦٣  ٢  

�m��W��V��U��T��S���R��Q��Pl   ٥٠٠  ٤  

�m� � �[�� �Z��Y��X����b��a��`��_��^��]��\

��i��h����g��f�����e��d��cl   
٥٠٦، ٥٠٥  ٥  

�m��¬��� � � � �«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡

��±��°��¯��®l   
٣٢  ١٠  

�m��������¿���¾��½��¼��»��º��¹������¸��¶��µ����� ��´��³��²

���Ã��Â��Á��Àl   
٣٥٠  ١١  

�m��L�� � KJ��I��� � � �H� �G��F��E��D��C��B��A
�N��M���V���U�������T������S��R��QP��Ol   

٤٠٩، ١٣٠، ٣٠  ١٢  

�m��¶��µ��´���³�� �²��±��°��¯��®
��½����¼��������»��º��¹��¸l   

٥١٧  ١٧  

� m����I� �H� �G� �F� �E� �D� �C� �B� � � A

�����������R��Q� � � �P��O��N��M� �L��K� �J

��T��Sl   
٢٨٦  ٣٠  

�m��ë� �ê� �é� � èç� �æ� �å� � äã�� �â� �á� �à

���í��ìl   
٧١٠، ٧٠٩، ٧٠٧، ٦٩١  ٤٦  

�m��É��È��Ç��Æ�� �Å��Ä��Ã��Â��Á�� �À
��Ô��Ó��Ò�����������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���ËÊl   

٥٩١  ٥٣  
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�m��|��{��z��y��x��w��v��u��t���s��r

��~���}l   
٢١٨  ٦  
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�m����i��h���g��f���e��d��c��b�����a����`��_

q��p��on��m���l������k��j����v��u���t��s��rl   
٣٧٩  ٧  

�m��J�� �I��H��G�� �F��E��DC��B���� � �A
��V���� �U��� TS���� � � � �R��Q��PO��N��ML���K

��X��Wl   
٦٢٣، ٣٥٧  ١١  

�m�����£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w

��«��ª���©���¨�����§��¦¥��¤l   
٥٩٥  ٢٧  

�m��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï

��Ù����������Øl   
٧٠٨  ٣٠  

�m��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê
���â��á��à�����ß��ÞÝ��Ü���Û��Ú��Ù���Øl   

٦٨١، ٦٧٩، ٦٥٠  ٥١  

�m��M�� �L��K��J��� � � � � � � �I��H�� GF��E��D�� �C��B��A

��Z��Y��� XW��V��U��T�� � � � �S��R��Q��P��O��N

��^���]��\�����[l   
٥١٧، ٥١٠، ٥٠٩  ٥٢  

  

|�¨� �

����  ���� ���  �	
���  

� m���x� �w� �v� � u� �t� �s� �r� �q� �p

����a� � �`� �_� �~� � }� �|� �{� �z� �y

��c��bl   
٣٣٠  ٤ - ١  

�m��~� �}� �|��{��z��y�� �x��w��v��u

��c��b����a���`��_l   
٣٦٦  ٤ - ٣  

�m��{��z��y���x��w��v��ul   ١١٩  ٣  

�m��c��b����a���`��_��~��}��|l   ٤  
٣٣٤، ٣٣٠، ٣٢٨، ٣٢٧، ١٨٨ ،

٣٦٢  

�m��¿��¾��½¼��»��º��¹��¸���¶µ��´��³��²�����±��°

��Â��Á����Àl   
٤٦١  ٢٠  

�m���Ñ����Ð���Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É�� �È٥٩٥  ٣٣  
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���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Òl   

�m��~��}��|��{��z���y��xl   ٤٠٩  ٥٥  

�m��Å��Ä�����Ã��Â��Á��À��¿��¾l   ٣٧٧  ٧٢  

�m��U��T��S���������R���Q��P��O�l   ٧١٠، ٧٠٨، ٧٠٧  ٧٦  

�m��_��^��������]��\��[Z��Y����X��W��Vl   ٣٠  ٧٧  
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�m��KJ����� �� �I��H��G��F��E��D��C��B��A

��Z��YX��W��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N������ ����M��L

��]��\��������[l   
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�m���U��T��S�����R��Q��Pl   ٣٦٩، ٣٥٩، ٢٠٤  ٤  

�m��¤��£���¢�����¡�������~��}l   ٣٩٣، ٣٠٥  ٣٢  

�m���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñl   ٥٨٦  ٣٨  

�m��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ

���á��à��ß��Þ��Ý��Ü���Ûl   
٢٨٣  ٣٩ - ٣٨  

�m��¾��½��¼������»��º��¹l   ٢٤٠  ٥٨  
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�m�x��w��vu��t���s��r��q��p���|��{��z���� � �y

��}l   
٨٠  ٦  

�m��º�� � � � � � � � � � � � �¹��¸��¶� �µ��´��³��²��±
��Ã��Â� � �Á� � À¿� �¾��½� �¼��»

Äl   
٧١٨، ٦٩٠، ٦٧٦، ٦٥٨  ٢١  
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�m��Í� �Ì�� � � � � � � � �Ë� �Ê���É��È��Ç��Æ��Å
���Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl   

٦٩٩  ٢٢  

�m��M���L��K��J��I��H��G��F��E����� �D���C��B��A
��T��S��R��Q��P��O��N��Z��Y���X��WV��Ul   

٥١٠  ٢٣  

�m��³����� ��� ���²��±��°�����¯������ ����®��¬��«��ª����©��¨§��¦������ �����¥��¤
��Á�������������À��¿���¾����������½��¼��»º��¹���¸��������¶��µ��´

��Âl   
١٨٦  ٢٩ - ٢٨  

�m��Á���� � � � � � � � � �À��¿���¾������ � � � �½��¼��»º��¹���¸���¶��µ
��Âl   

٣٧١، ٣٦٠، ٣٥٧، ٣٣٧  ٢٩  

�m���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö���Õ���� � � � � � �Ô��Ó���Ò
��Þ��Ýl   

٦٥٢  ٣١  
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�m��KJ�� �I��� � � � �H��G��F�� ED��C��B��A
��X��W��V���U���T��S���R��Q��PO��N��M��L
��d��c��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y

� �n� �m� � �l� � kj� � �i� �h� �g��f� �e� ���p� �o
��r��ql   

٤٤٧، ٢٦٤  ١٥  

�m�����������w�� vu�� �t� �s� �r� �q��p��o� �n�� �m� �l

��{��z��y���xl   
٢٠٦  ٢٥  

�m������É��È�� �Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â� �Á�� �À

��Êl   
٢٣٩  ٢٧  

�m��J���I��H��G��F��E��D�� �C��B��A

��T���S��R��Q��P��O��N��ML��Kl   
١٣٠  ٢٩  
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٤٣٩  ١٣  
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��Á��À��¿���� � � � � � � � � � � � � �¾��½��¼��»��º���¹ �̧ �¶��µ��´

��Âl   
١٢٠  ١٦  

�m��ä�� � � � � �ã��â��á� � �à� � �ß� � � � �Þ� � � � �Ý� �Ü

���ë��ê��é��è��ç��æål   
٥٥٩، ٥٣٢  ١٩  

�m��b��a��h��g��f��e���d���cl   ١١٩  ٢٤  

�m��¾��½�� �¼� �»��º� �¹�� � �¸��¶

��Á��À��¿l   
 ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٢  ٢٨  

�m��W��V� �U�� �T� �S�� �R� �Q� �P

Xl   
٥٤١، ٣١٠، ٢٨٦  ٣١  
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٥٨٨  ٤  

�m���g������l��k��j��i��h
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�����~��}��|{����zl   
٤٠٩  ٦  

�m��²±��°� �¯��®�� �¬�� � �«�� � ª©��¨��§��¦
��¸��¶���µ��´��³l   

٣٧٩  ١٤  

�m��¿��¾�� �½� �¼��»� �º��¹
��Ë��Ê� �É� � ÈÇ� �Æ� � �Å� �Ä� �Ã�� ÂÁ� �À
��Ø�� �� � � � �×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò���ÑÐ��Ï��Î��Í��Ì

٥٦١، ٥٣٣  ١٥  



- ٨٠١  - 

 

�����Ú��Ù���Ü��Ûl   

�m��g��f��e��d��c���b��a��`��_��~

��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��hl   
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��R��Q��P��O��N���Y���X��������W����V��U��T����������Sl   

٣٢٥  ١٧ - ١٦  

m���Y���X��������W����V��U��T����������S���R��Ql� ٣٢٥  �١٧  

�m��|��{��z��y����x���������������w��vl   ٣٢٥  ٢١  

�m��Ã��Â��Á��À��¿��¾������½���¼��»��º��¹��¸��¶
���È��Ç�����Æ��Å��Äl   

٧١٠  ٢٩ - ٢٨  

�m��Ã��Â��Á��À���È��Ç�����Æ��Å��Äl   ٧٠٣  ٢٩  

�m��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Él   ٣٥٠  ٣٠  
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٥٩٤  ١٦ - ١٥  

�m�����M�� � � � � � �L� �K��J��I� �H��G� �F��E� �D��C� �B� �A

Nl   
١٤٠  ٥٢  

�mh��g��f��e��d���c�����il   ٥٦  
٥٨١، ٥٨٠، ٥٤١، ٤٥٢، ٢٨٦ ،
٧٢١، ٧٢٠، ٦٠٧، ٥٩٢، ٥٨٨  
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�m��v�����u��t��sl   ١٩٠  ٣  

�m��b��a��`��_��^��]����\��[��Zl   ٤٢٠  ٣٥  
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٢٢١  ٢٦  

�m��x��w��v���u��t��s��r��q��p����o��nm��l���k��j
��{��z��yl   

٥٢٤، ٤٨٢  ٣٠  

�m��g��f��e��d��c��b��a�� �`��_��~��}��|
��l��k���j��i��hl   

٧٢١، ٧٢٠، ٧١٥  ٣١  



- ٨٠٣  - 

 

�m� � � � � � � � � � � �o��n��m����w��v��u� � � ts��r��q��p
��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}��|��{��z��yx

��²��±��°�������¯��®��¬«��ª��©��̈§l   
٣٠٥  ٣٢  

�m��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å����Ä��Ã��Â
��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ�����Ð��Ïl   

٧٠٩  ٣٩ - ٣٦  

�m��î��í��ì��ë��êl   ٤٤٦، ٢٦٤  ٤٣  

  

|��´� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��¼��»��º��¹��¸�� � �¶��µ��´��³
��Â������Á��À��¿��¾½l   

٦٣٣  ٥ - ٤  

�m���t��s��r��q��p����o��n��m���l��kl   ٣٢  ١٢  

�m��u���t��s���������r�����q��p��o��nl   ١١٨  ١٧  

�m��»��º��¹�����̧ ����¶��µ��´��³����²��±l   ٣٣٢  ٤٣  

�m��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl� ٢٧٩   �٤٧  

�m��Ù��Ø����×��Ö��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

���ã��������â��á��à��������������ß��Þ��Ý��Ü��Û��Úl   
٢٧٨  ٤٩ - ٤٧  

�m���ã��������â��á��à��������������ß��Þl   ٤٩  
١٥٠، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٢، ٣٨ ،

٣٠٠  

�m��G��F�����E��D������C��B��Al   ١٤٤  ٥٠  

�m��T���S��R���Q��P��Ol   ٣٣٢  ٥٢  

�m��P��O��N��M��L��K��J���I��H
��Y���X��W��V��U��T���S��R���Ql  

٣٣٢  ٥٣ - ٥١  
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|�µ� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��k��j��i��h������g���������f��ed��c��b��a��`l   ٢٩  
٢٠٦، ٢٠٥ ،

، ٣٦٥، ٢٠٦صفحة)١(حاشية
٣٧٠، ٣٦٩  

  

|���¶� �

����  ���� ���  �	
���  

�mE��D���C��B�����A����H��G�������Fl   ٣٣٧، ٣٣٣، ٣٢٣  ٧٨ - ٧٧  

�m��H��G�������F��El   ١٨٩، ١٨٧، ١٨٥  ٧٨  

�m��������K� �J��I� �H� �G� �F� �E� �D� � �C� �B� � � � �A

��M��Ll   
٣٦٢  ٧٩ - ٧٧  

�m��M��L��������K��J��Il   ١٨٩  ٧٩  

�m��������K� �J��I� �H� �G�� � � � � �F��E� �D� � �C� �B�� � � �A

��R��Q��P��O��N��M��Ll   
٣٦٣  ٨٠ - ٧٧  

  

  

|�̧  

����  ���� ���  �	
���  

�m��ML��K����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��]\��[��Z��Y��� �X��W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N

��h��g����f����e��d��cb��a��`��_��^l   
٣٩٤  ٤  

�m��j�� ih� �g��� � � �f�� � �e� �d��c��b��a
���q��������p���o��n��m������l��kl   

٥٦٠  ٧  
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�m��}� � � �|� �{��z��y��x�� wv� �u��t� �s� �r
��£��¢�������������¡�����������~l   

٦٥٤  ٨  

�m����«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��� �¡���
��¸������¶��µ��´��³��²��±°��¯��®��¬l   

٢٢  
) ٥(، حاشية١٩٣، ١٧٨

  ٣٦٦، ٣٣٠، ٢٠٢، ١٩٥صفحة

�m����«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��� �¡���
¯��®��¬����»��º���¹��¸����� �¶��µ��´��³��²��±°

��Ç���� � � � � � � � �Æ��Å��Ä�� �Ã��ÂÁ��À��¿����¾��½��¼
��É��Èl   

٣٦٥، ٣٦١، ٣٦٠، ٤٤  ٢٣ - ٢٢  

�m���Ã��ÂÁ��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹
��É��È��Ç������������Æ��Å��Äl   

٣٦٦، ٣٦١، ٣٦٠، ٢٨١  ٢٣  

� m������G� �F� �E� �D� �C� �B� � A
N��M��LK��J��I��H����Q��P��� � � �O

��^��]��\������[��ZY�����X����W��V��U��T��S��R
��_l   

٣٦٤  ٢٥  

�m��y� �x� �w��v� �u� � � �t��s� �r� �q
��b��a��`��_��~��}��|���� � � �{��z
���l��k��j���i��h��g��� � � � � � � � � �f��e��d����c
��x��w��� vu��t��s��r��q��po��n��m

��z��yl   

١٩٨  ٢٧  

�m¹�����¸��¶������ �µ���´������Á��À¿��¾��½��¼��»��º
���Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Ä���Ã���Âl   

٥٢٤-٥٢٣  ٢٩  

  

  

|��¹� �

����  ���� ���  �	
���  

�m����t� �s�� rq��p� �o��n��m�� � �l��k��j�� � � �i� �h
�����~}��|�� �{��z�� yx���w��v��u

��§��¦��¥��¤���£¢��¡l   

٥٥١  ٤  
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�m� �}��|��{��z��y��x���� � � �w���v���u��t��`��_��~
��k���j����� �i��h��g��f��e��d��c��b����a
��yx��w���v��ut��s��r��q��p��o��n��m��l

��|��{��zl   

٥٨٣  ٨  

�m���ï��î��í��ì���ë��êé��è��ç��æ��ål   ٣٥٥، ٣٢١، ٣٢٠، ١٩٧  ٢١  

�m��K��J���I��H����G��F��E��D��C��B��A
��T� � S� � R� � � Q� � P� � O� � N� � M� � L

� \� � [� � � Z� � Y� � X� � W� � VU���]
��i��hg��f��e��d��c���b��a��`��_^
��x��w��v��u����� �t���s��rq��p��o��nm���l��k��j

���yl   

١٩٧  ٢٢  

  

|�º  

����  ���� ���  �	
���  

�m��v� �u��t�� sr�� �q�� � � �p��o��n��m

��x��wl   
٧٠٣  ٢٠  

�m��z��y��� xw���v��u��ts�� � � � �r��q��p��o��n��m

��|��{l   
٣٠٤  ٢٢  

  

|��¼� �

����  ������ �  �	
���  

�m��}��|��{��z��y��x��w��v��u����tl   ٤٠٢  ٣  

�m����̈ ��������������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~

��ª��©l   
٥٩٤  ٤  

�m��µ�� �́�³��²������±�������°��¯��®��¬��«

��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º¹��¸��¶

���Æ��Ål   
٥١٨  ٥  
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|�½� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��o��n��y���x���w��v���u��ts��r��q��pl   ٥٢٣  ٤  

�m��a��`��_��^���� � �]��\��[��Z��Y��X

��g���f��e�������d��c��bl   
١٣٠  ١٠  

  

|�¿� �

����  ���� ���  �	
���  

�m�������P���� �O���NM��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B��A
��T���S��R�����������Ql   

٣٧٩  ١  

�mZ�������Y����X����W��V��U�����`��_��^��]��\[
��j�� ih��g�� � �f��e��d�� � � � � �c��b��a
���x��wv��u��t��s����r��q��p��o��n����m���l����k

��|�����{��z��yl   

٢٩٧  ٤ - ٢  

�m��[Z��Y��X��W��V�� UT��S�� � � � � � �R� �Q���P��O��N
��`��_��^����]��\l   

٤٤  ١١  

� m��~� �}� �|� �{� � �z� � y� � x� �w
¨��§��¦��¥��¤��£���¢��¡�������©l   

٥٤٩، ٥٤٢، ٥٤٠  ١٦  

  

  

|��À� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��JI�� �H��G��F��E��D��C� �B��A
��T����S�� �R��Q��P��O�� NM��L��K
��b��a����� � ��`��_��^]���\��[��ZY��X��W��V��U
��o��n��m��l��k��j���i��h��g��fe��d��cl   

٥٨١  ١  



- ٨٠٨  - 

 

� m��w� �v� �u� � �t� � �s� �r� �q� �p
|���{��z��y��x����b��a��`��_~��}

��p��o����n��m��l����k��j��ih��g��f���e�������� ����d��c
������� �~�� }|��{��z��y��x��w��vu���t��s���r�� �q

��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£¢��¡l   

٣٧٥-٣٧٤  ٣ - ٢  

�m��������~��}|��{��z��y��x��w��vu���t��s���r���q
��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£¢��¡l   

٣٢١، ١٥٣ ،١٣٣، ٣٢  ٣  

�m��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø�� �×�� � �Ö��Õ

��í��ì�� � � �ë��ê��é��è��ç��æ��å�� � � � � � � �ä� �ã��â�� �á� �à

îl   
٧٢١، ٦٠٧، ٥٩٢، ١٦١  ١٢  

  

|�Â  

����  ���� ���  �	
���  

�m��J����I��H���������G��F�������E��D�����C��B��Al   ٢١٨  ١  

�m� � � � � �T��SR����Q���P���O��N��M���L��K�����V��� � � � �U

���Wl   
٥٨١  ٢  

�m��¹��� � �¸���¶���µ��´���³��²��±��°��¯��®�����¬��«��ª��©��¨

��¼�����������������»��ºl   
٥١٠  ٩  

�m��È��������Ç���Æ��Å�������������Ä��Ã����Â���������Á��À�������¿��������¾��½l   ٦٦١، ٦٩  ١٠  

�m���Î���������Í��Ì��Ë��Ê��Él   ٦٠٤، ٤٨٧  ١١  

�m��N��M���L��K���J��I���H����G��FE����D��������C��B��A

��S�����R��Q���P��Ol   
٤١٨  ١٤ - ١٣  

�m��S�����R��Q���P��O��N��M���Ll   ١٤  
، ١٤٩صفحة) ٣(، حاشية١٤٩

٥٥٣-٥٥٢، ٣٨٧،  
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|�Ã� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��~���}��|��{��zyl   ٣١٦، ١٩٦، ١٩٥، ١٥٣  ١  

�m���À��¿������¾���������Ál   ٦٧٦، ٤٧٥  ٣٥  

�m��Æ��Å���������Ä���Ã��Â��Á����������À��¿������¾l   ٧١٨، ٦٨٩، ٦٧٦، ٦٥٨، ٣٩٥  ٣٦ - ٣٥  

�m��`��_����������^���]��\[��Zl   ٢٩٥، ٢٢٦، ٢٢٠  ٤٥  

�m��n���m��l����k��j��il   ٣٣٩، ٣٣٨  ٤٧  

  

|�Ä  

����  ���� ���  �	
���  

�m�¬���«��ª��©��¨��§��¦��¥����®l   ٤٧٥، ٣٧٧  ٢٤  

  

|��Æ� �

����  ���� ���  �	
���  

� m��o� �n� �m� �l� �k� �j� �i� �h� � �g� �f
������������~� � �}� � |{� �z� �y� �x� �w� �v� �u� � ts� �r� �q� � �p

��¡����l   
٣٧٥  ٤ - ٣  

�m� � �Ô��Ó��� � � � � � � � �Ò���� � � �Ñ��Ð���Ï��Î��C��B����A

��N�� � � �M��L��K��� � � � � � � �J�� �I��H��G��F��E��D

��Ol   
٣٧٥  ١٢ - ١٠  

�m��º� � �¹� �¸� �¶� �µ��´� �³� �²��±��°�� � �¯

��¼��»l   
٧٠٨  ٢٥  

  

  



- ٨١٠  - 

 

|��Ç� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��´��³��²��±��°��¯����®��¬����«���ª������©���¨��§��¦l   ١٦٢  ١٠  

�m��^��]\���[��Z��Y��X���W���V��U��T��S

��f��e��d��c��b���a��`�����_l   
٥٨٢  ١٧ - ١٦  

�m���[��f��e��d��c��b���a��`�����_��^��]\l� ٥٨٢  �١٧  

�m��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î���Í��Ì��Ë����� � ��Ê���É��È��Ç

��Ü��Û��Ú��Ù����Ø��×��Ö��Õ�����Ô��Ól   
٣٤٠، ٣٣٩  ٢٧ - ٢٦  

  

  

|�È  

����  ���� ���  �	
���  

�m��N�� �M��L��K��J���I��H��G��F��E���D��C��B��A
Z��Y��X��W��VU��T���S��R��QP��O����^��]\���[

��l� �k��j��� ih��g��f��e� �d�� cb��a� � � �̀ �_
��z��y��xw��� �v��u��t���s��rq��p��o��n��m
��h��g��fe��d��c��b��a���`��_��~��}|���{
��x��w�� vu��t��sr��q��p��� � � � �o��n��m���l��k��� �j�� � � �i

���{��z��yl   

٥٣٩، ١٣٣، ٣٢  ٢٠  

  

|�É� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��Å��Ä��È��Ç��Æl   ٥٦٠، ٥٣٢  ١١  

�m���ã��â��ál   ٥٦٠، ٥٣٢  ١٧  

�m��D�������C����B�����Al   ٣٣  ١٨  
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�m��Ö���������Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïl   ٤٣٩  ٣٧  

�m���y���x��w��v��u��t��sr��q��p�����o��n��ml   ٣٨٤  ٥٦  

  

  

  

|�Ê  

����  ���� ���  �	
���  

�m���ß���Þ��Ý����Ü��Ûl   ١١٨  ١٩  

�m���̀���d���c��bal   ٣٧  ٢٧  

�m���o��n����m��l����k�������jl   ٦٠٧  ٣٦  

  

|�Ë� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»����º

��Äl   
٥٤١، ٢٨٦  ٢  

�m��z���y��x��w��v��ul   ٣٧٧  ١٢  

�m��i��h���g��f���e���d��c��b��a��`_��^��]

��r�������������q��p��o��nm��l��k���j���t��sl   
٤٥٠، ٢٦٤، ٤٤  ٣٠ - ٢٩  

�m�����g��f���e���d��c��b��a��`_��^��]l� ٢٦٤  �٢٩  

�m���t��s��r�������������q��p��o��nm��l��k���j��i��hl   ٣٨٤، ٢١٦  ٣٠  

�m���`��_��~��}��|��{��zy��x���w��v���ul� ٢١٦  �٣١  

�m��i��h���g��f���e���d��c��b��a��`_��^��]

� � o� � nm� � l�� k� � � j��x� � � w� � v� � � u� � � t�� s�� r� � � � � � � � � � � � � q� � p

���`��_��~��}��|��{��zyl   
٢١٦  ٣١ - ٢٩  
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|�Ì  

����  ���� ���  �	
���  

�m��S��R��Q��Pl   ١٥٠، ١٣٧، ٣٢  ٢٣  

  

|�Í� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��´��³��²l   ٥٣٤  ٢٦  

�m��Ä��Ã��Â���Á��Àl   ١٩٢  ٢٩  

  

|�Î  

����  ���� ���  �	
���  

�m�¼���Å���Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½l   ٥٤٨  ٤٠  

  

|�Ï� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��y��x��w��v�����u��t���sl � ٣٣٠  ١٤ – �١٣  

�m��w��v��� � �u��t���s��r��q��p��o��n��� � � � �m��� � � � � �l�� � �k

��y��xl   
٣٣٣، ٣٣٠، ٣٢٤  ١٤ - ١١  

�m� � � � �u��t���s��r��q��p��o��n��� � � � �m��� � � � � �l�� � �k��w��v

��_���������~��������}��|�����{��z��y��xl   
٣٦٢  ١٦ - ١١  
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|��Ð� �

����  ���� ���  �	
���  

�m��À� �¿� �¾�� �½� �¼� �»� �º� �¹� �¸��¶� �µ� �´� �³

���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál   
٤٤  ٢٩ - ٢٧  

�m��¿��¾���½��¼��»��ºl   ٤٥١-٤٥٠، ٤٢٧  ٢٨  

�m�Å� �Ä� �Ã� �Â� �Á��À� �¿� �¾�� �½� �¼��»� �º���Æ

���È��Çl   
٤٣٦، ٤١٤  ٢٩ - ٢٨  

�m���È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��Àl   ٢٩  
٤٥٠، ٤٢٧، ٤٠١، ٢٢٧، ١٥٤ ،

٤٥١  
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 فهرس األحاديث النبوية

����� ��  �	
���  

  ٢٩٥  ..". ؟أم أمر يستأنفه ،أرأيت أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه"

  ٥٤٩  ..". إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

  ١٠٨  ..". ا تشابه منهإذا رأيت الذين يتبعون م"

  ١٩٠  ..". بني يديه اللوح احملفوظ...إسرافيل"

  ٧١٤  ..". اعدلوا بني أوالدكم"

  ٣٨٦  ..". أن اهللا أقدر عليك! اعلم أبا مسعود"

  ٧١٤  ..". أما لو مل تفعل للفحتك"

  ٣٥٠  ."اكتب: إن أول ما خلق اهللا القلم، فقال له"

  ١٥١ ..". اكتب القدر ما كان،: قال! ما أكتب؟: فقال. كتبا: إن أول ما خلق اهللا القلم، فقال"

  ٣١  ..". إن رجلني من مزينة"

  ٤٧٠  ". إن فيك خلقني حيبهما اهللا، احللم واألناة"

  ٣٨٤  ". إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني"

  ٣٢٢  ..". إن اهللا تعاىل أخذ ذرية آدم من ظهورهم، وأشهدهم على أنفسهم"

  ٤١٨  ..". لإن اهللا خلق ك"

أن اهللا سبحانه وتعاىل يف ثالث ساعات بقني من الليل ينظر يف الكتاب الذي ال ينظر فيـه  "
  ..". أحد غريه

٢٠٧  

"لَه كْرِهاَء ال ما شم انِعص ١٦١  ..". إِنَّ اللَّه  
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  ٣٢٢  ..".هؤالء يف اجلنة وال أبايل: خلق آدم، مث أخذ اخللق من ظهره وقال ألإن اهللا "

  ٤٠٢  ..". قيل وقال، وإضاعة املال: إن اهللا كره لكم ثالثًا"

  ٤٠٣  ..". إن اهللا يحب أن تؤتى رخصه، كما"

  ٤٠٩  ..". إن اهللا يغار، واملؤمن يغار"

  ٢٠٤  ..". إن اهللا يقدر املقادير يف ليلة الرباءة"

  ١٦  ".أنا عند ظن عبدي يب "

  ٣٨٥  ". إنا قافلون غدا إن شاء اهللا"

  ٥٩٧  .." بعثتك ألبتليك إمنا"

  ٤٢٩  ..". إمنا العلم بالتعلم"

"كْرِه لَهاُء ال مشا يلُ مفْعي ه١٦١  ". إِن  

  ٣٣١  ..". إين عبد اهللا يف أم الكتاب"

  ١٩٦  ..". أول ما خلق اهللا تعاىل جوهرة فنظر إليها"

  ١٩٧  ..". أول ما خلق اهللا تعاىل العقل"

  ٣٥٧   .". .القلم فأخذه بيمينه، وكلتا يديه ميني أول ما خلق اهللا تعاىل"

  ١٩٥  ". القلم أول ما خلق اهللا"

  ٦٦٣  ..". الرب حسن اخللق، واإلمث ما حاك يف نفسك"

  ١٢٠  ..".  تركت فيكم ما لن تضلوا"

  ٢٧٩  ..". جاء مشركو قريش"

  ٢٠٢  ..". جف القلم مبا هو كائن"

"احلالل بي١٠٨  ..". شتبهاتن، وبينهما من واحلرام بي  
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  ٦٦٨  ". ..خلقت عبادي حنفاء"

  ٤٠٨  ..". ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا ربا"

  ٤١٨  ..". ارارب اجعلين لك شكّ"

  ٣٣٠  ..".رفعت األقالم"

  ٣٧٤  ..". صلة الرحم، وحسن اخللق، وحسن اجلوار"

  ٣٧٤  ". صنائع املعروف تقي مصارع السوء"

  ٣٣  ..". فاقدره يل ويسره يل"

  ٣٥٣  ..". فرغ اهللا من املقادير وأمور الدنيا قبل أن خيلق السماوات واألرض"

  ٣٥٦  ..". أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه: فقال آدم"

  ٣٥٦   ."اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك بيده. أنت موسى: قال له آدم"

  ٤٤٤  ..". قد أردت منك أهون من هذا وأنت"

  ٥٩٧  ". اهللا وحده ال شريك له ال إله إال: قل"

  ٣٢٩  ". وكتب يف اللوح ذكر كل شيء ،وكان عرشه ،كان اهللا تبارك وتعاىل قبل كل شيء"

  ١٨٧  ..". كان اهللا وال شيء معه"

  ٣٢٢  ..". كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات"

  ٣٢٦  ..".،فضحك غكنا عند رسول اهللا  "

  ٤٠٩  ..". ن يزين عبدهال أحد أغري من اهللا أ"

  ٦٠١  ..". ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم"

  ٣٧٤  ..". ال يرد القدر"

  ٣٧٤  ..". ال يرد القضاء"
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  ٣٨٥  ..". ال يقرا الدجال"

"كيدي يف كُلُّه ريالْخو كيدعسو كي١٦٢  ..". لَب  

  ٣٦٧  ..". ملا خلق اهللا آدم مسح ظهره"

  ٣٢٨  ..".كتب يف كتابه ،اهللا اخللقملا قضى "

  ٧١٧ ". لن ينجى أحدا منكم عمله"

  ٣٠٦  ". اهللا أعلم مبا كانوا عاملني"

  ٣٠٦  ". اهللا أعلم مبا كانوا عاملني إذ خلقهم"

  ٣٠٧  ..". اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك"

  ٤٨٥  ..". اللهم إين أعوذ برضاك"

  ٥١٥  ..". يل وإسرافيلاللهم رب جربائيل وميكائ"

  ١٢٢  ..". اللهم فقهه يف الدين"

  ٧١١  ..". لو أن اهللا عذب أهل مسواته وأهل أرضه لعذم"

  ٣٢٢  ..". ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إال"

  ٣٨٥  ..". املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف"

  ٢٧٩  .."جموس هذه األمة"

  ٣٠٤  .". .مفاتح الغيب مخس"

  ٣٠٤  ..". مفاتح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا"

  ٢٩٦  ..". واهلم فضل ،املقدور كائن"

  ٣٧٤  ..". من سره أن يبسط له يف رزقه"

  ٣٧٤  ..". من سره أن ميد له يف عمره"
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  ٣٧  ..". من سعادة ابن آدم استخارته اهللا"

  ٥١٥  ..". من يهده اهللا فال مضل له"

  ٩٨  ..."ذا أهلكت األمم ! يا قوممهالً"

  ٣٨٥  ..". نرتل غدا إن شاء اهللا"

  ٣٨٥  ..". هذا مصرع فالن غدا"

  ٤٧٤  ..". هذا مرتلك"

  ٣٧  ..". وإِنْ أَصابك شيٌء فَال تقُلْ لَو أَني فَعلْت كَانَ كَذَا"

  ٣٨٥  ..". وإنا إن شاء اهللا بكم"

  ٣٨   ..".وتؤمن بِالْقَدرِ"

  ١٣٥  ..". وقين شر ما قضيت"

  ٣٦٨  ..". أي رب نطفة: فيقول ،وكل اهللا بالرحم ملكًا"

  ٦٦٣  ..". وال أحد أحب إليه العذر"

  ٤١٩       ..". واهللا لوال اهللا ما اهتدينا"

  ١٣٠  ..". فاقضوا ،وما فاتكم"

  ٣٧٩  ..". أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه! يا رسول اهللا"

  ٣٠٦  ."نعم: فقال: أعلم أهل اجلنة من أهل النار؟ قال! سول اهللايا ر"

  ٦٦٣  ". إنا كنا يف جاهلية وشر! يا رسول اهللا"

  ٣٧٨  ..". بني لنا ديننا كأنا! يا رسول اهللا"

  ٤٧٨  ..". يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها"

  ٧٠٧  ..". يا عبادي إين حرمت الظلم"
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  ٥١٤  ..". يتهيا عبادي كلكم ضال إال من هد"

  ٧٢٤  ..". يا معاذ تدري ما حق اهللا على العباد؟"

  ٥١٥  ". ثبت قليب على دينك ،يا مقلب القلوب"

  ٢٠٠  ..". يجمع خلق أحدكم يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث"

  ٢٠٦  ..". يغفر ذنبا"

"٢٠٥صفحة)٣(حاشية  ..". يا حممد ارفع رأسك :قالي  
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  ييييأقوال الصحابة فهرس 

���� �� ����� �	
��� 

 ٣٣٢ ب ابن عباس ".         أم لكم يف اللوح احملفوظ براءة من العذاب"

 ٣٥٧ ب ابن عباس  ..".القلم، مث النون وهي الدواة ألإن أول ما خلق اهللا "

فأمره أن يكتب ما يريـد أن   القلم، إن أول ما خلق اهللا"
 ".         ..خيلق

 ١٨٨ ب ابن عباس

 ٣٢٩ ب ابن عباس ".       إن اهللا خلق لوحا حمفوظًا"

 ٢٠٤ ب ابن عباس ".           ..أن اهللا قدر ما يكون يف كل تلك السنة"

 ٣٧٠ ا علي بن أيب طالب        ..".إن هللا مالئكة يرتلون يف كل يوم بشيء"

 ١٢٣ ب ابن عباس                   ..".أنا من الراسخني"

 ٣٦٩ ب ابن عباس  ..".إنك لترى الرجل ميشي يف األسواق"

اكتـب مـا هـو    : أول ما خلق اهللا القلم، مث قال له"
     ..".كائن

 ١٩٥ ب ابن عباس

 ٣٥٧ ب ابن عباس  ..".أول ما خلق اهللا القلم فأخذه بيمينه، وكلتا يديه ميني"

 ١٩٥ ب ابن عباس      ..".القدر اكتب: فقال ،أول ما خلق اهللا القلم"

 ٣٧١ ب ابن عباس        ..".تستنسخ احلفظة من أم الكتاب ما يعمل"

العبـاد، مث تصـعد ـا إىل    تكتب املالئكة أعمـال  "
 ..".السماء

 ٣٣٧ ب ابن عباس

 ٢٩٦ ب ابن عباس                        ..".احلذر ال يغين من القدر"

 ٣٦٧ ب ابن عباس        ..". اقه أنه ربه، وكتب أجلهخلق اهللا آدم وأخذ ميث"
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 ٣٥٦ ب ابن عمر       ..".خلق اهللا أربعة أشياء بيده"

 ٣٩٥ ب ابن عباس       ". إن اهللا على كل شيء قدير: الذين يقولون"

، ٤٦صفحة) ٣(حاشية   ب ابن عمر  ". فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم"
-٣٠١صفحة) ٥(حاشية

٣٠٢  

  ٣٧٨  ا سراقة  ..".فاآلن جند"

 ٣٣٣ ب ابن عباس  ..".فجرى القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة"

 ١٢٣ ا ابن مسعود         ..". كانَ الرجل منا إذا تعلَّم عشر"

 ٣٧٣ ب ابن عباس      ..". الكتاب كتابان"

 ٣٧١ ب ابن عباس      ..". كتب يف الذكر عنده كل شيء هو كائن"

 ٣٧١ ب ابن عباس     ..".كتب اهللا أعمال بين آدم وما هم عاملون"

 ٣٣٨ ا خباب بن األرت       ..".وكان يل دين ،كنت قَينا يف اجلاهلية"

 ٣٧٤ ب ابن عباس     ". ال ينفع احلذر من القدر"

 ٢٧١ ب ابن عمر        ..".لعنت القدرية على لسان سبعني نبيا منهم نبينا"

 ٣٧٣، ٣٣١ ا عمر بن اخلطاب        ..".اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فاحمه"

 ٣٧٣ ا ابن مسعود             ..".اللهم إن كُنت كتبتين يف"

 ٤٧١ ا علي بن أيب طالب ..". اللهم داحي املدحوات، وبارئ املسموكات"

 ٣٤١  ل عائشة        ...". من حدثك أن حممدا"

 ٣٧١  ب ابن عباس         ..". م الكتاب فيه أعمال بين آدمهو أ"

 ١٢٣ ا ابن مسعود          ..".والذي ال إله غريه ما نزلت آية"
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 ٣٦٦ ب ابن عباس              ..".وما من شيء"

 ٣٤١ ل عائشة            ..". ومن زعم أنه يخرب مبا يكون"

 ١٩٥ ب ابن عباس             ..". وهو قلم من نور طوله"

"٣٢٧  ا أبو موسى األشعري  ..".دعى املؤمن للحساب يوم القيامةي  

 ٣٦٨ ب ابن عباس       ..".يكتب من أم الكتاب يف ليلة القدر ما"
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   فهرس األبيات الشعرية

�����  �	
���  

بذا قضـت األيـام مـا بـني أهلـها        
  

  
  

ــد  ــوم فوائ ــد ق ــوم عن   مصــائب ق
    ٦٦٧  

ــزليهم  ــعريهم ومعتــ   دع أشــ
  

  
  

ــان   ــاقر الغربـ ــاقرون تنـ   يتنـ
    ٤٧٥  

ــموا ــعوا ليخاص ــوه أو س ــواء نفَ   س
  

  
  

ــريعة   ــه للش ــاروا ب ــه اَهللا أو م   ب
    ٤٦٠  

ــه   ــم أهل ــا ه ــزيهم مب ــاهللا جي   ف
  

  
  

ــراين   ــوهلم ب ــن ق ــا م ــه الثن   ول
    ٤٧٥  

  فــإن مــن جــودك الــدنيا وضــرا
  

  
  

  ومن علومـك علـم اللـوح والقلـم    
    ٣٣٩  

ــه ســبل اهلــدى   كــل يقــيس بعقل
  

  
  

  ويتيـــه تيـــه الوالـــه اهلَيمـــان
    ٤٧٥  

   بغنيمــة عــا طــامنــالَ ثَقَلَيك  
  

  
  

     رمـا هـو قَـاد نمحالـر روقد قَـد  
    ١٣٧  

ــوم   ــل ي ــادي ك ــك ين ــه ملَ   ل
  

  
  

ــراب  ــوا للخ ــوت وابن ــدوا للم ل  
    ٦٣٣  

  مــن قــاس شــرع حممــد يف عقلــه
  

  
  

ــوا  ــه األه ــذفت ب ــدرانق   ء يف غُ
    ٤٧٥  

  وعليهمــا مســرودتان قَضــاهما  
  

  
  

ــع ــوابغِ تبـ ــنع السـ   داود أو صـ
    ١٣٢  

  ويــدعى خصــوم اهللا يــوم معــادهم
  

ــة     ــة القدري ــرا فرق ــار طُ   إىل الن
    ٤٦٠  

 

  فهرس األمثال

����  �	
���  

  ١٦٠  استجاروا من الرمضاء بالنار

  ٨١  رمتين بدائها وانسلت
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  ٦٣٤  رمية من غري رام

  ٤٦٠  من أشبه أباه فما ظلم

 

  والبقاع لبلدانفهرس ا

�����  �	
���  

  ٤٦  ترمذ

  ٣٨٥  خيف بين كنانة

  ١٣  الري

  ١٥  هراة
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  فهرس الفرق والطوائف

���
��  �	
���  

  ٨٨-٨٧  االحتادية

  ١٧-١٦  األشاعرة

  ٢٨٠  أهل اإلباحة

  ٧٣-٧٢  الباطنية

  ٢٨٠  الثنوية

  ٤٠-٣٩  ربيةاجل

  ١٨  اجلهمية  

  ٧٢  اخلوارج

  ٨٢  الدهرية

  ٧٣  الرافضة

  ٧٢-٧١  الزنديق

  ٧٢  الشيعة

  ١١٣  الصابئة

  ١٥٨  الفالسفة املشائني

  ١٩  الفالسفة

  ٣٩  القدرية

  ١١٥  القرامطة
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  ٤٠٣  الكرامية

  ٣١٠  الكالبية

  ٧٥  الال أدرية

  ١٩  املتصوفة

  ٢٠  املتكلمون

  ٤٥  اوس

  ٣٨٣  املرجئة

  ١٨  املعتزلة

  ٨٧  املالحدة

  

   فهرس املصطلحات واأللفاظ الغريبة

�� ���  �	
���  

  ١٣٩  التوليد

  ٤٦٨  احليز

  ٧٠  الذوق

  ٢٠  سفسطة

  ٢٨٢  الطبائع  

  ١١٠  الطرد



- ٨٣١  - 

 

  ٢٧٤  العدل

  ١١٠  العكس

  ٤٥٣  العناصر األربعة

  ٤٥٣  الفساد

  ٣٤٢  الفيض أو الصدور

  ١٩٧  الكشف

  ٤٥٣  الكون

  ٤٢٢  حمايث

  ١٤٢  مسألة القدم واحلدوث

  ١٢٦  الوجد
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  فهرس األعالم املترجم هلم

�!"�  #�$%��  �	
���  

  ٦٩٦  النظام  إبراهيم بن سيار   

  ١٧   قطب الدين املصري  إبراهيم بن علي بن حممد السلمي 

  ٢٤٢  أبو إسحاق اإلسفراييين  إبراهيم بن حممد اإلسفراييين   

  ١٣١  الزجاج  الزجاج    يإبراهيم بن حممد بن السر

  ١٥٤  أبو حممد اليمين  أبو حممد اليمين

  ٤٣٥  أبو ياسر بن أخطب  أبو ياسر بن أخطب

  ٣٠٠  البيهقي  أمحد بن احلسني بن علي    

  ١٤  الكمال السمناين        أمحد بن زر بن كم بن عقيل

  ٢٠-١٩  ابن تيمية شيخ اإلسالم  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 

  ٣٦٩  ابن حجر  بن علي بن حممد العسقالين     أمحد

  ١٠٤  اإلمام أمحد  أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل    

  ٢٤٢  الصاحب بن عباد  إمساعيل بن عباد بن عباس بن عباد   

  ٣٨٦  إمساعيل الصابوين     إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد 

  ٣٠١-٣٠٠  ابن كثري  إمساعيل بن عمر بن كثري 

  ٣٣٤  قوام السنة األصبهاين  حممد بن الفضل  إمساعيل بن

  ٣٠٧  إمساعيل املزينإمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو   

  ٣٢٦  ا أنس بن مالك  بن النضر األنصاري أنس بن مالك
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  ٢٧٦-٢٧٥  مثامة بن أشرس  البصري مثامة بن أشرس

  ٤٦  عد بن درهماجل  جعد بن درهم

  ٤٦  هم بن صفواناجل  أبو حمرز الراسيب جهم بن صفوان

  ٣١٧  حافظ حكمي  حافظ بن أمحد بن علي احلكمي    

  ٦٦٣   ا حذيفة بن اليمان  حذيفة حسيل بن جابر     

  ٣٣٥  الرباري  احلسن بن علي بن خلف الرباري   

  ٣٤٣  ابن سينا  احلسني بن عبد اهللا بن احلسن 

  ٣٣٣  البغوي  احلسني بن مسعود بن حممد    

  ٤٣٥  بن أخطب حيي  حيي بن أخطب

  ٣٣٨  ا خباب بن األرت  خباب بن األرت بن جندلة بن سعد  

  ١٣١  أبو ذئيب اهلذيل  خويلد بن خالد        

  ٣٧٨   ا سراقة بن مالك  سراقة بن مالك بن جعشم

  ٤٦٨  الثوري  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

  ٢٤١  أبو القاسم األنصاري  سليمان بن ناصر بن عمران 

  ٣١٨  صاحل آل الشيخالشيخ بد العزيز بن حممد            صاحل بن ع

  ٣٥٧  الشيخ الفوزان  صاحل بن فوزان الفوزان   

  ٤٣٥   ل صفيةأم املؤمنني   صفية بنت حيي

  ٣٣٨  العاص بن وائل   العاص بن وائل السلمي

عائشة بنت أبـو بكـر   أم املؤمنني    عائشة بنت عبد اهللا بن عثمان 
  ل الصديق

٣٤٠  
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  ٥٥  القاضي عبد اجلبار  اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار عبد 

  ١٧  مشس الدين اخلسروشاهي       عبد احلميد بن عيسى بن عمرية

  ٣١٨  السيوطي  عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد 

  ٣٠١  ابن رجب احلنبلي  عبد الرمحن بن أمحد بن رجب 

  ٣٣٩  عبد الرمحن آل الشيخ  عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ

  ٣٦٠   ابن اجلوزيد الرمحن بن علي بن حممد القرشي   عب

  ٤٦٨  األوزاعي  عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد 

  ٤٦٨  عبد الرمحن بن مهديعبد الرمحن بن مهدي بن حسان                                  

  ٣٧  السعديالشيخ   عبد الرمحن بن ناصر السعدي   

  ٥٥٦  الرزاق عفيفي عبد  عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية 

  ٢١٨-٢١٧  أبو هاشم اجلبائي  عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب 

  ٢٢٦   أبو هلب  عبد العزى بن عبد املطلب      

  ٣٤٤  الشيخ بن بازعبد العزيز بن عبد اهللا بن  باز                           

  ٢١٨  الكَعيب  عبد اهللا بن أمحد بن حممود الكَعيب 

  ١٢٢  ب ابن عباس   بن عباس  عبد اهللا

  ٣٤٠  أبو بطني    عبد اهللا بن عبد الرمحن أبا بطني   

  ٤٩  ا أبو بكر الصديق  عبد اهللا بن عثمان بن عامر   

  ٢٧١  ب ابن عمر  عبد اهللا بن عمر        

  ٣٢٧  ا أبو موسى األشعري  عبد اهللا بن قيس بن سليم 

  ٣٢٨   الغنيمانعبد اهللالشيخ   عبد اهللا بن حممد الغنيمان
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  ١٢٣  ا ابن مسعود  عبد اهللا بن مسعود   

  ١٢٤  ابن قتيبةعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري     

  ٢٤٩  إمام احلرمني اجلويين  عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف 

  ٣٣٥  ابن احلنبلي  عبد الوهاب بن عبد الواحد بن حممد 

  ٣٠٣  يربن بطة العكاب  عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان 

  ٣١٨  أبو عمرو الداين  عثمان بن سعيد بن عثمان    

  ٣٣٠  عطاء   عطاء بن أيب رباح

  ٣٨٥  ا أبو مسعود البدري  عقبة بن عمرو بن ثعلبة     

  ٣٧٠  ا علي بن أيب طالب  علي بن أيب طالب بن عبد املطلب 

  ٥٥٤  اآلمدي      علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي

  ١٨  أبو احلسن األشعري  اعيل بن أيب بشر علي بن إمس

  ٣٠٠  ابن أيب العز احلنفي، شارح الطحاوية  علي بن علي بن حممد 

  ٢٤١  والد الرازي   عمر بن احلسني بن احلسن البكري  

  ٣٣١   ا عمر بن اخلطاب  عمر بن اخلطاب بن نفيل 

  ٣٠٦  ا عمران بن حصني  عمران بن حصني بن عبيد بن خلف 

  ٢٢٢  أبو جهل  م     عمرو بن هشا

  ٢٠٧  ا أبو الدرداء  عومير بن عامر بن مالك   

  ٤٦  غيالن الدمشقي  غيالن بن مسلم الدمشقي

  ١٠٥  اإلمام مالك  مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر 

  ١٢٣-١٢٢  جماهد بن جرب  أبو احلجاج املكي جماهد بن جرب
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  ١٤  اد اجليلي  اد اجليلي

  ٩٢  الشنقيطي      املختار حممد األمني بن حممد 

حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
  الشيخ

  ٣٦٣  حممد بن إبراهيم آل الشيخ

  ٣١٢  ابن الوزير  حممد بن إبراهيم بن علي  

  ٣٦  ابن القيم  حممد بن أيب بكر بن أيوب

حممد بن أيب حممد القاسم بن حممـد  
  بن بشار األنباري

  ١٢٩  ابن األنباري

  ٢٢  اإلمام الشافعين العباس الشافعي     حممد بن إدريس ب

  ٣٨٢  البخاري           حممد بن إمساعيل     

  ١١٩-١١٨  ابن جرير الطربي  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري 

  ٣٣٩  يريالبوص  حممد بن سعيد بن محاد بن عبد اهللا 

  ١٥١  ابن عثيمنيالشيخ   حممد بن صاحل العثيمني   

  ٢٤٨  أبو بكر الباقالين  بن جعفر حممد بن الطيب بن حممد 

  ٣٥٨  الزرقاين  حممد عبد العظيم الزرقاين

  ٢١٧  أبو علي اجلبائي  حممد بن عبد الوهاب بن سالم     

  ٢٤٩  أبو احلسني البصري  حممد بن علي بن الطيب البصري   

  ١٥١  الشوكاين  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

  ٤٦٩  حممد بن كعب  حممد بن كعب القرظي

  ٣٤٣  أبو حامد الغزايل  حممد بن حممد بن حممد بن أمحد 
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  ٤٦٧  الزهري    حممد بن مسلم بن عبيد اهللا 

  ٣٤٥  األلباينالشيخ   حممد ناصر الدين األلباين  

  ٤٦٧  الزبيدي    حممد بن الوليد بن عامر الزبيدي  

  ٣١  مسلم   مسلم بن احلجاج بن مسلم

  ٣٥٨  دسيمطهر املق  مطهر بن طاهر املقدسي

  ٧٢٤   ا معاذ بن جبل  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس  

  ٤٥  معبد اجلهين  معبد بن عبد اهللا بن عليم اجلهين 

  ١٧  أثري الدين األري  املفضل بن عمر بن املفضل األري 

  ٣٤١  مقاتل   مقاتل بن سليمان البلخي

  ٤٧٠  ا أشج عبد القيس  املنذر بن عائذ   

  ١٠٢  أبو املظفر السمعاين  د اجلبار منصور بن حممد بن عب

  ١٠٤  اإلمام أبو حنيفة  التيمي    يالنعمان بن ثابت بن زوط

  ٤١٩  الاللكائي  هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي 

  ١٧٨  هشام بن احلكم  الشيباين هشام بن احلكم

  ٣٠٠  النووي  حيىي بن شرف بن مري 

  ٣٠٣  أبو يوسف القاضييعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف         

  ٩٠  ابن عبد الرب  يوسف بن عبد اهللا بن حممد 
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  .هـ١٤٢٣حممد السويد، عام بنت
منيف بن عايش بن مـرزم النفيعـي   :إعداد الطالب -عرض ونقد-أثر الفكر االعتزايل يف عقائد األشاعرة - ٧

، جامعة أم القـرى،  قسم العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،العتييب
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ، عامأمحد بن سعد بن محدان الغامدي.د.إشراف أ

عبد الـرزاق  : العالمة الشيخ: اإلمام علي بن حممد اآلمدي، علق عليه: اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف - ٨
اإلحكام يف أصول األحكام، لسيف م، طبعة أخرى باسم ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١دار الصميعي، ط عفيفي،

ة، دراسة وحتقيق، رسالة مقدمة لنيل الدين علي بن أيب علي اآلمدي، من بداية الكتاب إىل اية مسائل السن
يف أصول الفقه، من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جبامعة أم القرى، إعداد ) املاجستري(درجة العاملية 

 . هـ١٤٢٦-هـ١٤٢٥عبد اهللا بن علي بن حممد الشهراين، العام اجلامعي : الطالب
حممـد الصـادق   : علي الرازي اجلصاص، حتقيـق  أحكام القرآن، حلجة اإلسالم اإلمام أيب بكر أمحد بن - ٩

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢لبنان، -قمحاوي، دار إحياء التراث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت
إحياء علوم الدين، لإلمام أيب حامد الغزايل، وامشه ختريج احلافظ العراقي، وبذيلـه كتـاب اإلمـالء يف     - ١٠

تعريف األحياء بفضائل اإلحياء للشيخ العيدروس، دار الفكـر،  إشكاالت اإلحياء لإلمام الغزايل، وكتاب 
  . م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ١ط
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اإلمام اجلليل أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، كتب كلمة عنـه  : آداب الشافعي ومناقبه، تأليف - ١١
خلـالق،  عبد الغين عبد ا: حممد زاهد بن احلسن الكوثري، قدم له وحقق أصله وعلق عليه: صاحب الفضيلة

 . هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣، ١لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بريوت
أدلة أهل السنة العقلية يف األمساء والصفات والقدر، رسالة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة من كلية التربية  - ١٢

   .هـ١٤٢٤أحالم بنت صاحل بن عبد اهللا الضبيعي، عام: جبامعة امللك سعود، مقدمة من
سعود بن عبد العزيز بن حممد العريفي، دار عامل الفوائد، : قلية على أصول االعتقاد، تأليفاألدلة العقلية الن - ١٣

  . هـ١٤١٩، ١ط
  . م١٩٠٦-هـ١٣٢٤، ١املعلم الثاين أيب نصر الفارايب،مطبعة السعادة، ط: آراء أهل املدينة الفاضلة، تأليف - ١٤
على ضوء مذهب السلف، رسالة مقدمة إىل  آراء فخر الدين الرازي العقدية يف النبوة والرسالة، دراسة ونقد - ١٥

قسم الدراسات اإلسالمية ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية، ختصـص  
  . هـ١٤١٩أحالم بنت حممد بن سعد الوادي، : عقيدة، كلية التربية للبنات مبكة املكرمة، إعداد الطالبة

حممد داود، دار املعرفة اجلامعية للطبـع   عبد الباري:سة فلسفية، تأليفاإلرادة عند املعتزلة واألشاعرة، درا - ١٦
  . والنشر والتوزيع

، مطبعة جملس دائرة املعارف األربعني يف أصول الدين للعالمة اإلمام فخر امللة والدين حممد بن عمر الرازي - ١٧
أمحـد  . د: وتعليـق هـ، طبعة أخرى، تقدمي وحتقيـق  ١٣٥٣،  ١ط  العثمانية، ببلدة حيدر أباد الدكن،

 .   هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤، ١حجازي السقا، دار اجليل، ط
إمام احلرمني عبد امللك بن عبـد اهللا اجلـويين   : كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، تأليف - ١٨

، ١لبنان، ط-الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت: الشافعي، علق عليه وخرج آياته وأحاديثه
  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦

إرشاد الساري إىل شرح صحيح البخاري، وامشه  منت صحيح اإلمام مسلم وشرح اإلمام النووي عليه،  - ١٩
، ٧العالمة شهاب الدين أمحد ابن حممد اخلطيب القسطالين، املطبعة الكربى األمريية ببوالق مصر، ط: تأليف

  .هـ١٣٢٣
حممـد زهـري   : حممد ناصر الدين األلباين، بإشـراف : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأليف - ٢٠

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٢الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط
شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، ضبطه وحققه وعلق : أزهار الرياض يف أخبار عياض، تأليف - ٢١

والترمجة والنشر، القـاهرة،  مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد احلفيظ شليب، مطبعة جلنة التأليف : عليه
  . م١٩٣٩-هـ١٣٥٨

حممد باسل عيـون   :حتقيقلزخمشري، ا أمحد  حممود بن عمر بن جار اهللا أبو القاسم: أساس البالغة، تأليف - ٢٢
 . م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-السود، دار الكتب العلمية، بريوت

، اسة حتليلية، للدكتور حممد العرييبدرأساس التقديس يف علم الكالم لإلمام فخر الدين الرازي، مع مقدمة و - ٢٣
 . م١٩٩٣، ١ط دار الفكر اللبناين، بريوت،
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  . حممد زاهد الكوثري: االستبصار يف التحدث عن اجلرب واالختيار، للشيخ - ٢٤
عبد اهللا بن دجني السهلي، : شيخ اإلسالم ابن تيمية، دراسة وحتقيق: االستغاثة يف الرد على البكري، تأليف - ٢٥

  . م١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،١دار الوطن، ط
ـ ١٤٢٥، ١حممد رشاد سامل، دار الفضيلة، الرياض، السـعودية، ط : االستقامة، البن تيمية، حتقيق - ٢٦ -هـ

 . م٢٠٠٥
لإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القـرطيب النمـري،   يف معرفة األصحاب  االستيعاب - ٢٧

   . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١عادل مرشد، دار األعالم، ط: صححه وخرج أحاديثه
: عز الدين ابن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري، حتقيق وتعليق: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، تأليف - ٢٨

حممد عبد املنعم : األستاذ الدكتور: الشيخ علي حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، قدم له وقرظه
  .لبنان-عة طاهر النجار، دار الكتب العلمية، بريوتمج: عبد الفتاح أبو سنة، الدكتور: الربي، الدكتور

عبد الـرمحن عمـرية،   : الدكتور: أسرار الترتيل وأنوار التأويل، لإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق وتصحيح - ٢٩
  .م٢٠٠٠، ١عبد املنعم فرج درويش، دار ركايب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الشيخ

، ١حممود عبد الرزاق الرضواين، مكتبة سلسـبيل، ط . د:والسنة، تأليفأمساء اهللا احلسىن الثابتة يف الكتاب  - ٣٠
  . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

: اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حققه وخرج أحاديثـه : كتاب األمساء والصفات، تأليف - ٣١
    .مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة السوادي للتوزيع: عبد اهللا بن حممد احلاشدي، قدم له الشيخ 

  .عاصم بن عبد اهللا القربويت: مجال عزون، تقدمي: إمساعيل بن حيىي املزين ورسالته شرح السنة، دراسة وحتقيق - ٣٢
الدكتور سليمان دنيا، دار : ، حتقيقاإلشارات والتنبيهات أليب علي بن سينا مع شرح  نصري الدين الطوسي - ٣٣

  . ٣املعارف، ط
، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري جبامعة لدين الرازيفخر ا: اإلشارة يف علم الكالم، تأليف اإلمام - ٣٤

ـ ١٤٢٨هاين حممد حامد حممد، : األزهر، كلية أصول الدين، قسم العقيدة والفلسفة، إعداد الطالب -هـ
  .  م٢٠٠٧

طبعت هذه النسخة طبـق  ، أمحد بن علي بن حممد العسقالين املعروف بابن حجر الصحابة متييزاإلصابة يف  - ٣٥
م، يف بلدة كلكنا بعد مقابلتها على النسخة اخلطية احملفوظـة يف دار الكتـب   ١٨٥٣املطبوعة سنة النسخة 

  .باألزهر الشريف مبصر، مث على النسخة املوقوفة على طلبة العلم برواق الشوام من األزهر
كر العريب، دار الف الدكتور عاطف العراقي،: هامن إبراهيم يوسف، تصدير: أصل العدل عند املعتزلة، تأليف - ٣٦

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١ط
، ١فوز بنت عبد اللطيف بن كامل الكـردي، دار القاسـم، ط  . د: أصول اإلميان بالغيب وآثاره، تأليف - ٣٧

  . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
: األصول اليت بىن عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات، والرد عليها من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، تأليف - ٣٨

  . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٢مد عطا صويف، أضواء السلف، طالدكتور عبد القادر بن حم
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رسالة مقدمة إىل قسم الدراسات العليا الشرعية، لنيل األصول اخلمسة عند املعتزلة وموقف السلفيني منها،  - ٣٩
درجة املاجستري يف العقيدة، جبامعة امللك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمـة،  

  .  م١٩٧٧-هـ١٣٩٧ن العابدين الشييب، صاحل زي: إعداد
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف الشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، خرج  - ٤٠

-هـ١٤٢٤، ٢لبنان، ط-الشيخ حممد بن عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت: آياته وأحاديثه
. هـ١٤٢٦، ١ط ة، بد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، مكة املكرمط أخرى بإشراف بكر بن ع. م٢٠٠٣

 . تفسري الشنقيطي=
اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، لإلمام فخر الدين الرازي، ومعه حبث يف الصوفية والفرق اإلسـالمية،   - ٤١

-هـ١٣٥٦ة، علي سامي النشار، مكتبة النهضة املصري: مصطفى بك عبد الرزاق، مراجعة وحترير: لألستاذ
  . م١٩٣٨

مساحة الشيخ : االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد، للحافظ اإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، علق عليه - ٤٢
أبـو  : فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن صاحل احملمود، حققه وعلق عليه: عبد الرزاق عفيفي، قدم له وعلق عليه
  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ار الفضيلة، طعبد اهللا أمحد بن إبراهيم أبو العينني، د

، ١اسكندر آصاف، املطبعة العمومية، مصر، ط: اإلعجاز واإلجياز، أليب منصور الثعاليب، التزم شرحه وطبعه - ٤٣
  . م١٨٩٧

سؤال وجواب يف العقيدة، حلافظ ٢٠٠أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة، املطبوع باسم  - ٤٤
 .  م١٩٩٩، ١حلمي بن إمساعيل الرشيدي، دار العقيدة، ط: وصه وخرج أحاديثهبن أمحد حكمي، ضبط نص

، لزركلـي ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، خلري الدين ااألعالم - ٤٥
  .م٢٠٠٢، ١٥لبنان، ط-دار العلم للماليني، بريوت

ن أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر، املعـروف بـابن قـيم    مشس الدي: إعالم املوقعني عن رب العاملني، تأليف - ٤٦
، ١ط، لبنـان -حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت: اجلوزية، رتبه، وضبطه، وخرج آياته

  . م١٩٩١-هـ١٤١١
العالمـة  : اإلمام العالمة مشس الدين ابن قيم اجلوزية، ختـريج : إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان، تصنيف - ٤٧

، ١علي حسن عبد احلميد احلليب، دار ابـن اجلـوزي، ط  : حملدث الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، حتقيقا
  .هـ١٤٢٤

أفعال العباد بني أهل السنة وخمالفيهم، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف قسم العقيدة، كليـة الـدعوة    - ٤٨
د العزيز بن أمحـد بـن حمسـن احلميـدي،     عب: وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، إعداد

  . هـ١٤١١عام
اإلمام زين الدين مرعـي  : أقاويل الثقات يف تأويل األمساء والصفات واآليات احملكمات واملتشاات، تأليف - ٤٩

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، : بن يوسف الكرمي املقدسي احلنبلي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه
  .  م١٩٨٥-هـ١٤٠٦، ١ط
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القتصاد يف االعتقاد حملمد أيب حامد الغزايل الطوسي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب وأوالده  ا - ٥٠
  .  مبصر، الطبعة األخرية

شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم : اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، تأليف - ٥١
  .  الكرمي العقل، مكتبة الرشد، الرياض ناصر بن عبد. د: بن تيمية، حتقيق وتعليق

فضيلة : عبد العزيز بن عبد اهللا املبدل، تقدمي: أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان، مجع ودراسة وحتقيق - ٥٢
الشيخ علي بن نفيع العلياين، دار التوحيد للنشر، الريـاض،  . د.أ الشيخ عبد اهللا بن حممد الغنيمان، فضيلة

  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١ط
أقوال الصحابة املسندة يف مسائل االعتقاد، مجع ودراسة وحتقيق، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف العقيدة من  - ٥٣

هشام بـن إمساعيـل بـن علـي الصـيين،      : كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى، إعداد الطالب
  .هـ١٤١٨عام

لقاضي عبد اجلبار، خمطوط، مصور من دار الكتب األمايل يف احلديث، نظم الفوائد وتقريب املراد للرائد، ل - ٥٤
  .٨١٦٥املصرية، فلم برقم

اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل، دراسة ملنهج ابن تيمية يف اإلهليات وموقفه مـن املـتكلمني والفالسـفة     - ٥٥
  . م٢٠٠٠، ٥الدكتور حممد السيد اجلليند، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: والصوفية، تأليف

اإلمام أبو بكر الباقالين وآراءه االعتقادية يف ضوء عقيدة السلف، رسالة مقدمة لنيل درجـة املاجسـتري يف    - ٥٦
-هـ١٤٠٩النتشة، عام جودي صالح الدين: العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،إعداد

  . م١٩٨٩
عبد العزيز اـدوب، دار سـنحون للنشـر    : اإلمام احلكيم فخر الدين الرازي من خالل تفسريه، تأليف - ٥٧

  . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١والتوزيع، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، ط
اإلمام الشوكاين وآراؤه االعتقادية يف اإلهليات بني السلف والزيدية، رسالة مقدمة لنيل درجة التخصـص   - ٥٨

الدراسات العليا، فرع العقيـدة،  جبامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، -املاجستري-األوىل
 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، سعيد بن إبراهيم سيد أمحد: إعداد لطالب

الدكتور علي حممد حسن العماري، مطابع شركة اإلعالنات : اإلمام فخر الدين الرازي حياته وآثاره، تأليف - ٥٩
  . م١٩٦٩-هـ١٣٨٨الشرقية، 

مية، رسالة دكتـوراه، مقدمـة لقسـم العقيـدة     اإلمام فخر الدين الرازي منهجه وآراؤه يف املسائل الكال - ٦٠
ـ ١٣٩٦إبراهيم حممد إبراهيم، عـام : والفلسفة، بكلية أصول الدين، جامعة األزهر، إعداد الطالب -هـ

  . م١٩٧٦
  .  عمر أبو بكر، بيت األفكار الدولية: اإلمام ادد العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين، تأليف - ٦١
الدكتور حسن حبشي، القاهرة، : ، حتقيقابن حجر العسقالينلشيخ اإلسالم احلافظ  مرإنباء الغمر بأبناء الع - ٦٢

  .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩
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: اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، للقاضي أيب بكر بن الطيب الباقالين البصري، حتقيق وتعليق - ٦٣
  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢حممد زاهد الكوثري، املكتبة األزهرية للتراث،ط

وار الزاهية يف ديوان أيب العتاهية، مجعه أحد اآلباء اليسوعيني، نقالً عن رواية النمري، وكتب مشـاهري  األن - ٦٤
  . م١٨٨٦األدباء، مطبعة اآلباء اليسوعيني، بريوت، 

أيب عبد اهللا حممد بـن  : إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل مذهب احلق من أصول التوحيد، تأليف - ٦٥
 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٢لبنان، ط-املشهور بابن الوزير، دار الكتب العلمية، بريوت املرتضى اليماين،

  . لبنان-، دار الندوة اجلديدة، بريوتحملمد نعيم ياسني-أركانه حقيقته نواقضه-كتاب اإلميان - ٦٦
بن خزمية، الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، دار ا: اإلميان بالقضاء والقدر، حملمد بن إبراهيم احلمد، تقدمي - ٦٧

  .م١٩٩٨-هـ١٤٢٩، ٣اململكة العربية السعودية، ط
  

  )  ب ( 
: البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي، وهو بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الشافعي، قام بتحريره - ٦٨

 عمر سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية  . د: الشيخ عبد القادر عبد اهللا العاين، راجعه
 .  م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢بالكويت، ط

علـي بـن حممـد    : أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق: بدائع الفوائد، لإلمام - ٦٩
  . بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد: العمران، إشراف

  .  ركتاب البدء والتاريخ، للمطهر بن طاهر املقدسي، مكتبة الثقافة الدينية، مص - ٧٠
عبـد الـرمحن    :اعتىن ذه الطبعة ووثقها ،الدمشقي بن كثري القرشياالفداء إمساعيل  يبألالبداية والنهاية،  - ٧١

   . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٩لبنان، ط-ة، بريوتفالالدقي، حممد غازي بيضون، دار املعر
ققه وعلق عليـه  حممد بن علي بن حممد الشوكاين، ح: البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، تأليف - ٧٢

  . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١بريوت، ط-حممد حسن حالق، دار ابن كثري، دمشق: وضبط نصه وصنع فهارسه
البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرى، ومعه القراءات الشاذة وتوجيهها من  - ٧٣

  .  نانلب-لغة العرب، لعبد الفتاح القاضي، دار الكتاب العريب، بريوت
عبـد  : الشيخ:الشيخ إبراهيم الباجوري، ضبطها وعلق عليها: الربدة لإلمام البوصريي، شرح شيخ اإلسالم - ٧٤

  . الرمحن حسن حممود، مكتبة اآلداب، القاهرة
: الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان، للشيخ العالمة أيب الفضل عباس بن منصور السكسكي احلنبلي، حتقيق - ٧٥

  . هـ١٤١٧-م١٩٩٦، ٢الزرقاء، ط-سالمة العموش، مكتبة املنار، األردن الدكتور بسام علي

عبد : ، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، حتقيقحتقيق جممع الزوائد ومنبع الفوائد يف  بغية الرائد - ٧٦
 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤لبنان، -اهللا حممد الدويش، دار الفكر، بريوت



- ٨٤٤  - 

 

شيخ : ة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد من القائلني باحللول واالحتاد، تأليفبغية املرتاد يف الرد على املتفلسف - ٧٧
الدكتور موسى بن سليمان الدويش، مكتبة العلـوم  : اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق ودراسة

  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٣واحلكم، ط
الم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن شيخ اإلس: بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، تأليف - ٧٨

  . هـ١٤٢٦تيمية احلراين، رسائل علمية مطبوعة مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
  )ت (  

تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، سلسلة تصدرها وزارة اإلرشـاد   - ٧٩
  .واألنباء يف الكويت

ات املشاهري واألعالم، ملؤرخ اإلسالم مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان تاريخ اإلسالم ووفي - ٨٠
، ١الدكتور بشار عـواد معـروف، دار الغـرب اإلسـالمي، ط    : الذهيب، حققه وضبط نصه وعلق عليه

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
علي أبـو ريـان، دار   دكتور حممد : تاريخ الفكر الفلسفي، اجلزء الثاين، أرسطو واملدارس املتأخرة، تأليف - ٨١

  .م١٩٧٣، ٣املعرفة اجلامعية، ط
  . يوسف كرم، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر: تاريخ الفلسفة اليونانية، تأليف - ٨٢
-أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، املكتبة العصـرية، صـيدا  : تأويل خمتلف احلديث، تأليف - ٨٣

  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١بريوت، ط
: بن مسلم بن قتيبة الدينوري، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه القرآن أليب حممد عبد اهللا  تأويل مشكل - ٨٤

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط-إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت
التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، أليب املظفر اإلسفرايين، عرف الكتـاب وتـرجم    - ٨٥

  .  ١الشيخ حممد زاهد بن احلسن الكوثري، املكتبة األزهرية، ط: مؤلف وخرج أحاديثه وعلق حواشيهلل
اإلمام أيب جعفر حممد بن جرير بن يزيد : التبصري يف معامل الدين، أو تبصري أويل النهى معامل اهلدى، تأليف - ٨٦

عبـد  : ليقات لسماحة الشيخعلي بن عبد العزيز بن علي الشبل، مع حواشي وتع: الطربي، حتقيق وتعليق
  . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١العزيز بن عبد اهللا بن باز، مكتبة الرشد، ط

عبد : اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق: التبيان يف أميان القرآن، تأليف - ٨٧
  .هـ١٤٢٩، ١، طبكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار علم الفوائد: اهللا بن سامل البطاطي، إشراف

حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، لإلمام احلافظ أيب العلي حممد بن عبد الرمحن ابـن عبـد الـرحيم     - ٨٨
  . عبد الرمحن حممد عثمان، دار الفكر: املباركفوري، ضبطه وراجع أصوله وصححه

حققه وعلق عليه وخرج شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية، : تأليف ،التحفة العراقية يف األعمال القلبية - ٨٩
  .  م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١حيىي بن حممد بن عبد اهللا اهلنيدي، مكتبة الرشد، ط. أحاديثه وآثاره، د
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حتفة املريد، للشيخ إبراهيم بن حممد بن أمحد الشافعي البيجوري شرح جوهرة التوحيد، للعالمة برهان الدين  - ٩٠
، ٢لبنـان، ط -يلي، دار الكتب العلمية، بريوتعبد اهللا حممد اخلل: إبراهيم حسن اللقاين، ضبطه وصححه

  .  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤
الشـيخ  : الشيخ فاحل بن مهدي آل مهدي، تصحيح وتعليق: التحفة املهدية، شرح الرسالة التدمرية، تأليف - ٩١

 . هـ١٤١٤، ١الدكتور عبد الرمحن بن صاحل احملمود، دار الوطن، ط
ل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي، شـرح   جال: تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، لإلمام - ٩٢

، ١لبنـان، ط -أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت: ألفاظه وعلق عليه
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧

شيخ اإلسالم تقي الدين : التدمرية حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع، تأليف - ٩٣
، ٧حممد بن عودة السـعوي، مكتبـة العبيكـان، ط   . د: باس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيقأيب الع

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح : التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، تأليف - ٩٤

  . م١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، -يل، بريوتالدكتور أمحد حجازي السقا، دار اجل: األنصاري القرطيب، حتقيق
بن سينا، ويف آخرها  الشيخ الرئيس أيب علي احلسني بن عبد اهللا: تسع رسايل يف احلكمة والطبيعيات، تأليف - ٩٥

  . ٢حنني إسحاق، دار العرب، ط: قصة سالمان، وأبسال، ترمجها من اليوناين
الدكتور حممد بن إبـراهيم  : دراسة وحتقيق شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،: التسعينية، تأليف - ٩٦

  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١العجالن، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط
الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا : فضيلة الشيخ: التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاوية، تأليف - ٩٧

  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١الفوزان، دار العاصمة، ط
الشيخ عادل أمحد : احمليط، حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، دراسة وحتقيق وتعليق تفسري البحر - ٩٨

الدكتور زكريا عبد ايد املنويت، الدكتور أمحد : عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، شارك يف حتقيقه
-هـ١٤١٣، ١لبنان، ط-الدكتور عبد احلي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بريوت: النجويل اجلمل، قرظه

  .  م١٩٩٣
تفسري الفخر الرازي للكفر يف القرآن الكرمي، ومناقشة الباحث له، رسالة دكتوراه، مقدمة لقسم التفسـري،   - ٩٩

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢حممد أمحد حممد حممود، عام : كلية أصول الدين، جامعة األزهر، إعداد
اإلمام احلافظ عبد الرمحن بـن  : التابعني، تأليفوالصحابة و غ تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول اهللا - ١٠٠

أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة العربية : حممد ابن إدريس الرازي ابن أيب حامت، حتقيق
  . تفسري ابن أيب حامت. =م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١الرياض ، ط-مكة املكرمة-السعودية

لبنـان،  -بريوت  املعرفة،الدمشقي ، دار  القرشي اعيل بن كثريأبو الفداء إمس: تفسري القرآن العظيم، تأليف - ١٠١
  . تفسري ابن كثري.  = م١٩٦٩-هـ١٣٨٨
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لفضـيلة  -احلجرات، ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرمحن، الواقعة، احلديـد -تفسري القرآن الكرمي - ١٠٢
 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١حممد بن صاحل العثيمني، دار الثريا للنشر، ط: الشيخ العالمة

، ١للنشر، طد بن صاحل العثيمني، دار الثريا حمم: ، لفضيلة الشيخ العالمة-سورة يس–كرمي تفسري القرآن ال - ١٠٣
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

ياسـر بـن   أيب متـيم   : أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين، حتقيق: تفسري القرآن، تأليف - ١٠٤
تفسري . =م١٩٩٧ -هـ١٤١٨  ،١ط  ،الرياض ،ر الوطندا، غنيم بن عباس بن غنيم أيب باللو ،إبراهيم

  .السمعاين
مصطفى مسلم حممد، مكتبة الرشد، الرياض، .د:تفسري القرآن، لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق - ١٠٥

  . م١٩٨٩-هـ١٤١٠، ١ط
اء التراث العريب، التفسري الكبري، لإلمام الفخر الرازي، إعداد مكتب حتقيق دار إحياء التراث العريب، دار إحي - ١٠٦

ـ ١٤٠١، ١بريوت، ط-طبعة أخرى، دار الفكر، لبنان .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٤لبنان، ط–بريوت  -هـ
عبد الرمحن حممد، املطبعة البهية املصرية لصاحبها عبد الرمحن حممد مصطفى، :طبعة أخرى، التزام. م١٩٨١

طبعـة أخـرى،   . م١٨٦٢ طبعة أخرى، املطبعة األمريية، القـاهرة، . م١٩٣٨-هـ١٣٥٧، ١القاهرة، ط
هـ، خمطوط مصور من إدارة املخطوطات واملكتبـات  ١٢٩٤امشها تفسري أبو السعود، طبعة األستانة، 

  .  ، مكتبة تشستربييت١٣١٣٩، الرقم الفرعي ١٥٩٢٣اإلسالمية بالكويت، الرقم الفرعي
: احلنبلي، حتقيق وتعليقأيب حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي : تفسري اللباب يف علوم الكتاب، تأليف - ١٠٧

حممد سعد .د: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، شارك يف حتقيقه برسالته اجلامعية
  . م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-حممد املتويل الدقي حرب، دار الكتب العلمية، بريوت.رمضان حسن، د

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦دار احلديث، القاهرة،  الدكتور حممد حسني الذهيب،: التفسري واملفسرون، تأليف - ١٠٨
، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، مع التوضيح واإلضافة من كالم احلافظني املزي تقريب التهذيب - ١٠٩

أبو األشبال صغري أمحـد شـاغف   : وابن حجر أو من مآخذمها، حققه وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه
  .هـ١٤٢٣ ،دار العاصمة، النشرة الثانيةبكر عبد اهللا أبو زيد، : الباكستاين، تقدمي

عبـد  : التقريب واإلرشاد الصغري، للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين، قدم له وحققه وعلق عليـه  - ١١٠
  . م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١احلميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط

، ١للنشـر والتوزيـع، ط  أمحد بن علي عبد العال، دار هجـر  : التكليف يف ضوء القضاء والقدر، تأليف - ١١١
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨

. د: ال الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي، دراسة وحتقيق وتعليـق بيس إبليس، للحافظ اإلمام مجتل - ١١٢
  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٥لبنان، ط-السيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، بريوت

حممد بن : ، تأليفالرافضة واخلوارج واملعتزلةيف الرد على امللحدة املعطلة و متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل - ١١٣
  . م٢٠٠٥ -هـ ١،١٤٢٦، طلبنان -بريوت دار الكتب العلمية،الطيب الباقالين، 
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مؤسسة  ،عماد الدين أمحد حيدر: حممد بن الطيب الباقالين، حتقيق: متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل، تأليف - ١١٤
  . م١٩٨٧ -هـ ١،١٤٠٧، طلبنان ،الكتب الثقافية

صاحل بن عبد العزيز بن  :لتمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد، دروس ألقاها الشيخا - ١١٥
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١حممد بن إبراهيم آل الشيخ، دار التوحيد، ط

-التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا ابن عبد الرب، دار الفكر، بـريوت  - ١١٦
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١ان، طلبن

التناسب يف تفسري اإلمام الرازي دراسة يف أسرار االقتران، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعـة أم   - ١١٧
  .  منال مبطي حامد املسعودي: القرى، كلية اللغة العربية، قسم البالغة والنقد، إعداد

عفاف بنـت  . د: ء عقيدة أهل السلف، تأليفتناقض أهل األهواء والبدع يف العقيدة، دراسة نقدية يف ضو - ١١٨
 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١حسن بن حممد خمتار، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، ٢التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، لعبد العزيز الناصر الرشيد، دار الرشيد للنشـر والتوزيـع، ط   - ١١٩
  .  م١٩٩٥-هـ١٤١٦

يب احلسني حممد بن أمحد بن عبد الرمحن امللطي الشافعي، قدم التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، لإلمام أ - ١٢٠
  . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨حممد زاهد بن احلسن الكوثري، املكتبة األزهرية للتراث، : له وعلق عليه

قاضي القضاة عماد الدين أيب احلسن عبد اجلبار بن أمحد، املكتبة األزهرية : ترتيه القرآن عن املطاعن، تأليف - ١٢١
  .  م٢٠٠٦، للتراث، القاهرة

ترتيه اهللا عما أوجبه عليه املعتزلة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جبامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات  - ١٢٢
ـ ١٤٠٣أمحد حممد بناين، عام:اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع العقيدة، إعداد الطالب -هـ

  .هـ١٤٠٤
الـدكتور  : حممد ابن رشد األندلسي، قدم له وعلق حواشـيه  افت التهافت أليب الوليد حممد بن أمحد بن - ١٢٣

  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤بريوت، -صالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية، صيدا
أمحد مشس : اإلمام أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، قدم له وضبط نصه: افت الفالسفة، تأليف - ١٢٤

  . هـ١٤٢٩-م٢٠٠٨، ٣لبنان، ط-الدين، دار الكتب العلمية، بريوت
  .ذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، الدار املصرية للتأليف والترمجة - ١٢٥
حممد . د: كتاب التوحيد لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن منده، حققه وضبط نصه وعلق عليه - ١٢٦

، ١ر، دار الفضيلة، السعودية، طموسى بن عبد العزيز الغصن، دار اهلدي النبوي،مص. بن عبد اهللا الوهييب، د
 .  م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

بـن   رمحنفضيلة الشيخ العالمة عبد ال: التوضيح املبني لتوحيد األنبياء واملرسلني من الكافية الشافية، تأليف - ١٢٧
  .  هـ١٤٢٠، ١حممد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام، دار عامل الفوائد، ط: ناصر السعدي، تصحيح

عبد احلميد صاحل : التعاريف، للشيخ اإلمام عبد الرءوف بن املناوى، حتقيق الدكتورالتوقيف على مهمات  - ١٢٨
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١محدان، عامل الكتب، القاهرة، ط
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الشيخ عبد اهللا بن : قدم له عبد الرمحن بن ناصر السعدي،: يف تفسري كالم املنان، تأليفتيسري الكرمي الرمحن  - ١٢٩
عبد الرمحن بن معال اللوحيق، : الصاحل العثيمني، اعتىن به حتقيقًا ومقابلة عبد العزيز بن عقيل، والشيخ حممد

 . تفسري السعدي. = م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ،١لبنان، ط-بريوت ،مؤسسة الرسالة
  )ث ( 

ذيل تـاريخ   نالثبت، وفيه قوائم ببعض خمطوطات شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومعه حتقيق ترمجة ابن تيمية م - ١٣٠
 .هـ١٤١٧، ١ط علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، دار الوطن،: فاإلسالم للذهيب، تصني

  )ج ( 
أيب األشـبال الـزهريي، دار ابـن    : أيب عمر يوسف بن عبد الرب، حتقيق: جامع بيان العلم وفضله، تأليف - ١٣١

 . هـ١٤٢٧، ٧اجلوزي، ط
حممود حممـد   :جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، حققه وعلق حواشيه - ١٣٢

حتقيق عبد اهللا بن عبد : أخرى بعةط أمحد حممد شاكر، دار املعارف مبصر،: شاكر، راجعه وخرج أحاديثه
، ١احملسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية، واإلسالمية، بدار هجـر، القـاهرة، ط  

  .تفسري الطربي. = م٢٠٠١-هـ١٤٢٢
الدكتور حممد رشاد سـامل،  : العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، حتقيق جامع الرسائل البن تيمية، أيب - ١٣٣

 . م١٩٦٩-هـ١٣٨٩، ١مطبعة املدين، القاهرة، ط
جامع شروح العقيدة الطحاوية، لإلمام ابن أيب العز احلنفي، والعالمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، مـع   - ١٣٤

لعالمة حممد ناصر الدين األلباين، العالمة صاحل بن فـوزان  تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، ا
  . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١الفوزان، دار ابن اجلوزي، القاهرة، ط

-هـ١٤٢٧، ٢أيب عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار، ط: اجلامع الصحيح يف القدر، تأليف - ١٣٥
  . م٢٠٠٦

 -يسى بن سورة، دار الكتب العلمية، بـريوت اجلامع الصحيح وهو سنن الترمذي أليب عيسى حممد بن ع - ١٣٦
بشار عـواد  : الدكتور: طبعة أخرى حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه. م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١لبنان، ط

  .  ١٩٩٦، ١معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط
احلافظ الفقيه زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغـدادي  : جامع العلوم واحلكم، تأليف - ١٣٧

ـ ١٤١٩، ٨شعيب األرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسـة الرسـالة، ط  : الشهري بابن رجب، حتقيق -هـ
  .  م١٩٩٩

-اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الكتب العلمية، بريوت - ١٣٨
  تفسري القرطيب .=م١٩٩٣-هـ١٤١٣لبنان، 

م احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، أشرف على حتقيقه وختريج اإلما: اجلامع لشعب اإلميان، تأليف - ١٣٩
 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١خمتار أمحد الندوي، مكتبة الرشد، اململكة العربية السعودية، ط: أحاديثه
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حممد عزيـز مشـس،   : جامع املسائل، لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، حتقيق - ١٤٠
  . عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع بكر بن: إشراف

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١سامل مرشان، دار قتبية، ط:اجلانب اإلهلي عند ابن سينا، الدكتور - ١٤١
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٦حممد البهي، مكتبة وهبة، ط:اجلانب اإلهلي من التفكري اإلسالمي، الدكتور - ١٤٢
مقدمة إىل قسم الدراسات العليا الشرعية، لنيل درجة الدكتوراه  اجلرب واالختيار يف الفكر اإلسالمي، رسالة - ١٤٣

صاحل زين : يف العقيدة، جبامعة امللك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمة، إعداد
  .  م١٩٨١-هـ١٤٠١العابدين الشييب، 

أمحد لوح، دار ابن القيم، دار ابن عفان،  حممد: جناية التأويل الفاسد على العقيدة اإلسالمية، تأليف الدكتور - ١٤٤
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١ط

جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف توضيح اإلميان بالقدر، رسالة مقدمة لنيل درجة العاملية العالية الدكتوراه،  - ١٤٥
 اجلامعـة اإلسـالمية  ، حممد با كرمي حممد با عبد اهللا. د: تامر حممد حممود متويل، إشراف: إعداد الطالب

 . هـ١٤٢٧/هـ١٤٢٦باملدينة املنورة، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، 
جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرد على ابن سينا يف املسائل اإلهلية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه،  - ١٤٦

ـ  :جبامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، إعداد الطالب يد أمحـد،  سعيد إبـراهيم س
 . م١٩٨٩-هـ١٤١٠

حممد عبد القادر : جهود الفخر الرازي يف النحو والصرف، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، من الطالب - ١٤٧
  . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥هنادي، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 

تعـدل ثلـث    �m����D��C��B��Alمن أن   >جواب أهل العلم واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن  - ١٤٨
أبو عمر الندوي، : شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: تأليف القرآن،

 .هـ١٤٢١، ١عبد العزيز بن فتحي بن السيد ندا، دار القاسم، ط
تيميـة  أمحد بن عبد احلليم بن ، تقي الدين العباس أيب اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، لشيخ اإلسالم - ١٤٩

احلمدان،  حممد بن  محدان. د ،إبراهيم العسكربن عبد العزيز .د ، ناصر بن حسن بن علي.د: حتقيق ،احلراين
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢، طالرياضللنشر والتوزيع،  دار العاصمة

مشس الدين حممد بن عبد الـرمحن بـن حممـد    : اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر، تأليف - ١٥٠
 .  م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١إبراهيم باجس عبد ايد، دار ابن حزم، ط: حتقيقالسخاوي، 

  )ح ( 
اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزيـة،  : حادي األرواح إىل بالد األفراح، تأليف - ١٥١

  . ـه١٤٢٨، ١بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار علم الفوائد، ط: زائد بن أمحد النشري، إشراف: حتقيق
حاشية العالمة الشيخ حممد بن عبد العزيز بن مانع على العقيدة الواسطية، لشيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن  - ١٥٢

أبو حممد أشرف بـن  : عبد احلليم ابن تيمية، مع تعليقات نافعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، اعتىن ا
  . ١عبد املقصود، أضواء السلف، ط
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القسم األول من بدايـة  : اإلمام جالل الدين السيوطي، دراسة وحتقيق: ئك، تصنيفاحلبائك يف أخبار املال - ١٥٣
، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف احلـديث  )ما جاء يف رميائيل خازن أرواح املؤمنني(الكتاب حىت اية 

د بن عبد أمح: وعلومه، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، إعداد الطالب
 . هـ١٤٢٩العزيز بن علي الفارس، 

اإلمام احلافظ قوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن حممد : احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، إمالء - ١٥٤
  . حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي، حممد بن حممود أبو رحيم،  دار الراية: األصبهاين، حتقيق ودراسة

، ٣عبد العال سامل مكرم، دار الشـروق، ط .د:ت السبع، لإلمام ابن خالويه، حتقيق وشرحاحلجة يف القراءا - ١٥٥
  . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

الدكتور حممد أمحد اخلطيب، : وحكم اإلسالم فيها، تأليف ااحلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي، عقائده - ١٥٦
 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢دار عامل الكتب، ط

شيث بن إبراهيم بن حيـدره،  : تأليف جريان النظر يف أحكام القدر، حز الغالصم يف إفحام املخاصم عند - ١٥٧
ـ ١٤٠٥، ١عبد اهللا عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط: ، حتقيقابن احلاج القفطيب املعروف -هـ
  . م١٩٨٥

احلسن والقبح بني املعتزلة وأهل السنة، رسالة لنيل درجة املاجستري، جبامعة أم القـرى، كليـة الشـريعة     - ١٥٨
عبد اهللا حممـد جـار   : لدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع العقيدة، إعداد الطالبوا

  . م١٩٨١-هـ١٤٠١النيب، عام
عبد الرحيم بن صمايل السـلمي، دار املعلمـة للنشـر    : حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني، تأليف - ١٥٩

  . والتوزيع
فضيلة : يف الدعوة إىل اهللا، الطريقة املثلى يف الدعوة إىل اهللا، تأليفاحلكمة من إرسال الرسل، منهج الرسل  - ١٦٠

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مطبعة املدين، مصر، ط
احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند أهل السنة عرض ودراسة، رسالة مقدمة لنيل درجـة املاجسـتري،    - ١٦١

، عبد اهللا بن ظـافر الشـهري  : صول الدين، قسم العقيدة، إعداد الطالبجبامعة أم القرى، كلية الدعوة وأ
  .هـ١٤٢٢

احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل عند الفالسفة واملتكلمني عرض ونقد على ضوء عقيـدة أهـل السـنة     - ١٦٢
، واجلماعة، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه جبامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيـدة 

  .هـ١٤٢٨ -هـ١٤٢٧حامد بن علي بن إبراهيم الفقيه، : إعداد الطالب
  .  م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ١، مكتبة لينة، طاحلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، حملمد ربيع هادي املدخلي - ١٦٣
، ١حلية األولياء، وطبقات األصفياء، للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، مطبعـة السـعادة، ط   - ١٦٤

  . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩



- ٨٥١  - 

 

حواشي على شرح الكربى للسنوسي، تأليف األستاذ إمساعيل بن موسى بن عثمان احلامدي، على عمـدة   - ١٦٥
أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكربى لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن يوسـف السنوسـي   

 . م١٩٣٦-هـ١٣٥٤، ١احلسىن، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر،  ط
  )خ ( 

عبد السـالم  : عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق وشرح: خزانة األدب ولب لبان لسان العرب، تأليف - ١٦٦
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ٣حممد هارون، مطبعة املدين، نشر مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

: راسة وحتقيقخلق أفعال العباد، والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل، لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، د - ١٦٧
  . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، ١فهد بن سليمان الفهيد، دار أطلس اخلضراء، ط

أمحد : الدكتور: ، حتقيقلرازيشيخ اإلسالم اإلمام فخر الدين ا: تأليف ،خلق القرآن بني املعتزلة وأهل السنة - ١٦٨
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١حجازي السقا، دار اجليل، بريوت، ط

غالب بن علي عواجي، املكتبـة  . د: ية، وموقف اإلسالم منها، تأليفاخلوارج، تارخيهم وآراؤهم االعتقاد - ١٦٩
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢العصرية الذهبية، جدة، اململكة العربية السعودية، ط

اخلري والشر عند القاضي عبد اجلبار، للدكتور حممد صاحل حممد السيد، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيـع،   - ١٧٠
 . م١٩٩٨

  )د ( 
حممد أمجـل  : اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم اجلوزية، حققه: تأليفالداء والدواء،  - ١٧١

بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائـد،  : زائد بن أمحد النشريي، إشراف: اإلصالحي، خرج أحاديثه
 . هـ١٤٢٩، ١ط

شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول، ل - ١٧٢
  . الدكتور حممد رشاد سامل: احلليم ابن تيمية احلراين الدمشقي، حتقيق

: دراسات يف قواعد الترجيح املتعلقة بالنص القرآين يف ضوء ترجيحات الرازي، دراسة نظرية تطبيقية، تأليف - ١٧٣
ـ ١٤٣١، ١ملكة العربية السـعودية، ط عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي، دار التدمرية، امل -هـ

  . م٢٠١٠
دراسة وحتقيق اجلزء التاسع يف القضاء والقدر من كتاب املطالب العالية لإلمام فخر الدين الرازي، رسـالة   - ١٧٤

نادية : ماجستري، مقدمة يف قسم العقيدة والفلسفة، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، جامعة األزهر، إعداد
 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١السالم، عامعبد اهلادي عبد 

عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا : الدرة البهية شرح القصيدة التائية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، شرح الشيخ  - ١٧٥
 . هـ١٤٢٢، ١حممد بن سليمان بن عبد العزيز البسام، دار ابن اجلوزي، ط: السعدي، اعتىن به

ومسائل علماء جند األعالم من عصر الشيخ حممد بن عبد الدرر السنية يف األجوبة النجدية، جمموعة رسائل  - ١٧٦
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي، القحطاين : الوهاب إىل عصرنا هذا، مجع الفقري إىل عفو ربه القدير

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٦النجدي، ط



- ٨٥٢  - 

 

محد بن علي بن حممد شيخ اإلسالم حافظ العصر شهاب الدين أ :، تأليفالثامنة املائةالدرر الكامنة يف أعيان  - ١٧٧
 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤ابن حممد بن علي بن أمحد الشهري بان حجر العسقالين، دار اجليل، بريوت، 

الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسـن التركـي،   : الدر املنثور يف التفسري باملأثور، جلالل الدين السيوطي، حتقيق - ١٧٨
 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١مية، القاهرة، طبالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسال

ياسر عبد الرمحن الـيحىي، دار امليمـان للنشـر    : دعاوي اإلمجاع عند املتكلمني يف أصول الدين، تأليف - ١٧٩
  . م٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١والتوزيع، الرياض، ط

علـوم  حممد السيد اجلليند، مؤسسة . د: ، مجع وتقدمي وحتقيقدقائق التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن تيمية - ١٨٠
  . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٢القرآن، ط

الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، للحافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حققه وعلق  - ١٨١
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١أبو إسحاق احلويين األثري، دار ابن عفان، ط: عليه

ي، وحباشيته أمساء كتب األعـالم،  الشيخ أيب املعايل حممد بن عبد الرمحن ابن الغز: ديوان اإلسالم، تأليف - ١٨٢
 . م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١لبنان، ط-سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت: حتقيق

  ) ذ ( 
: ، لإلمام احلافظ عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، حتقيـق وتعليـق  البن رجب طبقات احلنابلة على ذيلال - ١٨٣

  . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، ١طالدكتور عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مكتبة العبيكان، 
أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين : ، ملؤرخ اإلسالم احلافظ الذهيب، حققه وضبطهالعرب يف خرب من غربذيول  - ١٨٤

 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١لبنان، ط-زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت
  )ر ( 

بدر البدر، : وعلق عليهااإلمام عثمان بن سعيد الدارمي، قدم له وخرج أحاديثه : الرد على اجلهمية، تأليف - ١٨٥
  . ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١الدار السلفية، ط

  . م١٣٩٩، ٢الرد على الزنادقة واجلهمية، لإلمام أمحد بن حنبل، القاهرة، ط - ١٨٦
شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد : الرد على الشاذيل، يف حزبيه، وما صنفه يف آداب الطريق، تأليف - ١٨٧

، ١بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، ط: حممد العمران، إشرافعلي بن : السالم ابن تيمية، حتقيق
 . هـ١٤٢٩

: الرد على املنطقيني للعالمة اإلمام شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين، مصدر مبقدمة العالمـة  - ١٨٨
  .  م١٩٤٩-هـ١٣٦٨السيد سليمان الندوي، نشره عبد الصمد شرف الدين الكتيب، املطبعة القيمة، 

بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الرياض، : الردود، تأليف - ١٨٩
 . هـ١٤١٤، ١ط

 . رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، دار صادر، بريوت - ١٩٠
سـيد مهـدي   ال: السيد أمحد احلسيين، إعـداد : رسائل الشريف املرتضى، اموعة الثالثة، تقدمي وإشراف - ١٩١

  . هـ١٤٠٥الرجائي، مطبعة اخليام، قم، 



- ٨٥٣  - 

 

حيىي اهلادي، الشريف املرتضى، القاسم الرسي، القاضي عبد اجلبار، : رسائل العدل والتوحيد، لألئمة األعالم - ١٩٢
  .  لبنان-سيف الدين الكاتب، دار مكتبة احلياة، بريوت: أيب رشيد النيسابوري، اختارها وقدم هلا

  . أمحد فؤاد األهواين: سينا، حتقيقرسائل يف النفس ، ابن  - ١٩٣

الرسالة اإلهلية دراسة ودفاع، عثمان عبد املنعم يوسف، رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة األزهر قسم العقيدة  - ١٩٤
 . م١٩٦٣-هـ١٣٨٣والفلسفة واألخالق، 

نيـدي،  عبد اهللا شاكر حممد اجل: اإلمام أيب احلسن األشعري، حتقيق ودراسة: رسالة إىل أهل الثغر، تأليف - ١٩٥
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ٢مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط

مرمي بنت عبد العايل : شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دراسة وحتقيق: الرسالة البعلبكية، تأليف - ١٩٦
  . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١الصاعدي، دار الفضيلة، الرياض، السعودية، ط

بكر بن عبد اهللا : حممد عزير مشس، إشراف: مد ابن القيم اجلوزية، حتقيقالرسالة التبوكية، أليب عبد اهللا حم - ١٩٧
  . أبو زيد، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع

  . م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١حممد عمارة، دار الشروق، ط: رسالة التوحيد، لإلمام حممد عبده، الدكتور - ١٩٨
الدكتور إبـراهيم  : ، حتقيق وتقدميابن سيناالرسالة العرشية يف حقائق التوحيد وإثبات النبوة للشيخ الرئيس  - ١٩٩

 . هالل، دار النهضة العربية
األستاذ عبد الوهاب خليـل  : الشيخ أبو حامد حممد املقدسي، حتقيق: رسالة يف الرد على الرافضة، تأليف - ٢٠٠

  .  م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١الرمحن، الدار السلفية، بومبائي، اهلند، ط
أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين، : العتقادات وأصول الديانات، تأليفالرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف ا - ٢٠١

  . هـ١٤٢٩، ٢حممد بن سعيد بن سامل القحطاين، دار ابن اجلوزي، ط. د:حتقيق
روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أليب حممد عبد اهللا بن أمحد ابن  - ٢٠٢

رحها نزهة اخلاطر العاطر، لعبد القادر بن أمحد بن مصطفى الدمشـقي،  شومعها قدامة املقدسي الدمشقي، 
 . م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ٣مكتبة املعارف، الرياض، ط

 ) ز ( 
شـعيب  : حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه   ، البن قيم اجلوزية،زاد املعاد يف هدي خري العباد - ٢٠٣

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٣، طتبة املنار اإلسالميةمك ،مؤسسة الرسالة، عبد القادر األرناؤوط ،األرناؤوط
اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممـد اجلـزري،   : زاد امليسر يف علم التفسري، تأليف - ٢٠٤

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١املكتب اإلسالمي، دار ابن حزم، ط
الـدكتور  : قرأه وعلق عليه، نباريابن األأبو بكر حممد بن القاسم : تأليف الزاهر يف معاين كلمات الناس، - ٢٠٥

 .م٢٠٠٤-هـ ١،١٤٢٤لبنان، ط -بريوتالكتب العلمية، دار حيىي مراد، 
 ) س ( 

. أ: ، تقدمي وحتقيقساحرة الطرف يف االستعاذة والبسملة واالسم والفعل واحلرف، لإلمام فخر الدين الرازي - ٢٠٦
  . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١للنشر والتوزيع، ط حممد حممد فهمي عمر، مكتبة دار الزمان. د



- ٨٥٤  - 

 

رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف السببية عند أهل السنة وخمالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية،  - ٢٠٧
توفيق بن إبراهيم احمليش، : العقيدة من كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مقدم من

 .هـ١٤٢٤امالشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي، ع: إشراف
  .م١٩١٦ ةسن القاهرة،-مصراحلجرية،  ةاملطبع .ط ،فخر الرازي :، تأليفالنجوم أسراراملكتوم يف  رسال - ٢٠٨
، ٤لباين، املكتب اإلسالمي، طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، حممد ناصر الدين األ - ٢٠٩

  . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
حممد ناصر الدين بن احلـاج نـوح   : ، تأليفسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة - ٢١٠

  . م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢، ١، طة العربية السعوديةلكاملم -الرياض ، دار املعارف، األلباين
سريه مفاتح الغيب، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفلسفة، كلية السمعيات يف فكر اإلمام الرازي من خالل تف - ٢١١

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧سعاد مسلم حممد محاد، عام: األدب، جامعة عني مشس، إعداد الباحثة
الدكتور عطية بن عتيق الزهراين، دار الراية، : كتاب السنة، أليب بكر أمحد بن يزيد اخلالل، دراسة وحتقيق - ٢١٢

  . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣ط
الدكتور : السنة، لإلمام أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن  أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، حتقيق ودراسةكتاب  - ٢١٣

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ٤حممد بن سعيد بن سامل القحطاين، دار عامل الكتب، الرياض، ط
ختـريج  كتاب السنة، للحافظ أيب بكر عمر بن أيب عاصم الضحاك بن خملد الشيباين، ومعه ظالل اجلنة يف  - ٢١٤

  . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٢حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، ط: السنة، بقلم
تعليقات مصباح الزجاجة يف : سنن ابن ماجه، بشرح اإلمام أيب احلسن احلنفي املعروف بالسندي، وحباشيته - ٢١٥

وحتفـة   زوائد ابن ماجه، حقق أصوله وخرج أحاديثه على الكتب الستة، ورقمه حسب املعجم املفهـرس 
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١لبنان، ط-الشيخ خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت:األشراف

أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، ومعه كتاب : سنن أيب داود لإلمام احلافظ املصنف املتقن - ٢١٦
ت عبيد الـدعاس  عز: معامل السنن للخطايب، وهو شرح عليه، مع ختريج أحاديثه وترقيمها، إعداد وتعليق

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١وعادل السيد، دار ابن حزم، بريوت،ط
: سنن النسائي، بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي، وحاشية اإلمام السندي، حققه ورقمه ووضع فهارسه - ٢١٧

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢لبنان، ط-مكتب حتقيق التراث اإلسالمي، دار املعرفة، بريوت
، أشرف على حتقيق الكتاب وخـرج  مام مشس الدين حممد بن عثمان الذهيباإل: ، تصنيفالنبالء أعالم سري - ٢١٨

طبعة أخـرى  م، ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١ط، لبنان-حممود شاكر، دار إحياء التراث العريب، بريوت: أحاديثه
 -هــ   ١٤٠٥ ،٣، طمؤسسة الرسالة، بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،جمموعة من احملققني :بتحقيق
 . م ١٩٨٥

مصطفى السقا، إبراهيم األبيـاري،  : وية، البن هشام، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسهاالسرية النب - ٢١٩
 .لبنان-عبد احلفيظ شليب، املكتبة العلمية، بريوت
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إمام احلرمني، أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشافعي، : الشامل يف أصول الدين، تأليف - ٢٢٠

  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ط، لبنان- حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوتعبد اهللا: وضع حواشيه
الشبهات النقلية ملخالفي أهل السنة واجلماعة يف مسائل القدر، عرضا ونقدا، رسالة دكتوراه، مقدمة لقسم  - ٢٢١

مي، هند بنت دخيل اهللا بـن واصـل القثـا   : العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أ القرى، إعداد
  . هـ١٤٢٩-هـ١٤٢٨

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن عماد، أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلـي   - ٢٢٢
عبد القادر األرناؤوط، دار : حممود األرناؤوط، أشرف على حتقيقه وعلق عليه: الدمشقي، حققه وعلق عليه

 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١بريوت، ط-ابن كثري، دمشق
-هـ١٤٢٤، ١، دار التراث للنشر، طعني النووية، لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمنيشرح األرب - ٢٢٣

 . م٢٠٠٣
شرح اإلشارات والتنبيهات البن سينا، لفخر الدين حممد عمر الرازي، مع شرح نصري الـدين الطوسـي،    - ٢٢٤

  .مكتبة احلرم املكي الشريف
عبد الستار أمحد فراج، حممـود  : ني السكري، حققهشرح أشعار اهلذليني، صنعة أيب سعيد احلسن بن احلس - ٢٢٥

 .حممد شاكر
شرح األصبهانية، تأليف شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية،  - ٢٢٦

حممد بن عوده السعوي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه جبامعة اإلمام حممد بن سـعود  : حتقيق ودراسة
طبعة أخرى، مكتبة دار املنهاج، للنشر والتوزيع، اململكة العربية . هـ١٤٠٧ة، كلية أصول الدين، اإلسالمي

  .  هـ١٤٣٠، ١السعودية، الرياض، ط
: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من بعدهم، تأليف - ٢٢٧

الدكتور أمحد بن : ي الاللكائي، حتقيقربابن احلسن بن منصور الطالشيخ اإلمام احلافظ أيب القاسم هبة اهللا 
  . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٩سعد بن محدان الغامدي، دار طيبة، ط

اإلمام أمحد بن احلسني بن أيب هاشم، حققـه  : شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار بن أمحد، تعليق - ٢٢٨
 . م١٩٦٥-هـ١٣٨٤، ١عبد الكرمي عثمان، مكتبة وهبة، ط: الدكتور: وقدم له

شرح ثالثة األصول لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، إعداد الفقري إىل اهللا تعاىل، فهد بن ناصر بـن   - ٢٢٩
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١إبراهيم السلمان، دار الثريا للنشر، ط

املعارف، الدكتور عبد ايد دياب، دار : شرح ديوان أيب الطيب املتنيب، أليب العالء املعري، حتقيق ودراسة - ٢٣٠
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢القاهرة، ط

أمحد أمني، عبد السالم هارون، : شرح ديوان احلماسة، أليب علي أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي، نشره - ٢٣١
  .م١٩٩١-هـ١٤١١، ١دار اجليل، بريوت، ط
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ـ ١٤٠٧، ٢لبنان، ط-عبد الرمحن الربقوقي، دار الكتاب العريب، بريوت: شرح ديوان املتنيب، وضعه - ٢٣٢ -هـ
  . م١٩٨٦

عبد الرمحن بن ناصر : شرح الرسالة التدمرية لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية، شرح فضيلة الشيخ - ٢٣٣
 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١سليمان بن صاحل الغصن، دار كنوز إشبيليا، ط: الرباك، إعداد

ين حيـىي النـووي،   شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني لإلمام احلافظ الفقيه أيب زكريا حميي الد - ٢٣٤
  . ٢فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، دار البصرية، اإلسكندرية، ط: شرحه وأماله

عبد الـرمحن بـن أمحـد    : شرح السنة لإلمام أيب حممد احلسن بن علي بن خلف الرباري، حتقيق وتعليق - ٢٣٥
  .هـ١٤٢٦، ١اجلميزي، دار املنهاج، الرياض، ط

شـعيب  :   بن مسعود البغوي، حققه وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه   اإلمام احلسني: شرح السنة، تأليف - ٢٣٦
 . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢األرناؤوط، وحممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط

، حميي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الشافعي، راجعه فضـيلة  شرح صحيح مسلم لإلمام النووي - ٢٣٧
   .٣لبنان، ط-بريوت الشيخ خليل امليس، دار القلم،

: مجاعة من العلماء، خرج أحايثها: ابن أيب العز احلنفي، حققها وراجعها: شرح العقيدة الطحاوية، للعالمة - ٢٣٨
  . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ، ٩حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، ط

يثه مساحة الشيخ حممد الصاحل العثيمني، خرج أحاد: شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، شرحه - ٢٣٩
  . هـ١٤٢٢، ٧سعد بن فواز الضميل، دار ابن اجلوزي، ط: واعتىن به

صاحل بن فوزان بـن عبـد اهللا   : تأليف الدكتور، /شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية - ٢٤٠
  . م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٧الفوزان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط

حممـد  : تأليف العالمة ،محد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيميةشرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم أ - ٢٤١
ملحق الواسطية، دار اهلجرة : علوي بن عبد القادر السقاف، ويليه: ، ضبط نصه وخرج أحاديثهخليل اهلراس

 .  ٣للنشر والتوزيع، ط
حممد بن عبد : ورتبها الواسطية، من تقريرات مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، كتبها ةشرح العقيد - ٢٤٢

  .هـ١٤٢٨، ٢عبد احملسن بن حممد بن قاسم، ط. د: الرمحن بن قاسم، أخرجها وأعدها للطبع ابنه
حممد الزرقاين بن عبد : ، تأليفللعالمة القسطالين شرح العالمة الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح احملمدية - ٢٤٣

حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب  :صححهضبطه والباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان املصري، 
 .  م ١٩٩٦-هـ  ١٤١٧، ١طلبنان، -، بريوتالعلمية

أمحد حجازي أمحد السقا، مكتبـة األجنلـو   : شرح عيون احلكمة، تأليف اإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق - ٢٤٤
  .املصرية

عبد السـالم  : حتقيق وتعليق شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، أليب بكر حممد بن القاسم األنباري، - ٢٤٥
  . ٥حممد هارون، دار املعارف، القاهرة، ط
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شرح القصيدة النونية، املسماة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية، لإلمام ابن القيم اجلوزية، شرحها  - ٢٤٦
 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٣لبنان، ط-الدكتور حممد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بريوت: وحققها

عبد اهللا بن حممد الغنيمـان، دار العاصـمة، للنشـر    : كتاب التوحيد من صحيح البخاري، تأليف شرح - ٢٤٧
  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٢والتوزيع، ط

أيب معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممـد،  : شرح لغة احملدث منظومة يف علم مصطلح احلديث، نظم وشرح - ٢٤٨
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١مكتبة ابن تيمية، ط

عبد اهللا : حممد بن صاحل العثيمني، مع تعليقات العالمة: هلادي إىل سبيل الرشاد، للشيخشرح ملعة االعتقاد ا - ٢٤٩
  .  أبو مالك حممد بن حامد بن عبد الوهاب، دار البصرية: بن عبد الرمحن اجلربين، مجع وحتقيق

وتعليـق مـع   ، حتقيق شرح املقاصد للعامل اإلمام مسعود بن عمر بن عبد اهللا الشهري بسعد الدين التفتازاين - ٢٥٠
صاحل موسى شرف، منشـورات  : عبد الرمحن عمرية، تصدير فضيلة الشيخ: مقدمة يف علم الكالم الدكتور

  . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ١الشريف الرضي، ط
علي بن حممد اجلرجاين، ومعه حاشيتا السيالكويت واجلليب : شرح املواقف للقاضي عبد الرمحن اإلجيي، تأليف - ٢٥١

، ١لبنـان، ط -حممود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، بـريوت : ححهعلى شرح املواقف، ضبطه وص
  . م١٩٩٨-هـ١٤١٩

الدكتور عبد اهللا بن عمر : كتاب الشريعة، لإلمام احملدث أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري، دراسة وحتقيق - ٢٥٢
  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢بن سليمان الدميجي، دار الوطن، ط

 األب قنوايت، سـعيد زائـد،  : إبراهيم مدكور، حتقيق األستاذين.د: راجعه وقدم له -)١(اإلهليات-الشفاء  - ٢٥٣
  . اجلمهورية العربية املتحدة

اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم : شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، تأليف - ٢٥٤
م، ط أخـرى حتقيـق   ١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١عمر سليمان احلفيان، مكتبة العبيكان، ط: اجلوزية، حتقيق

: الدكتور أمحد بن صاحل بن علي الصمعاين، والدكتور علي بن حممد بن عبد اهللا العجالن، تقدمي: ودراسة
ـ ١٤٢٩، ١معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، دار الصـميعي، ط  م، ط ٢٠٠٨-هـ

  . أخرى، دار الكتاب العريب مبصر
أمحد حجازي أمحد السقا، املكتبة : اإلمام فخر الدين الدين، حتقيق: أليفالشفاعة العظمى يف يوم القيامة، ت - ٢٥٥

 . م١٩٨٨، ١األزهرية للتراث، القاهرة، ط
  ) ص ( 

أمحد عبد الغفور عطار، دار : إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق:تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف ،الصحاح - ٢٥٦
  .٤لبنان، ط -العلم للماليني، بريوت

لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض،  صحيح البخاري - ٢٥٧
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١ط
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زهري : حممد ناصر الدين األلباين، أشرف على طبعه: ، تأليف)الفتح الكبري(صحيح اجلامع الصغري وزيادته،  - ٢٥٨
  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط

حممد ناصر الدين األلباين، بتكليف من مكتب التربية العريب لدول اخلليج، : ابن ماجه، تأليف صحيح سنن - ٢٥٩
  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٧، ١الرياض، توزيع املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

حممد ناصر الدين األلبـاين،  : صحيح سنن أيب داود، لإلمام احلافظ سليمان بن األشعث السجستاين، تأليف - ٢٦٠
  . م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ر والتوزيع، الرياض، طمكتبة املعارف للنش

زهري الشاويش، مكتب : حممد ناصر الدين األلباين، إشراف: صحيح سنن الترمذي، باختصار السند، تأليف - ٢٦١
  . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١التربية العريب لدول اخلليج، ط

ـ : صحيح سنن النسائي باختصار السند، صحح أحاديثه - ٢٦٢ ى طباعتـه  حممد ناصر الدين األلباين، أشرف عل
  . م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ١زهري الشاويش، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ط: والتعليق عليه وفهرسته

، حممد فؤاد عبد البـاقي : احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق أيبلإلمام صحيح مسلم،  - ٢٦٣
باململكـة العربيـة السـعودية،     نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد، 

 .م١٩٨٠-ـ ه١٤٠٠
بدر بن يوسف املعتوق، : اإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، حققه وعلق عليه: صريح السنة، تأليف - ٢٦٤

  . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٢الشيخ بدر بن عبد اهللا البدر، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، ط: راجعه
عبد اهللا السبت، دار الفتح، : عبد الرمحن الوكيل، تقدمي الشيخ: يفالصفات اإلهلية بني السلف واخللف، تأل - ٢٦٥

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١الشارقة، ط
صفة اإلرادة اإلهلية يف الفكر اإلسالمي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة، جبامعة امللك عبـد   - ٢٦٦

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠لرمحن، خليل الرمحن عبد ا:العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، إعداد
صفة العلم اإلهلي يف الفكر اإلسالمي، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري، جبامعة أم القرى، كليـة الشـريعة    - ٢٦٧

 . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣حسن حسني توجنبيكك، : والدراسات اإلسالمية، إعداد الطالب
يف العقيدة، جبامعة امللك عبـد  صفة القدرة اإلهلية يف الفكر اإلسالمي، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري  - ٢٦٨

  . هـ١٤٠٥-هـ١٤٠٤حممد السيد الشريف، : العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، إعداد
صفة الكالم بني السلف واملتكلمني، رسالة مقدمة إىل قسم الدراسات العليا الشرعية جبامعة أم القرى لنيـل   - ٢٦٩

  .   م١٩٧٩-هـ١٣٩٩بن عبد اهللا بن حممد الغنيم،  سعود: درجة املاجستري يف العقيدة، إعداد الطالب
  . هـ١٤٠٦الدكتور حممد رشاد سامل، : شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: كتاب الصفدية، تأليف - ٢٧٠
عبد : كتاب الصالة وحكم تاركها، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق - ٢٧١

  . املنصورة اهللا املنشاوي، مكتبة اإلميان،
الشيخ اإلمام مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكـر  : الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، تصنيف - ٢٧٢

الدكتور علي بن حممد الدخيل اهللا، دار : الشهري بابن قيم اجلوزية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه وقدم له
  . م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٣العاصمة، ط



- ٨٥٩  - 

 

ن فن املنطق والكالم، جلالل الدين السيوطي، ويليه خمتصر السيوطي لكتاب نصيحة صون املنطق والكالم ع - ٢٧٣
علي سامي النشـار، دار الكتـب   : أهل اإلميان يف الرد على منطق اليونان، لتقي الدين بن تيمية، علق عليه

 . لبنان-العلمية، بريوت
  ) ض (  

زهـري الشـاويش، املكتـب    : ، إشرافحممد ناصر الدين األلباين: ضعيف سنن الترمذي، ضعف أحاديثه - ٢٧٤
  . م١٩٩١-هـ١٤١١، ١اإلسالمي، ط

مشس الدين حممد بن عبـد الـرمحن السـخاوي، دار اجليـل،     : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف - ٢٧٥
 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١بريوت،ط

 ) ط ( 
اجع النسخة وضبط طبقات احلفاظ، لإلمام احلافظ الشيخ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ر - ٢٧٦

  . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط -أعالمها جلنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت
: ، للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء البغدادي احلنبلي، حققه وقدم له وعلق عليهطبقات احلنابلة - ٢٧٧

  . م١٩٩٩-هـ١٤١٩عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، : الدكتور
حممود : طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، حتقيق - ٢٧٨

  . م١٩٦٤-هـ١٣٨٣، ١حممد الطناحي، عبد الفتاح حممد احللو، دار إحياء الكتب العربية، ط
بة الدمشقي، اعتىن أليب بكر أمحد بن حممد بن عمر بن حممد، تقي الدين ابن قاضي شهطبقات الشافعية  - ٢٧٩

احلافظ عبد العليم خان، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر : بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه
 . م١٩٧٨-هـ١٣٩٨، ١ط أباد، اهلند،

كمال يوسف احلـوت، دار الكتـب   : عبد الرحيم األسنوي مجال الدين، حتقيق: طبقات الشافعية، تأليف - ٢٨٠
  . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١لبنان، ط-العلمية، بريوت

عبد احلفيظ منصور، دار املدار اإلسالمي، : طبقات الشافعية، لعماد الدين إمساعيل بن عمر ابن كثري، حتقيق - ٢٨١
  . م٢٠٠٤، ١ط

-، بـريوت ٢ثلزر،ط-سوسنه ديعشلد: أمحد بن حيىي بن املرتضى، عنيت بتحقيقه: طبقات املعتزلة، تأليف - ٢٨٢
  . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧لبنان، 

سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم، : أمحد بن حممد األدنروي، حتقيق: ، تأليفطبقات املفسرين - ٢٨٣
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١املدينة املنورة، ط

، ١علي حممد عمري، مكتبة وهبة، ط: طبقات املفسرين، للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق - ٢٨٤
  . م١٩٧٦-هـ١٣٩٦

حممد أبو الفضل إبراهيم، : بكر حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي، حتقيق، أليب واللغويني النحويني طبقات - ٢٨٥
  . ٢دار املعارف، ط



- ٨٦٠  - 

 

طريق اهلجرتني وباب السعادتني، تأليف اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قـيم اجلوزيـة،    - ٢٨٦
عبد اهللا أبو زيـد،   بكر بن: زائد بن أمحد النشريي، إشراف: حممد أمجل اإلصالحي، خرج أحاديثه: حققه

 . هـ١٤٢٩، ١دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، ط
  ) ع (  

أبو هاجر حممد السعيد بـن بسـيوين   : رب، ملؤرخ اإلسالم احلافظ الذهيب، حققه وضبطهغالعرب يف خرب من  - ٢٨٧
 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١لبنان، ط-زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت

ـ ١٤١٣، ١فريد إمساعيل التوين، مكتبة الضياء، جـدة،  ط : ليفعبودية الكائنات لرب العاملني، تأ - ٢٨٨ -هـ
  . م١٩٩٢

الشيخ عرفان بن سليم : اإلمام فخر الدين الرازي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عجائب القرآن، تأليف - ٢٨٩
  . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧بريوت، -العشا حسونة، املكتبة العصرية، صيدا

يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي، حققه وعلق عليه القاضي أيب : العدة يف أصول الفقه، تأليف - ٢٩٠
ـ ١٤١٠، ٢الدكتور أمحد بن علي سري املباركي، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط: وخرج نصه -هـ

  .  م١٩٩٠
العدل اإلهلي يف الثواب والعقاب عند السلف، والرد على املعتزلة واألشاعرة، رسالة مقدمة لنيـل درجـة    - ٢٩١

مواهـب  : جستري يف العقيدة، جبامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، إعداد الطالبةاملا
  . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥بنت علي منصور فرحان، 

حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري فخر الدين الرازي، دار الكتب : عصمة األنبياء، تأليف - ٢٩٢
  . م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١لبنان، ط -العلمية، بريوت

رضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوري، دار : أيب الشيخ األصبهاين، دراسة وحتقيق: كتاب العظمة، تأليف - ٢٩٣
  . العاصمة، الرياض

حممد بن عبد اهللا زربان الغامدي، مكتبـة  : عقائد الثالث والسبعني فرقة أليب حممد اليمين، حتقيق ودراسة - ٢٩٤
  . هـ١٤١٤، ١العلوم واحلكم، ط

اإلمام : السلف أصحاب احلديث، أو الرسالة يف اعتقاد أهل السنة وأصحاب احلديث واألئمة، تأليفعقيدة  - ٢٩٥
أيب إمساعيل عبد الرمحن بن إمساعيل الصابوين، حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها، بـدر البـدر، الـدار    

  . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١السلفية، ط
، ١مد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، طحم: للعالمة احملدث: العقيدة الطحاوية شرح وتعليق - ٢٩٦

  .  م١٩٧٨-هـ١٣٩٨، ١أخرى، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط. م، ط٢٠٠١-هـ١٤٢٢
الدكتور حممد الزبيدي، دار سبيل الرشاد، : العقيدة النظامية إلمام احلرمني عبد امللك اجلويين، دراسة وحتقيق - ٢٩٧

  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١ط، دار النفائس



- ٨٦١  - 

 

شيخ اإلسالم تقـي  : ضمن جمموعة الرسائل الكربى البن تيمية، تأليف) الرسالة التاسعة(قيدة الواسطية،الع - ٢٩٨
الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين الدمشقي، دار إحياء التراث العـريب،  

  . لبنان-بريوت
الشيخ عبد العزيز بن : رضا بن نعسان معطي، تقدمي :عالقة اإلثبات والتفويض بصفات رب العاملني، تأليف - ٢٩٩

  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ٦باز، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، ط
: األرواح النوافخ آلثار إيثار اآلباء واملشايخ، تأليف: العلم الشامخ يف إيثار احلق على اآلباء واملشايخ، ويليه - ٣٠٠

  . هـ١٣٢٨، ١العالمة صاحل بن مهدي املقبلي، مصر، ط
املعاين يف التفسري الكبري للفخر الرازي وأثره يف الدراسات البالغية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  علم - ٣٠١

فائزة سامل صاحل حيـىي  : يف علوم البالغة، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، فرع األدب، إعداد الطالبة
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢أمحد، عام 

عبد اهللا بن عبد الرمحن بـن صـاحل آل بسـام، دار    : مساحة الشيخ: يفعلماء جند خالل مثانية قرون، تأل - ٣٠٢
  .  هـ١٤١٩، ٢العاصمة، اململكة العربية السعودية، الرياض، ط

كتاب العلو للعلي العظيم، وإيضاح صحيح األخبار من سقيمها، مجع أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان  - ٣٠٣
-هـ١٤٢٠، ١عبد اهللا بن صاحل الرباك، دار الوطن، ط: يقبن الذهيب الشافعي األثري، دراسة وحتقيق وتعل

  . م١٩٩٩
أمحد بن يوسف : عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، معجم لغوي أللفاظ القرآن الكرمي، تأليف الشيخ - ٣٠٤

لبنان، -حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت: بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب، حتقيق
  .  م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ط

: ضبطه وصححهحممود بن أمحد العيين،  أيب حممد بدر الدين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف - ٣٠٥
  . م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١لبنان، ط-بريوتعبد اهللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، 

لوزير اليماين، حققـه  اإلمام حممد بن إبراهيم ا: صم يف الذب عن سنة أيب القاسم، تصنيفاالعواصم والقو - ٣٠٦
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

عبد الكرمي تتان، حممـد أديـب   : عون املريد لشرح جوهرة التوحيد يف عقيدة أهل السنة واجلماعة، تأليف - ٣٠٧
يب سليمان األلباين، دار البشائر للطباعـة  الشيخ عبد الكرمي الرفاعي، الشيخ وه: الكيالين، راجعه وقدم له

  . م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢والنشر والتوزيع،ط
عون املعبود شرح سنن أيب داود، للعالمة أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم أبادي، مع شرح احلافظ ابـن   - ٣٠٨

لسـلفية  حممد عبد احملسن، صاحب املكتبة ا: عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر: قيم اجلوزية، ضبط وحتقيق
  . م١٩٦٨-هـ١٣٨٨، ٢باملدينة املنورة، ط

  .مهدي املخزومي،إبراهيم السامرائي. د:كتاب العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق - ٣٠٩
موفق الدين أيب العباس أمحد بن القاسم بن خليفة السعدي اخلزرجي : عيون األنباء يف طبقات األطباء، تأليف - ٣١٠

  .  الدكتور نزار رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت: أصيبعة، شرح وحتقيقاملعروف بابن أيب 



- ٨٦٢  - 

 

عيون احلكمة، ابن سينا، حققه وقدم له، عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعـات، الكويـت، دار القلـم،     - ٣١١
 . م١٩٨٠، ٢لبنان، ط-بريوت

  ) غ ( 
طيف، جلنة إحيـاء التـراث   حسن حممود عبد الل: غاية املرام يف علم الكالم لسيف الدين اآلمدي، حتقيق - ٣١٢

  . م١٩٧١-هـ١٣٩١اإلسالمي، 

 :، حتقيقنظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري: ، تأليفغرائب القرآن ورغائب الفرقان - ٣١٣
  . م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، ١ط ،لبنان-بريوت ،دار الكتب العلمية، الشيخ زكريا عمريان

حممد عبد القادر : ت، لنور الدين أيب احلسن السمهودي، حتقيقالغماز على اللماز يف املوضوعات املشهورا - ٣١٤
 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١لبنان، ط-عطا، دار الكتب العلمية، بريوت

  ) ف ( 
مصـطفى  ،القادر عطا حممد عبد:حتقيق وتعليق وتقدمي،ابن تيمية لإلمام العالمة تقي الدين، فتاوى الكربىال - ٣١٥

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١، طلبنان -تبريو، دار الكتب العلمية، القادر عطا عبد
الشيخ أمحد بن عبد الـرزاق الـدويش، دار   : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب - ٣١٦

  . هـ١٤٢٤، ١اململكة العربية السعودية، ط-املؤيد، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض
عبد اهللا بن حممد الطيار، .د.أ:زيز بن عبد اهللا بن باز، إعدادفتاوى نور على الدرب، لسماحة اإلمام عبد الع - ٣١٧

  .وحممد بن موسى بن عبد اهللا املوسى، مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز اخلريية
حممد بـن  : فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مجع وترتيب وحتقيق - ٣١٨

  هـ١٣٩٩، ١ة، مكة املكرمة، طعبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكوم
أمحد بن علـي بـن حجـر     لإلمام احلافظ أيب الفضل شهاب الدين شرح صحيح البخاري، بفتح الباري  - ٣١٩

أبو عبد اهللا عبد السالم بن حممد بن عمر علـوش، مكتبـة   : وضع حواشي الكتاب وعلق عليهالعسقالين، 
  . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١الرشد، ط

حممد بن علي الشوكاين، حققه وعلق عليه وخرج : اإلمام الشوكاين، تأليفكتاب الفتح الرباين من فتاوى  - ٣٢٠
أبو مصعب حممد صبحي بن حسن حالق، مكتبة اجليل اجلديد، : أحاديثه وضبط نصه ورتبه وصنع فهارسه

  . صنعاء-اليمن
شوكاين، دار حممد بن علي بن حممد ال: فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، تأليف - ٣٢١

   . تفسري الشوكاين=.م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١بريوت، ط-ابن كثري، دار الكلم الطيب، دمشق
سعود بن عبـد  . د: عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمي، حتقيق: فتح ايد يف شرح التوحيد، للشيخ - ٣٢٢

  .هـ١٤٢٥، ١حسني السعيدي، دار عامل الفوائد، ط. العزيز العريفي، د
  . حممد صاحل الزركان، دار الفكر: رازي وآراؤه الكالمية والفلسفية، تأليففخر الدين ال - ٣٢٣
 . ٢الدكتور أمحد حممود اجلزار، منشاة املعارف، اإلسكندرية، ط: فخر الدين الرازي والتصوف، تأليف - ٣٢٤
  . م١٩٧٧الدكتور فتح اهللا خليف، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، : فخر الدين الرازي، تأليف - ٣٢٥



- ٨٦٣  - 

 

 ،بريوت ،املطبعة الكاثوليكية ،هنريكوس المنس اليسوعي اآلب: ، تأليفالفروق ،اجلزء األول ة،د اللغفرائ - ٣٢٦
  . م١٨٨٩

حممد حميي الدين عبد : عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي اإلسفرائيين، حتقيق: الفرق بني الفرق، للعامل - ٣٢٧
  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦بريوت، -ااحلميد، املكتبة العصرية، صيد

شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيميـة، حققـه   : فرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، تأليفال - ٣٢٨
  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١عبد الرمحن بن عبد الكرمي اليحىي، دار الفضيلة، ط.د: وخرج أحاديثه وعلق عليه

اهري، وامشه امللل والنحـل  الفصل يف امللل واألهواء والنحل، لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن حزم الظ - ٣٢٩
  . هـ١٣٢٠، ١لإلمام أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، دار الفكر، طبع باملطبعة األدبية، ط

أيب القاسم البلخي، القاضي عبد اجلبار، احلاكم اجلشمي، اكتشفها : ، تأليففضل االعتزال وطبقات املعتزلة - ٣٣٠
  .  نشرفؤاد السيد، الدار التونسية لل: وحققها

الفعل اإلنساين بني املتكلمني واألخالقيني والفالسفة، رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص املاجستري، يف قسم  - ٣٣١
سنري عبد الرمحن عبده، : العقيدة والفلسفة، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات، جامعة األزهر، إعداد

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢عام 
، ١ط د الرزاق بن عبد احملسن البـدر، دار التوحيـد للنشـر، الريـاض،    عب: فقه األمساء احلسىن، تأليف - ٣٣٢

  . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث العريب، : فقه اللغة وسر العربية، أليب منصور الثعاليب، حتقيق ومراجعة - ٣٣٣

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط-بريوت
لنيل درجة املاجستري، بقسم الفلسفة اإلسالمية، كليـة   الفكر األخالقي عند فخر الدين الرازي، حبث مقدم - ٣٣٤

  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢احلسني عبد الفتاح جادو عبد الفتاح، عام: دار العلوم، جامعة القاهرة، إعداد
فكر اإلمام الرازي يف اإلهليات من خالل تفسريه مفاتيح الغيب ومدى توظيفه يف العصر احلديث، رسـالة   - ٣٣٥

ية أصول الدين بالقاهرة، قسم العقيدة والفلسفة، لنيل درجة الدكتوراه، إعداد مقدمة من جامعة األزهر، كل
  . م١٩٩١-هـ١٤١٢رجب حممود الديب، : الطالب

فكر اإلمام الرازي يف النبوات من خالل تفسريه مفاتيح الغيب، ومدى توظيفه يف العصر احلديث، رسـالة   - ٣٣٦
عة األزهر، كلية أصول الدين بالقاهرة، قسم العقيدة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العقيدة والفلسفة، جام

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣أمحد حممد علي ليلة، : والفلسفة، إعداد الطالب
  . دكتور فتح اهللا خليف، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية: فالسفة اإلسالم، تأليف - ٣٣٧
  . م١٩٩٢، ١ط مسيح دغيم، دار الفكر اللبناين،: فلسفة القدر يف فكر املعتزلة، للدكتور - ٣٣٨
حممد عزيز مشس، دار عامل : الفوائد، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق - ٣٣٩

  . هـ١٤٢٩، ١الفوائد للنشر والتوزيع، ط
دكتور أمحد حممود صبحي، : يف علم الكالم، دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين، تأليف - ٣٤٠

 . فة اجلامعية، اإلسكندريةمؤسسة الثقا



- ٨٦٤  - 

 

  .  م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١حممود ماضي، دار الدعوة، ط. د:تأليف-حتليل ونقد-يف فلسفة ابن سينا - ٣٤١
، ٢لبنـان، ط -فيض القدير شرح اجلامع الصفري، للعالمة املناوي، دار املعرفة للطباعة والنشـر، بـريوت   - ٣٤٢

 .م١٩٧٢-هـ١٣٩١
  ) ق ( 

ربيع بن هـادي عمـري   : شيخ اإلسالم ابن تيمية، دراسة وحتقيق: يفقاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، تأل - ٣٤٣
  . م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، ١املدخلي، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، ط

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ بريوت، ،القاموس احمليط، للشيخ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، دار الفكر - ٣٤٤
عبد العزيز سيف النصـر عبـد   . د. أ: سالمي، تأليفالقدر وحرية اإلرادة اإلنسانية يف الفكر الكالمي اإل - ٣٤٥

  . العزيز، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، فرع البنات، جامعة األزهر، القاهرة
اإلمام عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي املصري، حققه وخرج : القدر وما ورد يف ذلك من اآلثار، تأليف - ٣٤٦

  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١طاء، طعمر بن سليمان احلفيان، دار الع:أحاديثه
كتاب القدر، تصنيف احلافظ الكبري أيب بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن املسـتفاض الفريـايب، حتقيـق     - ٣٤٧

  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١ط م،عمرو عبد املنعم سليم، دار ابن حز: وختريج
أطروحة مقدمـة   قدرة اهللا تعاىل، وقدرة العبد بني السلف وخمالفيهم، عرض ونقد يف ضوء الكتاب والسنة، - ٣٤٨

، باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، كلية الدعوة وأصول الدين، ل على درجة الدكتوراه يف العقيدةللحصو
  .هـ١٤٢٥أمحد بن صاحل بن حسن الزهراين، : إعداد الطالب

ر الوطن، ناصر بن عبد الكرمي العقل، دا. د: القدرية واملرجئة نشأما وأصوهلما وموقف السلف منها، تأليف - ٣٤٩
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط

قدم العامل وتسلسل احلوادث بني شيخ اإلسالم ابن تيمية والفالسفة، مع بيان من أخطأ يف املسـألة مـن    - ٣٥٠
ـ سفر احلوايل، دار أ: السابقني واملعاصرين، لكاملة الكواري، راجعه وقدم له فضيلة األستاذ الدكتور امة س

  .م٢٠٠١، ١عمان، ط-للنشر والتوزيع، األردن
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، للشيخ حممد كرمي راجح، ط - ٣٥١
إمساعيل حممد القرين، دار الكتب العلمية، : الدكتور: تأليف -دراسة وحتليل -القضاء والقدر عند املسلمني - ٣٥٢

  .  م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط -بريوت
  .وق أمحد الدسوقي، دار االعتصامالقضاء والقدر يف اإلسالم، لفار - ٣٥٣
عبد الرمحن بن صاحل احملمـود، دار  . د:القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، تأليف - ٣٥٤

  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٢الوطن، ط
صالح الدين بن .د: كتاب القضاء والقدر، لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، دراسة وحتقيق - ٣٥٥

 . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١مكتبة الرشد، ط عباس شكر،
  . القضاء والقدر، لعبد الكرمي اخلطيب، دار الفكر العريب - ٣٥٦



- ٨٦٥  - 

 

ـ ١٤٢٥، ١٣عمر سليمان عبد اهللا األشقر، دار النفـائس، األردن، ط .د.أ: القضاء والقدر، تأليف - ٣٥٧ -هـ
 .  م٢٠٠٥

حممد املعتصم بـاهللا  : القضاء والقدر لإلمام فخر الدين حممد عمر الرازي، ضبط نصه وصححه وعلق عليه - ٣٥٨
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١البغدادي، دار الكتاب العريب، ط

جوانبها التطبيقية، دراسة علمية ملسئولية اإلنسان يف -قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي، أصوهلا النظرية - ٣٥٩
  .م١٩٨١، ٢اإلسالم، حملمد السيد اجلليند، دار العلوم، طبع مبطبعة احلليب، ط

ألحكام عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة، كليـة  قواعد األمساء وا - ٣٦٠
  . هـ١٤٢٤حممد بن بسيس بن مقبول السفياين، عام: الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، إعداد

أبو : علق عليهحممد الصاحل العثيمني، خرج أحاديثه و: القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن، للشيخ - ٣٦١
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦حممد أشرف بن عبد املقصود، أضواء السلف، أضواء اتمع، 

، ١حممد بن صاحل العثيمني، دار ابـن اجلـوزي، ط  : القول املفيد على كتاب التوحيد، شرح فضيلة الشيخ - ٣٦٢
 . هـ١٤٢١

  ) ك ( 
: لدين الرازي، حتقيق الدكتورالكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل، تأليف شيخ اإلسالم اإلمام فخر ا - ٣٦٣

  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١أمحد حجازي السقا، دار اجليل، بريوت، ط
أيب عبد اهللا حممد بن حممود األصفهاين، حتقيـق وتعليـق   : الكاشف عن احملصول يف علم األصول، تأليف - ٣٦٤

حممد عبـد  األستاذ الدكتور : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، قدم له: ودراسة
  . م١٩٩٨هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-الرمحن مندور، دار الكتب العلمية، بريوت

تقي األئمة والدين خمتار بـن حممـود   : الكامل يف االستقصاء فيما بلغنا من كالم القدماء، للشيخ العالمة - ٣٦٥
القاهرة، مطابع السيد حممد الشاهق، : العجايل املعتزيل، الشهري بتقي الدين النجراين، دراسة وحتقيق الدكتور

  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠األهرام التجارية،
عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين املعروف بـابن  : الكامل يف التاريخ، تأليف - ٣٦٦

-هـ١٤٢٧لبنان، -الدكتور عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت: األثري، حققه واعتىن به
  . م٢٠٠٦

ري بني اجلرب واالختيار، وأثر ذلك على سلوك اإلنسان، ومدى مسؤوليته علـى التكـاليف   الكسب األشع - ٣٦٧
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الشرعية، دكتور حممد يسري جعفر، 

الدكتور لطفي عبـد البـديع،   : حممد علي الفاروقي التهانوي، حققه: كشاف اصطالحات الفنون، تأليف - ٣٦٨
  .  األستاذ أمني اخلويل، املكتبة الفيصلية: حسنني، راجعه الدكتور عبد النعيم حممد: ترجم النصوص الفارسية

أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمـر  : الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تأليف - ٣٦٩
  . يوسف احلمادي، مكتبة مصر: الزخمشري اخلوارزمي، شرحه وضبطه وراجعه



- ٨٦٦  - 

 

أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمـر  : يف وجوه التأويل، تأليفالكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل  - ٣٧٠
الكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف، لإلمـام احلـافظ ابـن حجـر     : الزخمشري اخلوارزمي، ويليه

العسقالين، وبذيله كتاب االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال، لإلمام ناصر الدين أمحد ابن املـنري  
ي، وحاشية األستاذ الفاضل حممد عليان املرزوقي الشافعي من أكابر علمـاء األزهـر،   االسكندري املالك

  . لبنان-ومشاهد اإلنصاف على شواهد الكشاف، دار املعارف، بريوت
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملصطفى بن عبد اهللا الشهري حباجي خليفة، عىن بتصحيحه وطبعه  - ٣٧١

-دين يالتقايا، رفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء التراث العريب، بـريوت حممد شرف ال: على نسخة املؤلف
  . لبنان

: الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة، مع مدخل ومقدمة حتليلية وشروح للمشرف علـى املشـروع   - ٣٧٢
منـاهج  : طبعة أخرى بعنوان. م٢٠٠١، ٢ربية، طاجلابري، مركز دراسات الوحدة الع الدكتور حممد عابد

دكتور حممود قاسم، : يف عقائد امللة، البن رشد، مع مقدمة يف نقد مدارس علم الكالم، تقدمي وحتقيق األدلة
  . م١٩٦٤، ٢مكتبة اإلجنلو املصرية، ط

أبو البقاء أيوب بن موسى احلسـيين الكفـوي،   : ، تأليفجم يف املصطلحات والفروق اللغويةالكليات مع - ٣٧٣
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢الكتاب اإلسالمي، القاهرة، طحممد املصري، دار  -عدنان درويش : حتقيق

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١عاصم بن عبد اهللا القريويت، ط: كوكبة من أئمة اهلدى ومصابيح الدجى، أعدها - ٣٧٤
  ) ل ( 

الدكتور أمحد حجـازي السـقا، املكتبـة    : لباب اإلشارات والتنبيهات، لإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق - ٣٧٥
  . م ١٩٨٦، ١األزهرية للتراث، ط

 ،مركز ريز نكاري ،خمطوط مصور من مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،للرازي ،اللذات - ٣٧٦
  . إيران -قم

أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصادق العبيدي، :لسان العرب لإلمام العالمة ابن منظور، اعتىن بتصحيحها - ٣٧٧
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٣لبنان، ط-دار إحياء التراث العريب، مؤسسة التاريخ العريب ، بريوت

عبد الفتاح أبو غدة، اعتىن : لسان امليزان، لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، اعتىن به الشيخ - ٣٧٨
ـ ١٤٢٣، ١سليمان بن عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسـالمية، ط : بإخراجه وطباعته -هـ

  . م٢٠٠٢
: مام أيب احلسن األشعري، صححه وقدم له وعلق عليه الـدكتور اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع، لإل - ٣٧٩

  .محودة غرابة، املكتبة األزهرية للتراث
اللمعة يف حتقيق مباحث الوجود واحلدوث والقدر وأفعال العباد، إلبراهيم بن مصطفى احلليب املذارى، علق  - ٣٨٠

السـيد عـزت العطـار    : لهحممد زاهد الكوثري، راجع أصله وقدم :  على حواشيه وترجم ملؤلفه الشيخ
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، ١ط املكتبة األزهرية للتراث، احلسيين،
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لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، للشيخ حممد بن أمحد  - ٣٨١
  .هـ-ب١٩٨-٢-هـ-ب١٤٠٢، ٢السفاريين األثري احلنبلي، ط

تعاىل والصفات، لفخر الدين حممد بن عمر اخلطيب الرازي، راجعه وقدم لـه  لوامع البينات شرح أمساء اهللا  - ٣٨٢
شـرح أمسـاء اهللا   . = م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠طه عبد الرءوف سعد، املكتبة األزهرية للتراث، : وعلق عليه

 .  احلسىن للرازي
  ) م ( 

هنداوي هالل، أمرية  دكتور أمحد: املباحث البيانية يف تفسري الفخر الرازي، دراسة بالغية تفصيلية، تأليف - ٣٨٣
  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١للطباعة، عابدين، ط

املباحث العقدية املتعلقة باللوح احملفظ والقلم، مجعا ودراسة،رسالة لنيل درجة املاجستري، بقسم العقيدة كلية  - ٣٨٤
عـادل بـن حجـي العـامري،     : الدعوة وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، إعداد الطالب

  . هـ١٤٢٨-هـ١٤٢٧عام
حممد : حتقيق وتعليق املباحث املشرقية يف علم اإلهليات والطبيعيات، لإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي، - ٣٨٥

  . املعتصم باهللا البغدادي
مبدأ السببية عند األشاعرة، دراسة نقدية، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري، يف قسم العقيدة، كلية الـدعوة   - ٣٨٦

  . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩مجعان بن حممد بن أمحد الشهري، عام: ة أم القرى، إعدادوأصول الدين، جامع
الدكتور حسن : سيف الدين اآلمدي، حتقيق وتقدمي: املبني يف شرح معاين ألفاظ احلكماء واملتكلمني، تأليف - ٣٨٧

  . م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ٢حممود الشافعي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
عدنان حممد زرزور، مكتبة دار التـراث،  : اهلمذاين، حتقيق الدكتورمتشابه القرآن للقاضي عبد اجلبار أمحد  - ٣٨٨

  . القاهرة
شيخ املتكلمني حممد بن احلسـن بـن   : جمرد مقاالت الشيخ أيب احلسن األشعري، إمام أهل السنة، تأليف - ٣٨٩

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، ١أمحد عبد الرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية، ط. د.أ: فورك، حتقيق وضبط
ألمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم النيسابوري امليداين، حققه، وفصله، وضـبط  جممع ا - ٣٩٠

  . م١٩٥٥-هـ١٣٧٤حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة السنة احملمدية، : غرائبه، وعلق حواشيه
إبـراهيم   فهد بن ناصر بـن : جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، مجع وترتيب - ٣٩١

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٢السليمان، دار الثريا للنشر، ط
عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الـرمحن بـن   : جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، تأليف الفقري إىل عفو ربه - ٣٩٢

  . هـ١٤٢١، ٣حممد بن سعد الشويعر، دار أصداء اتمع، ط. د: ، مجع وترتيب وإشراف/باز
بشري حممد عيون، : يخ عبد القادر األرناؤوط، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليهالش :جمموعة التوحيد، راجعه - ٣٩٣

 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧مكتبة دار البيان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، 

حميي الدين : جمموعة رسائل ابن سينا، وفيها تفاسري لسور القرآن والرد على البريوين وغريها، مجعها وحققها - ٣٩٤
  .سالكردي، دار بيبليون، باري
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  . إبراهيم أمني حممد، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر: جمموعة رسائل اإلمام الغزايل، راجعها وحققها - ٣٩٥
شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد : جمموعة الرسائل الكربى البن تيمية، تأليف - ٣٩٦

  . لبنان-، بريوت، دار إحياء التراث العريبالسالم بن تيمية احلراين الدمشقي
حممد رشيد رضا، : شيخ اإلسالم ابن تيمية، خرج أحاديثه وعلق حواشيه: جمموعة الرسائل واملسائل، تأليف - ٣٩٧

  . جلنة التراث العريب
: مجع وحتقيق، الدكتور اموعة العلية، من كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، اموعة الثانية، - ٣٩٨

  . هـ١٤٢٤، ١لصيين، دار ابن اجلوزي، طهشام بن إمساعيل بن علي ا
عامر اجلزار،أنور : جمموعة الفتاوى لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين، اعتىن ا وخرج أحاديثها - ٣٩٩

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ٢ط دار الوفاء،  الباز،
عبد : األندلسي، حتقيقاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، للقاضي أيب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية  - ٤٠٠

  . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط-السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت
فخر الدين حممد بن عمر : كتاب حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني، تأليف - ٤٠١

طه عبـد  : الطوسي، راجعه وقدم لهنصري الدين : تلخيص احملصل، للعالمة: اخلطيب الرازي، وبذيله كتاب
  . الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية

أبو عبد اهللا حممد بن : كتاب احملصل، وهو حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من احلكماء واملتكلمني، تأليف - ٤٠٢
، مكتبـة دار  ١األردن، ط–عمـان   ،حسني أتاي، دار الـرازي .د:عمر فخر الدين الرازي، تقدمي وحتقيق

  .هـ١٤١١-م١٩٩١لتراث، القاهرة، ا
عادل : اإلمام األصويل املفسر فخر الدين حممد بن عمر الرازي، حتقيق: احملصول يف علم أصول الفقه، تأليف - ٤٠٣

  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢بريوت، ط -أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، املكتبة العصرية، صيدا
 ،عبد احلميد هنداوي: حتقيق، إمساعيل بن سيده املرسي أبو احلسن علي بن: احملكم واحمليط األعظم، تأليف - ٤٠٤

  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١ط لبنان، –بريوت  ،دار الكتب العلمية
الدكتور حممد بن خليفة التميمـي، مكتبـة   : حممد بن عثمان بن أيب شيبة، وكتابه العرش، دراسة وحتقيق - ٤٠٥

  . م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١الرشد، الرياض، ط
  .هـ١٤٢٧، ١ر، لعيسى بن عبد اهللا السعدي، دار ابن اجلوزي، طاحملو واإلثبات يف املقادي - ٤٠٦

: عمر السيد عزمـى، مراجعـة  : احلسن بن أمحد متويه، حتقيق: احمليط بالتكليف، للقاضي عبد اجلبار، مجع - ٤٠٧
  .أمحد فؤاد األهواىن، املؤسسة املصرية للتأليف واألنباء والنشر، الدار املصرية للتأليف والترمجة: الدكتور

ـ ١٤٠٣حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، مؤسسة علـوم القـرآن،   : ار الصحاح، تأليفخمت - ٤٠٨ -هـ
 .م١٩٨٣

حممد ناصر الدين األلباين، املكتبـة  : خمتصر صحيح مسلم، للحافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري، حتقيق - ٤٠٩
  . هـ١٤١٢، ٢ط اإلسالمية، عمان، مكتبة املعارف، الرياض،
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اإلمام احملقق حممد بن أيب بكر، عرف  بـابن قـيم   : لة على اجلهمية واملعطلة، تأليفخمتصر الصواعق املرس - ٤١٠
البحوث العلمية واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد،     اتحممد املوصلي، توزيع إدار: اجلوزية، اختصره الشيخ

ـ ١٤٢٥، ١الدكتور احلسن بن عبد الرمحن العلوي، أضواء السلف، ط: أخرى حتقيق. الرياض، ط -هـ
  .  م٢٠٠٤

حممد ناصر الدين األلبـاين، أشـرف   : احلافظ مشس الدين الذهيب، حتقيق: خمتصر العلو للعلي الغفار، تأليف - ٤١١
  . م١٩٩١-هـ١٤١٢، ٢زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط: عليه

، الطبعـة الكـربى   هاملخصص، أليب احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف بابن سيد - ٤١٢
  .هـ١٣١٦، ١ط ببوالق، مصر، األمريية

 بـن  عبد اهللا حممد بن أيب بكـر لإلمام العالمة أيب ، "إياك نعبد وإياك نستعني" مدارج السالكني بني منازل - ٤١٣
 ،٤ط ،بـريوت ، دار الكتاب العـريب  حممد املعتصم باهللا البغدادي،: حتقيق وتعليق ،ابن قيم اجلوزيةأيوب 
حامد الفقـي، مطبعـة السـنة احملمديـة، القـاهرة،      حممد : م، طبعة أخرى بتحقيق١٩٩٧-هـ١٤١٧
  . م١٩٩٥-هـ١٣٧٥

للدكتور عبد الرمحن البـدوي،   -املعتزلة، األشاعرة، اإلمساعيلية، القرامطة، النصريية  -مذاهب اإلسالميني، - ٤١٤
  .م١٩٩٧دار العلم للماليني، بريوت، 

بكر : مد املختار الشنقيطي، إشرافحممد األمني بن حم: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، تأليف الشيخ - ٤١٥
  . هـ١٤٢٦، ١بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط

، دار ابن اجلـوزي،  ٢أمحد بن عبد الرمحن القاضي، ط: مذهب أهل التفويض يف نصوص الصفات، تأليف - ٤١٦
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١دار العاصمة، ط. هـ، طبعة أخرى، ط١٤٢٤

اإلمام أيب حممد عبد اهللا بن أسعد بن : اليقظان يف معرفة ما يعترب يف حوادث الزمان، تأليفمرآة اجلنان وعربة  - ٤١٧
لبنـان،  -خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بـريوت :علي بن سليمان اليافعي اليمين املكي، وضع حواشيه

  . م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١ط
وء الكتاب والسنة، خلالد عبد اللطيف مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه عرض ونقد على ض - ٤١٨

  . هـ١٤٢٦، ١حممد نور عبد اهللا، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط
إعـداد  املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف يف ضوء ما ورد يف كتاب االنتصار البن املنري عرض ونقـد،   - ٤١٩

   .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١يع، حائل، طدار األندلس للنشر والتوزغرم اهللا الغامدي، بن صاحل : األستاذ
زهري الشاويش، املكتب : مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هاينء النيسابوري، حتقيق - ٤٢٠

هــ وانتـهى منـه    ١٣٩٤بريوت، يطبع لألول مرة عن نسخة وحيدة بـدء بطبعـه سـنة     اإلسالمي،
 . هـ١٤٠٠سنة

الدكتور أمحد حجازي السـقا، دار  : خر الدين الرازي، حتقيقاملسائل اخلمسون يف أصول الدين، لإلمام ف - ٤٢١
  . م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ٢اجليل، بريوت، املكتب الثقايف، القاهرة، ط
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خالد بن مسعود اجلعيد، علي بن : املسائل العقدية اليت حكى فيها ابن تيمية اإلمجاع، مجعا ودراسة، إعداد - ٤٢٢
عبد اهللا بن حممد الدميجي، دار اهلدي النبوي، مصر، دار . د: جابر العلياين، ناصر بن محدان اجلهين، إشراف

  . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١الفضيلة، املدينة املنورة، ط
عبد اإلله بن سليمان بن سامل .د: املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة، مجع وحتقيق ودراسة - ٤٢٣

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ٢األمحدي، دار طيبة، ط
شرح املسايرة يف علم الكالم، للكمال بن أيب شريف، مع حاشية زين الدين قاسم على كتاب املسامرة يف  - ٤٢٤

  . املسايرة، دار البصائر، القاهرة
املستدرك على الصحيحني لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري، طبعة متضمنة انتقادات الـذهيب   - ٤٢٥

أليب عبد الرمحن مقبل بن هادي الـوادعي، دار  ، وبذيله تتبع أوهام احلافظ اليت سكت عليها الذهيب، /
  . م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع، ط

حممد بن عبد الـرمحن  : املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجعه ورتبه وطبعه على نفقته - ٤٢٦
  هـ١٤١٨، ١بن حممد بن قاسم، ط

أمحد حممد شاكر،محزة أمحـد الـزين، دار   : حه وصنع فهارسهاملسند، لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل، شر - ٤٢٧
  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١احلديث، القاهرة، ط

املسودة يف أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثالثة من أئمة آل تيمية؛ جمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن  - ٤٢٨
شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس عبد اهللا بن اخلضر، شهاب الدين أبو احملاسن عبد احلليم بن عبد السالم، 

حممد حميي : أمحد بن حممد بن أمحد احلراين، حقق أصوله وعلق حواشيه: أمحد بن عبد احلليم، مجعها وبيضها
 . الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، القاهرة

دي بـن  جم: مشاهري علماء األمصار، أليب حامت حممد بن أمحد بن حبان البسيت، وضع حواشيه وعلق عليه - ٤٢٩
  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١لبنان، ط-منصور بن سيد الشورى، دار الكتب العلمية، بريوت

مشاهري علماء جند وغريهم، لعبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ، دار اليمامة للبحث والترمجة  - ٤٣٠
  .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢، ١والنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط

، ١عبد الكرمي اخلطيب، دار الـوالء للنشـر والتوزيـع، الريـاض، ط    : العباد، تأليف مشيئة اهللا ومشيئة - ٤٣١
  . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

، ٢ط صادق سليم صادق، مكتبة الرشد، الرياض،: املصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا، تأليف - ٤٣٢
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

بن حممد بن علي املقري الفيومي،  طبعة التقدم أمحد : املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، تأليف - ٤٣٣
  . هـ١٣٢٣، ١العلمية، مصر، ط

  .١دراسة وحتليل، حملمد بن إبراهيم احلمد، دار ابن خزمية، ط -مصطلحات يف كتب العقائد - ٤٣٤
أمحد حجازي السقا،دار : فخر الدين الرازي، حتقيق الدكتور: املطالب العالية من العلم اإلهلي، تأليف اإلمام - ٤٣٥

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١ط تاب العريب،الك
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حافظ بن أمحد احلكمـي،  : معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد للشيخ العالمة - ٤٣٦
  . هـ١٤٢٤، ٢حممد صبحي بن حسن حالق، دار ابن اجلوزي، ط: حققه وعلق عليه وضبط نصه

طه عبد الرءوف سعد، : ي، راجعه وقدم لهمعامل أصول الدين لإلمام فخر الدين حممد بن عمر اخلطيب الراز - ٤٣٧
  .م٢٠٠٤املكتبة األزهرية للتراث، 

، حممد عبد اهللا النمر :حققه وخرج أحاديثه، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، معامل الترتيل - ٤٣٨
 تفسري.= م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، دار طيبة، اإلصدار الثاين، سليمان مسلم احلرش، عثمان مجعة ضمريية .د

  . البغوي
اإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، ويليه احملقق مـن علـم   : املعامل يف أصول الفقه، تأليف - ٤٣٩

حممد حسن حممد حسـن  : األصول، تأليف أيب شامة شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي، حتقيق
  . هـ١٤٢٨-م٢٠٠٧، ١لبنان، ط-إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت

عبد اجلليل عبده شليب، عامل .د:معاين القرآن وإعرابه،أليب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، شرح وحتقيق - ٤٤٠
  .م١٩٨٨-هـ١٤١٨، ١الكتب، ط

علي . األستاذ: عبد الفتاح إمساعيل شليب، مراجعة .د: معاين القرآن، أليب زكرياء حيىي بن زياد الفراء، حتقيق - ٤٤١
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ٣الوثائق القومية بالقاهرة، طالنجدي ناصف، مطبعة دار الكتب و

عواد بن عبد اهللا املعتق، مكتبة الرشد، الرياض، : املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها، تأليف - ٤٤٢
  . م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٣ط

 كتاب املعتمد يف أصول الفقه، تأليف أيب احلسني حممد بن علي الطيب البصري املعتزيل، اعـتىن بتهذيبـه   - ٤٤٣
حممد بكر، حسن حنفي، املعهد العلمي الفرنسي للدراسـات العربيـة،   : حممد محيد اهللا، بتعاون: وحتقيقه
 .   م١٩٦٤-هـ١٣٨٤دمشق، 

عبد اهللا بن عبد الرمحن : أيب عبد اهللا عامر عبد اهللا فاحل، تقدمي فضيلة الشيخ: معجم ألفاظ العقيدة، تصنيف - ٤٤٤
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١بن جربين، مكتبة العبيكان، ط

، ٢معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية، طبع باهليئـة العامـة لشـؤون املطـابع األمرييـة، ط      - ٤٤٥
  . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

املعجم األوسط، للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، قسم التحقيق بدار احلرمني، أبو معاذ طارق  - ٤٤٦
  .  م١٩٩٥-هـ١٤١٥بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني، بن عوض اهللا بن حممد، أبو الفضل عبد احملسن 

معجم البلدان، للشيخ أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومي البغـدادي، دار صـادر، بـريوت،     - ٤٤٧
  . م١٩٧٧-هـ١٣٩٧

قاموس ملصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة واملنطق والتصوف والنحـو  ( معجم التعريفات، - ٤٤٨
حممد صديق : للعالمة علي بن حممد السيد الشريف اجلرجاين، حتقيق ودراسة) عروض والبالغةوالصرف وال

  . املنشاوي، دار الفضيلة
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 ،من كتاب السيد نور الـدين اجلزائـري   هالل العسكري وجزًء أيبمعجم الفروق اللغوية احلاوي لكتاب  - ٤٤٩
  هـ١،١٤١٢اإلسالمي، طمؤسسة النشر  :حتقيق

الدكتور مجيل صليبا، دار الكتاب : اظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية، تأليفاملعجم الفلسفي باأللف - ٤٥٠
  .م١٩٨٢لبنان، -لبنان، مكتبة املدرسة، بريوت-اللبناين، بريوت

الدكتور إبراهيم مدكور، جممع اللغة العربية، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، : املعجم الفلسفي، تصدير - ٤٥١
  . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣القاهرة،  

محدي عبـد ايـد   : املعجم الكبري، للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حققه وخرج أحاديثه - ٤٥٢
  . السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

ـ ١٤١٤، ١لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسـالة، ط ) تراجم مصنفي الكتب العربية(معجم املؤلفني، - ٤٥٣ -هـ
 .م١٩٩٣

 .لبنان-لقرآن الكرمي، حملمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوتاملعجم املفهرس أللفاظ ا - ٤٥٤
عبد السالم حممد هارون ، دار : أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: معجم مقاييس اللغة، تأليف - ٤٥٥

  .م١٩٩١-هـ١٤١١، ١اجليل، بريوت، ط
زيات، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، إبراهيم مصطفى، أمحد حسن ال: املعجم الوسيط، قام بإخراجه - ٤٥٦

  .تركيا -املكتبة اإلسالمية، استانبول
  .هـ١٤١٩، ١عبد اهللا بن حممد القرين، دار عامل الفوائد، ط: املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالا، تأليف - ٤٥٧
توفيق الطويل، سعيد : رالدكتو: املغين يف أبواب التوحيد والعدل، إمالء القاضي أبو احلسن عبد اجلبار، حتقيق - ٤٥٨

طه حسني، وزارة الثقافة واإلرشـاد القـومي،   : إبراهيم مدكور، بإشراف الدكتور: زايد، راجعه الدكتور
  .  املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر

أصول الـدين،  مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري، جامعة األزهر، كلية  - ٤٥٩
  . عبد الرحيم أمحد طحان: قسم التفسري، إعداد الطالب

املفاهيم التربوية عند اإلمام فخر الدين الرازي من خالل كتابه التفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيب، رسالة  - ٤٦٠
، قسم التربية علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التربية اإلسالمية واملقارنة، جامعة أم القرى، كلية التربية

  . هـ١٤١٣-هـ١٤١١علي حسني فهد غاصب، عام: اإلسالمية واملقارنة، إعداد الطالب
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، لإلمام العالمة ابن قيم اجلوزيـة، دار الكتـب العلميـة،     - ٤٦١

  . م١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان، -بريوت
احلسني بن حممد املعروف بالراغـب األصـفهاين ،ضـبطه    أبو القاسم : املفردات يف غريب القرآن، تأليف - ٤٦٢

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢ط لبنان، -حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت: وراجعه
املفضليات، اختارها بأمر أمري املؤمنني أيب جعفر املنصور لويل عهده املهدي العباسي من شعر العرب أبـو   - ٤٦٣

حسن السندويب، :للمفضل مستفيضة بقلم ضابطها وشارحها العباس املفضل بن حممد الضيب، مصدرة بترمجة
  .م١٩٢٦-هـ١٣٤٥، ١ط
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مىن أمحد حممد أبو . د: ، تأليف-دراسة مقارنة يف فكر ابن سينا-مفهوم اخلري والشر يف الفلسفة اإلسالمية   - ٤٦٤
  .م١٩٩١-هـ١٤١١، ١زيد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

حممـد  : اإلمام أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري، حتقيق: الف املصلني، تأليفمقاالت اإلسالميني واخت - ٤٦٥
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١بريوت،  -حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا

مقاالت اجلربية، عرض ونقد، رسالة لنيل درجة املاجستري يف العقيدة من كلية أصول الدين جبامعة اإلمـام   - ٤٦٦
  .هـ١٤٢٧   -١٤٢٦فيصل بن رثعان العياشي العرتي، عام: ية، مقدمة منحممد بن سعود اإلسالم

  . امللخص يف احلكمة واملنطق، لفخر الدين حممد بن عمر الرازي، خمطوط، مصور عن جملس شواري بتركيا - ٤٦٧
أمري علي مهنا، علـي  : أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر الشهرستاين، حتقيق: امللل والنحل، تأليف - ٤٦٨

  . م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ٨ط، لبنان-ن فاعور، دار املعرفة، بريوتحس
رمحهما -حممد بن عبد الوهاب: وشيخ اإلسالم ابن تيمية، :شيخ اإلسالم من مشاهري اددين يف اإلسالم، - ٤٦٩

صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان، طبـع  : اهللا تعاىل، نبذة عن حياما وجهادمها ومثرات دعوما، بقلم
اسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض، اململكة العربية السعودية، ونشر الرئ

  .هـ١٤٠٨، ١ط
اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، : املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، تأليف - ٤٧٠

  . هـ١٤٢٨، ١بد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، طبكر بن ع: حيىي بن عبد اهللا الثمايل، إشراف: حتقيق
 مناظرات جرت يف بالد ما وراء النهر يف احلكمة واخلالف وغريها، بني اإلمام فخر الدين الرازي، وغـريه،  - ٤٧١

 .هـ١٣٥٥، ١اهلند، ط-مطبعة جملس دار املعارف العثمانية، حيدر أباد
دكتور عبد ايـد النجـار، دار   : زي، تقدمي وحتقيقفخر الدين الرا: مناظرة يف الرد على النصارى، تأليف - ٤٧٢

  . م١٩٨٦لبنان، -الغرب اإلسالمي، بريوت
الدكتور أمحد حجازي السـقا، مكتبـة   : اإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق: مناقب اإلمام الشافعي، تأليف - ٤٧٣

  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١الكليات األزهرية، مصر، ط
السيد أمحد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، :  البيهقي، حتقيقمناقب الشافعي، أليب بكر أمحد بن احلسني - ٤٧٤

  . م١٩٧٠-هـ١٣٩٠، ١ط
األستاذ الشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين، خرج آياته وأحاديثه ووضع : مناهل العرفان يف علوم القرآن، بقلم - ٤٧٥

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦لبنان،-أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت:حواشيه
حممد : دراسة وحتقيق الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، يبأل يف تاريخ امللوك واألمم، املنتظم - ٤٧٦

-الكتب العلمية، بـريوت دار  نعيم زرزور،: عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، راجعه وصححه
 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١لبنان، ط

بية، واإلميان بالقضاء والقـدر واحلكمـة والتـدبري،    منة القدير عقيدة أهل السنة واجلماعة يف توحيد الربو - ٤٧٧
 . م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١ط حممود عبد الرزاق الرضواين، مكتبة سلسبيل، القاهرة،. د.أ:إعداد
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، ٢ط األستاذ الدكتور حممود حممد مزروعة، مكتبة كنـوز املعرفـة،  : املنطق القدمي، عرض ونقد، تأليف - ٤٧٨
  . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

، ١حممد العرييب، دار الفكـر اللبنـاين، بـريوت، ط   : إلمام الفخر الرازي، تأليفاملنطلقات الفكرية عند ا - ٤٧٩
  . م١٩٩٢

املنقذ من الضالل، واملوصل إىل ذي العزة واجلالل، حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل، قدم له وعلـق عليـه    - ٤٨٠
  . م١٩٩٣، ١الدكتور علي بو ملحم، دار ومكتبة اهلالل، ط: وشرحه

عبد الرمحن بـن صـاحل   . د: زين حممد شحاته، تقدمي. د:أمساء اهللا احلسىن، تأليف املنهاج األسىن يف شرح - ٤٨١
  . هـ١٤٢٢، ١٠احملمود، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض، ط

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية  - ٤٨٢
 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١ط حممد رشاد سامل،: لدكتوراحلراين الدمشقي، حتقيق ا

عثمان علي حسن، مكتبة الرشد، : منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة، تأليف - ٤٨٣
 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٥اململكة العربية السعودية، الرياض، ط

، وأصـله  عبد الرمحن احلوايلسفر بن  :للشيخ-تعقيب على مقاالت الصابوين-منهج األشاعرة يف العقيدة،  - ٤٨٤
 . !هل األشاعرة من أهل السنة واجلماعة؟: ، بعنوان)٦٢(مقال نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية، عدد 

خالد بن عبد اللطيف حممد نور، مكتبة  :منهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعرة يف توحيد اهللا، تأليف - ٤٨٥
  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١الغرباء األثرية، ط

حممد إسحاق كندو، مكتبة الرشد، : احلافظ ابن حجر يف العقيدة من خالل كتابه فتح الباري، تأليفمنهج  - ٤٨٦
  .الرياض

جابر إدريس علي أمري، : منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل، وأثر املنهجني يف العقيدة، تأليف - ٤٨٧
  . م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١أضواء السلف، ط

تقي الدين أيب العباس أمحد بـن  : واآلثار،املعروف باخلطط املقريزية، تأليف املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط - ٤٨٨
 . م١٩٨٧، ٢علي املقريزي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

  . املواقف يف علم الكالم للقاضي عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي، عامل الكتب، بريوت - ٤٨٩
  . م١٩٨٤، ١ة العربية للدراسات والنشر، طعبد الرمحن البدوي، املؤسس: موسوعة الفلسفة، للدكتور - ٤٩٠
 . م١٩٩٣، ١الدكتور حيىي شامي، دار الفكر العريب، بريوت، ط: موسوعة املدن العربية واإلسالمية، إعداد - ٤٩١
، ١لبنـان، ط –مسيح دغيم، مكتبة لبنان، بريوت : موسوعة مصطلحات اإلمام فخر الدين الرازي، الدكتور - ٤٩٢

  .م٢٠٠١
  . م١٩٩٩، ١رفيق العجم، مكتبة لبنان، ط: إلسالمي، الدكتورموسوعة مصطلحات التصوف ا - ٤٩٣
مانع بن محـاد  . د: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، إشراف وختطيط ومراجعة - ٤٩٤

  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٥اجلهين، دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، ط



- ٨٧٥  - 

 

اإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممـد بـن   : ت، تأليفكتاب املوضوعات من األحاديث املرفوعا - ٤٩٥
الدكتور نور الدين بن شكري بن علي بويا جيالر، أضـواء  : جعفر ابن اجلوزي، حقق نصوصه وعلق عليه

 . م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١السلف، ط
، ١لرياض، طالدكتور عبد الرمحن بن صاحل احملمود، مكتبة الرشد، ا: موقف ابن تيمية من األشاعرة، تأليف - ٤٩٦

  . م١٩٩٥-هـ١٤١٥

موقف ابن القيم من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة والصوفية، مع حتقيق كتابه اجتماع اجليوش اإلسالمية على  - ٤٩٧
الدكتور عواد بن عبد اهللا املعتق، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، : غزو املعطلة واجلهمية، دراسة وحتقيق

 .  م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ط

لسنة واجلماعة من األسباب وآراء املخالفني،رسالة مقدمة لنيل درجـة املاجسـتري، يف قسـم    موقف أهل ا - ٤٩٨
ـ ١٤١٨احلريب،  ليلى نوري املغامسي: العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، إعداد -هـ

  . هـ١٤١٩

السنة واجلماعة،حبث موقف الرازي من آيات الصفات يف التفسري الكبري، دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل  - ٤٩٩
سامية بنـت  : مقدم لنيل درجة املاجستري يف العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين، جبامعة أم القرى، إعداد

  .  هـ١٤٢٨ياسني البدري، 

موقف الرازي من مسائل األمساء واألحكام يف التفسري الكبري، دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهـل السـنة    - ٥٠٠
 رجة املاجستري يف العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين، جبامعة أم القرى، إعدادلنيل د مقدمواجلماعة، حبث 

  .  هـ١٤٣٢ حيىي بن حممد ربيع، . د.أ: إشراف إيالف بنت حيىي إمام،: أخيت

ـ الدكتور صاحل بن : موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضها، إعداد - ٥٠١ رم اهللا غ
  . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١رف، طالغامدي، مكتبة املعا

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من اإلمام فخر الدين الرازي يف اإلهليات، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه،  - ٥٠٢
-هـ١٤١١ابتسام أمحد حممد مجال، : بقسم العقيدة ، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، إعداد

 .  م١٩٩١

الكتاب والسنة، لسليمان بن صاحل بن عبد العزيـز الغصـن، دار   موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص  - ٥٠٣
 . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١العاصمة للنشر والتوزيع، ط

  ) ن ( 
  . النرباس شرح شرح العقائد، جلامع املعقول واملنقول عمدة املتكلمني واحملققني حممد عبد العزيز الفرهايب - ٥٠٤
الدكتور عبد العزيز بن صاحل الطويان، : ، حتقيقتيميةالنبوات لشيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن  - ٥٠٥

  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١أضواء السلف، ط



- ٨٧٦  - 

 

الدكتور أمحـد حجـازي   : النبوات وما يتعلق ا، لإلمام فخر الدين حممد بن عمر اخلطيب الرازي، حتقيق - ٥٠٦
  . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١القاهرة، ط ،السقا، دار ابن زيدون، بريوت، دار الكليات األزهرية

الشيخ الرئيس أبو علي احلسني ابن علي بن سينا، حقق نصوصه وخرج : نجاة يف املنطق واإلهليات، تأليفال - ٥٠٧
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١الدكتور عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت، ط: أحاديثه

: لق عليهمجال الدين أيب احملاسن يوسف األتابكي، قدم له وع: النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، تأليف - ٥٠٨
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١لبنان، ط-حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت

نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق  - ٥٠٩
  . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، ط: وتعليق

للحافظ أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري، أشـرف علـى    النشر يف القراءات العشر، - ٥١٠
  .  علي حممد الضباع، دار الفكر: األستاذ: تصحيحه ومراجعته

العالمـة  : النصيحة يف صفات الرب جل وعال، وتتضمن عقيدة اإلمام عبد اهللا بن يوسف اجلويين، تأليف - ٥١١
ـ ١٤٠٥، ٤زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط: قيقالشيخ أمحد بن إبراهيم الواسطي الشافعي، حت -هـ

  . م١٩٨٥

، رسالة مقدمة إىل كلية أصول الـدين، جامعـة   -دراسة مقارنة–نظرية الكسب بني األشعرية واملاتريدية  - ٥١٢
عبد الرمحن بن حممود بـن  : األزهر، للحصول على درجة التخصص املاجستري يف العقيدة والفلسفة إعداد

  .  م١٩٩٨-هـ١٤١٩سعيد، عام 

 :، تأليف اإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حررهنظم العقيان يف أعيان األعيان - ٥١٣
  . م١٩٢٧لبنان، -الدكتور فيليب حىت، املكتبة العلمية، بريوت

ـ : الدكتور: النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي، دراسة حتليلية نقدية مقارنة، تأليف - ٥١٤ و حممد حسيين أب
 . م١٩٨٩، ١سعده، توزيع شركة الصفا للطباعة والترمجة، القاهرة،  ط

حممد صـغري  : اإلمام فخر الدين حممد عمر الرازي، حتقيق الدكتور: النفس والروح وشرح قوامهما، تأليف - ٥١٥
  . حسن املعصومي

لطف .د: ف، إعدادنقد ابن تيمية آلراء الفالسفة واملتكلمني يف بدء اخللق والبحث يف صحة ما نسبه إىل السل - ٥١٦
، ١٩)ج(اهللا عبد العظيم خوجة، حبث نشر ضمن جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا،

  . هـ١٤٢٨، ذو احلجة٢٨٦-٢٣٤)ص(،٤٣)ع(
 :حتقيـق ، من التوحيـد  أللى املريسي اجلهمي العنيد فيما افترى على اهللا عنقض اإلمام عثمان بن سعيد  - ٥١٧

 -مكتبة الرشـد  ، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي: قدم له، حسن األملعي الدكتور رشيد بن
  نقض الدارمي على بِشر املريسي.=م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١، طشركة الرياض



- ٨٧٧  - 

 

الشيخ حممد عبد : شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية، حقق األصل املخطوط وصححه: نقض املنطق، تأليف - ٥١٨
عبـد اهللا  : حممد حامد الفقي، خرج أحاديثه: ان بن عبد الرمحن الصنيع، صححهالرزاق محزة، الشيخ سليم

 . م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط-حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت

الدكتور ربيع بن هادي عمري، : النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق ودراسة - ٥١٩
 . هـ١٤١٥-م١٩٩٤، ٣ط دار الراية للنشر والتوزيع،

  .   الفردجيوم، مكتبة الثقافة الدينية: ، حرره وصححهاية اإلقدام يف علم الكالم لعبد الكرمي الشهرستاين - ٥٢٠
اإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، عارضه بأصوله : اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، تأليف - ٥٢١

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١ار صادر، بريوت، طنصر اهللا حاجي مفيت أوغلي، د.د: وحققه
  .، علم كالم٧٤٨اية العقول يف دراية األصول، للرازي، خمطوط، مصور من دار الكتب املصرية، رقم - ٥٢٢
طـاهر  : حتقيق ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري: النهاية يف غريب احلديث واألثر، تأليف - ٥٢٣

  .ملكتبة الفيصلية، مكة املكرمةاحممود حممد الطناحي،  ،أمحد الزاوى
-هـ١٤١٨، ١نونية القحطاين، أليب حممد عبد اهللا بن حممد األندلسي القحطاين، دار احلرمني، القاهرة، ط - ٥٢٤

 . م١٩٩٨
  ) هـ ( 

عبد العزيز بـن عبـد اهللا   : اهلداية الربانية يف شرح العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة واجلماعة، تأليف - ٥٢٥
 . م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١حيد للنشر، الرياض، طالراجحي، دار التو

  ) و ( 
 ،أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، حتقيق: الوايف بالوفيات، تأليف - ٥٢٦

   . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ ،١لبنان، ط-بريوت ،دار إحياء التراث
: ، حتقيـق د بن أيب بكر بن خلكانالعباس مشس الدين أمحد بن حمم يبوأنباء أبناء الزمان، أل األعيان وفيات - ٥٢٧

 . بريوت –دار صادر إحسان عباس، 
  ) ي ( 

، ضبطه وصححه اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر لإلمام أيب املواهب عبد الوهاب بن أمحد الشعراين - ٥٢٨
  . هـ١٤٢٨-م٢٠٠٧، ٢لبنان، ط-عبد الوارث حممد علي، دار الكتب العلمية، بريوت: الشيخ
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 ٣٢ ....................................................................................... :والسنة القرآن يف القدر لفظ ورود

 ٣٢ ................................................................................................... :الكرمي القرآن يف وروده -أ



- ٨٧٩  - 

 

 ٣٣ .................................................................................................. :النبوية السنة يف وروده - ب

 ٣٤ ........................................................................... :بينهما والفرق اصطالحا، دروالق القضاء معىن: ثالثًا

 ٣٤ ......................................................................................... :اصطالحا والقدر القضاء معىن- أ

 ٣٥ ........................................................................................... :والقدر القضاء بني الفرق -ب

 ٣٩ ...................................................................... :والقدر القضاء يف واجلماعة السنة أهل عقيدة جممل: الرابع املبحث

 ٤٩ ................................................................................................................... :النتائج

 ٥٢ ....... -ونقد عرض- الرازي، عند والقدر القضاء ومعىن والقدر، القضاء مسائل على االستدالل يف الرازي منهج:األول الفصل

 ٥٣ ............................................... - ونقد عرض- والقدر، القضاء مسائل على االستدالل يف الرازي منهج: األول املبحث

 ٥٤ ........................................................ :والقدر القضاء مسائل على االستدالل يف الرازي منهج: األول املطلب

 ٥٧ ................................................. :والقدر القضاء مسائل على الشرعية باألدلة االستدالل من الرازي موقف

 ٥٧ ................................ :والقدر القضاء مسائل على املتواترة والسنة الكرمي بالقرآن االستدالل من الرازي موقف: أوالً

 ٥٩ ................................................... :والقدر القضاء مسائل على اآلحاد خبرب االستدالل من الرازي موقف: ثانيا

 ٦٠ ..................................................... :والقدر القضاء مسائل لىع باإلمجاع االستدالل من الرازي موقف: ثالثًا

 ٦١ .................................................. :والقدر القضاء مسائل على العقلي بالقياس االستدالل من الرازي موقف

 ٦٤ .... :والقدر القضاء مسائل نصوص حيال واجتاهاته والقدر، القضاء مسائل يف ملذهبه خالفةامل النقلية األدلة من الرازي موقف

 ٦٤ ................................................ :والقدر القضاء مسائل يف ملذهبه املخالفة النقلية األدلة من الرازي موقف: أوالً

 ٦٥ ...................................................................:والقدر القضاء مسائل نصوص حيال الرازي اجتاهات: ثانيا

 ٦٨ ............... .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على والقدر القضاء مسائل على االستدالل يف الرازي منهج نقد: الثاين املطلب

 ٦٨:واجلماعة السنة أهل عند االعتقاد مسائل من وغريها والقدر القضاء مسائل على االستدالل يف األصل بيان يف: األول الوجه

 ٧١ ............................. :والقدر القضاء مسائل على الشرعية باألدلة االستدالل من الرازي موقف نقد يف: اينالث الوجه

 ٧١ ........................ .والقدر القضاء مسائل على املتواترة والسنة الكرمي بالقرآن االستدالل من الرازي موقف نقد يف: أوالً

 ٩٠ ........................................... :والقدر القضاء مسائل على اآلحاد خبرب االستدالل من الرازي موقف نقد يف: ثانيا

 ٩٣ .............................................. :والقدر لقضاءا مسائل على باإلمجاع االستدالل من الرازي موقف نقد يف: ثالثًا

 ٩٤ ............................ :والقدر القضاء مسائل على العقلي بالقياس االستدالل من الرازي موقف نقد يف: الثالث الوجه

 مسائل نصوص حيال واجتاهاته والقدر، القضاء مسائل يف ملذهبه املخالفة النقلية األدلة من الرازي وقفم نقد يف: الرابع الوجه
 ٩٧ ........................................................................................................... :والقدر القضاء

 ٩٨ ............................................................ :النقلية األدلة بني تعارض من زعمه فيما الرازي على الرد يف: أوالً

 ٩٩ ............... :العقلية لألدلة ترجيح مث ومن العقلية واألدلة النقلية األدلة بني تعارض من زعمه فيما الرازي على الرد يف: ثانيا

 ١٠٦ ......................................................... :والقدر القضاء مسائل نصوص حيال ازيالر اجتاهات نقد يف: ثالثًا

 ١٢٩ ......................................................................... -ونقد عرض-الرازي، عند والقدر القضاء معىن: الثاين املبحث

 ١٣٠ ............................................................................. :الرازي عند والقدر القضاء معىن: األول املطلب

 ١٣٠ ............................................. :الرازي عند الكرمي القرآن يف منهما كل وإطالقات لغة والقدر القضاء: أوالً

 ١٣٠ .............................................................................. :الكرمي القرآن يف وإطالقاته اللغة، يف القضاء-أ

 ١٣٠ .................................................................................. :الرازي عند القضاء اشتقاق أصل -١

 ١٣٠ .......................................................................... :الرازي عند اللغة يف القضاء فهومم أصل -٢

 ١٣١ ................................................................. :الرازي عند الكرمي القرآن يف القضاء لفظ إطالقات-٣

 ١٣٣ .............................................................................. :الكرمي القرآن يف وإطالقاته اللغة يف القدر- ب



- ٨٨٠  - 

 

 ١٣٣ .......................................................................................... :الرازي عند اللغة يف القدر-١

 ١٣٤ .................................................................. :الرازي عند الكرمي القرآن يف القدر لفظ إطالقات-٢

 ١٣٥ ............................................................... :الرازي عند بينهما والفرق اصطالحا والقدر القضاء: ثانيا

 ١٣٥ .......................................................................... :حدة على والقدر حدة، على القضاء تعريف: أوالً

 ١٣٥ ............................................................................................................... :القضاء-أ

 ١٣٧ .............................................................................................................. :القدر- ب

 ١٣٩ ................................................................................. :التعريف يف والقدر القضاء بني املقابلة: ثانيا

 ١٤٦ ................................... .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على الرازي عند والقدر القضاء معىن نقد: الثاين املطلب

 ١٦٨ ................................................................................................................. :النتائج

 ١٧١ ............................................................... -ونقد عرض- والقدر، القضاء مراتب من الرازي موقف: الثاين الفصل

 ١٧٢ ........................................................................................................................................... :توطئة

 ١٧٦ ................................................................ .والقدر القضاء مراتب من مرتبة كل من الرازي موقف: األول املبحث

 ١٧٧ ....................................... :العلم مرتبة: والقدر القضاء راتبم من األوىل املرتبة من الرازي موقف: األول املطلب

 ١٨٦ ....................................... .الكتابة مرتبة: والقدر القضاء مراتب من الثانية املرتبة من الرازي موقف: الثاين املطلب

 ١٨٦ ................................................................. :والقلم احملفوظ، اللوح من الرازي موقف: األول فرعال

 ١٨٦ ......................................................................................... :احملفوظ اللوح من الرازي موقف-أ

 ١٨٦ ....................................................................... :فيه وبمكت كتاب احملفوظ اللوح أن إثباته: أوالً

 ١٨٧ ..................................................................................:احملفوظ اللوح وجود مكان: أوالً

 ١٨٨ ............................................................................... :وأوصافه احملفوظ، اللوح أمساء: ثانيا

 ١٩٠ ............................................................................... :احملفوظ اللوح خلق من احلكمة:ثالثًا

 ١٩٠ ............................................................................. :احملفوظ باللوح املوكلني املالئكة:رابعا

 ١٩١ ......................................................................... :احملفوظ اللوح على لقاخل اطالع: خامسا

 ١٩٢ ....................................................................................... :بالعلم احملفوظ للوح تأويله: ثانيا

 ١٩٤ ......................................................................... :للسماء وزينةً فلكًا، احملفوظ اللوح جعله: ثالثًا

 ١٩٥ ................................................................................................ :القلم من الرازي موقف- ب

 ١٩٥ ....................................... :القيامة يوم إىل كائن هو ما اللوح يف كتب وأنه خملوق، وأنه للقلم، إثباته: أوالً

 ١٩٧ ............................................. :بالعقل وإما للسماء، وزينةً األفالك، من فلكًا جبعله إما: القلم تأويله: ثانيا

:احملفوظ اللوح يف الكتابة من واحلكمة ابة،الكت وصفة الكرمي، القرآن يف] كتب[ لفظ مدلول من الرازي موقف: الثاين الفرع
 ........................................................................................................................ ١٩٨ 

 ١٩٨ ................................................................. :الكرمي القرآن يف] كتب[ لفظ مدلول من الرازي موقف-أ

 ١٩٩ ................................................ :احملفوظ اللوح يف الكتابة من واحلكمة ة،الكتاب صفة من الرازي موقف- ب

 ٢٠١ ................................................... :فيها واإلثبات واحملو التقادير، أنواع من الرازي موقف: الثالث الفرع

 ٢٠١ ......................................................................................... :التقادير أنواع من الرازي موقف-أ

 ٢٠٢ .................................................. :املخلوقات جلميع الشامل العام األول التقدير من الرازي موقف: أوالً

 ٢٠٢ ............................................................................................... :التقدير هذا وقت-أ

 ٢٠٢ ............................................................................. :احملفوظ اللوح يف املكتوب املُقَدر- ب



- ٨٨١  - 

 

 وهم آدم، بين على اقامليث أُخذ حني آدم لبين لكن عام، تقدير وهو البشري، التقدير: الثاين التقدير من الرازي موقف: ثانيا
 ٢٠٣ ............................................................................................ :× آدم أبيهم ظهر على

 ٢٠٤ :حدة على إنسان بكل متعلق تقدير وهو: أمه بطن يف واجلنني العمري التقدير: الثالث التقدير من الرازي موقف: ثالثًا

 ٢٠٥ .......... :العام وقائع من القدر ليلة يف يقدر ما وهو: السنوي: احلويل التقدير: الرابع التقدير من الرازي موقف: رابعا

 حياة، من اليوم، حوادث من وميضيه أل اهللا يقضيه ما وهو: اليومي التقدير: اخلامس التقدير من الرازي موقف:خامساً
 اليت املواقيت إىل قدرها اليت املقادير فيسوق يشاء، ما خلقه يف وإحداثه أفعاله، من يحصى ال ما غري إىل وذل، وعز، وموت،

 ٢٠٦ ................................................................................... يشاء مبا ملكه يف ويتصرف هلا، وقتها

 ٢٠٧ ............................................................................ :املقادير يف واإلثبات احملو من الرازي موقف- ب

 ٢١١ ......... .-الكونية اإلرادة- واملشيئة القدرة مرتبة: والقدر القضاء مراتب من الثالثة املرتبة من الرازي موقف: الثالث املطلب

 ٢١١ ................................. !واالختيار بالقصد ال بالذات فاعل تعاىل أنه يف الفالسفة الرازي فيه تابع: األول املسلك

 ٢١٢ ....................................... :بالذات موجب ألألألأل اهللا أن مزعمه يف الفالسفة على الرازي فيه رد: الثاين املسلك

 ٢١٨ .................................... :ومشيئته تعاىل اهللا قدرة عن االختيارية العباد أفعال إخراجهم يف املعتزلة على الرازي رد

 اهلداية على أل اهللا قدرة ونفيهم تعاىل، اهللا قدرة عن االختيارية العباد أفعال إخراجهم يف املعتزلة على الرازي رد: أوالً
 ٢١٨ .............................................................................................................. :واإلضالل

 ٢٢٠ ............................... :ومشيئته اهللا ادةإر عن االختيارية العباد أفعال إخراجهم يف املعتزلة على الرازي رد: ثانيا

 ٢٢٤ ............................. :عليه ويدل كفروا أو آمنوا سواًء الكل من اإلميان أراد أل اهللا أن: املعتزلة قول: أوالً

 ٢٢٤ .................... :الكفر إال منه يريد وال الكافر، من اإلميان يريد ال أل اهللا أن على قليةالع الرازي أدلة -أ

 ٢٢٦ ................... :الكفر إال منه يريد وال الكافر، من اإلميان يريد ال أل اهللا أن على النقلية الرازي أدلة - ب

 مل وما كان، نفسه فعل من اهللا شاء ما: بقوهلم. يكن مل يشأ مل وما كان اهللا شاء ما: املسلمني لقول املعتزلة تأويل: ثانيا
 ٢٣٢ ....................................................................................................... :يكن مل يشأ

 ٢٣٣ ......................................... :واإلضالل اهلداية على أل اهللا قدرة على الدالة لآليات ةاملعتزل تأويل: ثالثًا

 ٢٤٠ ........................................... :اجلميع من واخلري اإلميان يريد أل اهللا أن على الدالة النصوص من الرازي موقف

 ٢٤٠ ..................................................................... :السابق اهللا علم على بناًء اآليات لداللة إبطاله:أوالً

 ٢٤١ ................................................................... :املرجحة الداعية على بناًء اآليات لداللة إبطاله: ثانيا

 ٢٤٢ ..................................................................... :والداعية العلم على بناًء اآليات لداللة إبطاله: لثًاثا

 ٢٤٥ ................. .-العباد أفعال خلق- اخللق مرتبة: والقدر القضاء مراتب من الرابعة املرتبة من الرازي موقف: الرابع املطلب

 ٢٤٧ ................................................................................ :الكسب مفهوم من الرازي موقف: أوالً

 ٢٥٥ ................................................................................... :اجلربي مذهبه على الرازي أدلة: ثانيا

 ٢٥٦ .................................... :ألفعاله موجد غري العبد وأن العباد، أفعال خالق أل اهللا أن على العقلية زيالرا أدلة -أ

 ٢٦٠ .............................. :نفسه ألفعال موجد غري العبد وأن العباد أفعال خالق أل اهللا أن على النقلية الرازي أدلة - ب

 ٢٧٢ .................................................................. :والعقلية النقلية وأدلتهم املعتزلة من الرازي موقف:ثالثًا

 ٢٩٠ ................................................... .والشرع القدر بني ومعارضته اجلرب، على باملراتب يالراز استدالل: الثاين املبحث

 ٢٩١ ............................................................................. :()اجلرب على باملراتب الرازي استدالل: أوالً

 ٢٩٢ ................................................................................ :والشرع لقدرا بني الرازي معارضة: ثانيا

 ٢٩٣ ........................................................ :يطاق ال ما تكليف على مراتبه ببعض أو بالقدر االستدالل: ثالثًا

 ليس والعمل يشاء، من بعذابه وخيتص يشاء، من برمحته خيتص وتعاىل سبحانه اهللاف تأثريه، ونفي العمل، شأن من التهوين: رابعا
 ٢٩٤ ............................................................................................................ :للثواب علة



- ٨٨٢  - 

 

 ٢٩٥ .......................... :معىن وال عدل، وال مصلحة، وال حكمة بال تعمل حمضة، إرادة جمرد إىل األمور إرجاع: خامسا

 ٢٩٦ ....... :مينعها ومل قدرها ا؛إذ ويرضى حيبها اهللا أن بزعمه وذلك هلا؛ وبغضه للمعاصي ألألألأل اهللا تقدير بني املعارضة: سادسا

 ٢٩٩ ............ .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على والقدر، القضاء مراتب من مرتبة كل من الرازي موقف نقد: الثالث املبحث

.واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على العلم مرتبة: والقدر القضاء مراتب من األوىل املرتبة من الرازي موقف نقد: األول املطلب
 ............................................................................................................................. ٢٩٩ 

 ٢٩٩ ........................................... :القدر من شيء بكل احمليط السابق األزيل اهللا بعلم اإلميان مكانة: األول الوجه

 ٣٠٥ ................................. :كوا قبل األشياء جبميع احمليط السابق األزيل هسبحان الرب علم ثبوت أدلة:الثاين الوجه

 ٣٠٥ .................................................................................................:والسنة الكتاب من األدلة-أ

 ٣٠٥ ............................................................................................ :الكرمي القرآن من األدلة-١

 ٣٠٧ .....................................................................................................:السنة من األدلة-٢

 ٣٠٨ ......................................................................................................... :اإلمجاع داللة - ب

 ٣٠٩ ............................................................................................................ :العقل داللة -ج

 ٣١٠ ..................................................................... :ألألألأل اهللا علم يف التجدد وقوع إثبات: الثالث الوجه

 ٣١٣ ..... :االختيار ونفي اجلرب، ييقتض ال باجلزئيات وعلمه العباد أفعال بكيفية السابق اهللا علم إثبات أن بيان يف: الرابع الوجه

.واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على الكتابة مرتبة: والقدر القضاء مراتب من الثانية املرتبة من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب
 ............................................................................................................................. ٣١٦ 

 ٣١٦ ............................... :القدر من احملفوظ اللوح يف وكتابته السابق، اهللا بإخبار اإلميان مكانة إيضاح: األول الوجه

 اإلميان شرائط من ليس شيء كل فيه اهللا كتب حمفوظ، لوح بوجود العلم أن على اإلمجاع الرازي ادعاء على الرد: الثاين الوجه
 ٣١٨ ........................................................................................................ !واجباته من وال

 ٣٢١ .............. :كوا قبل األشياء جلميع احملفوظ اللوح يف السابقة وكتابته السابق، ألألألأل اهللا إخبار ثبوت أدلة: الثالث الوجه

 ٣٢١ .................................................................................................:والسنة الكتاب من األدلة-أ

 ٣٢١ ............................................................................................ :الكرمي القرآن من األدلة-١

 ٣٢٣ .....................................................................................................:السنة من األدلة-٢

 ٣٢٤ ......................................................................................................... :اإلمجاع داللة - ب

 ٣٢٤ ............................................................................................................ :العقل داللة -ج

 ٣٢٥ .......................................................... :فيه مكتوب كتاب وأنه احملفوظ، لوحال إثبات يف: الرابع الوجه

 ٣٢٥ ...................................................................................... :الالحقة األعمال كتابة من احلكمة-١

 ٣٢٨ ............................................................................................. :احملفوظ اللوح وجود مكان-٢

 ٣٢٩ ............................................................................................:وأوصافه احملفوظ اللوح أمساء-٣

 ٣٣٠ .................................... :معانيها ذكر مع واآلثار والسنة الكتاب يف وردت كما احملفوظ اللوح أمساء ذكر-أ

 ٣٣٣ ............................... :معانيها ذكر مع واآلثار والسنة الكتاب يف وردت كما احملفوظ اللوح صفات ذكر- ب

 ٣٣٦ ........................................................................................ :احملفوظ اللوح خلق من احلكمة -٤

 ٣٣٧ ........................................................................................ :احملفوظ باللوح املوكلون املالئكة-٥

 ٣٣٧ ........................................................................................ :احملفوظ اللوح على اخللق اطالع-٦

 ٣٤٦ ................................................................... :احملفوظ للوح زيالرا تأويل على الرد: اخلامس الوجه

 ٣٤٦ .................................................................................... :بالعلم احملفوظ اللوح تأويله على الرد -أ

 ٣٤٧ ............................................................................. :للسماء وزينةً فلكًا، اللوح جعله على الرد- ب



- ٨٨٣  - 

 

 ٣٤٩ ....................................................... :احملفوظ اللوح يف به كُتب قلم وأنه القلم، إثبات: السادس الوجه

 ٣٥٢ ............................................................................ :للقلم الرازي تأويل على الرد: السابع الوجه

 ٣٥٢ ................................................................................ :للسماء وزينةً فلكًا، القلم جعله على الرد-أ

 ٣٥٢ .......................................................................................... :بالعقل القلم تأويله على الرد - ب

 ٣٥٥ :وخلقه ملشيئته موافقة قدرية وكونية الشرعي، وأمره ورضاه اهللا حملبة موافقة دينية إىل الكتابة انقسام بيان يف: ثامنال الوجه

 ٣٥٧ ............................................................................ :ألألألأل هللا الكتابة صفة إثبات يف: التاسع الوجه

 ٣٥٧ ................................................................ :منها واحلكمة احملفوظ اللوح يف الكتابة يف: العاشر الوجه

 ٣٦٢ :اهللا من يسمعه ومل احملفوظ، اللوح من الكرمي القرآن أخذ ××××جربيل أن زعمه يف الرازي على الرد: عشر احلادي الوجه

 ٣٦٥ ................................................................. :والكتابة التقادير يف التعدد إثبات يف: عشر الثاين الوجه

 ٣٧٣ ................................. :احملفوظ اللوح دون ملالئكةا صحف يف وأنه واإلثبات احملو إثبات يف: عشر الثالث الوجه

 ال احملفوظ اللوح يف شيء كل ملقادير وكتابته النار، وأهل اجلنة، بأهل السابق اهللا إخبار إثبات أن بيان يف: عشر الرابع الوجه
 ٣٧٨ ............................................................................................. :االختيار ونفي اجلرب يقتضي

 ضوء على - الكونية اإلرادة– واملشيئة القدرة مرتبة: والقدر القضاء مراتب من الثالثة املرتبة من الرازي موقف نقد: الثالث املطلب
 ٣٨١ ................................................................................................. .واجلماعة السنة أهل عقيدة

 ٣٨٢ .................................. :القدر من الشاملة وقدرته النافذة، العامة اهللا مبشيئة اإلميان مكانة بيان يف: األول الوجه

 ٣٨٤ ....................................................... :الشاملة وقدرته النافذة، العامة اهللا مشيئة ثبوت أدلة: الثاين الوجه

 ٣٨٥ .................................................................................................:والسنة الكتاب من األدلة-أ

 ٣٨٥ ............................................................................................ :الكرمي القرآن من األدلة-١

 ٣٨٦ .....................................................................................................:السنة من األدلة-٢

 ٣٨٧ ......................................................................................................... :اإلمجاع داللة - ب

 ٣٨٨ ............................................................................................................. :العقل داللة-ج

 ٣٩٠ .................................................... :املختار الفاعل من الفعل وقوع من الرازي موقف نقد: الثالث الوجه

 ٣٩٥ ... :السلف ملراد خمالفة فيه ذلك من مراده أن إال املمكنات، كل على اهللا لقدرة إثباته ومع الرازي أن بيان يف:الرابع الوجه

:وخلقه ملشيئته موافقة قدرية وكونية الشرعي، وأمره ورضاه اهللا حملبة موافقة دينية إىل اإلرادة انقسام بيان يف: اخلامس الوجه
 ........................................................................................................................ ٣٩٩ 

 ٤٠١ ... :الكفر إال منه يريد وال الكافر، من اإلميان يريد ال اهللا أن وزعمه اإلرادة، من الرازي موقف على الرد: السادس الوجه

 ٤٠٢ ............................................................................................ :واإلرادة املشيئة بني الفرق: أوالً

 ٤٠٣ ....................................................................................... :والرضا واحملبة املشيئة بني الفرق: انياث

 ٤٠٧ ..................... :الكفر لعباده يرضى وال الفساد، يحب ال اهللا أن على الدالة اآليات يف الرازي مسلكي على الرد: ثالثًا

 ٤٠٨ ................................................... :منها الرازي موقف على والرد بالقضاء، الرضا مسألة على الكالم: رابعا

 ٤١١ ............................... :الكفر إال منه يريد وال الكافر، من اإلميان يريد ال اهللا أن زعمه يف الرازي على الرد: خامساً

 ٤١٣ ................................................. :منها الرازي موقف على والرد واألمر، اإلرادة بني العالقة بيان يف: سادسا

 ٤١٤ ................. :االختيار ونفي اجلرب يقتضي ال الشاملة وقدرته النافذة، العامة اهللا مشيئة إثبات أن بيان يف: السابع الوجه

 عقيدة ضوء على -العباد أفعال خلق– اخللق مرتبة: والقدر القضاء مراتب من الرابعة املرتبة من الرازي موقف نقد: الرابع املطلب
 ٤١٦ ........................................................................................................ .واجلماعة السنة أهل

 ٤١٧ ..................................................... :القدر من العباد ألفعال اهللا خبلق اإلميان مكانة بيان يف: األول الوجه



- ٨٨٤  - 

 

 ٤١٩ .......................................................................... :العباد ألفعال اهللا خلق ثبوت أدلة: الثاين الوجه

 ٤١٩ .................................................................................................:والسنة الكتاب من األدلة-أ

 ٤١٩ ............................................................................................ :الكرمي القرآن من األدلة-١

 ٤٢٠ .....................................................................................................:السنة من دلةاأل-٢

 ٤٢١ .......................................................................................................... :اإلمجاع داللة- ب

 ٤٢١ ............................................................................................................. :العقل داللة-ج

 ٤٢٢ ....................................... :االختيار ونفي اجلرب إثبات على والنقلية العقلية الرازي شبهات نقد: الثالث الوجه

 ٤٢٣ .................................................. :نفسه لفعل موجد العبد بأن الضروري العلم الرازي إنكار على الرد: أوالً

 ٤٣٠ .................................................... :االختيار ونفي اجلرب، إثبات على العقلية الرازي شبهات على الرد: ثانيا

 ٤٣٩ ..................................................... :االختيار ونفي اجلرب، إثبات على النقلية الرازي شبهات على الرد: ثالثًا

 ٤٥٥ ................................... :العقالء فرق من ألحد اجلرب عن مندوحة ال: بقوله للجرب الرازي إرساء  على الرد: رابعا

 ٤٥٦ ............................................................. :العباد ألفعال اهللا خللق الصحيح املعىن بيان يف: الرابع الوجه

 ٤٦٠ .................................................................................... :القدرية معىن بيان يف: اخلامس الوجه

:العباد أفعال يف واجلماعة السنة أهل لقول املوافق احلق بالقول وقوله باجلرب، الرازي قول بني الفرق بيان يف: السادس الوجه
 ........................................................................................................................ ٤٦٣ 

 وحبسب الضرورية، العلوم حبسب التعارض حيز يف وقعت العباد أفعال خلق مسألة بأن الرازي زعم على الرد: السابع الوجه
 ٤٦٤ .... .السمعية الدالئل وحبسب والترتيه، التوحيد وحبسب وحكمته، قدرته ىلإ نظرا تعاىل اهللا تعظيم وحبسب النظرية، العلوم

 - ..... .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على والشرع القدر بني تهومعارض اجلرب، على باملراتب الرازي استدالل نقد: الرابع املبحث
٤٦٦ - 

 - ٤٦٧ - ................................................................................. ]:اجلرب[ لفظ من السلف موقف: أوالً

 - ..... :باألسباب سبقت إمنا ألا واحلرص؛ االجتهاد يقتضي بل األعمال، ترك يقتضي ال والشقاوة بالسعادة راملقادي سبق أن يف:ثانيا
٤٧٢ - 

 - ٤٧٨ - ....................................................................................... :والشرع القدر بني العالقة: ثالثًا

 - ٤٨٢ - ................................................ :يطاق ال ما تكليف على بالقدر الرازي استدالل على الكالم: أوالً

 - ٤٨٣ - ................................................................ :وقبحه الفعل حلسن الرازي نفي على الكالم: ثانيا

 - ٤٨٥ - ........................................................ :منه باهللا باالستعاذة واألمر إبليس، خلق بني اجلمع يف: ثالثًا

 - ٤٩٢ - ........................................................................................................... :النتائج

 - ٤٩٦ - ............................................ -ونقد عرض- والقدر، بالقضاء املتعلقة املسائل من الرازي موقف: الثالث الفصل

 - ٤٩٧ - ...........................................-ونقد عرض- واخلتم، والطبع واإلضالل اهلداية من الرازي موقف: لاألو املبحث

 - ٤٩٨ - ..................................................... :واخلتم والطبع واإلضالل اهلداية من الرازي موقف: األول املطلب

 - ٥١٢ - ........... :واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على واخلتم والطبع واإلضالل اهلداية من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 - ٥١٣ - ................................................. :تعاىل اهللا بيد واإلضالل اهلدية أن على الدالة األدلة: األول الوجه

 - ٥١٣ -............................................................................................:والسنة الكتاب من األدلة-أ

 - ٥١٣ -....................................................................................... :الكرمي القرآن من األدلة-١

 - ٥١٥ -................................................................................................:السنة من األدلة-٢

 - ٥١٥ -.................................................................................................... :اإلمجاع داللة - ب

 - ٥١٦ -....................................................................................................... :العقل داللة -ج



- ٨٨٥  - 

 

 - ٥١٧ - ..................................................... :الكرمي القرآن يف ومراتبها اهلداية أنواع ذكر يف: الثاين الوجه

 اجلرب على غريهاو والزيغ، والران، واملنع، والصد، واخلتم، والطبع واإلضالل، باهلداية الرازي استدالل على الرد: الثالث الوجه
 - ٥١٨ - ....................... :ذلك اقتضى سبب وال ذنب غري من ابتداًء الكافر يزيغ تعاىل اهللا بأن وزعمه االختيار، ونفي

 - ٥٢٢ - ......................................... :اإلميان حصول والقفل واخلتم الطبع مع ميتنع ال أنه بيان يف: الرابع الوجه

 - ٥٢٣ - ....................................... :بالغة حلكمة هو إمنا له إضالله أو للعبد اهللا هداية أن بيان يف: اخلامس الوجه

 - ٥٢٦ - ........................................... -ونقد عرض- يطاق، ال مبا والتكليف االستطاعة من الرازي موقف: الثاين املبحث

 - ٥٢٧ - .................................................... :يطاق ال مبا والتكليف االستطاعة من الرازي موقف: األول املطلب

 - ٥٣٠ - ......................................................... :يطاق ال مبا التكليف وقوع على العقلية الرازي أدلة: أوالً

 - ٥٣٢ - ....................................................... :واقع يطاق ال مبا التكليف أن على النقلية الرازي أدلة: ثانيا

 - ٥٤٢ - ........... :واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على يطاق ال مبا والتكليف االستطاعة من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 ٥٤٧ - :أوال للضدين وصالحيتها له، سبقها أو للفعل مقارنتها حيث من القدرة يف ولاأل الرازي اجتاه على الرد: األول الوجه
- 

 املوجبة علللف املقارنة القدرية والقدرة له، السابقة للفعل املصححة الشرعية القدرة القدرتني؛ بني الفرق توضيح يف: الثاين الوجه
 - ٥٥٠ - ............................................................................................................... :له

 - ٥٥٢ - .................................. :يطاق ال مبا التكليف وقوع على العقلية الرازي شبهات على الرد: الثالث الوجه

 - ٥٦٠ - ................................... :يطاق ال مبا التكليف وقوع على النقلية الرازي شبهات على الرد: الرابع الوجه

 - ٥٦٤ - ....................................... -ونقد عرض- تعاىل، اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة من الرازي موقف: الثالث املبحث

 - ٥٦٥ - .................................................. :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة من الرازي موقف: األول املطلب

 - ٥٧١ - ............................................. :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة نفي على العقلية الرازي أدلة: أوالً

 - ٥٧٣ - ............................................. :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة نفي على النقلية الرازي أدلة: ثانيا

 - ٥٧٦ - ............................... :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة مسألة يف املعتزلة مذهب من الرازي موقف: لثًاثا

 - ٥٧٨ - ........................................ :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة على الدالة النصوص من الرازي موقف

 - ٥٧٨ -........................................................................................... :احلكمة صفة معىن تأويل-١

 - ٥٧٩ -................................. :تأويله جيب بأنه الزعم أو املتشابه، من جعله مث ومن العقلية باألدلة النص معارضة-٢

 - ٥٨٠ -............................................................................. :حقيقي وليس لفظي التعليل بأن الزعم-٣

 - ٥٨٢ -......................................................... :العاقبة الم على الالم محل أو للغرض، الالم تكون أن نفي-٤

 - ٥٩٠ - ......... :واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 - ٥٩١ - ........... :عليه الدالة األدلة وذكر تعاىل، اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة مسألة يف احلق القول بيان يف: األول الوجه

 - ٥٩٣ -............................................................................................:والسنة الكتاب من األدلة-أ

 - ٥٩٣ -....................................................................................... :الكرمي القرآن من األدلة-١

 - ٥٩٦ -................................................................................................:السنة من األدلة-٢

 - ٥٩٧ -.................................................................................................... :اإلمجاع داللة - ب

 - ٥٩٨ -...................................................................................................... :الفطرة داللة -ج

 - ٥٩٩ -........................................................................................................ :العقل داللة - د

 - ٦٠١ - ... :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة نفي على ا استدل اليت والنقلية العقلية الرازي شبهات نقد يف: الثاين الوجه



- ٨٨٦  - 

 

 ٦٠١ - . :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة نفي يف الفاسد ملذهبه تأييدا الرازي ذكرها اليت اإلسرائيليات نقد يف: األول اجلانب
- 

 - ٦١١ -........... :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة نفي على ا استدل اليت العقلية الرازي شبهات على الرد: الثاين اجلانب

 - ٦٢١ -.......... :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة نفي على ا استدل اليت النقلية الرازي شبهات على الرد: الثالث اجلانب

 - ٦٣٢ - ......... :تعاىل اهللا أفعال يف والتعليل احلكمة إثبات على الدالة النصوص من الرازي موقف على الرد: الثالث الوجه

 - ٦٣٧ - .......................................................... ]:الغرض[ لفظ من السلف موقف بيان يف: الرابع الوجه

 - ٦٣٨ - !لمعقو غري ألمر وإثبات هلا، وإنكار احلكمة حلقيقة نفي تعاىل اهللا بذات احلكمة قيام نفي أن بيان يف: اخلامس الوجه

  - ٦٤١ - ............................................................ -ونقد عرض-ح،والتقبي التحسني من الرازي موقف: الرابع املبحث
 - ٦٤٣ - ................................................................... :والتقبيح التحسني من الرازي موقف: األول املطلب

 - ٦٤٨ - ..................................................... :العقليني والتقبيح التحسني نفي على العقلية الرازي أدلة: أوالً

 - ٦٥٠ - ..................................................... :العقليني والتقبيح التحسني نفي على النقلية الرازي أدلة: ثانيا

 - ٦٥١ - ............................................... :والتقبيح التحسني مسألة يف املعتزلة مذهب من الرازي موقف: ثالثًا

 - ٦٥٧ - ......................... .واجلماعة السنة أهل عقيدة ضوء على والتقبيح التحسني من الرازي موقف نقد: الثاين املطلب

 إضافة إال ليس والقبح احلسن بأن وزعمه الذاتية، الفعل لصفات نفيه من الرازي إليه ذهب ما بطالن بيان يف: األول الوجه
 - ٦٥٨ - ........................................................................................... :والنهي األمر إىل الفعل

 - ٦٥٨ -................................ :العقلي والقبح واحلسن الذاتية الفعل صفات إثبات على الدالة األدلة يف: األول اجلانب

 - ٦٥٩ -....................................................................................... :والسنة الكتاب من األدلة-أ

 - ٦٥٩ -................................................................................... :الكرمي القرآن من األدلة-١

 - ٦٦٣ -........................................................................................... :السنة من األدلة-٢

 - ٦٦٤ -................................................................................................ :اإلمجاع داللة - ب

 - ٦٦٥ -.......................................................................................... :والعقل الفطرة داللة -ج

 حمض على مبين حمض شرع وإثبات تعاىل، اهللا أفعال يف والقبح احلسن نفي من الرازي إليه ذهب ما بطالن بيان يف: الثاين باجلان
 - ٦٦٦ -............................................................. :نقصان وال كمال وال منافرة وال مالئمة فيه ليس املشيئة،

 - ٦٦٩ -............ :الذاتية الفعل بصفات باالعتراف العقلي والقبح احلسن أنواع من به أقر مبا الرازي إلزام يف: الثالث اجلانب

 - ٦٧١ - ................. :العقليني والتقبيح التحسني نفي على ا استدل اليت العقلية الرازي شبهات على الرد: الثاين الوجه
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