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شكر وتقدير

أشكر ا٤بوذل سبحانو كتعاذل على أف ككفقِب إلكماؿ ىذا البحث، كأسألو القبوؿ 
كرل  كالسداد ُب كل أمرم، كأف ٯبعل ىذا العمل خالصان لوجهو الكرًن كأف ينفعِب بو إنو

 ذلك كالقادر عليو.

كبعد شكر ا سبحانو كتعاذل أتقدـ ٔبزيل الشكر كالتقدير لوالدم اللذين كانا عونان 
رل بعد ا سبحانو كتعاذل بتشجيعي على إكماؿ ىذه ا٤برحلة كإ٪باز ىذه الرسالة، كأسأؿ 

ا قدما رل ا أف ٲبد ُب أعمارٮبا على طاعتو كأف ٯبعل جزاءٮبا جنات النعيم على كل م
 كيقدمانو.

ٍب خالص الشكر كالتقدير كالعرفاف لعميد كلية الشريعة فضيلة األستاذ الدكتور/ 
يوسف ٧بمود الصديقي الذم قبل تكرمان منو اإلشراؼ على ىذا البحث، كالذم دل يبخل 
علي بوقتو رغم كثرت مهامو، كبتوجيهاتو القيمة كنصائحو ا٤بفيدة ُب كل آّاالت سواء فيما 

تعلق بالبحث أك با٢بياة العملية، فجزاه ا عِب كل خّب كأسأؿ ا أف ٰبفظو، كأف ينفع ي
 بو، كيؤيد بو ا٢بق إنو على كل شي قدير.

ن علمِب كساعدين ُب كالشكر موصوؿ ٤بشاٱبي الكراـ كأساتذٌب األجبلء، ككل م
 إكماؿ ىذا البحث.
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المقدمة

إذل الكرًن با٢بق كبا٢بق نزؿ، ىادم الناس ا٢بمد  رب العا٤بْب، من أنزؿ القرآف 
ٍّا ﴿ :الطريق ا٤بستقيم، كإذل ا٢بق ا٤ببْب، الذم قاؿ ُب ٧بكم تنزيلو ا انلٍّاُس إُِ َٓ حَّ

َ
يَأ

ًْ ُس ٌَ ْزَر
َ

ٔا إِنٍّ أ ًْ ُطُهًٔبا َوَرَتانَِو ِِلََهاَرفُ اُز َِ ْ جََْث وََجَهي
ُ

َْ َذَنٍر َوأ ٌِ  ًْ اُز َِ َخيَْل
تَْلا

َ
ِ أ ًٌ َختِيٌ ِنَِْد اَّللٍّ َ َنيِي ًْ إِنٍّ اَّللٍّ (.ُّ)سورة ا٢بجرات: ﴾ُز

كالشيكري لو سبحانو على ما تفضل بو علينا، من نعمو الكثّب، كآالئو ا١بسيمة،
كالصبلة كالسبلـ على األسوة ا٢بسنة، كالرٞبة ا٤بهداة، من بػىلىغى ُب ا٣بيلق ٛبامو، كُب النصح 

صحابو، كمن سار على هنجو، كاقتفى أثره إذل يـو ًحسانو، كُب التعامل ٝبالو، كعلى آلو كأ
الدين.

كبعد: 

فقد اىتم القرآف الكرًن ٔبميع جوانب ا٢بياة، فلم يغادر جانبان إال كىذبو، كال عسّبان 
إال يسره، كمن ٝبلة ما اىتم بو جانب التعامل مع ا٤بخالف ُب عقيدتو أك فكره أك سلوكو، 

طمأنينة مع اآلخرين إال إذا أحسن التعامل معهم، حيثي إف اإلنساف لن يستطيع العيش ب
 كعرؼ ا٤بنهج األمثل لذلك. 

كمعلـو أنو قد ظهرت فرؽ تنتسب إذل اإلسبلـ، ككل فرقة من ىذه الفرؽ كظفت 
 تفسّبىا للقرآف الكرًن ُب دعم أفكارىا كتقويتها، إما تصرٰبا أك تلميحا. 

اـ اإلماـ الز٨بشرم ببث أفكاره كتأٌب فرقة ا٤بعتزلة ُب مقدمة ىذه الفرؽ، حيث ق
االعتزالية ُب تفسّبه الكشاؼ على ٫بو دقيق، كىذا يستدعي استقراء ىذه األفكار، كبياف 
مناىج ا٤بفسرين ُب التعامل معها؛ ٕبيث يتبْب خطأ ىذه األفكار من صوأّا، كحقها من 

ـ إمكانية باطلها، كصوال إذل عرض مبلمح ا٤بنهج األمثل ُب التعامل معها ُب ظل عد
 ُب باب تفسّب القرآف الكرًن. ا٤بهماالستغناء عن ىذا الكتاب 
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كمن ىذا ا٤بنطلق جاء عنواف ٕبثي الذم أتقدـ بو الستكماؿ متطلبات ا٤باجستّب ُب 
التفسّب كعلـو القرآف الكرًن، ُب كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ٔبامعة قطر: "مناىج 

 ر االعتزالية ُب تفسّب الكشاؼ للز٨بشرم".ا٤بفسرين ُب التعامل مع األفكا

 أىمية الموضوع:

إف الباحث من خبلؿ صفحات ىذه الدراسة، سيعرض عدةن من األفكار  (ُ
االعتزالية ُب التفسّب، من خبلؿ كتاب لو قيمتو العلمية، كىو الكشاؼ للز٨بشرم، مبينان 

يسران على القارئ إمكانية مواضع دس ىذه األفكار، معلنان عنها لبلحَباس من الوقوع فيها، م
 االستفادة منها، مع السبلمة ٩با فيها.     

إف أٮبية دراسة األفكار االعتزالية، ككيفية التعامل معها، نابعة من تعلقها  (ِ
بأصدؽ حديث، كأشرؼ كتاب كىو القرآف الكرًن، كستتم ىذه الدراسة من خبلؿ كتاب 

 إلسبلمي كىو الكشاؼ للز٨بشرم.من أمهات كتب تفسّب القرآف الكرًن ُب الَباث ا
إف دراسة مناىج ا٤بفسرين ُب التعامل مع األفكار االعتزالية ُب تفسّب  (ّ

الكشاؼ، سيمكننا من بناء تصور للمنهج األمثل ُب التعامل مع األفكار االعتزالية، على 
٫بو يساعد ُب االستفادة من الكتب ذات الطابع االعتزارل، الٍب احتوت على فوائد ٝبة، 
كلطائف فريدة، ال توجد ُب غّبىا من الكتب التفسّبية، مع ضركرة االحَباس ٩با ٙبتويو ىذه 

 الكتب من أفكار اعتزالية، كحسن التعامل معها.
إف معرفة ا٤بنهج األمثل ُب التعامل مع األفكار االعتزالية ا٤بخالفة، تيعْب ا٤بسلم  (ْ

التعامل مع كل ٨بالف، من  ُب -صلى ا عليو كسلم-على االقتداء ّٔدم ا٤بصطفى 
ُب التعامل مع  -صلى ا عليو كسلم-خبلؿ اتباع معايّب القرآف الكرًن كىدم الرسوؿ 

 األفكار ا٤بخالفة، كاالقتداء ّٔذا التعامل ُب تعاملنا مع األفكار االعتزالية كبا٤بنهج األمثل.
راء الز٨بشرم بياف أف آشكلها دراسة ىذه األفكار، تعود إذل إف األٮبية الٍب تي  (ٓ

ُب تفسّبه للقرآف الكرًن كانت منطلقةن من أصولو االعتزالية ا٣بمسة كىذا ييعارض مناىج 
 .البحث العلمي
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 دوافع اختيار الموضوع:

 أواًل: الدوافع الذاتية:

لبياف كتصويب من  ابتغاء األجر كا٤بثوبة من ا سبحانو كتعاذل، بالتصدم (ُ
  تربيرىا بالقرآف الكرًن. مسبقة ك٧باكالن  قرآف الكرًن بأفكاردخل لتفسّب ال

تقدًن ٕبث متخصص ُب كيفية التعامل مع األفكار االعتزالية، كخصوصان بعد  (ِ
أف اٚبذىا ا٤بؤكلة ا٤بعاصركف متكأن ٥بم ُب رل عنق النص القرآين كتأكيلو ػػػػ باسم العقل ػػػػ على 

 ٫بو ما أنزؿ ا تعاذل بو من سلطاف.
يل درجة ا٤باجستّب ُب التفسّب كعلـو القرآف، ُب كلية استكماؿ متطلبات ن (ّ

 الشريعة ٔبامعة قطر.
 ثانياً: دوافع موضوعية:

سعي ا٢بداثيْب إلحياء بعض األفكار االعتزالية الٍب ٚبدـ بعض مقوالهتم؛ ٩با  (ُ
ٲبكن من خبللو التعامل مع ىذه  ذل دراسة ىذه األفكار، ككضع منهجدعا الباحث إ

 األفكار.
كتاب "الكشاؼ" للز٨بشرم، كما لو من قيمة علمية كٖباصة ُب علم   إف مكانة (ِ

اللغة كالبياف، دعت الباحث إذل دراسة ىذا الكتاب، كالوقوؼ على ما فيو من أفكار 
اعتزالية، كبياف كيفية التعامل معها حٌب يسهل االستفادة من ىذا الكتاب الرائع، مع أمن 

 الوقوع ُب مثل ىذه األفكار.
  ا٤بهمةمع األفكار االعتزالية، كاالستفادة من بعض كتب ا٤بعتزلة  إف التعامل (ّ

كػ"الكشاؼ"، كبا٤بنهج األمثل، خّب من ترؾ ىذه الكتب ٔبملتها، ٕبجة ما ٙبتويو من 
أفكار غّب مقبولة، فعند التعامل معها با٤بنهج السليم، نكوف قد هنلنا ٩با فيها من العلـو 

 النافعة. 
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:أىداف البحث  

القارئ على بعض األفكار االعتزالية، ا٤بنثورة ُب تفسّب "الكشاؼ" تنبيو   (ُ
 للز٨بشرم.
 التفسّب ذات الطابع االعتزارل.  بياف مدل إمكانية االستفادة من كتب  (ِ
الوصوؿ إذل قواعد خيلقية كعلمية، من خبل٥با يتم التعامل مع كتاب الكشاؼ  (ّ

 فة بشكل عاـ.للز٨بشرم بشكل خاص، كمع األفكار االعتزالية كا٤بخال
 أسئلة البحث:

كيف تعامل ا٤بفسركف ا٤بتقدموف كا٤بتأخركف مع األفكار االعتزالية ُب تفسّب  (1
 الكشاؼ؟
ىل ٲبكن أف نقف على أسس للمنهج األمثل ُب التعامل مع األفكار  (ِ
االعتزالية؟
 ُب ثنايا كتاب "الكشاؼ" للز٨بشرم؟ نشرىاما األفكار االعتزالية الٍب ًب  (ّ
مدل أفضلية االنتهاؿ من لطائف علم البياف كغّبه من العلـو الٍب  مٙبليل كتقيي (ْ

احتواىا كتاب الكشاؼ، كالتعامل األمثل مع األفكار االعتزالية الٍب فيو، على اعتزاؿ كتاب 
 الكشاؼ ٗبا فيو.

 الدراسات السابقة:

دل ٯبد الباحث دراسة متخصصة ُب التفسّب كعلـو القرآف تيعُب ببياف مناىج 
رين ُب التعامل مع األفكار االعتزالية، كغاية ما كجده دراسة ُب التعامل مع األفكار ا٤بفس

ا٤بخالفة بشكل عاـ: "فقو التعامل مع ا٤بخالف" تأليف الدكتور عبدا بن إبراىيم الطريقي، 
أستاذ مشارؾ بقسم الثقافة اإلسبلمية بكلية الشريعة ٔبامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود 

 ياض، الناشر دار الوطن، كقد جاءت الدراسة ُب أربعة مباحث كخاٛبة.اإلسبلمية بالر 

أما ا٤ببحث األكؿ فتحدث فيو عن التعريف ٗبصطلحات البحث، كأنواع ا٣ببلؼ  
 كا٤بخالفْب. 
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 كجاء ا٢بديث ُب ا٤ببحث الثاين عن أىداؼ كأسس التعامل مع ا٤بخالف.

 ٤بخالفْب.كا٤ببحث الثالث جاء ُب ا٤بوقف العاـ من ا٣ببلؼ كا 

 كجاء ُب ا٤ببحث الرابع كاألخّب بالضوابط ا٤بنهجية للحوار الفكرم. 

 كُب ا٣باٛبة ذكر ملخصان، كأىم التوصيات.  

 أما موضوع ىذه الرسالة كمضموهنا فيفارؽ ىذه الدراسة من كجوه أبرزىا:

 أهنا تعُب بدراسة مناىج ا٤بفسرين ا٤بتقدمْب كا٤بتأخرين ُب التعامل مع األفكار 
االعتزالية ُب تفسّب الكشاؼ للز٨بشرم، ٛبهيدان لبياف مبلمح ا٤بنهج األمثل للتعامل مع ىذه 

 األفكار.

 منهج البحث:

سوؼ أتبع ُب ٕبثي عدة مناىج علمية؛ للتوصل إذل قواعد ٥بذا التعامل، كٛبثلت 
 ىذه ا٤بناىج ُب: 

 كجذكرىا. ا٤بنهج التارٱبي: ُب ا٢بديث عن تاريخ ا٤بعتزلة كنشأهتا :أكالن 

 ا٤بنهج الوصفي: ُب دراسٍب ألىم أفكار ا٤بعتزلة، كمبادئهم.ثانيان:  

 ا٤بنهج االستقرائي: ُب رصد األفكار االعتزالية ُب تفسّب الكشاؼ.ثالثان:  

ا٤بنهج االستنباطي: ُب معرفة مناىج ا٤بفسرين ُب التعامل مع األفكار رابعان:  
مثل ُب التعامل مع ىذه األفكار، من خبلؿ استنباط االعتزالية، كُب بياف مبلمح ا٤بنهج األ

 معايّب القرآف الكرًن ُب التعامل. 

 خطة البحث

قٌسم الباحث موضوعو إذل مقدمة، كثبلثة فصوؿ، كخاٛبة، كذيلو بالفهارس 
 الضركرية:
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 الفصل األول: األفكار االعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري.

 كيشتمل على مبحثْب:

نشأة ا٤بعتزلة، كمبادئهم كا١بذكر التارٱبية ألفكارىم.ل: المبحث األو   

 كيشتمل على ثبلثة مطالب:

 .ا٤بطلب األكؿ: نشأة ا٤بعتزلة، كأىم رموزىا 
 .ا٤بطلب الثاين: مبادئ كأفكار ا٤بعتزلة 
 .ا٤بطلب الثالث: ا١بذكر التارٱبية لؤلفكار االعتزالية 

عتزالية.مدل التزاـ الز٨بشرم باألصوؿ االالمبحث الثاني:   

 كيشتمل على ٟبسة مطالب: 

 .ا٤بطلب األكؿ: التوحيد       
 .ا٤بطلب الثاين: العدؿ 
 .ا٤بطلب الثالث: الوعد كالوعيد 
 .ا٤بطلب الرابع: ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب 
 .ا٤بطلب ا٣بامس: األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر 
 

لف.الفصل الثاني: معايير القرآن الكريم في التعامل مع المخا  

 كيشتمل على مبحثْب:

: أنواع ا٣ببلؼ ُب القرآف الكرًن.المبحث األول  

 كيشتمل على مطلبْب:

 .ا٤بطلب األكؿ: ا٣ببلؼ ُب ا٤بسائل القطعية 
 .ا٤بطلب الثاين: ا٣ببلؼ ُب ا٤بسائل الظنية 
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.مع ا٤بخالف : معايّب القرآف الكرًن ُب التعاملالمبحث الثاني

كيشتمل على مطلبْب:

 ُب التعامل مع ا٤بخالف. علميةكؿ: معايّب ا٤بطلب األ 
  ُب التعامل مع ا٤بخالف. أخبلقيةا٤بطلب الثاين: معايّب 

الفصل الثالث: مناىج المفسرين في التعامل مع األفكار االعتزالية في تفسير 
 الكشاف.

 كيشتمل على مبحثْب:

منهج ا٤بتقدمْب من ا٤بفسرين.المبحث األول:   

كيشتمل على مطلبْب:

  طلب األكؿ: منهج ركاد التفسّب با٤بأثور.ا٤ب
  .ا٤بطلب الثاين: منهج ركاد التفسّب بالرأم 

منهج ا٤بتأخرين من ا٤بفسرين.المبحث الثاني:   

 كيشتمل على مطلبْب:

  .ا٤بطلب األكؿ: منهج ا٤بدرسة العقلية 
 .ا٤بطلب الثاين: منهج ا٤بدرسة التقليدية

 الخاتمة:

 .النتائج 
 .التوصيات
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صل األول:الف  

 األفكار االعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري.

 ويشتمل على مبحثين:

 المبحث األول:

 نشأة المعتزلة، ومبادئهم والجذور التاريخية ألفكارىم.

 المبحث الثاني:

 مدى التزام الزمخشري باألصول االعتزالية.
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 الفصل األول

تزالية في تفسير الكشاف للزمخشرياألفكار االع  

كتاب "الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل" لئلماـ إف  
الز٨بشرم من كتب التفسّب القيمة، كقد امتاز بعنايتو بعلـو الببلغة كاللغة، فيجد القارئ ُب 
تفسّبه اىتماـ الز٨بشرم بالقراءات، كاإلعراب كتوسعو فيو، حيث كاف مرجعا للكثّب من 

 ا٤بفسرين ُب ذلك.

كاف اإلماـ الز٨بشرم معتزرل ا٤بذىب، فلم ٱبل كتابو من نصرة مذىب ا٤بعتزلة   كقد 
أصو٥بم كمبادئهم؟ ُب كثّب من ا٤بواضع، فمٌب نشأت فرقة ا٤بعتزلة؟ كمن أىم رموزىا؟ كما 

التارٱبية؟ كىل كاف اإلماـ الز٨بشرم ملتزمان ّٔذه األصوؿ ُب كتابتو  أفكارىم كما جذكر
 من خبلؿ مبحثْب: وسأبينللكشاؼ؟ ىذا ما 

 المبحث األول: نشأة المعتزلة ومبادئهم والجذور التاريخية ألفكارىم.

 المبحث الثاني: مدى التزام الزمخشري باألصول االعتزالية.
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 المبحث األول

 نشأة المعتزلة ومبادئهم والجذور التاريخية ألفكارىم

 شأهتا. إف األقواؿ ُب نشأة ا٤بعتزلة متعددة، كمتباينة ُب كقت ن

كاألفكار االعتزالية ٘بتمع على ٟبسة أصوؿ، كيندرج ٙبت كل أصل أفكار كمبادئ 
عدة، كىذه األفكار كا٤ببادئ ال تنفك عن جذكر ترجع إليها، كسإٔبث من خبلؿ ىذا 
ا٤ببحث ُب نشأة ىذه الفرقة، كأىم رموزىا، كما ىي أصو٥با كمبادئها؟ كما ىي جذكرىا؟ 

 بلثة مطالب:كيشتمل ىذا ا٤ببحث على ث

 المطلب األول: نشأة المعتزلة وأىم رموزىا.

 المطلب الثاني: مبادئ وأفكار المعتزلة.

 المطلب الثالث: الجذور التاريخية لألفكار االعتزالية.
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 المطلب األول

نشأة المعتزلة وأىم رموزىا

نشأة المعتزلة:

ة، راجع إذل عدة إف تعدد اآلراء كاختبلؼ األقواؿ ُب بداية نشأة فرقة ا٤بعتزل
عوامل، أٮبها: أف ىذه الفرقة دل تنشأ دفعة كاحدة، بل ىي عبارة عن عدة أفكار أخذت 
بالتطور شيئان فشيا كما سنرل ُب ثنايا البحث، فمن العلماء من يرل أهنا استمراره ٤با كاف 

سم ، كأف ا-عنهم تعاذل رضي ا-كأصحابو الكراـ  -صلى ا عليو كسلم -عليو النيب 
ْدُنٔ ﴿ :ا٤بعتزلة جاءىم من قولو عز كجل

َ
ِ َوأ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِ ا حَْدُنَٔن  ٌَ ًْ َو ْخََتِىُُس

َ
َوأ

ا ُزَٔن ةُِدََعءِ َرّّبِ َطلِيًّ
َ

َّلٍّ أ
َ

(، ككما جاء ُب السنة ْٖ)سورة مرًن: ﴾َرّّبِ َنََس أ
، فهي «من اعتزؿ الشر سقط ُب ا٣بّب:»-صلى ا عليو كسلم-الرسوؿ ا٤بطهرة ُب قوؿ 

 (ُ)ليست حديثة النشأة، بل ىي من العهد النبوم -كما يقوؿ القاضي عبد ا١ببار–إذف 
 حيث إف أصلها ثابت ُب القرآف الكرًن، كُب السنة النبوية الشريفة.

القوؿ الثاين: ما ذىب إليو بعض العلماء كا٤بؤرخْب من أف نشأهتا اعتزاؿ بعض 
كتفرغهم للعبادة، عندما تنازؿ ا٢بسن -عنهما ذلتعا رضي ا-الناس شيعة علي كمعاكية 

 .(ِ)-رضي ا تعاذل عنهم-بن علي بن أيب طالب عن ا٣ببلفة ٤بعاكية بن أيب سفياف 

بينما يرل أكثر ا٤بؤرخْب، أف نشأة ا٤بعتزلة كبذرة كجودىم ُب العصر األموم، بعد  
كذلك أنو دخل على  ،-رٞبو ا- (ّ)ا٣ببلؼ بْب كاصل بن عطاء كشيخو ا٢بسن البصرم

 .ُ، صِٔ، جالموسوعة الميسرةانظر: ا١بهِب مانع بن ٞباد، (ُ) 
 .ُُٖ، صُ، جالمذاىب اإلسالمية، كأبو زىرة، ّٔ، صُ، جبيو والردالتنانظر: ا٤بلطي،  ِ))

ىػ، رضع من أـ سلمة ُِىو ا٢بسن بن أيب ا٢بسن يسار، أبوسعيد، موذل زيد بن ثابت األنصارم، كلد سنة  (ّ)
ق ُب َُُكترىب ُب بيت النبوة، نشأ ُب بوادم القرل، كاف حسن الصورة، ّٔي الطلعة، عظيم الزند، توُب سنة 

، كابن خلكاف، ٕٖٓ-ّٔٓ، صْ، جسير أعالم النبالءلبصرة، كاف من سادات التابعْب ككربائهم. انظر: الذىيب، ا
 .  ٗٔ، صِ، جوفيات األعيان
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رجل، فقاؿ: يا إماـ الدين؛ ظهر ُب زماننا ٝباعة ييكفركف  -رٞبو ا-ا٢بسن البصرل 
صاحب الكبّبة، كٝباعة أخرل ييرجئوف الكبائر، فكيف لنا أف نعتقد ُب ذلك؟ فتفكَّر 

كقبل أف ٯبيب قاؿ كاصل: أنا ال أقوؿ إف صاحب الكبّبة مؤمن مطلق،  -رٞبو ا-ا٢بسن 
 كافر مطلق، ٍب قاـ إذل أسطوانة من أسطوانات ا٤بسجد، كأخذ يقرر على ٝباعة من كال

أصحاب ا٢بسن ما أجاب بو، من أف مرتكب الكبّبة ليس ٗبؤمن كال كافر، كيثبت لو ا٤بنزلة 
بْب ا٤بنزلتْب، فإذا مات ببل توبة خيلّْدى ُب النار، إذ ليس ُب اآلخرة إال فريقاف، فريق من 

ففي عنو، كتكوف دركتو فوؽ دركات الكفار، فقاؿ ا٢بسن  ا١بنة، كفريق ُب السعّب، لكن ٱبي
ى ىو كأصحابو معتزلة  .(ُ)رٞبو ا: اعتزؿ عنا كاصل، فلذلك ٠بي

صلى ا عليو -من خبلؿ ٕبث القوؿ بأهنم امتداد ٤با كاف عليو الرسوؿ الكرًن 
، يتضح أف ىذا –عليهم أٝبعْب  تعاذل رضواف ا-، ك٤با كاف عليو الصحابة الكراـ -كسلم

القوؿ بعيد؛ كذلك أنو بالرجوع إذل تفسّب االعتزاؿ ُب اآلية ا٤بذكورة، يتضح أف ىذا االعتزاؿ 
، حينما طلب منو أف يهجره، كىذا ىجراف -عليهما السبلـ-استجابة من إبراىيم ألبيو 

الستة، كال ُب غّبىا ٤بخالفتو ُب دينو، أما ا٢بديث الذم ذكركه فلم أجده ُب كتب ا٢بديث 
رضي -من كتب ا٢بديث، كما أف االعتزاؿ ا٤بشار إليو، ُب ا٣ببلؼ الذم كقع بْب الصحابة 

إ٭با ىو اعتزاؿ سياسي، ال عبلقة لو بالشأف الديِب، كال با٤بسائل الٍب  -ا تعاذل عنهم
لذين جاءت ّٔا ا٤بعتزلة الذين نتحدث عنهم ُب ىذه الصفحات، فلم يكن بْب الصحابة ا

رضواف ا -اعتزلوا الفتنة، قائل ّٔذه األفكار االعتزالية، فبل كجو لنسبة ىذا االعتزاؿ إليهم 
 .-م أٝبعْبهتعاذل علي

، ىو ما حصل بْب ا٢بسن البصرم –كا تعاذل أعلم -الراجح ُب نشأة ا٤بعتزلة 
ا٤بعتزلة، كتلميذه كاصل بن عطاء، كذلك أف قصة ا٣ببلؼ بينهما كسببها أصل من أصوؿ 

كىو ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب، كما دل يكن ىذا القوؿ معركفان قبل ىذه ا٢بادثة، كأف اسم ا٤بعتزلة 

                                                           

 .ْٓ، صُ، جالملل والنحلانظر: الشهرستاين، ( (ُ
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الذم ىو علمه عليهم عيرؼ ُب ىذه ا٢بادثة، أما األفكار فكاف بعضها موجودان قبل ىذه 
 ا٢بادثة.

 أىم رموزىا:

 .ه(131-ه88واصل بن عطاء )
ب أبو حذيفة كاصل بن عطاء ا٤بخزكمي، كلد سنة ىو ا٤بتكلم البليغ األفوه، األدي

، كقيل موذل َٖ ق با٤بدينة ا٤بنورة، كنشأ بالبصرة، كىو موذل بِب ضبة، كقيل موذل بِب ٨بزـك
ى بالغزَّاؿ، كدل يكن غزاال؛ بل  بِب ىاشم، من صفاتو أنو كاف صموتا، طويل الرقبة جدا، ٠بي

ضعيفة أعطاىا شيئا، إليو تنسب ا٤بعتزلة العتزالو ألنو كاف ٯبلس إذل الغزالْب، فإذا رأل امرأة 
 حلقة درس ا٢بسن البصرم رٞبو ا، كمن ا٤بعتزلة طائفة تنسب إليو كتسمى الواصلية. 

جالس أبا ىاشم عبد ا بن ٧بمد بن ا٢بنفية، ٍب الـز ا٢بسن البصرم، اجتهد ُب 
٢بارث إذل ا٤بغرب، كحفص نشر االعتزاؿ ُب شٌب البقاع، فبعث من أصحابو عبد ا بن ا

بن سادل إذل خراساف، كالقاسم إذل اليمن، كأيوب إذل ا١بزيرة، كا٢بسن ابن ذكواف إذل 
 الكوفة، كعثماف الطويل إذل أرمينية.

كاف يتوقف ُب عدالة أىل ا١بمل، كصرح أنو ال ٰبكم بشهادة علي كعائشة 
قدًن ا٤بعتزلة كشيخها،  لو شهدكا عنده، كقاؿ ا٤بسعودم: ىو -رضي ا عنهم-كطلحة 

كأكؿ من أظهر القوؿ با٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب، كلو العديد من الكتب من أٮبها: " ا٤بنزلة بْب 
ا٤بنزلتْب" ك"أصناؼ ا٤برجئة" ك"التوبة" ك"معاين القرآف" ك"السبيل إذل معرفة ا٢بق" ك"طبقات 

 . (ُ)ق ُُّأىل العلم كا١بهل" ك"ا٣بطب ُب التوحيد كالعدؿ"، مات ُب سنة 
  

                                                           

ن ، كابَُٗ-َُٖ، صٖ، جاألعالم، كالزركلي، ْٓٔ-ْْٔ، صٓ، جسير أعالم النبالءانظر: الذىيب، ( (ُ
وفيات ، كابن خلكاف، ُُٗ-ُُٖ، صٕج ميزان االعتدال،، كالذىيب، ُِْ، صٔ، جلسان الميزانحجر، 
 .ُُ-ٕ، صٔ، جاألعيان
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 .ه(144-ه88عمرو بن عبيد ) 
ق، كىو  َٖالزاىد العابد الدىرم، أبو عثماف عمرك بن عبيد البصرم، كلد سنة 

موذل لبِب ٛبيم، كقيل: موذل بِب عقيل، تزكج أخت كاصل بن عطاء بعد أف أيعجب بو 
عيرؼ أنو كاصل التباعو إياه، كقد مدحو ا٣بليفة العباسي ا٤بنصور على زىده، كىو أكؿ من 

تكلم بكلمة ا٢بشوية حيث قاؿ )كاف ابن عمر حشويان ( نسبة إذل حشو الناس كىم العامة 
كا١بمهور كذلك ٤بخالفتو إياه، سيئل ا٢بسن البصرل عنو فقاؿ للسائل:...ما رأيت ظاىرا 

 أشبو بباطن، كال باطنا أشبو بظاىر منو. 
د على القدرية" يريد السنة. لو الكثّب من الكتب منها: "العدؿ" ك"التوحيد" ك"الر 

كمن كتاب تبلمذتو: عثماف بن خالد الطويل شيخ العبلؼ، كأبو حفص عمر بن أيب 
 عثماف الشمزم. 

٤با حضرتو الوفاة قاؿ لصاحبو: نزؿ يب ا٤بوت كدل أتأىب، ٍب قاؿ: اللهم إنك تعلم 
رضاؾ على أنو دل يسنح رل أمراف ُب أحدٮبا رضى لك، كَب اآلخر ىول رل، إال أخَبت 

ق، كىو راجع من مكة ٗبوضع يقاؿ لو مىرٌاف ُّْق، كقيل:ُْْىوام فاغفر رل، توُب سنة 
 .(ُ)فيو دفن، كقد رثاه ا٤بنصور -بفتح ا٤بيم كبعدىا راء مشددة-

 .ه(227-ه135أبو الهذيل العاّلف )
العبٌلؼ ٧بمد بن ٧بمد بن ا٥بذيل بن عبد ا بن مكحوؿ العبدم، كلد بالبصرة 

ق، كىو موذل عبد القيس، من أىل البصرة، اشتهر بعلم الكبلـ، لو مقاالت ُب ُّٓسنة 
االعتزاؿ ك٦بالس كمناظرات، ككاف حسن ا١بدؿ قوم ا٢بجة، سريع ا٣باطر، كثّب االستعماؿ 
لؤلدلة كاإللزامات، دل يكن بالتقي، خبيث القوؿ، فارؽ إٝباع ا٤بسلمْب، كف بصره ُب آخر 

ي بػالعبلؼ؛ ألف داره عمره، إال أنو دل تذىب  أصولو، كلكن ضعف عن آّادلة كا٤بناظرة، ٠بي
 بالبصرة كانت ُب العبلفْب. 

                                                           

لسان ، كابن حجر، ُٖ، صٓ، جاألعالم، كالزركلي، َُْ، صٔ، جسير أعالم النبالءانظر: الذىيب، ( (ُ
 .َْٔ، صّ، جوفيات األعيان، كابن خلكاف، ِّٕ، صّ، جالميزان
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كرد بغداد كرٌد نص كتاب ا عز كجل، إذ زعم أف أىل ا١بنة تنقطع حركاهتم فيها، 
حٌب ال ينطقوا نطقة، كال يتكلموا بكلمة، فلزمو القوؿ بانقطاع نعيم ا١بنة عنهم، كجحد 

الٍب كصف ّٔا نفسو، كزعم أف علم ا ىو ا، كقدرة ا ىي ا، فجعل ا  صفات ا
 علما كقدرة.

أخذ االعتزاؿ عن عثماف بن خالد الطويل، تلميذ كاصل بن عطاء الغزاؿ، أخذ  
 عنو علي بن ياسْب كغّبه من ا٤بعتزلة.

كتاب ٠باه: ألف الكثّب من الكتب كما ٰبكي ذلك ابن ا٤برتضى ُب األمارل، منها  
"ميبلس" على اسم ٦بوسي أسلم على يده، طاؿ عمر أيب ا٥بذيل، كجاكز التسعْب، كتوُب 

 (ُ)ق.ِّٓق، كيقاؿ: بقي إذل ِِٕبسامرا سنة 

 .ه(888-ه888)إبراىيم بن يسار بن ىانئ النظّام 
ا٤بتكلم الشاعر األديب البليغ، أبو إسحاؽ ابراىيم بن سيار بن ىانئ النظاـ 

رم، ىو موذل آؿ حارث، ايختلف ُب سنة كالدتو، تبحر ُب علـو الفلسفة، الضبعي البص
كاطلع على أكثر ما كتبو رجا٥با، كىو دقيق ا٤بعاين على طريقة ا٤بتكلمْب، انفرد بآراء 

ي بػالنظٌ  اـ كما  يقوؿ أصحابو: ألنو أجاد نظم الكبلـ، بينما يقوؿ خصومو: خاصة، ٠بي
ي بذلك ألنو كاف ينظم ا٣برز ُب  سوؽ البصرة، عاشر ُب شبابو قومان من الوثنية، كقومان ٠بي

 من السمينة، كخالط مبلحدة الفبلسفة. 
اـ إذل أٌف إعجاز كاف شيخ ا١باحظ، ككاف ا١باحظ كثّب ا٢بكايات عنو، ذىب النظٌ 

القرآف كاف بالٌصرفة، كىي أٌف ا صرؼ العرب عن معارضة القرآف مع قدرهتم عليها، فكاف 
خارقان للعادة، كما تكلم ُب القدر، فكاف يقوؿ: إف ا ال يقدر على الظلم ىذا الٌصرؼ 

كال الشر، كلو كاف قادرا، لكنا ال نأمن كقوع ذلك، كأف الناس يقدركف على الظلم، كصرح 
 بأف ا ال يقدر على إخراج أحد من جهنم، كأنو ليس يقدر على أصلح ٩با خلق. 

                                                           

، كابن حجر، ُُّ، صٕ، جاألعالم، كالزركلي، ّْٓ-ِْٓ، صَُ، جسير أعالم النبالءانظر: الذىيب،  ُ))
 .ِٕٔ-ِٔٔ، ص ْ، جوفيات األعيان، كابن خلكاف، ُّْ، صٓ، جلسان الميزان
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ا: "الطفرة" ك"ا١بواىر كاألعراض" ك"حركات أىل ألف النظٌاـ العديد من الكتب منه
ا١بنة" ك"الوعيد" ك"النبوة"، كلو شعر ٝبع ٖبمسْب كرقة، ريكم أنو سقط من غرفة كىو 

  .(ُ)سكراف، فمات ُب خبلفة ا٤بعتصم أك الواثق، سنة بضع كعشرين كمائتْب ىجرية

 .ه(383-ه235أبو علي محمد بن عبد الوىاب الجبائي )
علي، ٧بمد بن عبد الوىاب بن سبلـ بن زيد بن أيب السكن البصرم، ا١ببائي أبو 

ي با١ببائي نسبة إذل جىب من قرل البصرة، اشتهر ُب البصرة، موذل ِّٓكلد سنة  ق، ٠بي
عثماف بن عفاف، كاف أبو علي متوسعا ُب العلم، سياؿ الذىن، كىو الذم ذلل الكبلـ 

 كسهلو، كيسر ما صعب منو. 
يعقوب بن عبد ا الشحاـ البصرم، كأخذ عنو فن الكبلـ أخذ عن: أيب يوسف 

-أيضا: أبو ا٢بسن األشعرم، ٍب خالفو، كنابذه، كتسنن. ككاف يقف ُب أيب بكر كعلي 
 أيهما أفضل؟  -رضي ا تعاذل عنهما

ألف العديد من الكتب منها: " األصوؿ" ك"النهي عن ا٤بنكر" ك"التعديل كالتجويز" 
اء كالصفات" ك"التفسّب الكبّب"، مات بالبصرة، كدفن ٔبىب سنة ثبلث ك"االجتهاد" ك"األ٠ب

 .(ِ)سنة، فخلفو ابنو؛ العبلمة أبو ىاشم ا١ببائي ٖٔكثبلث مائة، كقد عاش 

 .ه(415-ه888قاضي القضاة عبدالجبار ) 
العبلمة ا٤بتكلم، شيخ ا٤بعتزلة، قاضي القضاة، أبو ا٢بسن القاضي عبد ا١ببار بن 

ا١ببار بن أٞبد بن خليل ا٥بمذاين، من كبار فقهاء الشافعية، كرل قضاء أٞبد بن عبد 
القضاة بالرم.  ٠بع من: علي بن إبراىيم بن سلمة القطاف، كمن عبد ا بن جعفر بن 

 فارس بأصبهاف، كمن الزبّب بن عبد الواحد ا٢بافظ، كعبد الرٞبن بن ٞبداف ا١ببلب.

                                                           

، كابن حجر، ّْ، صُ، جاألعالم، كالزركلي، ِْٓ-ُْٓ، صَُ، جسير أعالم النبالءانظر: الذىيب، ( (ُ
 .ٕٔ، صُ، ج انلسان الميز 

، كابن حجر، ِٔٓ، صٔ، جاألعالم، كالزركلي، ُْٖ-ُّٖ، ص ُْ، جسير أعالم النبالءانظر: الذىيب،  ِ))
 .ِٗٔ-ِٕٔ، ص ْ، جوفيات األعيان، كابن خلكاف، ُِٕ، صٓ، جلسان الميزان
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يوسف بن علي الصيمرم الفقيو، كأبو  سنحدث عنو: أبو القاسم التنوخي، كا٢ب 
 عبد السبلـ القزكيِب ا٤بفسر، كٝباعة.

تصانيفو كثّبة منها: "تنزيو القرآف عن ا٤بطاعن"، ك"األمارل"، ك"آّموع ُب ايط 
بالتكليف"، ك"شرح األصوؿ ا٣بمسة"، ك"ا٤بغِب ُب أبواب العدؿ كالتوحيد"، ك"متشابو 

 .(ُ)دة سنة ٟبس عشرة كأربع مائة، من أبناء التسعْبالقرآف"، كغّبىا، مات ُب ذم القع

 .ه (255 -ه163أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) 
كبّب أئمة األدب، العبلمة، ا٤بتبحر، ذك الفنوف، صاحب التصانيف، أبو عثماف 

ق، كاف ُّٔعمرك بن ٕبر بن ٧ببوب الكناين الليثي البصرم ا٤بعتزرل، كلد ُب البصرة سنة 
 .(ِ)ة، ٠بي ا١باحظ؛ ألف عينيو كانتا جاحظتْبمشوه ا٣بلق

 أخذ عن النظاـ، كركل ا١باحظ عن أيب يوسف القاضي، كٜبامة بن أشرس.
ركل عنوي: أبو العيناء، كٲبوت بن ا٤بزرع، كقاؿ ٲبوت: كاف جده ٝباال أسود. كاف  

 ماجنا، قليل الدين، لو نوادر، كاف من ٕبور العلم، ككاف داىيو ُب قوة ا٢بفظ.
ك"الرد  ة"،صانيفو كثّبة جدا: منها "الرد على أصحاب اإل٥باـ"، ك"الرد على ا٤بشبهت

 على النصارل"، ك"الطفيلية"، ك"ا٢بيواف"، ك"الفرؽ ُب اللغة"، ك"البياف كالتبياف"
ق، كالكتاب على صدره، قتلتو ٦بلدات من الكتب ِٓٓقاؿ الصورل: مات سنة  

 .(ّ)كقعت عليو
  

                                                           

، كابن ِْٕ-ِّٕ، صّ، جاألعالم، كالزركلي، ِْٓ-ِْْ، ص ُٕ، جسير أعالم النبالءانظر: الذىيب،  ُ))
 .ّٖٔ، صّ، جلسان الميزانحجر، 

 .ّْٕ، صٕ، جلسان العربا١بحوظ: جحوظ العْب" نتوؤىا كانزعاجها، انظر: ابن ا٤بنظور،  ِ))
، كابن خلكاف، ْٕ، صٓ، جاألعالم، كالزركلي، َّٓ-ِٔٓ، صُُ، جسير أعالم النبالءانظر: الذىيب،  ّ))

 .ْٕٓ-َْٕ، صّ، جوفيات األعيان
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 المطلب الثاني

 وأفكار المعتزلة مبادئ

 .أواًل: التوحيد

إف من الضركرم ٤بعرفة ما يقصد ا٤بتكلم معرفة مصطلحاتو، كما يعِب ّٔا؛ لنحمل 
 ا٤بصطلح على مقصد ا٤بتكلم.

ىو: "العلم بأف ا تعاذل كاحد ال يشاركو غّبه  -كا٤بتكلمْب–كالتوحيد عند ا٤بعتزلة  
  (ُ)٢بد الذم يستحقو كاإلقرار بو"فيما يستحق من الصفات نفيان كإثباتان، على ا

فنرل من خبلؿ ىذا التعريف أف التوحيد عندىم، ىو علم، بإفراد ا ُب الصفات 
 نفيان كإثباتان، كإقرار ّٔذا العلم، فبل ريب أف ٪بد مدار كبلمهم ُب التوحيد على الصفات.

البارم  إف الناظر إذل كتب ا٤بعتزلة ٯبد أف كبلمهم ُب التوحيد يدكر حوؿ صفات
، فنرل أبا ا٢بسْب ا٣بياط ُب كتابو االنتصار، ذكر كأف الصفات ىي عْب الذات جل جبللو

أف ا تعاذل لو كاف عا٤بان بعلم، فإما أف يكوف ذلك العلم قدٲبان أك يكوف ٧بدثان، فنفى أف 
كوف يكوف العلم قدٲبان؛ ألنو يوجب تعدد القدماء، كما نفى أف يكوف ٧بدثان؛ ألنو إما أف ي

قد أحدثو ا ُب نفسو، فيصبح ٧ببلن للحدكث كما كاف كذلك فهو حادث، كإما أف يكوف 
أحدثو ُب غّبه، فيكوف الغّب ىو العادل دكف ا، كإما ال ُب ٧بل كذلك ال ييعقل، ألف العلم 

 عرض.

أنو ال يبقى إال حاؿ كاحد، كىو أف ، يصل ا٣بياط إذل (ُ)كبعد ىذا السرب كالتقسيم
ُب آخر كبلمو أف عادل بذاتو ال بصفة زائدة  ، كأكدفذكر أف ا عادل بذاتوادل بذاتو، ا ع

 .(ِ)حيث قاؿ: إف ا عادل بذاتو

                                                           

 .ُِٖ، صشرح األصول الخمسة( عبد ا١ببار، ُ)
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 كما أكٌؿ ا٤بعتزلة صفة أخرل من صفات ا تعاذل كىي صفة اإلرادة، كما ىو
 منهجهم ُب صفاتو سبحانو كتعاذل.

أف إرادة ا  -رٞبو ا-أيب ا٥بذيل  فيقوؿ القاضي عبدا١ببار: "كاكي عن شيخنا
  (ّ)ّٔا" غّب ا٤براد، فإرادتو تعاذل ٤با خلقو ىي خلقو لو...كإرادتو لطاعات العباد؛ ىي أمرىم

أف تكوف اإلرادة صفة  تعاذل، كدل  الفنجد أهنم أكلوىا إذل أف تكوف خلقو كأمره،  
 يفرقوا بْب اإلرادة الكونية، كاإلرادة الشرعية.

صفة  تأكيلا٤بعتزلة صفة الكبلـ، كقد لزمهم من  أٌك٥بامن ٝبلة الصفات الٍب إف 
 الكبلـ القوؿ بأف القرآف ٨بلوؽ، كليس صفة قدٲبة.

كىذا ما صرح بو القاضي عبد ا١ببار حيث يقوؿ: "كقد أطلق مشاٱبنا كلهم ُب  
 .(ْ)القرآف أنو ٨بلوؽ"

ىذا ا٤بذىب من خبلؿ أقواؿ  إذان فمذىبهم ُب القرآف الكرًن أنو ٨بلوؽ، كيتضح
على مذىبو ُب خلق القرآف  القاضي عبد ا١ببار عند إيراد بعض اآليات الٍب يستدؿ ّٔا

اِخُد ﴿ حيث يقوؿ بعد أف أكرد قولو تعاذل: .الكرًن َٔ ْ َٔ ال ُْ َو ٍء  ِ ََشْ
ُ َخاىُِق ُكّ اَّللٍّ

ارُ  ٍّٓ خلقو...كال توجب (: "يدؿ على حدكث القرآف، كأنو تعاذل ُٔ)سورة الرعد: ﴾اىَْل
، فيجب دخولو فيو"   (ٓ)إخراج القرآف من ىذا العمـو

                                                                                                                                                                     

السرب كالتقسيم: كيقاؿ لو التقسيم ا٤بنحصر كىو أف يقـو آّتهد ٕبصر األكصاؼ الٍب تتقدـ ُب الذىن ٩با ٲبكن  (ُ)
إما أف يكوف ملغى أك كصفا طرديا أك يكوف فيو  التعليل ّٔا للمقيس كإبطاؿ ما ال يصلح منها بدليلو، كذلك االبطاؿ

 . ْٗٔ، صأسس اليقينأك اضطراب فيتعْب الباقي للعلية. انظر: يوسف ٧بمود الصديقي،  نقص أك كسر أك خفاء
 .ُُِ-َُُ، صاالنتصار( انظر: ا٣بياط، ِ)
 .ْ، صٔ، جالمغني في أبواب العدل والتوحيدعبد ا١ببار،  ّ))
 .ّْٓ، صالمجموع في المحيط بالتكليفعبد ا١ببار،  (ْ)
 .ْٗ، صٕ، جعدل والتوحيدالمغني في أبواب العبد ا١ببار،  ٓ))
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صفة الكبلـ؛ ٩با أدل إذل  كأٌكؿالصفات،  تأكيلفالقاضي سار على مذىبو ُب 
 القوؿ ٖبلق القرآف الكرًن كما ىو مذىبو.

 الصفات عن ا تعاذل، بل نفوا عنو ا١بسمية كذلك. بتأكيلإف ا٤بعتزلة دل يكتفوا 

  (ُ)وؿ القاضي عبد ا١ببار: "ك٩با ٯبب نفيو عن ا تعاذل كونو جسمان"حيث يق 

بعض اآليات الٍب يصور ظاىرىا ا٤بوذل على أنو جسم   ا٤بعتزلة قامت بتأكيل فنجد أف
 كاالستواء، كآّيء، كالوجو كاليد كالعْب كالساؽ.

 تعاذل: االستواء باالستيبلء، حيث يقوؿ القاضي عبدا١ببار ُب قولو أكلوافقد  
ى﴿ َٔ َُ لََعَ اىَْهرِْش اْشَخ (: "قالوا االستواء إ٭با ىو القياـ ٓ)سورة طو:  ﴾الرٍّْْحَ

كاالنتصاب، كاالنتصاب كالقياـ من صفات األجساـ، فيجب أف يكوف ا تعاذل 
 .(ِ)جسمان...كاالستواء ىهنا ٗبعُب االستيبلء كالقهر كالغلبة، كذلك مشهور ُب اللغة..."

ا تعاذل  ةفَبتب على ذلك أف لزمهم نفي رؤي ة ا١بسمية عن ا،نفى ا٤بعتزل
 باألبصار ُب اآلخرة.

حيث يقوؿ القاضي عبد ا١ببار: "فأما أىل العدؿ بأسرىم، كالزيدية، كا٣بوارج،  
كأكثر ا٤برجئة، فإهنم قالوا: ال ٯبوز أف يرل ا تعاذل بالبصر، كال يدرؾ بو على كجو ال 

 . (ّ)ن ألف ذلك مستحيل"٢بجاب كمانع، كلك

ا٤بقصود بأىل العدؿ ا٤بعتزلة حيث يسموف أنفسهم بأىل العدؿ كالتوحيد، فصرٌح 
 القاضي ٗبذىبو ُب عدـ جواز رؤية ا باألبصار.

  

                                                           

 ُِٕ، صشرح األصول الخمسةعبد ا١ببار،  ُ))
 .ِِٔا٤برجع السابق، ص ((ِ
 .ُّٗ، صْ، جالمغني في أبواب العدل والتوحيدعبد ا١ببار،  ّ))
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  .ثانياً: العدل

 إف األصل الثاين من أصوؿ ا٤بعتزلة ىو "العدؿ"

ا٤بقصود ٗبصطلح كلكي نعرؼ ما ىو ا٤بقصود ّٔذا األصل، ٯبب علينا معرفة  
ي عبدا١ببار ييعرؼ العدؿ بقولو: "ا٤براد بو: أف أفعالو كلها حسنة، كأنو ض"العدؿ" فنرل القا

ل ٗبا ىو كاجب عليو" -تعاذل–   (ُ)ال يفعل القبيح، كال ٱبي

فنجد أف العدؿ عندىم يدكر حوؿ أفعاؿ ا تعاذل، كأهنا حسنة كلها، كأنو ال يفعل 
 القبيح! 

ل  كا٤بيزاف الذم دد حسن الفعل كقبحو عند ا٤بعتزلة ىو العقل، كما أف ا ال ٱبي ٰبي
ٕبسب تعريفهم ّٔذا األصل، فنورد أقوا٥بم ُب أجزاء  -بحانو كتعاذلسي -ٗبا ىو كاجب عليو 

 صبح جليان.ىذا التعريف؛ لكي يتضح لنا ىذا األصل كيي 

هنا كلها حسنو، كأنو إف معُب العدؿ عند ا٤بعتزلة يبدأ باإلخبار عن أفعاؿ ا، كأ
 سبحانو ال يفعل القبيح.

كىذا ما نص عليو القاضي عبد ا١ببار حيث يقوؿ: "ٯبب إذا عرفنا ُب فعل من 
أف نقضي ٕبسنو، كنعرؼ أف فيو كجهان من كجوه ا٢بسن، إما  -عز كجل–األفعاؿ أنو فعلو 

  (ِ)يس من جهتو"على ٝبلة أك تفصيل، كإذا انتهينا إذل فعل قبيح، فيجب أف نقضي بأنو ل

ذكر القاضي أف أفعاؿ ا كلها )حسنة( كأنو تعاذل ال يفعل )القبيح(، فما ىو 
 ا٤بيزاف الذم اعتمده للحكم على األفعاؿ با٢بسن أك القبح؟

ىو العقل، كىذه  -عند ا٤بعتزلة–إف ا٤بيزاف الذم ييعرؼ بو حسن األفعاؿ كقبحها  
 ستقبلن.م من صور تعظيم العقل كجعلو حكمان  صوره

                                                           

 .ُِّ، صشرح األصول الخمسةعبد ا١ببار،  (ُ)
 .ِٓٔ، صالمجموع في المحيط بالتكليفعبد ا١ببار،  ((ِ
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عند حديثو عن القواعد الٍب انفرد ّٔا أبو ا٥بذيل عن  الشهرستاين كىذا ما ذكره
أصحابو حيث يقوؿ: "السابعة...ٯبب على ا٤بكلف قبل كركد السمع...أف يعرؼ ا تعاذل 
بالدليل من غّب خاطر، كإف قصر ُب ا٤بعرفة؛ استوجب العقوبة أبدان، كيعلم أيضان حسن 

ح، فيجب عليو اإلقداـ على ا٢بسن كالصدؽ كالعدؿ، كاإلعراض عن ا٢بسن كقبح القبي
  (ُ)القبيح كالكذب كا١بور"

فنراه يوجب معرفة ا٢بسن كالقبح قبل كركد السمع، حيث ييعلم أنو ال حاكم قبل 
 كركد السمع سول العقل، كأف ا٤بقصر ُب معرفة ا٢بسن كالقبيح بعقلو يستحق العقوبة. 

 كلها حسنو، كأنو ال يفعل القبيح، يقودنا إذل مسألة أخرل إف القوؿ بأف أفعاؿ ا
 كىي: من ىو الذم خلق أفعاؿ العباد، كفيها ما ىو حسن، كفيها ما ىو قبيح؟ 

لزمهم نفي خلق ا ألفعاؿ العباد؛ ألف فيها ما   فى ا٤بعتزلة عن ا فعل القبيح٤با ن
 فعا٥بم.  ىو قبيح عقبلن، فقالوا: إف العباد ىم ا٣بالقوف أل

إف العباد ىم ا٣بالقوف ألفعا٥بم، ىذا ىو قوؿ ا٤بعتزلة ُب أفعاؿ العباد،، بناءن على أف 
أفعاؿ ا كلها حسنة، حيث يقوؿ القاضي عبدا١ببار: "اتفق كل أىل العدؿ على أف أفعاؿ 
العباد من تصرفهم كقيامهم كقعودىم حادثة من جهتهم، كأف ا عز كجل أقدرىم على 

ال فاعل ٥با، كال ٧بدث سواىم، كأف من قاؿ إف ا سبحانو خالقها ك٧بدثها، فقد ذلك، ك 
  (ِ)عظم خطؤه، كأحالوا حدكث فعل من فاعلْب"

نكركف أف ا أقدرىم فكما نبلحظ فهم ييسندكف خلق أفعاؿ العباد إذل العباد، كال يي 
 عليها.

                                                           

 .ْٖ، صُ، جلل والنحلالمالشهرستاين،  (ُ)
 .ّ، صٖ، جالمغني في أبواب العدل والتوحيدعبدا١ببار،  ِ))
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قوىا، كىذا ما يؤكده ا سبحانو كتعاذل ىو الذم أقدرىم على األفعاؿ الٍب خل
ال دل يزؿ عا٤بان بكل ما يكوف من أفعالو كأفعاؿ خلقو،  -جل ذكره-ا٣بياط بقولو: "إف ا 

  (ُ)ٚبفى عليو خافية، ُب األرض كال ُب السماء"

إذان فأفعاؿ العباد يذىب ا٤بعتزلة إذل أهنا من خلقهم، كا أقدرىم عليها، كما 
خلق ا دل يستحقوا العقاب عليها، فلما استحقوا العقاب يستدلوف عقبلن أهنا لو كانت من 

 . (ِ) كالثواب عليها، دؿ على أهنا من خلقهم

إف ا١بزء الثالث من تعريف العدؿ عند ا٤بعتزلة ىو: "كال ٱبل ما ىو كاجب عليو" 
ٯبرنا إذل ا٢بديث عن ما ذىبت إليو ا٤بعتزلة من القوؿ بوجوب اللطف، ككجوب الصبلح 

 كجوب بعثة الرسل.كاألصلح ك 

القاضي  يقولولطف، نستعْب ٗبا كعند ا٢بديث عن مذىب ا٤بعتزلة ُب كجوب ال  
ا١ببار ُب رأم ا٤بعتزلة ُب مسألة اللطف حيث يقوؿ: "كمنهم من يقوؿ: إنو ٯبب على عبد

ا أف يفعل با٤بكلف األلطاؼ، كىو الذم يذىب إليو أىل العدؿ، حٌب منعوا أف يكوف 
  (ّ) ألحد من مشاٱبهم"خبلؼ ىذا قوالن 

 .-سبحانو كتعاذل-فيتضح أف ٝبهور ا٤بعتزلة يذىبوف إذل كجوب اللطف على ا 

أما كجوب الصبلح كاألصلح، كأف ا ٯبب عليو فعل الصبلح بعباده بل كاألصلح، 
فنجد النظٌاـ قد صرح ّٔذا ا٤بذىب حيث يقوؿ: "كقالت ا٤بعتزلة: ا٢بكيم ال يفعل فعبلن إال 

ن: إما أف مة كغرض، كالفعل من غّب غرض سفو كعبث، كا٢بكيم من يفعل أحد أمري٢بك
ك٤با تقدس الرب تعاذل عن االنتفاع، تعْب أنو إ٭با يفعل لينتفع غّبه، فبل  ،ينتفع أك ينفع غّبه

  (ْ)ٱبلو فعل من أفعالو من صبلح"
                                                           

   ُُٖ، صاالنتصارا٣بياط،  (ُ)
 .ُّٗ، صٖ، جالمغني في أبواب العدل والتوحيدانظر: عبدا١ببار،  (ِ)
 .ْ، صُّا٤برجع السابق، ج (ّ)
 .ُّٖ، صُ، جنهاية اإلقدامالشهرستاين،  (ْ)
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تفقوا على كيؤكد ىذا ا٤بذىب الشهرستاين ُب حديثو عن ا٤بعتزلة حيث يقوؿ: "كا 
رعاية مصاحل العباد، كأما بلح كا٣بّب، كٯبب من حيث ا٢بكمة أف ا تعاذل ال يفعل إال الص

كإف كاف ُب كجوب األصلح خبلؼ، إال أف  (ُ)األصلح...ففي كجوبو خبلؼ عندىم"
 ٝبهورىم ذىبوا إذل كجوبو أيضان.  

اءن على ما فيها من أما كجوب بعثة الرسل، فإهنا ٩با يوجبها ا٤بعتزلة على ا بن
الصبلح. كذلك كما يقوؿ القاضي عبد ا١ببار: "إف البعثة مٌب حسنت كجبت، على معُب 

 فأشار إذل أف بعثة الرسل كاجبة ٢بسنها. (ِ)أهنا مٌب دل ٘بب قبحت ال ٧بالة..."

 .ثالثاً: الوعد والوعيد

 بقية أصو٥بم إف األصل الثالث عند ا٤بعتزلة ىو "الوعد كالوعيد" ككما ىو ا٢باؿ ُب
حيث يندرج ٙبتو عدة مبادئ، كىي القوؿ بوجوب ٙبقق الوعد من ا تعاذل، ككجوب 
ٙبقق الوعيد منو سبحانو، كأف ا٤بطيعْب يستحقوف الثواب بطاعاهتم ال تفضبلن من ا تعاذل، 

لد ُب النار ، كأف ا٤بؤمن إذا مات من غّب توبة عن كبّبة ارتكبها فإنو يستحق الوعيد، كٱبي
كلقد قادىم ذلك إذل إنكار الشفاعة كقصرىا على التائبْب من العصاة، كما ذىبت ا٤بعتزلة 

 إذل القوؿ بإحباط الطاعات بالكبّبة.

ا٤بقصود بالوعد: ىو ا٣برب ا٤بتضمن إيصاؿ النفع إذل الغّب، أك دفع الضرر عنو ُب 
 ا٤بستقبل، سواء كاف حسنان مستحقان أـ ال.

فهو ا٣برب ا٤بتضمن إيصاؿ الضرر إذل الغّب، أك تفويت نفع  أما ا٤بقصود بالوعيد: 
 .(ّ)عنو ُب ا٤بستقبل، كال فرؽ بْب أف يكوف حسنان مستحقان، أك ال يكوف كذلك

                                                           

 .      ْْ، صُ، جل والنحلالملالشهرستاين،  (ُ)
 .ْٔٓ، صشرح األصول الخمسةعبد ا١ببار،  ((ِ
 .ُّٓ-ُّْ، صشرح األصول الخمسةانظر: عبد ا١ببار،  ّ))
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كالوعيد من خبلؿ قوؿ القاضي  يتضح مذىب ا٤بعتزلة ُب لزـك الوعد
عْب بالثواب، كتوعد ا١ببار:"...كأما علـو الوعد كالوعيد، فهو أنو يعلم أف ا كعد ا٤بطيعبد

العصاة بالعقاب، كأنو يفعل ما كعد بو كتوعد عليو، ال ٧بالة؛ كال ٯبوز عليو ا٣بلف 
 فهذا ىو مذىب ا٤بعتزلة ُب كجوب ٙبقق الوعد كالوعيد. (ُ)كالكذب..."

كيقوؿ القاضي مؤكدان استحقاؽ ا٤بطيعْب للثواب بأعما٥بم: "فاعلم أنو تعاذل إذا  
  (ِ)، فبل بد من أف يكوف ُب مقابلها من الثواب ما يقابلو..."كلفنا األفعاؿ الشاقة

فكما أف ا٤بطيعْب يستحقوف الثواب بأعما٥بم، فالعصاة من ا٤بؤمنْب إذا ماتوا على  
كبّبة من غّب توبة فإهنم يستحقوف ا٣بلود ُب النار، كما ذكر ذلك الشهرستاين عند حكاية 

فقوا على أف ا٤بؤمن إذا خرج من الدنيا عن غّب مذىب ا٤بعتزلة ُب عصاة ا٤بؤمنْب، أهنم ات
توبة عن كبّبة ارتكبها، استحق ا٣بلود ُب النار، لكن يكوف عقابو أخف من عقاب 

 .(ّ)الكافر

إف إٯباب ا٤بعتزلة لتحقق الوعيد ُب عصاة ا٤بؤمنْب الذين ٲبوتوف دكف توبة، أدل ّٔم 
التائبْب منهم فقط، كُب ذلك يقوؿ إذل إنكار الشفاعة للعصاة من ا٤بؤمنْب، كقصرىا على 

ثابتة  -صلى ا عليو كسلم-القاضي عبدا١ببار: "ال خبلؼ بْب األمة ُب أف شفاعة النيب 
حيث إف  (ْ)لؤلمة، كإ٭با ا٣ببلؼ ُب أهنا تثبت ٤بن؟ فعندنا أف الشفاعة للتائبْب من ا٤بؤمنْب"

 دكف توبة. ٲبوتوفالذين القوؿ بالشفاعة، يناُب كجوب ٙبقق الوعيد بعصاة ا٤بؤمنْب 

                                                           

 .ُّٔ-ُّٓا٤برجع السابق، ص  ُ))
 ُْٔ، صا٤برجع السابقِ) )
 .   ْْ، صُ، جالملل والنحلانظر: الشهرستاين،  ّ))
 . ٖٖٔ، صشرح األصول الخمسةعبد ا١ببار،  ْ))
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ذىب ا٤بعتزلة إذل القوؿ "باإلحباط" أم أف ا٤بعاصي ٙببط الطاعات على اختبلؼ 
فرعي بينهم، فيقوؿ القاضي عبد ا١ببار: "...إف ما يستحقو ا٤برء على الكبّبة من العقاب 

  (ُ)ٰببط ثواب طاعاتو"

ط الطاعات فيتضح من خبلؿ ىذا القوؿ، أف ا٤بعتزلة تذىب إذل القوؿ بإحبا
 بالكبّبة. 

 .رابعاً: المنزلة بين المنزلتين

إف أكؿ أصوؿ ا٤بعتزلة ظهوران ىو "ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب"، فما ىو ا٤بقصود ّٔذا األصل؟ 
ا١ببار ا٤بقصود ّٔذا األصل، حيث يقوؿ ُب ا٤بقصود رجوع إذل كتبهم ييوضح القاضي عبدبال

ْب اال٠بْب، كحكما بْب ا٢بكمْب، ال يكوف منو: "فهو العلم بأف لصاحب الكبّبة ا٠با ب
ا٠بو كافرا، كال ا٠بو مؤمنا، كإ٭با يسمى فاسقان. ككذلك صاحب الكبّبة لو حكم بْب 

 ( ِ)ا٢بكمْب، فبل يكوف حكمو حكم الكافر، كال حكم ا٤بؤمن، بل يفرد لو حكم ثالث "

 فيتضح من خبلؿ قوؿ القاضي عبد ا١ببار أف ىذا األصل يدكر حوؿ مرتكب
الكبّبة من ا٤بؤمنْب ىل ىو كافر أـ مؤمن، كقد جعل لو ا٤بعتزلة منزلة بْب ا٤بنزلتْب، أم بْب 

 منزلة ا٤بؤمن كمنزلة الكافر ا٠بان كحكمان.

لقد لـز كاصل بن عطاء القوؿ بذلك؛ العتقاده أف اإلٲباف حقيقة كاحدة ال يتجزأ، 
ف كىو العمل، حيث عمل كبّبة فليس صاحب الكبّبة ٗبؤمن؛ ألنو أخل بأحد أركاف اإلٲبا

مناقضة لئلٲباف، كال ىو بكافر إلقراره بالشهادتْب، فلـز من ذلك أف يكوف قسما ثالثا 
 فقاؿ: ىو فاسق ا٠بان.

أما حكم صاحب الكبّبة ُب الدنيا، فإنو يأخذ أحكاـ ا٤بسلمْب ُب الدفن، كُب 
و عن الذميْب كالوثنيْب، كليس ٝبيع األحكاـ الدنيوية، كٯبوز إطبلؽ اسم مسلم عليو ٛبييزا ل

                                                           

 .ِّٔ، صا٤برجع السابق ُ))
 .ٕٗٔ، صا٤برجع السابقِ) )
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بقصد التشريف، كا٤بدح؛ فإنو ال يستحق ا٤بدح على كبّبتو، أما حكمو ُب اآلخرة فإنو 
 يكوف ٨بلدان ُب النار، لكنو دكف الكفار ُب العذاب. 

 .خامساً: األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

كيعد ىذا األصل  إف خامس أصوؿ ا٤بعتزلة ىو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر،
 ىو ا١بانب التطبيقي ُب أصو٥بم، فما ىو معُب األمر؟ كما ىو ا٤بقصود بالنهي؟

ا٤بقصود باألمر كبالنهي: ا٤بقصود باألمر كما يذكر القاضي ىو: "قوؿ القائل ٤بن  
 (ُ)دكنو ُب الرتبة افعل، أما النهي: فهو قوؿ القائل ٤بن دكنو ال تفعل"

 ٤بعركؼ؟ كالنهي عن ا٤بنكر، فما ىو ا٤بنكر؟ األمر با٤بعركؼ، فما ىو ا

يتجلى ا٤بقصود با٤بعركؼ كا٤بنكر بالعودة إذل كتبهم، حيث يقوؿ القاضي 
عبدا١ببار: "ا٤بعركؼ: فهو كل فعل عرؼ فاعلو حسنو، أك دؿ عليو...أما ا٤بنكر: فهو كل 

  (ِ)فعل عرؼ فاعلو قبحو، أك دؿ عليو"

هي عن ا٤بنكر عند ا٤بعتزلة عدـ ضياع ا٤بعركؼ، إف ا٤بقصد من األمر با٤بعركؼ كالن
كعدـ كقوع ا٤بنكر كما يذكر ذلك القاضي عبد ا١ببار حيث يقوؿ ُب حديثو عن ا٤بقصد 
من ىذا األصل ا٣بامس:"...كالغرض باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: أف ال يضيع 

٤بكلفْب فإنو ييكتفى ّٔم كعندما يتحقق ىذا ا٤بقصد ببعض ا( ّ)ا٤بعركؼ كال يقع ا٤بنكر..."
عن الباقْب؛ كذلك ألنو من فركض الكفايات، فعند ٙبقق ىذا ا٤بقصد ببعض ا٤بكلفْب، فإنو 

 يرتفع الوجوب عن الباقْب.

إف حكم األمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر كاجب كفائي، كقد دلل القاضي على 
ْ ﴿ كجوب ىذا األصل من القرآف الكرًن ُب قوؿ ا تعاذل: ْخرَِجْج ُنِ

ُ
ٍث أ ٌٍّ ُ

ًْ َخْيَ أ ُخ
                                                           

 .ُُْ، ص شرح األصول الخمسةعبد ا١ببار، ( (ُ
 .ُُْا٤برجع السابق، ص ِ))
   .ُْٕ، صا٤برجع السابق ّ))
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ُو  ْْ َ
ََ أ ٌَ ْٔ آ َ ِ َول َٔن ةِاَّللٍّ ُِ ٌِ َِْهرِ َوحُْؤ ٍُ ْ َِ ال َن َن ْٔ َٓ ْ وِف َوَتِ ْهُر ٍَ ْ وَن ةِال ُمُر

ْ
اِس حَأ ٍِّ لِي

ًُ اىَْفاِشُلٔنَ  ُْ ْزََثُ
َ

َوأ َٔن  ُِ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًُ ال ُٓ ْ ِ ٌِ  ًْ ُٓ َ ا ل )سورة آؿ  ﴾اىِْهَخاِب ىَََكَن َخْيً
قوؿ عند تفسّبىا: "فا تعاذل مدحنا على ذلك، فلوال أهنا من ( حيث يَُُعمراف:

فأشار إذل أف سبب ا٣بّبية ىو أمرىا با٤بعركؼ  (ُ)ا٢بسنات الواجبات، كإال دل يفعل ذلك"
كهنيها عن ا٤بنكر.

إف أبرز ما يبلحظو القارئ ىو أف ا٤بعتزلة جعلوا األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر 
 االلتزاـ ّٔا كعدـ ا٢بياد عنها، كذلك لتطبيق باقي أصو٥بم.من األصوؿ الٍب ٯبب 

كما ٪بدىم قد قٌسموا األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ٕبسب حكمو إذل كاجب 
كمندكب، فاألمر با٤بعركؼ كاجب إذا كاف ا٤بأمور بو كاجبان، كمندكب إذا كاف ا٤بأمور بو 

االت، كىذا ما ذكره القاضي عبدا١ببار مندكبان، أما النهي عن ا٤بنكر فإنو كاجب ُب كل ا٢ب
 (ِ)عن أقساـ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر باعتبار ا٢بكم وُب حديث

أما من حيث اآلمر با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر، فإهنم جعلوىم على قسمْب:  
 األكؿ: ما ال يكوف إال لؤلئمة، الثاين: ما يقـو بو عامة الناس.

ا٤بعتزلة ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر تدرٯبية من  الوسيلة الٍب يستعملها
األسهل إذل األصعب، كذلك ما صرح بو بعضهم، حيث يقوؿ القاضي عبدا١ببار ُب حديثو 
عن كيفية األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر: "فإذا ارتفع الغرض باألمر السهل، دل ٯبز 

 (ّ)العدكؿ عنو إذل األمر الصعب"

٩با سبق أف منهج ا٤بعتزلة ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر منهج إذان ييعلم  
 تدرٯبي من األسهل إذل األصعب. فما ىو األسهل؟ كما ىو األصعب؟ 

                                                           

 . ُِْ، صشرح األصول الخمسةعبد ا١ببار،  (ُ)
 .ْٕٓ، صا٤برجع السابقانظر:  ِ))

 .ُْْص ،شرح األصول الخمسةعبد ا١ببار،  (ّ)
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ُب ذكره لوسائل ا٤بعتزلة ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن  يقوؿ األشعرم
ي عن ا٤بنكر ا٤بنكر:"...أٝبعت ا٤بعتزلة إال األصم، على كجوب األمر با٤بعركؼ كالنه

 أم تدرٯبيان. (ُ)باللساف كاليد كالسيف كيف قدركا على ذلك"

ا٤بعتزلة عندما تكوف الغلبة عندىم فإهنم ٱبرجوف على السلطاف، كيقتلوف ا٤بخالفْب 
٥بم ُب العقيدة، كىذا ما يتضح من خبلؿ ما حكاه األشعرم عنهم حيث يقوؿ: "إف 

لب عندنا أنا نكفي ٨بالفينا، عقدنا لئلماـ كهنضنا ا٤بعتزلة قالوا: إذا كنا ٝباعة ككاف الغا
فقتلنا السلطاف كأزلناه، كأخذنا الناس باالنقياد لقولنا. فإف دخلوا ُب قولنا الذم ىو 
التوحيد، كُب قولنا بالقدر كإال قتلناىم...كأكجبوا ا٣بركج على السلطاف على اإلمكاف 

 (ِ)كالقدرة إذا أمكنهم ذلك كقدركا عليو..."

فا٤بعتزلة حكمهم ُب ٨بالفيهم أف يقتلوا إذا دل ينقادكا لقو٥بم ُب التوحيد كالعدؿ،  إذان 
 كأنو ٯبب ا٣بركج على السلطاف إذا أمكن كقدركا.

السؤاؿ: ىل يفرؽ ا٤بعتزلة عند آّاىدة ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر بْب 
 الكافر كالفاسق؟ 

اسق ُب كجوب آّاىدة بالسيف أمران با٤بعركؼ إف ا٤بعتزلة ال يفرقوف بْب الكافر كالف
لرأم ا٤بعتزلة ُب كجوب األمر  كهنيان عن ا٤بنكر، كذلك ما ظهر من خبلؿ حكاية ا٤بسعودم

با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر حيث يقوؿ: "إف ما ذكر على سائر ا٤بؤمنْب كاجب على 
فرؽ بْب ٦باىدة  حسب استطاعتهم ُب ذلك بالسيف فما دكنو، كإف كاف كا١بهاد، كال

يتضح من خبلؿ ىذا القوؿ، أف ا٤بعتزلة ال ييفرقوف بْب ٦باىدة الكافر أك  (ّ)الكافر كالفاسق"
 الفاسق على حد سواء.    

  
                                                           

 .ِٖٕ، صُ، جالمقاالتاألشعرم،  ُ))
 .ِٖٕ، صُا٤برجع السابق، ج ِ))
 .ُُٔ، صّ، جمروج الذىبا٤بسعودم،  ّ))
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 المطلب الثالث

 الجذور التاريخية لألفكار االعتزالية

الصفات، تابع لؤلصل األكؿ عند ا٤بعتزلة كىو التوحيد، فمن أين  تأكيلإف مبدأ 
 ىذا ا٤ببدأ؟ جاء 

ىذا ما أكضحو الشهرستاين حيث يقوؿ: "كقالت الفبلسفة كاجب الوجود بذاتو، ال 
ٯبوز أف يكوف أجزاء كمية، كال أجزاء حد قوالن، كال أجزاء ذات فعبلن ككجودان، ككاجب 
الوجود لن يتصور إال كاحدان من كل كجو، فبل يتصور كال يتحقق موجوداف كل كاحد منهما 

  (ُ)كعلى ىذا نفوا الصفات، كإف أطلقوىا عليو فبمعُب آخر كما سنذكره" كاجب بذاتو،

على الذات، كقالوا: إنو تعاذل زائدة  كرفضوا أف تكوف صفات البارم تعاذل فأكٌلوا
  بالذات ال بعلم زائد على ذاتو، كىذا ا٤ببدأ عينو ىو مذىب ا٤بعتزلة ُب صفات البارم.دلعا

كىو  (ِ)سفة الذين تبنوا ىذه ا٤ببادئ، فإف أفبلطوفكإذا أردنا أف نسمي بعض الفبل
الذم تأثر بو ا٤بسلموف أكثر من تأثرىم بغّبه من الفبلسفة، يتحدث عن تعارل ا تعاذل 
كٲبنع أف نطلق عليو صفة من الصفات؛ ألننا بذلك نشبهو تعاذل باألفراد؛ فبل نقوؿ إف  

                                                           

 .ُٗ-َٗ، صنهاية اإلقدام( الشهرستاين، ُ)
ىو أرسطوقليس، ا٤بلقب بأفبلطوف بسبب ضخامة جسمو، فيلسوؼ يوناين كأحد أشهر فبلسفة الغرب عاش (ِ) 
ـ، كٝبيع الفلسفات الغربية قائمة على فلسفاتو كنظرياتو الكثّبة منها: طريقة ا٢بوار ؽ. ّْٕ –ؽ.ـ  ِْٕبْب 

كتقسيم العادل إذل قسمْب األكؿ عادل ٧بسوس عادل التعددية كالصّبكرة كالفساد كىذا العادل يقع بْب الوجود كالبلكجود، 
ف فيو اإلنساف على علم ٔبميع العلـو كا٣بفايا، كعند كالعادل الثاين عادل ا٤بثل عادل ما قبل العادل ا٢بسي أك ا٤بادم، يكو 

، كما عليو إال أف يتذكرىا ُب العادل ا٢بسي.  ذىابو إذل العادل ا٢بسي أم حينما يولد يكوف قد نسي كل تلك العلـو
 .ِٖ-ٕٓ، صالمعجم الفلسفيينظر: حسيبة، مصطفى، 
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 إذل بصر؛ ألنو ذاتو النور الذم يبصر بو تعاذل علمان؛ ألنو ىو العلم، كليس ٰبتاج تعاذل
 . (ُ)الناس

هنج ىذا النهج كما يذكر األشعرم، حيث يقوؿ: إف أبا  (ِ)كما أف أرسطاليس
أخذ قولو ُب الصفات من أرسطاليس، كذلك أف أرسطاليس قاؿ ُب بعض كتبو: إف  ا٥بذيل

اللفظ من عند  وا٥بذيلأب البارم علم كلو، قدرة كلو، حياة كلو، ٠بع كلو، بصر كلو، فحسن
 .(ّ)نفسو، كقاؿ: علمو ىو ىو، كقدرتو ىي ىو

من أفبلطوف كأرسطاليس، ٬بلص إذل أف مبدأ  كله كبعد ىذا العرض ٤با ذىب إليو  
تأكيل الصفات قد بدأه الفبلسفة قبل ا٤بعتزلة، كجاء ا٤بعتزلة بعد ذلك كأخذكا ىذا ا٤ببدأ كإف  

 فس ا٤ببدأ.ألفاظو إال أنو ن  بعضكانوا غّبكا ُب

                                                           

 .ّٔ، صالمعتزلةزىدم،  ُ))
كاف أحد تبلميذ أفبلطوف كمعلم اإلسكندر األكرب كتب ُب مواضيع متعددة ىو أرسطو فيلسوؼ يوناين قدًن   (ِ)

تشمل الفيزياء كالشعر كا٤بنطق كعيادة ا٢بيواف كاألحياء كأشكاؿ ا٢بكم، ييعترب أرسطو إذل جانب أفبلطوف كسقراط 
إسطاغّبا ُب  ؽ.ـ ُب مدينة ِِّؽ.ـ كعاش حٌب  ّْٖكاحدان من أىم فبلسفة اإلغريق على اإلطبلؽ، كلد ُب عاـ 

ؽ.ـ ُب خلكيس، الٍب ىاجر إليها بعد  ِِّمقدكنيا كىي مستعمرة يونانية كميناء على ساحل تراقيا، كتوُب ُب العاـ 
أف أجرب على مغادرة أثينا كقضى فيها أيامو األخّبة، كاف من أعظم فبلسفة عصره كأكثرىم علمان كمعرفة، عرؼ 

حات ا١بواىر، كالطريقة الفلسفية عند كانت تعِب الصعود من دراسة بالعلمية كالواقعي، كيعرؼ الفلسفة ٗبصطل
الظواىر الطبيعية كصوالن إذل ٙبديد الكلي كتعريفو، إف ما تركو من مؤلفات كاف موسوعيان كضخمان جدان باإلضافة إذل 

قة بالعلـو التطبيقية ٟباسيتو الشهّبة الٍب عرفت باألكرغانوف ٦بموعة تتعلق بالعلـو النظرية من جانب كأخرل ذات عبل
من جوانب أخرل كمن مؤلفات أرسطو ا٥بامة: الفيزياء، ُب السماء، ُب الكوف كالفساد، تاريخ ا٢بيواف، أعضاء 

المعجم ا٢بيواف، سبللة ا٢بيواف، ُب الركح، ا٤بيتافيزياء، دستور أثينا، الشعرية، الببلغة. انظر: حسيبة، مصطفى، 
 .ٗٓ-ُٓ، صالفلسفي

 .ْٖٓ-ْْٖا٤بقاالت، ص ( األشعرم،ّ)
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فإنو نفاىا، كقاؿ ٖبلق  (ُ)إف أكؿ من تكلم ُب الصفات ُب اإلسبلـ ا١بعد بن درىم
ٍب  (ّ)ىذه ا٤بقالة كنشرىا ُب خرساف (ِ)القرآف. كعن ا١بعد بن درىم أخذ ا١بهم بن صفواف

 أخذىا ا٤بعتزلة عنو. 

عند ا٤بعتزلة إف الباحث ُب مبدأ القوؿ ٖبلق القرآف الكرًن، ا٤بتفرع من األصل األكؿ 
كىو التوحيد، تتجلى لو جذكر ىذا ا٤ببدأ، كأنو فلسفي يهودم، من خبلؿ ما يركيو ابن 

أبو عبد األثّب من ا٢بوادث ُب سنة ٜباف كعشرين كستمائة حيث يقوؿ: "كفيها توُب القاضي 
...ككاف داعية إذل القوؿ ٖبلق القرآف...كأخذ ذلك عن بشر ا٤بريسي ا أٞبد بن أيب دؤاد

م كأخذه ا١بعد من أباف اف، كأخذه ا١بهم من ا١بعد بن درىكأخذ بشر من ا١بهم بن صفو 
بن ٠بعاف، كأخذه أباف من طالوت بن أخت لبيد األعصم كختنو، كأخذه طالوت من لبيد 

                                                           

ىو ا١بعد بن درىم، من ا٤بوارل، مبتدع، لو أخبار ُب الزندقة، سكن ا١بزيرة الفراتية، كأخذ عنو مركاف بن ٧بمد ٤با (ُ) 
كرل ا١بزيرة، ُب أياـ ىشاـ بن عبد ا٤بلك، فنسب إليو، أك كاف ا١بعد مؤدبو ُب صغره، كمن أراد ذـ مركاف لقبو 

ؿ الذىيب: )عداده ُب التابعْب، مبتدع ضاؿ، زعم أف ا دل يتخذ إبراىيم خليبل كدل يكلم با١بعدم، نسبة إليو، قا
موسى، فقتل على ذلك بالعراؽ يـو النحر( كقاؿ ابن االثّب: )كاف مركاف يلقب با١بعدم، ألنو تعلم من ا١بعد بن 

و ميموف بن مهراف، فطلبو ىشاـ، فظفر درىم مذىبو ُب القوؿ ٖبلق القرآف كالقدر، كقيل: كاف ا١بعد زنديقا شهد علي
فقتلو( كقاؿ الزبيدم: )ا١بعد بن درىم موذل سويد بن غفلة: صاحب  -ُب العراؽ  -بو، كسّبه إذل خالد القسرم 

رأم أخذ بو ٝباعة با١بزيرة، كإليو نسب مركاف، فيقاؿ لو ا١بعدم، ككاف إذ ذاؾ كاليا با١بزيرة( كقاؿ ابن تغرم بردم ُب  
مركاف: )كاف يعرؼ با١بعدم، نسبة إذل مؤدبو جعد بن درىم( كقاؿ الديار بكرم: )مؤدبو كأستاذه( كبلمو على 

كللجعد أخبار كثّبة ُب الزندقة منها أنو جعل ُب قاركرة ترابا كماء فاستحاؿ دكدا كىواـ، فقاؿ: أنا خلقت ىذا؛ ألين  
لذكراف منو كاإلناث اف كاف خلقو، كليأمر الذم كنت سببا كونو. فبلغ ذلك جعفر بن ٧بمد فقاؿ: ليقل كم ىو ككم ا

، ِ، جاالعالمق. انظر: الزركلي، ُُٖيسعى إذل ىذا أف يرجع إذل غّبه، فبلغو ذلك فرجع. توُب ا١بعد سنة 
 .َُٓ، صِ، جلسان الميزان، كابن حجر، َُِص

م، ككاف كاتبان للحارث بن ىو ا١بهم بن صفواف من أىل خراساف، كموذل لبِب راسب، تتلمذ على ا١بعد بن درى(ِ) 
سريح، الذم أثار الفًب ضد الدكلة األموية ُب خراساف، ككاف جهم يقرأ سّبتو كيدعو إذل توليتو، كٰبرص الناس على 

ىػ كقعت معركة بْب جيش أمّب خراساف نصر بن سيار، كجيش ا٢بارث بن سريح، ككاف ُِٖا٣بركج معو. كُب سنة 
عنو رجل ُب فمو فقتلو، كقيل بل أسر كأكقف بْب يدم سلم بن أحوز، فأمر جهم بن صفواف ُب جيش ا٢بارث، فط

 .ْْٖ، صّ، جعمر بن عبد العزيزبقتلو. انظر: الصبليب، 
 . ِّٗ، صسرح العيون( ابن نباتو، ّ)
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، ككاف لبيد يقوؿ ٖبلق -صلى ا عليو كسلم– بن األعصم اليهودم الذم سحر النيب
  (ُ)التوراة"

 ه ابن األثّب، يتضح ا١بذر اليهودم للقوؿ ٖبلق القرآف.فمن خبلؿ ما ركا

إذل أحد كبار الدعاة إذل القوؿ خلق القرآف كىو بشر  كما يشّب ا٣بطيب البغدادم
يهودم، حيث يقوؿ: إف بشران ا٤بريسي ا٤برجئ ا٤بعتزرل، أحد كبار الدعاة  أباهكأف  (ِ)ا٤بريسي

ه كاف يهوديان، حيث يقوؿ: "أخربين ا٢بسن إذل خلق القرآف، ٍب ذكر ركاية تدؿ على أف أبا
بن ٧بمد ا٣ببلؿ حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا أٞبد بن عيسى بن السكْب قاؿ 
٠بعت أبا يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم لؤلؤ يقوؿ: مررت ُب الطريق فإذا بشر ا٤بريسي كالناس 

كما أفسد أبوه علينا   عليو ٦بتمعوف، فمر يهودم فأنا ٠بعتو يقوؿ: ال يفسد عليكم كتابكم،
يعِب أف أباه كاف يهوديا. فمن خبلؿ ىذه الركايات تبْب ا١بذر اليهودم ٥بذا ا٤ببدأ  (ّ)التوراة"

 كىو خلق القرآف.

بنا من ركايات، أف نفي الصفات، كالقوؿ ٖبلق القرآف إ٭با  فيتضح من خبلؿ ما مرٌ 
تأخذ ىذه ا٤ببادئ من اليهود أك جذكره فلسفيو يهودية، كمن ا١بدير بالذكر أف ا٤بعتزلة دل 

الفبلسفة بشكل مباشر، بل من خبلؿ أقواؿ ا١بهم بن صفواف الذم كاف يقوؿ بنفي 
 الصفات كخلق القرآف، كقد أخذ ا١بهم أكثر أقوالو من ا١بعد بن درىم.

                                                           

 .ُُِ، صٔ، جالكامل في التاريخابن األثّب،  ُ))
الوالء، كىو رأس الطائفة )ا٤بريسية( القائلة ىو بشر بن غياث بن أيب كرٲبة عبد الرٞبن ا٤بريسي، العدكم ب (ِ)

باإلرجاء، كإليو نسبتها، أخذ الفقو عن القاضي أيب يوسف، كقاؿ برأم ا١بهمية، كأكذم ُب دكلة ىاركف الرشيد، ككاف 
جده موذل لزيد بن ا٣بطاب رضي ا عنو، كقيل: كاف أبوه يهوديا، كىو من أىل بغداد ينسب إذل )درب ا٤بريس( فيها 

عاما، كقالوا ُب كصفو: كاف قصّبا، دميم ا٤بنظر، كسخ الثياب، كافر الشعر، كبّب الرأس كاألذنْب، لو  َٕش ٫بو عا
ق، انظر: الزركلي، ُِٖتصانيف، كللدارمي كتاب )النقض على بشر ا٤بريسي( ُب الرد على مذىبو، توُب سنة 

 .ٓٓ، صِ، جاالعالم
 .ُٔ، صٕ، جتاريخ بغداد( ا٣بطيب، ّ)
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أما بالنسبة لؤلصل الثاين من أصوؿ ا٤بعتزلة فقبل ٙبديد جذره نورد بعض الركايات، 
 ىذا األصل. رلتوضح لنا جذك 

أخذ ذلك عن  (ُ)ذيكر أف أكؿ من تكلم ُب القدر ُب اإلسبلـ ىو معبد ا١بهِبفقد  
، كيعرؼ باألسوارم، فهذا ا٤بقريزم يشّب إذل أصل (ِ)نصراين من األساكرة يقاؿ لو أبو يونس

أكرب داعية إذل  (ّ)نصراين أخذ عنو معبد ا١بهِب، كما ركل ابن قتيبة أف غيبلف الدمشقي
ر بعد ا١بهِب كاف قبطيان، كلذا يدعونو غيبلف القبطي كُب ذلك إشارة إذل أصلو القد

 ، حيث أشار إذل أف أكرب داعية إذل القدر مسيحي األصل.  (ْ)ا٤بسيحي

كاف يقوؿ إف ا خّب، مصدر كل خّب، كأف الفضيلة ( ٓ)كما أف ٰبٓب الدمشقي
ّب، فلوال ا٤بعونة اإل٥بية ٤با استطاع أحد ىبة منو تعاذل، ّٔا أصبح اإلنساف قادران على فعل ا٣ب

                                                           

معبد بن عبد ا بن عليم ا١بهِب البصرم، أكؿ من قاؿ بالقدر ُب البصرة، ٠بع ا٢بديث من ابن عباس  ىو (ُ)
كعمراف بن حصْب كغّبٮبا، كحضر يـو التحكيم كانتقل من البصرة إذل ا٤بدينة، فنشر فيها مذىبو، كعنو أخذ غيبلف،  

لى ا٢بجاج بن يوسف، فخرج فأقاـ ٗبكة، فقتلو كاف صدكقا، ثقة ُب ا٢بديث، من التابعْب، كخرج مع ابن االشعث ع
ا٢بجاج، صربان، بعد أف عذبو. كقيل صلبو عبد ا٤بلك ابن مركاف بدمشق، على القوؿ ُب القدر، ٍب قتلو. انظر: 

 .ِْٔ، صٕ، جاألعالمالزركلي، 
 ُب طبقات ىو يونس األسوارم أكؿ من تكلم بالقدر، ككاف بالبصرة فأخذ عنو معبد ا١بهِب، ذكره الكعيب(ِ) 

 .ّّٓ، صٔ، جلسان الميزانا٤بعتزلة، كذكر أنو كاف يلقب سيبويو، انظر: ابن حجر، 
ق، كاف ابنان معتقان َُٓا٤بعركؼ بأيب مركف الدمشقي، متكلم قاؿ بالقدرية كالتخيّب مع معبد ا١بهِب توُب ٫بو  (ّ)

ؿ، أمر ىشاـ بن عبدا٤بلك بصلبو بعد أف كرقة دل تصلنا منها إال بعض أقوا َََِلعثماف بن عفاف ترؾ رسائل ُب 
 .ْْٔ، صمعجم الفالسفةافٌب اإلماـ األكزاعي بقتلو. انظر:  طرابيشي، جورج، 

 . ُٔٔ، صالمعارف( ابن قتيبة،  ْ)
ـ، كمات قريبان من القدس كعلى ٕٓٔىو يوحنا الدمشقي من معلمي الكنيسة الشرقية، كلد ُب دمشق كرٗبا عاـ  (ٓ)

ـ، لقب با٤بنصور كاف معلمو الراىب الصقلي كوزما الذم استخدـ أبو يوحنا نفوذه ُْٕوف األكؿ كان ْ األرجح ُب 
ليخرجو من السجن، شغل يوحنا كظيفة عالية ُب ببلط ا٣بليفة األموم ىشاـ بن عبد ا٤بلك قبل أف يعتزؿ ُب دير مار 

ة الشرقية مبادئ ا٤بنطق سابا قرب القدس حيث قضى آخر أيامو، طبق يوحنا على كتابات آباء الكنيس
االرسطوطاليسي كيرتبط أ٠بو ايضان بالصراع ضد دعاة ٙبطيم الصور فقد أيد يوحنا ضدىم مشركعية إكراـ الصور 

 .ْْٕ، ص معجم الفالسفة)بصفتها رموزان( ككاف شاعران متكالفان. انظر: طرابيشي، جورج، 
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أف يأٌب شيئان من ا٣بّب أبدان، كقد كاف ٰبٓب الدمشقي نصرانيان، كما أنو يرل أف ا تعاذل 
يهيئ لكل شيء ُب الوجود ما ىو أصلح لو، فيتضح أف مبدأ نفي القدر، كالقوؿ بأف أفعاؿ 

 .ح، ذات جذر نصراينا كلها حسنة، كأنو ال يفعل القبيح، ككجوب الصبل
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 المبحث الثاني

 مدى التزام الزمخشري باألصول االعتزالية في الكشاف

كاف الز٨بشرم معتزرل ا٤بذىب، حيث كاف يقوؿ باألصوؿ ا٣بمسة: التوحيد، 
 كالعدؿ، كالوعد كالوعيد، كا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.

شاؼ عن حقائق التنزيل، كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل" كتفسّبه ا٤بوسـو بػ"الك 
 ، الٍب تتميز بببلغتها.ا٤بهمةمن كتب التفسّب 

كالسؤاؿ: ىل التـز الز٨بشرم بتقرير أصولو االعتزالية ُب ىذا التفسّب؟ فمن خبلؿ  
 ٟبسة مطالب، سإٔبث عن مدل التزامو ّٔذه األصوؿ.

 المطلب األول: التوحيـد 

 ني: العــــــدلالمطلب الثا

 المطلب الثالث: الوعد والوعيد

 المطلب الرابع: المنزلة بين المنزلتين

 المطلب الخامس: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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 لالمطلب األو 

 التوحيد

ثل العدؿ كالتوحيد اوراف اللذاف  كانت ا٤بعتزلة تيسمى بػ: أىل العدؿ كالتوحيد، كٲبي
ا٤بعتزلة ا٣بمسة، كال ريب أننا ٪بد مدار كبلمهم حوؿ ىذين يدكر حو٥بما باقي أصوؿ 

 األصلْب.

كقد كاف الز٨بشرم ملتزمان بتقرير ا٤ببادئ الٍب تندرج ٙبت ىذه األصوؿ ا٣بمسة،   
، كنفي للرؤية، للصفات تأكيلمن ىذه األصوؿ التوحيد، فقرر ا٤ببادئ الٍب تندرج ٙبتو، من 

 القرآف.    كنفي للتجسيم كالتشبيو، كقوؿ ٖبلق 

صفة الرٞبة ُب قولو عند تفسّب  تأكيلو، كمن ذلك كثّبا من الصفات  أكؿَّ فقد 
﴿ ًِ َِ الرٍِّخي ِ الرٍّْْحَ ًِ اَّللٍّ حيث يقوؿ: "فإف قلت: ما معُب كصف اللَّو تعاذل بالٌرٞبة،  ﴾بِْص

و على كمعناىا العطف كا٢بنٌو كمنها الرحم النعطافها على ما فيها؟ قلت: ىو ٦باز عن إنعام
عباده؛ ألٌف ا٤بلك إذا عطف على رعيتو كرؽ ٥بم، أصأّم ٗبعركفو كإنعامو، كما أنو إذا 

صفة الرٞبة ُب  أكؿٌ حيث  (ُ)أدركتو الفظاظة كالقسوة، عنف ّٔم كمنعهم خّبه كمعركفو..."
ًِ ﴿ قولو تعاذل: َِ الرٍِّخي ِ الرٍّْْحَ ًِ اَّللٍّ اده، كذىب إذل أهنا ٦باز عن إنعامو على عب ﴾بِْص

 نافيان أف يكوف ا٤بقصود كصف ا تعاذل بالرٞبة.

ًْ حََر ﴿، كذلك ُب تفسّبه لقولو تعاذل:  القدرةصفة  سبحانو كتعاذل أكؿٌ كما  َ ل
َ

أ
يٍْق َجِديدٍ  ِت ِِبَ

ْ
ًْ َوَيأ  يُْذِْتُْس

ْ
ََظأ ّقِ إِْن ي رَْض ةِاْْلَ

َ
اِت َواأل َٔ ٍَ َ َخيََق الصٍّ نٍّ اَّللٍّ

َ
 ﴾أ

بالذات ال صفة زائدة؛ فقاؿ:" أم ىو قادر على أف  ان ( حيث جعلو قادر ُٗ)سورة إبراىيم:
يعدـ الناس، كٱبلق مكاهنم خلقا آخر على شكلهم، أك على خبلؼ شكلهم، إعبلما منو 

، يقدر على الشيء كجنس ضده  ا َذلَِم ﴿باقتداره على إعداـ ا٤بوجود كإٯباد ا٤بعدـك ٌَ َو

                                                           

 .ُٓ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  ُ))
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ِ ةَِهزِيزٍ  ( ٗبتعذر، بل ىو ىْب عليو يسّب؛ ألنو قادر الذات َِيم: )سورة إبراى ﴾لََعَ اَّللٍّ
ًْ ﴿فبعد أف فسر  (ُ)ال اختصاص لو ٗبقدكر دكف مقدكر"  يُْذِْتُْس

ْ
ىو  إِْن يََظأ

قادر...استدرؾ ذلك بقولو: ألنو قادر الذات...نافيان أف تكوف القدرة صفة زائدة عن 
 الذات.

، حيث لها صفة  تبارؾ كتعاذلحيث دل ٯبعُب موضع آخر صفة القوة،  أكؿٌ كما 
ٔا ﴿ :قاؿ عند تفسّبه لقولو تعاذل ُ ّقِ َوكَال رِْض ةَِغْيِ اْْلَ

َ
وا ِِف األ ا ََعٌد فَاْشَخْهََبُ ٌٍّ َ

فَأ
 ِ ٔا ةِآيَاح ُ ةً َوََكُ ٍّٔ ًْ كُ ُٓ ْ ِ ٌِ َطدَّ 

َ
َٔ أ ُْ  ًْ ُٓ ي َخيََل ِ َ اَّلٍّ نٍّ اَّللٍّ

َ
ْوا أ ًْ يََر َ َول

َ
ةً أ ٍّٔ ا كُ ٍِّ ٌِ َطدَّ 

َ
َْ أ ا ٌَ َِ

ًْ َنَذاَب ََيَْدُدوَن  ُٓ ٍّاٍم ََنَِصاٍت نِلُِذيَل ي
َ

ا ِِف أ ََصً ًْ رِيًدا ََصْ ِٓ ْ ا َنيَي َِ ْ رَْشي
َ
فَأ

ونَ  ًْ َّل ُحََِْصُ ُْ ْخَزى َو
َ

ِ أ جَْيا َوىََهَذاُب اآلِخَرة ِ ادلَّ َياة )سورة فصلت:  ﴾اْْلِْزِي ِِف اْْلَ
 :لى معُب القدرة، فكيف صٌح قولو(: "كا سبحانو كتعاذل ال يوصف بالقٌوة إال عُٔ-ُٓ
ةً ﴿ ٍّٔ ًْ كُ ُٓ ْ ِ ٌِ َطدَّ 

َ
َٔ أ ، كإ٭با يصح إذا أريد بالقٌوة ُب ا٤بوضعْب شيء كاحد؟ قلت: القدرة ﴾ُْ

ُب اإلنساف ىي صحة البنية كاالعتداؿ، كالقٌوة كالشٌدة كالصبلبة ُب البنية، كحقيقتها: زيادة 
از أف يقاؿ: أقول منهم، على معُب: أنو القدرة، فكما صٌح أف يقاؿ: ا أقدر منهم، ج

ح الز٨بشرم أف ا تعاذل ال فصرٌ  (ِ)يقدر لذاتو على ما ال يقدركف عليو بازدياد قدرىم..."
  ز كصفو بالقوة على معُب القدرة بالذات.٥با بالقدرة بالذات، فجىوٌ يوصف بالقوة، كأكٌ 

َ َّل يَْصَخْدِِي ﴿ صفة االستحياء عند تفسّبه لقولو تعاذل: أكؿَّ كما ٪بده  إِنٍّ اَّللٍّ
 َْ ٌِ قَّ  ُّ اْْلَ ٍّ ُ

َ
َٔن أ ٍُ َ ٔا َذَيْهي ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلٍّ ٌٍّ َ

ا فَأ َٓ َْٔر ا فَ ٍَ ا َبُهَٔؽًث َذ ٌَ َرال  ٌَ ْن يَْْضَِب 
َ

أ
ِ َنرًِيا  َرال يُِؾوَّ ةِّ ٌَ َذا  َٓ ِ ُ ة َراَد اَّللٍّ

َ
اَذا أ ٌَ وا َذَيُلٔلَُٔن  ََ َزَفُر ِي ا اَّلٍّ ٌٍّ َ

ًْ َوأ ِٓ ِ َرّب
ِ إَِّل اىَْفاِشلِيَ  ا يُِؾوَّ ةِّ ٌَ ِ َنرًِيا َو ِدي ةِّ ْٓ (. حيث قاؿ: "فإف ِٔ)سورة البقرة:  ﴾َوَي

قلت: كيف جاز كصف القدًن سبحانو بو، كال ٯبوز عليو التغّب كا٣بوؼ كالذـ...قلت: ىو 
                                                           

 .ُْٓ، صِج، الكشافالز٨بشرم،  ُ))
 .  ُٖٗ، صْا٤برجع السابق، ج ِ))
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َ َّل يَْصَخْدِِي ﴿جار على سبيل التمثيل...ككذلك معُب قولو:  ضرب  أم ال يَبؾ ﴾إِنٍّ اَّللٍّ
فجعل كصف ا باالستحياء،  (ُ)ا٤بثل بالبعوضة ترؾ من يستحٓب أف يتمثل ّٔا ٢بقارهتا..."

 جار على سيبل التمثيل ال ا٢بقيقة.

غضب ا صفة، كذلك بأف جعل ا٤بقصود بغضب ا عقوباتو. كعند  أكؿٌ كما أنو 
ًْ ﴿ تفسّبه لقولو تعاذل: اُز َِ ا َرزَْر ٌَ ّيَِتاِت  ـَ  َْ ٌِ ٔا  ُ ِ َذَيِدوٍّ ُُك ا ذِيّ ْٔ َوَّل َتْفَغ

ى َٔ َْ ِ َغَؾِِب َذَلْد  َْ ََيْيِْو َنيَيّْ ٌَ ًْ َغَؾِِب َو (. قاؿ: ُٖ :)سورة طو ﴾ َنيَيُْس
"كغضب ا عقوباتو؛ كلذلك كصف بالنزكؿ، ىىول ىلك. كأصلو أف يسقط من جبل 

 فأكٌؿ غضب ا بعقوباتو صرؼ للصفة.  (ِ)فيهلك..."

َٔ ﴿ و تعاذل:كقاؿ ُب تفسّبه لقول ُْ رِْض َو
َ
ِء َواأل ا ٍَ َل ِِف الصٍّ ْٔ ًُ اىَْل كَاَل َرّّبِ َحْهيَ

 ًُ يُم اىَْهيِي ٍِ ( "فإف قلت: ىبل قيل: يعلم السر؛ لقولو: كىأىسىرُّكا ْ)سورة األنبياء:  ﴾الصٍّ
النٍَّجوىل؟ قلت: القوؿ عاـ يشمل السٌر كا١بهر، فكاف ُب العلم بو، العلم بالسٌر كزيادة...ٍب 

 تأكيل حٌب الكُب ذلك  (ّ)ْب ذلك بأنو السميع العليم لذاتو فكيف ٚبفى عليو خافية..."ب
 يكوف السمع كالعلم زائد عن الذات، فهو السميع لذاتو كالعليم لذاتو. 

ََ لََم ﴿ كما نفى الرؤية ُب تفسّبه؛ لقولو تعاذل: ٌِ َْ ُُْؤ ًْ يَا ُمََٔس ىَ ْ كُيُْخ ِإَوذ
َ جَ  ونَ َخَّتٍّ ََُرى اَّللٍّ ًْ َتُِْلُر جُْخ

َ
اِنَلُث َوأ ًُ الػٍّ َخَذحُْس

َ
َرةً فَأ (. ٓٓ)سورة البقرة:  ﴾ْٓ

كعدىا دليبل على ذلك، فقاؿ: "كُب ىذا الكبلـ دليل على أف موسى عليو الصبلة كالسبلـ 
راٌدىم القوؿ، كعٌرفهم أف رؤية ما ال ٯبوز عليو أف يكوف ُب جهة ٧باؿ، كأف من استجاز 

                                                           

 . ُُْ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  ُ))
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فأخذ من رد موسى عليو  (ُ)فقد جعلو من ٝبلة األجساـ أك األعراض" على اللَّو الرؤية
  السبلـ عليهم استحالة الرؤية.

َُْزَل َنيَيَْم ﴿ عند حديثو عن ا٤بقصود با٤بتشأّات ُب قولو تعاذل:
َ

ي أ ِ َٔ اَّلٍّ ُْ

 ْ مَّ اى
ُ

ٍَّ أ ُْ اٌت  ٍَ ُّ آيَاٌت ُُمَْه ْ ِ ٌِ اٌت اىِْهَخاَب  َٓ ِ تََظاة ٌُ َخُر 
ُ

)سورة آؿ  ﴾...ِهَخاِب َوأ
 (.ٕعمراف:

تَظاةِٓاٌت ﴿قاؿ:"   مَّ اىِْهخاِب ﴿مشتبهات ٧بتمبلت  ﴾ٌُ
ُ

ٍَّ أ أم أصل  ﴾ُْ
ةْػارُ ﴿الكتاب ٙبمل ا٤بتشأّات عليها كترٌد إليها، كمثاؿ ذلك: 

َ
ُّ اأْل إىِل ﴿، َّل حُْدرُِك

ُمُر ةِاىَْفْدظاءِ ﴿، ﴾َرّبِٓا ُاِكَرةٌ 
ْ

ْْتَذِيٓا﴿، ﴾َّل يَأ ٌُ َمْرُا 
َ

َّل ﴿فجعل آية  (ِ)..."﴾أ
ةْػارُ 

َ
ُّ اأْل من ا٤بشتبهات، إشارة إذل نفي ظاىر اآلية الداؿ  ﴾إىِل َرّبِٓا ُاِكَرةٌ ﴿، ﴾حُْدرُِك
 على الرؤية.

ًْ ﴿ كما نراه عند تفسّبه لقولو تعاذل: َييِْٓ َِل َن ْن ُتَنّ
َ

ُو اىِْهَخاِب أ ْْ َ
لَُم أ

َ
يَْصأ

ٔا ُمََٔس  ُ ل
َ

اءِ َذَلْد َشأ ٍَ ََ الصٍّ ٌِ َرةً نَِخاةًا  ْٓ َ َج رَُِا اَّللٍّ
َ

ٔا أ ُ َْ َذلَِم َذَلال ٌِ ْزََبَ 
َ

 أ
 ًْ ِٓ ٍِ ْ اِنَلُث ةُِلي ًُ الػٍّ ُٓ َخَذتْ

َ
ًْ ﴿ :"( يقوؿُّٓ)سورة النساء: ﴾فَأ ِٓ ٍِ ْ بسبب  ﴾ةُِلي

سؤا٥بم الرؤية، كلو طلبوا أمرا جائزا ٤با ٠بوا ظا٤بْب ك٤با أخذهتم الصاعقة، كما سأؿ إبراىيم 
إحياء ا٤بوتى، فلم يسمو ظا٤با كال رماه بالصاعقة، فتبا للمشبهة أف يريو  -عليو السبلـ-

  فجعل سؤاؿ الرؤية من الظلم ألنفسهم؛ ألهنا غّب جائزة. (ّ)كرميا بالصواعق..."

ا َجاَء ُمََٔس ﴿ كما أنو نفى ا١بسمية عن ا ُب تفسّبه لقولو تعاذل: ٍٍّ َ َول
ُّ كَاَل َرّبِ  ُّ َربَّ ٍَ ٍّ ا َوََك َِ ِ يَلاح ٍِ ِ ىَِل ل َِ اجُْلْر إ َىِس َْ حََراِِن َو جُْلْر إََِلَْم كَاَل ىَ

َ
رِِِن أ

َ
أ

                                                           

 . َُٕ، صُا٤برجع السابق، ج ُ))
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ُّ َدًّكًّ وََخرٍّ  ُّ لِيَْجَتِو َجَهيَ ا ََتََّلٍّ َربَّ ٍٍّ ُّ فََصَْٔف حََراِِن فَيَ َ ََكُ ٌَ َتِو فَإِِن اْشَخَلرٍّ  اْْلَ
 

َ
فَاَق كَاَل ُشتَْداََُم ُتتُْج إََِلَْم َوأ

َ
ا أ ٍٍّ ِِيَ ُمََٔس َغهًِلا فَيَ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ُل ال وٍّ

َ
)سورة  ﴾َُا أ

 كىو ذلك - السبلـ عليو - موسى طلب كيف: قلت فإف(. حيث قاؿ: "ُّْاألعراؼ: 
 إدراؾ ىي الٍب الرؤية عن كبتعاليو ٯبوز، ال كما عليو ٯبوز كما كصفاتو با الناس أعلم من

 أف فمحاؿ ،ضعر  كال ٔبسم، ليس كما جهة، ُب كاف فيما يصح إ٭با كذلك ا٢بواس، ببعض
 سفهاء دعاىم الذين ىؤالء ليبكت إال الرؤية طلب كاف ما: قلت ...جهة ُب يكوف

 عليهم أنكر الرؤية طلبوا حْب أهنم كذلك؛ ا٢بجر كليلقمهم ، فعلهم من كتربأ كضبلال،
 لك نؤمن كلن البد،: كقالوا ١باجهم ُب كٛبادكا فلجوا ا٢بق، على كنبههم ا٣بطأ، كأعلمهم

 لن: قولو كىو ذلك، باستحالة ا عند من النص يسمعوا أف فأراد ، جهرة ا نرل حٌب
 إليك أنظر أرين رب: قاؿ فلذلك؛ الشبهة من دخلهم ما عنهم كينزاح ليتيقنوا: تراين

 فصرح بنفي ا١بسم كالعرض، كأف يكوف ا ُب جهة. (ُ)...".

كذلك عند تفسّبه أشار الز٨بشرم إذل عدـ جواز التشبيو، كأنو ليس من الدين، 
ْشالمُ ﴿لقولو تعاذل:  ِ اْْلِ ََ ِنَِْد اَّللٍّ ي (. فقاؿ: "فقد آذف ُٗ)سورة آؿ عمراف:  ﴾إِنٍّ ادّلِ

أف اإلسبلـ ىو العدؿ كالتوحيد، كىو الدين عند اللَّو، كما عداه فليس عنده ُب شيء من 
ك ذىب إذل ا١برب الدين، كفيو أف من ذىب إذل تشبيو، أك ما يؤٌدم إليو كإجازة الرؤية، أ

الذم ىو ٧بض ا١بور، دل يكن على دين اللَّو الذم ىو اإلسبلـ، كىذا بْب جليّّ كما 
 فذىب إذل نفي التشبيو كما يؤدم إليو، كأنو ليس من الدين ُب شيء.( ِ)ترل..."

ِ ﴿ :كما أكٌؿ اليد كنفى تشبيو ا، عند تفسّبه لقولو تعاذل ُٔد يَُد اَّللٍّ ُٓ َوكَاىَِج اَْلَ
َخاِن ُحِْفُِق َنيَْف  ـَ بُْصٔ ٌَ َْو يََداهُ  ا كَالُٔا ة ٍَ ِ ٔا ة ُِ ًْ َوىُهِ ِٓ يِْدي

َ
ْغئُىٌَث ُغيٍّْج أ ٌَ

( فقاؿ: "غل اليد كبسطها، ٦باز عن البخل كا١بود، كمنو قولو ْٔسورة ا٤بائدة:)﴾...يََظاءُ 
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َٓ ﴿تعاذل:  لَِم َوَّل حَبُْصْف ُِ ْغئُىًَث إىَِل ُخ ٌَ ا ُكٍّ اىْبَْصِؿ َذَخْلُهَد َوَّل ََتَْهْو يََدَك 
ًرا ا َُمُْصٔ ًٌ ( كال يقصد من يتكلم بو إثبات يد كال غل، كال ِٗ)سورة اإلسراء:  ﴾َمئُ

خانِ ﴿بسط...فإف قلت: دل ثنيت اليد ُب قولو تعاذل:  ـَ ُْصٔ ب ٌَ كىي مفردة ُب:  ﴾ةَْو يَداهُ 
ْغئُىَثٌ ﴿ ٌَ  ِ غ كأدؿ على إثبات غاية السخاء ؟ قلت: ليكوف رٌد قو٥بم كإنكاره أبل﴾يَُد اَّللٍّ

 ذل التشبيو الذم نفاه ا٤بعتزلة. حيث نفى اليد؛ ألهنا تؤدم إ (ُ)لو، كنفى البخل عنو"

كما التـز الز٨بشرم بالقوؿ ٖبلق القرآف الذم ترتب على نفي صفة الكبلـ عن ا 
ًٌ لََعَ ﴿عند ا٤بعتزلة، كمن ذلك عند تفسّبه لقولو تعاذل:  ِ َٔ كَان ُْ  َْ ٍَ َذ

َ
ا أ ٍَ ِ ِ َجْفٍس ة

 ُكّ
ْم 

َ
رِْض أ

َ
ًُ ِِف اأْل ا ََّل َحْهيَ ٍَ ِ ُّ ة َ ْم حُنَّتُِئُٔ

َ
ًْ أ ُْ ٔ ٍَّ ََكَء كُْو َش ِ ُُشَ ٔا َّلِلٍّ َنَصَتْج وََجَهيُ

 َْ ٌَ بِيِو َو َِ الصٍّ وا َن ًْ َوُغدَّ ُْ ْهُر ٌَ وا  ََ َزَفُر ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ ِل ةَْو ُزّي ْٔ ََ اىَْل ٌِ ةَِلاٍِْر 
ُ ذَ  ادٍ يُْؾيِِو اَّللٍّ َْ  َْ ٌِ ََلُ  ا  ( ختم كبلمو بإشارة خفيو إذل عقيدة ّّ)سورة الرعد:  ﴾ٍَ

"بل أتسموهنم شركاء بظاىر من القوؿ من غّب أف يكوف لذلك من عقائد ا٤بعتزلة حيث قاؿ:
ًْ ﴿حقيقة، كقولو  ٔآِِْ ْ ف

َ
ًْ ةِأ ُٓ ُ ل ْٔ َ ْشٍاًء ﴿، ﴾ذلَِم ك

َ
ِ إَِّلٍّ أ َْ ُدوُِّ ٌِ ٌا َتْهُتُدوَن 

ْٔ ٍُ يُْخ ٍٍّ كىذا االحتجاج كأساليبو العجيبة الٍب كرد عليها، مناد على نفسو بلساف  ﴾اَش
طلق ذلق: أنو ليس من كبلـ البشر ٤بن عرؼ كأنصف من نفسو، فتبارؾ ا أحسن 

حْب نفى أف يكوف القرآف الكرًن كبلـ بشر، بل تبارؾ ا أحسن ا٣بالقْب،  (ِ)ا٣بالقْب..."
 إشارة إذل أف القرآف ٨بلوؽ.

ْن ﴿ صرح ُب تفسّبه لقولو تعاذل: كما
َ

لََعَ أ  ََّ نُْس َواْْلِ َهِج اْْلِ ٍَ َِ اْجَخ ِ كُْو ىَه
ًْ ِِلَْهٍؼ َكًِٓيا ُٓ ْٔ ًَّكَن َبْهُؾ َ ِ َول رْيِّ ٍِ ِ حَُٔن ة

ْ
َذا اىُْلْرآِن ََّل يَأ َْ رِْو  ٍِ ِ ٔا ة ُ ح

ْ
)سورة  ﴾يَأ

عمهم أف كالعجب من النوابت، كمن ز حدل عقائدىم، حيث يقوؿ:"بإ( ٖٖاإلسراء: 
القرآف قدًن، مع اعَبافهم بأنو معجز، كإ٭با يكوف العجز حيث تكوف القدرة، فيقاؿ: ا 

                                                           

 . ٕٖٔ، صُا٤برجع السابق، ج (ُ)
 .  ََٓ، صِ، جالكشافالز٨بشرم، (ِ)



43 
 

قادر على خلق األجساـ كالعباد عاجزكف عنو، كأما ااؿ الذم ال ٦باؿ فيو للقدرة كال 
حيث  (ُ)مدخل ٥با فيو كثاين القدًن، فبل يقاؿ للفاعل: قد عجز عنو، كال ىو معجز..."

 ذل أف القرآف الكرًن ٧بدث ٨بلوؽ.أشار إ

ُّ ﴿كما أنو فٌسر  ُّ َربَّ ٍَ ٍّ َِا ﴿ُب قولو تعاذل:  ﴾َوََك ِ يَلاح ٍِ ِ ا َجاَء ُمََٔس ل ٍٍّ َ َول
 ُّ ُّ َربَّ ٍَ ٍّ ُّ ﴿( أف التكليم ىو ا٣بلق حيث قاؿ:" ُّْ:)سورة األعراؼ ﴾َوََك ُّ َربَّ ٍَ ٍّ  ﴾َوََك

الكبلـ منطوقان بو ُب بعض األجراـ،   من غّب كاسطة كما يكلم ا٤بلك. كتكليمو: أف ٱبلق
فجعل التكليم أف ٱبلق ا الكبلـ منطوقان بو، موافقاي بذلك  (ِ)كما خلقو ٨بطوطان ُب اللوح"
 عقيدة ا٤بعتزلة ُب خلق القرآف.

  

                                                           

 . ْٖٔ-ْٕٔ، صِا٤برجع السابق، ج ُ))
 .   ُّْ-ُِْ، صِا٤برجع السابق، ج ِ))



44 
 

 المطلب الثاني

 العدل

إف األصل الثاين لدل ا٤بعتزلة ىو العدؿ، كيندرج ٙبت ىذا األصل مبادئ كأفكار،  
بأف أفعاؿ ا كلها حسنة، كأف العقل ىو ا٢بكم الذم ٭بيز بو بْب ا٢بسن كالقبيح كالقوؿ 

من األفعاؿ، كأنو ما داـ ُب أفعاؿ العباد ما ىو قبيح، فيتعاذل ا عنها، فيكوف اإلنساف ىو 
 ا٣بالق ألفعالو استقبلالن، كٯبب على ا فعل الصبلح بل كاألصلح، كاللطف بعباده.

تفسّب الز٨بشرم ليجد التزامان منو ُب تقرير أصولو االعتزالية، كمن ذلك إف ا٤بتأمل ُب 
التزامو بأصل العدؿ كما يندرج ٙبتو من مبادئ، كمن أكؿ تلك ا٤ببادئ القوؿ بأف أفعاؿ ا  

ًْ ﴿ كلها حسنة، فنجده عند تفسّبه لقولو تعاذل: ُٓ َ ا ل ٍِّ ِ َزيٍّ َٔن ةِاآْلِخَرة ُِ ٌِ ََ ََّل يُْؤ ي ِ  إِنٍّ اَّلٍّ
ٔنَ  ُٓ ٍَ ًْ َحْه ُٓ ًْ َذ ُٓ َ ال ٍَ ْخ

َ
( يقوؿ: "فإف قلت: كيف أسند تزيْب أعما٥بم ْ)سورة النمل: ﴾أ

ًإذل ذاتو، كقد أسنده إذل الشيطاف ُب قولو  ُٓ َ ْنٍال
َ

يْفاُن أ ًُ الظٍّ ُٓ َ ََ ل َزيٍّ ؟ قلت: بْب َو
اإلسنادين فرؽ، كذلك أٌف إسناده إذل الشيطاف حقيقة، كإسناده إذل ا عز كجل 

فجعل التزيْب ألعماؿ الذين ال يؤمنوف باآلخرة ُب حق ا ٦باز، كُب حق  (ُ)٦باز..."
 الشيطاف حقيقة، كذلك على قاعدة أف أفعاؿ ا كلها حسنة.

ِ ﴿ كما قرر مذىبو ُب أفعاؿ ا، عند تفسّبه لقولو تعاذل: ا لََعَ اَّللٍّ َِ ْ ي كَِد اْذَْتَ
 ًْ خُِس ا  َنِذةًا إِْن ُنْدَُا ِِف ِميٍّ َٓ ْن َجُهَٔد ذِي

َ
ا يَُسُٔن نَلَا أ ٌَ ا َو َٓ ْ ِ ٌِ  ُ ْ ََنٍّاَُا اَّللٍّ َبْهَد إِذ

 َِ َِ ْ ا اْذَخْح ةَي َِ ا َربٍّ َِ ْ َكٍّ َٔ َ ِ ح ا لََعَ اَّللٍّ ًٍ ْ ي ٍء ِن ا ُكٍّ ََشْ َِ ا وَِشَم َربَّ َِ ُ َربَّ َّللٍّ ْن يََظاَء ا
َ

ا إَِّلٍّ أ
 ْ َُْج َخْيُ اى

َ
ّقِ َوأ ا ةِاْْلَ َِ ٌِ ْٔ فإف  ( حيث يقوؿ:"ٖٗ)سورة األعراؼ: ﴾َفاِِتِيَ َوَبْيَ كَ

ُ ﴿قلت: فما معُب قولو:  ْن يَظاَء اَّللٍّ
َ

ْن َجُهَٔد ذِيٓا إَِّلٍّ أ
َ

كا تعاذل  ﴾َوٌا يَُسُٔن نَلا أ
متعاؿ أف يشاء رٌدة ا٤بؤمنْب كعودىم ُب الكفر؟ قلت: معناه إال أف يشاء ا خذالننا كمنعنا 

                                                           

 .ّّٓ-ِّٓ، صّ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)



45 
 

نفع فينا كتكوف عبثان، كالعبث قبيح ال يفعلو ا٢بكيم، كالدليل عليو األلطاؼ، لعلمو أهنا ال ت
ً ﴿قولو:  ٍء ِنيٍْا ِا ُكٍّ ََشْ  (ُ)أم ىو عادل بكل شيء ٩با كاف كما يكوف..." ﴾وَِشَم َربَّ

 فقرر أف ا تعاذل متعاؿ عن مشيئة ردة ا٤بؤمنْب، بناء على قاعدة أف أفعاؿ ا كلها حسنة.

تٍِي ﴿ :لقولو تعاذلكنراه عند تفسّبه  ٌُ ٍء  ْٔ ِجئُْخَم بََِشْ َ َول
َ

ِت كَاَل أ
ْ

كَاَل فَأ
اِدرِيَ  ََ الػٍّ ٌِ ِ إِْن ُنَِْج  (. يؤكد على مذىبو ُب ُّ-َّ)سورة الشعراء:  ﴾ةِّ

ادِرِيَ ﴿كُب قولو:  أفعاؿ ا فيقوؿ:" ََ الػٍّ ٌِ أنو ال يأٌب با٤بعجزة إال  ﴾إِْن ُنَِْج 
ا٤بعجزة تصديق من ا ٤بدعي النبٌوة، كا٢بكيم ال يصٌدؽ الكاذب، الصادؽ ُب دعواه، ألف 

كمن العجب أف مثل فرعوف دل ٱبف عليو ىذا، كخفى على ناس من أىل القبلة، حيث 
حيث قاؿ  (ِ)جٌوزكا القبيح على ا تعاذل حٌب لزمهم تصديق الكاذبْب با٤بعجزات..."

  ا كلها حسنة.)كا٢بكيم ال يصدؽ الكاذب( بناء على أف أفعاؿ 

أف تقرير قاعدة )أفعاؿ ا كلها حسنة( كاف ُب عدة مواضع، كمن ىذا ا٤بواضع عند 
ا ﴿ :تفسّبه لقولو تعاذل ٌٍّ َ

ُ َخْيٌ أ ََ اْغَفََف آَّللٍّ ي ِ ِ اَّلٍّ ِ وََشاَلٌم لََعَ ِنَتادِه ُد َّلِلٍّ ٍْ كُِو اْْلَ
ُكٔنَ  خّب فيما أشركوه أصبل حٌب  ( حيث يقوؿ: "معلـو أف الٗٓ)سورة النمل:  ﴾يُْْشِ

يوازف بينو كبْب من ىو خالق كل خّب كمالكو، كإ٭با ىو إلزاـ ٥بم كتبكيت كهتكم ٕبا٥بم، 
كذلك أهنم آثركا عبادة األصناـ على عبادة ا، كال يؤثر عاقل شيئا على شيء إال لداع 

 . (ّ)يدعوه إذل إيثاره من زيادة خّب كمنفعة..."

ع ال ٯبد اعتزاال إال عند تدقيق النظر ُب قولو )خالق كل خّب( إف القارئ ٥بذا ا٤بقط
فا سبحانو كتعاذل ىو خالق كل شيء، كلكن الز٨بشرم يتهرب من نسبة خلق ٝبيع 

 األفعاؿ إذل ا تعاذل.

                                                           

 . ُِّ، صِ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ُّٓ، صّلسابق، جا٤برجع ا (ِ)
 . ّٕٗ، صّا٤برجع السابق، ج (ّ)
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كما التـز الز٨بشرم ٗبسألة التحسْب كالتقبيح لؤلفعاؿ ا٤بعتمد على العقل. كمن ىذه 
رَِي ﴿ :لو تعاذلا٤بواضع عند تفسّبه لقو  و ا ُو ٌَ ا  ٍَ ُٓ َ يَْفاُن َِلُتِْدَي ل ا الظٍّ ٍَ ُٓ َ َْٔشََٔس ل فَ

ْن حَُسَُٔا 
َ

ِ إَِّلٍّ أ َجَرة ِ الظٍّ ِذه َْ  َْ ا َخ ٍَ ُس ا َربَّ ٍَ اُن َٓ ا َج ٌَ ا َوكَاَل  ٍَ ِٓ ِ آح ْٔ َْ َش ٌِ ا  ٍَ ُٓ ْ َخِ
 ََ ي ادِلِ ََ اْْلَ ٌِ ْو حَُسَُٔا 

َ
ًدمى، كفيو دليل (. قاؿ:" لًييبٍ َِ)سورة األعراؼ: ﴾َميََهْيِ أ

على أف كشف العورة من عظائم األمور، كأنو دل يزؿ مستهجنان ُب الطباع، مستقبحان ُب 
 فجعل كشف العورة مستقبحان ُب العقوؿ كالطباع فقط. (ُ)العقوؿ..."

َخَّتٍّ ﴿ كعند تفسّبه لقولو تعاذل:  ًْ ُْ َدا َْ  ْ ا َبْهَد إِذ ًٌ ْٔ ُ َِلُِؾوٍّ كَ ا ًَّكَن اَّللٍّ ٌَ َو
 َ ًٌ يُبَّيِ ٍء َنيِي َ ةُِسّوِ ََشْ ُلَٔن إِنٍّ اَّللٍّ ا َحخٍّ ٌَ  ًْ ُٓ َ ( صرح ُُٓ)سورة التوبة:  ﴾ ل

باالستحساف العقلي، حيث يقوؿ: "كا٤براد ٗبا يتقوف: ما ٯبب اتقاؤه للنهي، فأما ما يعلم 
حيث جعل (ِ)بالعقل كالصدؽ ُب ا٣برب، كرٌد الوديعة فغّب موقوؼ على التوقيف..."

 الوديعة معلومة ا٢بسن عقبلن غّب موقوؼ على التوقيف كالشرع.الصدؽ، كرد 

ْخَصاِن ِإَويَخاءِ ذِي ﴿ كعند تفسّبه لقولو تعاذل: ُمُر ةِاىَْهْدِل َواْْلِ
ْ

َ يَأ إِنٍّ اَّللٍّ
ُرونَ  ًْ حََذنٍّ ًْ ىََهيٍُّس َِْهرِ َواِْلَْْغِ يَهُِلُس ٍُ ْ َِ اىَْفْدَظاءِ َوال  ﴾اىُْلْرَّب َوَيََِْه َن

:"كالفواحش: أف العقل ىو الذم يستقبح حيث قاؿ(. أكد على مذىبو َٗالنحل:)سورة 
َِْهرِ ﴿ما جاكز حدكد ا  ٍُ ْ طلب التطاكؿ  ﴾َواِْلَْْغِ ﴿ما تنكره العقوؿ  ﴾َوال

 فعد ا٤بنكر ما تنكره العقوؿ كاقتصر على ذلك. (ّ)بالظلم،..."

عند تفسّبه لقولو  كما التـز مذىبو ُب اعتماد العقل كدليل على ا٢بسن كالقبح
َْ َُِذيٍر ﴿ :تعاذل ٌِ  ًْ ُْ حَا

َ
ا أ ٌَ ا  ًٌ ْٔ َْ َرّبَِم ِِلُِِْذَر كَ ٌِ قَّ  َٔ اْْلَ ُْ اهُ ةَْو  ْم َحُلٔلَُٔن اْذَْتَ

َ
أ

َخُدونَ  ْٓ ًْ َح ُٓ َْ َرتْيَِم ىََهيٍّ (. حيث يقوؿ: "كذلك أف قريشا دل ّ)سورة السجدة:  ﴾ٌِ
                                                           

 . ُٗ-َٗ، صِ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 . َِّ، صِا٤برجع السابق، ج (ِ)
 . ٖٖٓ، صِا٤برجع السابق، ج (ّ)
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عليو كسلم، فإف قلت: فإذا دل يأهتم نذير دل تقم يبعث ا إليهم رسوال قبل ٧بمد صلى ا 
عليهم حجة، قلت: أما قياـ ا٢بجة بالشرائع الٍب ال يدرؾ علمها إال بالرسل فبل، كأما 
قيامها ٗبعرفة ا كتوحيده كحكمتو فنعم، ألف أدلة العقل ا٤بوصلة إذل ذلك معهم ُب كل 

 ة على أدلة العقل قبل كركد السمع.فجعل معرفة ا كتوحيده كحكمتو، قائم (ُ)زماف..."

كما نرل الز٨بشرم قد لـز تقرير القوؿ بأف أفعاؿ العباد ىم خالقوىا استقبلالن، كمن 
ًْ ﴿ :ذلك عند تفسّبه لقولو تعاذل ِ ُ ةُِسْفرِْ ًُ اَّللٍّ ُٓ َِ ا ُغيٌْف ةَْو ىََه َِ ٔا كُئُُب ُ َوكَال

ٔنَ  ُِ ٌِ ا يُْؤ ٌَ ٍب رٌد اللَّو أف تكوف قلؤّم ٨بلوقة   ه يقوؿ:"( فنراٖٖ)سورة البقرة:  ﴾َذَليِياًل 
كذلك؛ ألهنا خلقت على الفطرة كالتمكن من قبوؿ ا٢بق، بأف اللَّو لعنهم كخذ٥بم بسبب  
كفرىم، فهم الذين غلفوا قلؤّم ٗبا أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة، كتسببوا بذلك ٤بنع 

فأكضح أف العباد ىم الذين غلفوا  (ِ)"األلطاؼ الٍب تكوف للمتوقع إٲباهنم كللمؤمنْب...
 قلؤّم بالكفر، أم ىم الذين خلقوا أفعا٥بم استقبلالن.

 كمن ا٤بواضع الٍب التـز الز٨بشرم تقرير أصل العدؿ فيها، عند تفسّبه لقولو تعاذل:
﴿ ََ ََ اىَْغاةِرِي ٍِ َ ا ل َٓ ْرَُا إِجٍّ ُّ كَدٍّ َ ح

َ
إف قلت: ( حيث يقوؿ: "فَٔ)سورة ا٢بجر: ﴾إَِّلٍّ اْمَرأ

ََ ﴿دل جاز تعليق فعل التقدير ُب قولو  ََ اىْغاةِرِي ٍِ َ ا ل ٍّٓ ْرُا إُِ كالتعليق من خصائص  ﴾كَدٍّ
أفعاؿ القلوب؟ قلت: لتضمن فعل التقدير معُب العلم، كلذلك فسر العلماء تقدير ا 

ي علمو، كُب ذلك إشارة إذل أف تقدير ا ألفعاؿ العباد إ٭با ى (ّ)أعماؿ العباد بالعلم..."
 أما خلقها فللعباد.

ًث َواِخَدةً ﴿ كما ىدؼ عند تفسّبه لقولو تعاذل: ٌٍّ ُ
ًْ أ َهيَُس ُ َْلَ ْٔ َطاَء اَّللٍّ َ َول

ئُنَ  ٍَ ًْ َتْه ا ُنُِْخ ٍٍّ ٍَّ َخ ىُ
َ

َْ يََظاُء َوىَُتْصأ ٌَ ِدي  ْٓ ُء َوَي َْ يََظا ٌَ َْ يُِؾوَّ  )سورة ﴾َوىَِس

                                                           

 . ُْٓ، صّ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 . َُٗ، صُا٤برجع السابق، ج (ِ)
 .  ْٓٓ-ْْٓ، صِا٤برجع السابق، ج(ّ) 
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َْ ﴿ ألفعا٥بم كذلك حْب قاؿ:" ( إذل إثبات أف العباد ىم ا٣بالقوفّٗالنحل: ٌَ ِدي  ْٓ َوَي
كىو أف يلطف ٗبن علم أنو ٱبتار اإلٲباف، يعُب: أنو بُب األمر على االختيار كعلى  ﴾يََظاءُ 

ما يستحق بو اللطف كا٣بذالف، كالثواب كالعقاب، كدل يبنو على اإلجبار الذم ال يستحق 
ٍٍّ ﴿بو شيء من ذلك، كحققو بقولو  ٍَّ َخ ئُنَ َوىَتُْصَئيُ ٍَ ًْ َتْه كلو كاف ىو  ﴾ا ُنُِْخ

فجعل استحقاقهم  (ُ)ا٤بضطٌر إذل الضبلؿ كاالىتداء، ٤با أثبت ٥بم عمبل يسئلوف عنو..."
 للعقاب أك الثواب مبنيان على كوهنم ىم ا٣بالقوف ألفعا٥بم، ك٧باسبوف عليها.

ٔا إِْن ﴿ كما ٪بده عند تفسّبه لقولو تعاذل: ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلٍّ َٓ حَّ
َ

َفاِشٌق يَأ  ًْ َجاَءُز
َي  ٌِ ًْ َُادِ ا َذَهيُْخ ٌَ ٔا لََعَ  تُِد اىٍَث َذُخْػ َٓ ا ِِبَ ًٌ ْٔ ٔا كَ ُت ْن حُِػي

َ
ٔا أ ُِ ةِنََتٍإ َذَخبَيٍّ

 ٍَّ ًْ َوىَِس ْمرِ ىََهِِخَّ
َ
ََ األ ٌِ ًْ ِِف َنرٍِي  ْٔ يُِفيُهُس َ ِ ل ًْ رَُشَٔل اَّللٍّ نٍّ ذِيُس

َ
ٔا أ ٍُ َواْنيَ

 ًُ َب إََِلُْس َ َختٍّ ًُ اىُْسْفَر َواىُْفُصَٔق اَّللٍّ َ إََِلُْس ه ًْ َوَكرٍّ ُّ ِِف كُئُبُِس َِ َزيٍّ اَن َو ٍَ اِْلي
اِطُدونَ  ًُ الرٍّ ُْ وىَهَِم 

ُ
(. أكٌؿ اآلية عن ظاىرىا ٕ-ٔ)سورة ا٢بجرات:  ﴾َواىْهِْػَياَن أ

كمعُب ٙببيب  لتوافق مذىبو، كما ىو منهجو مع اآليات الٍب تعارض مذىبو حيث يقوؿ:"
يهو اللطف كاإلمداد بالتوفيق، كسبيلو الكناية كما سبق، ككل ذم لب كراجع إذل ا كتكر 

بصّبة كذىن، ال يغىب عليو أف الرجل ال ٲبدح بغّب فعلو، كٞبل اآلية على ظاىرىا يؤٌدل إذل 
كأشار إذل أف الرجل ال ٲبيدح بغّب فعلو، تأكيدان على أهنم  (ِ)أف يثُب عليهم بفعل ا..."

  فعا٥بم.مدحوا على أ

ك٬بتم ّٔذا ا٤بقطع األخّب ُب ٕبثنا عن مدل التزاـ الز٨بشرم لتقرير خلق العباد 
ًْ ًَّكفٌِر ﴿ :ألفعا٥بم. حيث يقوؿ عند تفسّبه لقولو تعاذل ُِْس ٍِ ًْ فَ ي َخيََلُس ِ َٔ اَّلٍّ ُْ

ئَُن ةَِػيٌ  ٍَ ا َتْه ٍَ ِ ُ ة ٌَ َواَّللٍّ ٌِ ًْ ُمْؤ ُِْس ٌِ ِ (: "ِ)سورة التغابن: ﴾َو َٔ اَّلٍّ ُْ ًْ ي َخيََلُس
 ٌَ ٌِ ًْ ُمْؤ ُِْس ٌِ ًْ ًّكفٌِر َو ُِْس ٍِ يعُب: فمنكم آت بالكفر كفاعل لو، كمنكم آت  "فَ
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فلم يكتف بقولو: )آت بالكفر، كآت باإلٲباف( بل أكد ذلك  (ُ)باإلٲباف كفاعل لو..."
  بقولو )كفاعل لو(.

تفسّبه لقولو إف إٯباب الصبلح كاألصلح على ا عند ا٤بعتزلة، قاد الز٨بشرم عند 
ٔنَ ﴿ تعاذل: ُٓ ٍَ ًْ َحْه ْغَيآُِِ ـُ ًْ ِِف  ُْ دَّ ٍُ ًْ َوَي ِٓ ِ زُِئ ة ْٓ ُ يَْصَخ ( إذل ُٓ)سورة البقرة:  ﴾اَّللٍّ

قولو:" فكيف جاز أف يوليهم اللَّو مددا ُب الطغياف كىو فعل الشياطْب؟ أال ترل إذل قولو 
ًْ ِِف اىَْغِّ ﴿تعاذل:  ُٓ وَج دَّ ٍُ ًْ َح ُٓ ٔاُج إما أف ٰبمل على أهنم ٤با منعهم اللَّو  ؟ قلت:﴾ِإَوْخ

ألطافو الٍب ٲبنحها ا٤بؤمنْب، كخذ٥بم بسبب كفرىم كإصرارىم عليو، بقيت قلؤّم بتزايد الرين 
كالظلمة فيها، تزايد االنشراح كالنور ُب قلوب ا٤بؤمنْب، فسمى ذلك التزايد مددان. كأسند إذل 

ألف األصلح ٥بم أال ٲبدىم ُب  (ِ)كفرىم..."اللَّو سبحانو؛ ألنو مسبب عن فعلو ّٔم بسبب  
 طغياهنم كفسادىم.

 كما التـز الز٨بشرم القوؿ بوجوب الصبلح على ا، كذلك ُب تفسّبه لقولو تعاذل:
َداَي فاََل َخٌْٔف ﴿ ُْ َْ حَتَِم  ٍَ ًدى َذ ُْ ٌِّّنِ   ًْ ُس ٍِّ حَِي

ْ
ا يَأ ٌٍّ ِ ا ََجِيًها فَإ َٓ ْ ِ ٌِ ٔا  تُِف ْْ ا ا َِ ْ كُي

ًْ وَ  ِٓ ْ ًْ ََيَْزُُٔنَ َنيَي ُْ ( حيث يقوؿ:" فإف قلت: فلم جيء بكلمة ّٖ)سورة البقرة: ﴾ََّل 
الشك، كإتياف ا٥بدل كائن ال ٧بالة لوجوبو؟ قلت: لئليذاف بأٌف اإلٲباف باللَّو كالتوحيد ال 
يشَبط فيو بعثة الرسل كإنزاؿ الكتب، كأنو إف دل يبعث رسوال كدل ينزؿ كتابا، كاف اإلٲباف بو 

كاجبان ٤با ركب فيهم من العقوؿ كنصب ٥بم من األدلة، كمكنهم من النظر كتوحيده 
كاتضح مذىبو عند قولو )إتياف ا٥بدل كائن ال ٧بالو لوجوبو(! كُب ذلك  (ّ)كاالستدالؿ"

  إٯباب على ا تعاذل.

  

                                                           

 .ْٕٓ، صْا٤برجع السابق، ج (ُ)
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 المطلب الثالث

 الوعد والوعيد

ا٤بعتزلة، كىو من أصوؿ  الثالثإف صاحب الكشاؼ سار ُب تفسّبه بتقرير األصل 
الوعد كالوعيد، ككاف ملتزمان ُب كل موضع ٯبد فيو الفرصة ا٤بناسبة، لتقرير كجوب إنفاذ 
الوعد ٤بستحقيو، ككجوب تنفيذ الوعيد على مستحقيو، كٚبليد عصاة ا٤بؤمنْب ُب النار إذا 
ماتوا على غّب توبة، كإنكار أف يشفع ٥بم أحد، كالقوؿ بإحباط الطاعات با٤بعاصي 

 كبائر.كال

على أنو ٯبب على ا  قاؽ اسن للثواب كجوبان، بناءن قرر الز٨بشرم القوؿ باستح
ْو ﴿ إنفاذ الوعد، كذلك عند تفسّبه لقولو تعاذل:

َ
َْ َذَنٍر أ ٌِ اِت  اِْلَ ََ الػٍّ ٌِ ْو  ٍَ َْ َحْه ٌَ َو

َٔن  ٍُ َث َوََّل ُحْليَ ٍِّ وىَهَِم يَْدُخئَُن اْْلَ
ُ

ٌَ فَأ ٌِ َٔ ُمْؤ ُْ جََْث َو
ُ

)سورة  ﴾َُلًِياأ
 (.ُِْالنساء:

حيث يقوؿ:" أما اسن فلو ثواب، كتوابع للثواب من فضل ا ىي ُب حكم 
الثواب، فجاز أف ينقص من الفضل؛ ألنو ليس بواجب، فكاف نفي الظلم داللة على أنو ال 

  (ُ)يقع نقصاف ُب الفضل"

فجاز أف : (بلؿ قولوفتتضح عقيدتو ُب إٯباب تنفيذ الوعد من ا ٤بستحقيو، من خ
 كاجب. الثوابينقص من الفضل؛ ألنو ليس بواجب( إشارة إذل أف 

فَإَِذا َمسٍّ ﴿ كما ٘بلى مذىبو ُب كجوب إنفاذ الوعد، عند تفسّبه لقولو تعاذل:
 ْ ُّ لََعَ ِني وحِيُخ

ُ
ا أ ٍَ ا كَاَل إِجٍّ ٍِّ ٌِ ًث  ٍَ نْلَاهُ ُِْه ٍّٔ ًٍّ إَِذا َخ نَْصاَن ُُضٌّ َدََعَُا ُث ٍم ةَْو ِِهَ اْْلِ

ٔنَ  ٍُ ًْ ََّل َحْهيَ ُْ ْزََثَ
َ

ٍَّ أ ٌث َوىَِس َِ ْ  ﴾لََعَ ِنيْمٍ "( حيث يقوؿ: ْٗ)سورة الزمر: ﴾فِخ

                                                           

 . َِٔ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)



51 
 

يب  أم على علم مِب أين سأعطاه؛ ٤با ٌُب من فضل كاستحقاؽ، أك على علم من ا
 حيث أكد الوجوب باالستحقاؽ.(ُ)كباستحقاقي، أك على علم مِب بوجوه الكسب..."

و كُب موضع آخر من تفسّبه، يؤكد مذىبو ُب كجوب إنفاذ الوعد، كذلك كما أن
رِْض َوََلُ ﴿عند تفسّبه لقولو تعاذل:

َ
ا ِِف اأْل ٌَ اَواِت َو ٍَ ا ِِف الصٍّ ٌَ ي ََلُ  ِ ِ اَّلٍّ ُد َّلِلٍّ ٍْ اْْلَ

تِيُ  ًُ اْْلَ ِهي َٔ اْْلَ ُْ ُد ِِف اآْلِخَرةِ َو ٍْ  (.ُ)سورة سبأ: ﴾اْْلَ

الفرؽ بْب ا٢بمدين؟ قلت: أما ا٢بمد ُب الدنيا فواجب؛  فيقوؿ: "فإف قلت: ما 
ألنو على نعمة متفضل ّٔا، كىو الطريق إذل ٙبصيل نعمة اآلخرة كىي الثواب، أما ا٢بمد ُب 

  (ِ)اآلخرة فليس بواجب؛ ألنو على نعمو كاجبة اإليصاؿ إذل مستحقيها"

 ب إنفاذ الوعد.فجعل ا٢بمد ُب اآلخرة ليس بواجب، بناءان على قاعدتو ُب كجو 

لقد قاـ الز٨بشرم بتقرير مذىبو ُب كجوب الوعيد كأنو متحقق كجوبان، كذلك عند 
ُب ﴿:تفسّبه لقولو تعاذل َْ يََظاُء َوُيَهّذِ ٍَ ِ رِْض َحْغفُِر ل

َ
ا ِِف اأْل ٌَ اَواِت َو ٍَ ا ِِف الصٍّ ٌَ  ِ َوَّلِلٍّ

 ًٌ ٌر رَِخي ُ َدُفٔ َْ يََظاُء َواَّللٍّ َْ ﴿:"حيث يقوؿ( ُِٗ)سورة آؿ عمراف: ﴾ٌَ ٍَ ِ َحْغفُِر ل
ءُ ﴿بالتوبة، كال يشاء أف يغفر إال للتائبْب.  ﴾يََظاءُ  َْ يََظا ٌَ ُب  كال يشاء أف يعذب  َوُيَهّذِ

حيث ذكر أف ا )ال يشاء أف يعذب إال ا٤بستوجبْب  (ّ)إال ا٤بستوجبْب للعذاب..."
 للعذاب( ُب إشارة إذل كجوب إيقاع الوعيد ّٔم.

ََ ﴿و تعاذل:كُب تفسّبه لقول َِ َخاُِشِي ِ َدان ٍَ ْ َخاهُ َوابَْهْد ِِف ال
َ

ّْ َوأ رِْج
َ

ٔا أ ُ  ﴾كَال
( يقوؿ منتقدان ا٤برجئة لعدـ قطعهم بوعيد الفساؽ: "قرئ: ) أرجئو ّٔ)سورة الشعراء:

كأرجو(: با٥بمز كالتخفيف، كٮبا لغتاف، يقاؿ: أرجأتو كأرجيتو، إذا أخرتو، كمنو: ا٤برجئة، 
ف بوعيد الفساؽ، كيقولوف: ىم مرجئوف ألمر ا، كا٤بعُب: أخره كىم الذين ال يقطعو 
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إشارة إذل مذىبو الذم يوجب إيقاع الوعيد كالقطع  (ُ)كمناظرتو لوقت اجتماع السحرة..."
 بو.

جَْيا ﴿:كما أنو كعند تفسّبه لقولو تعاذل َياةُ ادلَّ وا اْْلَ ََ َزَفُر ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ ُزّي
 ََ ي ِ ََ اَّلٍّ ٌِ وَن  َْ  َويَْصَخُر ٌَ ُزُق  ُ يَْر ثِ َواَّللٍّ ٌَ َْٔم اىْلَِيا َ ًْ ي ُٓ َْٔر ا فَ ْٔ َل ََ اتٍّ ي ِ ٔا َواَّلٍّ ُِ ٌَ آ

( جنح إذل مذىبو، كذلك ُب مسألة كجوب ُِِ)سورة البقرة: يََظاُء ةَِغْيِ ِخَصاٍب 
ٔا﴿ٙبقيق الوعيد، حيث يقوؿ: " فإف قلت دل قاؿ  ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ََ اَّلٍّ ََ ﴿ٍب قاؿ  ﴾ٌِ ِي َواَّلٍّ

لَ  ااتٍّ قلت: لّبيك أنو ال يسعد عنده إال ا٤بؤمن ا٤بتقي، كليكوف بعثا للمؤمنْب على  ﴾ْٔ
 حيث أكضح أنو ال يسعد عند ا إال ا٤بتقي، أما غّبه فبل.(ِ)التقول إذا ٠بعوا ذلك..."

لقد جاء القوؿ بوجوب ٙبقق الوعد، بناء على ما يراه ا٤بعتزلة، من استحقاؽ الثواب 
كلذلك قالوا بوجوب ٙبقق الوعد، فعند تفسّب الز٨بشرم لقولو  بالطاعة ال بالتفضل،

ئُنَ ﴿:تعاذل ٍَ ٔا َحْه ُ ا ًَّكُ ٍَ ِ ْخُيٍ َجَزاًء ة
َ

ِ أ ة َْ كُرٍّ ٌِ  ًْ ُٓ َ ْخَِفَ ل
ُ

ا أ ٌَ ًُ َجْفٌس   ﴾ فاََل َتْهيَ
ئُنَ ﴿( ٪بده يقوؿ:" ُٕ)سورة السجدة: ٍَ ْ َحْه ٔا ُ ا ًَّكُ ٍَ ِ ، فحسم أطماع ا٤بتمنْب ﴾َجَزاء ة

:))أعددتي لعباًدم الصا٢بْبى ما الى عْبي -صلى ا عليو كسلم-نيب كعن ال يقوؿي اللَّوي تعاذلى
رأٍت، كال أذفى ٠بعىت، كال خطر على قلًب بشرو، بٍلوى ما أطلعتيهم عليًو، اقرؤيكا إف شئتمي: 

﴿ ُ ا ًَّكُ ٍَ ِ ْخُيٍ َجَزاًء ة
َ

ِ أ ة َ كُرٍّ ِ ٌّ  ً ُٓ َ ْخَِفَ ل
ُ
أ ا  ٌٍّ ًُ َجْفٌس  ئُنَ فاََل َتْهيَ ٍَ ، كعن ﴾ٔا َحْه

ا٢بسن رضي ا عنو: أخفى القـو أعماالن ُب الدنيا، فأخفى ا ٥بم ما ال عْب رأت، كال 
، كأف ما أخفي ٥بم جزاء يرل أف الثواب بالعمل ال بالتمِبفيتضح أنو  (ّ)أذف ٠بعت ..."

 لعملهم.
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نو ٨بلد ُب النار إف اعتقاد الز٨بشرم ُب ا٤بؤمن الذم ٲبوت على كبّبة من غّب توبة أ
ٔا ﴿إال أف يتوب عن ىذه الكبّبة، كذلك يتضح عند تفسّبه لقولو تعاذل: يُ ٍِ ََ َن ي ِ َواَّلٍّ

 ًٌ ٌر رَِخي ا ىََغُفٔ َْ َْ َبْهِد ٌِ َم  ٔا إِنٍّ َربٍّ ُِ ٌَ ا َوآ َْ َْ َبْهِد ٌِ ٔا  ُ ًٍّ حَاة ّيَِئاِت ُث )سورة ﴾الصٍّ
ذك العجل كمن عداىم، ( حيث يقوؿ:" كىذا حكم عاـ يدخل ٙبتو متخُّٓاألعراؼ:

عظَّم جنايتهم أك ال ٍب أردفها تعظيم رٞبتو، ليعلم أف الذنوب كإف جلت كعظمت؛ فإف 
عفوه ككرمو أعظم كأجٌل، كلكن ال بٌد من حفظ الشريطة: كىي كجوب التوبة كاإلنابة، كما 

"... عاصي فجعل شرط العفو عن ا٤ب( ُ)كراءه طمع فارغ كأشعبية باردة، ال يلتفت إليها حاـز
 التوبة.

ّقِ ﴿قاؿ الز٨بشرم عند تفسّبه لقولو تعاذل: رَْض ةِاْْلَ
َ
اَواِت َواأْل ٍَ َخيََق الصٍّ

َر ُكٌّ  ٍَ َس َواىَْل ٍْ َر الظٍّ يِْو وََشخٍّ اَر لََعَ اليٍّ َٓ ُِر انلٍّ ّٔ ِ َوُيَس ار َٓ يَْو لََعَ انلٍّ ُِر اليٍّ ّٔ يَُس
َٔ اىَْهزِيزُ  ُْ ََّل 

َ
َجٍو ُمَصًّمًّ أ

َ
ارُ  ََيْرِي أِل ( معلقان على قولو ٓ)سورة الزمر: ﴾ اىَْغفٍّ
ارُ ﴿)الغفار(:" لذنوب التائبْب، أك الغالب الذم يقدر على أف يعا١بهم بالعقوبة  ﴾اىَْغفٍّ

فقصر  (ِ)كىو ٰبلم عنهم، كيؤخرىم إذل أجل مسمى، فسمى ا٢بلم عنهم: مغفرة ..."
 الغفراف لذنوب التائبْب دكف ا٤بصرين على الذنوب.

تـز الز٨بشرم إنكار الشفاعة كما ىي عقيدة ا٤بعتزلة، كذلك عند تفسّبه لقولو كما ال
ا َطَفاَنٌث َوََّل ﴿تعاذل: َٓ ْ ِ ٌِ َْ َجْفٍس َطيًْئا َوََّل ُحْلَتُو  ا ََّل ََتْزِي َجْفٌس َخ ًٌ ْٔ َ ٔا ي ُل َواتٍّ

ونَ  ًْ ُحََِْصُ ُْ ا َنْدٌل َوََّل  َٓ ْ ِ ٌِ قلت: ىل ( حيث يقوؿ:" فإف ْٖ)سورة البقرة: ﴾يُؤَْخُذ 
فيو دليل على أف الشفاعة ال تقبل للعصاة؟ قلت: نعم؛ ألنو نفى أف تقضي نفس عن نفس 

                                                           

 .  ُْٓ-ُّٓ، صِ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 . ُُٓ، صْا٤برجع السابق، ج (ِ)
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حقا أخلت بو من فعل أك ترؾ، ٍب نفى أف يقبل منها شفاعة شفيع، فعلم أهنا ال تقبل 
 فأخذ من اآلية دليبل على عدـ قبوؿ الشفاعة للعصاة. (ُ)للعصاة..."

ًْ ﴿تعاذل: اطلة، كذلك عند تفسّبه لقولوالب كما عٌد الشفاعة من األماين ُٓ ٍِّ ِؽيٍّ
ُ
َوأَل

 ِ نٍّ َخيَْق اَّللٍّ ُ ًْ فَيَُيَغّيِ ُٓ جَْهاِم َوآَلُمَرجٍّ
َ
ٍَّ آَذاَن اأْل ًْ فَيَُيبَّخُِس ُٓ ًْ َوآَلُمَرجٍّ ُٓ ٍِّ َِي ِّ ٌَ ُ

َوأَل
َلْد َخِِسَ ُخِْسَ  ِ َذ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِ يَْفاَن َوَِلًّا  ِخِذ الظٍّ َْ َحخٍّ ٌَ اَو ًِ تِي ٌُ )سورة  ﴾اًُا 

( حيث يقوؿ:")كألمنينهم( األماين الباطلة من طوؿ األعمار، كبلوغ اآلماؿ، ُُٗالنساء:
فنفى  (ِ)كرٞبة ا للمجرمْب بغّب توبة، كا٣بركج من النار بعد دخو٥با بالشفاعة ك٫بو ذلك"

 ا٣بركج من النار بعد دخو٥با بالشفاعة، كفقان ٤بذىبو ا٤بعتزرل.

 يكتف بعٌد الشفاعة من األماين الباطلة، بل قاؿ عند تفسّبه لقولو كما أنو دل
رَِجيَِم ﴿تعاذل: يْيَِم َو ًْ ِِبَ ِٓ ْ ْجيِْب َنيَي

َ
حَِم َوأ ْٔ ًْ ةَِػ ُٓ ْ ِ ٌِ َِ اْشَخَفْهَج  ٌَ ْز  َواْشَخْفزِ

يَْفاُن إَِّلٍّ  ًُ الظٍّ ُْ َِهُد ا ي ٌَ ًْ َو ُْ ْوََّلدِ وَِنْد
َ
اِل َواأْل َٔ ْم

َ
ًْ ِِف اأْل ُٓ ًراوََطارِْك و )سورة  ﴾ ُغُر

ًْ (:" )ْٔاإلسراء: ُْ (  ا٤بواعيد الكاذبة، من شفاعة اآل٥بة، كالكرامة على ا وََندٍّ
باألنساب الشريفة، كتسويف التوبة كمغفرة الذنوب بدكهنا، كاالتكاؿ على الرٞبة، كشفاعة 

لى الرسوؿ ُب الكبائر، كا٣بركج من النار بعد أف يصّبكا ٞبمان، كإيثار العاجل ع
 حيث صرح أف الشفاعة من ا٤بواعيد الكاذبة. (ّ)اآلجل..."

قرر الز٨بشرم مذىبو ُب إحباط الطاعات با٤بعاصي، تبعان ٤بذىب ا٤بعتزلة، كذلك 
ََ لََعَ ﴿عند تفسّبه لقولو تعاذل: ِ َطاِِْدي وا َمَصاِجَد اَّللٍّ ُر ٍُ ْن َحْه

َ
كَِي أ ْْشِ ٍُ ْ ا ًَّكَن لِي ٌَ

 
ُ

ًْ ةِاىُْسْفرِ أ ِٓ جُْفِص
َ

ونَ أ ًْ َخادِلُ ُْ  ِ ًْ َوِِف انلٍّار ُٓ ُ ال ٍَ ْخ
َ

)سورة  ﴾وىَهَِم َختَِفْج أ
ًْ ﴿( حيث يقوؿ:"ُٕالتوبة: ُٓ ُ ال ٍَ ْخ

َ
الٍب ىي العمارة كا٢بجابة كالسقاية، كفك  ﴾َختَِفْج أ

                                                           

 . ُٓٔ، صُا٤برجع السابق، ج (ُ)
 . ََٔ-ٗٗٓ، صُ، جالكشافالز٨بشرم، ( (ِ

 . ّْٔ، ص٤ِبرجع السابق، جا (ّ)
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العناة، كإذا ىدـ الكفر أك الكبّبة األعماؿ الثابتة الصحيحة إذا تعقبها، فما ظنك 
 أف الكبّبة هتدـ األعماؿ الصا٢بة. ارة إذلكىذه إش (ُ)با٤بقارف..."

إِنٍّ ﴿:كما ثُب على ىذه العقيدة ُب إحباط الطاعات عند تفسّبه لقولو تعاذل
 ًْ ُٓ َ ُ ل َْ َحْغفَِر اَّللٍّ اٌر فَيَ ًْ ُنفٍّ ُْ ٔا َو ُ اح ٌَ  ًٍّ ِ ُث َْ َشبِيِو اَّللٍّ وا َخ وا َوَغدَّ ََ َزَفُر ي ِ  ﴾اَّلٍّ

ًْ َوََّل تُ ﴿( حيث قاؿ:"ّّ)سورة ٧بمد: اىَُس ٍَ ْخ
َ

ْ أ ٔا أم ال ٙببطوا الطاعات  ﴾تِْفيُ
َق َغِْٔت انلٍِِّبّ ﴿:بالكبائر، كقولو تعاذل ْٔ ًْ فَ ٔاحَُس ْغ

َ
ْ أ ٔا ( ِ)سورة ا٢بجرات:﴾ََّل حَرَْذُه

ًْ ﴿إذل أف قاؿ:  اىُُس ٍَ ْخ
َ

ن َِتَْتَؿ أ
َ

( كعن أيب العالية: كاف َِ)سورة ا٢بجرات  ﴾أ
يركف أنو ال يضر مع اإلٲباف ذنب، كما ال  -صلى ا عليو كسلم-أصحاب رسوؿ ا 

ًْ ﴿ينفع مع الشرؾ عمل، حٌب نزلت  اىَُس ٍَ ْخ
َ

ْ أ ٔا فكانوا ٱبافوف الكبائر على  ﴾َوََّل ُتتِْفيُ
أف ا٤بقصود ٗبا ٰببط الطاعات أهنا الكبائر، كاستدؿ على  أشار إذلحيث  (ِ)أعما٥بم ..."

 ذلك با٢بديث.

السابقْب من اعتقاد إحباط الطاعات با٤بعاصي، أكد الز٨بشرم ما قرره ُب ا٤بوضعْب 
ًْ ﴿كذلك عند حديثو عن الصبلة ُب تفسّبه لقولو تعاذل: ِٓ ِ ًْ لََعَ َغاَلح ُْ  ََ ي ِ َواَّلٍّ

( حيث يقوؿ: "ك٧بافظتهم عليها أف يراعوا إسباغ الوضوء ّْ)سورة ا٤بعارج: ﴾َُيَافُِلٔنَ 
آدأّا ، كٰبفظوىا من اإلحباط باقَباؼ ٥با كمواقيتها، كيقيموا أركاهنا كيكملوىا بسنتها ك 

من ضمن  فذكر (ّ)ا٤بآٍب، فالدكاـ يرجع إذل أنفس الصلوات، كاافظة إذل أحوا٥با..."
فظ من اإلحباط باقَباؼ ا٤بآٍبحفظها أف  بط الصبلة.ٙبي   ، إشارة إذل أف ا٤بآٍب ٙبي

  

                                                           

 . ُِْ، صِا٤برجع السابق، ج(ُ) 
 . ُّّ، صْ، جالكشافالز٨بشرم، (ِ) 
 . ُٓٔ، صْا٤برجع السابق، ج (ّ)
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 المطلب الرابع

 المنزلة بين المنزلتين

ل الز٨بشرم مع اآليات لتقرير أحد أصوؿ مذىبو كىو ا٤بنزلة إف ا٤بتأمل ُب كيفية تعام
بْب ا٤بنزلتْب، ٯبد التزامان منو ُب تقرير ىذا األصل، كُب عدة مواضع من تفسّبه، مؤكدا على 

بْب منزلتْب ٮبا منزلة ا٤بؤمن كمنزلة الكافر، كيتضح ىذا  منزلة منزلة الفاسق الٍب يعدىا ا٤بعتزلة
 .االلتزاـ ُب عدة مواضع

تقرير مذىبو ُب مرتكب الكبّبة عند تفسّبه الز٨بشرم  التـز فيهاإف من ا٤بواضع الٍب 
ًْ ُحِْفُِلٔنَ ﴿ لقولو تعاذل: ُْ ا َِ زَْر ا َر ٍٍّ اَلةَ َوِم َٔن الػٍّ ٍُ َٔن ةِاىَْغيِْب َوُيلِي ُِ ٌِ ََ يُْؤ ي ِ  ﴾اَّلٍّ

د ا٢بق، ( حيث يقوؿ: "فإف قلت: ما اإلٲباف الصحيح؟ قلت: أف يعتقّ)سورة البقرة:
كيعرب عنو بلسانو، كيصدقو بعملو. فمن أخل باالعتقاد كإف شهد كعمل فهو منافق، كمن 

فجعل ا٤بؤمن اعتقادان كشهادةن  (ُ)أخل بالشهادة فهو كافر، كمن أخل بالعمل فهو فاسق..."
  فاسقا إذا ارتكب كبّبة من الكبائر؛ ألنو يكوف قد أخل بركن العمل.

مرتكب الكبّبة ك٠باه الفاسق الشقٌي، كذلك عند تفسّبه كما أكد على اعتقاده ُب 
ٔنَ ﴿لقولو تعاذل: ُِ ٌِ ْؤ ٍُ ْ فْيََح ال

َ
فإف قلت: ما  ( حيث قاؿ:"ُ)سورة ا٤بؤمنوف: ﴾كَْد أ

ا٤بؤمن؟ قلت: ىو ُب اللغة ا٤بصدؽ، كأما ُب الشريعة فقد اختلف فيو على قولْب، أحدٮبا: 
انو، فهو مؤمن، كاآلخر أنو صفة مدح ال أٌف كل من نطق بالشهادتْب مواطئان قلبو لس

فذكر أف ا٤بؤمن صفة مدح ال يستحقها  (ِ)يستحقها إاٌل الرٌب التقٌي دكف الفاسق الشقٌي..."
 الفاسق الشقي كىو مرتكب الكبّبة، كما يسميو ا٤بعتزلة.

كلقد صرح الز٨بشرم باألصل الرابع من أصوؿ ا٤بعتزلة، كذلك عند تفسّبه لقولو 
ََ  إِنٍّ ﴿تعاذل: ي ِ ا اَّلٍّ ٌٍّ َ

ا فَأ َٓ َْٔر ا فَ ٍَ ا َبُهَٔؽًث َذ ٌَ َراًل  ٌَ ْن يَْْضَِب 
َ

َ ََّل يَْصَخْدِِي أ اَّللٍّ
                                                           

 . َٖ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ُٕٕ، صّا٤برجع السابق، ج (ِ)
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 ُ َراَد اَّللٍّ
َ

اَذا أ ٌَ وا َذَيُلٔلَُٔن  ََ َزَفُر ي ِ ا اَّلٍّ ٌٍّ َ
ًْ َوأ ِٓ ِ َْ َرّب ٌِ قَّ  ُّ اْْلَ ٍّ ُ

َ
َٔن أ ٍُ ٔا َذَيْهيَ ُِ ٌَ آ

ِ َنرًِيا وَ  َراًل يُِؾوَّ ةِّ ٌَ َذا  َٓ ِ ِ إَِّلٍّ اىَْفاِشلِيَ ة ا يُِؾوَّ ةِّ ٌَ ِ َنرًِيا َو ِدي ةِّ ْٓ )سورة  ﴾َي
( حيث يقوؿ: "كالفاسق ُب الشريعة ا٣بارج عن أمر ا بارتكاب الكبّبة، كىو ِٔالبقرة:

النازؿ بْب ا٤بنزلتْب أم بْب منزلة ا٤بؤمن كالكافر. كقالوا إف أكؿ من حد لو ىذا ا٢بد أبو 
ككونو بْب أف حكمو حكم ا٤بؤمن ُب  -رضي ا عنو كعن أشياعو-حذيفة كاصل بن عطاء 

أنو يناكح، كيوارث، كيغسل كيصلى عليو كيدفن ُب مقابر ا٤بسلمْب. كىو كالكافر ُب الذـ 
حيث صرح بأف صاحب  (ُ)كاللعن، كالرباءة منو، كاعتقاد عداكتو كأف ال تقبل لو شهادة"

الكبّبة، كأف أكؿ من أطلق عليو ذلك ىو كاصل بن  ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب ىو الفاسق بارتكاب
 عطاء.

ك٪بده يعود لتقرير ىذا ا٤بعتقد ُب مواضع أيخر من تفسّبه، كذلك عند قولو 
ئَُن ﴿تعاذل: ٍَ ََ َحْه ي ِ َِِي اَّلٍّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ُ ال ُم َوُيبَّْشِ َٔ ْ ك

َ
ِدي لِيٍَِّّت ِِهَ أ ْٓ َذا اىُْلْرآَن َح َْ إِنٍّ 

 ًْ ُٓ َ نٍّ ل
َ

اِت أ ِْلَ ا ًرا َنتًِيا  الػٍّ ْج
َ

ًْ  (9)أ ُٓ َ ْخَخْدَُا ل
َ

ِ أ َٔن ةِاآْلِخَرة ُِ ٌِ ََ ََّل يُْؤ ِي نٍّ اَّلٍّ
َ

َوأ
ا ًٍ َِل

َ
( حيث يورد اعَباضا على ذكر ا٤بؤمنْب كالكفار َُ-ٗ)سورة اإلسراء: ﴾َنَذاةًا أ

بدكف الفساؽ، فيقوؿ: "قلت: كيف ذكر ا٤بؤمنْب األبرار كالكفار كدل يذكر الفسقة؟ قلت:  
لناس حينئذ إما مؤمن تقي، كإما مشرؾ، كإ٭با حدث أصحاب ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب بعد كاف ا
 بعد ذلك. ظهركافيوضح أف سبب ذلك ىو أف أصحاب ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب  (ِ)ذلك"

صاحب الكبّبة ىو صاحب ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب كما يسميو ا٤بعتزلة بالفاسق، كذلك 
َكًث ﴿ّبه لقولو تعاذل: ما التـز بو الز٨بشرم عند تفس ْو ُمْْشِ

َ
اِِن َّل َحِِْهُح إَِّل َزاجَِيًث أ الزٍّ

ِِيَ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ ْو ُمْْشٌِك وَُخّرَِم َذلَِم لََعَ ال
َ

ا إَِّل َزاٍن أ َٓ اجَِيُث َّل َحِِْهُد ( ّ)سورة النور: ﴾َوالزٍّ
 حيث يقوؿ: "الفاسق ا٣ببيث الذم من شأنو الزىن كالتقحب، ال يرغب ُب نكاح الصواحل
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من النساء البلٌب على خبلؼ صفتو، كإ٭با يرغب ُب فاسقة خبيثة من شكلو، أك ُب 
 فسمى الزاين فاسقان، بناء على أصلو ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب. (ُ)مشركة"

من خبلؿ ما استعرضناه من ىذه الشواىد الٍب التـز الز٨بشرم فيها تقرير مبدأ من 
، الذم ينص على أف مرتكب الكبّبة من ا٤بؤمنْب ليس مبادئ ا٤بعتزلة كىو ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب

ٗبؤمن إلخبللو بركن العمل فبل يستحق اسم مؤمن، كال ىو بكافر لوجود الشهادة 
  يتضح أف الز٨بشرم يلتـز تقرير ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب ُب كل موضع يتسُب لو ذلك. فكاالعتقاد، 

  

                                                           

 . ُِٓ، صّ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
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 طلب الخامسالم

 راألمر بالمعروف والنهي عن المنك

ا٣بمسة عند ا٤بعتزلة، حيث يعد  صوؿاألاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، من 
األصل ا٣بامس من أصو٥بم بعد التوحيد، كالعدؿ، كالوعد كالوعيد، كا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب، 

حْرِفُٔا  ﴿كذلك ما التـز بو الز٨بشرم عند تفسّبه لقولو تعاذل:
ُ

ا أ ٌَ ٔا  ٍُ ََ َكيَ ي ِ َتَم اَّلٍّ َواتٍّ
 ِ يَ ذ ٌِ ٔا ُُمْرِ ُ ِ َوََكُ ( حيث يقوؿ: "أراد بالذين ظلموا: تاركي النهي ُُٔ)سورة ىود: ﴾يّ

عن ا٤بنكرات، أم: دل يهتموا ٗبا ىو ركن عظيم من أركاف الدين، كىو األمر با٤بعركؼ 
فذكر أف ا٤براد بالذين ظلموا ىو تاركي  (ُ)كالنهي عن ا٤بنكر، كعقدكا ٮبمهم بالشهوات..."

 عركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.األمر با٤ب

إف حكم األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كاجب كفائي، كذلك من خبلؿ ما 
ذكره بعضهم ُب كتبهم. كقد التـز الز٨بشرم بتوضيح ىذا ا٢بكم ُب كتابو، حيث يقوؿ عند 

ونَ ﴿تفسّبه لقولو تعاذل: ُمُر
ْ

ْيِ َوَيأ ٌث يَْدُنَٔن إىَِل اْْلَ ٌٍّ ُ
ًْ أ ُِْس ٌِ  َْ وِف  َوِْلَُس ْهُر ٍَ ْ ةِال

ْفيُِدٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَهَِم 
ُ

َِْهرِ َوأ ٍُ ْ َِ ال َن َن ْٔ َٓ ْ   (َُْ)سورة آؿ عمراف: ﴾َوَيِ

")من( للتبعيض؛ ألف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر من فركض الكفايات، كألنو 
  (ِ)ال يصلح لو إال من علم ا٤بعركؼ كا٤بنكر، كعلم كيف يرتب األمر ُب إقامتو"

 كم األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كأنو من فركض الكفايات.فصرح ٕب

األمر با٤بعركؼ ينقسم إذل كاجب كمندكب، كذلك تبعان للمأمور بو، فإف كاف ا٤بأمور 
 بو كاجبان فاألمر بو كاجب، كإف كاف ا٤بأمور بو مندكبان فاألمر بو مندكب.

                                                           

 .ُِْ، صِ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ِْٓ، صُا٤برجع السابق، ج(ِ) 
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شرم عند تفسّبه لقولو أما النهي عن ا٤بنكر فكلو كاجب، كذلك ما قرره الز٨ب 
َِ ﴿تعاذل: َن َن ْٔ َٓ ْ وِف َوَتِ ْهُر ٍَ ْ وَن ةِال ُمُر

ْ
اِس حَأ ٍِّ ْخرَِجْج لِي

ُ
ٍث أ ٌٍّ ُ

ًْ َخْيَ أ ُنُِْخ
َِْهرِ  ٍُ ْ ( حيث يقوؿ: "كاألمر با٤بعركؼ تابع للمأمور بو أف كاف َُُ)سورة آؿ عمراف: ﴾ال

اجب كلو؛ ألف ٝبيع ا٤بنكر كاجبا فواجب كأف كاف ندبا فندب، كأما النهي عن ا٤بنكر فو 
فقسم األمر با٤بعركؼ ٕبسب حكمو إذل كاجب  (ُ)تركو كاجب التصافو بالقبح..."

 كمندكب، أما النهي عن ا٤بنكر فجعلو من قسم كاحد ككلو كاجب.

ا٤بعتزلة ُب أمرىم با٤بعركؼ كهنيهم عن ا٤بنكر، سلكوا الطريق من األسهل إذل 
، ٍب السيف عند ا٢باجة لذلك، كذلك ما التزمو األصعب بداية من اللساف، ٍب اليد

اِس ﴿الز٨بشرم ُب كشافو عند تفسّبه لقولو تعاذل: ٍِّ ْخرَِجْج لِي
ُ

ٍث أ ٌٍّ ُ
ًْ َخْيَ أ ُنُِْخ

ُو اىِْهَخاِب  ْْ َ
ََ أ ٌَ ْٔ آ َ ِ َول َٔن ةِاَّللٍّ ُِ ٌِ َِْهرِ َوحُْؤ ٍُ ْ َِ ال َن َن ْٔ َٓ ْ وِف َوَتِ ْهُر ٍَ ْ وَن ةِال ُمُر

ْ
حَأ

ًُ اىَْفاِشُلٔنَ ىَََكَن َخْيً  ُْ ْزََثُ
َ

َٔن َوأ ُِ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًُ ال ُٓ ْ ٌِِ ًْ ُٓ َ ( َُْ)سورة آؿ عمراف: ﴾ا ل
حيث يقوؿ: "فإف قلت: كيف يباشر اإلنكار؟ قلت: يبتدئ بالسهل، فإف دل ينفع ترقى إذل 

ٔا ةيٍِٓا﴿الصعب؛ ألف الغرض كف ا٤بنكر، قاؿ ا تعاذل: ٍب قاؿ  ﴾فأغيد
ٔا﴿    .(ِ)("ٕٔ)سورة النساء: ﴾فلاحي

فأكضح الغرض من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كأنو يبدأ باألسهل، فإذا 
 ٙبقق بو ا٤بعركؼ كاندفع ا٤بنكر باألسهل دكف ا٢باجة إذل األصعب، اكتفوا بذلك.

  

                                                           

 ِْٔ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ِْٔ، صُا٤برجع السابق، ج (ِ)
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 المبحث األول

 أنواع الخالف في القرآن الكريم

إف ا٣ببلؼ ُب كتب أىل اللغة ىو مصدر خالف، بينما االختبلؼ مصدر اختلف، 
 ؿ سبحانو:، قا(ُ)كا٣ببلؼ ىو: ا٤بضادة، ككل ما دل يتساكى فقد ٚبالف كاختلف كدل يتفقا

﴿ ُّ ُزيُ
ُ

ً أ ْرَع ُُمَْخيِفا (. قاؿ الراغب األصفهاين: ُُْاألنعاـ:سورة ) ﴾َوانلٍّْخَو َوالزٍّ
، فا٣ببلؼ (ِ)"ا٣ببلؼ: أعم من الضد؛ ألف كل ضدين ٨بتلفاف، كليس كل ٨بتلفْب ضدين"

خر إذف ُب اللغة ا٤بضادة، إف االختبلؼ كا٤بخالفة: أف يأخذ كل كاحد طريقان غّب طريق اآل
ًْ ﴿ُب حالو أك قولو، قاؿ تعاذل:  ِٓ ِ َْ ةَيِْ ٌِ ْخَزاُب 

َ
 . (ّ)(ّٕ)سورة مرًن: ﴾فَاْخَخيََف األ

إف االختبلؼ بْب الناس ُب أفكارىم كعاداهتم كأعرافهم...اخل من السنن الباقية، 
ْ ﴿ قاؿ تعاذل: ًث َواِخَدةً َوََّل يََزالَُٔن ُُم ٌَّ ُ

َهَو انلَّاَس أ َم َْلَ َرُبّ ْٔ َطاَء  َ  (118)َخيِفَِي َول
ثِ  َِّ ََ اْْلِ ٌِ  ًَ َِّ َٓ َنّ َج

َ
ْمََل

َ
َم أَل ِّ ُث َرب ٍَ ِ ْج َُك ٍَّ ًْ َوَت ُٓ لَِم َخيََل َم َوَِّلَ ًَ َرُبّ َْ رَِخ ٌَ إََِّلّ 

هَِي  َْجَ
َ

(. قاؿ الطربم :"معُب ذلك: كال يزاؿ ُُٗ-ُُٖ)سورة ىود: ﴾(119)َوانلَّاِس أ
، فاالختبلؼ بْب (ْ)"ياف كملل، كأىواء شٌبائهم على أدالناس ٨بتلفْب ُب أدياهنم كأىو 

 ر فالواجب التعايش مع كجود ىذا االختبلؼ.الناس مستم

االختبلؼ الذم جاء ذكره ُب القرآف الكرًن، دل يكن على مستولن كاحد ُب قوتو 
كُب درجة ا٣ببلؼ بْب ا٤بتخالفْب، كُب مسائلو، بل كاف ىذا االختبلؼ على درجات، 

ٔا ﴿٣ببلؼ كما ُب قولو تعاذل:فجاء ُب القرآف ذـ ا ٔا َواْخَخيَُف كُ ََ َتَفرٍّ ي ِ ٔا ًَّكَّلٍّ ُ َوَّل حَُسُٔ
 ًٌ ًْ َنَذاٌب َنِلي ُٓ َ ْوىَهَِم ل

ُ
اُت َوأ َِ ِ ًُ اِْلَّي ُْ ا َجاَء ٌَ َْ َبْهِد  )سورة آؿ  ﴾ٌِ

                                                           

  ِٖ، صٗ، جلسان العربابن منظور،  (ُ)
 .ُّٓ، صُ، جمفرداتالالراغب األصفهاين،  (ِ)
 .ُّٖ، صُ، جالمفرداتالراغب األصفهاين، (ّ)
 .ّْٓ، صُٓ، ججامع البيانالطربم،  (ْ)
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ْٔ ﴿:(، كما جاء ُب القرآف الكرًن تقرير كقوع ا٣ببلؼ كعدـ ذمو قاؿ آَُعمراف: َ َول
ًث َواِخَدةً َوَّل يََزالَُٔن ُُمَْخيِفَِي َطاَء َربَّ  ٌٍّ ُ

َهَو انلٍّاَس أ َم  (118)َم َْلَ ًَ َربَّ َْ رَِخ ٌَ إَِّل 
 ًْ ُٓ لَِم َخيََل دح إال ذـ كال ٲبي (، فا٣ببلؼ ُب نفسو ال يي ُُٗ-ُُٖ)سورة ىود: ﴾ َوَِّلَ

 حسب موضوعو.   

التقسيمة فيو  إف تقسيم ا٤بسائل إذل قطعية كظنية، كبناء أحكاـ شرعية على ىذه
 نظر، كذلك أف ا٤بسألة قد تكوف قطعية عند شخص كظنية عند آخر.

: "فإف القوؿ الصدؽ إذا قيل فإف صفتو -رٞبو ا-قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية   
الثبوتية أف يكوف مطابقنا للخرب، أما كونو عند ا٤بستمع معلومنا، أك مظنوننا، أك ٦بهوالن، أك 

، أك يٍكفير جاحده، أك ال يٍكفير؛ فهذه أحكاـ قطعيِّا، أك ظنيِّا،  أك ٯبب قبولو، أك ٍٰبرـي
 (ُ)عملية ٚبتلف باختبلؼ األشخاص كاألحواؿ"

يتضح من خبلؿ قولو أف ا٤بقصود بناء أحكاـ عملية على ىذه التقسيمة، أما  
ؼ ُب ا٣ببلب ا٤بقصودالتقسيم ٤بعرفة ا٤بعايّب ا٤بناسبة للتعامل، فقد يكوف ذلك حسنا. فما 

 ا٣ببلؼ ُب ا٤بسائل الظنية؟ ب ا٤بقصودا٤بسائل القطعية، كما 

 ىذا ما سإٔبثو من خبلؿ ىذا ا٤ببحث، كىو يشتمل على مطلبْب:

 .في المسائل القطعيةالمطلب األول: الخالف 

 .في المسائل الظنيةالخالف  المطلب الثاني:

  

                                                           

 .     َٔ، صٔ، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  (ُ)
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 لالمطلب األو 

 الخالف في المسائل القطعية

ة على كقوع ا٣ببلؼ ُب القرآف كثّبة، كقد ذـ القرآف بعض ا٣ببلؼ إف اآليات الدال
باعتباره أنو كقع ُب مسائل ال يصح ا٣ببلؼ فيها، بعد كركد الدليل كقياـ ا٢بجة، فمصدر 
ىذا ا٣ببلؼ إما ا٥بول الذم ضل بو كثّب من الناس، كإما ا٢بسد كالعناد الذم يطغى على 

 ل إليو الباطل حقان، كا٢بق باطبل.اإلنساف فيعمي بصّبتو عن ا٢بق، فييخي

لقد ذـ القرآف الكرًن ُب آيات كثّبة ا٣ببلؼ ُب مسائل قطعية، كمن ذلك ذمو 
َل اىِْهَخاَب ﴿للخبلؼ ُب القرآف الكرًن نفسو، كمن ذلك قولو تعاذل: َ َُزٍّ نٍّ اَّللٍّ

َ
َذلَِم ةِأ

ٔا ِِف اىِْهَخاِب ىََِف  ََ اْخَخيَُف ي ِ ّقِ ِإَونٍّ اَّلٍّ  (.ُٕٔ)سورة البقرة:  ﴾ِطَلاٍق ةَهِيدٍ  ةِاْْلَ

قاؿ البقاعي: "كإف الذين اختلفوا أم: خالف بعضهم بعضا ُب الكتاب نفسو أم:  
ال ُب فهمو، كىذه العبارة تدؿ على أف االختبلؼ قوؿ بعض ُب الكتاب كلو أك بعضو ىو 

ؼ مذمـو ، إف ا٣ببلؼ إذا كاف ُب كتاب ا كالقوؿ إنو باطل، فهذا خبل(ُ)باطل..."
 خصوصان بعد قياـ ا٢بجة على أف ا٢بق من ا تعاؿ. 

إف ترؾ اإلسبلـ إذل غّبه كإنكار نبوة ٧بمد صلى ا عليو كسلم بزعم أنو خبلؼ 
َْ ﴿ُب الرأم، فهذا ال يعتد بو، قاؿ تعاذل: ٌِ ٔا اىِْهَخاَب إَِّلٍّ  ُ وح

ُ
ََ أ ي ِ ا اْخَخيََف اَّلٍّ ٌَ َو

 ًُ ْ ًُ اىْهِي ُْ ا َجاَء ٌَ ًْ  َبْهِد  ُٓ َِ ْ  (.ُٗ)سورة آؿ عمراف:  ﴾َبْغًيا ةَي

قاؿ أبو السعود: "نزلت ُب اليهود كالنصارل حْب تركوا اإلسبلـ الذم جاء بو النيب  
صلى ا عليو كسلم كأنكركا نبوتو...فإف االختبلؼ ٩بن أكٌب ما يزيلو كيقطع شأفتو ُب غاية 

 (ِ)القبح كالسماحة..."

                                                           

 .321، ص1نظم الدرر، جالبقاعي،  (ُ)
 .  455، ص1، إرشاد العقل، جأبو السعود (2)
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بلفهم ليس خبلفا معتربا بل ىو حسد بينهم، كىذا كلذلك أخرب ا تعاذل أف خ 
من ا٣ببلؼ ا٤بذمـو الذم أشار القرآف إذل ذمو، كمع ذلك فإف لو معايّب للتعامل مع 

 صاحبو.  

إف عبادة ا تعاذل كحده أصل عظيم كركن قوًن، كإف ا٣ببلؼ ُب توحيده سبحانو 
ٔا ﴿:قاؿ تعاذلخبلؼ بعد كركد الدليل عليو، فبل يعتد بو كخبلؼ معترب،  ُ َوََّل حَُسُٔ

اُت  َِ ِ ِْلَّي ًُ ا ُْ ا َجاَء ٌَ َْ َبْهِد  ٌِ ٔا  ٔا َواْخَخيَُف كُ ََ َتَفرٍّ ي ِ  (.َُٓ)سورة آؿ عمراف: ﴾ًَّكَّلٍّ

قاؿ األلوسي: "كال تكونوا كالذين تفرقوا كىم اليهود كالنصارل...)كاختلفوا( ُب  
 (ُ)ككرره للتأكيد" التوحيد كالتنزيو كأحواؿ ا٤بعاد، قيل: كىذا معُب تفرقوا

 فهذا خبلؼ مذمـو ّٓيئو بعد كركد الدليل، فينبغي التعامل معهم با٤بعايّب ا٤بناسبة. 

ََ ﴿كما أف من اآليات الٍب ذكرت ا٣ببلؼ ا٤بذمـو قوؿ ا عز كجل:  ي ِ اَّلٍّ
ٔا حَ  ُ ا ًَّكُ ٍٍّ هَِي َخ َْجَ

َ
ًْ أ ُٓ ٍّ نَل

َ
َرّبَِم ىَنَْصأ َٔ ٔا اىُْلْرآَن ِنِؾَي فَ ئُنَ َجَهيُ ٍَ )سورة  ﴾ْه

 (.ُٗ:ّٗا٢بجر:

ٔا اىُْلْرآَن ِنِؾيَ ﴿قاؿ الراغب:  ََ َجَهيُ ي ِ أم: مفرقا، فقالوا: كهانة،  ﴾اَّلٍّ
، فالقوؿ بتجزئة القرآف بعض كهانة، (ِ)كقالوا: أساطّب األكلْب إذل غّب ذلك ٩با كصفوه بو

. كينبغي مع ذلك التعامل مع ىؤالء ٗبعايّب قوؿ كبعضو أساطّب أخبلقية كعلمية،  مذمـو
 للوصوؿ إذل ا٥بدؼ من ا٢بوار. 

فإنا نرل القرآف الكرًن يذـ ا٣ببلؼ ُب مثل ىذه ا٤بسائل؛ ٤با ثبت من األدلة 
كالرباىْب على صحتها، فتارة يصفهم بأهنم ُب شقاؽ بعيد، كتارة يذكر أف سبب ىذا 

 عية. ا٣ببلؼ ىو حسد بعضهم لبعض، فيتضح ذـ القرآف ٤بن ٱبالف ُب مسائل قط

                                                           

 .ِّ، صْ، جروح المعانياأللوسي،  (ُ)
 .ُٕٓ، صالمفرداتالراغب األصفهاين،  (ِ)
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كما أف السنة النبوية قد دلت على ٘بنب ا٣ببلؼ ُب بعض ا٤بسائل، كمنها ا٣ببلؼ 
ُب آيات القرآف الكرًن. فعن عبد ا بن رباح األنصارم، أف عبد ا بن عمرك قاؿ: 
ىجرت إذل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يوما، فسمع أصوات رجلْب اختلفا ُب آية، 

إ٭با ىلك من  »لى ا عليو كسلم يعرؼ ُب كجهو الغضب، فقاؿ: فخرج علينا رسوؿ ا ص
، فغضب النيب صلى ا عليو كسلم كاف (ُ)«كاف قبلكم من األمم باختبلفهم ُب الكتاب

عليو الصبلة  غضب٤با  مقبوالن بسبب ىذا ا٣ببلؼ ُب القرآف الكرًن، فلو كاف خبلفا 
 كالسبلـ. 

 ا٣ببلؼ الذم يكوف سببا ٥ببلؾ العبد.  فإف النيب صلى ا عليو كسلم هنى عن

كمعلـو ما ىو ا٣ببلؼ الذم ييهلك صاحبو، فعن األعرج عن أيب ىريرة: أف رسوؿ 
ذركين ما تركتكم؛ فإ٭با ىلك من كاف قبلكم بكثرة سؤا٥بم »ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: 

بأمر فأتوا منو ما كاختبلفهم على أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه، كإذا أمرتكم 
، فمن الواجب على ااكر أف يتجنب ا٣بوض ُب مسائل يكوف ا٣ببلؼ فيها (ِ)«استطعتم

.  نقمة، كالنهي عن مثل ىذا ا٣ببلؼ، دليل على أنو مذمـو

فا٣ببلصة ٩با ًب ذكره من اآليات الكرٲبة، كاألحاديث النبوية الشريفة، ىو أف نعلم 
ىو ما كاف قد أشارا إذل نوع من ا٣ببلؼ يذـ صاحبو، ك  أف القرآف الكرًن كالنيب األمْب،

ح ّٔا القرآف الكرًن، فلم تكن ٧ببلن للخبلؼ، بل إف ا٤بقصود منها خبلفان ُب مسائل قد صرٌ 
كاضح ال ٦باؿ للخبلؼ حولو، كمع ذلك فالواجب على كل من يتصدل للحوار مع 

خبلؼ من ىذا النوع، كىو  ا٤بخالفْب أف يكوف ملمان ٗبعايّب التعامل مع من يصدر منو
 ا٣ببلؼ ُب مسائل قطعية ذـ ا تعاذل كرسولو صلى ا عليو كسلم ا٣ببلؼ فيها.

  

                                                           

كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابو القرآف كالتحذير من متبعيو، كالنهي عن ،  صحيحوأخرجو مسلم ُب  (ُ)
 (. ٕٕٔٔ، رقم )َُُُاالختبلؼ ُب القرآف، ص

 (. ِّٕٓ، رقم )ْٗٓ، كتاب ا٢بج، باب فرض ا٢بج مرة كاحد ُب العمر، صصحيحوأخرجو مسلم ُب  (ِ)
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 المطلب الثاني

 الخالف في المسائل الظنية

قسم ٝبهور ا٤بتكلمْب كاألصوليْب مسائل الدين إذل: أصوؿ الدين كتشمل العقائد 
لفقهيات على اختبلؼ مراتبها، كميزكا على اختبلؼ مراتبها، كإذل فركع الدين كتشمل ا

بينهما بأف األصوؿ ما كاف قطعيان، كأف الفركع ما كاف ظنيان، كعليو منعوا االجتهاد ُب أصوؿ 
 الدين باعتبار أهنا قطعية، كبعد ذلك اختلفوا على مراتب أصوؿ الدين ىل ٝبيعها قطعية؟ 

ية، كال ٯبوز االجتهاد ذىب ٝبهور ا٤بتكلمْب إذل أف ٝبيع مراتب أصوؿ الدين قطع
 ُب األمور القطعية.

قاؿ الغزارل: "كالقطعيات ثبلثة أقساـ: كبلمية، كأصولية، كفقهية، أما الكبلمية،  
فنعِب ّٔا العقليات اضة، كا٢بقُّ فيها كاحد...كيدخل فيو حدكث العادل، كإثبات ادث 

ل صلوات ا عليهم، كتصديقهم سبحانو، كصفاتو الواجبة كا١بائزة كا٤بستحيلة، كبعثة الرس
با٤بعجزات، كجواز الرؤية، كخلق األعماؿ...كٝبيع ما الكبلـ فيو مع ا٤بعتزلة كا٣بوارج 

 ، فقرر الغزارل أف ٝبيع مراتب الدين قطعية ال اجتهاد فيها.(ُ)كالركافض كا٤ببتدعة..."

 كذىب الطوُب إذل خبلؼ ذلك، حيث يقوؿ: " إف ظاىر األحاديث الواردة ُب
كلكنو بعد ذلك قاؿ: "أما قاعدة العقل كالشريعة  -أم ا٤بعتزلة –القدر يقضي بكفرىم" 

العامة ُب ا٤بعتزلة كغّبىم، أف من أراد ٗبقالتو خّبا، من تنزيو ا سبحانو عما ال يليق بو ُب 
اعتقاده ٕبسب اجتهاده، أنو ال يكفر، كال يفسق" كا٤بستند الذم يستند إليو الطوُب ُب 

 د ىذه القاعدة: ا٤بقاصد،  ىو قولو صلى ا عليو كسلم: "إ٭با األعماؿ بالنيات. تقعي

كما ذىب الشاطيب إذل مثل ما ذىب إليو الطوُب، حيث يقوؿ: "ا٤براد باألصوؿ: 
القواعدي الكلية، كانت ُب أصوؿ الدين أك ُب أصوؿ الفقو، أك ُب غّب ذلك من معاين 

ذلك ال نسلم أف التشابو كقع فيها البتة، كإ٭با كقع ُب  الشريعة الكلية ال ا١بزئية، كعند

                                                           

 . ّْٖ، صالمستصفىالغزارل،  (ُ)
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فركعها، فاآليات ا٤بوٮبة للتشبيو، كاألحاديث الٍب جاءت مثلها، فركع عن أصل التنزيو الذم 
، فنفى التشابو ُب القطعيات، كنسب التشابو إذل فركع (ُ)ىو قاعدة من قواعد العلم اإل٥بي"

 القطعيات.

ريعة إذل ثبلثة أقساـ: إما قطعي: قاـ عليو دليل قاطع،   كقد قسم الطوُب أحكاـ الش
كوجود الصانع، كًقدمو، ككحدانيتو، كإثبات النبوات. كإما ظِب: دل يقم عليو إال دليل ظِب 
كالثاين كالفركع العمليات، كمسائل الطهارات، كالعبادات كا٤بعامبلت، كىذا القسم متفاكت 

كىو ما قاـ عليو دليل ارتفع عن الظِب، كدل يلحق ُب مراتب الظنوف. كإما كاسطة بينهما: 
بالقطعي؛ فكمسائل العقائد الٍب كقع النزاع فيها بْب األمة من العلم ا٤بسمى بأصوؿ الدين؛ 
فإف أدلتو ٤با ترددت بْب القطع كالظن، تردد ىو بْب القطعي كالظِب بالضركرة، فوقع النزاع 

 .(ِ)فيو كعظم ا٣ببلؼ

لقسم الثالث الٍب كقعت كاسطة بْب القطعي كالظِب، كذلك كعد مسألة القدر من ا
 . (ّ)لوقوعها بْب طرفْب، ككل مسألة كقعت بْب طرفْب، فإف النزاع يتجو فيها إذل كل الطرفْب

كأكد الشاطيب كجود ا٣ببلؼ ُب مسائل نفي الصفات كإثباهتا، حيث يقوؿ: 
موصوؼ بأكصاؼ الكماؿ بإطبلؽ، "كأرباب النّْحىل كا٤بًلىل اتفقوا على أف البارم تعاذل 

كعلى أنو منزه عن النقائص بإطبلؽ، كاختلفوا ُب إضافة أمور إليو بناء على أهنا كماؿ، 
كعدـ إضافتها إليو بناء على أهنا نقائص، كُب عدـ إضافة أمور إليو بناء على أف عدـ 

كد أهنا من اإلضافة كماؿ، أك إضافتها بناء على أف اإلضافة إليو ىي الكماؿ" كىذا يو 
.  ا٤بسائل الٍب تقع بْب طرفْب: طرؼ مثبت كطرؼ ناؼو

كيكمل الشاطيب مثبتان القسم الثالث الذم ذكره الطوُب: "فكل ىذه ا٤بسائل إ٭با 
كقع ا٣ببلؼ فيها؛ ألهنا دائرة بْب طرفْب كاضحْب؛ فحصل اإلشكاؿ كالَبدد، كلعلك ال ٘بد 

                                                           

 .ِّٔ-ِّّ، صّج، الموافقاتالشاطيب،  (ُ)
 .ْٗ-ْٖ، صدرء القول القبيحالطوُب،  (ِ)
 .ُٗٔ، ص درء القول القبيحالطوُب،  (ّ)
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يات أك ُب النقليات، ال مبنيا على الظن كال على خبلفا كاقعا بْب العقبلء معتدا بو ُب العقل
 .(ُ)القطع؛ إال دائرا بْب طرفْب"

كبناء على ىذا، فإف من ا٣بطأ تكفّب كتفسيق من كقع ُب خبلؼ ُب مسائل ىي 
كاقعة ُب الوسط بْب القطع كبْب الظن، فإهنا تنسب لكل من الطرفْب لَبددىا بينهما، 

الٍب جاءت ُب كتاب ا كُب سنة  كالعلميةّب األخبلقية فالواجب التعامل مع ىؤالء با٤بعاي
 نبيو صلى ا عليو كسلم، كما كاف السلف الصاحل ير٠بونو صورة كاقعية.

  

                                                           

 َُِ، صٓ، جالموافقاتالشاطيب،  (ُ)
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 المبحث الثاني

 معايير القرآن الكريم في التعامل

إف القرآف الكرًن دستور حياة، ضمن للناس إمكانية التعايش مع بعضهم على 
قهم، كأفكارىم كعقائدىم، فمن أجل التعامل مع ا٤بخالفْب البد أف اختبلؼ ألواهنم كأعرا

، علميةتكوف ىناؾ معايّب نتعامل من خبل٥با مع ا٤بخالفْب. كقد كضع القرآف الكرًن معايّب 
للتعامل مع ا٤بخالف، فتارة يصرح ٗبعيار، كتارة يشّب دكف أف يصرح،  أخبلقيةكمعايّب 

 كالعلمية من خبلؿ مطلبْب: كسإٔبث ُب ىذه ا٤بعايّب األخبلقية

 في التعامل مع المخالف. علميةالمطلب األول: معايير 

 في التعامل مع المخالف. أخالقيةالمطلب الثاني: معايير 
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 األولالمطلب 

 معايير علمية في التعامل مع المخالف

 العلم.بالتحصن   (1
ا ﴿ :تعاذل إف آّادلة بغّب علم من أعظم ارمات، كّٔا تورد ا٤بهالك، قاؿ ٍَ كُْو إِجٍّ

ْن 
َ

ّقِ َوأ ًَ َواِْلَْْغَ ةَِغْيِ اْْلَ ْ ث ََ َواْْلِ ا َبَف ٌَ ا َو َٓ ْ ِ ٌِ َر  َٓ ا َك ٌَ اِخَض  َٔ َ اىَْف َم َرّّبِ َخرٍّ
ٔا لََعَ  ُ ْن َتُلٔل

َ
ِ ُشيَْفاًُا َوأ ِْل ةِّ ًْ ُحَنّ َ ا ل ٌَ  ِ ٔا ةِاَّللٍّ ُك ٔنَ تُْْشِ ٍُ ا ََّل َتْهيَ ٌَ  ِ )سورة ﴾ اَّللٍّ

 (.ّّاألعراؼ:

قاؿ ابن القيم: "فرتب ارمات أربع مراتب، كبدأ بأسهلها كىو الفواحش، ٍب ثُب  
ٗبا ىو أشد ٙبرٲبا منو كىو اإلٍب كالظلم، ٍب ثلث ٗبا ىو أعظم ٙبرٲبا منهما كىو الشرؾ بو 

فمرتبة القوؿ  ،(ُ)سبحانو، ٍب ربع ٗبا ىو أشد ٙبرٲبا من ذلك كلو كىو القوؿ عليو ببل علم"
 م، مرتبة عظيمة، كإٍب جسيم، ينبغي على من أراد ااكرة التحصن بالعلم.بغّب عل

َ ﴿كما ذـ ا تبارؾ كتعاذل من ٰباكر بغّب علم، قاؿ تعاذل: ٌَ ََ انلٍّاِس  ٌِ َو
ِِيٍ  ٌَّ ًدى َوََّل نَِخاٍب  ُْ ِ ةَِغْيِ ِنيٍْم َوََّل   (.ٖ)سورة ا٢بج: ﴾َُيَادُِل ِِف اَّللٍّ

ظيمة، كخطر على آّتمع. فالواجب على كل ٧باكر أف فا٢بوار بغّب علم آفة ع 
َٔن ﴿ٰباكر بعلم، أما ا٢بوار بغّب علم، فقد قاؿ ا تعاذل فيو ذامان صاحبو:  ًَ ُِتَاجَّ ِ فَي

 ًٌ ْ ي ًْ ةِِّ ِن ا ىَيَْس ىَُس ٍَ  (.ٔٔ)سورة آؿ عمراف: ذِي

  (ِ)قاؿ القرطيب: "ُب اآلية دليل على ا٤بنع من ا١بداؿ ٤بن ال علم لو" 

 فأكؿ مطلب لئلنساف قبل ا٢بوار أف يكوف ملمان ٗبوضوع ا٢بوار.

                                                           

 .ّٖ، صُ، جأعالم الموقعينابن القيم،  (ُ)
 .َُٖ، صْ، جالجامعالقرطيب،  (ِ)



72 
 

 البدء بالنقاط المشتركة، وتحديد مواضع االتفاق. (2
إف من أصوؿ ا٢بوار مع ا٤بخالفْب كسب ثقتهم، كإشعارىم باالتفاؽ معهم على 

ثبات األسس كاألصوؿ الثابتة، كىذا ىو منهج القرآف الكرًن ُب حواره مع ا٤بخالفْب، ففي إ
َْ ﴿ :ألوىيتو مثبلن قاؿ تعاذل ٌِ ََ ي ِ ًْ َواَّلٍّ ي َخيََلُس ِ ًُ اَّلٍّ ُس ا انلٍّاُس اْخُتُدوا َربٍّ َٓ حَّ

َ
يَا أ

 ًْ ُلَٔن  َرتْيُِس ًْ َتخٍّ اء  (21)ىََهيٍُّس َِ ِ اء ة ٍَ ً َوالصٍّ رَْض فَِراطا
َ
ًُ األ ي َجَهَو ىَُس ِ اَّلٍّ

 ََ ٌِ ْخَرَج ةِِّ 
َ
َفأ اء  ٌَ ء  ا ٍَ ََ الصٍّ ٌِ َُزَل 

َ
ً  َوأ َُدادا

َ
ِ أ ْ َّلِلّ ٔا ًْ فاََل ََتَْهيُ ِزْكاً ىٍُّس َراِت ر ٍَ اثلٍّ

ٔنَ  ٍُ ًْ َتْهيَ ُُخ
َ

 (. ِِ-ُِ)سورة البقرة: ﴾َوأ

تعلموف أنو خلقكم كالذين من قبلكم.  يقوؿ سيد قطب موضحان ىذا ا٤بنهج:" 
لو  كتعلموف أنو جعل لكم األرض فراشا كالسماء بناء كأنزؿ من السماء ماء. كأنو دل يكن

فذكر خلقو ، (ُ)شريك يساعد، كال ند يعارض. فالشرؾ بو بعد ىذا العلم تصرؼ ال يليق"
 ٥بم، ٍب خلقو للذين من قبلهم، كتدبّبه للكوف انطبلقا من إثبات الربوبية.

كما دلت السنة النبوية على أٮبية البدء بنقاط التوافق ُب ا٢بوار ،كما ُب ركاية عن 
..فجاء رجل من البادية فقاؿ: يا ٧بمد أتانا رسولك فزعم لنا .-رضي ا تعاذل عنو– أنس

أف ا أرسلك، قاؿ: "صدؽ" قاؿ: فمن خلق السماء؟ قاؿ: "ا" قاؿ: فمن خلق 
األرض؟ قاؿ: "ا" قاؿ: فمن نصب ىذه ا١بباؿ كجعل فيها ما جعل؟ قاؿ: ا. قاؿ: 

 ( ِ) أرسلك؟ قاؿ: "نعم"..."فبالذم خلق السماء كخلق األرض، كنصب ىذه ا١بباؿ: أأ

فاألعرايب بدأ ُب سؤالو بالنقاط ا٤بتفق عليها، ليصل إذل سؤالو األخّب عن صدؽ 
 رسالة ٧بمد صلى ا عليو كسلم. 

  

                                                           

 .ْٕ، صُ، جالظاللسيد قطب، ( ُ)
ٲباف، باب األٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلٲباف بإثبات قدر ا ، كتاب األصحيحوأخرجو مسلم ُب  (ِ)

 (.ُُ، رقم )ُْ، صُسبحانو كتعاذل، كبياف الدليل على التربم ٩بن ال يؤمن بالقدر كإغبلظ القوؿ ُب حقو، ج
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 األىم. بالحديث عن ( التدرج والبدء3

إف معرفة النقطة الٍب ينبغي أف ينطلق منها ااكر ُب حواره مع من ٰباكره، ٯبب أف 
ىي األىم ُب موضوع حواره، فاألكلوية دائمان ٯبب أف تكوف لؤلمر األىم، قاؿ تعاذل: تكوف 

هُ ﴿ َْ إََِلٍ َدْيُ ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ  (.ْٖ)سورة ىود:  ﴾اْخُتُدواْ اَّللٍّ

"إف رسل ا عليهم الصبلة كالسبلـ مع أقوامهم دل يكونوا يبدؤكف دعوهتم  
 (ُ)نا أك ٫بو ذلك من األمور.."ألقوامهم با٢بديث عن ٙبرًن السكر، أك الز 

 فمعرفة النقطة الٍب يبدأ ّٔا ااكر تضمن لو حوارا ناجحا كفعاال مع من ٰباكره. 

كُب سّبة ا٤بصطفى عليو الصبلة كالسبلـ نرل ىذا ا٤بنهج، كىو يوصي بو أصحابو 
إذل  -ورضي ا عن-فحينما أراد أف يبعث معاذ بن جبل  -عليهم تعاذل رضواف ا-الكراـ 

اليمن قاؿ لو: "إنك ستأٌب قومان أىل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إذل أف يشهدكا أف ال إلو 
إال ا كأف ٧بمدان رسوؿ ا، فإف ىم أطاعوا لك بذلك، فأخربىم أف ا قد فرض عليهم 
ٟبس صلوات ُب كل يـو كليلة، فإف ىم أطاعوا لك بذلك فأخربىم أف ا قد فرض عليهم 

تؤخذ من أغنيائهم، فَبد على فقرائهم، فإف ىم أطاعوا لك بذلك فإياؾ ككرائم صدقة 
؛ فإنو ليس بينها كبْب ا حجاب"   (ِ)أموا٥بم، كاتق دعوة ا٤بظلـو

كفيو انطلق من أىم أركاف اإلسبلـ كىو الشهادتاف، ٍب تدرج إذل أف قرر ٝبيع 
 األركاف، فالبدء باألىم طريق ٪باح ا٢بوار.

  

                                                           

 .ِِٕ،  صاألمر بالمعروف والنهي عن المنكرانظر : خالد عثماف السبت،  (ُ)
، كتاب الزكاة، كباب أخذ الصدقة من األغنياء كترد ُب الفقراء حيث كانوا، صحيحوم ُب أخرجو اإلماـ البخار  (ِ)
 (.ُِْٓ، رقم )ْْٓ، صِج
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 .والحجة والبرىان الدليللرأي بدعم ا( 4

إف الكبلـ ببل دليل ال قيمة لو، كىو راجع إذل عدـ صدؽ ا٤بدعي، قاؿ تعاذل على 
ًْ َغادِرِيَ ﴿لساف نبيو صلى ا عليو كسلم للكفار:  ًْ إِن ُنُِخ اَُُس َْ ٔا ةُْر ُ اح َْ  ﴾ كُْو 

ية على أف ا٤بدعي قاؿ الرازم: "دلت اآل، بطلب الربىاف ( فربط الصدؽُُُ)سورة البقرة:
 (ُ)سواء ادعى نفيا أك إثباتا، فبل بد لو من الدليل كالربىاف"

فبل يقبل كبلـ ا٤بدعي نفيان أك إثباتان إال بالدليل، كينبغي على ااكر أف يكوف 
نقل البقاعي قائبل: "قالوا: كىذا أىدـ شيء ، ل ُب حواره ال مقلدان ببل دليلصاحب دلي

 .(ِ)على أف كل قوؿ ال برىاف عليو باطل" ٤بذىب ا٤بقلدين، كدليل

فا٤بعيار لقبوؿ القوؿ أك رده، كجود الدليل من عدمو. قاؿ تعاذل آمرا نبيو صلى ا 
ًْ َغادِرِيَ ﴿عليو كسلم ٗبطالبة الكفار بالدليل:  ًْ إِن ُنُِخ اَُُس َْ ٔا ةُْر ُ اح َْ )سورة  ﴾كُْو 

 (.ُُُالبقرة:

َذا ذِْنُر ﴿اؿ تعاذل: كقد تكرر ذلك ُب القرآف الكرًن، كق َْ  ًْ اَُُس َْ ٔا ةُْر ُ اح َْ كُْو 
تَِّْل  َ َر ٌَ ِِعَ َوذِْنُر  ٌٍّ  َ (، فطلب الدليل للتأكد من صحة ما ِْ)سورة األنبياء: ﴾ٌَ

  ااكر.  ويذىب إلى

 .في أقوال المخالفين ( التثبت5

ؿ إف التأين كالتثبت ىو ا٤بنهج السليم، كالطريق القوًن، كي تكوف ا٤بناقشة حو 
موضوع متحقق الوقوع، كقضية ثابتة صحيحة، كىو الذم كصى بو ا٤بوذل عز كجل عند 

ٔا ﴿كركد األنباء، قاؿ ا تعاذل:  ُِ ٌق ةِنََتٍإ َذَخبَيٍّ ًْ فاِش ٔا إِْن جاَءُز ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلٍّ َٓ حَّ
َ

يا أ
يَ  ٌِ ًْ ُادِ ٔا لََع ٌا َذَهيُْخ ٔا كٌَْٔاً ِِبَٓاىٍَث َذُخْػتُِد ْن حُِػيُت

َ
 (.ٔا٢بجرات:سورة ) ﴾أ

                                                           

 .ٗٓٓ، صالتفسير الكبيرالفخر الرازم،  (ُ)
 .ِِِ، صُ، جنظم الدررالبقاعي،  (ِ)
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: "من الغلط الفاحش -رٞبو ا تعاذل-قاؿ العبلمة الشيخ عبدالرٞبن السعدم  
ا٣بىًطر؛ قبوؿ قوؿ الناس بعًضهم ُب بعض، ٍب يبِب عليو السامع حيبِّا كبغضنا، كمدحنا 

تو كذمنا،...فالواجب على العاقل التثبت كالتحرز كعدـ التسرٌع، كّٔذا ييعرؼ دين العبد كرزان
 . (ُ)كعقلو"

فالتأين نعمة من ا تعاذل ال يتصف بو إال ا٤بوفق، أما العجلة كا٢بكم السريع دكف 
أىفَّ النَّيبٌ صلى ا عليو  -رًضي اللَّوي عىٍنوي -تثبت من أعماؿ الشياطْب، فعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو 

 :  .  (ِ)«لشٍَّيطىاًف التَّأىينّْ ًمنى اللًَّو، كىاٍلعىجىلىةي ًمنى ا» كسلم قىاؿى

ا خفَّةه كطيشه كحدَّةه ُب العبد -رٞبو ا-قاؿ ابن القيم  : )العىجىلىة ًمن الشَّيطاف؛ فإهنَّ
 (ّ)ٛبنعو ًمن التَّثبُّت، كالوقار كا٢بًٍلم"

 فالذم ينبغي على ا٤بسلم أف يتأىن كال يتعجل، كيتذكر دائمان أف التأين من ا. 

"قاؿ بعض ا٢بكماء: إياؾ كالعجلة، فإٌف العرب كانت قاؿ أبو إسحاؽ القّبكاين: 
ـٌ الندامة؛ ألٌف صاحبها يقوؿ قبل أف يعلم...كلن يصحب ىذه الصفة أحد إاٌل  تكٌنيها أ

 .(ْ)صحب الندامة، كاعتزؿ السبلمة"

 .لتقريب صورة المسألة ( ضرب األمثلة6

قريبان للصورة، كتضييقا إف من الوسائل ا٤بعينة ُب ا٢بوار مع ا٤بخالفْب، ضرب األمثلة ت
ُرونَ ﴿:للخبلؼ، قاؿ تعاذل ًْ َحَخَفَهّ ُٓ اِس ىََهيَّ َِّ ا لِي َٓ ُب ُو َُْْضِ ـٰ َر ٌْ ْ )سورة  ﴾َوحِيَْم ٱَّل

( يقوؿ اإلماـ األلوسي: "فلضرب ا٤بثل شأف ال ٱبفى، كنور ال يطفى، يرفع ُِا٢بشر:
ا٤بتخيل ُب معرض اليقْب،  األستار عن كجوه ا٢بقائق، كٲبيط اللثاـ عن ٧بيا الدقائق، كيربز

                                                           

 .ِّٓ، صالرياض الناضرةالسعدم،  (ُ)
( حسنو ُِْٗ، رقم )ُِٖ، صْاب التثبت ُب ا٢بكم، ج، كتاب آداب القاضي، بسننوأخرجو البيهقي ُب  (ِ)

 .َْْ، صْاأللباين ُب السلسلة الصحيحة، ج
 .ِٖٓ، صالروحابن القيم،  (ّ)
 . ِٕٓ، صِ، جزىر اآلدابالقّبكاين،  (ْ)
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فبضرب األمثلة تصبح الصورة كاضحة جلية، ُب قدرة  (ُ)كٯبعل الغائب كأنو شاىد"
 ا٤بخالف معرفة ما يقصده ااكر لو.

لتعامل مع الغّب، كُب ا قدكة ُبكما أف أحاديث الرسوؿ صلى ا عليو كسلم تعد 
 »للتعامل، قاؿ صلى ا عليو كسلم: أسلوبو صلى ا عليو سلم، ما ٲبكن أف يكوف معيارا 

لىٍت تىكىفَّأي  ا الرّْيحي كىفىأىتٍػهىا، فىًإذىا اٍعتىدى ثىًل ا٣بىامىًة ًمنى الزَّرًٍع، ًمٍن حىٍيثي أىتػىتػٍهى ٍؤًمًن كىمى
ي
 مىثىلي ا٤ب

ا اللَّوي ًإذى   .(ِ)«ا شىاءى بًاٍلبىبلىًء، كىالفىاًجري كىاألىٍرزىًة، صىمَّاءى ميٍعتىًدلىةن، حىٌبَّ يػىٍقًصمىهى

ل الفاجر ل ا٤بؤمن با٣بامة، كمثٌ رب الرسوؿ الكرًن با٤بؤمن كالفاجر ا٤بثل، فمثٌ ضف 
 باألرزة، كذلك تقريبان لؤلفهاـ، كتأنيسان للجناف.    

 .المخالف حال ( مراعاة مقتضى7

أمر القرآف الكرًن بالدعوة إليو، كأف ييراعى حاؿ ا٤بخاطب ُب ذلك، قاؿ تعاذل: 
ثِ اْدُع إىَل ﴿ َِ ِْٔنَلثِ اىْـَدَص ٍَ ثِ َواىْـ ٍَ َم ةِاىْـِدْه ِّ  (.ُِٓ)سورة النحل:  ﴾ َشبِيِو َرب

قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم: "با٢بكمة؛ أم: كل أحد على حسب حالو  
 فمراعاة مقتضى حاؿ ا٤بخاطب، منهج كصى بو القرآف الكرًن. (ّ)كفػىٍهًمو، كقولو كانقياده"

فطن إذل ٝبيع أحواؿ من ٰباكره، فقد كاف ا٤بصطفى صلى أف يت ةإف من فقو ااكر   
 -رضي ا عنو-ا قاؿ ألسامة ا عليو كسلم يراعي مستول تدين من ٰباكره، كذلك عندم

: ال »ما قتل األعرايب بعد أف قاؿ األعرايب: ال إلو إال ا: عند يىا أيسىامىةي! أىقػىتػىٍلتىوي بػىٍعدى مىا قىاؿى
كككرىا عليو ثبلثان...حٌب قاؿ: فما زاؿ يكررىا حٌب ٛبنيت أين دل أكن  (ْ)«إًلىوى ًإال ا؟

                                                           

 .ُّٔ، صُ، جروح المعانياأللوسي،  (ُ)
 ا١بزء كالصفحة.، كتاب ا٤برضى، باب ما جاء ُب كفارة ا٤برض،  صحيحوأخرجو البخارم ُب  (ِ)
 .ِْٓ، ا١بزء، صتفسير الكريمالسعدم،  (ّ)
، َُٓ، كتاب اإلٲباف، باب ٙبرًن قتل الكافر بعد أف قاؿ ال إلو إال ا، ا١بزء، صصحيحوأخرجو مسلم ُب  (ْ)

 (.ِٕٕرقم )
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، فعلم النيب مستول تدين أسامة  أف ذلك ال يرده ك  -رضي ا عنو-أسلمت قبل ذلك اليـو
 عن دينو.

كما راعي النيب صلى ا عليو كسلم ديانة ا٤بخاطب، كإف كانوا ٨بالفْب لنا ُب 
و كسلم يعلم صفات اليهود من نسبة القبائح إذل ا، كتكذيب الديانة فهو صلى ا علي

من ديدهنم، فيخاطبهم ٗبا يناسبهم، فنجد النيب صلى ا عليو  أصبحرسلو، كالكذب الذم 
اي أىٍكربى خىرًبىٍت »كسلم لػمَّا دخل خيرب غازيان، ككاف أىلها يهودان قاؿ لػمَّا رآىم: 

... ٍيبػىري  ، تنزيو ؛ لعلمو أهنم ينسبوف إليو القبائح.فقولو ا أكرب (ُ)«خى

كما راعي صلى ا عليو كسلم بيئة ا٤بخاطب، فنجده تارة يضرب ا٤بثل باإلبل 
عندما يكوف ا٤بخاطب أعرابيا، ككذلك عندما صٌور حدكد العبد ُب ا٢ببلؿ كا٢براـ كما 

كد ا أمران با٤بعركؼ، بينهما من ا٤بشتبهات بصورة الراعي مع ا٢بمى، كصور القائم على حد
كهنيان عن ا٤بنكر، كالواقع فيها بصورة قـو ُب سفينة ُب البحر، فكاف النيب صلى ا عليو 

 كسلم ييراعي بيئة ا٤بخاطب؛ ليكوف أقرب إذل الفهم. 

،كما ُب رسائلو للمخالفكما أنو صلى ا عليو كسلم راعى ا٤بكانة السياسية 
ًمٍن ٧بيىمَّدو عىٍبًد اً »:قاؿ وؾ كالرؤساء، ففي رسالتو إذل ىرقلصلى ا عليو كسلم إذل ا٤بل
ًمٍن ٧بيىمَّدو عىٍبًد اً كىرىسيولًًو، »، كُب رسالتو إذل ا٤بقوقس قاؿ: «كىرىسيولًًو، ًإذلى ًىرىٍقلى عىًظيًم الرُّكـً 

طاب مع ىؤالء ّٔذا ، فمقتضى ا٤بكانة السياسية أف يكوف ا٣ب«ًإذلى الٍػميقىوًقًس عىًظيًم الًقٍبطً 
 األسلوب. 

  

                                                           

 (.ِّٔٗ، رقم )ُّٗٓ، صْ، كتاب ا٤بغازم، باب غزكة خيرب، جصحيحوأخرجو البخارم ُب  (ُ)
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 الثانيالمطلب 

 ر أخالقية في التعامل مع المخالفمعايي

إف األخبلؽ ا٢بسنة ُب التعامل مع ا٤بخالف ىي السبيل إذل الوصوؿ للهدؼ 
ا٤بنشود من ااكرة، فبلبد ٤بن يتحاكر مع غّبه أف يتحلى باألخبلؽ الفاضلة، فإف ّٔا 

ا٤بخالف ثانيا، كقد كصف ا تعاذل نبيو صلى ا عليو يكسب ااكرة أكال، كيكسب 
ٍَّم ىََهََّل ُخيٍُق َنِليمٍ ﴿:كسلم با٣بلق العظيم، قاؿ تعاذل  (.ْ)سورة القلم: ﴾ِإَوُ

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا: "كأما ا٣بلق العظيم الذم كصف ا بو  
ما أمر ا بو مطلقا... كحقيقتو  ٧بمدا صلى ا عليو كسلم، فهو الدين ا١بامع ١بميع

 . (ُ)ا٤ببادرة إذل امتثاؿ ما ٰببو ا تعاذل، بطيب نفس كانشراح صدر"

كلقد تكفل القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة، بوضع معايّب أخبلقية للتعامل مع  
يات كل ٨بالف، سواء كاف ٨بالفا ُب االعتقاد أك ُب العمل أك ُب العرؽ، كلكل من تتبع آ

القرآف الكرًن أف ٯبد بْب ثناياىا تصرٰبا أك تلميحا ٖبلق فاضل، كمعايّب للتعامل مع الناس. 
كسأذكر ُب ىذه الصفحات بعض ا٤بعايّب األخبلقية ا٤بستمدة من القرآف الكرًن كالسنة 

 النبوية، كالٍب أكدىا السلف الصاحل من أجل التعامل األمثل مع كل ٨بالف منها:

 صالح النية. (1
ف أكؿ ما ينبغي على ا٤بسلم إصبلحو ىو النية، فيجب أف تكوف النية صادقة ُب إ

طلب ا٢بق؛ حٌب نستطيع التعايش مع اآلخرين، فما كاف أساسو النية الصادقة الصا٢بة،  
كاف مصّبه النجاح كالتوفيق، فابتغاء مرضاة ا تعاذل ُب كل حركاتنا كسكناتنا، مطلب 

ِ فََصَْٔف ﴿أكؿ، كىدؼ سامي، قاؿ تعاذل: َْ َحْفَهْو َذلَِم اةْخَِغاَء َمرَْؽات اَّللٍّ ٌَ َو
ا ًٍ ْجًرا َنِلي

َ
 (.ُُْ)سورة النساء: ﴾ُُْؤتِيِّ أ

                                                           

 .ٖٓٔ، صَُ، جمجموع الفتاوىمية، ابن تي (ُ)
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قاؿ السعدم: "فلهذا ينبغي للعبد أف يقصد كجو ا تعاذل، كٱبلص العمل  ُب   
 (ُ)كل كقت، كُب كل جزء من أجزاء ا٣بّب، ليحصل لو بذلك األجر العظيم، "

اف النية الصا٢بة بكل أعمالنا كتعامبلتنا، سبيل التوفيق كالوصوؿ إذل ا٥بدؼ فاقَب  
 ا٤بنشود.  

كما أكد الرسوؿ الكرًن أف كل عمل مقركف بنية صاحبو، كذلك فيما يركيو عيمرى 
 لا األعماؿي بالنيَّة، كإ٭با لكإ٭بَّ »بًن ا٣بطَّاب قاؿ: قاؿ رسوؿي ا صلَّى ا عليو كسلَّم: 

ما نول، فمىن كانت ىجرتيو إذل دينيا ييصيبها، أك امرأةو يىنًكحها، فهجرتيو إذل ما ىاجر امرئو 
، كىذا دليل على أف من كاف حواره من أجل إظهار ا٢بق، كاف لو ذلك كظهر (ِ)«إليو

 ا٢بق، كأف من كاف حواره اتباعا ٥بول، دل يصل إذل ا٢بق أبدا.
 العدل رغم الخالف.  (2

رًن ا٤بؤمنْب باإلنصاؼ مع الناس، ألنو األقرب للتقول، كأف ال أكصى القرآف الك
ٔا ﴿تأخذىم العزة باإلٍب فيحيفوا على ٨بالفيهم، قاؿ تعاؿ:  ُ ٔا ُنُٔ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلٍّ َٓ حَّ

َ
يَا أ

ٔا  ُ َّلٍّ َتْهِدل
َ

ٰ أ ٍم لََعَ ْٔ آُن كَ َِ ًْ َط ُس ٍِّ ٌَ ِْلْصِؿ  َوََّل ََيْرِ َداَء ةِاى َٓ ِ ُط َي َّلِلٍّ ٌِ ا ٍّٔ اْنِدلُٔا  كَ
ئُنَ  ٍَ ا َتْه ٍَ ِ َ َختٌِي ة َ  إِنٍّ اَّللٍّ ٔا اَّللٍّ ُل ٰى َواتٍّ َٔ ْل كَْرُب لِيخٍّ

َ
َٔ أ  (.ٖ)سورة ا٤بائدة: ﴾ُْ

ًْ  َوََّل ﴿قاؿ ابن كثّب: "كقولو :   ُس ٍِّ ٌَ آنُ  ََيْرِ َِ مٍ  َط ْٔ ٰ  كَ َّلٍّ  لََعَ
َ

ٔا أ ُ أم  ﴾َتْهِدل
عملوا العدؿ ُب كل أحد، صديقا  : ال ٰبملنكم بغض قـو على ترؾ العدؿ فيهم، بل است

 (ّ)كاف أك عدكا"
فا٤بسلم يضع معيار العدؿ نصب عينيو، تقول ، كطلبا للحق، كٯبب أال ٙبملو 

  عداكة الشخص على أف يرد رأيو إف كاف صوابان.

                                                           

 . َِِ، صتيسير الكريم( السعدم، (ُ
، كتاب بدء الوحي، باب كيف كاف بدء الوحي إذل رسوؿ ا صلى ا عليو صحيحوأخرجو البخارم ُب ( (ِ

 (.ُ، رقم )ّ، صُكسلم، ج
 .ِٔ، صّ، جتفسير القرآن العظيمابن كثّب،  (ّ)
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فيجب على ا٤بسلم أال ٰبيف على أحد حٌب كلو كاف ٨بالفا لو ُب فكرة، أك مبدأ 
رضي ا تعاذل -ا ما نأخذه من فعل أـ ا٤بؤمنْب عائشة أك موقف حصل يبنهما، كىذ

كذلك كما جاء عن ىشاـ عن أبيو، قاؿ: ذىبت أسب حسانا  عند  -عنها كعن أبيها
فما فعلت  (ُ)عائشة، فقالت: ال تسبو؛ فإنو كاف ينافح عن رسوؿ ا صلى ا عليو"

ت رضي ا عنو، كالثناء بن ثاب فعاذل عنها، من رفضها أف ييسب حساعائشة رضي ا ت
عليو بأنو كاف يدافع عن النيب صلى ا عليو كسلم، مع أنو ٩بن تكلم ُب اإلفك، دل ٲبنعها 

 ذلك من العدؿ كاإلنصاؼ معو كقوؿ ا٢بق.  
 التواضع وعدم التكبر. (3

إف التواضع خيلق فاضل، كدليل فارؽ على الثقة بالنفس، فا٤بسلم متواضع ُب 
غّب أف ينزؿ إذل ا٤بذلة، كال يرتفع إذل الكرب، فهو خيلق بْب ٧بظورين،  تعاملو مع غّبه، من

ًْ قاؿ تعاذل: ُٓ َ ِ نِلَْج ل ََ اَّللٍّ ٍث ٌِ ا رَْْحَ ٍَ ِ  (.ُٗٓ)سورة آؿ عمراف: ﴾...فَت
أم: برٞبة ا لك كألصحابك، منَّ ا عليك أف ألنت ٥بم  قاؿ السعدم:" 

حسنت ٥بم خلقك، فاجتمعوا عليك جانبك، كخفضت ٥بم جناحك، كترققت عليهم، ك 
ا﴿كأحبوؾ، كامتثلوا أمرؾ  ْٔ ُنَِْج َذلًّ َ أم:  ﴾َغيِيَق اىَْليْبِ ﴿أم: سيئ ا٣بلق  ﴾َول

لَِم ﴿قاسيو،  ْٔ َْ َخ ٌِ ٔا   ( ِ)"﴾َّلجَْفؾَّ

 و تنفر الناس.فالتواضع كحسن ا٣بلق ٯبذب الناس من حولك، كمن عكسً   
رقة ما جاء عن رسوؿ ا صلى ا عليو كيؤكد ىذا ا٣بلق الفاضل، كىذه ا٤بيزة الفا

مىا »عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿ :  -رىضٌي ا عنوي -كسلم فيما ركاه أىبو ىيرىيٍػرىةى 
ا ًبعىٍفوو ًإالَّ ًعزِّا، كىمىا تػىوىاضىعى أىحى  ، كىمىا زىادى اللَّوي عىٍبدن قىةه ًمٍن مىاؿو ده لًلًَّو ًإالَّ رىفػىعىوي نػىقىصىٍت صىدى

                                                           

، ُِٗٗ، صّب ا٤بناقب، باب من أحب أف ال يسب نسبو، ج، كتاصحيحوأخرجو البخارم ُب  (ُ)
 (.  ّّّٖرقم)
 .ُْٓ، صتيسير الكريمالسعدم،  (ِ)
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كفيو ىذا ا٢بديث دليل على أف التواضع بْب نقصاف كزيادة كىو الوسط، فبعد أف  (ُ)«اللَّوي 
قىةه...." قاؿ: ا" جاء بعد الزيادة كالنقصاف التواضع فقاؿ:" مىا نػىقىصىٍت صىدى  كىمىا زىادى اللَّوي عىٍبدن

و الوسط بغّب زيادة كال نقصاف، كىذا ما ٯبب كىمىا تػىوىاضىعى أىحىده" فدؿ على أف التواضع ى
 أف نسلكو ُب تعاملنا مع من ٱبالفنا أف نتواضع معهم من غّب كرب كال مذلة.

 الحلم في التعامل  (4
إف ٦باىدة النفس كضبطها، ىو السبيل للتعامل مع ا٤بخالفْب بعيدان عن ا٥بول 

ََ ﴿تعاذل: كاتباع رغبات النفس، كأدكات ضبطها عديدة منها الصرب، قاؿ  ي ِ ا اَّلٍّ َٓ حَّ
َ

يَا أ
 ََ اةِرِي َم الػٍّ ٌَ  َ الةِ إِنٍّ اَّللٍّ َْبِ َوالػٍّ ٔا ةِالػٍّ ُِ ٔا اْشَخهِي ُِ ٌَ  (.ُّٓ)سورة البقرة: ﴾آ

قاؿ أبو زىرة: "يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب كالصبلة: استعينوا ُب أموركم،  
عداد العدة للقاء عدككم، فمجاىدة كُب استجابة أكامر ربكم، كاألخذ بأحكاـ دينكم كإ
. فالصرب سبيل بالتزامو نتوصل إذل (ِ)النفس مقدمة على جهاد العدك، بل ىي عدتو كقوتو"

 ضبط النفس، كالتعامل مع ا٤بخالف ٕبيادية كموضوعية.
إف ا٢بلم كاألناة ٯبب على من أراد أف يتعامل مع اآلخرين من ٨بالفيو التحلي 

الفيو كعلى تعاملهم كإف كاف غّب مقتنع ّٔا، كأف تكوف األناة ّٔما، فيصرب على آراء ٨ب
رضي -خيلقوي، كالصرب ديدنو، كقد دلت السنة على أٮبية ىذا ا٣بيلق، فيما يركيو ابن عباس 

إف فيك »كسلم ألشج عبد القيس:  عليوقاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا  -ا عنهما
قبل أف يكسب ا٤بخالف بصربه، فإنو يكوف قد ، ف(ّ)«خصلتْب ٰببهما ا: ا٢بلم كاألناة

بها ا٤بوذل جل جبللو. ٖبصاؿٙبلى   ٰبي
  

                                                           

، برقم َُٕٓ، كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب استحباب العفو كالتواضع، ا١بزء، صصحيحوأخرجو مسلم ُب  (ُ)
(ِٔٓٗ.) 

 .ْٕٔ، صُ، جزىرة التفاسيرأبو زىرة،  (ِ)
، باب األمر باإلٲباف با كرسولو صلى ا عليو كسلم كشرائع الدين كالدعاء إليو صحيحو أخرجو مسلم ُب (ّ)

 (.ُُٕ، رقم )ِٖكالسؤاؿ عنو كحفظو كتبليغو من دل يبلغو، ا١بزء، ص
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 الرحمة بالمخالفين. (5
ا ﴿:بعث ا تعاذل الرسوؿ صلى ا علو كسلم رٞبة للعا٤بْب، قاؿ تعاذل ٌَ َو

يَ  ٍِ َ ًث لِيَْهال اَك إَِّل رَْْحَ َِ ْ رَْشي
َ

وؿ (. فإذا علمنا أف بعثة الرسَُٕ)سورة األنبياء: ﴾أ
رٞبة من ا لعبادة، فيجب أف تكوف ٧باكرتنا ٤بن ٱبالف رٞبة بو من ا٣بسراف، كىذا ىو 

ََ ﴿ ؛ قاؿ تعاذل:-رضوف ا عليهم أٝبعْب-خيلق الصحابة  ِي ِ َواَّلٍّ ٌد رٍُّشُٔل اَّللٍّ ٍٍّ َ ُمَّ
ًها ُشجٍّ  ًْ ُرنٍّ ُْ ًْ حََرا ُٓ َِ ْ اُء ةَي ِ رَُْحَ ر ا اُء لََعَ اىُْهفٍّ ِطدٍّ

َ
ُّ أ َه ٌَ ََ ِ ٌّ ًدا يَبَْخُغَٔن فَْؾاًل 

اًُا َٔ رِْؽ ِ َو  (.ِٗ)سورة الفتح: ﴾اَّللٍّ
ًْ ﴿ قاؿ السعدم:"  ُٓ َِ ْ اُء ةَي أم: متحابوف مَباٞبوف متعاطفوف،   ﴾رَُْحَ

 (ُ)كا١بسد الواحد، ٰبب أحدىم ألخيو ما ٰبب لنفسو، ىذه معاملتهم مع ا٣بلق..."
ة كالشفة، كأف القصد إقناعو، فا٤بخالف إف استشعر من خبلؿ ٧باكرتنا لو الرٞب 

 ال االنتصار للنفس؛ فيسكوف أقرب إذل قبوؿ ا٢بق. 
كقد ريكيت عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أحاديث كثّبة ُب فضل رٞبة 

كأىلي ا١بنًة ثبلثة: ذك »الناس كالشفقة عليهم، كمن ذلك قولو عليو الصبلة كالسبلـ: 
كرجله رحيمه رقيقي القلًب لكل ذم قيرىبى كميسًلم، سيلطافو ميقًسطه ميتصدّْؽه ميوفَّق، 

.  فالرحيم بكل مسلم كلو كاف ٨بالفان ُب بعض اآلراء من (ِ)«كعفيفه ميتعفّْفه ذك ًعياؿ
؛ (ّ)«ال يرحىمي اي من ال يرحىمي الناس: »-عليو الصبلة كالسبلـ –أىل ا١بنة، كقاؿ 

 العلم. ال من كاسع فارحم ا٣بلق يرٞبك رب ا٣بلق، كال تكوف الرٞبة إ
 .(ْ)قاؿ ابن القيم رٞبو ا: "كىكذا الرجلي كلما اتَّسعى علميو اتَّسىعىت رٞبتيو"

                                                           

 .ٕٓٗ، ا١بزء، صتيسير الكريمالسعدم،  (ُ)
ا أىل ا١بنة كأىل النار، ، كتاب ا١بنة، باب الصفات الٍب يعرؼ ّٔا ُب الدنيصحيحوأخرجو مسلم ُب  (ِ)
 (.َِٕٕ، رقم)ُُٕٔص
، كتاب التوحيد، باب قوؿ ا تبارؾ كتعاذل ؽ أدعوا ا أك أدعوا الرٞبن أياما، صحيحوُب  أخرجو البخارم (ّ)
 (.ُْٗٔ، رقم )ِٖٔٔ، صٔج

 .ُّٕ، صِ، جإغاثة اللهفانابن القيم،  (ْ)
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 .الحقالعزة والثبات في   (6
إف سالك طريق ا٢بق ينبغي عليو أف يتصف بالعزة؛ ألنو على طريق العزة، قاؿ 

َِِي وَ ﴿تعاذل:  ٌِ ْؤ ٍُ ْ ِ َولِي ُ َولِرَُشَِٔل ة ِ اىْهِزٍّ ٔنَ َوَّلِلٍّ ٍُ افِلَِي َّل َحْهيَ َِ ٍُ ْ ٍَّ ال  ﴾ىَِس
( فا ىو ا٢بق كىو مصدر العزة، كقد كصف ا٤بؤمنْب بالعزة، فيجب ٖ)سورة ا٤بنافقوف:

عليهم االتصاؼ ّٔا إف أرادكا الفبلح ُب ٝبيع تعامبلهتم، كالسبيل إذل التحصن بالعزة 
َْ ًَّكَن يُرِيُد اىْهِ ﴿طاعة رب العزة كا١ببلؿ، قاؿ تعاذل: ً إََِلِّْ ٌَ ةُ ََجِيها ِ اىْهِزٍّ ةَ فَيِيٍّّ زٍّ

 ُّ اىُِح يَرَْذُه ُو الػٍّ ٍَ ّيُِب َواىَْه ًُ اىفٍّ ِ  (.َُ)سورة فاطر: ﴾يَْػَهُد اىََْك
يقوؿ مصطفى ا٤براغي:" من كاف يود أف يكوف عزيزان ُب الدنيا كاآلخرة، فليلـز  

 . (ُ)ٝبيعان" طاعة ا تعاذل، فإف ّٔا تناؿ العزة؛ إذ  العزة فيهما
ك٩با يدؿ على كجوب الثبات على ا٢بق، ما ركم عن عقيل بن أيب طالب قاؿ: 
جاءت قريش إذل أيب طالب فقالوا: إف ابن أخيك ىذا قد آذانا ُب نادينا كمسجدنا، 
 فاهنو عنا، فقاؿ: يا عقيل، انطلق فأتِب ٗبحمد، فاستخرجتو من كنس، أك قاؿ: خنس،

أتاىم قاؿ: إف بِب عمك ىؤالء زعموا أنك تؤذيهم ُب ناديهم  فجاء بو ُب الظهّبة، فلما
كمسجدىم، فانتو عن أذاىم. فحلَّق رسوؿ ا ببصره إذل السماء فقاؿ: "تركف ىذه 
الشمس؟" قالوا: نعم، قاؿ: "فما أنا بأقدر أف أدع ذلك منكم، على أف تشعلوا منو 

 . (ِ)جعوا راشدينبشعلة" فقاؿ أبو طالب: كا ما كذب ابن أخي قط، فار 
كقاؿ شيخ اإلسبلـ  فالثبات على ا٢بق دليل قوتو كظهوره، كأف صاحبو معتز بو.

رٞبو ا: "كأما أىل السنة كا٢بديث، فما يعلم أحد من علمائهم كال صاحل عامتهم 

                                                           

 .  ُُِ، صِِ، جتفسير المراغيمصطفى ا٤براغي،  (ُ)
، كتاب السّب كا٤بغازم، باب ما آذل ا٤بشركوف بو النيب صلى ا عليو كسلم المطالب العاليةذكره ابن حجر ُب  (ِ)

: ركاه أبو يعلى باختصار يسّب من أكلو، المجمع(. كقاؿ ا٥بيثمي ُب ِِْٕ، رقم)ُِٓ، صُٕكثباتو على أمره، ج
 .ٖ، صٔكرجاؿ أيب يعلى رجاؿ الصحيح، ج
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رجع قط عن قولو، كاعتقاده، بل ىم أعظم الناس صربان على ذلك كإف امتحنوا بأنواع 
 .(ُ)نواع الفًب"ان، كفتنوا بأ

 . واالنتباه وعدم المقاطعةحسن االستماع   (7
إف حسن االستماع إذل ا٤بخالف، كمعرفة رأيو كدليلو، من اآلداب الٍب ينبغي 
للمحاكر التحلي ّٔا، كقد زجر القرآف كل نافر عن االستماع، كعن اإلنصات للنصح 

رِْض ﴿كاإلرشاد، فقاؿ سبحانو: 
َ
وا ِِف اأْل ًْ يَِصُي فَيَ

َ
ًْ كُئٌُب َحْهلِئَُن  أ ُٓ َ َذَخُهَٔن ل

ا َٓ ِ ُهَٔن ة ٍَ ْو آَذاٌن يَْص
َ

ا أ َٓ ِ ، كذلك ألنو  ال ٲبكن التأثر ككعي ما ييقاؿ إال ﴾ة
ًْ ﴿باإلنصات، قاؿ تعاذل: َىَهيَُّس ٔا  ُِْػُخ

َ
ٔا ََلُ َوأ ُه ٍِ ِإَوَذا كُرَِئ اىُْلْرآُن فَاْشَخ

ٔنَ  ََ ﴿ من قائل:، كما بشر ا ا٤بستمعْب فقاؿ عز ﴾حُرَْْحُ ي ِ ْ ِنَتادِ اََّلّ فَبَِْشّ
 ُّ َِ ْخَص

َ
َل َذَيتَّتُِهَٔن أ ْٔ ُهَٔن اىَْل ٍِ ، فاالستماع كاإلنصات ىو الوسيلة إذل غاية ﴾يَْصَخ

 كىي الوصوؿ إذل ا٢بق.
شرط ا٥بدكء  -ىو حسن االستماع-كقد ذكر بعض ا٤بفسرين أف اإلنصات 
 حَباـ ا٤بخالف.كا٣بشوع كاالنتباه، كأنو أسهل طريقة لكسب كد كا

قاؿ عطاء بن أىب رباح: )إف الرجل ليحدثِب با٢بديث فأنصت لو كأين دل  
، من خيلق  أ٠بعو، كقد ٠بعتو قبل أف يولد(، فهذا اإلنصات كإف كاف لشيء معلـو

 الصحابة رضوف ا عليهم أٝبعْب.
إف أقواؿ السلف ُب أٮبية حسن االستماع كثّبة، كمنها ما جاء عن ا٢بسن 

إذا جالست فكن على أف تسمع أحرص منك على أف تقوؿ، كتعلم حسن  "قاؿ: 
، فيدلنا ذلك على (ِ)االستماع، كما تعلم حسن القوؿ، كال تقطع على أحد حديثو"

 أٮبية حسن االستماع كاإلنصات للمخالف، لكسب كده كاحَبامو.
  

                                                           

 .  َٓ، صْ، جمجموع فتاوىابن تيمية،  (ُ)
 .  ِ، صِ، جمكارم األخالقا٣برائطي،  (ِ)
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 .االختالفالمخالف رغم  الخير محبة (8
٧ببا للمخالف لو، دكف أف يؤثر ىذا  إف الذم ينبغي على ا٤بسلم أف يكوف
َُلُ ِِف ﴿ا٣ببلؼ ُب ٦برل ا٢بوار بينهما، قاؿ تعاذل : ْٔ َ َ ُحْهِجُتَم ك ٌَ ََ انلٍّاِس  ٌِ َو

دَلَّ اْْلَِػامِ 
َ

َٔ أ ُْ ِ َو ْتِّ ا ِِف كَي ٌَ ُد اَّللٍّ لََعَ  ِٓ جَْيا َويُْظ ِ ادلَّ َياة )سورة  ﴾اْْلَ
 (.َِْالبقرة:

د اللدد أم ا١بداؿ، مشتق من اللديدين كٮبا قاؿ ابن حجر: "األلد: الشدي 
، فألد ا٣بصاـ (ُ)صفحتا العنق، كا٤بعُب أنو من أم جانب أخذ من ا٣بصومة قوم"

 كشديد آّادلة ىو أبغض الرجاؿ.
كقد دلت السنة على أف الفجور ُب ا٣بصومة من صفات ا٤بنافقْب، فيما يركل 

: أىٍربىعه مىٍن كينَّ ًفيًو كىافى مينىاًفقنا عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك أىفَّ النَّ  يبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
انىٍت ًفيًو خىٍصلىةه ًمٍن النػّْفىاًؽ حىٌبَّ يىدىعىهىا: ًإذىا  انىٍت ًفيًو خىٍصلىةه ًمنػٍهينَّ كى خىاًلصنا، كىمىٍن كى

، كىًإذىا عىاىى  نى خىافى، كىًإذىا حىدَّثى كىذىبى ، كىًإذىا خىاصىمى فىجىرى "اٍؤٛبًي  (ِ)دى غىدىرى
 (ّ)قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: الفجور ىو : ا٤بيل عن ا٢بق، كاالحتياؿ ُب رده"

فينبغي أال تكوف ا٣بصومة سببا لبل٫براؼ عن طريق ا٢بق ا٤بستقيم، كا٤بنهج 
 القوًن ُب التعامل مع ا٤بخالف. 

لك ألهنم ُب األصل كأكد الشاطيب على كجوب التحابب بْب ا٤بتخالفْب؛ كذ
 متفقوف ُب ا٤بقصد كإف اختلفت الوسائل.

قاؿ رٞبو ا تعاذل: " كقد يقاؿ: إف ما يعتد بو من ا٣ببلؼ ُب ظاىر األمر  
يرجع ُب ا٢بقيقة إذل الوفاؽ أيضا...كمن ىنا يظهر كجو ا٤بواالة كالتحاب كالتعاطف فيما 

 . (ْ)بْب ا٤بختلفْب "

                                                           

 . َُٔ، صٓ، ج، فتح الباري(  ابن حجر(ُ
 (.ّْ، رقم)ُِ، صُ، كتاب األٲباف، باب عبلمة ا٤بنافق، جصحيحوم ُب أخرجو البخار   (ِ)
 . َٗ، صُ، جفتح الباريابن حجر،   (ّ)
 .َِِ-ُِٖ، صٓ، جالموافقاتالشاطيب،  (ْ)
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 احترام المخالف. (9
ا٤بخالف من اآلداب كا٤بعايّب الٍب ٯبب على ااكر التحلي ّٔا، فييعد إف احَباـ 

 عدـ احَبامو سوء تعامل معو، كموجبا لعدـ اكتماؿ النقاش.
عدة صور منها: نقل قولو كما ىو دكف زيادة كال نقصاف،  لو ا٤بخالف كاحَباـ 

بلن قو٥بم: كقد كاف ىذا ىو تعامل القرآف مع ا٤بخالفْب من اليهود قاؿ تعاذل ناق
ْغئُىَثٌ ﴿ ٌَ  ِ ُٔد يَُد اَّللٍّ ُٓ ( كما نقل القرآف قوؿ ْٔ)سورة ا٤بائدة:﴾َوكَاىَِج اَْلَ

َ ذَاىُِد ذاَلذَثٍ ﴿النصارل:  ٔا إِنٍّ اَّللٍّ ُ ًُ ﴿ ( كنقل قوؿ ا٤بنافقْب:ّٕ)سورة ا٤بائد: كَال ُْ

 ِ َْ ِنَِد رَُشِٔل اَّللٍّ ٌَ  ٰ ٔا لََعَ ََ َحُلٔلَُٔن ََّل حُِفُِل ي ِ ٔا اَّلٍّ ٰ يََِفؾَّ )سورة  ﴾َخَّتٍّ
 (.ٕا٤بنافقوف:

َوَّل ﴿كمن صور احَباـ ا٤بخالف ٦بادلتوي بالٍب ىي أحسن، قاؿ ا تعاذل: 
 َُ ْخَص

َ
َو اىِْهَخاِب إَِّل ةِاىٍَِّّت ِِهَ أ ْْ َ

ٔا أ ُ  (.ْٔ)سورة العنكبوت: ﴾َُتَادِل
ارل كىم أىل قاؿ الطربم: "كال ٘بادلوا أيها ا٤بؤمنوف با كبرسولو اليهود كالنص 

الكتاب إال بالٍب ىي أحسن، يقوؿ: إال با١بميل من القوؿ، كىو الدعاء إذل ا بآياتو، 
  .(ُ)كالتنبيو على حججو"

 ىذا مع من ٱبالفنا ُب الدين، فكيف ٗبن ٱبالفنا ُب أفكار كآراء ٰبتملها النص. 
َْ كُْو ﴿:كذلك من صور احَباـ ا٤بخالف الرفق كالتلطف معو، قاؿ تعاذل  ٌَ

ْو ِِف 
َ

ًدى أ ُْ ًْ ىََهََّل  ٍّاُز ْو إِي
َ

ٍّا أ ُ ِإَوُ رِْض كُِو اَّللٍّ
َ
اَواِت َواأل ٍَ ََ الصٍّ ٌِ  ًْ ُزكُُس يَْر

تٍِي  ٌُ ئَُن   (24)َؽالٍل  ٍَ ا َتْه ٍٍّ ُل َخ
َ
ا َوَّل نُْصأ َِ ٌْ ْجَر

َ
ا أ ٍٍّ لَُٔن َخ

َ
كُْو َّل تُْصأ

 (.ِٓ -ِْ)سبأ: ﴾(25)
بلـ ٨برج الشك كاالحتماؿ، كمعلـو أف يقوؿ أبو حياف األندلسي: "أخرج الك 

من عبد ا ككحده ىو على ا٥بدل، كأف من عبد غّبه من ٝباد أك غّبه ُب ضبلؿ، 
  (ُ)كىذه ا١بملة تضمنت اإلنصاؼ، كاللطف ُب الدعوة إذل ا"

                                                           

 .ْٔ، صَِ، ججامع البيانالطربم،  (ُ)



87 
 

فااكر الذم يصف قوؿ ٨بالفو با٢بسن كإف كاف يرفضو، دليل على ثقتو بنفسو 
 كعلو أخبلقو.  

 أة والغضب لنصرة الحق.الجر  (18
َوكَْد ﴿:إف الرضى با٤بعصية كالسكوت عليها إٍبه عظيم كخيلقه ذميم، قاؿ تعاذل

ا  َٓ ِ  ة
ُ

َزأ ْٓ ا َويُْصَخ َٓ ِ ِ يَُسَفُر ة ًْ آيَاِت اَّلّل ْهُخ ٍِ ْن إَِذا َش
َ

ًْ ِِف اىِْهَخاِب أ َل َنيَيُْس َُزٍّ
ْ ِِف َخِديٍد  ٔا ُٔؽ ًْ َخَّتٍّ ََيُ ُٓ َه ٌَ  ْ ًْ إِنٍّ اَّللٍّ  فاََل َتْلُهُدوا ُٓ رْيُ ِ ٌّ ًْ إًِذا  ٍُّس ِ إُِ َدْيِه

ًَ ََجِيًها ٍِّ َٓ ََ ِِف َج افِلَِي َواىََْكفِرِي َِ ٍُ ْ ُم ال ٌِ  (.ُْ)سورة النساء: ﴾َجا
كا٤بعُب: إذا ٠بعتم الكفر بآيات ا، كاالستهزاء ّٔا، فبل تقعدكا  قاؿ ا١بوزم:" 

ء. )إنكم( إف جالستموىم على ما معهم حٌب يأخذكا ُب حديث غّب الكفر، كاالستهزا
  .(ِ)ىم عليو من ذلك، فأنتم )مثلهم("

فينبغي على ا٤بسلم الغضب إذا ارتيكبت ا٤بعاصي، كالغضب إذا حاكؿ ا٤بخالف 
 االستهزاء بأصوؿ الدين. 

كما ينبغي على ااكر ا١برأة ُب قوؿ ا٢بق، حيث إنو يستمد ىذه ا١برأة من قوة 
عندما ٙبدل زعماء  -رضي ا عنو-عبد ا بن مسعود  ا٢بق كظهوره، كما قاـ بو

قريش كىم ُب عزىم كدكلتهم، كىو الضعيف من ناحية العشّبة، فجهر بالقرآف أمامهم 
ُب ا٤بسجد ا٢براـ، كدل يكن يستطيع ا١بهر بو آنذاؾ إال رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم؛ 

 لقلة عدد ا٤بسلمْب كشدة الضغط عليهم من الكفار.
اؿ الزبّب رضي ا عنو: "كاف أكؿ من جهر بالقرآف بعد رسوؿ ا صلى ا ق 

 .(ّ)عليو كسلم ٗبكة، عبد ا بن مسعود رضي ا عنو"
كىذا دليل ا١برأة ُب قوؿ ا٢بق، كعدـ ا٣بوؼ من الباطل، كىذا ما ينبغي أف  

 يكوف عليو ااكر ثابتان على ا٢بق.
                                                                                                                                                                     

 .ِٕٔ، صٕ، جالبحر المحيطأبو حياف،  (ُ)
 .ِِٖ، صِ، جزاد المسيرابن القيم،  (ِ)
 .ُٔٓ، صِ، جالسيرة النبويةابن ىشاـ،  (ّ)
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 الكلمة الطيبة والقول الحسن. (11
القوؿ ا٢بسن أمر بو القرآف الكرًن، مع الناس أٝبعْب، فيشمل ا٤بخالفْب 

ا﴿كا٤بوافقْب، قاؿ تعاذل: ًِ اِس ُخْص ٍِّ ٔا لِي ُ  (.ّٖ)سورة البقرة: ﴾ َوكُٔل
كجعل اإلحساف لسائر الناس بالقوؿ؛ ألنو القدر الذم  قاؿ ابن عاشور:" 

عن اعتقاد، فهم إذا قالوا  ٲبكن معاملة ٝبيع الناس بو، كذلك أف أصل القوؿ أف يكوف
، فيجب (ُ)للناس حسنا فقد أضمركا ٥بم خّبا، كذلك أصل حسن ا٤بعاملة مع ا٣بلق"

 على ااكر أف يضمر ا٣بّب ٤بن ٰباكره، كتظهر ىذه النية بالقوؿ ا٢بسن.
َوكُْو ىِهَِتادِي ﴿إف القوؿ ا٢بسن كقاية من كساكس الشياطْب؛ قاؿ تعاذل:

ٔا اىٍَِّّت ِِهَ  ُ ِن َحُلٔل نَصا يَْفاَن ًَّكَن لِِْإِ ًْ إِنٍّ الظٍّ ُٓ َِ ْ يَْفاَن يََنُ  ةَي َُ إِنٍّ الظٍّ ْخَص
َ

 أ
ا ًِ تِي ٌُ ا  (، قاؿ السعدم: "كىذا أمر بكل كبلـ يقرب إذل ّٓ)سورة اإلسراء:  ﴾ َنُدوًّ

ا من قراءة كذكر، كعلم كأمر ٗبعركؼ كهني عن منكر، ككبلـ حسن لطيف مع ا٣بلق 
اتبهم كمناز٥بم، كالقوؿ ا٢بسن داع لكل خلق ٝبيل كعمل صاحل؛ فإف على اختبلؼ مر 

، فأمر ا بالقوؿ ا٢بسن مع ٝبيع الناس حٌب (ِ)من ملك لسانو ملك ٝبيع أمره"
 ا٤بخالفْب.

 التعريض والتلميح، بدل التصريح. (12
بالكبلـ، كعدـ  التعريضإف من ا٤بعايّب الٍب ينبغي على ااكر التحلي ّٔا 

مع ا٣بصم كالتصريح، أما التعريض فهو: "اللفظ الداؿ على الشيء عن طريق ا٤بصادمة 
، فيصل ااكر إذل مقصده دكف التصريح، (ّ)ا٤بفهـو ال بالوضع ا٢بقيقي كال بآّازم"

 كالتصادـ مع ااكر.  

                                                           

 .ّٖٓ، صُ، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (ُ)
 .َّٔ، صتيسير الكريمالسعدم،  (ِ)
 .ُٖٔ، صِ، جالمثل السائرا٤بوصلي،  (ّ)
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إف التعريض ٱبفي عن ااكر بعض ا٢بقائق دكف التصريح بإنكارىا، كلو فوائد 
ًُ ﴿و تعاذل: أخر ،كما ُب قول ا يَا إِةَْراِْي َِ ِ خ َٓ ِ َذا ةِآل َْ َُج َذَهيَْج 

َ
أ

َ
ٔا أ ُ كَاَل ةَْو  *كَال

ٔا يَِِفُلٔنَ  ُ ًْ إِن ًَّكُ ُْ لُٔ
َ

َذا فَاْشأ َْ  ًْ ُْ ُّ َنتُِي  (.ّٔ-ِٔ)سورة األنبياء: ﴾َذَهيَ
قاؿ الز٨بشرم: "ىذا من معاريض الكبلـ...فإف قصد إبراىيم صلوات ا عليو  

ب الفعل الصادر عنو إذل الصنم، إ٭با قصد تقريره لنفسو كإثباتو ٥با على دل يكن أف ينس
، فقد أثبت الفعل لنفسو (ُ)أسلوب تعريض يبلغ فيو غرضو من إلزامهم ا٢بجة كتبكيتهم"

 ا٢بجة برده عليهم. معن طريق التعريض، كألزمه
 .التعاملالصدق في  (13

، كبالصدؽ يظهر ا٢بق إف الصدؽ ُب ا٢بوار ىو السبيل إذل النجاة كإذل ا٣بّب
حقان كالباطل باطبلن، كلنا ُب قصة يوسف الصديق عليو السبلـ خّب مثل على مكاف 
الصدؽ كالصادؽ، كذلك ُب حواره مع عزيز مصر عندما رمتو امرأة العزيز بإرادة السوء 

ْفَِس ﴿ّٔا، فقاؿ عليو السبلـ:  (. كىذا ىو ِٔ)سورة يوسف: ﴾ِِهَ َراَوَدحِّْن َنَ جٍّ
ا َنَ و دؽ الذم ذكره ا٤بوذل سبحانو حْب قاؿ:الص َٓ ِ َٔ ِِف ةَيْخ ُْ ُّ اىٍَِّّت  ْ َََراَوَدح

يَْج  َْ اَب َوكَاىَْج  َٔ ْ ة
َ
َلِج األ ِ وََغيٍّ ْفِصّ (. فجاء الشاىد ِّ)سورة يوسف: ﴾جٍّ

ٍُر ﴿ليشهد على صدؽ يوسف عليو السبلـ فقاؿ: َ ُدة ٌِ ُّ كُدٍّ  يُػ ٍِ ِإَوْن ًَّكَن كَ
 َٔ ُْ ادِرَِي  فََهَذةَْج َو َ الػٍّ ٌِ*  ٌَِ  ُّ ٍّ َ ُدةٍُر كَاَل إُِ ٌِ ُّ كُدٍّ  يَػ ٍِ ى كَ

َ
ا َرأ ٍٍّ فَيَ

 ًٌ ٍَّ َنِلي ٍَّ إِنٍّ َنيَْدُز  (.ِٖ-ِٕ)سورة يوسف: ﴾َنيِْدُك
فظهر حينها ا٢بق كثبت صدؽ يوسف، أما امرأة العزيز فما كاف منها إال أف  

ُت اىَْهزِيزِ اآْلَن خَ ﴿اعَبفت، ك:
َ

َْ َجْفِصِّ كَاىَِج اْمَرأ ُّ َخ ُ َُا َراَوْدح
َ

قَّ أ ْػَدَع اْْلَ
ادِرِيَ  ََ الػٍّ ٍِ َ ُّ ل ٍّ (. كبعد ىذه القصة أصبح القـو ينادكنو ُٓ)سورة يوسف: ﴾ِإَوُ

                                                           

 .ُِٓ، صّ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
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يقُ ﴿بػ ّدِ ا الّػِ َٓ حَّ
َ

ُٔشُف أ ُ ( فالصدؽ ُب ا٢بوار طريق إلظهار ْٔ)سورة يوسف: ﴾ي
 ا٢بق.

 اجتناب السب والسخرية. (14
ََ ﴿ عن السخرية من اآلخرين، فقاؿ تعاذل: هنى ا تبارؾ كتعاذل ي ِ ا اَّلٍّ َٓ حَّ

َ
يَا أ

 َْ ٌِ ًْ َوََّل نَِصاٌء  ُٓ ْ ِ ٌِ ا  ٔا َخْيً ُ ْن يَُسُٔ
َ

ٍم َنََس أ ْٔ َْ كَ ٌْٔم ٌِ ٔا ََّل يَْصَخْر كَ ُِ ٌَ آ
 ٍَّ ُٓ ْ ِ ٌِ ا  ٍَّ َخْيً ْن يَُس

َ
 (.ُُ)سورة ا٢بجرات: ﴾ نَِصاٍء َنََس أ

بنهيو ا٤بؤمنْب عن أف يىسخر بعضيهم - عمَّ : "إف ا-رٞبو ا-قاؿ الطربم  
ٝبيعى معاين السٍُّخرًية، فبل ٰبلُّ ٤بؤمنو أف يسخر من مؤمن؛ ال لفقرًه، كال  -من بعضو 

 (ُ)لذنبو رىًكبىو، كال لغّب ذلك"
الرأم، كإف كاف يرل ُب رأم ٨بالفو ما  وفينبغي على ااكر أال يسخر ٩بن ٱبالف 

 يدعوه إذل ذلك. 
يقوؿ  ،، كذلك ٩با ال ينبغي من ااكرالتهكم على ا٤بخالف سخرية منوكما أف 

الكفوم: "كال ٚبلو ألفاظ التهكُّم من لفظو من األلفاظ الدالَّة على الذْـّ، أك لفظة 
، فالواجب على ااكر التزاـ معايّب ااكر ا٤بوافقة للقرآف الكرًن، (ِ)معناىا ا٥بجو"

 لتهكم عليو أيا كاف رأم ٨بالفو.كا١بدية ُب ااكرة كترؾ ا
 ( الرجوع إلى قول المخالف إذا اتضح أنو الحق.15

ينبغي على من علم أنو ٦بانب للصواب، كاقع ُب ا٣بطأ، أف يرجع إذل ا٢بق كأال 
قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو  -رضي ا عنو-يتمادل ُب الباطل. فعن أيب ىريرة 

 (ّ)«، كلكن أخشى عليكم التعٌمدما أخشى عليكم ا٣بطأ»كسلم : 

                                                           

 .ِٖٗ، صِِ، ججامع البيانالطربم،  (ُ)
 .َّّ، صالكلياتالكفوم،  (ِ)
( َّٕٗ، رقم )ِٖٓ، صِِ، كتاب التفسّب، تفسّب سورة أ٥باكم التكاثر، جمستدركوأخرجة ا٢باكم ُب  (ّ)

 صححو األلباين ُب ا١بامع.
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فا٣بطأ قد يقع من كل أحد، كقد عفى ا عن ىذه األمة ا٣بطأ. أما ا٤بكابرة  
 صلى ا عليو كسلم. الرسوؿ كالتمادم فيو، فإنو إٍب عظيم، كلذا هنى عنو

 ييسارعوفكاف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قدكة ُب ا٣بّب، فكانوا 
رضي ا -ق دائمان، كما ُب خطاب عمر الفاركؽ إذل أيب موسى األشعرم بالرجوع إذل ا٢ب

، فراجعت فيو رأيك، فهديت فيو لرشدؾ أف -عنهما : "كال ٲبنعك قضاء قضيت فيو اليـو
تراجع فيو ا٢بٌق، فإف ا٢بٌق قدًن ال يبطلو شيء، كمراجعة ا٢بق خّب من التمادم ُب 

 ىدل، خّب من االستمرار ُب الباطل. فالعودة إذل ا٢بق كالسّب على (ُ)الباطل"

إف التعصب كعدـ الرجوع إذل ا٢بق ماحق لربكة العلم، قاؿ اإلماـ الشوكاين: "من 
آفات التعصب ا٤باحقة لربكة العلم: أف يكوف طالب العلم قد قاؿ بقوؿ ُب 
 مسألة...كيشتهر ذلك القوؿ عنو، فإنو قد يصعب عليو الرجوع عنو إذل ما ٱبالفو، كإف علم

  .(ِ)أنو ا٢بق، كتبْبَّ لو فساد ما قالو"

  

                                                           

 .ٖٔ، صُ، جأعالم الموقعينابن القيم،  (ُ)
 .ٖٗ-ٖٖ، ا١بزء، صأدب الطلبالشوكاين،  (ِ)
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 الفصل الثالث:

 منهج المفسرين في التعامل مع األفكار االعتزالية في تفسير الكشاف. 

 ويشتمل على مبحثين:

 المبحث األول:

 منهج المتقدمين من المفسرين

 المبحث الثاني:

 منهج المعاصرين من المفسرين
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 الفصل الثالث:

 ين في التعامل مع األفكار االعتزالية في تفسير الكشاف.منهج المفسر 

إف كتاب الكشاؼ للز٨بشرم من كتب التفسّب ا٥بامة، كقد ٛبيز ىذا التفسّب ٔبودة 
ببلغتو كلغتو، حيث برز ُب ىذين ا١بانبْب، كلكنو دل ٱبل من أفكار كمبادئ اعتزاليو ُب ثنايا 

 .ذىبا٤بتفسّبه لآليات، كذلك ألف الز٨بشرم معتزرل 

كقد تعامل ا٤بفسركف من بعد الز٨بشرم مع ىذه األفكار االعتزالية الٍب كردت ُب   
كشافو، ككاف تعاملهم مع ىذه األفكار متباينا، فقد تعامل ا٤بفسركف مع ىذه األفكار على 

 .ا٤بفسرين ر الزماف. فتعامل معها ا٤بتقدموف كا٤بتأخركف منم

ا٤بفسرين: متقدمْب كمتأخرين مع ىذه كُب ىذا الفصل ٭باذج من كيفية تعامل  
 األفكار.

 كيشتمل على مبحثْب:

 المبحث األول: منهج المتقدمين من المفسرين.

 من المفسرين. المتأخرينالمبحث الثاني: منهج 

  



94 
 

 المبحث األول:

 منهج المتقدمين من المفسرين

بعدة  لقد بدأ تفسّب القرآف منذ عهد النيب صلى ا عليو كسلم، كمر التفسّب
رضي -مراحل حٌب كصل إذل الوقت ا٢باضر، فقد تتابع الصحابة كالتابعوف كأتباع التابعْب 

على تفسّب القرآف الكرًن بعد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، كذلك  -ا تعاذل عنهم أٝبعْب
إٲبانان منهم بأٮبية تفسّب اآليات الكرٲبة الٍب توضح منهج ا٢بياة، فقد برز ا٤بفسركف 

-قدموف ُب عنايتهم ٗبا أيثر عن النيب صلى ا عليو كسلم كالصحابة كالتابعْب كتابعيهم ا٤بت
كما اىتموا باللغة العربية ألٮبيتها، حيث إف القرآف نزؿ بلساف عريب   -رضي ا تعاذل عنهم

مبْب، فاللغة العربية ىي مفتاح فهم القرآف الكرًن، كىي أىم األدكات الٍب ينبغي على ا٤بفسر 
 اإلحاطة ّٔا. 

عكف بعض ا٤بفسرين ُب تفسّبىم على ما أيثر عن الرسوؿ صلى ا عليو  كقد
كتعاملوا مع ما ظهر ٥بم من األفكار  -رضي ا تعاذل عنهم-كسلم أك الصحابة أك التابعْب 

االعتزالية، كانطلق بعضهم إذل تفسّب القرآف الكرًن من خبلؿ أدكات اللغة، كاجتهادىم فيما 
 د فيو النص، كاألخذ ٗبا ٰبف اآلية من أسباب النزكؿ كا٤بناسبات.دل ير 

كُب ىذا ا٤ببحث سأقـو بدراسة مناىج ا٤بفسرين ا٤بتقدمْب، سواء كاف مأثوران أك  
 رأيا.

سأختار ارر الوجيز البن عطية ٭بوذجان للتفسّب با٤بأثور، فقد ذكره الذىيب كأىم 
تفسّب لو قيمة عالية كما ذكر، كما عقد عدة من كأشهر كتب التفاسّب با٤بأثور، فهذا ال

العلماء مقارنات بينو كبْب الز٨بشرم، ك٫بن بصدد النظر ُب كيفية تعامل ابن عطية مع 
كثّب النقل من ابن -كما يذكر ابن تيمية -األفكار االعتزالية ُب كتاب الز٨بشرم، كما أنو 

  (ُ)سّب كأعظمها قدران.جرير، ككما ىو معلـو فإف تفسّب الطربم من أجل التفا

                                                           

 .ّٓ، صْ، جالتفسير والمفسرونالذىيب،  (ُ)
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كما سأختار مفاتيح الغيب للفخر الرازم ٭بوذجان للتفسّب بالرأم، كذلك ٤بكانة 
 الفخر الرازم، فقد كاف إمامان ُب التفسّب، كالكبلـ، كالعلـو العقلية، كعلـو اللغة.

كيتميز ىذا التفسّب باألٕباث الفياضة الواسعة، كما اىتم با٤بناسبات بْب اآليات،   
ا صرح الرازم أنو يقرر مذىب خصمو تقريران لو أراد خصمو تقريره دل يقدر على الزيادة كم

    (ُ)على ذلك.

 المطلب األول: منهج رواد التفسير بالمأثور •

 المطلب الثاني: منهج رواد التفسير بالرأي •

  

                                                           

 .ْٓ-ِٓ، صْ، جالتفسير والمفسرونالذىيب،  (ُ)



96 
 

 المطلب األول
 منهج رواد التفسير بالمأثور

 

األفكار االعتزالية الٍب أكردىا الز٨بشرم ف  يتجلى منهج ابن عطية ُب التعامل مع
 دراستنا لآليات اآلتية:

ًْ ﴿ قاؿ تعاذل:: أوالً  ُْ َِا زَْر ا َر ٍٍّ َ َومِ الة َٔن الػٍّ ٍُ َُِٔن ةِاىَْغيِْب َوُيلِي ََ يُْؤٌِ ِي اَّلٍّ
نَ   (.ّ)سورة البقرة: ﴾ُحِْفُِلٔ

 شرعان، كمن أصو٥بم إف ا٤بعتزلة دل تفرؽ بْب ما أراده ا كونان كبْب ما أراده ا 
العدؿ الذم يعِب أف أفعاؿ ا كلها حسنة، كمن ذلك أنو تعاذل ال يرزؽ إال ا٢ببلؿ أما 
ا٢براـ فبل يسمى رزقاي، كالز٨بشرم ُب كثّب من اآليات يقـو بتقرير مذىب االعتزاؿ، كمنها 

ًْ ُحِْفُِلٔنَ ﴿:عند تفسّبه لقولو تعاذل ُْ ا َِ زَْر ا َر ٍٍّ "كإسناد الرزؽ إذل نفسو حيث قاؿ:  ﴾َوِم
، (ُ)لئلعبلـ بأهنم ينفقوف ا٢ببلؿ الطلق الذم يستأىل أف يضاؼ إذل ا، كيسمى رزقان منو"

 فأشار إذل أف الذم يسمى رزقان إ٭با ىو ا٢ببلؿ فقط، دكف ا٢براـ.

صاحب ارر الوجيز عند تفسّبه ىذه اآلية، بٌْب ا٤بقصود بالرزؽ عند أىل السنة 
زؽ عند أىل السنة ما صح االنتفاع بو، حبلالن كاف أك حرامان" ٍب أشار إذل قوؿ بقولو: "كالر 

"، ا٤بعتزلة ُب ا٢براـ، كأنو ليس برزؽ حيث قاؿ: "ٖببلؼ قوؿ ا٤بعتزلة إف ا٢براـ ليس برزؽ
فذكر ابن عطية مفهـو الرزؽ عند أىل السنة، كأنو يشمل ا٢ببلؿ كا٢براـ، ٍب ذكر مذىب 

 .(ِ)ا٢براـ ال يسمى رزقاي  ا٤بعتزلة ُب ذلك كأف

اجتنب ابن عطية السب كالسخرية من رأم ا٤بعتزلة، حيث دل يطلق عليهم مبتدعة، 
أك غّب ذلك من األلفاظ الٍب تداك٥با بعض ا٤بفسرين، كالٍب توحي بالسخرية كاالستهزاء من 

                                                           

 .ِٖ، صُجالكشاف، الز٨بشرم،  (ُ)
 .ٕٓ، صُ، جالمحرر الوجيزابن عطية،  (ِ)
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كلقد  ىذا ا٤بذىب، كما كاف صادقا فيما نسبو إليهم من أف ا٢براـ ال يسمى رزقان عندىم،
كاف ابن عطية ثابتا على ا٢بق، حيث أثبت عقيدة أىل السنة قبل ذكر عقيدة ا٤بعتزلة، 

 حيث قاؿ: "كالرزؽ عند أىل السنة...".

ذكر ابن عطية ا٤بقصود بالرزؽ عند أىل السنة، كمعناه عند ا٤بعتزلة، دكف استطراد 
ية األدلة على قوؿ أىل السنة ُب القواعد الٍب بُب عليها ا٤بعتزلة قو٥بم ىذا، دل يذكر ابن عط

ُب أف الرزؽ يشمل ا٢ببلؿ كا٢براـ، كما دل يذكر أدلة ا٤بعتزلة فيما ذىبوا إليو من أف ا٢براـ ال 
يسمى رزقان، كذكر قوؿ ا٤بعتزلة ُب مقابل قوؿ أىل السنة، دكف أف يثبت ذلك من أحد  

٤بثاؿ ليتضح للقارئ حقيقة كتبهم ا٤بعتمدة، كدل يوضح ابن العطية ا٤بقصود بالرزؽ ا٢براـ با
 نفيهم.  

ََ ﴿قاؿ تعاذل:: ثانياً  ِي ََ اَّلٍّ ُروَن ٌِ جَْيا َويَْصَخ َياةُ ادلَّ وا اْْلَ ُر ََ َزَف ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ ُزّي
ِ ِخَصاٍب  َْ يََظاُء ةَِغْي ٌَ ُزُق  ُ يَْر ِ َواَّللٍّ ث ٌَ َْٔم اىْلَِيا َ ًْ ي ُٓ َْٔر َ ْٔا ف َل ََ اتٍّ ِي َواَّلٍّ ٔا  ُِ ٌَ  ﴾آ

 .(ُِِ: البقرة )سورة 

جَْيا﴿:الز٨بشرم عند تفسّبه لقولو تعاذل  َياةُ ادلَّ وا اْْلَ ََ َزَفُر ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ يسّب  ﴾ُزّي
على مبادئ االعتزاؿ من نسبة خلق األفعاؿ إذل العباد بأهنم خالقوف ألفعا٥بم استقبلالن، كأف 

الدنيا كحسنها نسبتها إذل ا أك الشيطاف ٦باز؛ حيث يقوؿ: "ا٤بزين ىو الشيطاف، زين ٥بم 
ُب أعينهم بوساكسو، كحببها إليهم فبل يريدكف غّبىا. كٯبوز أف يكوف ا قد زينها ٥بم بأف 
خذ٥بم حٌب استحسنوىا كأحبوىا، أك جعل إمهاؿ ا٤بزين لو تزيينا" فجعل تزيينها من 

 (ُ)الشيطاف كسوستو، كتزيينها من ا أف خذ٥بم حٌب استحسنوىا كأحبوىا.

عطية أف ا٤بزين ُب ا٢بقيقة ىو ا، كأف الشيطاف يزينها بوسوستو  لقد أكضح ابن
جَْيا﴿:كإغوائو حيث يقوؿ: "كقولو تعاذل َياةُ ادلَّ وا اْْلَ ََ َزَفُر ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ ا٤بزين ىو  ﴾ُزّي

خالقها ك٨بَبعها كخالق الكفر، كيزينها أيضان الشيطاف بوسوستو كإغوائو...كالتزيْب من ا 
                                                           

 .ِِٖ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
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ل، كقد جعل ا ما على األرض زينة ٥با ليبلو ا٣بلق أيهم أحسن عمبلن، تعاذل كاقع للك
فا٤بؤمنوف الذين ىم على سنن الشرع دل تفتنهم الزينة، كالكفار ٛبلكتهم؛ ألهنم ال يعتقدكف 

  (ُ)غّبىا"

كقد أكد ُب هناية كبلمو على عقيدة أىل السنة ُب أفعاؿ العباد، كأف ا خالقها 
 ٝبيعان. 

دل يذكر أف من ذىب إذل القوؿ ٖبلق أفعاؿ العباد ىم ا٤بعتزلة، كدل يصرح  ابن عطية
بذلك كدل يعرض، ذكر أف ا٤بزين للحياة الدنيا ُب اآلية ىو ا ا٣بالق، كأهنا يزينها الشيطاف  
كذلك، ٍب ذكر أف التزيْب من ا كاقع للكل ا٤بؤمن كالكافر، فليس التزيْب سببا للكفر، كدل 

ية األدلة على أف ا٤بزين ىو ا، كال األدلة على أف ا٤بزين ىو الشيطاف، فلم يذكر ابن عط
يذكر أدلة على أف ا يزينها، كال األدلة على أف الشيطاف يزينها، كدل يضرب ابن عطية أمثلة 

 على تزيْب ا تعاذل، كال أمثلة على تزيْب الشيطاف للدنيا.    

ِ ﴿قاؿ تعاذل:: ثالثاً  ُ َّل إ ٌْٔم ََلُ اَّللٍّ َ ٌث َوَّل ُ َِ ُخُذهُ ِش
ْ

ُٔم َّل حَأ َٔ اىََْحَّ اىَْليَّ ُْ ََلَ إَِّل 
ا َبْيَ  ٌَ  ًُ َ ِ َحْهي ُ إَِّل بِإِذُِّْ ِي يَْظَفُم ِنَِْده َْ َذا اَّلٍّ ٌَ رِْض 

َ
ا ِِف األ ٌَ َو اِت  َٔ ٍَ ا ِِف الصٍّ ٌَ

ِ إَِّل ّ ٍِ ْ َْ ِني ٍء ٌِ ُفَٔن بََِشْ ًْ َوَّل َُيِي ُٓ ا َخيَْف ٌَ َو  ًْ يِْديِٓ
َ

ُّ أ رِْشيَّ َء وَِشَم ُن ا َطا ٍَ ِ  ة
 ًُ َٔ اىَْهَِّلَّ اىَْهِلي ُْ ا َو ٍَ ُٓ ْفُل رَْض َوَّل َحُئُٔدهُ ِخ

َ
اِت َواأل َٔ ٍَ  .(ِٓٓالبقرة: )سورة  ﴾الصٍّ

وَِشَم ﴿إف نفي التشبيو كالتجسيم عن ا، أدل با٤بعتزلة إذل تأكيل قولو تعاذل: 
 ُّ ق، كقد سار الز٨بشرم على دأبو ُب نصرتو ٤با يقتضيو من تشبيو ا٣بالق با٣بل ُنرِْشيَّ

ُّ ﴿٤بذىب ا٤بعتزلة كذلك عند تفسّبه لقولو تعاذل: حيث أٌكؿ الكرسي بعدة  ﴾وَِشَم ُنرِْشيَّ
تأكيبلت، ككاف أك٥با أف قاؿ: "أحدىا أٌف كرسيو دل يضق عن السموات كاألرض لبسطتو 

كال قعود، كال قاعد، كقولو:  كسعتو ، كما ىو إال تصوير لعظمتو كٚبييل فقط، كال كرسي ٜبة

                                                           

 .َِٕص ،ُ، جالمحرر الوجيزابن عطية،  (ُ)



99 
 

َْٔم اىلياٌث والصٍاوات ﴿ َ ُّ ي ً َرتَْؾُخ رض ََجِيها ِ واأل قٍّ كَْدرِه ْ اَّلل َخ وا ا كََدُر ٌَ َو
 ِ يِِّ ٍِ . فجعل الكرسي ما ىو إال تصوير لعظمتو، كٚبييل (ٕٔالزمر:  )سورة ﴾ٌفٔيات بَِي

 .(ُ)فقط، ال حقيقة

ر األقواؿ ُب ا٤بقصود بالكرسي أف الناس ك٪بد ابن عطية عند تفسّبه ٥بذه اآلية، يذك
اختلفوا ُب الكرسي الذم كصفو ا تعاذل بأنو كسع السموات كاألرض، فقاؿ ابن عباس: 

﴿ ُّ علمو، كرجحو الطربم...كقاؿ أبو موسى األشعرم: الكرسي موضع القدمْب،  ﴾ُنرِْشيَّ
على حدة، حيث كقاؿ السدم: ىو موضع قدميو..." ٍب يوضح كل قوؿ من ىذه األقواؿ 

يقوؿ: "كعبارة أيب موسى ٨بلصة؛ كذلك ألنو يريد أنو من عرش الرٞبن كموضع القدمْب ُب 
أسرة ا٤بلوؾ، أم أنو ٨بلوؽ عظيم بْب يدم العرش، نسبتو إليو نسبة الكرسي إذل سرير 
ا٤بلك، كأما عبارة السدم فإهنا قلقة،...كقاؿ ا٢بسن بن أيب ا٢بسن: الكرسي ىو العرش 

 .(ِ)نفسو"

كبعد أف ذكر ابن عطية األقواؿ ُب ا٤بقصود بالكرسي ُب ىذه اآلية، ككضح ما أئّم 
منها ذكر ما يَبجح عنده، كذلك بذكر األدلة على رجاحة ىذا القوؿ، حيث يقوؿ مرجحان 
أف الكرسي ٨بلوؽه عظيم: "كالذم تقتضي األحاديث أف الكرسي ٨بلوؽ عظيم بْب يدم 

 .  (ّ)."العرش، كالعرش أعظم منو..

إف من صور احَباـ قوؿ ا٤بخالف، ذكر القوؿ كعدـ ٘باىلو، كذلك ما فعلو ابن 
 عطية عند تفسّبه ٤بعُب الكرسي كإف كانت بعض ىذه األقواؿ قلقة كضعيفة كما ذكر.

ذكر ابن عطية األقواؿ ُب معُب الكرسي؛ ليكوف القارئ كطالب العلم على اطبلع  
 يذكر أدلة األقواؿ األخرل كاكتفى بأدلة قولو، ككاف من على األقواؿ ُب معُب الكرسي، دل

                                                           

 .ِّٖ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ّّٔ، صُ، جالمحرر الوجيزانظر: ابن عطية،  (ِ)
 ،ّّٔ، صُا٤برجع السابق، ج (ّ)
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اإلنصاؼ ذكر األدلة الٍب تعلق ّٔا أصحاب األقواؿ األخرل، دل يشر إذل خبلؼ ا٤بعتزلة ُب 
 نفي ا١بسمية كا١بهة الٍب أدت ّٔم إذل تأكيل معُب الكرسي. 

ُمٔنَ ﴿قاؿ تعاذل: : رابعاً  ّرَِبا َّل َحُلٔ ُزئَُن ال
ْ

ََ يَأ ِي ِي  اَّلٍّ ُٔم اَّلٍّ ا َحُل ٍَ إَِّل َن
 ُ َّللٍّ َخوٍّ ا

َ
ا اِْلَيُْم ٌِرُْو الّرَِبا َوأ ٍَ ٔا إِجٍّ ُ ًْ كَال ُٓ جٍّ

َ
ّسِ َذلَِم ةِأ ٍَ ْ ََ ال يَْفاُن ٌِ ُّ الظٍّ ُف َحَخَختٍّ

 ُ ُره ْم
َ

َوأ ََف  ا َشي ٌَ  ُّ َ ِ فَاجَْخََه فَي َرّبِّ  َْ ِْٔنَلٌث ٌِ َْ َجاَءهُ َم ٍَ َِبا َذ َم الّر رٍّ وََخ إىَِل  اِْلَيَْم 
نَ  و ا َخادِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ نلٍّارِ  ْغَداُب ا

َ
وىَهَِم أ

ُ
َْ ََعَد فَأ ٌَ َو  ِ  .(ِٕٓالبقرة: )سورة  ﴾اَّللٍّ

استدؿ الز٨بشرم ّٔذه اآلية على أحد مبادئ االعتزاؿ، كىو القوؿ ٖبلود عصاة  
وىَ ﴿ا٤بؤمنْب ُب النار إذا مات من غّب توبة، حيث يقوؿ عند تفسّبه لقولو تعاذل: 

ُ
 هَِم فَأ

ْغَداُب 
َ

ِ  أ ًْ  انلٍّار ا ُْ َٓ ونَ  ذِي : "كىذا دليل بْبّْ على ٚبليد الفساؽ" دكف تفريق ﴾َخادِلُ
  . (ُ)ىل ىذا ا٣بلود حقيقي أـ استعارة؟

كقد أشار ابن عطية إذل أف ا٣بلود يكوف حقيقيا للكافر، كاستعارة ُب غّبه. حيث 
،  يقوؿ: "كإف قدرنا اآلية ُب كافر، فا٣بلود خلود تأبيد حقيقي، كإف ٢بظناىا ُب مسلم عاصو

فذكر أف ا٣بلود حقيقي بالنسبة للكفار، كمستعار  (ِ)فهذا خلود مستعار على معُب ا٤ببالغة"
 للمبالغة للمسلم العاصي.

ابن عطية دل يتعرض إذل صاحب القوؿ ٖبلود عصاة ا٤بؤمنْب ُب النار بانتقاص، بل 
بالنسبة للمؤمن العاصي استعارة، كدل يشر إذل  ذكر أف ا٣بلود بالنسبة للكافر حقيقي، كأنو

أف ىذا أحد أصوؿ ا٤بعتزلة كىو ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب، الذم حكم للعاصي ُب اآلخرة فيو أنو 
 مبدأخالده ُب النار، كدل يذكر األدلة على التفريق بْب ا٣بلود حقيقة كاستعارة، كدل يثبت 

 ا٤بعتزلة.  مبادئا من بهم، ليعلم القارئ أف ىذا٤بعتزلة ىذا من كت

                                                           

 .ّْٖ، صُجالكشاف، الز٨بشرم،  (ُ)
 .َّٕ، صُ، جالمحرر الوجيزابن عطية، ( (ِ
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ا ﴿قاؿ تعاذل: : خامساً  ٍَ ًٍّ إِجٍّ اىٍَث ُث َٓ َ َٔء ِِب َن الصَّ ئُ ٍَ ََ َحْه ي ِ ِ لَِّلٍّ َبُث لََعَ اَّللٍّ ْٔ اِلٍّ
ا ًٍ ا َخِهي ًٍ ُ َنيِي ًْ َوََكَن اَّللٍّ ُ َنيَيِْٓ وىَهَِم َحُخُٔب اَّللٍّ

ُ
َرِيٍب فَأ َْ ك سورة ) ﴾َحُخُٔبَٔن ٌِ

 (.ُٕ: النساء

ا٤بعتزلة القوؿ بوجوب ا٤بغفرة على ا تعاذل للتائبْب، بناء على  إف من مبادئ 
قاعدهتم ُب كجوب رعاية ا٤بصاحل. كقد سار على ىذه القاعدة الز٨بشرم عند تفسّبه لقولو 

اىَثٍ ﴿تعاذل:  َٓ َٔء ِِبَ ئَُن الصَّ ٍَ ََ َحْه ي ِ ِ لَِّلٍّ َبُث لََعَ اَّللٍّ ْٔ ا اِلٍّ ٍَ حيث قاؿ:  ﴾إِجٍّ
َبثُ ﴿" ْٔ من تاب ا عليو إذا قبل توبتو كغفر لو، يعِب إ٭با القبوؿ كالغفراف كاجب على  ﴾اِلٍّ

 (ُ)ا تعاذل ٥بؤالء" فجعل الغفراف كقبوؿ التوبة كاجباف على ا تعاذل

بدأ ابن عطية ُب تفسّبه ٥بذه اآلية با٢بديث عن معُب "إ٭با" كأهنا للحصر، ٍب بْبَّ 
ْب، حيث قاؿ: كالتوبة فرض على ا٤بؤمنْب بإٝباع األمة، حكم التوبة كأهنا فرض على ا٤بؤمن

ِ ََجِيًها﴿كاإلٝباع ىي القرينة الٍب ٞبل ّٔا قولو تعاذل:  ٔا إىَِل اَّللٍّ  (ُّسورة النور:)﴾َوحُُٔب
على الوجوب. كبعد أف بٌْب حكم التوبة كأهنا كاجبة على ا٤بؤمنْب، ذكر حكم التوبة من 

قوؿ ا٤بعتزلة ُب ذلك حيث قاؿ: كتصح التوبة من ذنب مع الذنب مع اإلقامة على غّبه، ك 
اإلقامة على غّبه من غّب نوعو، خبلفان للمعتزلة ُب قو٥بم: ال يكوف تائبان من أقاـ على 

 .(ِ)ذنب

إف من صور الثبات الٍب تظهر ُب تفسّب ابن عطية تقدٲبو معتقده ُب اآليات الٍب 
 سألة ٍب ذكر القوؿ اآلخر بعد قولو خبلفان لػكذا.ٚبالف عقيدة ا٤بعتزلة، تقدٲبو لقولو ُب ا٤ب

كمن صور احَبامو للمخالفْب عدـ تناكؿ القوؿ اآلخر بأسلوب فيو انتقاص ألحد، 
ٙبدث ابن عطية عن معُب إ٭با كأهنا تفيد ا٢بصر قبل حديثو عن حكم التوبة كقبو٥با مع 

و ىذه العقيدة، كما دل اإلصرار على ذنب آخر، كلكنو دل يشر إذل األصل الذم تفرعت من
                                                           

 .ُٗٓ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ِٖ، صِ، جالمحرر الوجيزانظر: ابن عطية،  (ِ)
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يذكر األدلة على قبوؿ التوبة من ذنب مع اإلصرار على غّبه، كدل يذكر األدلة على عكس 
ذلك ٩با ذىب إليو ا٤بعتزلة، كدل يستشهد على قوؿ ا٤بعتزلة من كتبهم الٍب تثبت ىذه 

 العقيدة.

ِ ﴿قاؿ تعاذل: : سادساً  ِ َوَكََف ةِاَّللٍّ ََ اَّللٍّ َْفْؾُو ٌِ ا َذلَِم اى ًٍ )سورة  ﴾َنيِي
 (.َٕالنساء:

إف القوؿ باستحقاؽ الثواب على ا للمطيعْب مقابل طاعاهتم، ىو أحد مبادئ  
ِ َوَكََف ا٤بعتزلة الٍب سار عليها الز٨بشرم عند تفسّبه لقولو تعاذل: ََ اَّللٍّ ٌِ َذلَِم اىَْفْؾُو 

ا ًٍ ِ َنيِي ف من األجر العظيم، كمرافقة حيث يقوؿ: "كا٤بعُب : أٌف ما أعطي ا٤بطيعو  ﴾ةِاَّللٍّ
ً ا٤بنعم عليهم من ا؛ ألنو تفضل بو عليهم تبعان لثوأّم  ٔبزاء من  ﴾وكَف ةاَّلل َنيِيٍا

أطاعو، أك أراد أىفَّ فضل ا٤بنعم عليهم كمزيتهم من ا، ألهنم اكتسبوه بتمكينو كتوفيقو، 
قد جعل األجر العظيم الذم ف (ُ)ككفى با عليمان بعباده فهو يوفقهم على حسب أحوا٥بم"

 أعطاه ا للمطيعْب كمرافقتهم للمنعم عليهم، مستحق ٥بم على ا تبعان لثوأّم كأعما٥بم.

كلقد رد ابن عطية على ىذا ا٤ببدأ االعتزارل، كذلك من خبلؿ طرح اعَباض كا١بواب 
رد على  ﴾ِمَن ّللَاِ َذلَِك اْلفَْضُل ﴿عنو. حيث يقوؿ عند تفسّبه ٥بذه اآلية: "كقولو تعاذل: 

تقدير معَبض يقوؿ: كما الذم يوجب استواء أىل الطاعة كالنبيْب ُب اآلخرة، كالفرؽ بينهم 
إذل كوف  ﴾َذلَِم ﴿ُب الدنيا بٌْب؟ فذكر ا أف ذلك بفضلو ال بوجوب عليو، كاإلشارة بػػ

ا٤بنازؿ متباينة أما ار دالا٤بطيعْب مع ا٤بنعم عليهم، كأيضان فبل نقرر االستواء، بل ىم معهم ُب 
"(ِ).  

فذكر أف كوف ا٤بطيعْب مع ا٤بنعم عليهم فضبلن من ا ال كاجبان عليو، كما تقوؿ 
 ا٤بنازؿ متباينة.أما دار الذلك ا٤بعتزلة، كما دل ييقر باستواء ا٤بنعم عليو، كالنبيْب كإف ذلك ُب 

                                                           

 .ْٔٓ-ّٔٓ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ُٗ، صِ، جالمحرر الوجيزابن عطية،  (ِ)
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ثقة فيو كثباتان عليو،  كما ذكرنا سابقان فإف من صور الثبات على ا٢بق، تقدًن القوؿ
دل يذكر ابن عطية ا٤بعتزلة عند حديثو عن أف ذلك فضل من ا ال كاجب عليو كما تقوؿ 
ذلك ا٤بعتزلة، كما بدأ ابن عطية ىذه ا٤بسألة بذكر اعَباض كالرد عليو، دكف اإلشارة 

ر كا٢بديث عن ىذا األصل ا٤بعتزرل ىو القوؿ بوجوب الفضل على ا، كدل يتدرج بذك
األصل الذم تفرع عنو القوؿ بالوجوب على ا، كدل يثبت قوؿ ا٤بعتزلة ىذا من أحد كتبهم، 

 كدل يذكر األدلة على أف ىذا فضل من ا ال كاجب عليو.
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 المطلب الثاني
 منهج رواد التفسير بالرأي

 
رم ف يتجلى منهج الفخر الرازم ُب التعامل مع األفكار االعتزالية الٍب أكردىا الز٨بش

 دراستنا لآليات اآلتية:

ًْ ﴿ قاؿ تعاذل:: أوالً  ُْ َِا زَْر ا َر ٍٍّ َ َومِ الة َٔن الػٍّ ٍُ َُِٔن ةِاىَْغيِْب َوُيلِي ََ يُْؤٌِ ِي اَّلٍّ
 (.ّ)سورة البقرة:  ﴾ ُحِْفُِلٔنَ 

إف من األخطاء الٍب كقع فيها ا٤بعتزلة عدـ التفريق بْب ما قدره ا كونان، كبْب ما  
٨بشرم ككما ىو منهجو ال يكاد ٲبر بآية كٲبكن أف ينتصر ّٔا ٤بذىبو قدره شرعان، الز 

ًْ ﴿االعتزارل إال كيؤكؿ اآلية على مذىبو، كمن ذلك عند تفسّبه لقولو تعاذل: ُْ ا َِ زَْر ا َر ٍٍّ َوِم
حيث يقوؿ: "كإسناد الرزؽ إذل نفسو لئلعبلـ بأهنم ينفقوف ا٢ببلؿ الطلق الذم  ﴾ُحِْفُِلٔنَ 

فنفى أف يكوف ا٢براـ رزقان قد قدره ا  (ُ)ذل ا، كيسمى رزقان منو"يستأىل أف يضاؼ إ
 تعاذل.

بدأ الفخر الرازم ُب تناكلو ٥بذا ا٤ببدأ االعتزارل بذكر الرزؽ ُب كبلـ العرب كىو 
ا٢بظ، ٍب ذكر معُب الرزؽ ُب االصطبلح، كاختبلفهم على قولْب: قاؿ بعضهم الرزؽ كل 

خركف الرزؽ ىو ما ٲبلك، ٍب حكم على كبل القولْب شيء يؤكل أك يستعمل، كقاؿ آ
بالبطبلف، ٍب ٙبدث عن اختبلفهم ُب ا٤بقصود بالرزؽ شرعان، كذكر قوؿ ا٤بعتزلة على لساف 
أيب ا٢بسْب البصرم حيث يقوؿ: "الرزؽ ىو ٛبكْب ا٢بيواف من االنتفاع بالشيء، كا٢بظر 

زلة ٤با فسركا الرزؽ بذلك، ال جـر قالوا: على غّبه أف ٲبنعو من االنتفاع بو...كاعلم أف ا٤بعت

                                                           

 .ِٖ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
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فذكر ما تفرع عن قوؿ  (ُ)ا٢براـ ال يكوف رزقا. كقاؿ أصحابنا: ا٢براـ قد يكوف رزقا..."
 ا٤بعتزلة من أف ا٢براـ ليس برزؽ، خبلفان لقوؿ أىل السنة. 

كبعد أف ذكر اختبلفهم ُب الرزؽ شرعان، ذكر أدلة كل فريق كالرد على أدلة ا٤بعتزلة 
ُب أف ا٢براـ ال يسمى رزقان حيث قاؿ: "فحجة األصحاب من كجهْب: األكؿ: أف الرزؽ ُب 
أصل اللغة ىو ا٢بظ كالنصيب على ما بيناه، فمن انتفع با٢براـ، فذلك ا٢براـ صار حظا 

رِْض إَِّلٍّ ﴿كنصيبا، فوجب أف يكوف رزقا لو، الثاين: أنو تعاذل قاؿ: 
َ
ٍٍّث ِِف اأْل َ َداة ٌِ ا  ٌَ َو

تِيٍ لََعَ  ٌَّ ا   ُكٌّ ِِف نَِخاٍب  َٓ ا َوُمْصَخَْٔدَخ َْ ًُ ُمْصَخَلرٍّ ا َوَيْهيَ َٓ ِزُْر ِ ر )سورة ىود  ﴾  اَّللٍّ
كقد يعيش الرجل طوؿ عمره ال يأكل إال من السرقة، فوجب أف يقاؿ: إنو طوؿ عمره  (ٔ:

 دل يأكل من رزقو شيئا، أما ا٤بعتزلة فقد احتجوا بالكتاب كالسنة كا٤بعُب..."

ٍب ذكر اإلجابة على أدلة ا٤بعتزلة ُب أف ا٢براـ ال يسمى رزقان؛ حيث قاؿ: "أجاب  
 .(ِ)أصحابنا عن التمسك باآليات...كأجابوا عن التمسك با٣برب...كأجابوا عن ا٤بعُب"

ُب تعاملو مع ىذا ا٤ببدأ االعتزارل أف قٌدـ لو بذكر معُب  الفخر الرازمإف من عدؿ 
ٙبدث عن معُب الرزؽ ُب االصطبلح كذكر فيها قولْب، كمن صور  الرزؽ ُب كبلـ العرب، ٍب

الثبات الٍب تكررت ُب ىذا التفسّب تقدٲبو ألدلة أىل السنة ُب ا٤بسألة، كمن احَبامو ٥بذه 
الفرقة أنو يذكرىم با٠بهم دكف أف يتعرض ٥بم بالسخرية، ككضح ابن عطية معُب الرزؽ ُب  

كر ا٤بعُب الشرعي، لكنو دل يشر إذل أف ىذا أحد كبلـ العرب كُب االصطبلح ٛبهيدان لذ 
مبادئ ا٤بعتزلة، كقد أثبت ىذا ا٤ببدأ من أحد رجاؿ ىذا ا٤بذىب كىو أبو ا٢بسْب البصرم، 

 كذكر أدلة كل فريق، كأجاب عن أدلة ا٤بعتزلة ُب ىذه ا٤بسألة.

                                                           

 .ِٖ، صِ، جمفاتيح الغيبالفخر الرازم،  (ُ)
 .ِٗ-ِٖ، صِ،جمفاتيح الغيبالفخر لرازم،  (ِ)
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جَْيا وَ ﴿قاؿ تعاذل:: ثانياً  َياةُ ادلَّ وا اْْلَ ُر ََ َزَف ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ ََ ُزّي ِي ََ اَّلٍّ ُروَن ٌِ يَْصَخ
ِ ِخَصاٍب  َْ يََظاُء ةَِغْي ٌَ ُزُق  ُ يَْر ِ َواَّللٍّ ث ٌَ َْٔم اىْلَِيا َ ًْ ي ُٓ َْٔر َ ْٔا ف َل ََ اتٍّ ِي َواَّلٍّ ٔا  ُِ ٌَ  ﴾آ

 .(ُِِ)سورة البقرة : 

أفعاؿ ا كلها حسنة، كأفعاؿ العباد فيها ما ىو قبيح، فمن ىو ا٣بالق ألفعاؿ 
من أجلو جعل الز٨بشرم ا٤بزين ُب ىذه اآلية ىو الشيطاف، كجٌوز  العباد؟ ىذا ا٤ببدأ الذم

أف يكوف ا٤بزين ىو ا إما ٗبعُب ا٣بذالف، أك ٗبعُب اإلمهاؿ حيث قاؿ: " ا٤بزين ىو 
الشيطاف، زين ٥بم الدنيا كحسنها ُب أعينهم بوساكسو، كحببها إليهم فبل يريدكف غّبىا، 

خذ٥بم حٌب استحسنوىا كأحبوىا، أك جعل إمهاؿ  كٯبوز أف يكوف ا قد زينها ٥بم بأف
ا٤بزين لو تزيينا..." فجعل ا٤بزين ىو الشيطاف حقيقة، كجٌوز أف يكوف ا ا٤بزين، كلكن ٗبعُب 

 .(ُ)ا٣بذالف أك اإلمهاؿ ٥بم

ََ ﴿ذكر الفخر الرازم االختبلؼ ُب كيفية التزيْب ُب قولو تعاذل:  ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ ُزّي
َياةُ  وا اْْلَ جَْيا َزَفُر . فذكر قوؿ ا٤بعتزلة كما قاؿ ا١ببائي كٚبطئتو للقوؿ بأف ا٤بزين ىو ﴾ادلَّ

ا؛ حيث قاؿ: "اختلفوا ُب كيفية ىذا التزيْب، أما ا٤بعتزلة فذكركا كجوىا أحدىا: قاؿ 
ا١ببائي: ا٤بزين ىو غواة ا١بن كاإلنس...كأما الذم يقولو آّربة من أنو تعاذل زين ذلك فهو 

: فصح أف ا٤براد من اآلية أف ا٤بزين ىو الشيطاف، ىذا ٛباـ كبلـ أيب علي باطل...قاؿ
 ا١ببائي ُب تفسّبه، ٍب رد الفخر الرازم أف ىذا القوؿ ضعيف، كذلك ألف قولو تعاذل:

وا﴿ ََ َزَفُر ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ يتناكؿ ٝبيع الكفار، فهذا يقتضي أف يكوف ١بميع الكفار  ﴾ ُزّي
ال بد كأف يكوف مغايرا ٥بم، إال أف يقاؿ: إف كل كاحد منهم   مزين، كا٤بزين ١بميع الكفار

كاف يزين لآلخر، كحينئذ يصّب دكر، فثبت أف الذم يزين الكفر ١بميع الكفار ال بد كأف 
  يكوف مغايرا ٥بم، فبطل قولو : إف ا٤بزين ىم غواة ا١بن كاإلنس.

                                                           

 .ِِٖ، صُجالكشاف، الز٨بشرم،  (ُ)
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ََ ﴿ل ُب قاؿ أبو مسلم: ٰبتم :ٍب ذكر بعد ذلك تأكيل أيب مسلم، حيث قاؿ ِ ُزّي
وا ََ َزَفُر ي ِ أهنم زينوا ألنفسهم، كضعف ىذا القوؿ بالدليل، كقاؿ: كاعلم أف ىذا  ﴾ لَِّلٍّ

ََ ﴿ضعيف، كذلك ألف قولو تعاذل: ِ يقضي أف مزينا زينو، كالعدكؿ عن ا٢بقيقة إذل  ﴾ُزّي
دلة على آّاز غّب ٩بكن، ٍب ذكر القوؿ الثالث كىو أف ىذا ا٤بزين ىو ا تعاذل، كذكر األ

 صحة ىذا القوؿ من ثبلثة أكجو.

ذكر الفخر الرازم ُب هناية حديثو عن األقواؿ مذىب أىل السنة حيث قاؿ: كأما 
أصحابنا فإهنم ٞبلوا التزيْب على أنو تعاذل خلق ُب قلبو إرادة األشياء كالقدرة على تلك 

فعاؿ العباد ليس إال األشياء، بل خلق تلك األفعاؿ كاألحواؿ، كىذا بناء على أف ا٣بالق أل
 .(ُ)ا سبحانو، كعلى ىذا الوجو ظهر ا٤براد من اآلية

إف من صور العدؿ ُب تعامل الفخر الرازم مع ىذه الفكرة االعتزالية ذكره أقواؿ 
ا٤بعتزلة عن طريق اتباع ا٤بعتزلة كرجا٥با، كما ٘بنب الرازم السخرية كالسب، فلم يذكر ىذه 

الز٨بشرم دل يبدأ ىذه ا٤بسألة ببياف أصل ا٤بسألة كسبب ا٣ببلؼ الفرقة ٗبا ينتقصهم، لكن 
فيها كمنطلقة، كىو أصل العدؿ، كقوؿ ا٤بعتزلة ٖبلق العباد ألفعا٥بم، ذكر أدلة كل قوؿ من 
ىذه األقواؿ كرد عليها بعد أف ضعفها، كضرب الفخر الرازم بعض األمثلة على األفعاؿ 

 ا٤بزينة من الكفر كحب الدنيا.

ٌْٔم ََلُ ﴿قاؿ تعاذل: : ثالثاً  َ ٌث َوَّل ُ َِ ُ ِش ُخُذه
ْ

َّل حَأ ُٔم  ََْحَّ اىَْليَّ َٔ اى ُْ إََِلَ إَِّل  ُ َّل  َّللٍّ ا
ا َبْيَ  ٌَ  ًُ َ ِ َحْهي ُ إَِّل بِإِذُِّْ ِي يَْظَفُم ِنَِْده َْ َذا اَّلٍّ ٌَ رِْض 

َ
ا ِِف األ ٌَ َو اِت  َٔ ٍَ ا ِِف الصٍّ ٌَ

ُفٔنَ  ًْ َوَّل َُيِي ُٓ ا َخيَْف ٌَ َو  ًْ يِْديِٓ
َ

ُّ  أ رِْشيَّ َء وَِشَم ُن ا َطا ٍَ ِ ِ إَِّل ة ّ ٍِ ْ َْ ِني ٍء ٌِ بََِشْ
 ًُ َٔ اىَْهَِّلَّ اىَْهِلي ُْ ا َو ٍَ ُٓ ْفُل رَْض َوَّل َحُئُٔدهُ ِخ

َ
اِت َواأل َٔ ٍَ  (ِٓٓسورة البقرة : ) ﴾الصٍّ

                                                           

 .ٕ-ٔ، صٔج ،مفاتيح الغيبالفخر الرازم،  (ُ)
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إف نفي التشبيو كالتجسيم عن ا ىو أحد مبادئ كعقائد ا٤بعتزلة، كالٍب سار عليها 
ُّ ﴿عند تفسّبه لقولو تعاذل: الز٨بشرم، كمن ذلك حيث قاؿ: "كُب قولو  ﴾وَِشَم ُنرِْشيَّ

﴿ ُّ أربعة أكجو: أحدىا أٌف كرسيو دل يضق عن السموات كاألرض لبسطتو  ﴾وَِشَم ُنرِْشيَّ
كسعتو، كما ىو إال تصوير لعظمتو كٚبييل فقط، كال كرسي ٜبة كال قعود، كال قاعد،  

ْ اَّلل َخقٍّ كَ ﴿:كقولو وا ا كََدُر ٌَ َْٔم اىلياٌث َو َ ُّ ي ً َرتَْؾُخ رض ََجِيها ِ واأل ْدرِه
 ِ يِِّ ٍِ بَِي (" حيث جعل الكرسي تصويرا  ٕٔسور الزمر : )﴾ والصٍاوات ٌفٔيات 

 . (ُ)لعظمتو، نافيان أف يكوف حقيقيان 

رَْض ﴿الفخر الرازم عند تفسّبه لقولو تعاذل: 
َ
اِت َواأل َٔ ٍَ ُّ الصٍّ  ﴾وَِشَم ُنرِْشيَّ

اللغة، ٍب معناه ُب االصطبلح حيث قاؿ: "كأما الكرسي فأصلو ُب  ذكر أصل الكرسي ُب
اللغة من تركب الشيء بعضو على بعض...كالكرسي ىو ىذا الشيء ا٤بعركؼ لنركب 
خشباتو لنركب بعضها فوؽ بعض، ٍب شرع ُب ذكر اختبلؼ ا٤بفسرين ُب ا٤بقصود بالكرسي 

أقواؿ: األكؿ: أنو جسم عظيم ُب ىذه اآلية حيث قاؿ: "كاختلف ا٤بفسركف على أربعة 
يسع السماكات كاألرض...القوؿ الثاين: أف ا٤براد من الكرسي السلطاف كالقدرة 
كا٤بلك...القوؿ الثالث: أف الكرسي ىو العلم...كالقوؿ الرابع: ما اختاره القفاؿ، كىو أف 

 ا٤بقصود من ىذا الكبلـ تصوير عظمة ا ككربيائو..." 

لرد عليها كتوضيح كجو ا٣بطأ فيها، كلكنو بعد ذكره للقوؿ حيث ذكر األقواؿ دكف ا
األكؿ كأنو جسم عظيم ٙبت العرش، كفوؽ السماء السابعة، أشار إذل أف األخبار 

 الصحيحة أنو جسم عظيم ٙبت العرش، كفوؽ السماء السابعة.

أنو اتضح ُب هناية كبلمو ميلو إذل القوؿ الرابع كىو أنو تصوير لعظمتو ككربيائو، إال 
ذكر أف ا٤بعتمد القوؿ األكؿ، كىو أنو جسم عظيم يسع السماكات كاألرض ٙبت العرش 

                                                           

 .ِّٖ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
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كفوؽ السماء السابعة، حيث قاؿ ُب هناية حديثو: "إذا عرفت ىذا، فنقوؿ : كل ما جاء 
من األلفاظ ا٤بوٮبة للتشبيو ُب العرش كالكرسي، فقد كرد مثلها بل أقول منها ُب الكعبة 

٢بجر، ك٤با توافقنا ىهنا على أف ا٤بقصود تعريف عظمة ا ككربيائو، مع كالطواؼ، كتقبيل ا
القطع بأنو منزه عن الكعبة، فكذا الكبلـ ُب العرش كالكرسي، كىذا جواب مبْب إال أف 

 .(ُ)ا٤بعتمد ىو األكؿ، ألف ترؾ الظاىر بغّب دليل ال ٯبوز، كا أعلم"

ؿ كإف كانت ٨بالفة لصاحب كما ذكرت آنفان أف من صور العدؿ ذكر األقوا
الكتاب دكف عرضها بصورة ناقصة، كما كاف الرازم ثابتان ُب قولو حيث قدـ القوؿ الذم 
يراه أقرب للصواب، كىو القوؿ األكؿ أنو جسم عظيم ٙبت العرش، كفوؽ السماء السابعة، 

قاص من كقد احَـب الرازم قوؿ ا٤بخالفْب بأف ذكر أقوا٥بم دكف السخرية منو،ـ كال االنت
أقوا٥بم، كضح الرازم معُب الكرسي ُب لغة العرب، كُب االصطبلح، كدل يذكر أف تأكيل 

 الكرسي من مبادئ ا٤بعتزلة.

٘بنبان لنسبة الكرسي إذل ا، دل يذكر الرازم األدلة على األقواؿ الٍب ذكرىا، كلكنو  
عندما ماؿ إذل قوؿ ذكر بعض األسباب الٍب علل ّٔا أصحاب ىذه األقواؿ قو٥بم، كالرازم 

ا٤بعتزلة أنو تصوير لعظمتو ككربيائو، دل ٲبنعو ذلك من الرجوع إذل القوؿ األكؿ الذم أيده 
 الدليل.

ِي ﴿قاؿ تعاذل: : رابعاً  ُٔم اَّلٍّ ا َحُل ٍَ ُمَٔن إَِّل َن ّرَِبا َّل َحُلٔ ُزئَُن ال
ْ

ََ يَأ ِي اَّلٍّ
جٍّ 

َ
ّسِ َذلَِم ةِأ ٍَ ْ ََ ال يَْفاُن ٌِ ُّ الظٍّ ُف ُ َحَخَختٍّ َّللٍّ َخوٍّ ا

َ
ا اِْلَيُْم ٌِرُْو الّرَِبا َوأ ٍَ ٔا إِجٍّ ُ ًْ كَال ُٓ

ُ إىَِل  ُره ْم
َ

َوأ ََف  ا َشي ٌَ  ُّ َ ِ فَاجَْخََه فَي َرّبِّ  َْ ِْٔنَلٌث ٌِ َْ َجاَءهُ َم ٍَ َِبا َذ َم الّر رٍّ وََخ اِْلَيَْم 
نَ  و ا َخادِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ نلٍّارِ  ْغَداُب ا

َ
وىَهَِم أ

ُ
َْ ََعَد فَأ ٌَ َو  ِ  (ِٕٓ: لبقرةسورة ا) ﴾اَّللٍّ

إف القوؿ ٖبلود الفساؽ ُب النار ىو انطبلؽ من أصل من أصوؿ ا٤بعتزلة كىو 
كجوب الوعيد، كىو أحد عقائد ا٤بعتزلة الٍب ساركا عليها، كالز٨بشرم نصرةن ٤بذىبو استدؿ 

                                                           

 .ُِ-ُُ، صٕ، جمفاتيح الغيبالفخر الرازم،  (ُ)
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وىَهَِم ﴿ّٔذه اآلية على ىذا األصل، حيث يقوؿ: 
ُ

ْغَداُب  فَأ
َ

ِ  أ ًْ  انلٍّار ا ُْ َٓ  ذِي
ونَ َخا  .(ُ)""كىذا دليل بْبّْ على ٚبليد الفساؽ ﴾دِلُ

ذىب الفخر الرازم إذل أف اآلية دليل قاطع على خلود الكفار، كال ٲبكن أف يكوف 
ا٣بلود للمؤمن صاحب الكبّبة، كذلك عند تفسّبه ىذه اآلية حيث يقوؿ: "كاعلم أف قولو  

وىَهَِم ﴿
ُ
ْغَداُب  فَأ

َ
ِ  أ ًْ  انلٍّار ا ُْ َٓ ونَ  ذِي دليل قاطع ُب أف ا٣بلود ال يكوف إال  ﴾َخادِلُ

وىَهَِم ﴿للكافر" ٍب علل ٤با ذىب إليو بأف قولو تعاذل:
ُ
ْغَداُب  فَأ

َ
ِ  أ كقولو  ﴾انلٍّار

ًْ ﴿تعاذل: ا ُْ َٓ ونَ  ذِي يفيداف ا٢بصر ُب الكافر، كأف أقصى من ٲبكن إدخا٥بم ُب  ﴾ َخادِلُ
كنو يبقى على ظاىره ُب ىذه ا٢بصر ىو ٝبع الكافرين، كىو مع ذلك ٨بالف للظاىر، ل

صاحب الكبّبة، ٍب ختم الرازم بذكر مذىبو ُب ىذه ا٤بسألة بقولو: "إف مذىبنا أف صاحب 
الكبّبة إذا كاف مؤمنا با كرسولو، ٯبوز ُب حقو أف يعفو ا عنو، كٯبوز أف يعاقبو ا، 

 .(ِ)كأمره ُب البابْب موكل إذل ا"

ا ﴿و تعاذل: إف الرازم ُب بداية تفسّبه لقول َٓ ًْ ذِي ُْ  ِ ْغَداُب انلٍّار
َ

وىَهَِم أ
ُ
فَأ

ونَ  ذكر معُب اآلية، ٍب أشار إذل أف اآلية دليل قاطع على أف ا٣بلود ال يكوف إال  ﴾َخادِلُ
للكافر، كذلك ثباتان منو على قوؿ ا٢بق، دل يذكر الرازم أف القوؿ ٖبلود صاحب الكبّبة ُب 

تزموىا، كذلك بعض األدلة على أف اآلية تفيد ا٢بصر النار ىو من مبادئ ا٤بعتزلة الٍب ال
للكافرين كأف ا٣بلود خاصه بالكفار، كدل يثبت قوؿ ا٤بعتزلة من أحد أتباعها، بل دل يذكر أف 

 ىذا القوؿ من أصوؿ ا٤بعتزلة كىو كجوب الوعيد. 

نَ ﴿قاؿ تعاذل: : خامساً  ئُ ٍَ ََ َحْه ي ِ ِ لَِّلٍّ َبُث لََعَ اَّللٍّ ْٔ ا اِلٍّ ٍَ ًٍّ  إِجٍّ اىٍَث ُث َٓ َ َٔء ِِب الصَّ
ا ًٍ ا َخِهي ًٍ ُ َنيِي ًْ َوََكَن اَّللٍّ ُ َنيَيِْٓ وىَهَِم َحُخُٔب اَّللٍّ

ُ
َرِيٍب فَأ َْ ك )سورة  ﴾َحُخُٔبَٔن ٌِ

 .(ُٕ النساء:
                                                           

 .ّْٖ، صُجالكشاف، الز٨بشرم،  (ُ)
 .ِٖ، صٕ، جمفاتيح الغيبالفخر الرازم،  (ِ)
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إف من قواعد ا٤بعتزلة القوؿ بوجوب قبوؿ التوبة على ا لعباده، بناءن على كجوب 
ر الز٨بشرم على ىذه القاعدة االعتزالية عند الصبلح كاألصلح ككجوب اللطف، كقد سا

ِ ﴿:تفسّبه لقولو تعاذل َبُث لََعَ اَّللٍّ ْٔ ا اِلٍّ ٍَ َبثُ ﴿حيث قاؿ: "  ﴾إِجٍّ ْٔ من تاب ا عليو  ﴾اِلٍّ
 .(ُ)إذا قبل توبتو كغفر لو، يعِب إ٭با القبوؿ كالغفراف كاجب على ا تعاذل ٥بؤالء"

ِ ﴿عاذل:بدأ الفخر الرازم عند تفسّبه لقولو ت َبُث لََعَ اَّللٍّ ْٔ ا اِلٍّ ٍَ باإلشارة إذل  ﴾إِجٍّ
ّبِِّ ﴿ :حقيقة التوبة الٍب ذكرىا ُب سورة البقرة عند تفسّبه لقولو تعاذل َ رٍّ ٌِ ٰ آَدُم  َذَخيََّقٍّ

 ًُ اُب الرٍِّخي ٍّٔ َٔ اِلٍّ ُْ  ُّ ٍّ اٍت َذَخاَب َنيَيِّْ   إُِ ٍَ ِ ٍب ذكر احتجاج  (ّٕ)سورة القرة:  ﴾َُك
ى أنو ٯبب على ا عقبل قبوؿ التوبة ّٔذه اآلية من كجهْب كذكرٮبا، ٍب ذكر القاضي عل

األدلة على بطبلف ىذا القوؿ من كجوه حيث قاؿ: كاعلم أف القوؿ بالوجوب على ا 
باطل، كيدؿ عليو كجوه ذكر منها أربعة،  ٍب ذكر تأكيبل لآلية يصح ٞبل الوجوب عليو، 

ة من ا٤بؤمنْب، فإذا كعد ا بشيء، ككاف ا٣بلف ُب كعده كىو أنو تعاذل كعد بقبوؿ التوب
كّٔذا الطريق « على»٧باال، كاف ذلك شبيها بالواجب، فبهذا التأكيل صح إطبلؽ كلمة 

ِ ﴿ظهر الفرؽ بْب قولو: َبُث لََعَ اَّللٍّ ْٔ ا اِلٍّ ٍَ وىَ ﴿كبْب قولو:  ﴾إِجٍّ
ُ
ُ فَأ هَِم َحُخُٔب اَّللٍّ

 ًْ ِٓ ْ  .(ِ)﴾َنيَي

 بداية تفسّبه ٥بذه اآلية إذل تعريف التوبة كحقيقتها، الٍب ذكرىا عند أشار الرازم ُب
اُب ﴿:تفسّبه لقولو تعاذل ٍّٔ َٔ اِلٍّ ُْ  ُّ ٍّ اٍت َذَخاَب َنيَيِّْ   إُِ ٍَ ِ ِ َُك ّبِّ َ رٍّ ٌِ ٰ آَدُم  َذَخيََّقٍّ

 ًُ كذلك ٛبهيدان للحديث عن التوبة كحكمها، ٍب بدأ بذكر  (ّٕ)سورة القرة:  ﴾الرٍِّخي
التوبة على ا عقبلن عند ا٤بعتزلة، على لساف أحد أتباع ىذه الفرقة كىو القاضي،  كجوب

دكف ذكر سبب إٯبأّم التوبة على ا تعاذل، ذكر دليل ا٤بعتزلة على ىذا القوؿ من ىذه 

                                                           

 .ُٗٓ، صُجالكشاف، الز٨بشرم،  (ُ)
 .ْ-ّ، صَُ، جمفاتيح الغيبالفخر الرازم،  (ِ)
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اآلية من كجهْب، دكف ذكر األدلة األخرل على ذلك، ٍب بٌْب الرازم بطبلف ىذا القوؿ 
 و من كجوه.كاألدلة على بطبلن

ا ُدوَن َذلَِم ﴿قاؿ تعاذل: : سادساً  ٌَ ِ َوَيْغفُِر  َك ةِّ ْن يُْْشَ
َ

َ َّل َحْغفُِر أ إِنٍّ اَّللٍّ
ا ًٍ ا َنِلي ًٍ ْ ى إِث َلِد اْذَْتَ ِ َذ َْ يُْْشِْك ةِاَّللٍّ ٌَ َو َْ يََظاُء  ٍَ ِ  . (ْٖسورة النساء: ) ﴾ل

طائعْب كالوعيد إف من أصوؿ ا٤بعتزلة الوعد كالوعيد، كيقصد بو كجوب الوعد لل
على العصاة كالكافرين، كالز٨بشرم قٌدـ معتقده الفاسد من أف ا ال يغفر ما دكف الشرؾ 
من الكبائر إال بالتوبة، كأٌكؿ اآلية حٌب تتماشى مع ىذا ا٤بعتقد الفاسد، حيث قاؿ قبل 

، كأنو ال تفسّبه ٥بذه اآلية: "فإف قلت: قد ثبت أف ا عٌز كجلَّ يغفر الشرؾ ٤بن تاب منو
إِنٍّ اَّلل ََّل َحْغفُِر ﴿يغفر ما دكف الشرؾ من الكبائر إال بالتوبة، فما كجو قوؿ ا تعاذل: 

ََظاءُ  َ ي ٍَ ِ ا ُدوَن َذلَِم ل ٌَ ِ َوَيْغفُِر  َك ةِّ ن يُْْشَ
َ

؟" فأجاب على نفسو بتأكيل أف يكوف ﴾أ
َ يَظَ ﴿الفعل ا٤بنفي كا٤بثبت ٝبيعان موجهْب إذل قولو تعاذل:  ٍَ ِ كأنو قيل إف ا ال   ﴾اءُ ل

يغفر ٤بن يشاء الشرؾ، كيغفر ٤بن يشاء ما دكف الشرؾ، على أٌف ا٤براد باألكؿ من دل يتب، 
 .(ُ)كبالثاين من تاب" كذلك تفريق بْب الغفراف كعدـ الغفراف دكف دليل

الفخر الرازم بدأ تفسّبه ٥بذه اآلية باإلشارة إذل أف ىذه اآلية من أقول الدالئل لنا 
لى العفو عن أصحاب الكبائر، ككاف استداللو من كجوه ثبلثة ذكرىا تفصيبلن، ٍب ذكر أنو ع

ليس للمعتزلة على ىذه الوجوه كبلـ يلتفت إليو إال ا٤بعارضة بعمومات الوعيد، ك٫بن 
نعارضها بعمومات الوعد، ٍب ختم باإلشارة إذل أف االستقصاء ُب ىذه ا٤بسألة قد كرد عند 

وىَـهَِم ﴿ذل:تفسّبه قولو تعا
ُ
ْج ةِّ َخِفيَئُخّ فَأ ـَ َخـا

َ
َِّئًث َوأ َ َنَصَب َشي ٌَ ةَََّل 

ونَ  ا َخـادِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ ْغَدـاُب انلَّارِ 
َ

 .(ِ)﴾أ

                                                           

 ،ِٓٓ-ُٓٓ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ََُ، صَُ، جمفاتيح الغيبالفخر الرازم،  (ِ)
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ا﴿قاؿ تعاذل: : سابعاً  ًٍ ِ َنيِي ِ َوَكََف ةِاَّللٍّ ََ اَّللٍّ )سورة  ﴾َذلَِم اىَْفْؾُو ٌِ
 ( َٕ:النساء

سبيل الوجوب، ىو مبدأ من مبادئ إف استحقاؽ ا٤بطيعْب الثواب من ا على 
 ا٤بعتزلة كيفسر الز٨بشرم كثّبا من اآليات كفق ىذا ا٤ببدأ.

كعند تفسّبه ٥بذه اآلية، ٪بده يوجب الثواب على ا، حيث يقوؿ: "أٌف ما أعطي  
ا٤بطيعوف من األجر العظيم، كمرافقة ا٤بنعم عليهم من ا؛ ألنو تفضل بو عليهم تبعان 

راد أىفَّ فضل ا٤بنعم عليهم كمزيتهم من ا، ألهنم اكتسبوه بتمكينو لثوأّم...أك أ
 .(ُ)كتوفيقو"

استدؿ صاحب مفاتيح الغيب على أف كل ا٤بذكور فضل من ا ال كاجب؛ ألف 
إشارة إذل كل ما تقدـ ذكره من كصف الثواب، فلما حكم على كل ذلك بأنو  ﴾َذلَِم ﴿

ّب كاجب على ا...كاستدؿ على ذلك من فضل من ا، دؿ ىذا على أف الثواب غ
ا٤بعقوؿ من كجوه ثبلثة ذكرىا ٍب قاؿ: "فثبت أف ظاىر اآلية كما دؿ على أف الثواب كلو 

 فضل من ا تعاذل، فالرباىْب العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضا"  

ة بعد أف ذكر الفخر الرازم أف ذلك فضل من ا ال كاجب عليو، ذكر قوؿ ا٤بعتزل
حيث قاؿ: "كقالت ا٤بعتزلة : الثواب كإف كاف كاجبا، لكن ال ٲبتنع إطبلؽ اسم الفضل 

 . (ِ)عليو"

كما ذكرنا سابقان أف من صور الثبات على ا٢بق تقدٲبو على غّبه ثقة بو، كىذا ما 
 فعلو الرازم عندما قدـ بأف ذلك ا٤بذكور كلو فضل من ا تعاذل ال كاجب عليو.

قبل حديثو عن ىذه ا٤بسألة سبب قو٥بم بالوجوب على ا تعاذل،  دل يقدـ الرازم  
كما دل يتدرج ُب بياف أف ىذا ا٤ببدأ متفرع عن أصل العدؿ، كأف العباد ىم ا٣بالقوف 

                                                           

 .ْٔٓ-ّٔٓ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ُُْ-َُْ، صَُ، جمفاتيح الغيبالفخر الرازم،  (ِ)
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ألفعا٥بم فإهنم يستحقوف األجر كجوبان ٥بم ال فضبلن من ا، نسب الرازم القوؿ إذل ا٤بعتزلة 
، قاـ بذكر كجو استداللو من ىذه اآلية، كذكر األدلة العقلية كدل يثبتو من أحد أتباع ا٤بعتزلة

 على ما ذىب إليو، لكنو دل يذكر أدلة ا٤بعتزلة على ما ذىبوا إليو.
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 المبحث الثاني

 منهج المتأخرين من المفسرين

استمر ا٤بتأخركف من ا٤بفسرين ُب تفسّب القرآف الكرًن، فبعد ا٤بتقدمْب جاء 
 ا٤بتقدمْب من عكف على تفسّب القرآف الكرًن من خبلؿ ما أيثر ا٤بتأخركف، ككما كاف ُب

عن الرسوؿ صلى ا عليو كسلم أك الصحابة أك التابعْب، فقد استمر بعض ا٤بتأخرين ُب 
ىذه الطريقة التقليدية من التفسّب با٤بأثور، كإف كاف قد دخلها شيء من الرأم، كما ذىب 

 ٍب ٛبيزكا ّٔا كذلك ُب تفسّب القرآف العظيم.بعض ا٤بفسرين إذل الطريقة العقلية ال

سأختار كتاب: التحرير كالتنوير للطاىر ابن عاشور ٩بثبلن للمدرسة العقلية، كذلك 
لسّبه على منهج السلف ُب العقيدة، كما أنو كثّب اإليراد لؤلحاديث النبوية، مع بياف 

، كُب مواضع كثّبة ستعماؿبلغتو العربية كأساليب االصحيحها كالضعيف منها، كما ٛبيز بب
ينوه إذل مكاـر األخبلؽ الفاضلة، كٰبذر من سفاسف األمور، كذلك ألنو يرل القرآف 

 الكرًن منهج حياة فيو ا٥بدل كاإلصبلح، كمنابع للخّب كالفبلح.

أما التفسّب الذم سيكوف ٭بوذجان للمدرسة التقليدية، فهو ٧باسن التأكيل للقا٠بي، 
التفسّب ا٤بأثور، حيث اعتمد ُب استشهاده على القرآف الكرًن فقد كاف يقتدم بركاد 

كا٢بديث النبوم الشريف، كأكرد كثّبان من أقواؿ أئمة ا٤بسلمْب، ككاف مع ذلك ٯبمع إليو 
 الرأم ا٢بسن، كاتسم تفسّبه ىذا باللوف األديب.

 كيشتمل ىذا ا٤ببحث على مطلبْب:

 المطلب األول: منهج المدرسة العقلية 
  الثاني: منهج المدرسة التقليديةالمطلب 
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 المطلب األول
 منهج المدرسة العقلية

يتجلى منهج الطاىر ابن عاشور ُب التعامل مع األفكار االعتزالية الٍب أكردىا 
 الز٨بشرم ف دراستنا لآليات اآلتية:

ٍٍّ ﴿قاؿ تعاذل:: أوالً  َ َومِ الة َٔن الػٍّ ٍُ َٔن ةِاىَْغيِْب َوُيلِي ُِ ََ يُْؤٌِ ِي ًْ اَّلٍّ ُْ َِا زَْر ا َر
نَ   (ّ)سورة البقرة: ﴾ُحِْفُِلٔ

إف عدـ التفريق بْب ما قدره ا كونان، كبْب ما قدره ا شرعان، ىو أحد مبادئ 
ا٤بعتزلة كالٍب سار على هنجها الز٨بشرم عند تفسّبه ٥بذه اآلية حيث يقوؿ: "كإسناد الرزؽ 

ستأىل أف يضاؼ إذل ا، كيسمى إذل نفسو؛ لئلعبلـ بأهنم ينفقوف ا٢ببلؿ الطلق الذم ي
 حيث دل يفرؽ، ىل ا٢براـ قدره ا كونان أـ شرعان؟.  (ُ)رزقان منو"

ذكر ابن عاشور ا٤بقصود بالرزؽ اصطبلحان ُب بداية حديثو عن مسألة الرزؽ، حيث 
قاؿ: "كالرزؽ ما ينالو اإلنساف من موجودات ىذا العادل الٍب يسد ّٔا ضركراتو كحاجاتو، 

ّٔا ميبلئىمو..."، ٍب ذكر معُب الرزؽ شرعان عند أىل السنة، كأنو كالرزؽ لغة، حيث  كىيناؿ
يصدؽ على ا٢ببلؿ كا٢براـ، كبْب أف ا٤بقصود أهنم ينفقوف ٩با ُب أيديهم، كُب هناية كبلمو 
عن ىذه ا٤بسألة ذكر أف ا٤بعتزلة خالفت ُب ذلك ٝبلة فركع: مسألة خلق ا٤بفاسد كالشركر 

ف مسألة الرزؽ ىي من ا٤بسائل الٍب كقعت فيها مناظرة بْب األشاعرة كا٤بعتزلة، كتقديرىا، كأ
كأهنى حديثو باإلشارة إذل أف ا٤بعتزلة ذكركا أدلة على ما ذىبوا إليو ُب ىذه ا٤بسألة "ال تنتج 

 .(ِ)ا٤بطلوب"

إف من صور احَباـ ا٤بخالف ذكر أدلتو فيما ذىب إليو، كابن عاشور دل يذكر أدلة 
زلة ُب ىذه ا٤بسألة، كاكتفى باإلشارة إذل أهنا "ال تنتج ا٤بطلوب"، ذكر ُب بداية حديثو ا٤بعت

                                                           

 ،ِٖ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 . ِّٓ-ِّْ، صُ، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (ِ)
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عن ىذه ا٤بسألة معُب الرزؽ ُب االصطبلح، ٍب ذكر معناه شرعان عند أىل السنة، كىذا من 
ٛباـ معرفة الشيء قبل ا٢بكم عليو، دل يتدرج ُب ذكر النقاط ا٤بتفق عليها كصوالن إذل نقطة 

بل ذكر معُب الرزؽ عند أىل السنة، كأف ا٤بعتزلة خالفت ُب ذلك دكف بياف ما ىو  ا٣ببلؼ،
 قوؿ ا٤بعتزلة ُب الرزؽ، كما دل يثبت قوؿ ا٤بعتزلة من أحد رجاؿ ا٤بعتزلة أك كتبهم ا٤بعتمدة.

َْ َجْفٍس َطيًْئا َوَّل ُحْلتَُو ﴿قاؿ تعاذل:: ثانياً  ا َّل ََتْزِي َجْفٌس َخ ًٌ ْٔ َ ٔا ي ُل َواتٍّ
 ْ ونَ ٌِِ ًْ ُحََِْصُ ُْ ا َنْدٌل َوَّل  َٓ ْ ا َطَفاَنٌث َوَّل يُؤَْخُذ ٌِِ  (ْٖ)سورة البقرة: ﴾ َٓ

من عقائد ا٤بعتزلة الٍب ينبِب بعضها على بعض، القوؿ بنفي الشفاعة، كذلك ٤بنافاتو 
القوؿ ٖبلود عصاة ا٤بؤمنْب ُب النار، كىو متفرع عن أصل ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب، الٍب تقرر أف 

سق ُب اآلخرة خالد ُب النار، كعلى ىذه العقيدة سار الز٨بشرم عند تفسّبه ٥بذه اآلية، الفا
حيث أكرد اعَباضان مفاده: إف قيل ىل ُب ىذه اآلية دليل على أٌف الشفاعة ال تقبل 
للعصاة؟ ٍب رد على ىذا السؤاؿ بنعم، ألنو نفى أف تقضي نفس عن نفس حقان أخلت بو 

 .(ُ)أف يقبل منها شفاعة شفيع، فعلم أهنا ال تقبل للعصاة من فعل، أك ترؾ، ٍب نفى

ا َطَفاَنثٌ ﴿بدأ ابن عاشور بتفسّبه لػ َٓ ْ ٌِِ بتعريف الشفاعة، كأهنا  ﴾َوَّل ُحْلَتُو 
السعي كالوساطة ُب حصوؿ نفع، أك دفع ضر سواء كانت الوساطة بطلب من ا٤بنتفع ّٔا، 

ٛبسك ا٤بعتزلة ّٔذه اآلية لبلحتجاج أـ كانت ٗبجرد سعي ا٤بتوسط، كذلك قبل أف يذكر 
بنفي الشفاعة ُب أىل الكبائر يـو القيامة، ٍب ذكر أف ىذه ا٤بسألة فيها خبلؼ بْب ا٤بعتزلة 

كاتفق ا٤بسلموف " كأصحاب األشعرم، ٍب انطلق من النقاط ا٤بتفق عليها بينهم، حيث قاؿ:
رجات، دل ٱبتلف ُب ذلك على ثبوت الشفاعة يـو القيامة للطائعْب كالتائبْب لرفع الد

األشاعرة كا٤بعتزلة...ٍب ذكر نقطة ا٣ببلؼ كىي الشفاعة ألىل الكبائر فذكر أف مذىبو أهنا 
تقع ٥بم ُب حط السيئات كقت ا٢بساب، أك بعد دخوؿ جهنم؛ لؤلحاديث الصحيحة، 

ـ كذكر أف مذىب ا٤بعتزلة أنو ال شفاعة ألىل الكبائر لوجوه منها: اآليات الدالة على عد
نفع الشفاعة كهذه اآلية، ٍب ذكر بعض اآليات الٍب يدؿ ظاىرىا على نفي الشفاعة، ٍب 

                                                           

 .ُٓٔ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
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ذكر أف ا١بواب عن كل ىذه اآليات أف ٧بل ذلك كلو الكافركف؛ ٝبعان بْب األدلة، ٍب ذكر 
السبب الذم قد يكوف ىو الداعي للمعتزلة إذل إنكار الشفاعة، كىو منافاهتا ٣بلود صاحب 

ذاب، الذم ىو مذىب ٝبهورىم، الذين فسركا قوؿ كاصل بن عطاء با٤بنزلة الكبّبة ُب الع
 .(ُ)بْب ا٤بنزلتْب، ٗبعُب إعطاء العاصي حكم ا٤بسلم ُب الدنيا، كحكم الكافر ُب اآلخرة

عرؼ ُب البداية ٗبعُب الشفاعة ُب االصطبلح، كذلك للعلم بالشيء قبل ا٢بديث 
لى نفي الشفاعة ُب أىل الكبائر، كأكد أف ىذه عنو، ٍب ذكر ٛبسك ا٤بعتزلة ّٔذه اآلية ع

ا٤بسألة من ا٤بسائل ا٣ببلفية بْب ا٤بعتزلة كاألشاعرة، كحدد ابن عاشور النقاط ا٤بتفق عليها 
بْب ا٤بعتزلة كاألشاعرة قبل االنطبلؽ إذل نقطة ا٣ببلؼ، ٍب ذكر نقطة ا٣ببلؼ كىي الشفاعة 

٥بم، كذلك لؤلحاديث الصحيحة، ٍب ذكر  ألىل الكبائر، فحدد مذىبو كىو إثبات الشفاعة
مذىب ا٤بعتزلة ُب ذلك كىو نفي الشفاعة دكف أف يثبت ىذا ا٤بذىب من مصاردىم، كذكر 
أهنم ذىبوا إذل ىذا القوؿ لآليات الدالة على ذلك كهذه اآلية، ٍب أتبعو با١بواب أف ىذه 

 أف السبب الذم دعاىم إذل اآليات ٧بلها الكافركف؛ ٝبعان بْب األدلة، كُب هناية حديثو أخرب
 نفي الشفاعة لتعارضها مع أصل ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب.

َرةً ﴿قاؿ تعاذل:: ثالثاً  ْٓ َ َج ََ لََم َخَّتٍّ ََُرى اَّللٍّ َْ ُُْؤٌِ َ ًْ يَا ُمََٔس ى ْ كُيُْخ ِإَوذ
نَ  ًْ َتُِْلُرو جُْخ

َ
اِنَلُث َوأ ًُ الػٍّ َخَذحُْس

َ
 (ٓٓ)سورة البقرة: ﴾فَأ

ا٤بعتزلة نفي الرؤية، كقد انتصر الز٨بشرم ٥بذه العقيدة عند  كما أف من عقائد
اِنَلثُ ﴿تفسّبه لقولو تعاذل: ًُ الػٍّ َخَذحُْس

َ
حيث استدؿ ّٔا على أف موسى عليو  ﴾فَأ

الصبلة كالسبلـ عندما عٌرفهم أف رؤية ما ال ٯبوز عليو أف يكوف ُب جهة ٧باؿ، فقاؿ 
، (ِ)قد جعلو من ٝبلة األجساـ أك األعراضالز٨بشرم أف من استجاز على ا الرؤية، ف

 كىذه ىي عقيدة ا٤بعتزلة ُب الرؤية.

                                                           

 .ْٕٖ، صُ، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (ُ)
 .َُٕ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ِ)
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اِنَلثُ ﴿ذكر ابن عاشور أف قولو تعاذل: ًُ الػٍّ َخَذحُْس
َ
أم عقوبة ٥بم عما بدا  ﴾فَأ

منهم من العجرفة، كقلة االكَباث با٤بعجزات، ٍب ذكر أف ىذه العقوبة ليست دليبل على أف 
ة، أك كفر كما ذكر ا٤بعتزلة، فبل حاجة إذل ذكر أف الصاعقة رؤية ا تعاذل مستحيل

العتقادىم أنو تعاذل يشبو األجساـ كىذا كفر، كيف كقد سأؿ الرؤية موسى عليو السبلـ، 
 .(ُ)فبل يكوف ذلك كفران 

كضح ابن عاشور سبب األخذ بالصاعقة، كدل يذكر أف ا٤بعتزلة أكلت ىذه اآلية ٗبا 
دل يفصل ىل ا٤بمتنع الرؤية ُب الدنيا أـ ُب اآلخرة؟ كما دل يذكر  يتفق مع نفي الرؤية، كما

اتفاؽ ا١بميع على تنزيو ا تعاذل، حيث دل يذكر نقاط االتفاؽ أكالن ٍب يتبعها بنقاط 
االختبلؼ، بل اكتفى بذكر أف العقوبة ليست دليبلن على أف رؤية ا تعاذل مستحيلة أك  

بت قوؿ ا٤بعتزلة بنفي الرؤية من أحد مصادرىم، كدل يذكر كفر، بعكس قوؿ ا٤بعتزلة، كدل يث
األدلة على ثبوت الرؤية كال نفيها، بل اكتفى ُب هناية حديثو بقولو: كيف كقد سأؿ الرؤية 

 موسى عليو السبلـ.

ََ ﴿قاؿ تعاذل: : رابعاً  ِي ََ اَّلٍّ جَْيا َويَْصَخُروَن ٌِ ُ ادلَّ َياة وا اْْلَ ََ َزَفُر ي ِ ََ لَِّلٍّ ِ ُزّي
 ٌَ ِ ِخَصاٍب آ َْ يََظاُء ةَِغْي ٌَ ُزُق  ُ يَْر ِ َواَّللٍّ ث ٌَ َْٔم اىْلَِيا َ ًْ ي ُٓ َْٔر َ ْٔا ف َل ََ اتٍّ ِي َواَّلٍّ ٔا  ُِ﴾ 

 (ُِِ)سورة البقرة: 

من عقائد ا٤بعتزلة أف العباد ىم ا٣بالقوف ألفعا٥بم، كذلك عدؿ من ا حٌب يكوف 
لعباد فيها ما ىو قبيح كا تعاذل حسأّم على أفعا٥بم ال على أفعاؿ ا، كما أف أفعاؿ ا

أفعالو كلها حسنة، كعلى ىذا ا٤ببدأ سار الز٨بشرم عند تفسّبه ٥بذه اآلية، حيث نسب 
التزيْب إذل الشيطاف، كجٌوز أف يكوف ا ىو ا٤بزين بأف خذ٥بم حٌب استحسنوىا، أك أف 

 .(ِ)إمهالو تزيْب

                                                           

 .َٕٓ، صُ، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (ُ)
 .ِِٖ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ِ)
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ِ ﴿ ابن عاشور عند تفسّبه لقولو تعاذل: ََ لَِّلٍّ ِ واُزّي ََ َزَفُر ذكر معُب التزيْب  ﴾ي
بقولو: ىو جعل الشيء ٍزينان أك االحتجاج لكونو زينان، ٍب ذكر ا٤براد با٢بياة الدنيا، ٍب ربط 
بينها كبْب كيف يكوف تزيْب ا٢بياة ٥بم، كأنو إما أف ما خيلق زينان ُب الدنيا قد ٛبٌكن من 

زيينها ُب نفوسهم بدعوة شيطانية نفوسهم كاشتد توغلهم ُب استحسانو...كإما تركيج ت
ٙبسّْن ما ليس با٢بسن،  ٍب بْب أف ا٤بزيّْن على ا٤بعُب األكؿ ىو ا تعاذل، إاٌل أهنم أىفرطوا ُب 
اإلقباؿ على الزينة، كا٤بزيّْن على ا٤بعُب الثاين ىو الشيطاف كدعاتو، كحيًذؼ فاعل التزيْب ألف 

ل منها أف ييعدَّ فاعبلن للتزيْب حقيقة أك عرفان، كٯبوز ا٤بزيّْن ٥بم أموره كثّبة من أمور يصلح ك
 .(ُ)أف يكوف حذؼ الفاعل لدقتو

ذكر ابن عاشور ُب بداية تفسّبه ٥بذه اآلية معُب التزيْب اصطبلحان، ٍب ا٢بديث عن 
معُب ا٤براد با٢بياة الدنيا، ٛبهيدان للربط بينهما، كبياف كيف يكوف التزيْب للحياة الدنيا، ٍب 

ف ا٤بزين ٥با على ا٤بعُب األكؿ ىو ا تعاذل، كعلى ا٤بعُب الثاين فا٤بزين ىو الشيطاف ذكر أ
كدعاتو، كدل يذكر رأم ا٤بعتزلة ُب أف ا٤بزين ىو الشيطاف، كقد يكوف ا٤بزين ىو ا بأف 
خذ٥بم أم ٦بازان ال حقيقة، كدل يبْب أف ا٤بعتزلة ذىبوا إذل ذلك بناءان على القوؿ بأف أفعاؿ 

 كلها حسنة، كالتزيْب ٥بذه قبيح، كيتعاذل ا عن فعل القبيح، ككما قد مر بنا أف ا
التحسْب كالتقبيح لدل ا٤بعتزلة عقلياف، كما دل يثبت قو٥بم من كتبهم، كدل يذكر األدلة على 

 أف ا٤بزين قد يكوف ا، كال األدلة على أف ا٤بزين قد يكوف الشيطاف.

ُ ﴿قاؿ تعاذل:: خامساً  َّللٍّ ٌْٔم ا َ ٌث َوَّل ُ َِ ُ ِش ُخُذه
ْ

ُٔم َّل حَأ َٔ اىََْحَّ اىَْليَّ ُْ  َّل إََِلَ إَِّل 
ا  ٌَ  ًُ َ ِ َحْهي بِإِذُِّْ ُ إَِّل  ِي يَْظَفُم ِنَِْده َْ َذا اَّلٍّ ٌَ رِْض 

َ
ا ِِف األ ٌَ َو اِت  َٔ ٍَ ا ِِف الصٍّ ٌَ ََلُ 

 ْ َْ ِني ٍء ٌِ َن بََِشْ ًْ َوَّل َُيِيُفٔ ُٓ ا َخيَْف ٌَ َو  ًْ يِْديِٓ
َ

ُّ َبْيَ أ رِْشيَّ ا َطاَء وَِشَم ُن ٍَ ِ ِ إَِّل ة ّ ٍِ
 ًُ َٔ اىَْهَِّلَّ اىَْهِلي ُْ ا َو ٍَ ُٓ ْفُل رَْض َوَّل َحُئُٔدهُ ِخ

َ
اِت َواأل َٔ ٍَ  (ِٓٓ)سورة البقرة: ﴾الصٍّ

                                                           

 .ِٓٗ-ِْٗ، صِ، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (ُ)
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ذىب ا٤بعتزلة إذل نفي التشبيو كالتجسيم كذلك تنزيهان  تعاذل، فنفوا ما يصور ا 
رم سّبان على ىذا ا٤ببدأ ذكر عدة أقواؿ ُب الكرسي على أنو جسم أك يشبو با٣بلق، كالز٨بش

قاصدان نفي الكرسي حقيقةن، فذكر أربعة أقواؿ: أحدىا أٌف كرسيو دل يضق عن السموات 
كاألرض؛ لبسطتو كسعتو، كما ىو إال تصوير لعظمتو كٚبييل فقط...كالثاين: كسع 

ىو بْب يدم العرش، دكنو علمو...كالثالث: كسع ملكو...كالرابع: ما ركم: أنو خلق كرسيا 
 .(ُ)السماكات كاألرض

اِت ﴿ذكر صاحب التحرير كالتنوير أف قولو تعاذل  َٔ ٍَ ُّ الصٍّ وَِشَم ُنرِْشيَّ
رَْض 

َ
تقرير ٤با تضمنتو آية الكرسي من عظمة ككربياء، كعلم كقدرة ا تعاذل،  ﴾َواأل

العرش، ٍب بْب قوؿ  كعظمة ٨بلوقاتو، ٍب ذكر معُب الكرسي اصطبلحان كالفرؽ بينو كبْب
ا١بمهور ُب ا٤بقصود بالكرسي كأنو ٨بلوؽ عظيم يضاؼ إذل ا لعظمتو، فقيل إنو العرش 
كقيل إنو غّب العرش، ٍب ذكر قوؿ أيب موسى األشعرم كالسيدم كالضحاؾ أنو موضع 
القدمْب من العرش، ٍب ذكر قولْب على صيغة التضعيف حيث قيل: مثلى لعلم ا، كقيل: 

، «كلعٌلو الفلىك ا٤بسٌمى عندىم بفىلك الربكج»لك ا تعاذل، ٍب نقل قوؿ البيضاكم: مثل ٤ب
ٍب ذكر ا٤بقصود بالسماكات على أحد قولْب: إما أف تكوف السماكات طبقات من األجواء 
٨بتلفة ا٣بصائص متمايزة، كإما أف تكوف السماكات ىي الكواكب العظيمة ا٤برتبطة بالنظاـ 

ترتيب الكواكب من حيث العظم، كاختار أف يكوف ا٤بشَبم ىو العرش، الشمسي، ٍب ذكر 
كيليو ُب العظم زحل، فيكوف ىو الكرسي، كالباقي ىي السماكات، ٍب ذكر أنو إذا كاف 

 . (ِ)الكرسي ىو العرش، فبل حاجة إذل عد القمر

عند تفسّب ابن عاشور ٤بعُب الكرسي ُب ىذه اآلية ذكر معناه اصطبلحان، كالفرؽ 
ينو كبْب العرش، ٍب ذكر األقواؿ ُب معُب الكرسي دكف ٙبديد ا٤بقدار الذم اتفق عليو ب

ا١بميع ُب ىذه ا٤بسألة من تنزيو ا تعاذل عن ٝبيع النقائص، بل ذكر األقواؿ ُب ا٤بسألة 
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مباشرةن، فذكر قوؿ ا١بمهور أنو ٨بلوؽ عظيم على اختبلفهم، ىل ىو نفس العرش أـ غّبه؟ 
موسى األشعرم أنو موضع القدمْب من العرش، ٍب ذكر القولْب اللذين  كذكر قوؿ أيب

قدمهما الز٨بشرم كٮبا أف ا٤بقصود مثل لعلم ا، أك مثل ٤بلك ا، دكف أف يثبت صاحب 
ىذين القولْب، كما دل  يذكر أدلة على ما ذكره من األقواؿ، بل اكتفى بذكر بعض التعلل 

 ٥بذه األقواؿ.

ا٢بق أف ذكر ُب أكؿ األقواؿ أف الكرسي ٨بلوؽ عظيم، نسبة  من صور ثباتو على
 إذل ا١بمهور، كما أنو دل ٰبَـب ا٤بخالف لو، حيث ذكر القولْب األخّبين بصيغة التضعيف.

ِي ﴿:قاؿ تعاذل: سادساً  ُٔم اَّلٍّ ا َحُل ٍَ ُمَٔن إَِّل َن ُزئَُن الّرَِبا َّل َحُلٔ
ْ

ََ يَأ ِي اَّلٍّ
يَْفاُن ٌِ  ُّ الظٍّ ُف ُ َحَخَختٍّ َّللٍّ َخوٍّ ا

َ
ا اِْلَيُْم ٌِرُْو الّرَِبا َوأ ٍَ ٔا إِجٍّ ُ ًْ كَال ُٓ جٍّ

َ
ّسِ َذلَِم ةِأ ٍَ ْ ََ ال

ُ إىَِل  ُره ْم
َ

َوأ ََف  ا َشي ٌَ  ُّ َ ِ فَاجَْخََه فَي َرّبِّ  َْ ِْٔنَلٌث ٌِ َْ َجاَءهُ َم ٍَ َِبا َذ َم الّر رٍّ وََخ اِْلَيَْم 
نلٍّا ْغَداُب ا

َ
وىَهَِم أ

ُ
َْ ََعَد فَأ ٌَ َو  ِ نَ اَّللٍّ و ا َخادِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ  (.ِٕٓ)سورة البقرة:  ﴾رِ 

كما أف من أصوؿ ا٤بعتزلة القوؿ بالوعد كالوعيد، كا٤بقصود كجوب ٙبقيق الوعد، 
وىَهَِم ﴿ككجوب ٙبقيق الوعيد، كإذل ذلك أشار الز٨بشرم ُب تفسّبه لقولو تعاذل:

ُ
فَأ

ونَ  ا َخادِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ  ِ ْغَداُب انلٍّار
َ

اآلية دليل بْبَّ على خلود حيث أكد أف ىذه  أ
 .(ُ)الفساؽ ُب النار

ونَ ﴿ُب بداية تفسّبه لقولو تعاذل: ا َخادِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ  ِ ْغَداُب انلٍّار
َ

وىَهَِم أ
ُ
 ﴾فَأ

ذكر أف ا جعل العائد خالدان ُب النار، إما ألف ا٤براد العود إذل استحبلؿ الربا كذلك نفاؽ، 
العود إذل ا٤بعاملة بالربا، كا٣بلود يعِب طوؿ ا٤بكث، ٍب فا٣بلود على حقيقتو، كإما ألف ا٤براد 

ذكر أف ا٣بوارج ٛبسكوا بظاىر ىذه اآلية للداللة على تكفّب مرتكب الكبّبة، كما ٛبسكوا 
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بنظائرىا، كذكر أهنم غفلوا عن تغليظ ا ككعيده كقت نزكؿ القرآف، حيث كاف الناس 
 . (ُ)قريبْب من عهد كفر، كذلك ٝبعان بْب األدلة

ذكر ابن عاشور أف ا٣بلود ُب النار إما حقيقة أك استعارة. حقيقة ُب الكافرين، 
 ك٦باز ُب صاحب الكبّبة، كمن يعود إذل ا٤بعاملة بالربا.

ا ﴿دل يبدأ ابن عاشور عند تفسّبه لقولو تعاذل:  َٓ ًْ ذِي ُْ  ِ ْغَداُب انلٍّار
َ

وىَهَِم أ
ُ
فَأ

ونَ  بْب ا٣بوارج كأىل السنة ُب صاحب الكبّبة، بل باإلشارة إذل أف ىناؾ خبلفا  ﴾َخادِلُ
ذكر أف ا٣بلود قد يكوف حقيقة، كقد يكوف ٦بازا عن طوؿ ا٤بكث، ٍب ذكر أف ا٣بوارج 
تعلقوا بظاىر ىذه اآلية ُب القوؿ ٖبلود صاحب الكبّبة ُب النار، كما ٛبسكوا بنظائرىا، كما 

حقيقيان كقد يكوف ٦بازان، ذكر أف  دل يذكر األدلة على ما ذىب إليو من أف ا٣بلود قد يكوف
ا٣بوارج ٛبسكوا بظاىر ىذه اآلية كنظائرىا، كلكنو دل يوضح ىذه األدلة، ذكر ما ٲبكن بو 
ا١بمع بْب ظواىر ىذه األدلة، كاآليات الدالة على عدـ خلود من كاف ُب قلبو مثاؿ ذرة من 

 إٲباف.     
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 انيالمطلب الث
 منهج المدرسة التقليدية

نهج القا٠بي ُب التعامل مع األفكار االعتزالية الٍب أكردىا الز٨بشرم ف يتجلى م
 دراستنا لآليات اآلتية:

ًْ ﴿قاؿ تعاذل:: أوالً  ِ ةَْػارِْ
َ

أ َولََعَ   ًْ هِِٓ ٍْ َولََعَ َش  ًْ ُ لََعَ كُئُبِِٓ َّللٍّ ًَ ا َخَخ
 ًٌ ًْ َنَذاٌب َنِلي ُٓ َ َول َوةٌ   (ٕ)سورة البقرة:  ﴾ِغَظا

الٍب ساركا عليها القوؿ ٖبلق العباد ألفعا٥بم، كقد فسر  إف من مبادئ ا٤بعتزلة
الز٨بشرم ىذه اآلية كفقان ٥بذا ا٤ببدأ، حيث أكرد اعَباضان بقولو: فإف قلت: فلم أسند ا٣بتم 
إذل ا تعاذل، كإسناده إليو يدؿ على ا٤بنع من قبوؿ ا٢بق كالتوصل إليو بطرقو، كىو قبيح، 

 وان كبّبان؛ لعلمو بقبحو، كعلمو بغناه عنو...؟ كا يتعاذل عن فعل القبيح عل

ٍب رد على ىذا االعَباض ٗبا يتوافق مع ا٤ببدأ االعتزارل، حيث قاؿ: قلت: القصد 
إذل صفة القلوب بأهنا كا٤بختـو عليها، كأما إسناد ا٣بتم إذل ا عز كجل، فلينبو على أٌف 

 .(ُ)ي غّب العرضيىذه الصفة ُب فرط ٛبكنها كثبات قدمها، كالشيء ا٣بلق

إف القا٠بي عند تفسّبه ٥بذه اآلية ذكر معُب ا٣بتم، كأنو االستيثاؽ بضرب ا٣بتم، ٍب 
ذكر ا٤بعُب ا٤بقصود بو ُب ىذه اآلية، كأنو إحداث حالة ال يؤثر فيها اإلنذار، ٍب نقل قوؿ 

د ٝبيع ا٢بوادث أيب السعود ُب إسناد تلك ا٢بالة إذل ا تعاذل، كأهنا مسندة إذل ا؛ الستنا
من حيث ا٣بلق إليو، كأف اآلية كردت ناعية عليهم سوء صنيعهم؛ ألف ىذه األفعاؿ من 

 حيث الكسب مستندة إليهم، كىذه ىي عقيدة أىل السنة ُب أفعاؿ العباد.

كبعد أف ذكر عقيدة أىل السنة ُب أفعاؿ العباد نقبلن عن أيب السعود، ذكر تأكيل  
دة أقواؿ ُب تأكيل ىذه اآلية، حيث قاؿ: "كأما ا٤بعتزلة فقد سلكوا ا٤بعتزلة، كأهنم ذكركا ع

مسلك التأكيل، كذكركا ُب ذلك عدة من األقاكيل...فذكر أقواؿ ا٤بعتزلة ُب تأكيل ىذه اآلية، 
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فذكر منها أف القـو ٤با أعرضوا عن ا٢بق، كٛبكن ذلك ُب قلؤّم، حٌب صار كالطبيعة ٥بم، 
ؿ عليو، كذكر بعدىا أقواال أخرل كلها هتدؼ إذل تأكيل ظاىر شبو بالوصف ا٣بلقٌي آّبو 

 . (ُ)اآلية

ُب بداية تفسّبه ٥بذه اآلية، ذكر معُب ا٣بتم ُب اللغة، ٍب ذكر ا٤بقصود منو ُب ىذه 
اآلية، ٍب بْب كجو إسناد ا٣بتم إذل ا تعاذل، كذلك من خبلؿ ما نقلو عن أيب السعود 

حيث ا٣بلق إليو، كذكر أف النعي عليهم الستناد الفعل كذلك الستناد ٝبيع ا٢بوادث من 
إليهم من حيث الكسب، كىذه عقيدة أىل السنة، ٍب أشار إذل أف ا٤بعتزلة أكلوا ىذه اآلية 
ببعض التأكيبلت ذكر منها بعض الوجوه، ٝبيع ىذه الوجوه هتدؼ إذل نفي الظاىر، كما دل 

ا٤بعتزلة عنهم، كما دل يذكر األدلة على أف  يتدرج ُب إثبات عقيدة أىل السنة، كنقطة افَباؽ
ا٣بتم قد يكوف من ا، كدل يذكر أدلة ا٤بعتزلة الٍب تنفي خلق ا ألفعاؿ العباد، كدل يذكر ما 

 ييثبت قوؿ ا٤بعتزلة من كتبهم.

َْ َجْفٍس َطيًْئا َوَّل ُحْلتَُو ﴿قاؿ تعاذل:: ثانياً  ا َّل ََتْزِي َجْفٌس َخ ًٌ ْٔ َ ٔا ي ُل َواتٍّ
 ْ نَ ٌِِ و ًْ ُحََِْصُ ُْ ا َنْدٌل َوَّل  َٓ ْ ا َطَفاَنٌث َوَّل يُؤَْخُذ ٌِِ  (ْٖ)سورة البقرة:  ﴾َٓ

إف من مبادئ ا٤بعتزلة نفي الشفاعة، كأف تقضي نفس عن نفسن شيئا، كقد انتصر 
الز٨بشرم ٥بذا ا٤ببدأ عند تفسّبه ٥بذه اآلية كما ىو منهجو، بطرح اعَباض كالرد عليو، حيث 

ىل فيو دليل على أٌف الشفاعة ال تقبل للعصاة؟ ٍب أجاب عن ىذا يقوؿ: فإف قلت: 
االعَباض بقولو: قلت: نعم؛ ألنو نفى أف تقضي نفس عن نفس حقان أخلت بو، من فعل 

حيث جعل النفي  (ِ)أك ترؾ، ٍب نفى أف يقبل منها شفاعة شفيع، فعلم أهنا ال تقبل للعصاة
 ْب.متوجهان إذل نفي الشفاعة للعصاة من ا٤بؤمن

ذكر القا٠بي منبهان إذل أف ا٤بعتزلة ٛبسكت ّٔذه اآلية ُب نفي الشفاعة، كأهنا ال تقبل 
للعصاة، ٍب أجاب عن ىذا ا٤ببدأ االعتزارل، بقولو: أهنا خاصة بالكفار، كيؤيده أف ا٣بطاب 
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افِهِيَ ﴿معهم كما قاؿ:  ًْ َطَفاَنُث الظٍّ ُٓ حََِفُه ا  ٍَ قبل ...فمعُب اآلية أنو تعاذل ال ي﴾َذ
فيمن كفر بو فدية كال شفاعة...، ٍب ذكر ما جاء ُب االنتصاؼ أف من جحد الشفاعة فهو 
جدير أف ال ينا٥با، كأما من آمن ّٔا كصدقها، كىم أىل السنة كا١بماعة، فأكلئك يرجوف 
رٞبة ا، ٍب ذكر معتقد أىل السنة كا١بماعة ُب مسألة الشفاعة، كأف ىذه اآلية ليس فيها 

نفي الشفاعة عن العصاة، ٍب أشار ُب هناية حديثو إذل أف األدلة على ثبوت دليل على 
 . (ُ)الشفاعة كثّبة، كختم بالدعاء بالرزؽ بالشفاعة كا٢بشر مع أىل السنة كا١بماعة

دل يتحدث القا٠بي عن معُب الشفاعة كال عن أنواعها، كدل يتحدث عن السبب 
كىو تعارضها مع خلود الفساؽ ُب النار، بل  الذم دفع ا٤بعتزلة إذل القوؿ بنفي الشفاعة،

بدأ حديثو عن ىذه ا٤بسألة بالتصريح بأف ا٤بعتزلة ٛبسكوا ّٔذه اآلية ُب نفي الشفاعة، كذكر 
معتقد أىل السنة بعد إجابتو عن مذىب ا٤بعتزلة، ككاف ينبغي تقدًن مذىب أىل السنة ُب 

 التقرير ثباتان على ا٢بق كعزةن بو.

على ثبوت الشفاعة كثّبة، كلكنو دل يذكر شيئا منها، كدل يذكر أدلة  كذكر أف األدلة 
ا٤بعتزلة فيما ذىبوا إليو من نفي للشفاعة، ككاف من العدؿ ذكر أدلتهم فيما ذىبوا إليو، كدل 
يذكر قوؿ ا٤بعتزلة من أحد مصادرىم، كمن الكلم الطيب كالقوؿ ا٢بسن أنو ُب هناية كبلمو 

 حيث دعا أف ٰبشر معهم. أكد على مذىب أىل السنة،

ٌْٔم ََلُ ﴿قاؿ تعاذل:: ثالثاً  َ ٌث َوَّل ُ َِ ُخُذهُ ِش
ْ

ُٔم َّل حَأ َٔ اىََْحَّ اىَْليَّ ُْ ُ َّل إََِلَ إَِّل  اَّللٍّ
ا َبْيَ  ٌَ  ًُ َ ِ َحْهي ُ إَِّل بِإِذُِّْ ِي يَْظَفُم ِنَِْده َْ َذا اَّلٍّ ٌَ رِْض 

َ
ا ِِف األ ٌَ َو اِت  َٔ ٍَ ا ِِف الصٍّ ٌَ

 ٌَ َو  ًْ يِْديِٓ
َ

ُّ أ رِْشيَّ َء وَِشَم ُن ا َطا ٍَ ِ ِ إَِّل ة ّ ٍِ ْ َْ ِني ٍء ٌِ ُفَٔن بََِشْ ًْ َوَّل َُيِي ُٓ ا َخيَْف
 ًُ َٔ اىَْهَِّلَّ اىَْهِلي ُْ ا َو ٍَ ُٓ ْفُل رَْض َوَّل َحُئُٔدهُ ِخ

َ
اِت َواأل َٔ ٍَ  (ِٓٓ)سورة البقرة:  ﴾الصٍّ

قد سار إف من مبادئ ا٤بعتزلة نفي التشبيو كالتجسيم، كذلك تنزيهان  تعاذل، ك 
الز٨بشرم عند تفسّبه ٥بذه اآلية على منهجو ُب الدفاع عن مذىبو، كتأكيل اآلية ٗبا يتوافق 
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ُّ ﴿معو، حيث ذكر أف ُب قولو تعاذل  أربعة أكجو: أحدىا أٌف كرسيو دل يضق  ﴾وَِشَم ُنرِْشيَّ
عن السموات كاألرض لبسطتو كسعتو، كما ىو إال تصوير لعظمتو كٚبييل فقط، كال كرسي 

ة كال قعود، كال قاعد...كالثاين: أف ا٤بقصود علمو سبحانو كتعاذل...كالثالث: أف ا٤بعُب ٜب
 . (ُ)كسع ملكو...كالرابع: أف الكرسي ٨بلوؽ بْب يدم العرش دكنو السماكات كاألرض

ُّ ﴿:بدأ القا٠بي تفسّبه لقولو تعاذل بذكر ما ركم ُب معُب الكرسي  ﴾وَِشَم ُنرِْشيَّ
ذكر ما ركل ابن جرير عن سعيد بن جبّب عن ابن عباس: )أف ا٤بعٌِب  ُب ىذه اآلية، حيث

بالكرسٌي العلم( كاستدؿ على ذلك ببعض اآليات الٍب تشّب إذل أف ا٤بقصود بالكرسي 
العلم، كما استدؿ بأصل الكرسي أنو العلم، ٍب ذكر ما كرل ابن جرير أيضا عن ا٢بسن أف 

عضهم أيده بأف لفظ عرش ا٤بملكة ككرسيها الكرسٌي ُب اآلية ىو العرش،  كبذكر أف ب
 .(ِ)مَبادفاف

رَْض ﴿القا٠بي ُب بداية تفسّبه لقولو تعاذل:
َ
اِت َواأل َٔ ٍَ ُّ الصٍّ ذكر ﴾وَِشَم ُنرِْشيَّ

معُب الكرسي على ركايتْب: الركاية األكذل أنو العلم، كالراكية الثانية أنو العرش، كذكر 
اية، كما استدلوا بو على أقوا٥بم، لكنو دل ينبو إذل أصحاب كلتا الركايتْب، كذكر أدلة كل رك 

أف ا٤بعتزلة تنفي الكرسي حقيقةن، كتؤكلو بالعلم كغّبه، تنزيهان  تعاذل، كدل يذكر األقواؿ 
األخرل ُب معُب الكرسي من ا٤بلك، أك تصوير للعظمة أك غّب ذلك من التأكيل، كما ذكرنا 

بو، تقدٲبو على غّبه من التأكيل، كذلك ما دل يلتـز بو  آنفان، فإف من الثبات على ا٢بق كالعزة
القا٠بي، حيث قدـ تأكيل الكرسي بالعلم قبل ذكر ركاية أنو العرش، كىو باعتبار أنو ٨بلوؽ 
عظيم كما قد مر بنا، كاكتفى باإلشارة إذل أنو قد أيده بعضهم، دكف اإلشارة إذل أنو قوؿ 

 ا١بمهور.

                                                           

 .ِّٖ، صُ، جافالكشالز٨بشرم،  (ُ)
 .ُٔٔ-َٔٔ، صّ، جمحاسن التأويلالقا٠بي،  (ِ)
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ََ ﴿:قاؿ تعاذل: رابعاً  ِي ِي  اَّلٍّ ُٔم اَّلٍّ ا َحُل ٍَ ُمَٔن إَِّل َن َِبا َّل َحُلٔ ُزئَُن الّر
ْ

يَأ
 ُ َّللٍّ َخوٍّ ا

َ
ا اِْلَيُْم ٌِرُْو الّرَِبا َوأ ٍَ ٔا إِجٍّ ُ ًْ كَال ُٓ جٍّ

َ
ّسِ َذلَِم ةِأ ٍَ ْ ََ ال يَْفاُن ٌِ ُّ الظٍّ ُف َحَخَختٍّ

ِ فَا َرّبِّ  َْ ِْٔنَلٌث ٌِ َْ َجاَءهُ َم ٍَ َِبا َذ َم الّر رٍّ وََخ ُ إىَِل اِْلَيَْم  ُره ْم
َ

َوأ ََف  ا َشي ٌَ  ُّ َ جَْخََه فَي
نَ  و ا َخادِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ نلٍّارِ  ْغَداُب ا

َ
وىَهَِم أ

ُ
َْ ََعَد فَأ ٌَ َو  ِ  (ِٕٓ)سورة البقرة:  ﴾اَّللٍّ

إف من مبادئ ا٤بعتزلة القوؿ ٖبلود عصاة ا٤بؤمنْب ُب النار، كقد نصر الز٨بشرم 
ًْ ﴿و تعاذل:مذىبو ُب ىذا ا٤بعتقد حيث قاؿ عند تفسّبه لقول ُْ  ِ ْغَداُب انلٍّار

َ
وىَهَِم أ

ُ
فَأ

ونَ  ا َخادِلُ َٓ ، فاستدؿ بأف ا٤بقصود ّٔذه اآلية (ُ)كىذا دليل بْبّْ على ٚبليد الفساؽ ﴾ذِي
 ىم الفساؽ.

ذكر ُب بداية تفسّبه ٥بذه اآلية أف ا٤بقصود من عاد إذل ٙبليل الربا، كٙبليلو كفر 
تدالؿ ّٔذه اآلية على ٚبليد العصاة من ا٤بؤمنْب ُب يستحق صاحبو ا٣بلود ُب النار، إف االس

النار، ىو ما رده القا٠بي عند تفسّبه ٥با حيث قاؿ بعد ذكره تفسّبىا "كّٔذا تبْب أنو ال 
تعلق للمعتزلة ّٔذه اآلية ُب ٚبليد الفساؽ" كبْب أهنم بنوا قو٥بم على أف ا٤بتوعد عليو با٣بلود 

د أف ظاىر اآلية ال يساعد على ىذا التخصيص للربا ىو العود إذل فعل الربا خاصو، كأك
دكف ما تقدـ ذكره ُب اآلية من فعل الربا، كاعتقاد جوازه، كاالحتجاج عليو بقياسو على 
البيع، كأف من ٙبقق ذلك فيو، فإنو كافر كمستزيد ُب الكفر، فبل يبقى للمعتزلة حجة بأف 

صاحب فتح البياف ُب ىذه ا٤بسألة، أف  ىذه اآلية تؤيد مذىبهم، كنقل ُب هناية حديثو قوؿ
ا٤بصّب إذل ىذا التأكيل كىو أف ا٣بلود للكافر، كاجب؛ لؤلحاديث ا٤بتواترة القاضية ٖبركج 

 .(ِ)ا٤بوحدين من النار

بْب القا٠بي أف ا٤بقصود بػ)من عاد( أم عاد إذل استحبلؿ الربا، فهو كافر كيستحق 
صاحب الكبّبة، كأف ىذه اآلية ٨بصصة ُب من فعل  ا٣بلود ُب النار، كبْب مذىب ا٤بعتزلة ُب

                                                           

 .ّْٖ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .َٕٗ، صّ، جمحاسن التأويلالقا٠بي،  (ِ)
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الربا، أم ارتكب كبّبة، كأهنا دليل على خلوده ُب النار، كأجاب على ا٤بعتزلة أنو ال تعلق 
٥بم ّٔذه اآلية على مذىبهم، لكنو دل يذكر نقاط االتفاؽ، حيث إف ا١بميع متفقوف على 

دين، دل يذكر األدلة على ٚبليد العصاة، أك أف الكافر ٨بلد ُب النار، كأف التائبْب ليسوا ٨بل
 عدـ ٚبليدىم ُب النار، كدل ينسب قوؿ ا٤بعتزلة إذل أحد رجا٥با.

َْ ﴿قاؿ تعاذل:: خامساً  نَلَا ٌِ ْب  َْ َو ا  َِ َ َديْت َْ  ْ إِذ َِا َبْهَد  َِا َّل حُزِْ  كُئَُب َربٍّ
اُب  ٍّْ َٔ ْ َُْج ال

َ
ٍَّم أ ًث إُِ رَْْحَ َُْم   (ٖ)سورة آؿ عمراف:  ﴾دَلُ

إف من أصوؿ ا٤بعتزلة العدؿ، كىو يعِب أف أفعاؿ ا كلها حسنة، كبناءن على ىذا 
ا٤بعتقد ذىب ا٤بعتزلة إذل أف الزيغ ُب ىذه اآلية ال يكوف من ا، كىذا ما سار عليو 

ا﴿ الز٨بشرم عند تفسّبه ٥بذه اآلية، حيث قاؿ: َِ ال تبلنا بببليا تزيغ فيها  ﴾ََّل حُزِْ  كُئَُب
 .(ُ)حٌب ال ينسب الزيغ إذل ا تعاذل قلوبنا،

ا ﴿:القا٠بي كعند تفسّبه ٥بذه اآلية، ذكر معُب قولو تعاذل َِ ا َّل حُزِْ  كُئَُب َِ َربٍّ
ا َِ َديْتَ َْ  ْ حيث قاؿ: إف ىذا من مقاؿ الراسخْب، أم ال ٛبل قلوبنا عن ا٥بدل  ﴾َبْهَد إِذ

غ ، الذين يتبعوف ما تشابو من القرآف، بعد إذ أقمتها عليو، كال ٘بعلها كالذين ُب قلؤّم زي
كلكن ثبتنا على صراطك ا٤بستقيم، ٍب أكد أف ُب ىذه اآلية داللة على أف ا٥بدل كالضبلؿ 
من قبلو تعاذل، كدل يذكر أف ىذا ُب مقابل مقالة ا٤بعتزلة الذين ينفوف الضبلؿ كالزيغ 

لى ا عليو كسلم كثّبا كيؤكلونو، ٍب ختم حديثو بذكر حديث عائشة: " كاف رسوؿ ا ص
ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك، قلت: يا رسوؿ ا، ما أكثر ما تدعو 
ّٔذا الدعاء، فقاؿ: ليس من قلب إال كىو بْب أصبعْب من أصابع الرٞبن، إذا شاء أف 

 لك.، كىذا دليل على أف الزيغ بيد ا كذ(ِ)يقيمو أقامو، كإذا شاء أف يزيغو أزاغو "

                                                           

 .ّٕٔ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
 .ٕٕٗ، صْ، جمحاسن التأويلالقا٠بي،  (ِ)
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فسر القا٠بي ىذه اآلية، ٍب استدؿ ّٔا على أف ا٥بدل كالظبلؿ من عند ا، دل 
يتحدث عن أف ا٤بعتزلة ينفوف نسبة مثل ىذا األفعاؿ إذل ا، بل يقولوف إف أفعاؿ العباد 
ىي من خلق العباد ال من خلق ا تعاذل، كذلك بناءن على أف أفعاؿ ا كلها حسنة، كىذه 

ا ما  ىو قبيح كاإلزاغة، دل ينسب قوؿ ا٤بعتزلة إليهم، كال أثبتو من أحد كتبهم، األفعاؿ فيه
 كدل يذكر أدلة أحد القولْب من نسبة الفعل إذل ا أك إذل العباد.

َْ ﴿قاؿ تعاذل:: سادساً  ٍَ ِ ا ُدوَن َذلَِم ل ٌَ ِ َوَيْغفُِر  َك ةِّ ْن يُْْشَ
َ

َ َّل َحْغفُِر أ إِنٍّ اَّللٍّ
 ُ َْ ي ٌَ َو ََظاُء  اي ًٍ ا َنِلي ًٍ ْ ى إِث َلِد اْذَْتَ ِ َذ  (ْٖ)سورة النساء:  ﴾ْْشِْك ةِاَّللٍّ

إف من مبادئ ا٤بعتزلة عدـ ا٤بغفرة ألصحاب الكبائر إال بالتوبة، كذلك ما تبعو 
الز٨بشرم عند تفسّبه ٥بذه اآلية، بإيراد اعَباض، ٍب الرد على ىذا االعَباض بقولو: "فإف 

يغفر الشرؾ ٤بن تاب منو، كأنو ال يغفر ما دكف الشرؾ من  قلت: قد ثبت أف ا عٌز كجلَّ 
ا ﴿الكبائر إال بالتوبة، فما كجو قوؿ ا تعاذل:  ٌَ ِ َوَيْغفُِر  َك ةِّ ن يُْْشَ

َ
إِنٍّ اَّلل ََّل َحْغفُِر أ

َ يََظاءُ  ٍَ ِ  ؟"  ﴾ُدوَن َذلَِم ل

فرة ٥بم ٍب أجاب عن ىذا االعَباض ٗبا يوافق مذىبو ُب أصحاب الكبائر، كعدـ ا٤بع
إال بالتوبة، حيث قاؿ: الوجو أف يكوف الفعل ا٤بنفي كا٤بثبت ٝبيعان موجهْب إذل قولو تعاذل: 

َ يََظاءُ ﴿ ٍَ ِ كأنو قيل إف ا ال يغفر ٤بن يشاء الشرؾ، كيغفر ٤بن يشاء ما دكف الشرؾ   ﴾ل
 .(ُ)على أٌف ا٤براد باألكؿ من دل يتب، كبالثاين من تاب

َك إ﴿:السعود ُب قولو تعاذل لقد نقل القا٠بي قوؿ أيب ْن يُْْشَ
َ

َ َّل َحْغفُِر أ َِنٍّ اَّللٍّ
 ِ كأف ىذا تأكيد، كبياف استحالة ا٤بغفرة بدكف اإلٲباف، ٍب نقل قوؿ الشهاب ُب ا٤بقصود  ﴾ةِّ

بالشرؾ ُب ىذه اآلية، كأنو اعتقاد أف  شريكا، ٍب نقل قوؿ الرازم الذم ينص فيو على أف 
كر أنواع الشرؾ كما قا٥با أبو البقاء، كبعد أف انتهى من تقرير اليهودم يسمى مشركا، كذ 

                                                           

 .ِٓٓ-ُٓٓ، صُ، جالكشافالز٨بشرم،  (ُ)
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ِ ﴿ا١بزء األكؿ من ىذه اآلية كىو:  َك ةِّ ن يُْْشَ
َ

انطلق إذل ا١بزء الثاين  ﴾إِنٍّ اَّلل ََّل َحْغفُِر أ
ا ُدوَن َذلَِم ﴿ىو  ٌَ كذكر أف ما دكف ذلك يشمل ا٤بعاصي كبّبىا كصغّبىا، ٍب  ﴾َوَيْغفُِر 

أف ىذه اآلية دليل على أف صاحب الكبّبة ُب مشيئة ا، كأف ظاىر اآلية نقل قوؿ الرازم 
 .(ُ)أف ا٤بغفرة منو سبحانو تكوف ٤بن اقتضتو مشيئتو تفضبلن منو كرٞبة

ذكر القا٠بي بعد ذلك تأكيل الز٨بشرم ٥بذه اآلية على مذىبو من نفي الغفراف 
 أتبع قوؿ الز٨بشرم بقوؿ ناصر لصاحب الكبّبة قبل التوبة، كنقل قوؿ الز٨بشرم فيها، ٍب

الدين ُب االنتصاؼ، حيث أثبت عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب ىذه ا٤بسألة، كبْب كجو 
انطباؽ اآلية عليو، ٍب ذكر تعلق القدرية ّٔذه اآلية كأهنا تعارض معتقدىم، ٍب ختم حديثو 

 عن ىذه ا٤بسألة بذكر أحد عشر حديثا متعلقا ّٔذه اآلية. 

فسّبه ٥بذه اآلية ،نقل قوؿ أيب السعود فيها، كقوؿ الشهاب ُب ا٤بقصود ُب بداية ت
َْ ﴿بالشرؾ، كقوؿ أيب البقاء ُب أنوعو، ٍب ٙبدث عن قولو تعاذل: ٍَ ِ ا ُدوَن َذلَِم ل ٌَ َوَيْغفُِر 

كىي ٧بل ا٤بسألة، فذكر ا٤بقصود ٗبا دكف ذلك كأنو ا٤بعاصي، كىذا متفق عليو بْب  ﴾يََظاءُ 
 يبْب ارتباط ىذه ا٤بسألة بأصل من أصوؿ ا٤بعتزلة كىو ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب، ا١بميع، لكنو دل

كدل يتدرج بذكر من ىم الذين اتفق ا١بميع على ا٤بغفرة ٥بم، إذل أف يصل إذل الذين اختلفوا 
ُب ا٤بعفرة ٥بم، ذكر قوؿ الرازم أف ىذه اآلية دليل على أف صاحب الكبّبة ُب مشيئة ا، 

ز٨بشرم الذم يعرب عن رأم ا٤بعتزلة ُب ىذه ا٤بسألة، كرد عليو بنقلو لرأم السنة نقل تأكيل ال
الذم مثل لو بقوؿ الناصر الدين، لكنو دل يذكر من األدلة على عدـ ا٣بلود إال ظاىر ىذه 

 اآلية، كما دل يذكر أدلة ا٤بعتزلة ُب ذلك، كاف األصل ذكر أدلة كل فريق منهما. 

ح من خبلؿ ما مر بنا عند دراسة الكاشف للز٨بشرم كُب هناية ىذا البحث يتض
كجدنا أنو كثّبان ما يقرر أصولو االعتزالية، كعند عرض مناىج بعض ا٤بفسرين ُب تعاملهم مع 
ىذه االفكار االعتزالية كجدنا ىذه ا٤بناىج ٨بتلفة، فمنهم من يوافق الز٨بشرم كمنهم من 

                                                           

 .ُِّٗ-ُِٖٔ، صٓ، جيلمحاسن التأو القا٠بي،  (ُ)
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طيل ُب الرد كييفصل ُب ا٤بسائل كمنهم يعارضو كقد اختلت ردكد من يعارضو فمنهم من يي 
 من ٱبتصر ُب رده كمنهم من يكتفي باالشارة إذل ا٣ببلؼ.

كيتضح عند ذلك أنو ال ينبغي اإلنكار على أحد ُب رأيو إذا كاف قد اجتهد رأيو 
كاستعمل أدكات التفسّب فكل ما مر بنا ما ىي إال آراء ال ٚبلو من ا٣بطأ كالصواب فبل 

التعامل ٔبفاء كغلظة بل ٯبب ا٢بوار كالتعامل مع ىذه اآلراء بالشكل ينبغي االنكار ك 
  الصحيح. 
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 خاتمة البحث

حول ىذا البحث موضوع مناىج ا٤بفسرين ُب التعامل مع األفكار االعتزالية، كقد 
بذلت جهدم ُب بياف مناىجهم ككيفية تعاملهم مع ىذه االفكار، كاختم ىذا البحث بأىم 

 ت إليها لتكوف كاضحة لبلطبلعالنتائج الٍب توصل

  اتضح من خبلؿ البحث ُب نشأة ىذه الفرقة أف بذرة االعتزاؿ بدأت بقصة الرجل
الذم حضر ٦بلس ا٢بسن البصرم كسأؿ عن ٝباعة تيكفر صاحب الكبّبة كٝباعة ييرجئوف 

ل الكبائر، حيث ظهر أكؿ أصو٥بم كىو ا٤بنزلة بْب ا٤بنزلتْب، كقاـ ا٤بعتزلة بعد ذلك بتأصي
ٟبسة أصوؿ، ككاف ىذا التأصيل ببناء بعض األصوؿ على بعض، ككانت ىي أركاف 

 االعتزاؿ الٍب ال يسمى الشخص معتزرل إال إذا ٝبع األصوؿ ا٣بمسة.
 عنهم تعاذل ا رضواف– الكراـ الصحابة ُب يطعن ا٤بعتزلة رموز أىم بعض أف نرل- 

 من كمنهم بالعامي، عمر ابن يصف من كمنهم ا١بمل، أىل عدالة ُب يتوقف من فمنهم
 يسلم دل كما ،-عنهم تعاذل ا رضي- طالب أيب بن كعلي الصديق بْب التفضيل ُب يقف
 ٖبلود صرح الذم القرآف نص بعضهم رد حيث الرموز، ىذه بعض طعن من الكرًن القرآف
 معجزان  ليس القرآف أف ُب بعضهم كطعن ينقطع، ا١بنة نعيم أف قالوا حيث ا١بنة، نعيم

 .ٗبثلو اإلتياف عن الناس تعاذل ا بصرؼ بل بنفسو
 أف يتضح األصوؿ ىذه ٙبت تندرج الٍب كمبادئهم ا٤بعتزلة أصوؿ دراسة خبلؿ من 

 تسميتهم ُب السبب ىو ىذا يكوف كقد كالتوحيد العدؿ أصلي على تنطوم ا٤بعتزلة أصوؿ
 .كالتوحيد العدؿ بأىل أنفسهم

 أصلي أف من ذكره سبق ما يتأكد االعتزالية لؤلفكار ةالتارٱبي ا١بذكر دراسة خبلؿ من 
 كبقيت كالتوحيد العدؿ جذكر اتضحت حيث ا٣بمسة، األصوؿ أساس ىي كالتوحيد العدؿ
 .األصلْب ٥بذبن تطبيقات أك نتائج إما األصوؿ بقية
 أصولو بتقرير التزامو مدل على لبلطبلع للز٨بشرم الكشاؼ كتاب قراءة خبلؿ من 

 الركناف باعتبارٮبا كالتوحيد العدؿ أصلي تقرير ُب ركز قد الز٨بشرم أف د٪ب االعتزالية
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 يقررىا دل كلكنو األصوؿ بقية تقرير يهمل دل كما األصوؿ، بقية عليو تقـو الذم األساساف
 .كالتوحيد العدؿ قرر كما
 ا٣ببلفات ىذه بعض الكرًن القرآف ذـ كقد فيها، ا٣ببلؼ كقع مسائل الكرًن القرآف ُب 
 قطعية مسائل ُب كقعت أهنا يتضح القرآف ذمها الٍب ا٣ببلفات إذل كبالنظر ٝبيعها، يذـ دلك 

 عليو ا صلى ٧بمد كنبوة كالردة فهمو، ُب ال نفسو الكتاب ُب كا٣ببلؼ ا٣ببلؼ تقبل ال
 .بنفيو األدلة جاءت فيما خبلؼ ألنو كذلك كسلم،

 ا٣ببلؼ، تقبل أهنا فيها ٣ببلؼا كقع الٍب ا٤بسائل لبعض القرآف ذـ عدـ من كاتضح 
 كيتضح لو، صحيح مسوغ ال الذم ا٣ببلؼ ذـ أنو حيث مسوغ صحيح ا٣ببلؼ ٥بذا كأف
كاألصوليْب كتقسيمهم مسائل الدين إذل  ا٤بتكلمْب ٝبهور كبلـ ُب ا٣ببلؼ من النوع ىذا

 أصوؿ الدين كفركع الدين،  كأف األصوؿ قطعية كأف الفركع ظنية.
 كىذا القسم ال يصح التكفّب  ل الدين كاقعة بْب القطع كالظن،يوجد قسم من مسائ

كينسب لكل من الطرفْب لَبددىا كالتفسيق بسبب ا٣ببلؼ فيو حيث أنو ٰبتمل التأكيل 
 .بينهما

  راعى القرآف الكرًن ا١بوانب األخبلقية كا١بوانب العلمية للتعامل مع ا٤بخالف حيث ال
خالف لن ينتفع با١بوانب العلمية إذا دل ٫بَبمو إنفصاؿ بْب ىذين ا١بانبْب حيث أف ا٤ب

 كنعاملو كفق معايّب أخبلقية.
  ،تعامل ا٤بفسرين متقدمْب كمتأخرين مع االفكار العتزالية ُب كتاب الكشاؼ للز٨بشرم

ىذه األفكار على اختبلؼ مناىجهم ُب التفسّب بْب ا٤بأثور كالرأم،  ا٤بفسركفكقد تناكؿ 
 كمقلد ٥بذا كذاؾ.

  مناىج ا٤بفسرين ُب تعاملهم مع ىذه األفكار فتارة ييطيلوف ُب دراسة ىذه تباينت
األفكار كشرحها كالرد عليها، كتارة ٲبركف عليها دكف إمعاف النظر كالتنبيو على أهنا أفكار 

 اعتزالية، كتارة قد يؤيدكف ىذه األفكار عمدان أك بغّب عمد. 
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 قائمة المراجع والمصادر

 القرآف الكرًن.

ن األثّب، أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الكرًن الشيباين، اب (ُ
، ِبّبكت: دار الكتب العلمية، ط) عبد ا القاضي.، تالكامل في التاريخ

 ق(. ُُْٓ
، مقاالت اإلسالميين واختالف المصليناألشعرم، أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل،  (ِ

 ـ(.ََِٓ، ْتوسط، طتصحيح. ىلموت ريَب )بّبكت: مطبعة ا٤ب
)الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ، د.ط،  السلسلة الصحيحةاأللباين، ٧بمد ناصر الدين،  (ّ

 د.ت(.
)بّبكت: دار  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياأللوسي،  (ْ

 إحياء الَباث العريب، د.ط، د.ت(.
الجامع المسند ، البخارم، ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة أبو عبد ا (ٓ

، الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو، وأيامو
 ق(.ُِِْ، ُت.٧بمد زىّب بن ناصر الناصر )د.ـ: دار طوؽ النجاة، ط

، ت. نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، أيب ا٢بسن إبراىيم بن عمر،  (ٔ
 - ىػُُْٓتب العلمية، د.ط، عبد الرزاؽ غالب ا٤بهدم )بّبكت: دار الك

 ـ(. ُٓٗٗ
، ت.عبد ا٤بعطي أمْب السنن الصغيرالبيهقي، أيب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي،  (ٕ

 قلعجي.  )د.ـ: د.ف، د.ط، د.ت(.
، مجموع الفتاوىابن تيمية، أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين،  (ٖ

 ـ(. ََِٓىػ /  ُِْٔ، ّت.أنور الباز كعامر ا١بزار )د.ـ: دار الوفاء، ط
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الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب ا١بهِب، مانع بن ٞباد،  (ٗ
 )د.ـ: دار الندكة العا٤بية، د.ط، د.ت(. المعاصرة

 زاد المسير في علم التفسيرابن ا١بوزم، عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد،  (َُ
 ق(.َُْْ، ّ)بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، ط

ل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقبلين، ابن حجر، أبو الفض (ُُ
)السعودية: دار العاصمة ، دار الغيث،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

 ق(.ُُْٗ، ُط
لسان ابن حجر، أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي،  (ُِ

، ّللمطبوعات، ط، ت. دائرة ا٤بعارؼ النظامية )بّبكت: مؤسسة األعلمي الميزان
 ـ(.ُٖٔٗق/ َُْٔ

فتح الباري شرح ابن حجر، أٞبد بن علي، أبو الفضل العسقبلين الشافعي،  (ُّ
 ق(.ُّٕٗ)بّبكت: دار ا٤بعرفة، د.ط،  صحيح البخاري

عماف: دار أسامة للنشر -)األردف المعجم الفلسفيحسيبة، مصطفى،  (ُْ
 ـ(ََِٗ، ُكالتوزيع، ط

، ت. عادؿ أٞبد تفسير البحر المحيطأبو حياف، ٧بمد بن يوسف األندلسي،  (ُٓ
، ُعبد ا٤بوجود كعلي ٧بمد معوض كآخركف )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط

 ـ(. ََُِ -ىػ  ُِِْ
األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أصولو خالد بن عثماف السبت،  (ُٔ

 ـ(ُٓٗٗ-قُُْٓ، ُ)د.ـ: د.ف، ط وضوابطو وآدابو
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مكارم سهل بن شاكر السامرم، ا٣برائطي، أليب بكر ٧بمد بن جعفر بن  (ُٕ
، ت.عبد ا بن ٔباش بن ثابت ا٢بمّبم ) األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها

 ـ(. ََِٔد.ـ:  مكتبة الرشد، د.ط، 
) بّبكت: دار الكتب  تاريخ بغدادا٣بطيب البغدادم، أٞبد بن علي أبوبكر،  (ُٖ

 العلمية، د.ط، د.ت(.
وفيات ن ٧بمد بن أيب بكر، ابن خلكاف، أبو العباس مشس الدين أٞبد ب (ُٗ

، ت. إحساف عباس )بّبكت: دار صادر، د.ط، األعيان وأنباء أبناء الزمان
 د.ت(.

االنتصار والرد ا٣بياط، أبو ا٢بسْب عبد الرحيم بن ٧بمد بن عثماف ا٤بعتزرل،  (َِ
، ت. يربج )د.ـ: مطبعة دار الكتب ا٤بصرية، د.ط، على ابن الروندي الملحد

 ـ(.ُِٓٗق/ُّْْ
، سير أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف، الذىيب (ُِ

ت. ٦بموعة من اققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ) د.ـ: مؤسسة الرسالة، 
 ـ(. ُٖٓٗىػ /َُْٓ، ّط

علي .، تميزان االعتدال في نقد الرجالالذىيب، مشس الدين ٧بمد بن أٞبد،  (ِِ
وجود )بّبكت: دار الكتب العلمية، د.ط، ٧بمد معوض كعادؿ أٞبد عبد ا٤ب

 ـ(. ُٓٗٗ
مفردات ألفاظ الراغب األصفهاين، أبو القاسم ا٢بسْب بن ٧بمد بن ا٤بفضل،  (ِّ

 ق(.  ُُِّ، ُ، ت.صفواف عدناف الدكادم )دمشق: دار القلم، د.طالقرآن
 األعالمالزركلي، خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فارس الدمشقي،  (ِْ

 ـ(. ََِِ، أيار / مايو ُٓالعلم للمبليْب، ط )د.ـ: دار
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الكشاف عن حقائق التنزيل الز٨بشرم، أبو القاسم ٧بمود بن عمر ا٣بوارزمي،  (ِٓ
، ت. عبد الرزاؽ ا٤بهدم )بّبكت: دار إحياء وعيون األقاويل في وجوه التأويل

 الَباث العريب، د.ط، د.ت(. 
 ـ(.ُْٕٗ، ُر كالطباعة، ط)القاىرة: األىلية للنش المعتزلةزىدم، جارا،  (ِٔ
)د.ـ: دار الفكر العريب، د.ط،  زىرة التفاسيرأبو زىرة، ٧بمد أٞبد مصطفى،  (ِٕ

 د.ت(.
تاريخ المذاىب اإلسالمية في السياسة والعقائد، وتاريخ أبو زىرة، ٧بمد،  (ِٖ

 ) القاىرة: دار الفكر العريب، د.ط، د.ت(. المذاىب الفقهية
اض الناضرة والحدائق النيرة الزاىرة في لريالسعدم، عبد الرٞبن بن ناصر، ا (ِٗ

-قُِْٔ، ُ)القاىرة: دار ا٤بنهاج، ط العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة
 ـ(.ََِٓ

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم السعدم، عبد الرٞبن بن ناصر،  (َّ
-ىػ َُِْ، ُ، ت.عبد الرٞبن بن معبل اللوٰبق )د.ـ: مؤسسة الرسالة، طالمنان
 ـ(.َََِ

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن سعود، ٧بمد العمادم ا٢بنفي، أبو  (ُّ
 ، ت.عبد القادر أٞبد عطا )الرياض: مكتبة الرياض ا٢بديثة، د.ط، د.ت(الكريم

 ـ(ََِّ، ِّ)القاىرة: دار الشركؽ، ط في ظالل القرآنسيد قطب،  (ِّ
أبو ، ت. الموافقاتالشاطيب، إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الغرناطي،  (ّّ

ىػ/ ُُْٕ، ُعبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف )د.ـ: دار ابن عفاف، ط
 ـ(.ُٕٗٗ
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، ت.٧بمد الملل والنحلالشهرستاين، ٧بمد بن عبد الكرًن بن أيب بكر أٞبد،  (ّْ
 ق(.َُْْسيد كيبلين ) بّبكت: دار ا٤بعرفة، د.ط، 

نهاية اإلقدام في علم الشهرستاين، ٧بمد بن عبد الكرًن بن أيب بكر أٞبد،  (ّٓ
 )د.ـ: د.ف، د.ط، د.ت(. الكالم

)الدكحة:  أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفيالصديقي، يوسف ٧بمود،  (ّٔ
 ـ(.ُّٗٗ، ُدار ا٢بكمة، ط

 )د.ـ: د.ف، د.ط، د.ت(. عمر بن عبدالعزيزالصبليب، علي،  (ّٕ
جامع الطربم، أبو جعفر ٧بمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي،  (ّٖ

، ُ، ت.أٞبد ٧بمود شاكر ) د.ـ: مؤسسة الرسالة، طالقرآنالبيان في تأويل 
 ـ(. َََِ -ىػ  َُِْ

لبناف: دار الطليعة للطباعة كالنشر، -)بّبكت معجم الفالسفةطرابيشي، جورج،  (ّٗ
 ـ(ََِٔ، ّط

، درء القول القبيح بالتحسين والتقبيحالطوُب، سليماف بن عبد القوم،  (َْ
-قُِّٔ، ُية للمسموعات، طت.أٲبن ٧بمود شحادة )بّبكت: الدار العرب

 ـ(ََِْ
) تونس: دار سحنوف، الطبعة التونسية،  التحرير والتنويرعاشور، ٧بمد الطاىر،  (ُْ

 ـ(. ُٕٗٗ
المحرر الوجيز في تفسير عطية، أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن غالب األندلسي،  (ِْ

، ت. عبد السبلـ عبد الشاُب ٧بمد )لبناف: دار الكتب العلمية، الكتاب العزيز
 ـ(ُّٗٗ-قُُّْ، ُط
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، ت. ٧بمد المستصفى في علم األصولالغزارل، ٧بمد بن ٧بمد أبو حامد،  (ّْ
 ق(.ُُّْ، ُعبد السبلـ عبد الشاُب )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط

 تفسير الفخر الرازيالفخر الرازم، ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب الشافعي،  (ْْ
 )بّبكت: دار إحياء الَباث العرىب، د.ط، د.ت(.

المجموع في المحيط ا٢بسن عبد ا١ببار بن أٞبد ا٤بعتزرل، القاضي، أبو  (ْٓ
، ٝبع. أيب ٧بمد ا٢بسن بن أٞبد ابن متويو علي بن عبد ا بن عطية بن بالتكليف

 ٧بمد بن أٞبد النجراين )بّبكت: ا٤بطبعة الكاثوليكية، د.ط، د.ت(.
، يدالمغني في أبواب العدل والتوحالقاضي، أبو ا٢بسن عبد ا١ببار بن أٞبد،  (ْٔ

ت. توفيق الطويل كسعيد زايد كآخركف ) د.ـ: كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، د.ط، 
 د.ت(.

، ت. شرح األصول الخمسةالقاضي، أبوا٢بسن عبدا١ببار بن أٞبد ا٤بعتزرل،  (ْٕ
 عبدالكرًن عثماف )القاىرة: مكتبة كىبو، د.ط، د.ت(. 

 د.ف، د.ط، د.ت(.  )د.ـ:  المعارفابن قتيبة، أبو ٧بمد عبد ا بن مسلم،  (ْٖ
القرطيب، أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي  (ْٗ

، ت.أٞبد الربدكين كإبراىيم أطفيش )القاىرة: الجامع ألحكام القرآنمشس الدين، 
 ـ(. ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ِدار الكتب ا٤بصرية، ط

، ب وثمر األلبابزىر اآلداالقّبكاين، أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي ا٢بصرم،  (َٓ
 -ىػ  ُُْٕ، ُت. يوسف على طويل )بّبكت: دار الكتب العلمية، ط

 ـ(.ُٕٗٗ
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الروح في الكالم على ابن القيم، ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا،  (ُٓ
)بّبكت: دار الكتب  أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة

 ـ(.ُٕٓٗ –ق ُّٓٗالعلمية، د.ط، 
إغاثة اللهفان من القيم، ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا، ابن  (ِٓ

ق ُّٓٗ، ِ، ت. ٧بمد حامد الفقي )بّبكت: دار ا٤بعرفة، طمصائد الشيطان
 ـ(.ُٕٓٗ -

أعالم الموقعين عن ابن القيم، ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا،  (ّٓ
ر ا١بيل، د.ط، ، ت. طو عبد الرءكؼ سعد )بّبكت: دارب العالمين

 ـ(.ُّٕٗ
، تفسير القرآن العظيمابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر القرشي الدمشقي،  (ْٓ

 -ىػ َُِْ، ِت.سامي بن ٧بمد سبلمة )د.ـ: دار طيبة للنشر كالتوزيع، ط
 ـ(.  ُٗٗٗ

، ت. عدناف دركيش الكلياتالكفوم، أبو البقاء أيوب بن موسى ا٢بسيِب،  (ٓٓ
 ـ(.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗمؤسسة الرسالة، د.ط، ك٧بمد ا٤بصرم )بّبكت: 

)مصر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى  تفسير المراغيا٤براغي، أٞبد مصطفى،  (ٔٓ
 ـ(.ُْٔٗ-قُّٓٔ، ُالبايب ا٢بليب كأكالده، ط

مروج الذىب ومعادن ا٤بسعودم، أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن علي،  (ٕٓ
 د.ت(. ،ُ، ت. يوسف البقاعي )بّبكت: دار إحياء الَباث، طالجوىر

مسند الصحيح مسلم، أبو ا٢بسْب بن ا٢بجاج القيشّبم النيسابورم، اؿ (ٖٓ
المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل صلى اهلل عليو 
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، ت.ياسر حسن كعز الدين ضلي كآخركف )دمشق: مؤسسة الرسالة وسلم
 ـ(.ََِٗ-قَُّْ، ُناشركف، ط

التنبيو والرد الرٞبن ا٤بلطي الشافعي،  ا٤بلطي، أبو ا٢بسْب ٧بمد بن أٞبد بن عبد (ٗٓ
، ت. ٧بمد زاىد بن ا٢بسن الكوثرم )القاىرة: على أىل األىواء والبدع
 ـ(.ُٕٕٗ، ِا٤بكتبة األزىرية للَباث، ط

ابن منظور، ٧بمد بن مكـر بن علي أبو الفضل ٝباؿ الدين األنصارم الركيفعي  (َٔ
 ق(. ُُْْ، ّ)بّبكت: دار صادر، ط لسان العرباإلفريقي، 

)بّبكت:  لسان العربابن منظور، ٧بمد بن مكـر بن منظور اإلفريقي ا٤بصرم،  (ُٔ
 ، د.ت(. ُدار صادر، ط

ا٤بوصلي، أيب الفتح ضياء الدين نصر ا بن ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الكرًن،  (ِٔ
، ت. ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 ـ(.ُٓٗٗد.ط، )بّبكت: ا٤بكتبة العصرية، 
، ت. سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدونابن نباتو، ٝباؿ الدين ا٤بصرم،  (ّٔ

 ٧بمد أبو الفضل إبراىيم )د.ـ: دار الفكر العريب، د.ط، د.ت(. 
 )الكويت: عادل ا٤بعرفة، د.ط، د.ت(.   تراث اإلسالمنفعة، حسن،  (ْٔ
لسيرة النبوية البن اابن ىشاـ، عبد ا٤بلك بن أيوب ا٢بمّبم ا٤بعافرم أبو ٧بمد،  (ٓٔ

 ق(. ُُُْ، ت.طو عبد الرءكؼ سعد ) بّبكت: دار ا١بيل، د.ط، ىشام
)بّبكت:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائدا٥بيثمي، نور الدين علي بن أيب بكر،  (ٔٔ

 ىػ(. ُُِْدار الفكر، د.ط، 

 


