الماتريدية
د .عبد المجيد بن حممد الوعالن

بسم هللا الرحمن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسلهلاب دىدو ين ا احلل لهره ع ى ا الد ا ه اب يله ه ع اركلهه  ،يأشلهد
ل ا هللا
امدا ىودع يرس لهلاب نبي ا ووهبس يار س ل
أ ال إلاب إال هللا يحدع ال ش ل ل لاب ،يأشللهد أ
ب
ى هاب يى ا آلاب ي حواب أمجع يما توعهم إبحسب إىل هم الد ا.
أمب بعد:
فهذا حبث خمتص ىا اربت د ة( ،)1ي كم متههد مخسة فصهل:
التمهيد يفهاب ثالثة مطبلب:

ارط ب ا يل :التع ف دربت د ة يمؤسسهب.
ارط ب الثبين :وكأهتب.
ارط ب الثبلث :أسوبب اوتكبر اربت د ة.

الفصل األول :مصدر الت قي يمنهج االستدالل ىند اربت د ة ،يفهاب مخسة موبحث:
اروحث ا يل :االىتمبن ى ا العق .
اروحث الثبين :ت ك االحتجبج أبحبن ث اآلحبن يف العقبئد.
اروحث الثبلث :القهل دجملبز.
اروحث ال ابع :التأي يالتفه ض.
اروحث اخلبمس :القهل دلتحس يالتقوهح العق ه .
الفصل الثاين :اإلميب دهلل ،يفهاب مخسة موبحث:

اروحث ا يل :مع فة هللا ياجوة ىندهم دلعق قو يرين السمع.
اروحث الثبين :إميب ارق د.
اروحث الثبلث :تهحهد ال بهبهة.
اروحث ال ابع :تهحهد ا لهههة
اروحث اخلبمس :تهحهد ا مسبس يالصفبت.

( )1مستفبن ما :اربت د ة يمهقفهم ما تهحهد ا مسبس يالصفبت لألفغبين ،ياربت د ة نراسة يتقهميب محد احل يب ،ياربت د ة حملمد
اخلمهس ،مع بعض اإلضبفبت الهسرية.
2

الفصل الثالث :بقهة أرهب اإلميب  ،يفهاب ثالثة موبحث:

اروحث ا يل :اإلميب دل س  ،يفهاب مط وب .
ارط ب ا يل :مبب تثوت النوهة.
ارط ب الثبين :ارعجزة يالك امة.
اروحث الثبين :اإلميب دلههم اآلن .
اروحث الثبلث :اإلميب دلقضبس يالقدر ،يفهاب أربعة مطبلب:
ارط ب ا يل :م اتب اإلميب دلقضبس يالقدر.
ارط ب الثبين :أفعبل العوبن.
ارط ب الثبلث :القدرة ياالستطبىة.
ارط ب ال ابع :التك هف مبب ال طبق

الفصل الرابع :مسبئ اإلميب  ،يفهاب مخسة موبحث:

اروحث ا يل :معىن اإلميب .
اروحث الثبين :زاينة اإلميب يوقصبواب.
اروحث الثبلث :االستثنبس يف اإلميب .
اروحث ال ابع :العالقة ب اإلميب ياإلسالم.
اروحث اخلبمس :حكم م تكب الكورية.

الفصل اخلامس :ارهازوة ب اربت د ة يا شبى ة ،يفهاب موحثب :
اروحث ا يل :ارسبئ اخلالفهة بهنهمب حقهقة.
اروحث الثبين :ارسبئ اخلالفهة بهنهمب لفرب.

اخلامتة :يفههب أهم النتبئج.

أسأل هللا – ىز يج  -أ جيع اب نبلصب لهجاب الك مي.
يهللا أى م ي ا هللا يس م ى ا ووهنب امد.
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ىود اجملهد با امد الهىال
awalaan@gmail.com

متهيد
املطلب األول :التعريف ابملاتريدية:
اربت د ة :ف قة هالمهة بدىهة ،تنسب إىل أيب منصهر اربت دي ،قبمت ى ا استخدام الرباه
يالدالئ العق هة يالكالمهة يف ابججة نصهمهب ،ما ارعتزلة ياجلهمهة يغريهم ،إلثوبت حقبئل الد ا
يالعقهدة اإلسالمهة(.)1
التعريف أبيب منصور املاتريدي.

 -1نسبه وحياته:

هه أبه منصهر امد با امد با امهن با امد اربت دي( )2السم قندي احلنفي ،ارتك م ،يمل
تذه ارصبنر القدمية اتر خ يالنتاب ،يقد ذه بعض ارعب ا أ اتر خ يالنتاب تق وب سنة 238ه يهللا
أى م( ،)3يذه بعضهم أ يالنتاب هبوت سنة 258ه.
يأمب يفبتاب فبتفل اررتمجه ل مبت دي أواب تهيف سنة (333ه) (.)4
ت قا ى هم الفقاب احلنفي يالكالم ى ا ى مبس ذلل العص  ،يمنهم وص با حيىي الو خي ارتهىف
سنة  268ه ،-يغريع ما هوبر ى مبس ا حنبف ،هأيب وص العهبضي يأيب بك أمحد اجلهزجبين يأيب
س همب اجلهزجبين ،حىت أ وح ما هوبر ى مبس ا حنبف يقد تت مذ ى هاب بعض اركبهري يف ى م الكالم.
يقد هب يب منصهر – يفل ىقهدتاب -منبظ ات يجمبنالت ىد دة مع ارعتزلة يف ا مهر اليت
نبلفهم فههب ،يلاب مؤلفبت هثرية يف خمت ف الفنه .
يهب قب فهمب يراس النه إبمبم السنة يإبمبم اىدو – ىند اربت د ة ،)5( -يقد يقف يف يجاب
ارعتزلة الذ ا هبوها فهمب يراس النه إال أواب هب ق وب منهم يف النر إىل العق  ،يمل غ فهاب غ ههم ،ب
( )1ارهسهىة ارهس ة.29/1 :
( )2وسوة إىل "مبت د "بفتح ارهم يسكه ا لف يضم التبس الفهقبوهة ارثنبة ،يهس ال اس ارهم ة ،يسكه الهبس آن احل يف ،ينال
مهم ة ،أي "مبت ت "بدل الدال ارهم ة اتس فهقهب وقطتب  ،يا يل أشه يهي ا ة ما مد نة مس قند .اور  :ا وسبب،2/12 :
الفهائد الوههة.195 :
( )3اور  :ىقهدة اإلسالم يب اخلري ،265 :مقدمة فتح هللا لكتبب التهحهد ل مبت دي ،2 :مقدمة إب اههم ىهض يالسهد
ىهض لتأي الت أه السنة ل مبت دي.10 :
( )4اور  :مقدمة فتح هللا لكتبب التهحهد ،3 :إمبم أه السنة لع ي ارغ يب ،14 :اربت د ة لألفغبين.214 - 210/1 :
( )5اور  :اتر خ ارذاهب اإلسالمهة.197/1 :
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اىتربع مصدرا آن إضبفة إىل ارصدر ا سبسي يهه النق  ،مع تقدمي النق ى ا العق ىند اخلالف
بهنهمب ،إال أواب عترب مع فة هللا ياجوة دلعق قو يرين السمع ،يإ هللا عبقواب ى ا ىدم هذع ارع فة(.)1
قبل ىود هللا ار ائي يف هتبب (الفتح ارو ) يف طوقبت ا هله " :هب أبه منصهر قهي احلجة،
فحمب يف اخلصهمة ،نافع ىا ىقبئد ارس م  -عين اربت د ة ،-يرن شوهبت ار حد ا"(.)2
 -2مصنفاته:

ل مبت دي مؤلفبت هثرية منهب:
 -1التفسري ارع يف دسم (أتي الت أه السنة) أي (أتي الت الق آ ) ،يهه مع يف يمكههر ىند
اربت د ة يال هاز اب ىندهم أي تفسري آن ال قو اب يال بعدع.
 -2هتبب (التهحهد) ،ي عد ما أهم مؤلفبتاب الكالمهة؛ يذلل واب قد ق ر فهاب ور ايتاب الكالمهة،
يب فهاب معتقدع يف أهم ارسبئ االىتقبن ة.
 -3رسبلة يف اإلميب .
 -4ارقبالت ،ي عد ما أقدم هتب ارقبالت؛ يذلل لتقدم مؤلفاب يلكا الكتبب مفقهن.
 -5بهب يهم ارعتزلة.
 -6رن هتذ ب اجلدل.
 -7رن يىهد الفسبق.
 -8رن أيائ ا نلة.
 -9رن ا هل اخلمسة يب امد الوبه ي.
 -10ال ن ى ا الق امطة.
 -11رن اإلمبمة ،يهه رن ى ا بعض ال يافض.
 -12مأنذ الك ائع.
 -13اجلدل (.)3
( )1ف ق معب ة لغبلب ىهاجي.1228/3 :
(.194 ،193/1)2
( )3اور  :اربت د ة ل ح يب.114 - 109 :
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 -3شيوخه وتالميذه:
أوال :شيوخه:
 - 1امد با مقبت ال ازي ،حدث ىا يههع يطوقتاب ،تك م فهاب ،يمل رتك .مبت سنة مثب
يأربع يمبئت  ،يلاب تصبوهف منهب اردىي ياردىا ى هاب(.)1
 - 2أبه وص العهبضي أمحد با العوبس با احلس با جو ة السم قندي ،يهب ما أه الع م
ياجلهبن ،يلهس لاب ريا ة يال حد ثب ،أس ع الكفبر فقت هع ربا يف بالن الرتك يف أايم وص با أمحد با
إمسبىه با أسد با سبمب .
 - 3أبه بك أمحد با إسحبق اجلهزجبين ،يهب ما اجلبمع ب ى م ا هل يى م الف يع،
يهب يف أوهاع الع هم يف الدرجة العبلهة ،يلاب هتبب (الف ق يالتمههز) يهتبب (التهبة) يغريمهب.
 - 4وصري با حيىي الو خي ،يقه وص  ،هب درىب يف الفقاب احلنفي يالكالم تهيف سنة 268ه(.)2
اثنيا :تالميذه:
 - 1أبه القبسم إسحبق با امد با إمسبىه با إب اههم با ز د القبضي احلكهم السم قندي،
أنذ الفقاب يالكالم ىا اربت دي ،ي عد ما أشه تالمهذع .يذه أبه ارع أواب تهيف سنة 335ه،
يقه سنة 342ه.
 - 2أبه احلسا ى ي با سعهد ال ستغفين ،وسوة إىل رستغفا ،يهي ق ة ما ق و مس قند ،يقد
ي ف ال ستغفين ما ت جم لاب أبواب ما هوبر مكب خ مس قند ،يما أ حبب اربت دي الكوبر ،يلاب ذه
يف الفقاب يا هل يف هتب احلنفهة.
 - 3أبه امد ىود الك مي با مهسا با ىهسا الفقهاب الوزنيي ،تفقاب ى ا أيب منصهر اربت دي
يمسع يحدث ،يقد ب ع يف الفقاب نب ة .قبل الق شي ذه يف اتر خ وسف أواب مبت سنة 390ه يف
رمضب .
 - 4أبه أمحد با أيب وص أمحد با العوبس العهبضي ،يهه ابا أيب وص العهبضي شهخ اربت دي.

( )1مهزا االىتدال.47/4 :
( )2اربت د ة ل ح يب.103 - 100 :
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 - 5أبه ىود ال محا با أيب ال هث الوخبري ،أنذ ىا أيب منصهر اربت دي الكالم يالفقاب ،يهه
بحب أيب القبسم احلكهم السم قندي(.)1
 -6أبه الهس الوزنيي (493ه).

( )1اربت د ة ل ح يب.108 - 104 :
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املطلب الثاين :نشأة املاتريدية
بدأت وكأة اربت د ة يف هنب ة الق الثبلث ى ا د أيب منصهر اربت دي ،ياتسمت بكدة
ارنبظ ات مع ارعتزلة يغريهم ،فكبوت لاب جهالتاب ضد ارعتزلة يغريهم ،يلكا مبنهج غري منهج ا شع ي،
يإ التقهب يف هثري ما النتبئج غري أ ارصبنر التبرخيهة ال تثوت ىمب لقبس أي م اسالت بهنهمب ،أي إطالع
ى ا هتب بعضهمب.
مث بعد ذلل أ وح يب منصهر تالمهذ ىم ها ى ا وك أفكبر شهخهم يإمبمهم ،ينافعها ىنهب،
ي نفها التصبوهف متوع مذهب اإلمبم أيب حنهفة يف الف يع (ا حكبم) ،فكب ذلل سووب ل ياج
العقهدة اربت د ة يف مس قند.
مث بعد اوتكبر اربت د ة وكط اتوبىهب دلتألهف ،فصنفها ارؤلفبت يف بهب ىقهدة اربت د ة
يالتأسهس ىب.
يهب ما أشه ما نف أبه ارع النسفي (508-438ه) :يهه مهمه با امد با معتمد
النسفي اركحهيل ،ي عد ما أشه ى مبس اربت د ة ،يما أهرب ما قبم بنص ة مذهب اربت دي ،يهه
ب اربت د ة هبلوبقالين يالغزايل ب ا شبى ة ،يما أهم هتواب (توص ة ا نلة) ،ي عد ما أهم ار اجع يف
مع فة ىقهدة اربت د ة بعد هتبب (التهحهد) ل مبت دي ،ب هه أيسع م جع يف ىقهدة اربت د ة ى ا
اإلطالق ،يقد انتص ع يف هتبباب (التمههد) ،يلاب أ ضب هتبب (حب الكالم) ،يهه ما الكتب ارختص ة
اليت تنبيل فههب أهم القضباي الكالمهة.
يمنهم أ ضب جنم الد ا ىم النسفي (537-462ه) ،هب ما اركث ا ما الكههخ ،يأنذ ىناب
ن ل هثري ،يلاب مؤلفبت ب غت اربئة ،منهب( :جممع الع هم)( ،التهسري يف تفسري الق آ )( ،النجبح يف
ش ح هتبب أنوبر الصحبح يف ش ح الوخبري) يهتبب العقبئد اركههرة بل ل (العقبئد النسفهة) ،يالذي
عد ما أهم ارته يف العقهدة اربت د ة يهه ىوبرة ىا خمتص (لتوص ة ا نلة) يب ارع النسفي.
مث ال زال ا م يف االتسبع ياالوتكبر يهث ة التألهف ل كتب اربت د ة ما :ارته  ،يالك يح،
يالك يح ى ا الك يح ،ياحلهاشي ى ا الك يح.
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اردارس اليت تتوىن الدىهة ل مبت د ة ،ينصه ب يف شواب القبرة اىند ة هبردرسة الد هبند ة،
ياردرسة الرب ه ة يغريهب(.)1

( )1ارهسهىة ارهس ة.99/1 :
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املطلب الثالث :أسباب انتشار املاتريدية

اوتك ت اربت د ة يف أمبها متعدنة سوبب أمههب مب ي:

 -1السوب ال ئهس ،ب أهم ا سوبب ،اىتنبق السالط يار هك ل مذهب احلنفي ،فوسوب

ذلل اوتك ارذهب احلنفي يف ش ق ا رض يغ هبب ،يى هبب ،يىجمهب ،يفبرسهب يريمهب ،يدوتكبر
اربت د ة هبوها ميث ه ارذهب احلنفي يف الف يع
احلنفهة يوفهذ س طبهنم اوتك ت اربت د ة،
(ا حكبم).
يما ارع يف يف التبر خ ىرب الق ي أ أ ة نيلة إذا هبوت مته إىل مذهب مب فإهنب تسه يتهف
لع مبئهب منب ب القضبس ياإلفتبس ،يال ائسة ياخلطببة ،يالتألهف يالتدر س؛ فهجدي أسوبد هثرية يط قب
مهسهرة لوسط س طبهنم ،يوفهذ أتثريهم ى ا الكعهب يا يطب  ،يتكجعهم الديلة أ ضب إبوكبس اردارس
ياجلهامع ،يبذلل تنك أفكبرهم ي زنان وكبطهم(.)1
يهكذا اوتك ت اربت د ة يىقبئدهم يف بالن مب يراس النه  ،يالرتك ،يا فغب  ،ياىند ،يالص يمب
ياالهب.
يقهو هذا السوب لنك العقهدة اربت د ة يف اىند يمب جبيرهب ،أ الع مبس ياركب خ الذ ا يرنيا
اىند يف ىههن ار هك ارس م  :هب ج هم ما ى مبس مب يراس النه الذي هب معرم اىتمبنهم ى ا
هتب ارتأن ا ما فقهبس احلنفهة يهبوت ىنب تهم بكتب السنة ضعهفة يهبوها متأث ا بع هم الههان .
 -2مدارس اربت د ة ،يوكبطهم الدراسي يالتدر سي:

ردارس اربت د ة نير ىرهم يف وك ىقهدهتم ،ييف اتر خ الديلة العثمبوهة ندمت احلنفهة ياربت د ة
يف آ ياحد ،فكب س طب اربت د ة تسع حسب اتسبع س طب الديلة العثمبوهة ،يهب ج القضبة
يارفت ينطوبس اجلهامع يرؤسبس اردارس حنفهة الف يع مبت د ة العقهدة.
 -3وكبط اربت د ة يف مهدا التألهف:

ل مبت د ة وكبط دلغ يسعي متها يف مهدا التصنهف يف ى م الكالم ،ياوتك ت هذع الكتب،
يدوتكبرهب يتدر سهب اوتك ت العقهدة اربت د ة (.)2
 -4أمهر أن و تكه مبجمهىهب سووب قهاي الوتكبرهم يأتث النبس هبم ،يهي مب ي:
( )1النبفع الكوري مقدمة اجلبمع الصغري لإلمبم امد با احلسا الكهوبين  ،7ال يضة الوههة.4 :
( )2ىقهدة اإلسالم ياإلمبم اربت دي.480 :
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أ -تربه هم مبره أه السنة ب نىهاهم :أهنم يا شع ة ميث ه أه السنة.
ب -اهتبمهم ه السنة احملضة يأ حبب احلد ث دلتجسهم يالتكوهاب يحنه ذلل.
ج -اوتسبهبم إىل الس ف يالسهمب إىل ا ئمة" :أيب حنهفة "ي "الكبفعي ".
ن -هث ة احلل الذي ىندهم دلنسوة ل وبط الذي ىند غريهم ما أه الودع.
ه -رنهم ى ا الف ق الوبط ة هبجلهمهة ا يىل يارعتزلة ياخلهارج يال يافض يغريهم.
ي -ضعف بعض أه السنة احملضة يأه احلد ث يف وك ىقهدة الس ف يبهب احلل يال ن ى ا
ارخبلف(.)1

( )1اربت د ة لألفغبين.301 - 294/1 :
11

الفصل األول :مصدر التلقي ومنهج االستدالل عند املاتريدية،
يفهاب مخسة موبحث:
املبحث األول :االىتمبن ى ا العق .
املبحث الثاين :ت ك االحتجبج أبحبن ث اآلحبن يف العقبئد.
املبحث الثالث :القهل دجملبز.
املبحث الرابع :التأي يالتفه ض.
املبحث اخلامس :القهل دلتحس يالتقوهح العق ه .
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املبحث األول :االعتماد على العقل
قسم اربت د ة أ هل الد ا إىل "ىق هبت" ي"مسعهبت" ،يبنها ى ا ذلل مهقفهم ما النق يف
دب مب سمهواب "العق هبت" ،فأي وق نبلف ىقهىم يف "العق هبت" إ هب ما أنوبر اآلحبن رنيع،
يإ هب ما ارتهات ات ح فهع أي أيلهع بكىت التأي الت الفبسدة ،يأمب مب تع ل درعبن فال ؤيلهواب(.)1
فمصدر اربت د ة يف الت قي هه العق قهل أبه منصهر اربت دي" :إ الع م دهلل يأبم ع ى ض
ال درك إال دالستدالل"( .)2أي :درع فة االستداللهة القبئمة ى ا النر العق ي.
ِّ
ِّ ِّ
ابس ىَا اِّ
ِّ
اَّلل ُح اجةٌ بلَ ْع َد الُّ ُس ِّ ۚ
يقبل يف تفسريع لقهلاب تعبىلُّ ( :ر ُس بال ُّموَك ِّ َا َيُمنذ ِّر َا لئَ اال َ ُكه َ ل ن ِّ َ
ِّ
همب) [النسبس" :]165:حقهقة احلجة لك ذلل إمنب كه يف العوبنات يالك ائع
َيَهب َ ا
اَّللُ َى ِّز بزا َحك ب
اليت سوه مع فتهب السمع ال العق فال كه  ،يأمب الد ا فإ سوه لزيماب دلعق فال كه ىم يف
ذلل ى ا هللا حجة"(.)3
همب جع ت اربت د ة معرم موبحث اإلىهبت "ىق هبت" ،فجع ها "السمع" اتبعب ل عق فههب،
يما هذع العق هبت ت ل الصفبت الثمب اليت سمههنب فبت ىق هة ثوهتهة ،همب سمههنب ( فبت
ارعبين) أ ضب .ي عتمدي يف إثوبهتب ى ا احلجج العق هة اليت يهنب قطعهة ،أمب النصهص الك عة فهذه يهنب
لالىتضبن ال لالىتمبن (.)4
أمب موبحث ارعبن يالنوهات فجع ههب مسعهة ،ي عربي ىا السمعهبت دلك ىهبت أ ضب.
يى فها الك ىهبت أبهنب أمهر جيزم العق إبمكبهنب ثوهات يوفهب ،يال ط ل ل عق إلههب ،يأمب العق هبت
فهي مب لهس هذلل (.)5
يقد جع بعضهم موبحث النوهات ما قوه العق هبت (.)6

( )1اربت د ة لألفغبين.540 - 537/1 :
( )2التهحهد ،137 ،129 ،3 ،6 – 4 :ياور  :النرباس.317 - 316 :
( )3اور  :التهحهد  ،224 :185التمههد ،19 :حب الكالم.14 ،6 ،5 :
( )4منهبج السنة ،37/7 :يش ح الطحبي ة.237 :
( )5ش ح ارهاقف.309/2 :
( )6اور  :ارسب ة مع ش حهب لقبسم با قط هبغب.242 - 216 :
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ياربت د ة ال تقهل دلقدرة ارط قة ل عق إذ إ العق ىندهم درك ظهاه ا شهبس يال درك
مبههتهب يحقبئقهب ،قهل اربت دي مهضحب هذا" :إ العقهل أوكئت متنبههة تقص ىا اإلحبطة بك هة
ا شهبس يا فهبم متقب ة ىا ب هغ غب ة ا م "( ،)1يهم بذلل حيبيله أ ص ها إىل غب تهم يهي ابيلة
التهسط ب العق يالنق  ،يهذا نفعهم إىل تقسهم العقبئد إىل :إىهبت يووهات ستق العق إبثوبهتب،
يإىل مسعهبت ال ستق العق إبثوبهتب يال تدرك إال دلسمع (.)2
يهذا ارنهج الذي حتبيل باب اربت د ة التهسط ب العق يالنق قبئم أسبسب ى ا فك ة دط ة يهي
أ وصهص الهحي متعبرضة مع أحكبم العق  ،يهذا التعبرض ارزىهم إمنب هه يف الهاقع مس ل الفالسفة
الذ ا ال ثوته النوهات يال ي أ إرسبل ال س يمب جبسيا باب حقبئل اثبتة فمصدرهم يف
يف ا
االستدالل ى ا إثوبت ا مهر هه العق يمب أثوتاب العق فهه الثببت يمب وفبع هه ارنفي.
قبل اإلمبم أبه اررف السمعبين رمحاب هللا " :اى م أ فص مب بهننب يب اروتدىة هه مسألة العق ؛
يف
فإهنم أسسها ن نهم ى ا ارعقهل يجع ها االتوبع يارأثهر توعب ل معقهل ،يأمب أه السنة قبلها :ا
الد ا االتوبع يالعقهل توع ،يله هب أسبس الد ا ى ا ارعقهل الستغىن اخل ل ىا الهحي يىا ا ووهبس
هات هللا ى ههم يلوط معىن ا م يالنهي يلقبل ما شبس مب شبس ،يله هب الد ا بين ى ا ارعقهل
يجب أ ال جيهز ل مؤمن أ قو ها أشهبس حىت عق ها.
يحنا إذا تدب ان ىبمة مب جبس يف أم الد ا ما ذه فبت هللا ىز يج يمب تعود النبس (دىتقبنع)
يهذلل مب ظه ب ارس م يتدايلهع بهنهم يوق هع ىا س فهم إىل أ أسنديع إىل رسهل هللا ا هللا
ى هاب يس م ما ذه ىذاب القرب يسؤال ار ك ياحلهض يارهزا يالص اط ي فبت النبر يخت هد الف ق
فههمب أمهر ال تدرك حقبئقهب بعقهلنب يإمنب يرن ا م بقوهىب ياإلميب هبب ،فإذا مسعنب شهئبب ما أمهر الد ا
يىق نبع يفهمنبع ف اب احلمد يف ذلل يالكك يمناب التهفهل ،يمب مل ميكنب إنراهاب يفهماب يمل تو غاب ىقهلنب
آمنب باب ي دقنب ياىتقدان أ هذا ما قو ربهبهتاب يقدرتاب ياهتفهنب يف ذلل بع ماب يمكهئتاب ،يقبل تعبىل:
يح ِّم ْا أ َْم ِّ َرِّيب َيَمب أُيتِّهتُم ِّما الْعِّْ ِّم إِّالا قَِّهالب) [ اإلس اس ،]85:يقبل
ل َى ِّا الُّ ِّ
( َيَ ْسأَلُهوَ َ
يح قُ ِّ الُّ ُ
تعبىلَ ( :يالَ ُِّحيهطُه َ بِّ َك ْي ٍس ِّم ْا ِّى ْ ِّم ِّاب إِّالا ِّمبَب َشبس) [الوق ة."]255:

( )1التأي الت/1( :ل ) 651نار الكتب.
( )2اربت د ة ل ح يب.145 - 140 :
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همب
مث قبل رمحاب هللا " :يإمناب ى هنب أ وقو مب ىق نبع ب
إميبان يتصد بقب ،يمب مل وعق اب قو نبع تس ب
استسالمب ،يهذا معىن قهل القبئ ما أه السنة  :إ اإلسالم قنط ة ال تعرب إال دلتس هم"(.)1
ي
ب

( )1االوتصبر ه احلد ث ىا ه ارنطل.183 -182 :
15

املبحث الثاين :ترك االحتجاج أبحاديث اآلحاد يف العقيدة
ما ا هل ارنهجهة لدو اربت د ة يف تق العقهدة ىدم االحتجبج أبحبن ث اآلحبن يف دب
العقبئد ،فال حيتجه إال دلق آ أي ارتهات ما ا حبن ث ،يال ثوته العقهدة دلق آ أي احلد ث إال
إذا هب النص قطعي الداللة(.)1
يقبلها أب أحبن ث اآلحبن تفهد الرا يال تفهد الع م الهقهين ،يذلل لع يض الكوهة يف هههنب نرب
ال سهل ،لعدم ا ما ما يضع ا حبن ث ى ا النيب ا هللا ى هاب يس م (.)2
يقبلها ؤنذ هبب يف ا حكبم الك ىهة؛ يذلل حهطة يف ا م يأنذا دحلزم ،يأ ارتهات ال هجد
يف ه حبنثة ف ه رن نرب الهاحد تعط ت ا حكبم (.)3
يقد وص ى ا ىدم االحتجبج أبحبن ث اآلحبن يف العقبئد اربت دي يف هتبب (التهحهد) ييف
(التأي الت) ،يذه أ نرب اآلحبن ال هجب الع م واب ال و غ م توة اخلرب ارتهات يف إجيبب الع م
يالكهبنة يلكناب جيب العم باب ياستدل ى ا يجهب العم خبرب الهاحد أبم هللا را ص ح ل تفقاب يف
الد ا دلتخ ف ىا اجلهبن لهنذريا قهمهم إذا رجعها إلههم (.)4
ياربت د ة يف احلقهقة ال حيتجه أبحبن ث اآلحبن الصحهحة يف ا حكبم الك ىهة العم هة مط قب
ب حىت كه احلد ث مقوهال لد هم جيب أ كه مهافقب لقهاىدهم يأ هىم اليت ق ريهب يقد ح
ىند أ حببنب أ نرب اآلحبن
باب غري ياحد منهم قبل أبه ز د الدبهسي يف (أتسهس النر )  " :ا
مىت يرن خمبل بفب لنفس ا هل مث مب ريي ىا النيب ى هاب الصالة يالسالم أواب أيجب الهضهس ما مس
الذه مل قو أ حببنب هذا اخلرب واب يرن خمبلفب لأل هل"(.)5
يقهل اربت د ة يما يافقهم بعدم حجهة أحبن ث اآلحبن يف العقبئد قهل ال أ لاب؛ ب هه
موتدع ادث ،فتقسهم مب يرن ىا النيب ا هللا ى هاب يس م إىل متهات يآحبن تقسهم مل كا مع يفب يف
( )1اور  :ش ح العقبئد النسفهة ،34 :ارسبم ة ش ح ارسب ة.32 ،31 :
( )2النهر الالمع :ل  ،100 ،99احلهاشي الوههة.59/1 :
( )3ش ح ارنبر يب الربهبت النسفي يحهاشهاب  ،620فتح الغفبر ش ح ارنبر.79/2 :
( )4التهحهد ،9 ،8 :ياور  :التح البا اىمبم ،334 :اربت د ة ل ح يب.185 - 177 :
( )5أتسهس النر  .156 :ياور (( :ا هل)) يب احلسا الك ني م حقة بتأسهس النر حتقهل مصطفا القوبين-166 :
.171
16

ىص الصحببة يالتببع  ،همب أ القهل أب نرب الهاحد ال فهد الع م قهل ابتدىتاب القدر ة يارعتزلة،
يهب قصدهم مناب رن ا حبن ث يرفضهب هنب حجة ى ههم(.)1
يقد وص اإلمبم الكبفعي رمحاب هللا ى ا إمجبع ارس م ى ا حجهة نرب الهاحد يف ال سبلة حهث
قبل " :يله جبز حد ما النبس أ قهل يف ى م اخلب ة :أمجع ارس مه قدميب يحد ثب ى ا تثوهت
نرب الهاحد ياالوتهبس إلهاب أبواب مل ع م ما فقهبس ارس م أحد إال يقد ثوتاب جبز يل "( .)2يقبل بعد أ
وص ى ا حجهة نرب الهاحد " :يمل زل سوه س فنب يالق ي بعدهم إىل ما شبهدان هذع السوه " (.)3
يالقهل حبجهة نرب الهاحد يف العقبئد يا حكبم هه مذهب اإلمبم مبلل رمحاب هللا همب ذه ع ىناب
امد با أمحد ارع يف دبا نه زمندان( .)4يهه أ ضب قهل اإلمبم أمحد رمحاب هللا ،قبل ار يذي رمحاب هللا:
ىمال يال هجب ى بمب فعبباب ،يقبل :ال أنري
"ق ت يب ىود هللا :ههنب اثنب قهال  :إ اخلرب هجب ب
مب هذا.)5( "...
يال ع ف ىا أيب حنهفة رمحاب هللا أوااب قبل بعدم إفبنة نرب الهاحد الع م ،أي أوااب ف ق يف قوهلاب ب
العقبئد يا ىمبل؛ ب الذي يرن ىناب قوهل ا حبن ث بدي تف ل ،فقد ريي ىناب أواب قبل ":إذا جبس
احلد ث ىا النيب ا هللا ى هاب يس م مل حند ىناب إىل غريع يأنذان باب"( .)6يهه مذهب الس ف يمجههر
احملدث يا هله .

( )1اور  :ه ارنطل.161 :
( )2ال سبلة.457 :
( )3ال سبلة.453 :
( )4اور  :اإلحكبم يف أ هل ا حكبم البا حزم ،132/1 :خمتص الصهاىل ار س ة البا القهم.363/2 :
( )5اور  :خمتص الصهاىل ،363/2 :إرشبن الفحهل ل كههبين.48 :
( )6منبقب أيب حنهفة ل مهفل با أمحد اركي.71 :
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املبحث الثالث :القول ابجملاز
ذهوت اربت د ة إىل القهل أب اجملبز ياقع يف ال غة يالق آ ياحلد ث ،قبل ابا اىمبم" :اجملبز ياقع
يف ال غة يالق آ ياحلد ث"( ،)1ينفعهم إىل ذلل اىتقبنهم أب مح النصهص ى ا معبوههب احلقهقهة
ست زم التجسهم يالتكوهاب ،قبل الوهبضي" :رب مل كا مح ت ل النصهص ى ا معبوههب احلقهقهة ما
لعدم نرك
اجلهارح اجلسمبوهة يالتحهز ياالوفعبالت النفسبوهة رنع الرباه القطعهة يمل جيز إبطبل ا
حقهقة اله ف بال ههفهة حتم ى ا اجملبز ما الصفبت بال ههفهة"(.)2
يالقهل دجملبز ىند أه السنة ياجلمبىة قهل ادث موتدع ال أ لاب فأئمة ال غة ارتقدمه
هبخل ه با أمحد يسهوه اب يأيب ىم ي با العالس مل تك مها فهاب ،همب ال هجد هذا التقسهم ىند أئمة
الفقهبس يا هله  ،فبلكبفعي رمحاب هللا أيل ما تك م يف ى م ا هل ،يقد ي إلهنب أهم هتواب يف
هذا الع م يهه (ال سبلة) يال هجد يف هتبباب هذا أنىن إشبرة إىل هذا التقسهم ال ما ق ب يال ما بعهد،
يهذلل اإلمبم امد با احلسا الكهوبين يف هتبباب اجلبمع الكوري مل تك م فهاب ب فظ احلقهقة ياجملبز ،همب
أواب مل نق هذا التقسهم ىا أي ياحد ما ا ئمة همبلل يأيب حنهفة يالثهري يا يزاىي يغريهم(.)3
قبل شهخ اإلسالم ابا تهمهة رمحاب هللا " :ما قبل ما ا هله ...إواب ع ف احلقهقة ما اجملبز
بط ق منهب وص أه ال غة ى ا ذلل أب قهلها هذا حقهقة يهذا جمبز فقد تك م بال ى م فإواب ظا أ
أه ال غة قبلها هذا يمل ق ذلل أحد ما أه ال غة يال ما س ف ا مة يى مبئهب .)4( "...
يقبل ابا القهم  " :يإذا ى م أ تقسهم ا لفبظ إىل حقهقة يجمبز لهس تقسهمب ش ىهب يال ىق هب
يال لغهاي فهه ا طالح اض يهه ا طالح حدث بعد الق ي الثالثة ارفض ة دلنص يهب منكؤع ما
جهة ارعتزلة ياجلهمهة يما س ل ط قهم ما ارتك م .)5( "....

مري دنشبع ،21/2 :التهحهد.69 ،68 :

( )1التح  ،168 :ياور  :تهسري التح
( )2إشبرات ار ام.189 ،187 :
( )3اور  :اإلميب البا تهمهة.72 :
( )4اإلميب البا تهمهة.73 :
( )5خمتص الصهاىل ار س ة .5/2 :اإلميب البا تهمهة.73 :
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املبحث الرابع :التأويل أو التفويض
رب هب مصدر ت قا العقهدة ىند اربت د ة يف العق هبت هه العق يهه حبهم يأ  ،يالنق توع
لاب يف ع ىناب؛ فإذا يرن النق ى ا نالف العق البد ما أ ن أي حي ف بتأي اب ي فاب ىا ظبه ع،
يأمب يف السمعهبت فمصدر ت قي العقهدة ىندهم هه النق .
فبرتهات ات  -هنصهص الق آ الك مي ،يالسنة ارتهات ة  -حكمها ى ههب أبهنب يإ هبوت قطعهة
الثوهت ،يلكنهب ظنهة الداللة؛ هنب أنلة لفرهة ،يظهاه ظنهة ال تفهد الهق  ،يختبلف الرباه القطعهة
العق هة ،يأ ا نلة العق هة ب اه قطعهة ،يىند التعبرض تقدم ا نلة العق هة ،هنب ا (.)1
يا نلة السمعهة إمب أ تفهض ،يإمب أ تؤيل( ،)2يأمب الرباه العق هة فتأي هب ابل(.)3
يانت فها بهنهم يف إ همب قدم ،فمنهم ما قبل يف هذع اآلايت  -أي آايت الصفبت اخلرب ة -
إهنب متكبهبة وعتقد فههب أ ال يجاب إلج ائهب ى ا ظهاه هب ،يال وكتغ بتأي هب ،يوعتقد أ مب أران هللا
تعبىل هبب حل.
ِّ
اآلايت معبينَ خمت فة سهو ظبه هب ،ي قهله  :وع م أ ار ان بعض
يمنهم ما اشتغ بوهب احتمبل
مب حيتم هبب ا لفبظ ما ارعبين اليت ال تكه منبفهة ل تهحهد يالقدم ،يال قطعه ى ا م ان هللا تعبىل
الوعدام نله هجب القطع ى ا ار ان يتعه بعض ارعبين (.)4
قبل يف التمههد بعد ذه ع آلايت الصفبت" :فإمب أ وؤما بتنز هب يال وكتغ بتأي هب ،يإمب أ
تص ف إىل يجاب ما التأي هافل التهحهد"(.)5
يقهل اربت د ة يغريهم ما ارتك م دلتأي ظبه الفسبن ،يممب دل ى ا فسبنع تنبقضهم فهاب،
يالقهل ارتنبقض قهل فبسد ،لذا هب الطوهب ابا النفهس قهل :لهس إال مذهوب  :مذهب أه احلد ث
أي مذهب الفالسفة فأمب هؤالس ارتك مه فقهىم ظبه التنبقض ياالنتالف( ،)6يهه هبذا " عين أ
( )1اور ش ح ارقب د ،50/2 :يش ح العقبئد الس فهة.42 ،5 :
( )2اور  :ش ح العقبئد النسفهة ،42 :ش ح ارقب د ،50/2 :ىمدة القبري.134 ،109 ،90 ،88/25 :
( )3وك الطهالع.282 :
( )4توص ة ا نلة :ل ،113 ،111 ،110ياور  :أ هل الد ا ل وزنيي.26 ،25 :
( )5السهان ا ىرم ،27 :التمههد ،19 :ياور  :إشبرات ار ام.189 ،187 :
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أه احلد ث أثوتها ه مب جبس باب ال سهل يأيلئل جع ها اجلمهع ختههال يتهههمب ،يمع هم د نلة الكثرية
السمعهة يالعق هة فسبن مذهب هؤالس ارالحدة فتع أ كه احلل مذهب الس ف أه احلد ث
يالسنة ياجلمبىة"(.)1
ىذا مل كا ىم قبوه مستقهم يف التأي فال ستطهعه أ ف قها ب النصهص اليت حتتبج إىل
أتي ياليت ال حتتبج إلهاب ،فهم همب قهل شهخ اإلسالم " :هجوه التأي يف بعض السمعهبت ني
بعض ،يلهس يف ارنتسو إىل القو ة ،ب يال يف غريهم ما ميكناب أتي مجهع السمعهبت.
يإذا هب هذلل ،قه ىم :مب الف ق ب مب جهزي أتي اب فص فتمهع ىا مفههماب الربه يمعنبع
الو يب مب أق رمتهع؟
فهم ب أم ا ،إمب أ قهلها مب قهلاب مجههرهم :إ مب ىبرضاب ىق ي قبطع أتيلنبع ،يمب مل عبرضاب
ىق ي قبطع أق رانع.
فهقبل ىم :فحهنئذ ال ميكنكم وفي التأي ىا شيس؛ فإواب ال ميكنكم وفي مجهع ارعبرضبت
العق هة...
يأ ضب فعدم ارعبرض العق ي القبطع ال هجب اجلزم مبدلهل الدله السمعي؛ فإواب ى ا قهلكم إذا
جهزي ى ا الكبرع أ قهل قهال لاب معىن مفههم يهه ال د ذلل يف العق هبت الدقهقة اليت ال
ختط بوبل أهث النبس أي ال ختط ل خ ل يف ق ي هثرية مب خيبلف ذلل جبز أ د بكالماب مب خيبلف
مقتضبع بدي ذلل جلهاز أ ره يف اآلن ة مب خيبلف ذلل أي لكه ذلل لهس مع همب بدله ىق ي
يحنه ذلل؛ فإواب إذا جبز أ كه تصد ل النبس لاب فهمب أنرب باب مهقهفب ى ا مث ذلل الك ط جبز
أ كه مهقهفب ى ا أمثبلاب ما الك يط إذ اجلمهع كرتك يف أ كه الهقف ى ا مث هذا الك ط
هجب أ ال ستدل بكيس ما أنوبرع ى ا الع م مبب أنرب باب.
يإ قبلها بتأي ه شيس إال مب ى م دالضط ار أواب أرانع هب ذلل أب غ فإواب مب ما وص يارن
إال ي كه الدافع لاب أ قهل مب ع م دالضط ار أواب أران هذا.
فإ هب ل مثوت أ قهل أان أى م دالضط ار أواب أرانع هب را أثوت مب نبزىاب فهاب هذا ارثوت
أ قهل أ ضب مث ذلل...

( )1نرس تعبرض العق يالنق .203/1 :
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فإول إذا أتم ت هالمهم مل جتد ىم قبوهان فهمب تأيل يمب ال تأيل ،ب الزم قهىم إمكب أتي
اجلمهع  ...فع م أ قهىم دط .)1( "...
مث قبل ىم :إ القهل دلتأي ى ا ا طالحكم ش ما التكوهاب يالتعطه ؛ فإ التأي " تضما
التكوهاب يالتعطه يالتالىب دلنصهص يإسبسة الرا هبب؛ فإ ارعط يارؤيل قد اشرتهب يف وفي حقبئل
ا مسبس يالصفبت ،يامتبز ارؤيل بتالىواب دلنصهص ياوتهبهاب حل متهب يإسبسة الرا هبب يوسوة قبئ هب إىل
التك م مبب ظبه ع الضالل ياإلضالل ،فجمعها ب أربعة ابذ  :اىتقبنهم أ ظبه هالم هللا يرسهلاب
احملبل الوبط  ،ففهمها التكوهاب أيال ،مث اوتق ها إىل احملذير الثبين يهه التعطه  ،فعط ها حقبئقهب بنبس منهم
ى ا ذلل الفهم الذي ال هل هبب يال هل دل ب ج جاللاب.
احملذير الثبلث وسوة ارتك م الكبم الع م الكبم الوهب التبم النصح إىل ضد الوهب ياىدو
ياإلرشبن  ...يال ر ب ىند ه ىبق أ ذلل تضما أهنم هبوها أى م مناب أي أفصح أي أوصح ل نبس.
احملذير ال ابع :تالىوهم دلنصهص ياوتهبك ح مبهتب ،ف ه رأ تهب يهم ههههنب أبفهاههم يقد ح ت
هبب ارثالت يتالىوت هبب أمهاج التأي الت ياننو ى ههب أه التأي يف سهق ما ز د فوذل ه ياحد
يف مثنهب ما التأي الت مب د ف ه شبهدهتب بهنهم يقد قعد النفبة ى ا اطهب ارستقهم دلدفع يف
ديرهب يا ىجبز ،يقبلها ال ط ل لل ى هنب ،يإ هب ال بد فع ا سوه اجملبز ،فنحا أه ارعقهالت
يأ حبب الرباه  ،يأوت أنلة لفرهة يظهاه مسعهة ال تفهد الع م يال الهق  ،فال إلاب إال هللا يهللا أهرب
هم هدمت هبذع ارعبيل ما معبق اإلميب  ،يث مت هبب حصه حقبئل السنة يالق آ .)2("...
يأمب القهل دلتفه ض فهه ما ش أقهال أه الودع؛ يذلل رنبقضتاب يمعبرضتاب وصهص التدب
ل ق آ  ،ياست زاماب جتهه ا ووهبس يار س ب ب العبر  ،فما ارع هم " أ هللا تعبىل أم ان أ وتدب الق آ
يحضنب ى ا ىق اب يفهماب ،فكهف جيهز مع ذلل أ ان منب اإلى اض ىا فهماب يمع فتاب يىق اب؟!
يأ ضب فبخلطبب الذي أر د باب هداان يالوهب لنب يإن اجنب ما الر مبت إىل النهر إذا هب مب ذه
فهاب ما النصهص ظبه ع دط يهف  ،يمل ن منب أ وع ف ال ظبه ع يال دطناب ،أي أر د منب أ وع ف
دطناب ما غري بهب يف اخلطبب لذلل؛ فع ا التقد ا مل خنبطب مبب ب فهاب احلل يال ى فنب أ مدلهل
هذا اخلطبب دط يهف .
( )1نرس تعبرض العق يالنق .345 -343/5 :
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يحقهقة قهل هؤالس يف ارخبطب لنب أواب مل و احلل يال أيضحاب مع أم ع لنب أ وعتقدع ،يأ مب
نبطونب باب يأم ان دتوبىاب يال ن إلهاب مل و باب احلل يال هكفاب؛ ب نل ظبه ع ى ا الكف يالوبط  ،يأران
منب أ ال وفهم مناب شهئب ،أي أ وفهم مناب مب ال نله ى هاب فهاب ،يهذا ه اب ممب ع م دالضط ار تنز اب هللا
يرسهلاب ىناب ،يأواب ما جنس أقهال أه التح ف ياإلحلبن"(.)1
"فع ا قهل هؤالس كه ا ووهبس يار س ه ال ع مه معبين مب أوزل هللا ى ههم ما هذع النصهص
يال ارالئكة يال السببقه ا يله  ،يحهنئذ فهكه مب ي ف هللا باب وفساب يف الق آ أي هثري ممب ي ف
هللا باب وفساب ال ع م ا ووهبس معنبع؛ ب قهله هالمب ال عق ه معنبع  ...يمع هم أ هذا قدح يف الق آ
يا ووهبس؛ إذ هب هللا أوزل الق آ  ،يأنرب أواب جع اب هدو يبهبان ل نبس ،يأم ال سهل أ و غ الوالغ
ارو يأ و ل نبس مب وزل إلههم ،يأم بتدب الق آ يىق اب ،يمع هذا فأش ف مب فهاب يهه مب أنرب باب
ال ب ىا فبتاب  ...ال ع م أحد معنبع ،فال عق يال تدب  ،يال كه ال سهل ب ا ل نبس مب وزل
إلههم يال ب غ الوالغ ارو .
يى ا هذا التقد  ،فهقهل ه م حد يموتدع احلل يف وفس ا م مب ى متاب ب أ ي يىق ي ،يلهس
يف النصهص مب نبقض ذلل؛ ت ل النصهص مكك ة متكبهبة ،يال ع م أحد معنبهب ،يمب ال ع م
معنبع أحد ال جيهز أ ستدل باب .)2( "...

( )1نرس تعبرض العق يالنق .202/1 :
( )2نرس تعبرض العق يالنق .205-204/1 :
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املبحث اخلامس :القول ابلتحسني والتقبيح العقليني
ذهوت اربت د ة إىل القهل دلتحس يالتقوهح العق ه  ،يأ العق درك حسا ا شهبس يقوحهب.
يانت فها فهمب بهنهم يف اجلزم حبكم هللا يف الفع مبج ن إنراك العق ل حسا يالقوح فهاب ،فجمههرهم
ذهوه إىل أ حكم هللا جيزم باب يف بعض ا فعبل ني بعض قو يرين السمع هبإلىهبت يالنوهات،
يأمب السمعهبت يالك ائع فال تدرك إال دلسمع.
يذهب بعضهم إىل أ العق ال قضي مبب أنرهاب ما حسا الفع يقوحاب حبكم هللا تعبىل فهاب إال
بعد يرين الك ع.
قبل ابا اىمبم" :قبلت احلنفهة قبطوة بثوهت احلسا يالقوح ل فع ى ا الهجاب الذي قبلتاب ارعتزلة،
مث اتفقها ى ا وفي مب بنتاب ارعتزلة ى ا إثوبت احلسا يالقوح ل فع ما القهل بهجهب ا ح ،ييجهب
ال زق يالثهاب ى ا الطبىة يالعهض يف إ الم ا طفبل يالوهبئم.
يانت فها ه ع م دىتوبر الع م بثوههتمب يف فع حكم هللا يف ذلل الفع تك هفب ،فقبل ا ستبذ
أبه منصهر يىبمة مكب خ مس قند :وعم ،يجهب اإلميب دهلل يتعرهماب يح مة وسوة مب هه شنهع إلهاب
يتصد ل النيب ا هللا ى هاب يس م يهه معىن شك ارنعم.
يقبل أئمة خببرو منهم ال جيب إميب يال حي م هف قو الوعثة ،إذ ال ميتنع أ ال أيم الوبري
دإلميب يال ثهب ى هاب يإ هب حسنب ،يال نها سوحبواب ىا الكف يال عبقب ى هاب يإ هب قوهحب،
ياحلب أ ال ميتنع ىدم التك هف ىقال إذ ال حيتبج سوحبواب إىل الطبىة ،يال تض ر درعصهة"(.)1
يقهل اربت د ة دلتحس يالتقوهح العق ه راجع إىل أ العق ىندهم هه أ ارع فة ف ذلل
هب أ ال ل سمع ،يهب مقدمب ى هاب ىند التعبرض (.)2
يقد ب شهخ اإلسالم ابا تهمهة رمحاب هللا الصهاب يف مسألة التحس يالتقوهح ،فقبل" :يقد
ثوت دخلطبب ياحلكمة احلب ة ما الك ائع ثالثة أوهاع:
أحدها :أ كه الفع مكتمال ى ا مص حة أي مفسدة يله مل ن الك ع بذلل ،همب ع م أ

العدل مكتم ى ا مص حة العبمل ،يالر م كتم ى ا فسبنهم ،فهذا النهع هه حسا يقوهح ،يقد
( )1ارسب ة ،161 - 154 :ياور  :التهحهد ل مبت دي ،224 ،223 ،221 :أ هل الد ا ل وزنيي ،92 :التمههد،43 :
.44
( )2احلكمة يالتع ه يف أفعبل هللا تعبىل حملمد با ربهع با هبني اردن ي.94 :
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ع م دلعق يالك ع قوح ذلل ال أواب أثوت ل فع فة مل تكا؛ لكا ال زم ما حصهل هذا القوح أ
كه فبى اب معبقوب يف اآلن ة إذا مل ن ش ع بذلل ،يهذا ممب غ ط فهاب غالة القبئ دلتحس يالتقوهح،
فإهنم قبلها :إ العوبن عبقوه ى ا أفعبىم القوهحة يله مل وعث إلههم رسهال ،يهذا نالف النص قبل
ِّ
ِّ
ل الْ ُقَ ٰو
تعبىلَ ( :يَمب ُهناب ُم َعذبِّ َ َح ا ٰىت ولَْول َع َ
ل ُم ْه َ
ث َر ُس بهال) [اإلس اس ،] ١٥ :يقبل تعبىلَ ( :يَمب َهب َ َربُّ َ
ِّ
آايتِّنَب ۚ َيَمب ُهناب ُم ْهِّ ِّكي الْ ُقَ ٰو إِّاال َيأ َْه ُ َهب ظَبلِّ ُمه َ )
َح ا ٰىت لَْول َع َ
ث ِّيف أُم َهب َر ُس بهال لَْتل ُه َىَْه ِّه ْم َ
[القصص ،]59:يالنصهص الدالة ى ا أ هللا ال عذب إال بعد ال سبلة هثرية ،ت ن ى ا ما قبل ما
أه التحس يالتقوهح أ اخل ل عذبه يف ا رض بدي رسهل أرس إلههم.
الفع

النوع الثاين :أ الكبرع إذا أم بكيس بر حسنب ،يإذا هنا ىا شيس بر قوهحب ،ياهتسب
فة احلسا يالقوح خبطبب الكبرع.

النوع الثالث :أ أيم الكبرع بكيس لهمتحا العود ه طهعاب أم عصهاب ،يال كه ار ان فع

ارأمهر باب ،همب أم إب اههم بذبح ابناب ،ف مب أس مب يت اب ل جو حص ارقصهن ففداع دلذبح ،يهذلل
حد ث ا ب ص يا ق ع يا ىما ،رب بعث إلههم ما سأىم الصدقة ،ف مب أجبب ا ىما "قبل ار ل:
أمسل ى هل مبلل؛ فإمنب ابت هتم ،ف ضي ىنل يسخط ى ا بحوهل"(.)1
فبحلكمة منكؤهب ما وفس ا م ال ما وفس ارأمهر باب ،يهذا النهع يالذي قو اب مل فهماب ارعتزلة
يزىمت أ احلسا يالقوح ال كه إال رب هه متصف بذلل بدي أم الكبرع ،يا شع ة انىها أ
مجهع الك عة ما قسم االمتحب  ،يأ ا فعبل لهست ىب فة ال قو الك ع يال دلك ع ،يأمب احلكمبس
ياجلمههر فأثوتها ا قسبم الثالثة يهه الصهاب "(.)2

( )1رياع الوخبري.2052 :
( )2الفتبيو.436 – 432/8 :
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الفصل الثاين :اإلميان ابهلل،
يفهاب مخسة موبحث:
املبحث األول :مع فة هللا ياجوة ىندهم دلعق قو يرين السمع.
املبحث الثاين :إميب ارق د.
املبحث الثالث :تهحهد ال بهبهة.
املبحث الرابع :تهحهد ا لهههة
املبحث اخلامس :تهحهد ا مسبس يالصفبت.
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املبحث األول :معرفة هللا واجبة عندهم ابلعقل قبل ورود السمع
ذهوت اربت د ة إىل أ مع فة هللا جتب دلعق قو يرين السمع ،يأ اإلوسب تحم مسؤيلهة
هذع ارع فة قو بعثة ا ووهبس يال س يال كه معذيرا برتههب ب عبقب ى ا تهاب ىب (.)1
يأيجب بعضهم مع فة هللا تعبىل دلعق ى ا الصيب العبق (.)2
يقبل أبه ارع النسفي" :ما مل و غاب الهحي يهه ىبق يمل ع ف رباب ه كه معذيرا أم ال؟
ىندان ال كه معذيرا يجيب ى هاب أ ستدل أب ل عبمل بوعب"(.)3
ياحلل يالصهاب يف هذع ارسألة أ مع فة هللا فط ة يف الق هب ،ينل ى ههب أ ضب العق يالسمع،
يمىت مب تط ب ا م االستدالل ى ههب لعبرض ما شوهة أي شههة هب ذلل ياجوبب" ،يالق آ ى ا هذا
دل؛ فإواب ذه ا نلة يالرباه العق هة ى ا التهحهد ،ي و حسناب يقوح الك ك ىقال يفط ة يأيم
دلتهحهد ي نها ىا الك ك ،يىذا ض ب هللا سوحبواب ا مثبل يهي ا نلة العق هة ،ينبطب العوبن بذلل
نطبب ما استق يف ىقهىم يفط هم حسا التهحهد ييجهباب يقوح الك ك يذماب ،يالق آ مم هس دلرباه
اَّلل مث بال ارج بال فِّ ِّهاب ش َهبس متكبهِّسه َ يرج بال سَمب لِّ
ٍ
ه
ج
العق هة الدالة ى ا ذلل هقهلابَ ( :
َ
ضَ َ
ُ
ب اُ َ َ ُ
ْ
ُ َ َُ َ ُ َ َ ُ َ ب َ
ست ِّهاي ِّ مث بال ْ ِّ ِّ
ب اَّللُ َمثَالب َىْو بدا اممُْهبهب الا
َ َْ َ ََ
احلَ ْم ُد اَّلل بَ ْ أَ ْهثَل ُ ُه ْم َال لَ ْعَ ُمه َ ) [الزم  ]29:يقهلابَ ( :
ضَ َ
ٍ
ِّ
احلم ُد ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّلل بَ ْ أَ ْهثَل ُ ُه ْم
لَ ْقد ُر َىَا َش ْيس َيَما ارَزقْلنَبعُ مناب ِّرْزقبب َح َسنبب فَل ُه َه ُنف ُل مْنابُ سًّا َي َج ْهبا َه ْ َ ْستَل ُهي َ َْ ْ
ض ِّب مثَ فَبستَ ِّمعها لَاب إِّ ا الا ِّذ ا تَ ْدىه َ ِّما ني ِّ
ُ
َ ُ
ابس ُ َ َ ٌ ْ ُ ُ
الَ لَ ْعَ ُمه َ ) [ النح  ،]75:يقهلابَ ( :اي أَلُّ َهب الن ُ
ِّ
اِّ
ِّ ِّ
اجتَ َمعُها لَابُ َيإِّ َ ْس ُْول ُهم ُّ
هب
ب َشْهلئبب اال َ ْستَنق ُذيعُ مْنابُ َ
ضعُ َ
اَّلل لَا َخيُْ ُقها ذُ َد بد َيلَ ِّه ْ
ب َيالْ َمطُْ ُ
الذ َد ُ
ف الطابل ُ
ُ
ي َى ِّز ٌز) [ احللج ]74-73:إىل أضعبف ذلل ما ب اه التهحهد
اَّللَ َح ال قَ ْد ِّرِّع إِّ ا ا
َمب قَ َد ُريا ا
اَّللَ لََق ِّه ٌّ
العق هة اليت أرشد إلههب الق آ يوواب ى ههب.
يلكا ههنب أم آن يهه أ العقبب ى ا ت ك هذا الهاجب تأن إىل ح يرين الك ع همب نل
ِّ
بن َمتَهال ُز ِّم َا الْغَْه ِّظ ۖ
ى هاب قهلاب تعبىلَ ( :يَمب ُهناب ُم َعذبِّ َ َح ا ٰىت ولَْول َع َ
ث َر ُس بهال) [اإلس اس ،] ١٥ :يقهلاب( :تَ َك ُ
ُها َمب أُلْ ِّق َي فِّ َههب فَل ْه ٌج َسأَ َىُْم َنَزولَتُل َهب أََملْ َأيْتِّ ُك ْم وَ ِّذ ٌ ( )8قَبلُها بلََ ٰا قَ ْد َجبسَ َان وَ ِّذ ٌ فَ َك اذبْلنَب َيقُل ْنَب َمب ولَازَل
ٍ
ا ِّ
ض َال ٍل َهوِّ ٍري ([ ))9ار ل ،]9 - 8:يهذا يف الق آ هثري خيرب أ احلجة
اَّللُ ما َش ْيس إِّ ْ أَوتُ ْم إِّاال ِّيف َ
( )1اور  :أتي الت أه السنة :ل  ،444/1يالتهحهد.130 ،129 ،102 :
( )2اور  :التح  ،24 :ال يضة الوههة.37 :
( )3حب الكالم 140 :ياور .6 ،5 :
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إمنب قبمت ى ههم بكتبباب يرسهلاب همب ووههم مبب يف ىقهىم يفط هم ما حسا التهحهد يالكك يقوح
الك ك يالكف "(.)1

( )1مدارج السبلك  :490-488/3 :ياور  :نرس تعبرض العق يالنق  ،39 ،38/9 :بهب ت وهس اجلهمهة،247/1 :
 ،248اربت د ة ل ح يب.150-147 :
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املبحث الثاين :حكم إميان املقلد
رب قبلت اربت د ة بهجهب النر ياالستدالل رع فة هللا ذهب مجههرهم إىل أ ما آما يمل نر
ي ستدل كه إميبواب حهحب ،يلكناب أيمث ى ا تهاب ل نر ياالستدالل يذهب بعضهم إىل أواب كه
مق دا يال أيمث ى ا تهاب النر ياالستدالل.
قبل النب ي" :قبل اإلمبم سهف احلل أبه ارع  :مث ارذهب أ ارق د الذي ال نله معاب مؤما،
يحكم اإلسالم الزم لاب ،يهه مطهع هلل تعبىل دىتقبنع يسبئ طبىبتاب ،يإ هب ىب هب برتك النر
ياالستدالل يحكماب حكم غريع ما فسبق أه ار ة"(.)1
يقبل الزروهجي" :فإ إميب ارق د يإ هب حهحب ىندان لكا كه آمثب برتك االستدالل"(.)2
يالصهاب يف هذع ارسألة ،هه أواب كفي اجلزم مبب ط ب فهاب اجلزم ،يله ىا ط ل التق هد؛ فبإلميب
دهلل يمالئكتاب يهتواب يرس اب يالههم اآلن  :هذا ممب جيب فهاب اجلزم ،يلكا العبمي ال درك ذلل بدله اب،
يمع ذلل وصحح إميبواب ،يوقهل إواب مؤما يإ هب ال درك ذلل بدله اب .يالدله ى ا ذلل أ هللا
ل
أحبل ى ا سؤال أه الع م يف مسألة ما مسبئ الد ا اليت جيب فههب اجلزم ،فقبلَ ( :يَمب أ َْر َس ْنَب قَلْولَ َ
هحي إِّلَه ِّهم فَبسأَلُها أَه ِّ
إِّاال ِّرجبالب وُ ِّ
الذ ْه ِّ إِّ ْ ُهْنلتُ ْم ال تَل ْعَ ُمه َ ) [ا ووهبس ]7 :؛ يياضح أونب وسأىم
َ
ْ ْ ْ َْ
لنأنذ بقهىم ،يمع هم أ اإلميب أب ال س رجبل هه ما العقهدة ،يمع ذلل أحبلنب هللا فهاب إىل أه
الع م...
مث إونب له ألزمنب العبمي برتك التق هد يالتزام ا نذ دالجتهبن ،لزمنبع مبب ال طهل ،يقد قبل هللا
ِّ
اخلري ِّ
اَّللُ ولَ ْفسب إِّاال ُي ْس َع َهب) [الوق ة ،]286 :يقبل( :أُيلَئِّ َ ِّ ِّ
ات َيُه ْم َىَب
ف ا
تعبىل( :ال ُ َك ُ
ل ُ َسبرىُه َ يف َْْ َ
ِّ
ف ولَ ْفسب إِّاال ُي ْس َع َهب) [ارؤمنه .)3(]62-61 :
َسببِّ ُقه َ * َيال وُ َك ُ
يممب ن ى ا زاىمي بطال إميب ارق د أ الصحببة رضها هللا ى ههم أمجع فتحها أهث بالن
العجم ،يقو ها إميب ىهامهم ،هأجالف الع ب ،يإ هب حتت السهف ،أي توعب لكوري منهم أس م ،يمل
أيم يا أحدا منهم برتن د ور  ،يال سألهع ىا نله تصد قاب ،يال أرجئها أم ع حىت نر "(.)4
( )1النهر الالمع :ل.9 ،8
( )2تع هم ارتع م ط ل التع م ،13 :ياور  :أ هل الد ا ل وزنيي ،153 ،152 :ارسب ة يحبشهة قبسم ى ههمب.302-300 :
( )3ش ح العقهدة السفبر نهة البا ىثهم .310 :
( )4لهامع ا وهار.269/1 :
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قبل النهيي رمحاب هللا يف ش حاب لقهل النيب ا هللا ى هاب يس م ( :أم ت أ أقبت النبس حىت
كهديا أ ال إلاب إال هللا  " :)1( )...فهاب ناللة ظبه ة رذهب احملقق ياجلمبهري ما الس ف ياخل ف
أ اإلوسب إذا اىتقد اىتقبنا جبزمب ال ت نن فهاب هفبع ذلل ،يهه مؤما ما ارهحد ا ،يال جيب ى هاب
تع م أنلة ارتك م يمع فة هللا تعبىل هبب نالفب را أيجب ذلل يجع اب ش طب يف ههواب ما أه القو ة
يزىم أواب ال كه لاب حكم ارس م إال باب ،يهذا ارذهب هه قهل هثري ما ارعتزلة يبعض أ حببنب
ارتك م  ،يهه نطأ ظبه ؛ فإ ار ان التصد ل اجلبزم يقد حص ؛ ي النيب ا هللا ى هاب يس م
اهتفا دلتصد ل مبب جبس باب ا هللا ى هاب يس م يمل كرتط ارع فة دلدله  ،فقد تربه ت هبذا أحبن ث
يف الصحهح حيص مبجمهىهب التهات أب هب يالع م القطعي"(.)2

( )1رياع الوخبري ( ،)25يمس م (.)20
( )2ش ح حهح مس م.211 -210/1 :
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املبحث الثالث :توحيد الربوبية
ار ان دلتهحهد ىند اربت د ة هه اىتقبن الهحداوهة ،اليت هي ىندهم فة س وهة تقبل ى ا ثالثة
أوهاع:
األول :الهحدة يف الذات ،ي قصدي هبب اوتفبس الكث ة ىا ذاتاب تعبىل مبعىن ىدم قوهىب االوقسبم،

فهقهله هه ياحد يف ذاتاب ال قسهم لاب ،يفس يا لفظ ا حد الهارن يف النصهص يف حل هللا تعبىل هبذا
َح ٌد) [اإلنالص ] ١ :هه هللا أحد ،أي الهاحد ارهجهن
ارعىن ،فقبلها يف تفسري قهلاب تعبىل( :قُ ْ ُه َه ا
اَّللُ أ َ
الذي ال بعض لاب يال اوقسبم لذاتاب(.)1
الثاين :الهحدة يف الصفبت :يار ان هبب همب قهله  :اوتفبس النرري لاب تعبىل يف ه

فة ما فبتاب،

فهمتنع أ كه لاب تعبىل ى هم يقدرات متكث ة حبسب ارع همبت يارقديرات ،ب ى ماب تعبىل ياحد،
يمع همبتاب هثرية ،يقدرتاب ياحدة ،يمقديراتاب هثرية ،يهذا ى ا مجهع فبتاب.
يقصديا هبمب – أي النهى السببق  -وفي التجسهم يوفي التكوهاب ،يأنرجها يف مسما هذا
التهحهد الذي ا ط حها ى هاب وفي مب نفهواب ما الصفبت الثببتة دلكتبب يالسنة ،لذا جع ها ما أ هل
ىقهدهتم وفي اجلسم ياجلهه يالع ض يحنههب ما ا لفبظ يارعبين اروتدىة (.)2
الثالث :الهحدة يف ا فعبل ،ي سما بتهحهد ا فعبل ،يار ان باب اوف انع تعبىل دنرتاع مجهع

الكبئنبت ىمهمب يامتنبع إسنبن التأثري لغريع تعبىل يف شيس ما ارمكنبت أ ال.
يمجبع قهىم يف تهحهدع تعبىل :أواب ياحد يف ذاتاب ال قسهم لاب أي ال جزس لاب ،ياحد يف فبتاب ال
شوهاب لاب ،يياحد يف أفعبلاب ال ش ل لاب (.)3
قبل أبه منصهر اربت دي يف بهب معىن الهاحد يالتهحهد" :يهللا ياحد ال شوهاب لاب ،نائم قبئم ال
س َه ِّمثِّْ ِّاب َش ْيسٌ ۖ) [الكهرو .]11:يياحد دلتهحد ىا ا شوبع
ضد لاب يال ود ،يهذا أتي قهلاب( :لَْه َ
يا ضدان ،يلذلل بط القهل فهاب دجلسم يالع ض إذ مهب أتي ال ا شهبس ،يإذا ثوت ذا بط تقد مجهع
مب ضبف إلهاب ما اخل ل ي ه ف باب ما الصفبت مبب فهم مناب له أضهف إىل اخل ل يي ف باب"(.)4
( )1أتي الت أه السنة :ل.657 ،656
( )2اور  :التهحهد  ،39 ،38التمههد ،12-6 :ارسب ة ،30-24 :إشبرات ار ام.107 :
( )3اور  :التهحهد ،121 ،119 ،23 :حب الكالم ،19 ،4 :ارسبم ة.43 :
( )4التهحهد.23 :
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التهحهد هه إف ان هللا ىز يج مبب ستحقاب ما ال بهبهة يا لهههة يا مسبس يالصفبت ،ي نقسم إىل
ثالثة أقسبم :تهحهد ال بهبهة ،يتهحهد ا لهههة ،يتهحهد ا مسبس يالصفبت ،أي إىل قسم  :تهحهد مع فة
يإثوبت :يهه تهحهد ال بهبهة يتهحهد ا مسبس يالصفبت ،يتهحهد قصد يإرانة يط ب :يهه تهحهد
ا لهههة( ،)1فهذع ىقهدة ارس م  ،ارؤمن بكتبب هللا يسنة رسهلاب ا هللا ى هاب يس م.
يار ان بتهحهد ال بهبهة :االىتقبن اجلبزم أب ا هللا يحدع اخلبلل ال ازق احملهي ارمهت اردب لكؤي
ن قاب ه هب ال ش ل لاب يف ذلل(.)2
يار ان بتهحهد ا لهههة( :)3إف ان هللا يحدع دخلضهع يالذل ياحملوة ياخلكهع يسبئ أوهاع العوبنة ال
ش ل لاب.
يار ان بتهحهد ا مسبس يالصفبت :اإلميب اجلبزم أبمسبس هللا ي فبتاب الهارنة يف الكتبب يالسنة،
يإثوبهتب ني حت ف أي تعطه أي تكههف أي متثه (.)4
يت و اربت د ة أ مع فة هللا ال تتم درع فة الض ير ة الفط ة؛ ب ال تكه إال دالهتسبب العق ي،
ف ذا هب ما ا هل اليت تنوين ى ههب ىقهدهتم (يجهب مع فة هللا دلعق ) يرتوها ى ا ذلل إجيبب النر
ياالستدالل يجع هع أيل ياجب ى ا العود ( .)5يجع هع هه الغب ة الكربو يارقصد ا سىن ،يأ ما
أتا باب هب مؤمنب مهحدا.
يتق هم لتهحهد ال بهبهة قهم ى ا إثوبت قضهت :

( )1اور  :جممهع الفتبيو ،94/3 :يمدارج السبلك  ،417/3 :يش ح العقهدة الطحبي ة ،26 :يالقهل ارفهد ،12/1 :يىقهدة
التهحهد.15 :
( )2اور  :التهحهد البا مندة ،306-304/3 :ياحلجة يف بهب احملجة ،113-111/1 :ياإلدوة البا بطة ،149/6 :يالقهل
ارفهد ،12/1 :يىقهدة التهحهد.16 :
( )3اور  :جممهع الفتبيو ،106/19 ،104/1 :يمدارج السبلك  ،25/1 :يش ح الطحبي ة ،26 :يالعقبئد الس فهة،23 :
ينىهة التهحهد ،47 :يالقهل ارفهد ،14/1 :يىقهدة التهحهد.36 :
( )4اور  :ىقهدة الس ف يأ حبب احلد ث ،164-160 :ياحلجة يف بهب احملجة ،321/1 :يالتدم ة ،124 :يالقهل ارفهد:
 ،16/1يىقهدة التهحهد.63 :
( )5اور  :التهحهد  ،137-135ش ح ارقب د ،49 ،48 ،45 ،44/1 :إشبرات ار ام.84 :
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األوىل :إثوبت يجهن هللا :فتعتقد اربت د ة أ هللا تعبىل ال ع ف إال ما ط ل العبمل ،ييف هذا

أ هللا تعبىل إذ ال سوه إىل الع م باب إال ما ط ل ناللة العبمل ى هاب دوقطبع
قهل اربت دي" :يا
يجهع اله هل إىل مع فتاب ما ط ل احلهاس ى هاب أي شهبنة السمع"(.)1
يجهن ِّ
يهذع ارع فة تكه ىندهم إبثوبت حديث العبمل ،مث االستدالل بذلل ى ا إثوبت ِّ
ادثاب
تعبىل(.)2

الثانية :إثوبت يحداوهة هللا تعبىل يف ربهبهتاب :استدلت اربت د ة ى ا إثوبت يحداوهة هللا تعبىل يف

ربهبهتاب دلدله اركههر ىند ارتك م يارع يف بدله التمبوع(.)3
ي هرة نله التمبوع ىندهم هي" :إذا ثوت أ ل عبمل اداث أحدثاب ي بوعب نعاب هب الصبوع
ياحدا ،إذ له هب لاب بوعب لثوت بهنهمب متبوع يذلل نله حديثهمب ،أي حديث أحدمهب ،فإ أحدمهب
له أران أ خي ل يف شخص حهبة ياآلن أران أ خي ل فهاب مهات  -يهذا هذا يف مجهع ارتضبنات هبحلهة
يالسكه ياالجتمبع ياالفرتاق يالسهان يالوهبض يغري ذلل -إمب أ حيص م انمهب ييجد يف احمل
ارتضبنات يهه ابل ،يإمب أ تعط ت إرانهتمب يمل تنفذ يمل حيص يف احمل ال هذا يال ذاك يهه
تعجهزمهب ،يإمب أ وفذت إرانة أحدمهب ني اآلن يفهاب تعجهز ما مل تنفذ إرانتاب ،يالعجز ما أمبرات
احلدث فإذا مل تصهر إثوبت بوع قدمي ل عبمل فكب الصبوع ياحدا ض يرة "(.)4
يهذا الدله نله حهح يب هب اتم ى ا إثوبت امتنبع دير العبمل ىا اثن ( ،)5يلكا اىتقبن
اَّللُ لََف َس َد َات) [ا ووهبس،]22:
اربت د ة أب هذا الدله هه ارقصهن بقهلاب تعبىل( :لَ ْه َهب َ فِّ ِّهه َمب ِّآىَةٌ إِّاال ا
اىتقبن دط يفهم غري حهح لكالم هللا ،يالذي جع هم قهله هذا :هه اىتقبنهم أ اإللاب مبعىن
اآللاب -اسم فبى  -يأ اإلىهة هي القدرة ى ا االنرتاع (.)6
فبإللاب ىندهم هه مبعىن ال ب ،ياآل ة نلت ى ا اوتفبس رب فقط يذلل؛ بتقد امتنبع الفع ما
رب  ،فبآل ة ىندهم نلت ى ا وفي الك ك يف ال بهبهة فقط ،يهه مط هب نله التمبوع ،بهنمب اآل ة
( )1التهحهد.129 :
( )2اور  :ار جع السببل ،233 ،231 ،19-11 :يأ هل الد ا.18 ،15-14 :
( )3اور  :ال مع لألشع ي ،8 :اإلوصبف ل وبقالين ،30 :ش ح العقبئد النسفهة ،95 ،93 :التهحهد.140 ،21 ،20 :
( )4التمههد.6 :
( )5اور  :نرس تعبرض العق يالنق .355 ،354/9 :
( )6التهحهد ،21 ،20 :ارسب ة.48-42 :
32

"نلت ى ا مب هه أهم يأىرم ما هذا ،يأ إثوبت رب ل عبمل مل ذهب إلهاب أحد ما بين آنم ،يلكا
اإلش اك الذي يقع يف العبمل إمنب يقع جبع بعض ارخ هقبت خم هقة لغري هللا ،ييف اإلىهة بعوبنة غري هللا
تعبىل ،ياختبذ الهسبئط ينىبئهب يالتق ب إلههب .فأمب إثوبت نبلق ل عبمل متمبث ف م ذهب إلهاب أحد
ِّ
ِّ
اَّللُ) [الزم .]٣٨ :
ض لَهَل ُقهلُ اا ا
ما اآلنمه  ،يقد قبل تعبىلَ ( :يلَئا َسأَلْتَل ُهم ام ْا َنَ َل ال اس َم َبيات َيا ْ َْر َ
فع ا هذا هنبلل ف ق هوري ب مط هب اآل ة يمط هب نله التمبوع – ىند اربت د ة ،-فمط هب
اآل ة هه إثوبت تهحهد اإلىهة بفسبن العبمل له يجد ما ستحل العوبنة مع هللا أحد غري هللا تعبىل ،بهنمب
مط هب نله التمبوع هه إثوبت تهحهد ال بهبهة بفسبن العبمل له يجد نبلل آن ل عبمل.
همب استدلت اربت د ة أبنلة أن و هبستدالىب بتنبهي العبمل يآايت ا ووهبس يال س ياتسبق العبمل
ينقة نعاب ،يقد وص ى ا هذا اربت دي يف هتبب (التهحهد) بقهلاب" :يالداللة أ ادث العبمل ياحد،
اتفبق القهل ى ا أ الهاحد اسم البتداس العدن ياسم ل عرمة يالس طب يال فعة يالفض  ،همب قبل
فال ياحد الزمب  ،يمنقطع الق ا يف ال فعة يالفض ياجلالل ،يمب جبيز ذلل ال حيتم غري العدن
فهجب أ كه العبمل غري متنبع إذ له هب منهم شيس ياحد فهخ ج اجلم ة ىا التنبهي خب يج احملدث
يذلل بعهد ،مث مب ما ىدن كبر إلهاب إال يأمكا ما الدىهو أ زان ى هاب ي نقص مناب؛ ف م جيب القهل
بكيس رب ال حقهقة لذلل حبل العدن ال كبرك فهاب غريع لذلل بط القهل باب "(.)1
يقبل يف استداللاب آبايت ا ووهبس يال س ياتسبق العبمل" :إواب مل ذه ىا غري اإللاب الذي ع فاب
أه التهحهد نىهو ا لهههة ياإلشبرة إىل أث فع مناب دل ى ا ربهبهتاب ،يال يجد يف شيس معىن أمكا
إن اجاب ىا مح اب ،يال بعث رسال دآلايت اليت تقه العقهل ي وه ىب فتثوت أ القهل بذلل نهبل
ييسهاس.
يجميس ال س دآلايت اليت ضط ما شهدهب أهنب فع ما له هب معاب ش ل لهمنعهم ىا
إظهبرهب إذ بذلل إبطبل ربهبهتهم يألهههتهم ،فإذا مل هجد يال منعها ىا ذلل مع هث ة اركبب ا ىم
يارعبود ا مما له أحوها يجهن اإلبصبر ىم يف إظهبر آايهتم لهجديا؛ فثوت أ ذلل إمنب س م ل س رب
مل كا اإللاب احلل ياخلبلل ل خ ل غري الهاحد القهبر الذي قه ه متعنت مكبب ىا التمه اب فضال ىا
التحقهل"(.)2
( )1التهحهد.19 :
( )2التهحهد.21 ،20 :
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مل تتع ض اربت د ة لتهحهد اإلىهة ،يمل تنواب أحد منهم إلهاب؛ مع أواب أ الد ا ،يأيل يآن نىهة
ا ووهبس يار س  ،يهذا التهحهد هه الذي جبست باب ال س ينىها إلهاب أقهامهم ،فبل س مق ِّري لتهحهد
()1
ِّ
ل ِّما ارس ٍ
هل إِّاال
ال بهبهة ناىه لتهحهد ا لهههة همب أنرب هللا ىنهم  ،فقبل تعبىلَ ( :يَمب أ َْر َس ْنَب ِّما قَلْو َ
ُ
وُ ِّ
بىوُ ُدي ِّ ) [ا ووهبس ،]25 :يقبل تعبىل :ىا وهح ى هاب السالمَ ( :يلََق ْد أ َْر َس ْنَب
هحي إِّلَْه ِّاب أَواابُ َال إِّٰلَابَ إِّاال أ ََان فَ ْ
اب لَ ْهٍم أَلِّه ٍم
هحب إِّ َ ٰىل قَل ْهِّم ِّاب إِِّّين لَ ُك ْم وَ ِّذ ٌ ُّموِّ ٌ ( )25أَ اال تَل ْعوُ ُديا إِّاال ا
َن ُ
اَّللَ ۖ إِِّّين أ َ
بف َىَْه ُك ْم َى َذ َ
وُ ب
ٍ
بل َاي قَل ْهِّم
هنا ۚ قَ َ
به ْم ُه ب
َن ُ
([ ))26ههن ،]26 -25 :يقبل تعبىل ىا ههن ى هاب السالمَ ( :يإِّ َ ٰىل َىبن أ َ
ِّ ِّٰ ٍ
غ ْريعُ ۖ إِّ ْ أَوتُم إِّاال م ْف َرتي َ ) [ههن.)2(]50 :
ْاىوُ ُديا ا
ْ ُ ُ
اَّللَ َمب لَ ُكم م ْا إلَاب َ ُ
يمل ف قها ب تهحهد اإلىهة يتهحهد ال بهبهة؛ ب ن طها ب معىن اإلىهة يمعىن ال بهبهة ،يظنها أ
معىن اإلىهة هه القدرة ى ا االنرتاع ،ف ذا اىتقديا أ تهحهد ال بهبهة هه ارقصهن يف قهلاب تعبىل( :لَ ْه
اَّللُ لََف َس َد َات) [ا ووهبس ،]٢٢ :يحنههب ما اآلايت ،يظنها أب ار ان دلتهحهد -الذي
َهب َ فِّ ِّهه َمب ِّآىَةٌ إِّاال ا
هه حل هللا ى ا ىوبنع -هه جم ن تهحهد ال بهبهة يهه اىتقبن أ هللا يحدع ن ل العبمل يظنها أهنم إذا
أثوتها ذلل دلدله فقد أثوتها غب ة التهحهد يأ ما جبس باب فقد أن ص الد ا ه اب هلل ي بر مؤمنب
مهحدا (.)3
يلذلل هبوت ىنب تهم بتهحهد الصفبت يتهحهد ا فعبل – تهحهد ال بهبهة ،)4( -أمب تهحهد
ا فعبل :فهه أشه أوهاع التهحهد ىندهم ،يهه تهحهد ال بهبهة ،ياخلبلقهة ،مبعىن "أ هللا نبلل العبمل
يحدع ،ي رنه أ هذا هه التهحهد ارط هب ،يالغب ة ،يأواب معىن "ال إلاب إال هللا"؟ حهث إهنم فس يا
"ا لهههة مبعىن "القدرة ى ا االنرتاع"(.)5
( )1اور  :مدارج السبلك  ،411/1 :يالد ا اخلبلص ،57/1 :يتهسري العز ز احلمهد ،20 :ينىهة التهحهد.37 :
( )2اور  :اقتضبس الص اط ارستقهم ،464 :يجممهع الفتبيو ،332/16 :يمدارج السبلك  ،443/3 :يمفتبح نار السعبنة:
 ،212/1يتطهري االىتقبن.6 :
( )3اربت د ة ل ح يب.212 :
( )4التدم ة.186-185 ،180-179 :
( )5اور  :التهحهد ل مبت دي ،21-20 :توص ة ا نلة :ل  ،35يمب بعدهب ،النهر الالمع :ل  ،23-22ارسب ة،48-42 :
التوهب ل فنجفريي.59-58 :
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قبل الكهخ امد ا م الكنقهطي رمحاب هللا" :يقد نل استق اس الق آ العرهم ى ا أ تهحهد هللا
نقسم إىل ثالثة أقسبم:
ا يل :تهحهدع يف ربهبهتاب ،يهذا النهع ما التهحهد جو ت ى هاب فِّط العقالس ،قبل تعبىلَ ( :يلَئِّا
اَّللُ) [الزن ف ،]87 :يقبل( :قُ ْ َما لَ ْ ُزقُ ُكم ِّم َا ال اس َم ِّبس َيا ْ َْر ِّ
ض أَاما
َسأَلْتَل ُهم ام ْا َنَ َق ُه ْم لَهَل ُقهلُ اا ا
ِّ
ل ال اسمع يا ْ َبصبر يما ُخيْ ِّج ْ ِّ ِّ ِّ
ت ِّم َا ْ
احلَ ِّي َيَما ُ َدبُِّ ا ْ َْمَ ۚ فَ َسهَل ُقهلُه َ
ِّج الْ َمهِّ َ
ميَْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
احلَ اي م َا الْ َمهت َيُخيْ ُ
ُ
اَّللُ ۚ فَل ُق ْ أَفَ َال تَلتال ُقه َ ) [ هوس ،]31 :يهذا النهع ما التهحهد ال نفع إال إبنالص العوبنة هلل...
ا
الثبين :تهحهدع ج يىال يف ىوبنتاب .يض ل ل للببط هذا النهع ما التهحهد هه حتقهل معىن "ال إلاب إال
هللا" ،يهي مرتهوللة ما وفي يإثوللبت؛ فمعىن النفي منهللب :ن ع مجهع أوهاع ارعوهنات غري هللا هللبئنللة مللب
هبوت يف مجهع أوهاع العوبنات هبئنة مب هبوت.
يمعىن اإلثولبت منهلب :إف ان هللا -جل يىال -يحلدع جبمهع أوهاع العولبنات إبنالص ،ى ا الهجلاب
الذي ش ل ل ىاب ى ا ألس ل للنة رس ل ل اب ى ههم الص ل للالة يالس ل للالم ...يهه الذي فهاب ارعبرك ب ال سل ل ل يأممهم
ِّ ٰ ِّ
بب) [ص.]5 :
َج َع َ ْاآلىَةَ إِّ َىبب َياح بدا ۖ إِّ ا َٰه َذا لَ َك ْيسٌ ىُ َج ٌ
(أ َ
ِّ
بىَ ْم أَولاابُ َال إِّٰللَابَ إِّاال ا
يما اآلايت اللداللة ى ا هلذا النهع ما التهحهلد قهللاب تعلبىل( :فلَ ْ
اَّللُ َيا ْسل ل ل ل ل ل لتَل ْغف ْ
ِّ
ل) [امد ]19 :اآل ة...
ل َذووِّ َ
النهع الثبلث :تهحهدع -ج يىال -يف أمسبئاب ي فبتاب" (.)1
ب
يما اآلايت اليت مجعت أقس للبم التهحهد الثالثة( )2قهل هللا -توبرك يتعبىل -يف س للهرة م مي ( :ار ُّ
ال اسمبي ِّ
ات َيا ْ َْر ِّ
بىوُ ْدعُ َيا ْ طَِّ ْرب لِّعِّوَ َبنتِِّّاب ۚ َه ْ تَل ْعَ ُم لَابُ َِّمسهًّب) [م مي.]65 :
ض َيَمب بلَْهلنَل ُه َمب فَ ْ
ََ

قهل الكللهخ ىود ال محا با سللعدي رمحاب اااا موهنب ناللة اآل ة ى ا ذلل …" :اشللتم ت -
أي اآل ة -ى ا أ ل ل ل للهل ىرهمة ى ا تهحهد ال بهبهة ،يأواب تعبىل رب ه شل ل ل لليس ينبلقاب يرازقاب يمدب ع،
يى ا تهحهلد ا لهههلة يالعولبنة ،يأولاب تعلبىل اإلللاب ارعوهن ،يى ا أ ربهبهتلاب مهجولة لعولبنتلاب يتهحهلدع...،
ياش ل ل ل ل للتم ت ى ا أ هللا تعبىل هبم ا مسبس يالص ل ل ل ل للفبت ىرهم النعهت ج ه القدر يلهس لاب يف ذلل
شوهاب يال ورري يال مسي ،ب قد تف ن دلكمبل ارط ل ما مجهع الهجهع ياالىتوبرات"(.)3
( )1أضهاس الوهب يف إ ضبح الق آ دلق آ .19-17/3 :
( )2اور  :القهل ارفهد.12/1 :
( )3ارهاهب ال دوهة ما اآلايت الق آوهة.45 ،44 :
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ا هللا ى هاب يس م:

يهذع ا قسبم الثالثة ل تهحهد ىب نالئ هثرية يف هتبب هللا يسنة رسهلاب
 -1فما أنلة تهحهد ال بهبهة قهل هللا تعبىلِّ ِّ ْ ( :
َّلل ر ِّ
ب الْ َعبلَ ِّم َ ) [الفبحتة ،]2 :يقهلاب( :أََال
احلَ ْم ُد ا َ
ب ال اسمبي ِّ
اَّلل ر ُّ ِّ
ات َيا ْ َْر ِّ
ض
لَابُ ْ
اخلَْ ُل َيا ْ َْم ُ ۗ تَلوَ َبرَك اُ َ
ب الْ َعبلَم َ ) [ا ى اف ،]54 :يقهلاب( :قُ ْ َما ار ُّ َ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
قُ ِّ ا
اَّللُ) [ال ىد ،]16 :يقهلاب( :قُ ل َم ِّا ا ْ َْر ُ
ض َيَما ف َههب إ ُهنتُ ْم تَل ْعَ ُمه َ (َ )84سهَل ُقهلُه َ اَّلل ۚ قُ ْ
ب الْع ِّش الْع ِّر ِّهم ( )86سهل ُقهلُه َ ِّاِّ
ِّ
َّلل ۚ قُ ْ أَفَ َال
أَفَ َال تَ َذ اه ُي َ ( )85قُ ْ َما ار ُّ
ب ال اس َم َبيات ال اسْو ِّع َيَر ُّ َ ْ َ
ََ
ِّ ِّ
هت ُه ِّ َش ْي ٍس َيُه َه ُِّجيريُ َيَال ُجيَ ُبر َىَْه ِّاب إِّ ُهنتُ ْم تَل ْعَ ُمه َ (َ )88سهَل ُقهلُه َ
تَلتال ُقه َ ( )87قُ ْ َما بِّهَدع َمَ ُك ُ
ِّاِّ
ب الْ َعبلَ ِّم َ )
اَّللُ َربُّ ُك ْم ۖ فَلتَلوَ َبرَك ا
َىن تُ ْس َح ُي َ ([ ))89ارؤمنه  ،]89-84 :يقهلابٰ ( :ذَلِّ ُك ُم ا
اَّللُ َر ُّ
َّلل ۚ قُ ْ فَأ اٰ
اَّللُ َنبلِّ ُل ُه ِّ َش ْي ٍس ۖ َيُه َه َىَ ٰا ُه ِّ َش ْي ٍس َيهِّه ٌ) [الزم  ،]62 :يغريهب ما
[غبف  ،]64 :يقهلاب ( :ا
اآلايت.
احلم ُد ِّاِّ
َّلل) [الفبحتة]2 :؛ هللا معنبع ارألهع ارعوهن،
 -2يما أنلة تهحهد ا لهههة قهلاب تعبىلْ َْ ( :
ِّ
ِّ
ِّ
ابس ْاىوُ ُديا َربا ُك ُم الا ِّذي َنَ َق ُك ْم
يقهلاب( :إ ااي َك ولَ ْعوُ ُد َيإ ااي َك وَ ْستَع ُ ) [الفبحتة ،]5 :يقهلابَ ( :اي أَلُّ َهب الن ُ
َّلل ِّ
اَّلل خمُِّْ ا ِّ
يالا ِّذ ا ِّما قَلوِّ ُكم لَعا ُكم تَلتال ُقه َ ) [الوق ة ،]21 :يقهلاب( :فَ ِّ
الد ا ( )2أََال ِّاِّ
الد ُا
ْ
بىوُد اَ ب
ْ ْ َ ْ
صب لابُ َ
َ َ
ِّ
ْ ِّ
هان إِّ َىل اِّ
اَّلل ُزلْ َف ٰا) [الزم  ،]3-2 :يقهلاب:
ص ۚ َيالا ِّذ َا ااختَ ُذيا ِّما ُنيوِِّّاب أ َْيلهَبسَ َمب ولَ ْعوُ ُد ُه ْم إِّاال لِّهُل َق ِّبُ َ
اخلَبل ُ
ِّ
ِّ
بىوُ ُديا َمب ِّشْئلتُم ِّما ُنيوِِّّاب) [الزم  ،]15-14 :يقهلابَ ( :يَمب أ ُِّم ُيا
(قُ ِّ ا
صب لاابُ ن ِّين ( )14فَ ْ
اَّللَ أ َْىوُ ُد خمُْ ب
ِّ
ِّ
ِّ
إِّاال لِّهلعو ُديا ا ِّ ِّ
ل ِّن ُا الْ َقهِّ َم ِّة) [الوهنة،]5 :
همها ال ا
ص َالةَ َيلُ ْؤتُها الازَهبةَ ۚ َي َٰذل َ
َ ُْ
اَّللَ خمُْ ص َ لَابُ الد َا ُحنَل َفبسَ َيُق ُ
يغريهب ما اآلايت.
ل لهِّم ِّ
 -3يما أنلة تهحهد ا مسبس يالصفبت قهلاب تعبىل( :الا ْ ٰ ِّ
ِّ ِّ
الد ِّا ())4
محَ ِّا الاح ِّهم (َ )3مبل َ ْ
اَّللَ أ َِّي ْانىُها الا ْ ٰ
احلُ ْس َ ٰىن) [اإلس اس:
َمسَبسُ ْ
[الفبحتة ،]4-3 :يقهلاب( :قُ ِّ ْانىُها ا
محَ َا ۖ أ ًَّاي امب تَ ْدىُها فَلَابُ ا ْ ْ
س َه ِّمثِّْ ِّاب َش ْيسٌ ۖ َيُه َه
َمسَبسُ ْ
 ،]110يقهلاب ( :ا
اَّللُ َال إِّٰلَابَ إِّاال ُه َه ۖ لَابُ ا ْ ْ
احلُ ْس َ ٰىن) [طاب ،]8 :يقهلاب( :لَْه َ
ال اس ِّمهع الْو ِّ
صريُ) [الكهرو ،]11 :يآن سهرة احلك  ،يغريهب ما اآلايت.
ُ َ
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ار ان بتهحهد ا مسبس يالصل ل ل للفبت :اإلميب اجلبزم أبمسبس هللا ي ل ل ل للفبتاب الهارنة يف الكتبب يالسل ل ل للنة،
يإثوبهتب ني حت ف أي تعطه أي تكههف أي متثه (.)1
يإثوبات،
ي "ا
يف هذا الوبب أ ه ف هللا مبب ي ف باب وفساب يمبب ي فاب باب رس اب وفهبب ب
فهثوت هلل مب أثوتاب لنفساب ي نفي ىناب مب وفبع ىا وفساب ،يقد ى م أ ط قة س ف ا مة يأئمتهب :إثوبت
مب أثوتاب ما الصفبت ما غري تكههف يال متثه يما غري حت ف يال تعطه  ،يهذلل نفه ىناب مب وفبع
ىا وفساب مع إثوبت مب أثوتاب ما الصفبت ما غري إحلبن ال يف أمسبئاب يال يف آايتاب ،فإ هللا تعبىل ذم
الذ ا حدي يف أمسبئاب يآايتاب ،همب قبل تعبىل( :يِّاِّ
َمسَبسُ ْ
َّلل ا ْ ْ
احلُ ْس َ ٰىن فَ ْبنىُهعُ ِّهبَب ۖ َيذَ ُريا الا ِّذ َا لُْ ِّح ُدي َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّيف أ ْ ِِّّ
آايتِّنَب
َمسَبئاب ۚ َسهُ ْجَزْي َ َمب َهبوُها لَ ْع َم ُه َ ) [ا ى اف ،]180 :يقبل تعبىل( :إ ا الاذ َا لُْح ُدي َ ِّيف َ
َال َخيْ َف ْه َ َىَْهلنَب ۗ أَفَما لُْ َق ٰا ِّيف الن ِّ
ابر َن ْريٌ أَم اما َأيِِّْت ِّآمنبب لَ ْهَم الْ ِّقهَ َبم ِّة ۚ ْاى َم ُها َمب ِّشْئلتُ ْم ۖ إِّواابُ ِّمبَب تَل ْع َم ُه َ
َ
ب ِّ
إثوبات بال
صريٌ) [فص ت ،]40 :فط قتهم تتضما إثوبت ا مسبس يالصفبت مع وفي ممبث ة ارخ هقبت :ب
َ
تكوهاب يتنز هب بال تعطه  ،همب قبل تعبىل( :لَهس َه ِّمثِّْ ِّاب َشيس ۖ يهه ال اس ِّمهع الْو ِّ
صريُ) [الكهرو،]11:
ب
ُ َ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ
ففي قهلاب( :لَهس َه ِّمثِّْ ِّاب َشيس) رن ل تكوهاب يالتمثه  ،ييف قهلاب( :يهه ال اس ِّمهع الْو ِّ
صريُ) رن لإلحلبن
ُ َ
ٌْ
َ َُ
ْ َ
يالتعطه "(.)2
"يإذا ى فت أ ا تهحهد ا مسبس يالصل للفبت هه أ دىا هللا تعبىل مبب مسا باب وفسل للاب ي ه ل للف مبب
ي لف باب وفسلاب يي لفاب باب رسلهلاب امد ل ا هللا ى هاب يسل م ي نفا ىناب التكلوهاب يالتمثه  ،فضلد ذلل
أشهبس(:)3
أحدهب :أ نك شل ل ل ل ل للهئب ما ا مسبس أي ممب نلت ى هاب ما الصل ل ل ل ل للفبت يا حكبم ،همب فع أه
التعطه .
الثبين :أ ُسل للمي هللاَ سل للوحبواب يتعبىل مبب مل سل للم باب وفسل للاب ،يذلل

أمسبس هللا تعبىل تهقهفهة؛

( )1اور :ىقهدة الس ف يأ حبب احلد ث ،164-160 :ياحلجة يف بهب احملجة ،321/1 :يالتدم ة ،124 :يالقهل ارفهد:
 ،16/1يىقهدة التهحهد.63 :
( )2ال سبلة التدم ة.4 :
( )3اور  :ارف نات يف غ ب الق آ  ،737 :يخمتص الصهاىل ار س ة ،110/2 :يأضهاس الوهب يف إ ضبح الق آ دلق آ :
 ،19-17/3يجممهع فتبيو يرسبئ ابا ىثهم  ،278/3 ،157/1 :يمعتقد أه السنة ياجلمبىة يف أمسبس هللا احلسىن:
.24-14
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فتسمهة هللا تعبىل مبب مل سم باب وفساب مه هبب ىمب جيب فههب.
الثبلث :أ عتقد أ هذع ا مسبس نالة ى ا أي بف ارخ هق فهجع هب نالة ى ا التمثه .
ال ابع :أ ك ل للتل ما أمسبس هللا تعبىل أمسبس ا
العز ز ،ياشتقبق الالت ما اإللاب.

ل للنبم ،همب فع ارك ل لهه يف اش ل للتقبق العزو ما

اخلبمس :تعطه هللا ىا ل للفبت همبلاب يوعهت جاللاب ،أي تك ل للوهاب ل للفبتاب بص ل للفبت ن قاب ،يقد
قبل تعبىل( :لَه ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
هع الْوَص ل ل لريُ) [الك ل ل للهرو ،]11 :يقبل تعبىل ( :لَ ْعَ ُم َمب بَْ َ
س َهمثْ اب َش ل ل ل ْيسٌ ۖ َيُه َه ال اس ل ل لم ُ
ْ َ
أَْ ِّد ِّه ْم َيَمب َن ْ َف ُه ْم َيَال ُِّحيهطُه َ بِِّّاب ِّى ْ بمب) [طاب.)1("]110 :
أوالً :توحيد األمساء:

قبلت اربت د ة بهجهب إثوبت أمسبس هللا تعبىل ،يأ إثوبهتب ال ست زم التكوهاب ،بدله أ ال س
يالكتب السمبي ة قد جبست هبب ،يله هب يف إثوبهتب تكوهاب لكب ذلل طعا يف ال س .
ىندان أ هلل أمسبس ذاتهة سما هبب حنه قهلاب( :الا ْ ٰ
محَ ُا)
قبل أبه منصهر اربت دي" :ا
[ال محا ،]1:مث الدله ى ا مب ق نب جميس ال س يالكتب السمبي ة هبب ،يله هب يف التسمهة مبب جبست
باب ال س تكوهاب لكبوها سوب وقض التهحهد .يلكا رب احتم ت ت ل ا مسبس ن يج ارسما هبب ىا
س َه ِّمثِّْ ِّاب َش ْيسٌ) [الكهرو ]١١ :لهنفي باب شهئهة
ارع يف ما ارسم مبب جبز جمهئهم هبب مع قهلاب( :لَْه َ
ا شهبس"(.)2
يذهب مجههرهم إىل القهل دلتهقهف يف أمسبس هللا تعبىل ،أي أ ط ل إثوبت ا مسبس هه السمع،
فال سما هللا إال مبب مسا باب وفساب يجبس باب الك ع.
قبل اربت دي  -يف وفهاب السم اجلسم ىا هللا" :-يحقاب السمع ىا هللا ،أ اجلسم لهس ما
أمسبئاب ،يمل ن ىناب يال ىا أحد مما أذ حد تق هدع .فبلقهل باب ال سع ،يله يسع دلنحت ما غري
نله حسي أي مسعي أي ىق ي لهسع القهل دجلسد يالكخص ،يه ذلل مستنك دلسمع ،يلهس
القهل بك مب سما باب اخل ل ،يذلل فبسد"(.)3
( )1معبرج القوهل ل كهخ حبفظ حكمي 459/2 :بتص ف سري.
( )2التهحهد ،947 ،93 :ياور  ،44 ،41 ،24 : :التمههد.16-13 :
( )3التهحهد ،38 :ياور  :التمههد.10 :
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يالذي نفعهم ل قهل أب أمسبس هللا تهقهفهة  -مع أ مصدرهم يف الت قي العق  -هه نكهة
إطالق أمسبس ى ا هللا تعبىل تههم اتصبفاب سوحبواب مبب فهاب وقص ،فقبلها دلتهقهف ما دب االحتهبط
همب وص ى ا هذا بحب (بهب االىتقبن) بقهلاب" :ياحلل أواب البد ما التهقهف يذلل لالحتهبط ىمب
ههم دطال لعرم اخلط يف ذلل ،فال جيهز االهتفبس يف ىدم إ هبم الوبط مبو غ إنراهنب ب البد ما
االستنبن إىل إذ الك ع"(.)1
يقبل أبه منصه اربت دي" :ال جيهز أ قبل هلل تعبىل اي موبرك .واب ال ع ف يف أمسبئاب هذا
دلنق  ،يى هنب أ وسكت ىا تسمهتاب مبب مل سم وفساب"(.)2
مث إ اربت د ة يف إثوبهتب لألمسبس مل ف قها ب دب اإلنوبر ىا هللا تعبىل ،يدب التسمهة ،فأنن ها
يف أمسبئاب تعبىل مب لهس ما أمسبئاب هبلصبوع ،يالقدمي ،يالذات ،يالكيس ،يحنه ذلل.
فقبل يف إثوبت جهاز إطالق لفظ (الكيس) ى ا هللا ،يأواب ما أمسبئاب مستدال ى ا ذلل بقهلاب
اَّللُ ۖ َش ِّهه ٌد
َي َش ْي ٍس أَ ْه َربُ َش َه َبنةب ۖ قُ ِّ ا
س َه ِّمثِّْ ِّاب َش ْيسٌ) [الكهرو ،]١١ :يقهلاب تعبىل( :قُ ْ أ ُّ
تعبىل( :لَْه َ
بلَْه ِّين َيبلَْهلنَ ُك ْم) [ا وعبم" :]١٩ :يبعد ،فإ القهل هبذا ه اب ياجب مبب ثوت يف السمع التسمهة باب"(.)3
يأمب دلنسوة إلثوبهتم ردلهالت ا مسبس ،فهم إمب أ جيع ها مدلهل االسم هه الذات ،يهذا يف اسم
(هللا) فقط ،يإمب أ كه اردلهل مأنهذا ىندهم دىتوبر مب أثوتهع ما الصفبت ،هبسم السمهع يالوصري
يالع هم ،يإمب أ نيع إىل الصفبت الس وهة ياإلضبفهة.
فبالسم ىندهم إ نل ى ا مب أثوتهع ما الصفبت ،أثوتهع ى ا حقهقتاب يإ نبلف فهع ىا
حقهقتاب دلتأي ؛ يذلل الىتقبنهم أ مب نل ى هاب االسم ما ارعبين ياحلقبئل عبرض الدله العق ي.
قبل ابا اىمبم" :مث إواب تعبىل مسهع بسمع ،يبصري بصفة تسما بص ا ،يهذا ى هم بع م ،يقد
ٍ
خبطبب را هه ما أه ال غة ،يارفههم
بقدرة ،يم د إبرانة واب تعبىل أط ل ى ا وفساب هذع ا مسبس
يف ال غة ما ى هم ذات لاب ى م ،ب ستحه ىندهم ى هم بال ى م هبستحبلتاب بال مع هم ،فال جيهز فاب
ىناب إال لقبطع ىق ي هجب وفهاب"(.)4

( )1بهب االىتقبن :ل .13
( )2التأي الت :ل .562
( )3التهحهد.94 ،42 :
( )4ارسب ة.69 ،68 :
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يقبل الوهبضي" :إ مفههم االسم قد كه وفس الذات ياحلقهقة يهه اسم اجلاللة فقط ،يقد
كه مأنهذا دىتوبر الصفبت يا فعبل يالس هب ياإلضبفبت ،يال نفبس يف تكث أمسبئاب تعبىل هبذا
االىتوبر"(.)1
يأمب دلنسوة لوقهة ا مسبس ،فإ اربت د ة تق أب ىب معبين مأنهذة دىتوبر الصفبت ،أي أهنب
تدل ى ا الصفبت همب تدل ى ا الذات ،إال أهنم يف ا مسبس اليت مدلهالهتب ال تتفل مع مب اىتقديع يف
دب الصفبت ،ال ثوته مب نلت ى هاب ما ارعبين ياحلقبئل ى ا الهجاب الصحهح؛ ب ؤيلههنب مبب تفل
مع اىتقبنهم يف الصفبت.
ومن األمثلة على ذلك اسم هللا (األعلى) :قبل اربت دي يف تفسريع السم (ا ى ا)" :ا ى ا.

هه أى ا ما أ ميساب حبجة أي حقاب آفة"(.)2
يقبل أبه الربهبت النسفي" :ا ى ا :مبعىن الع ه الذي هه القه ياالقتدار ،ال مبعىن الع ه يف
اركب "(.)3
ياخلال ة ،فمذهوهم يف ا مسبس احلسىن ى ا وهى :
األول :مب اشتم ى ا حل ،ييافل أه السنة ياجلمبىة يف ظبه ع ،يما ذلل:

 - 1إثوبت مجهع أمسبس هللا احلسىن لاب تعبىل ،يبذلل فبرقها غالة اجلهمهة الذ ا ال ثوته هلل
ا مسبس(.)4
 - 2إثوبت هثري ما معبين أمسبس هللا تعبىل ،يبذلل فبرقها جهمهة ارعتزلة ،هنم ثوته ا مسبس
جم نة ىا ارعبين(.)5
 - 3أمسبس هللا تعبىل تهقهفهة ،فال جيهز تسمهة هللا تعبىل إال مبب يرن يف الك ع(.)6

( )1إشبرات ار ام ،114 :ياور  :التهحهد.،69 ،66 ،65 :
( )2التأي الت :ل .547
( )3تفسري النسفي.224-223/4 :
( )4اور  :التدم ة.183-182 :
( )5اور  :ار جع السببل.183-182 :
( )6اور  :هتبب التهحهد ،44-38 :ش ح ارهاقف ل ج جبين احلنفي اربت دي ،210/8 :مدارك التنز  ،591/1 :يإرشبن
العق الس هم يب السعهن296/3 :
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 – 4أمسبس هللا تعبىل ه هب حسىن ،يأهنب لهست ألفبظب جم نة ىا معبوههب ،ب تدل ى ا معب
حسنة ما التمجهد ،يالتقد س ،يالتعرهم(.)1
فأمسبؤع تعبىل أحسا ا مسبس يأج هب ،إلووبئهب ىا أحسا ارعبين يأش فهب يلداللتهب ى ا فبت
الكمبل ما اجلاللة ياجلمبل ياإله ام(.)2
والثاين :مب اشتم ى ا دط يإحلبن:

يأهم ذلل مب ي:
 - 1أ أمسبس هللا تعبىل لهست أمسبس حقهقة هلل تعبىل ،قبل أبه منصهر اربت دي" :فهدلل أ
ا مسبس اليت وسمهاب هبب ىوبرات ىمب ق ب إىل ا فهبم ،ال أهنب يف احلقهقة أمسبؤع"(.)3
 - 2ا مسبس احلسىن غري مكتم ة ى ا فبت مستق ة ب هي مندرجة يف فة التكه ا .قبل
أوهر شبع الككمريي الد هبندي" :يا مسبس احلسىن ىند ا شبى ة ىوبرة ىا اإلضبفبت ،يأمب ىند
اربت د ة فك هب مندرجة يف فة التكه ا"(.)4
 - 3أمسبس هللا احلسىن خم هقة ىندهم :هنب ىوبرة ىا ا لفبظ ياحل يف ،يهي خم هقة ،يلذلل
جع ها أمسبس هللا تعبىل احلسىن تسمهبت.
ف مب قبلها إهنب تسمهبت ،قبلها :إهنب غري هللا تعبىل ،إهنب ح يف يألفبظ ،يإ االسم ا زيل ى
ارسما يهه هللا ال غري( .)5ه هذا ل تدرج إىل القهل أب أمسبس هللا تعبىل خم هقة بعد قهىم :إهنب غري
هللا؛ ه مب هه غري هللا فهه خم هق (.)6
ومن أهم املسائل املتعلقة بباب األمساء عند املاتريدية مسألة :االسم واملسمى ،فذهوت
ل)
اس ُم َربِّ َ
اربت د ة يف هذع ارسألة إىل القهل أب االسم هه ارسما .ياحتجها بقهلاب تعبىل( :تَلوَ َبرَك ْ
َىَا) [ا ى ا.]١ :
اس َم َربِّ َ
ل اْ ْ
[ال محا ،]٧٨ :يقهلابَ ( :سوِّ ِّح ْ

( )1مدارك التنز .274/2 ،591/1 :
( )2إرشبن العق الس هم.200/5 ،296/3 :
( )3هتبب التهحهد.94-93 :
( )4فهض الوبري.517/4 :
( )5اور  :هتبب التهحهد ،66-65 :يريح ارعبين.53/1 :
( )6اور  :جممهع الفتبيو ،186-185/6 :يش ح هتبب التهحهد يف حهح الوخبري ل غنهمب .224 :
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يقبلها :إ هللا هه اخلبلل يمب سهاع خم هق ف ه هبوت أمسبؤع غريع لكبوت خم هقاب ،يل زم أ ال كه
لاب اسم يف ا زل يال فة (.)1
قبل الوزنيي" :إ الدله ضط ان يه ىبق إىل القهل أب االسم وفس ارسما ،فإ النبس أم يا
أب عوديا هللا تعبىل ،ي هحديا هللا تعبىل ي عرمهع ي كربيع ي ه هع ،يله أ االسم غري ارسما لكب
ِّ ِِّّ
ابس اتال ُقها
هذا نطأ .قبل هللا تعبىلَ ( :ي ْاىوُ ُديا ا
اَّللَ َيَال تُ ْك ُهها باب َشْهلئبب) [النسبس ،]36 :يقبلَ ( :اي أَلُّ َهب الن ُ
َربا ُك ْم) [احلج.)2("]١ :
يقبل أبه ارع النسفي" :اى م أ االسم يارسما ياحد .يهللا تعبىل جبمهع أمسبئاب ياحد .نله نب
اَّلل خمُِّْصب لااب ِّ
قهل هللا -ىز يج ( :-فَ ِّ
الد َا) [الزم  ،]٢ :يقهلاب تعبىلَ ( :يَمب أ ُِّم ُيا إِّاال لِّهَل ْعوُ ُديا إِّ َٰىبب
ْ
بىوُد اَ ب ُ
ي ِّ
اح بدا) [التهبة ،]٣١ :هللا تعبىل أم ان أب وهحد هللا تعبىل ،ف ه هب اسم هللا تعبىل غري هللا لكب حصهل
َ
التهحهد لالسم ال هلل تعبىل"(.)3
يالصهاب يف ارسألة التفصه "فبالسم ان باب ارسما اترة ،ي ان باب ال فظ الدال ى هاب أن و،
فإذا ق ت :قبل هللا هذا ،ياستهو هللا ى ا ى شاب يمسع هللا ،يرأو ين ل فهذا ار ان باب ارسما وفساب،
يإذا ق ت (هللا) اسم ى يب ،ي (ال محا) اسم ى يب ،ي (ال محا) ما أمسبس هللا ،ي (ال محا) يزواب فعال ،
ي (ال محا) مكتل ما ال محة يحنه ذلل ،فبالسم ههنب ل مسما يال قبل غريع رب يف لفظ الغري ما
اإلمجبل ،فإ أر د درغب ة أ ال فظ غري ارعىن فحل ،يإ أر د أ هللا سوحبواب هب يال اسم لاب حىت
ن ل لنفساب امسب أي حىت مسبع ن قاب أبمسبس ما يضعهم فهذا ما أىرم الضالل ياإلحلبن"(.)4

( )1اور  :التهحهد ،66 :ش ح الفقاب ا هرب ل قبري.15 :
( )2أ هل الد ا.90 ،89 ،88 :
( )3حب الكالم ،37 :ياور  :توص ة ا نلة.198 :
( )4شفبس الع ه  ،277 :ياور  :ش ح الطحبي ة البا أيب العز.80 :
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اثنيا :توحيد الصفات:

تعد اربت د ة يف فبت هللا تعبىل ما الصفبتهة ،يذلل هنم ثوته بعض الصفبت ،ي ثوته ىذع
الصفبت معىن حقهقهب قهم بذات ال ب تعبىل .ف هست هي ىندهم جم ن ي ف الها ف أي وفي الضد
(.)1
يأتهد اربت د ة ى ا أ إثوبت هذع الصفبت ال ست زم التكوهاب ،إذ أواب ال شواب ب حقهقة اخلبلل
يارخ هق ،يله هب إثوبت الصفبت ست زم التكوهاب ل زم قدم ارخ هق أي حديث اخلبلل ،يهذا مب ال
قهل باب ىبق .
قبل اربت دي" :لهس يف إثوبت ا مسبس يحتقهل الصفبت تكبباب لنفي حقبئل مب يف اخل ل ىناب،
ف ه هب لكيس مناب شواب سقط ىناب ما ذلل القدم ،أي ىا غريع احلدث ،ف ه ي ف دلكواب بغريع جبهة
فهصري ما ذلل الهجاب هأحد اخل ل"(.)2
يأمب الصفبت الثوهتهة ىند اربت د ة فهي مثب فبت ،يهي :القدرة ،يالع م ،ياحلهبة ،ياإلرانة،
يالسمع ،يالوص  ،يالكالم ،يالتكه ا (.)3
يهم قد نصها اإلثوبت هبذع الصفبت ني غريهب ،هنب هي اليت نل العق ى ههب ىندهم .يأمب
غريهب ما الصفبت فإواب ال نله ى ههب ما العق ىندهم ،ف ذا قبلها بنفههب.
يس كها يف االستدالل ى ا إثوبت هذع الصفبت ط قت  ،يقد س كها أحهبان ط قب غريهب:
ا يىل :التنز اب ىا النقبئص.
الثبوهة :ناللة احملداثت.
قبل أبه ارع النسفي مهضحب الط قة ا يىل يأواب "إذا ثوت أ بوع العبمل قدمي يما ش ط القدم
التربي ىا النقبئص ،ثوت أواب حي قبنر مسهع بصري ىبمل ،إذ له مل كا هذلل لكب مه هفب درهت
ياجله يالعجز يالعما يالصمم ،إذ هذع الصفبت متعبقوة لت ل الصفبت ،ف ه مل تكا هذع الصفبت
اثبتة هلل تعبىل لثوت مب عقوهب يهي فبت وقص يما ش ط القدم الكمبل ،فدل أواب مه هف مبب بهنب
لض يرة اوتفبس أضدانهب اليت هي ما مسبت احملدث لكههنب وقبئص"(.)4
( )1اور
( )2اور
( )3اور
( )4اور

 :التهحهد ،129 ،128 ،60-49 :أ هل الد ا ،ل وزنيي.22 ،21 :
 :التهحهد ،25 ،24 :يالتمههد ،14 ،13 :يأ هل الد ا33-31 :
 :إشبرات ار ام ،114 ،107 :جبمع ارته  ،12-8 :ورم الف ائد.24 :
 :التمههد ،21 ،12 ،9 :ارسب ة.67 :
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يقبل يف الثبوهة" :يإذا ثوت أ ضب أواب هه ارخرتع ىذا العبمل مع انتالف أوهاىاب ،يهه اخلبلل لاب
ى ا مب هه ى هاب ما اإلحكبم ياإلتقب  ،يبد ع الصفة يىجهب النرم يالرتتهب ،يتههب ا فالك يمب
فههب ما الكهاهب السبئ ة ،يمب و ما الودا ع يف أبدا احلههاانت ما احلهبة يالتمهز ياالهتداس إىل
اجتالب ارنبفع ياوتفبس ارضبر ،يمب فهها ما احلهاس ،يمب يف ا جسبم اجلمبن ة ما الودا ع ياخلب هبت
اليت أينىت فههب ى ا يجاب له أتم ذي الوصرية اره هف بدقة الفك ة يحدة اخلبط يرجبحة العق
يهمبل الذها يقهة التمههز مجهع ىم ع فههب رب يقف ى ا هنههب؛ ب ى ا جزس ما ألف جزس ممب فههب
ما آاثر همبل احلكمة يلطف التدبري ،ثوت أواب حي قبنر ىبمل مسهع بصري .جي ي الع م بذلل جم و
ا يائ الود ههة ،حىت أ العقالس أبس هم نسوه ما ضهف وسهج الد وبج ارنقهشة ،يحتصه التصبي
ارهوقة ،يبنبس القصهر العبلهة ،ياختبذ السفا اجلبر ة إىل مهت ىبجز جبه  ،إمب إىل احلمبقة يالغوبية،
يإمب إىل العنبن ياركبب ة"(.)1
همب س كها يف الصفبت اليت مل ثوتههب :إمب التفه ض ،يإمب التأي  .يقبلها له تهنب هذع النصهص
ى ا ظبه هب بدي تفه ض أي أتي  ،يأثوتنب مب تدل ى ههب ناللة حقهقة يمل وص فهب إىل ارعبين اجملبز ة،
ل زم ما ذلل التكوهاب ،يهذا خيبلف التنز اب؛ العق ستحه مب تدل ى هاب ظهاه هذع النصهص،
يهي ظهاه ظنهة يف معبرضة الرباه العق هة القطعهة فنقدم ى ههب الرباه العق هة.
يهذع الرهاه الرنهة إمب أ وفهض معبوههب إىل هللا تعبىل همب فع اب الس ف – حسب زىمهم(،)2
يإمب أ وؤيىب أبوهاع ما اجملبزات إىل معب تهافل الرباه العق هة(.)3
ي زىمه أ مح هذع النصهص ى ا ظبه هب ستحه اب العق  ،فهي إمب أ فهض يف معبوههب،
أي تؤيل ،فهم أيالب :يقعها يف التكوهاب ،ياثوهب :ف يا مناب ،ياثلثب :ح فها النصهص ،يرابعب :ىط ها الصفبت،
ينبمسب :يقعها فهمب ف يا مناب ما التكوهاب يالتمثه ب أشد مناب حهث ي فها هللا بصفبت ارعديم ب
ارمتنع (.)4

( )1اور  :التهحهد ،45 :التمههد ،21 ،12 :تفسري النسفي ،200 ،86/1 :اربت د ة ل ح يب.219 :
( )2اور  :يف رن الزىم أب التفه ض مذهب الس ف هتبب :مذهب أه التفه ض يف وصهص الصفبت محد القبضي.
( )3اور  :هذع القبىدة يف ارسب ة مع ارسبم ة ،29 ،35 :أ هل الد ا ل وزنيي ،189 ،25 :يش ح العقبئد النسفهة ل تفتبزاين:
.42
( )4اور  :رسبلة يف إثوبت االستهاس يالفهقهة ل جه ين ،181/1 :نرس التعبرض ،9/4 :يالتدم ة.85 – 79 ،19 :
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يسبنسب :يقعها يف التنبقض ياالضط اب؛ حهث أثوتها بعض الصفبت يىط ها بعضهب هبذع الكوهة،
مع أ ت ل الكوهة مهجهنة فهمب أثوتهع ما الصفبت إذ ال ف ق ب مب أثوتهع يب مب وفهع(.)1
فهت خص إذاب مذهب اربت د ة يف فبت هللا تعبىل فهمب ي:
 - 1أثوتها بعض فبت هللا تعبىل الثوهتهة الذاتهة ،هحهبتاب ،يى ماب ،يقدرتاب ،يإرانتاب سوحبواب
يتعبىل.
 - 2همب أثوت مجههرهم مسعاب تعبىل ،يبص ع سوحبواب(.)2
 - 3أمب الصفبت الس وهة فأثوتههب مع إحلبن يتعطه يقهىها فههمب.
 - 4أثوتها فة التكه ا دىتوبر أهنب م جع ل صفبت الفع هة ،يار ان بصفة التكه ا فبت الفع :
يهي مب جع إىل التكه ا ما الصفبت هبلتخ هل يالرتز ل ياإلحهبس ياإلمبتة.
فصفة التكه ا هه أواب سوحبواب كه ا شهبس فهخ ل ي صهر ي ربئ يحيهي يميهت بقهلاب ها
فهكه  ،يتسما فة اخل ل أي الفع ( ،)3يىندهم أ الفع غري ارفعهل ،يالتكه ا غري اركه  ،يلذلل
فهم قهله أبزلهة فبت الفع هلل تعبىل ما اخل ل ياإلحهبس يال زق ،يإ هب ارفعهل منهب حبناث(.)4
 - 5استدلها إلثوبت الصفبت اليت أثوتههب بنصهص الكتبب يالسنة (.)5
 - 6حص هم لصفبت هللا تعبىل ،فقد حص يا مجهع الصفبت يف إحدو يىك ا فة ال غري،
يقد ح بعضهم حبص الصفبت الذاتهة الثوهتهة يف سوع ،يالصفة الثبمنة هي التكه ا ،يهي فة فع هة
فقبل" :يىند ج ة اخل ف ال ز د ى ا الصفبت الثمبوهة ،يالصفبت ا ن و راجعة إلههب"(.)6
همب ح الكبع امد أوهر الككمريي أحد هوبر أئمة الد هبند ة (1352ه) أب ا مسبس احلسىن
ه هب مندرجة يف فة التكه ا (.)7

( )1اور  :التدم ة ،83-81 ،183 – 182 :يرسبلة يف إثوبت االستهاس يالفهقهة.181/1 :
( )2اور  :ارسب ة مع ش حهب لقبسم با قط هبغب.69 :
( )3اور  :جممهع الفتبيو.426/6 :
( )4اور  :مهقف ابا تهمهة ما ا شبى ة.484/2 :
( )5اور  :ش ح العقبئد النسفهة ،58-44 :يهتبب التهحهد.57 :
( )6إشبرات ار ام.188 :
( )7فهض الوبري.517/4 :
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يمع هم أ فة التكه ا م جع ل صفبت الفع هة ىندهم ،فهي فة فع فأ ا ضعه لفظ
اجلاللة "هللا" يحنهع ما ا مسبس احلسىن اليت تدل ى ا ذات هللا تعبىل يى ا الصفبت الثوهتهة الذاتهة
الكمبلهة ،فه ضعههنب أ ضب يف فة التكه ا؟.
يرب قبلها حبص الصفبت اإلىهة فهمب ذه يع ىط ها مجهع مب سهاهب ما فبت هللا الكمبلهة ،يح فها
وصه هب الص حية احملكمة الصحهحة.
يهم مع إثوبهتم ىذع الصفبت هبنيا أ نفههب ي عط ههب فإهنم قد حها أب هال ما هذع
ذلل ألهل
الصفبت فة ياحدة قدمية أزلهة ال تكث فههب يال جتدن يإمنب التجدن يف متع قبهتب؛
بكمبل التهحهد (.)1
فأن جها الصفبت ىمب ى ف يف الك ع يالعق يالفط ة.
 -7أهنم ىط ها فة الكالم :يهه هالم هللا تعبىل ارسمهع حب ف ي هت ،يهه مل زل يال زال
متك مب.
 -8أهنم قبلها بدىة الكالم النفسي ،ي ح بعضهم بعدم الف ق بهنهم يب ارعتزلة يف القهل خب ل
الق آ (.)2
 - 9أهنم ال ثوته الصفبت الفع هة يال قهله بقهبمهب دهلل تعبىل ،يمع هم أ الصفة ال تكه
فة إال إذا قبمت دره هف ياتصف اره هف هبب.
حهث قبلها" :يمع هم أ هال ما ذلل – عين الصفبت اليت أثوتههب -دل ى ا معىن زائد ى ا
مفههم الهاجب .يلهس الك ألفبظب مرتانفة ،يإ دق اركتل ى ا الكيس قتضي ثوهت مأنذ
االشتقبق لاب فثوت لاب فة الع م ،يالقدرة ،ياحلهبة يغري ذلل ،ال همب زىم ارعتزلة :أواب ىبمل ال ى م لاب،
يقبنر ال قدرة لاب إىل غري ذلل ،فإواب ابل ظبه مبنزلة قهلنب :أسهن ال سهان لاب ،يقد وطقت النصهص
بثوهت ى ماب ،يقدرتاب ،يغريمهب" ،يقبلها" :يال معىن لاب سهو أواب متصف دلكالم"(.)3
يأهنم أرجعها مجهع الصفبت الفع هة إىل فة التكه ا ،يأ مجهع الصفبت الفع هة لهست فبت
حقهقة هلل تعبىل ،يإمنب هي ما متع قبت فة التكه ا ،يالتكه ا فة أزلهة يهي ىندهم :مودأ اإلن اج
ما العدم إىل الهجهن.
( )1ش ح العقبئد النسفهة ،56-55 :يالنرباس.218-217 :
( )2ش ح العقبئد النسفهة ،166-165 :منح ال يض ا زه يف ش ح الفقاب ا هرب ،95 :هربو الهقهنهبت الكهوهة.125 :
( )3ش ح العقبئد النسفهة.58 ،44 :
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ومن األمثلة على ذلك:
صفة علو هللا تعاىل :فبربت د ة فهمها ما وصهص ى ه هللا ى ا ى شاب يفهقهتاب ى ا ىوبنع أواب

زم ما ظبه هب أ هللا تعبىل يف جهة ،يأواب ابط يه ذلل ي ف اخلالئل ( ،)1يأ ما هب يف جهة
البد أ كه بهنهمب مسبفة مقدرة ،ي تصهر أ تكه أز د ما ذلل أي أوقص أي مسبي ة ( ،)2يله
هب يف جهة لزم قدم اركب ياجلهة ياحلهز ،يلزم ههواب جسمب ،يمهوب أي كه اال ل حهانث (،)3
يأ ضب :إمب أ سبيو احلهز أي نقص ىناب فهكه متنبههب ،أي ز د ى هاب فهكه متحهزا(.)4
يبنبس ى ا هذع الكوهة ح فها وصهص الع ه يىط ها فة الع ه يي فها هللا بصفبت ارمتنعبت،
فقبلها :إ هللا ال نان العبمل يال نبرجاب ،يال متصال باب يال منفصال ىناب ( ،)5يأواب لهس يف اجلهبت
الست ،ال فهق يال حتت ،يال مي يال مشبل ،يال أمبم يال ن ف( .)6يأواب لهس ى ا الع ش يال ى ا
غريع ،يال فهق الع ش ( ،)7ف هس هللا فهق العبمل ( ،)8ي كف ي ما ي ف هللا تعبىل أبواب يف السمبس أي
ي فاب أبواب فهق (.)9
يحي فه وصهص الكتبب يالسنة يف ى ه هللا تعبىل ى ا ن قاب يفهقهتاب ى ا ىوبنع إىل فهقهة القه
ياالستهالس يتعبلهاب ىا ا مكنهة ( .)10يى ه القه يالغ وة يى ه اركبوة ( ،)11يفهقهة ال بهبهة يالعرمة
( ،)12يغريهب ما التأي الت الوبط ة.

( )1هتبب التهحهد ،70 :يش ح العقبئد النسفهة.40 :
( )2هتبب التهحهد ،70 :يش ح العقبئد النسفهة.40 :
( )3ش ح ارهاقف ،22-20/8 :يش ح العقبئد النسفهة.40 :
( )4ش ح العقبئد النسفهة.،40 :
( )5هتبب التهحهد ،107 :ش ح العقبئد النسفهة ،42 :ش ح ارهاقف ،23/8 :ي إشبرات ار ام.197 :
( )6ش ح العقبئد النسفهة ،40 :يش ح ارهاقف.،19/8 :
( )7أ هل الد ا ل وزنيي.28 :
( )8ار جع السببل.31 :
( )9الوح ال ائل.120/5 :
( )10أتي الت أه السنة ،58/1 :ي إشبرات ار ام.98 :
( )11ش ح الفقاب ا هرب.171 :
( )12ش ح اإلحهبس ل زبهدي.108/2 :
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ومن األمثلة صفة الكالم :يإذا تصهريا فة الكالم توبنر إىل أذهبهنم "اآللة ياجلبرحة"( )1أي

ال سب  ،يالفم ،يالكفتب  ،يا سنب  ،ياحل ل  ،يأواب زم هه هللا تعبىل اال ل حهانث ،يا ى اض (.)2
ي عط ه فة الكالم ،ي قهله بودىة الكالم النفسي ي ح بعضهم بودىة القهل خب ل الق آ ،
يأواب ال نالف بهنهم يب ارعتزلة يف هذع ارسألة.
قهل التفتبزاين" :مث حتقهل اخلالف بهننب يبهنهم  -ارعتزلة  -جع إىل إثوبت الكالم النفسي
يوفهاب ،يإال فنحا ال وقهل بقدم ا لفبظ ياحل يف ،يهم ال قهله حبديث الكالم النفسي"(.)3
يقبل الوهطي يهه حيكي مذهب ا شبى ة يارعتزلة" :مث إ ارعتزلة فس يا هذا الذي أمجع ارس مه
ى ا إثوبتاب هلل – تعبىل – أبواب أ هات يح يف خي قهمب هللا – تعبىل – يف غريع هبل هح احملفهظ يجرب ،
يما ارع هم أواب حبنث يلهس بقدمي ،مث إهنم مل ثوتها هلل – تعبىل – شهئبب آن ما يراس هذع ا هات
ياحل يف حتت اسم :الكالم.
أمب مجبهري ارس م – أه السنة ياجلمبىة عين ا شبى ة ياربت د ة يف ور ع – فقبلها :إونب ال
مجهعب متفقه ى ا حديثاب،
هالمب لفرهًّب ،يحنا ب
ونك هذا الذي تقهلاب ارعتزلة ،ب وقهل باب ،يوسمهاب ب
يأواب غري قبئم بذاتاب – تعبىل –؛ ما أج أواب حبنث ،يلكنب وثوت أمبا يراس ذلل ،يهه الصفة القبئمة
دلنفس ياليت عرب ىنهب د لفبظ ،يهي غري حقهقة الع م ياإلرانة"(.)4
ومن األمثلة على ذلك رؤية املؤمنني رهبم ابألبصار يف اآلخرة:

فهم كرتطه ش يطب يقههنا س وهة يف مسألة رؤ ة هللا تعبىل؛ واب توبنر إىل أذهبهنم رؤ ة اجلسم.
قهل أبه منصهر اربت دي" :فإ قه  :ههف و؟ قه  :بال ههف ،إذ الكهفهة تكه لذو هرة ،ب
و بال ي ف قهبم يقعهن ،ياتكبس يتع ل ،ياتصبل ياوفصبل ،يمقبب ة يمداب ة ،يقصري يطه  ،يوهر
يظ مة ،يسبها يمتح ك ،يممبس يموب ا ،ينبرج ينان  ،يال معىن أينذع الههم أي قدرع العق لتعبلهاب
ىا ذلل"(.)5
( )1حبشهة العصبم ى ا ش ح العقبئد النسفهة.181 :
( )2ش ح العقبئد النسفهة ،55 :ارسب ة.84 :
( )3ش ح العقبئد النسفهة .166-165 :ياور  :منح ال يض ا زه يف ش ح الفقاب ا هرب.95 :
( )4هربو الهقهنهبت الكهوهة.125 :
( )5هتبب التهحهد ،85 :ياور ضهس ارعبيل ش ح بدس ا مبيل ل قبري ،43 :يارسب ة مع ارسبم ة ،46 ،43 ،41 :يأ هل
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يقد حكم ى ههم شهخ اإلسالم أبهنم – هبذع الك يط يالقههن -جع ها رؤ ة هللا تعبىل مستحه ة(.)1
بىلُ ﴿ :ي ُجهعٌ لَ ْهَمئِّ ٍذ
يأه السنة ياجلمبىة متفقه ى ا إثوبت رؤ ة ارؤمن ل هبمَ ،
قبل هللا تَل َع َ
يقبل تَلع َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
احلُ ْس َىن َيِّزَاي َنةٌ ﴾
َح َسنُها ْ
بىل ﴿ لاذ َا أ ْ
َانضَةٌ * إِّ َىل َرهبَب َانظَةٌ ﴾ [القهبمةَ َ ،]23 ،22 :
[ هوس .]26 :يقبل تعبىلَ ﴿ :ه اال إِّ اهنُْم َى ْا َرِّهبِّ ْم لَ ْهَمئِّ ٍذ لَ َم ْح ُجهبُه َ ﴾ [ارطفف  ،]15 :يحجب
الكفبر ىا هللا ج يىال دل ى ا رؤ ة ارؤمن ل هبم ج يىال.
ىا ههب رضي هللا ىناب ،ىا النيب ا هللا ى هاب يس م قبل " :إذا نن أه اجلنة اجلنة ،قبل:
قهل هللا توبرك يتعبىل :ت دي شهئب أز دهم؟ فهقهله  :أمل توهض يجههنب؟ أمل تدن نب اجلنة ،يتنجنب ما
النبر؟ قبل :فهككف احلجبب ،فمب أىطها شهئب أحب إلههم ما النر إىل رهبم ىز يج "(.)2
يىا ج رضي هللا ىناب ،قبل :هنب ج هسب ىند النيب ا هللا ى هاب يس م ،إذ ور إىل القم له ة
الودر قبل" :إوكم سرتي ربكم همب ت ي هذا القم  ،ال تضبمه يف رؤ تاب ،فإ استطعتم أ ال تغ وها
ى ا الة قو ط هع الكمس ،ي الة قو غ يب الكمس ،فبفع ها"(.)3
قبل ىودالغين ارقدسي رمحاب هللا" :يأمجع أه احلل ياتافل أه التهحهد يالصدق  -أ هللا تعبىل
و يف اآلن ة همب جبس يف هتبباب ي ح ىا رسهلاب"(.)4
يقبل ابا أيب العز احلنفي رمحاب هللا" :يقد قبل بثوهت ال ؤ ة الصحببة يالتببعه  ،يأئمة اإلسالم
ارع يفه دإلمبمة يف الد ا ،يأه احلد ث ،يسبئ طهائف أه الكالم ارنسهبه إىل السنة
ياجلمبىة"(.)5

الد ا ل وزنيي.77 :
( )1اور  :بهب ت وهس اجلهمهة ،78-72 :يار اهكهة ،49 :يجممهع الفتبيو.175/5 :
( )2رياع مس م ( .)181
( )3رياع الوخبري (  ،)7434يمس م ( .)633
( )4ىقهدة احلبفظ ىودالغين ارقدسي.58 :
( )5ش ح العقهدة الطحبي ة.153 :
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الفصل الثالث :بقية أركان اإلميان،
يفهاب ثالثة موبحث:
املبحث األول :اإلميب دل س  ،يفهاب مط وب .
املطلب األول :مبب تثوت النوهة.
املطلب الثاين :ارعجزة يالك امة.
املبحث الثاين :اإلميب دلههم اآلن .
املبحث الثالث :اإلميب دلقضبس يالقدر ،يفهاب أربعة مطبلب:
املطلب األول :م اتب اإلميب دلقضبس يالقدر.
املطلب الثاين :أفعبل العوبن.
املطلب الثالث :القدرة ياالستطبىة.
املطلب الرابع :التك هف مبب ال طبق
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املبحث األول :اإلميان ابلرسل
املطلب األول :مبا تثبت به النبوة

ت و اربت د ة أ إثوبت دق ال س يا ووهبس قهم ى ا النر يف فبت ا ووهبس اخلَْقهة ياخل قهة
قو ال سبلة يبعدهب يى ا أت هد هللا ىم درعجزات الدالة ى ا دقهم.
ىندان يف إىالم ال س يجهب :
قبل أبه منصهر اربت دي" :مث ا
أحدمها :ظههر أحهاىم ى ا جهة تدفع العقهل ىنهم ال وة ،يأتىب فههم تههم الرنة مبب حوههم

يف الصغ يالكرب فهجديهم طبه ا أ فهبس أتقهبس ب أظه قهم مب احتم التسه ة بهنهم ى ا ذلل،
يال ت بهتهم تو غ ذلل ،ى ا ظههر أحهاىم ىم ،يهههنم بهنهم يف الق ار ياالوتكبر ،فهع م إبحبطة أ ذلل
حفظ ما ع م أواب قهمهم مقبمب ش فب ،يجيع هم أمنبس ى ا الغههب يا س ار ،يهذا ممب مته إىل قوهلاب
الطوهعة ي ستحسا مجهع أمهرهم العق فهكه ال ان ى هاب ن بعد ارع فة رن تعنت لاب.

والثاين :جميس اآلايت اخلبرجة ىا طوبئع أه الوَص يف ذلل النهع ارمتنعة ىا أ طمع يف
مث هب أي و غ بكنههب التع م مع مب له احتم أ و غ أحد ذلل دلتع م ياالجتهبن فإ ال س مبب وكؤيا
ال يف ذلل يربها ال باب ره أهنم استفبنيع دهلل أه مهم بذلل رب جيع هم أمنبس ى ا يحهاب"(.)1
يأمب مجههر اربت د ة فريي أواب ال نله ى ا دق النيب غري ارعجزة ،حبجة أ ارعجزة يحدهب
هي اليت تفهد الع م الهقهين بثوهت ووهة النيب أي ال سهل.
قبل الوزنيي" :ال تصهر ثوهت ال سبلة بال نله فهكه الثوهت دلدالئ ؛ يلهست ت ل الدالئ
إال ارعجزات ،فثوتت رسبلة ه رسهل مبعجزات ظه ت ى ا د اب ...فكبوت ارعجزات نله دق
نىهاهم ال سبلة؛ فإ مب ظه لهس يف يسع بك  ،فع م أ هللا هه ارنكئ ،يإمنب نكئهب لتكه نلهال
ى ا دق نىهاع؛ فإ قهم ه رسهل سألها مناب نالئ دقاب فدىب هللا تعبىل لهؤ دع إبىطبس مب ط وها
مناب ،ف مب أىطبع نله دقاب الذي ط ب مناب قهماب بر ذلل نله دقاب ما هللا تعبىل ،فإ هللا ال
ؤ د الكبذب .يالبد ل نبس ما مع فة ال س يال ط ل ل مع فة سهو ارعجزات"(.)2

( )1التهحهد.189 ،188 :
( )2أ هل الد ا.98 ،97 :
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يال ر ب أ ارعجزات نله حهح لتق ووهة ا ووهبس؛ يلكا القهل أب ووهة ا ووهبس ال تع ف
إال درعجزات قهل غري حهح ،ب هنبك نالئ أن و ،منهب مب ره ى هاب ما الع م يالصدق يالرب
يأوهاع اخلريات مب ظه را لاب أنىن متههز ،يمب قرت باب ما أحهال يغري ذلل(.)1
يمب ما أحد انىا النوهة ما الكذاب إال يقد ظه ى هاب ما اجله يالكذب يالفجهر ياستحهاذ
الكهطب ى هاب مب ظه ما حبلاب ىند أنىن متههز ،يالنبس ميهزي ب الصبنق يالكبذب.
يىذا رب هبوت ندجية رضي هللا ىنهب تع م ما النيب ا هللا ى هاب يس م أواب الصبنق الوبر ،قبل
ىب رب جبسع الهحي ( :إين قد نكهت ى ا وفسي) فقبلت :هال ،يهللا ال خيز ل هللا أبدا ،إول لتص
()2
ال حم ،يتصدق احلد ث ،يحتم الك  ،يتق ي الضهف ،يتكسب ارعديم ،يتع ى ا وهائب احلل"
( .)10فهه مل خيف ما تعمد الكذب؛ فإواب ع م ما وفساب ا هللا ى هاب يس م أواب مل كذب؛ لكا
نبف يف أيل ا م أ كه قد ى ض لاب ىبرض سهس ،يهه ارقبم الثبين ،فذه ت ندجية مب نفي
هذا ،يهه مب هب جموهال ى هاب ما مكبرم ا نالق ،يابسا الكهم يا ىمبل ،يهه الصدق ارست زم
ل عدل ياإلحسب إىل اخل ل ،يما مجع فههب الصدق يالعدل ياإلحسب مل كا مما خيز اب هللا.
ي ة ال حم يق و الضهف يمح الك يإىطبس ارعديم ياإلىبوة ى ا وهائب احلل هي ما أىرم
أوهاع الرب ياإلحسب  ،يقد ى م ما سنة هللا أ ما جو اب هللا ى ا ا نالق احملمهنة يوزهاب ىا ا نالق
ارذمهمة فإواب ال خيز اب"(.)3

( )1اور  :ا فهبوهة ،477 ،476 ،474 :ش ح الطحبي ة ،114 ،112 :النوهات.43-37 :
( )2رياع الوخبري ( )4953يمس م (.)160
( )3اور  :ا فهبوهة ،480 ،479 :منهبج السنة ،549/8 ،420 ،419/2 :ش ح العقهدة الطحبي ة.115 -114 :
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املطلب الثاين :املعجزة والكرامة
تثوت اربت د ة ه امبت ا يلهبس ،همب أهنم ثوته معجزات ا ووهبس ،ي ي أواب ال ف ق بهنهمب إال
التحدي ،الذي هه نىهو ال سبلة ،فبرعجزة أم نبرق ل عبنة مق ي دلتحدي ،مع ىدم ارعبرضة.
يالك امة ىندهم :أم نبرق ل عبنة غري مق ي دلتحدي .ي ي أواب ال تعبرض يال التوبس ب إثوبت
ارعجزات يإثوبت الك امبت ،ب إ ه امة الهيل ما معجزة النيب ينله ى ا دقاب؛ ه امة التببع
ه امة ارتوهع ،يالهيل ال كه يلهب حىت كه مصدقب دلنيب يمتوعب لاب.
قبل أبه ارع النسفي موهنب تع ف ارعجزة" :ارعجزة يحدهب ى ا ط قة ارتك م  :أهنب ظههر
أم خبالف العبنة يف نار التك هف إلظهبر دق مدىي النوهة مع وكهل ما تحدو باب ىا معبرضتاب
مبث اب ،يإمنب قهد بدار التك هف مب ره ما النبقض ل عبنة يف نار اآلن ة ال كه معجزة ،يإمنب ق نب
إلظهبر دق مدىي النوهة لهقع االحرتاز باب ىمب ره مدىي ا لهههة ،إذ ظههر ذلل ى ا دع جبئز
ىندان ،يفهاب أ ضب احرتاز ره ى ا د الهيل إذ ظههر ذلل ه امة ل هيل جبئز ىندان ،يإمنب ق نب إلظهبر
دقاب ذلل له ظه إلظهبر هذباب ال كه ذلل معجزة لاب يال نلهال ى ا دقاب ب كه نلهال
ى ا هذباب يف نىهاع ،يإمنب ق نب مع وكهل ما تحدو باب ىا معبرضتاب مبث اب النبقض ل عبنة له ظه
ى ا دع مث ظه ى ا د ارتحدي باب مث اب خل ج مب ظه ى ا دع ىند ارعبرضة ىا الداللة إذ مث اب
ظه ى ا دي ما كذباب كه نله دق ما كذباب فهتعبرض الدلهال فهسقطب "(.)1
النيب دىي ارعجزة يالك امة ي تحدو هبب
يقبل النب ي  ":الف ق ب النيب يالهيل ظبه
اخل ل فهقهل إ آ ة رسبليت يثوهِت هذا يهذا يالهيل ال دىي الك امة يإمنب تره ى ا دع ما غري حتد
ينىهو يمىت انىبهب سقط ما رتوة الهال ة ي بر فبسقب هذا ذه ى مبس ا هل منهم سهف احلل أبه
ارع .)2( "....
فهره ما تع ف اربت د ة ل معجزة أ النوهة تثوت لد هم بثالثة ش يط :ن ق العبنة ،التحدي،
ىدم ارعبرضة .يهذع الك يط يحدهب ل معجزة غري منضوط يذلل لآلِت:

( )1التمههد ،46 :أ هل الد ا ل وزنيي.230-227 ،99-96 :
( )2النهر الالمع( :ل  ،)121ياور ( ،)120ش ح الفقاب ا هرب.79 :
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 لهس يف الكتبب يالسنة تع هل احلكم هبذا اله ف؛ ب يال ذه ن ق العبنة يإمنب فهاب آايتيب اه (.)1
هه اآل ة نبرقة ل عبنة ي ف ال نضوط ،فإ وفس النوهة معتبنة لألووهبس ،يهي نبرقة ل عبنةدلنسوة لغريهم.
يالكهبوة يالسح أمهر معتبنة ل سح ة يالكهب  ،نبرقة لغريهم ،همب أ أه الطب ع فه أشهبس
معتبنة مثبىم نبرقة لغريهم ،فكه ارعجزة أم اب نبرقب ل عبنة لهس أم اب مضوهطب(.)2
فتع ف اربت د ة ل معجزة هبذا التع ف غري مستقهم يغري منضوط .مث إواب مل ن يف الكتبب يال
السنة تسمهاب مب ؤ د هللا باب أووهبسع يرس اب معجزة ،يإمنب يرن تسمهتهب دآلايت .ىا أيب ه ة رضي هللا
ىناب ،أ رسهل هللا ا هللا ى هاب يس م قبل( :مب ما ا ووهبس ما ويب إال قد اىطي ما اآلايت مب مث اب
آما ى هاب الوك  ،يإمنب هب الذي أيتهت يحهب أيحا هللا إيل ،فأرجه أ أهه أهث هم اتبعب هم
القهبمة)(.)3
يميكا تع ف اآل ة :مبب ؤ د هللا باب أووهبسع يرس اب ما ا مهر اخلبرقة ل سنا الكهوهة ،ياليت ال قدرة
ل خ ل ى ا اإلتهب مبث هب؛ فتكه نلهالب ى ا دقهم يأت هد هللا ىم.
أمب ه امبت ا يلهبس ،فهي همب قبلها ما آايت ا ووهبس؛ يلكا لهس ه مب هب ما آايت ا ووهبس
كه ه امة ل صبحل .
ياربت د ة سبييا ب هذا يهذا ،ي قهله الف ق هه نىهو النوهة يالتحدي ،يهذا غ ط؛ فإ آايت
ا ووهبس اليت نلت ى ا ووههتم هي أى ا ممب كرتهه فهاب هم يأتوبىهم ،فبوكقبق القم ياإلتهب دلق آ
ياوقالب العصب حهة ين يج الدابة ما خ ة مل كا مث اب لأليلهبس ،فبآلايت الكربو خمتصة د ووهبس
يال س  ،يأمب اآلايت الصغ و فقد تكه ل صبحل مث تكثري الطعبم -مثالب -فهذا قد يجد لوعض
الصبحل  ،لكا مل هجد حد همب يجد ل نيب  -ا هللا ى هاب يس م -أواب أطعم جهكب ما شيس سري،
فقد تكه اركبرهة يف جنس اآل ة لكا ال تكه بنفس العرمة يالكث ة(.)4

( )1النوهات البا تهمهة.45 :
( )2ار جع السببل.23 ،21-20 :
( )3رياع الوخبري ( ،)7274يمس م (.)239
( )4ار جع السببل ،269 :ياور .308 ،305 ،8-7 :
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املبحث الثاين :اإلميان ابليوم اآلخر
تسمي اربت د ة ارسبئ ارتع قة دلههم اآلن السمعهبت يذلل بنبس ى ا أ هذع ارسبئ ال تع م
إال دلسمع ،أي أ مصدرهم يف الت قي فهمب تع ل دلههم اآلن هه السمع فقط ،لذا جندهم قد يافقها
أه السنة ياجلمبىة يف هذا الوبب فأثوتها وعهم القرب يىذاباب يأش اط السبىة يالوعث يالنكهر يارهزا
يالص اط ياحلهض()1؛ إال أ اىتقبنهم أب الههم اآلن يمب تع ل باب ال ع م إال دلسمع لهس بصحهح؛
ب إ العق قد نل ى ا الههم اآلن همب نل ى هاب السمع ،ب إ السمع قد وواب ى ا ناللة العق يف
ف الاه ِّ يالنلاه ِّ ٍ ِّ
ض يانتِّ َال ِّ
ِّ
ُييل ا ْ َلْو ِّ
بب
ذل همب يف قهلاب تعبىل( :إِّ ا ِّيف َن ْ ِّل ال اس َم َبيات َيا ْ َْر ِّ َ ْ
ْ َ َ
بر َآل َايت ِّ َ
( )190الا ِّذ ا ْذ ُه ي َ ا ِّ
ِّ
ههبِّم ي لتَل َف اك ي َ ِّيف ن ْ ِّل ال اسمبي ِّ
ات َيا ْ َْر ِّ
ض َربلانَب َمب
اَّللَ قهَ ببمب َيقُلعُ ب
َ
ََ
هنا َي َىَ ٰا ُجنُ ْ َ َ ُ
ََ ُ
نَ ْقت ٰه َذا د ِّط بال سوحبوَ ِّ
ِّ
اب الن ِّ
َنَزْلتَابُ ۖ َيَمب
ابر (َ )191ربلانَب إِّوا َ
ُْ َ َ
ابر فَل َق ْد أ ْ
ل فَقنَب َى َذ َ
َ َ َ َ
ل َما تُ ْدن ِّ الن َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َوصب ٍر ([ ))192آل ىم ا .]١٩٢ – ١٩٠ :
ل رابلم َ م ْا أ َ
يرب هبوت رؤ ة هللا تعبىل ما ارسبئ ارتع قة دلههم اآلن قبلت اربت د ة إبثوبهتب لداللة السمع
ى ههب يجبهازهب يف العق  ،إال أهنم قهديهب بنفي اجلهة يارقبب ة؛ يذلل هنم نفه ىا هللا ى ه الذات
فبحتبجها إىل أ جيمعها ب مسألة وفي الع ه يإثوبت ال ؤ ة(.)2
قبل أبه منصهر اربت دي" :القهل يف رؤ ة ال ب -ىز يج  -ىندان الزم يحل ما غري إنراك يال
ص َبر) [ا وعبم،]103:
ص ُبر َيُه َه ُ ْد ِّرُك ا ْ َبْ َ
تفسري ،فأمب الدله ى ا ال ؤ ة فقهلاب تعبىل( :اال تُ ْد ِّرُهابُ ا ْ َبْ َ
يله هب ال و مل كا لنفي اإلنراك حكمة.
الثبين :قهل مهسا ى هاب السالم( :ر ِّ
ل) [ا ى اف ]143:يله هب ال جيهز ال ؤ ة
ب أَِّرِّين أَورُْ إِّلَْه َ
َ
لكب ذلل السؤال مناب جه ب باب.
يأ ضب قهلاب تعبىل( :يجهع لهمئِّ ٍذ ان ِّ
اضَةٌ ( )22إِّ َ ٰىل َرِّهبَب َان ِّظَةٌ ([ ))23القهبمة.)3("]23-22 :
ُ ُ ٌ َْ َ

( )1اور  :الف ق اإلسالمهة يأ هىب اإلميبوهة ل دهتهر ىود الفتبح أمحد فؤان.276/1 :
( )2اور  :منهبج السنة ،334/2 ،342/3 :يبهب ت وهس اجلهمهة.77/2 :
( )3التهحهد.80-77 :
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مث قبل" :فإ قه ههف و؟ قه  :بال ههف إذ الكهفهة تكه لذي هرة ب و بال ي ف
قهبم يقعهن ياتكبس يتع ل ياتصبل ياوفصبل يمقبب ة يمداب ة يقصري يطه يوهر يظ مة يسبها يمتح ك
يممبس يموب ا ينبرج ينان يال معىن أينذع الههم أي قدرع العق لتعبلهاب ىا ذلل "(.)1
يحقهقة قهل اربت د ة ،أهنم أثوتها مب ال ميكا رؤ تاب حهث إهنم "مجعها ب أم ا متنبقض  ،فإ
مب ال كه نان العبمل يال نبرجاب يال كبر إلهاب ميتنع أ و دلع  ،يله هب يجهنع يف اخلبرج ممكنب
فكهف يهه ممتنع؟ يإمنب قدر يف ا ذهب ما غري أ كه لاب يجهن يف ا ىهب فهه ما دب الههم
ياخلهبل الوبط "(.)2
يسول الكالم( )3ى ا رن قهل اربت د ة يف هذع ارسألة ،يأ أه السنة ياجلمبىة متفقه ى ا
إثوبت رؤ ة ارؤمن ل هبم هم القهبمة بداللة الكتبب يالسنة.

( )1التهحهد ،85 :ياور  :التمههد.38 :
( )2الفتبيو.87/16 :
( )3فحة.50 :
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املبحث الثالث :اإلميان ابلقضاء والقدر
اإلميب دلقضبس يالقدر رها ما أرهب اإلميب يال صح اإلميب إال باب ،يهه أربع م اتب:
 - 1ى م هللا ا زيل بك شيس ،يأواب ى م أىمبل العوبن قو أ عم ههب.
 - 2هتببة ذلل يف ال هح احملفهظ.
 - 3مكهئة هللا العبمة يقدرتاب الكبم ة.
 - 4إجيبن هللا لك ارخ هقبت يأواب اخلبلل يمب سهاع خم هق.
يهذا هه قهل أه السنة ياجلمبىة يالذي دل ى هاب الكتبب يالسنة يإمجبع الصحببة يالتببع
ىم إبحسب (.)1
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ ٍ
ارعُ
قبل تعبىل( :إ اان ُه ا َش ْيس َنَ ْقنَبعُ ب َق َدر) [القم  ،]49 :يقبل تعبىلَ ( :ي َنَ َل ُه ا َش ْيس فَل َقد َ
تَل ْق ِّد با) [الف قب " ،]2-1 :أي ه شيس ممب سهاع خم هق م بهب يهه نبلل ه شيس يرباب يم هكاب
يإىاب ،يه شيس حتت قه ع يتدبريع يتسخريع يتقد ع"(.)2
ِّ
اَّلل لَاب سناةَ اِّ
ِّ
اَّلل م ْفع بهال * مب َهب َ ىَا النِّ ِّ ِّ
اَّلل ِّيف الا ِّذ َا
َ
همب فَلَ َ
يقبل تعبىلَ ( :يَهب َ أ َْم ُ ا َ ُ
َ
ض اُ ُ ُ
ايب م ْا َحَ ٍج ف َ
نَها ِّما قَلو يَهب َ أَم اِّ
اَّلل قَ َد برا َم ْق ُد بيرا) [ا حزاب" ،]37-38 :أي يهب أم ع الذي قدرع هبئنب ال
َ ْ ْ ْ ُ َ ُْ
ابلة يياقعب ال اهد ىناب يال معدل فمب شبس هب يمب مل كبس مل كا"(.)3
اَّلل يما لؤِّما ِّد اِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ ِّ
اَّللُ بِّ ُك ِّ َش ْي ٍس َىِّ ٌهم)
َّلل لَ ْه ِّد قَل ْوَابُ َي ا
يقبل تعبىلَ ( :مب أَ َ َ
بب م ْا ُمصهوَة إاال ِّإب ْذ ا َ َ ْ ُ ْ ْ
[التغببا" ،]11 :يهذا ىبم جلمهع ارصبئب ،يف النفس ياربل ،يالهلد ،يا حوبب ،يحنههم .فجمهع مب
أ بب العوبن ،بقضبس هللا يقدرع ،قد سول بذلل ى ماب ،يج و باب ق ماب ،يوفذت مكهئتاب ،ياقتضتاب
حكمتاب"(.)4
سهل ا هللا ى هاب يس م ىا
يىا ىم با اخلطبب رضي هللا ىناب يف سؤال جرب ى هاب السالم ال َ
اإلميب قبل( :أ تؤما دهلل يمالئكتاب يهتواب يرس اب يالههم اآلن  ،يتؤما دلقدر نري يش ع .قبل - :عين

( )1اور  :الفتبيو ،150-148/3 :يشفبس الع ه  ،65-29 :يمعبرج القوهل.294/2 :
( )2ابا هثري ،تفسري الق ا العرهم ،320/3 :الطوعة الثبوهة ،تقدمي الدهتهر هسف ار ىك ي ،نار ارع فة ،برييت1407 ،هل.
( )3تفسري ابا هثري.500/3 :
( )4تفسري ابا سعدي.867 :
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جرب  -دقت)(" .)1يف هذا احلد ث أ اإلميب دلقدر ما أ هل اإلميب الستة ارذههرة ،فما مل
ؤما دلقدر نريع يش ع ،فقد ت ك أ الب ما أ هل الد ا يجحدع ،فهكواب ما قبل هللا فههم( :أَفَلتُل ْؤِّمنُه َ
ض الْ ِّكتَ ِّ
بب َيتَ ْك ُف ُي َ بِّوَل ْع ٍ
بِّوَل ْع ِّ
ض) [الوق ة.)2("]85 :
يىا جبب رضي هللا ىنهمب قبل :قبل رسهل هللا ا هللا ى هاب يس م( :ال ؤما ىود حىت ؤما
دلقدر نريع يش ع ما هللا ،يحىت ع م أ مب أ بباب مل كا لهخطئاب ،يأ مب أنطأع مل كا لهصهواب)(.)3

( )1رياع مس م ،هتبب اإلميب  ،دب إثوبت القدر ،ص(-155/1ش ح النهيي).
( )2فتح اجملهد ش ح هتبب التهحهد ،ص  ،428الطوعة ا يىل ،اركتوة التجبر ة ،مكة1412 ،هل.
( )3رياع الرتمذي :هتبب القدر ،دب مب جبس يف اإلميب دلقدر نريع يش ع ،رقم  ،2231ي ححاب ا لوبين يف حهح سنا
الرتمذي.
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املطلب األول :مراتب القضاء والقدر عند املاتريدية:

ياربت د ة تثوت هذع ار اتب :الع م يالكتببة يىمهم اركهئة ياخل ل ،يمب يقع منهم ما احن اف يف
القضبس يالقدر إمنب هه فهمب تع ل أبفعبل العوبن ،يهالمهم يف هذع ار اتب ا ربع لهس بهاضح ههضهحاب
يف هالم أه السنة؛ فهم ىندمب ع فه القضبس يالقدر نصه ى ا الع م ياخل ل ،أمب اركهئة فهذه يهنب
يف حبثهم رسألة اإلرانة ،يأمب الكتببة فق أ ذه يهب.
قبل اربت دي" :القضبس يف حقهقتاب احلكم دلكيس يالقطع ى ا مب هل باب يأحل أ قطع ى هاب،
ف جع م ة إىل ن ل ا شهبس واب حتقهل هههنب ى ا مب هي ى هاب يى ا ا يىل بك شيس أ كه ى ا
مب ن ل؛ إذ الذي ن ل اخل ل هه احلكهم الع هم ،ياحلكمة هي إ ببة احلقهقة لك شيس ييضعاب مهضعاب
قبل هللا تعبىل( :فَل َقضبه اا سوع َمسبي ٍ
ات) [فص ت ]12:يى ا ذلل جيهز ي ف أفعبل اخل ل أ قضا
َ ُ َْ َ َ َ
هبا أي ن قها يحكم".
مث قبل" :يأمب القدر فهه ى ا يجه  :أحدمهب :احلد الذي ى هاب خي ج الكيس يهه جع ه
ٍ
شيس ى ا مب هه ى هاب ما نري أي ش ما حسا أي قوح يى ا مث هذا قهلاب( :إِّ اان ُه ا َش ْيس َنَ ْقنَبعُ
بَِّق َد ٍر) [القم .]49:
يالثبين :بهب مب ى هاب قع ه شيس ما زمب يمكب يحل يدط يمب لاب ما الثهاب يالعقبب"(.)1
يقبل أ ضب" :احلمد هلل الذي فط اخل ل بقدرتاب ي فهم حبكمتاب ى ا سببل ى م يمكهئة ،أوكأ
ا شهبس ههف شبس (َال ُ ْسأ َُل َى امب لَ ْف َع ُ َيُه ْم ُ ْسأَلُه َ ) [ا ووهبس.)2(" ]23:
يقبل أبه ارع النسفي موهنب إثوبت الكتببة ." :يقد هتب هللا تعبىل يف ال هح احملفهظ مجهع مب
كه يمجهع مب تفع العوبن قو ن قهم"(.)3

( )1التهحهد.307 ،306 :
( )2التهحهد ،221 :ياور  ،304 ،294،303 ،291 ،287 :التمههد.82 ،81 :
( )3النهر الالمع :ل  ،110ياور .94،95 ،62 ،58،61 ،57 :
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املطلب الثاين :أفعال العباد

الكالم ى ا هذع ارسألة ما جهت :
اجلهة ا يىل :ن ل أفعبل العوبن.
قبلت اربت د ة :إ أفعبل العوبن خم هقة هلل ،يأ هللا تعبىل ن قهب ه هب نريا هبوت أي ش ا،
ياستدلها ى ا ذلل أبنلة هثرية وق هة يىق هة.
قبل اربت دي" :مث الدله ىندان ما ط ل الق آ ى ا لزيم القهل خب ل ا فعبل قهلابَ ( :يأ َِّسُّيا
قَلهلَ ُكم أ َِّي اجه يا بِِّّاب ۖ إِّوااب ىِّهم بِّ َذ ِّ
ِّ
الص ُد ِّ
اخلَوِّريُ ())14
هف ْ
ات ُّ
ير ( )13أََال لَ ْعَ ُم َم ْا َنَ َل َيُه َه الاط ُ
ْ ْ
ُ َ ٌ
ْ َُ
[ار ل ،]١٤ – ١٣ :ف ه مل كا ج ثنبؤع نبلقب رب جيه يخيفا مل كا لهحتج باب ى ا ى ماب.
يأ ضب أ هللا تعبىل قبلُ ( :ه َه الا ِّذي ُ َسِّريُُه ْم ِّيف الَِّْرب َيالْوَ ْح ِّ ) [ هوس ،]22:يقبل يف مهضع آن
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
بيل َيأ اَاي بمب ِّآمنِّ َ ) [سوأ ،]18:أنرب أ تقد السري يالتسري فع اب يباب
( َيقَد ْارَان ف َههب ال اس ْ َري ۖ سريُيا ف َههب لَهَ َ
هب السري"(.)1
اجلهة الثبوهة :ىالقة العوبن أبفعبىم.
قهل اربت د ة أب هللا تعبىل نبلل أفعبل العوبن نريهب يش هب هه القهل احلل الذي نل ى هاب السمع
يالعق ،يهه قهل أه السنة ياجلمبىة يس ف ا مة؛ لكا دلنسوة لعالقة العوبن أبفعبىم فقد حبيلت
اربت د ة التهسط ب قهل ارعتزلة يقهل اجلرب ة فقبلها :أفعبل العوبن خم هقة هلل تعبىل يهي هسب ما
العوبن.
قبل اربت دي" :إ حقهقة ذلل الفع الذي هه ل عوبن ما ط ل الكسب يهلل ما ط ل اخل ل"(.)2
يقبل أبه ارع النسفي" :يىندان فع العود هه خم هق هللا تعبىل يمفعهلاب ،يهللا تعبىل هه الذي
تهىل إجيبنع يإن اجاب ما العدم إىل الهجهن يالعود اهتسواب يدش ع"(.)3
يقد انت فت ىوبراهتم يف بهب معىن الكسب ( ،)4يحب هالمهم أ ارؤث يف أ الفع قدرة
هللا تعبىل ،يارؤث يف فة الفع قدرة العود ،يأتثري العود هذا هه الكسب ىندهم.

( )1التهحهد ،254 :أ هل الد ا.105 ،102 ،99 :
( )2التهحهد.226 ،225 ،228 :
( )3توص ة ا نلة :ل  ،384ياور  :التمههد.70،71 ،67 :
( )4التمههد.71 :
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الفع بقدرة هللا ،ياالتصبف بكهواب طبىة أي معصهة بقدرة العود يهه مذهب

قبل الوهبضي" :أ
مجههر اربت د ة"(.)1
يهم قصدي هبذا أ هللا تعبىل ال خي ل فع العود إال بعد أ دع العود يخيتبرع ،يقد وصها
ى ا ذلل.
قبل أبه ارع النسفي" :يمب خيرتىاب -أي هللا تعبىل -فهاب -أي يف العود -دنتهبر العود ذلل يلاب
ى هاب قدرة ،فأث تع ل قدرتاب باب ههواب فعال لاب فهكه هللا تعبىل خمرتىب فع العود دنتهبرع لهال انتهبر العود
يقصدع اهتسبباب رب ن قاب هللا تعبىل فعال لاب"(.)2
يحقهقة قهل اربت د ة هذا أ ل عوبن إرانة غري خم هقة يهي مودأ الفع  ،فبلعوبن ى ا مذهوهم
تص فه مبوبنئ أفعبىم دستقالل اتم همب كبؤي  ،ين ل هللا تعبىل فعبىم إمنب هه توع إلرانهتم غري
ارخ هقة.
هللا تعبىل نبلل ه شيس " يمعبذ هللا ،يهللا أهرب يأج
يال شل أ قهل اربت د ة هذا دط
يأىرم أ كه يف ىودع شيس غري خم هق لاب يال نان حتت قدرتاب يمكهئتاب ،فمب قدر هللا حل قدرع
ما زىم ذلل ،يال ى فاب حل مع فتاب ،يال ىرماب حل تعرهماب؛ ب العود جسماب يريحاب ي فبتاب يأفعبلاب
ينياىهاب يه ذرة فهاب خم هق هلل ن قب تص ف باب يف ىودع ... ،فهه ىود خم هق ما ه يجاب يبك
اىتوبر ،يفق ع إىل نبلقاب يدرئاب ما لهازم ذاتاب ،يق واب بهد نبلقاب يب أ وع ما أ ببعاب ق واب ههف
كبس فهجع اب م دا رب شبس ،يقهىاب مناب هبرهب رب مل كأ يقهىاب ،فمب شبس هب يمب مل كأ مل كا ...
"(.)3
يهذا ال عين أ العود جموهر ال انتهبر لاب ب إ هللا تعبىل ن قاب ى ا "وكأة ي فة تمكا هبب
ما إحداث إرانتاب يأفعبلاب ،يت ل النكأة مبكهئة هللا يقدرتاب يتكه ناب ،فهه الذي ن قاب يههواب هذلل،
يهه مل جيع وفساب هذلل؛ ب نبلقاب يدر اب جع اب اداث إلرانتاب يأفعبلاب ،يبذلل أم ع يهنبع يأقبم ى هاب
حجتاب ،يى ضاب ل ثهاب يالعقبب ،فأم ع مبب هه متمكا ما إحداثاب ،يهنبع ىمب هه متمكا ما تهاب،
يرتب ثهاباب يىقبباب ى ا هذع ا فعبل يالرتيك اليت مكناب منهب يأقدرع ى ههب يانطهب باب يفط ن قاب ى ا
مدحاب يذماب ى ههب ،مؤمنهم يهبف هم ارق دلك ائع منهم ياجلبحد ىب ،فكب م دا شبئهب مبكهئة هللا لاب؛
( )1إشبرات ار ام ،256 :ال معة إلب اههم احل يب.48 :
( )2توص ة ا نلة :ل  ،386ياور  :مقدمة احملقل لكتبب التهحهد.42 :
( )3شفبس الع ه .144 :
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يلهال مكهئة هللا أ كه شبئهب لكب أىجز يأضعف ما أ جيع وفساب شبئهب ،فبل ب سوحبواب أىطبع
مكهئة يقدرة يإرانة يى فاب مب نفعاب يمب ض ع ،يأم ع أ جي ي مكهئتاب يإرانتاب يقدرتاب يف الط ل اليت ص
هبب إىل غب ة الحاب.)1( "....
ب الْ َعبلَ ِّم َ ())29
قبل تعبىل( :لِّ َما َشبسَ ِّمن ُك ْم أَ َ ْستَ ِّق َهم (َ )28يَمب تَ َكبسُي َ إِّاال أَ َ َكبسَ ا
اَّللُ َر ُّ
[التكه .]29-28:
فلأفعلبل العولبن إذا هي أفعلبىم حقهقلة يمفعهللة ل ب تعلبىل ،إذ إ الفعل غري ارفعهل فلبلعولد فعل
فع اب حقهقة " يهللا نبلقاب ينبلل مب فع باب ما القدرة ياإلرانة ينبلل فبى هتاب يس ل ل ل ارس ل ل للألة أ العود
فبى منفع  ...ف باب هه الذي جع اب فبىال بقدرتاب يمكلهئتاب يأقدرع ى ا الفع يأحدث لاب اركلهئة اليت
فع هبب"(.)2

( )1شفبس الع ه .138-137 :
( )2شفبس الع ه .131 :
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املطلب الثالث :القدرة واالستطاعة:
االستطبىة يالطبقة يالقدرة يالهسع ألفبظ متقبربة ارعىن ،يضدهب العجز ،ى فهب ارتك مه أبهنب:
" فة يجهن ة تأتا معهب الفع بدال ىا الرتك ،يالرتك بدال ىا الفع "(.)1
يمسألة االستطبىة أي القدرة ما ارسبئ اليت يقع فههب اخلالف ب الف ق اإلسالمهة توعب ل خالف
الهاقع يف القدر فبلذ ا قبلها دجلرب  -يهم اجلهمهة يما يافقهم  -قبلها بنفي االستطبىة ال مع الفع
يال قو اب يذلل العود ىندهم ال انتهبر لاب (.)2
يالذ ا قبلها بنفي القدر يأ العود نبلل لفع اب  -يهم ارعتزلة يما يافقهم  -أثوتها االستطبىة
قو الفع يوفها أ تكه معاب (.)3
يالذ ا قبلها دلكسب  -يهم ا شبى ة يما يافقهم  -قبلها أب االستطبىة تكه مع الفع ال
قو اب (.)4
يأمب مجههر اربت د ة فقد تهسطها يف ارسألة ،فقبلها إبثوبت االستطبىة قو الفع يمعاب ،فقبلها
أب االستطبىة تقع ى ا وهى :
األوىل :سالمة ا سوبب ياآلالت يهي تتقدم الفع .
الثانية :االستطبىة اليت تههأ هبب الفع يتكه مع الفع .

ىندان يف ارسما دسم القدرة أهنب ى ا قسم  :أحدمهب :سالمة ا سوبب
قبل اربت دي" :ا
ي حة اآلالت يهي تتقدم ا فعبل.
يالثبين :معىن ال قدر ى ا تو حدع بكيس صبر إلهاب سهو أواب لهس إال ل فع ال جيهز يجهنع
حببل إال ي قع باب الفع ىندمب قع معاب"(.)5

( )1ارهاقف ،229/2 :ياور  :ارو يف ش ح ألفبظ احلكمبس يارتك م لآلمدي ،127 :التع فبت ل ج جبين.35 :
( )2ار يالنح  ،36 :مقبالت اإلسالمه  ،312/1 :الف ق ب الف ق ،،128 :التوصري يف الد ا ،96 :أ هل الد ا
ل وغداني.333 :
( )3مقبالت اإلسالمه  ،300/1 :ش ح ا هل اخلمسة.390 :
( )4اإلوصبف ،46 :التمههد ل وبقالين ،325 – 323 :اص أفكبر ارتقدم يارتأن ا.152 :
( )5التهحهد.256،257 :
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قبل أبه ارع النسفي" :مث االستطبىة يالطبقة يالقدرة يالقهة إذا أضهفت إىل العود ان هبب ه هب
معىن ياحد يف مصط ح أه ا هل.
مث االستطبىة ىندان قسمب :
أحدمهب :سالمة ا سوبب ياآلالت ي حة اجلهارح يا ىضبس يهي ارعنهة بقهلاب تعبىل( :يِّاِّ
َّلل َىَا
َ
الن ِّ ِّ
ِّ
بع إِّلَْه ِّاب َسوِّ بهال) [آل ىم ا  ،]97:يبقهلاب تعبىل( :فَ َما املْ َ ْستَ ِّط ْع فَِّإطْ َع ُبم
استَطَ َ
ابس ح ُّج الْوَلْهت َم ِّا ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ
استَطَ ْعنَب َخلََ ْجنَب َم َع ُك ْم لُ ْهِّ ُكه َ
ست َ م ْسكهنبب) [اجملبنلة ،]4:يبقهلاب تعبىل نربا ىا أه النفبق( :لَ ِّه ْ
اَّللُ لَ ْعَ ُم إِّ اهنُْم لَ َك ِّبذبُه َ ) [التهبة ]42:أي له هبوت لنب اآلالت يا سوبب .ي حة التك هف
أَو ُف َس ُه ْم َي ا
تعتمد هذع االستطبىة.
يالثبوهة :االستطبىة اليت هي حقهقة القدرة اليت تههأ هبب الفع يهي ارعنهة بقهلاب تعبىلَ ( :يَمب َهب َ
َىم ِّما ني ِّ اِّ ِّ ِّ
ضبىف َىم الْع َذاب ۚ مب َهبوُها ستَ ِّطهعه َ ال اسمع يمب َهبوُها لو ِّ
ص ُي َ )
ُ
ُ
ُْ
َْ ُ
ْ َ ََ
اَّلل م ْا أ َْيلهَبسَ ۘ ُ َ َ ُ ُُ َ ُ َ
[ههن .]20:أال ت و أ هللا تعبىل قد ذمهم بذلل ،يالذم إمنب حقهم دوعدام حقهقة القدرة ىند يجهن
اوتفبس ت ل
سالمة ا سوبب ي حة اآلالت ،ال دوعدام سالمة ا سوبب ي حة اآلالت؛
االستطبىة ال كه بتضههعاب ب هه يف ذلل جموهر ف م حقهم الذم دالمتنبع ىا الفع ىند اوتفبئهب،
ِّ
هع َمعِّ َي َ ْ بربا) [
يهذا هي ارعنهة بقهل بحب مهسا ى ههمب السالم( :قَ َ
بل إِّوا َ
ل لَا تَ ْستَط َ
ِّ
هع َمعِّي َ ْ بربا) [ الكهف ]75:إذ له هب ار ان
الكهف ،]67:يقهلاب( :قَ َ
ل إِّوا َ
بل أََملْ أَقُ لا َ
ل لَا تَ ْستَط َ
هبب سالمة ا سوبب ياآلالت رب ىبتواب ى ا ت ك الصرب.
ياالستطبىة الثبوهة ى ض حتدث ىندان مقبروة ل فع .)1( "...
يقهل مجههر اربت د ة يف االستطبىة هه قهل أه السنة ياجلمبىة( ،)2يهه القهل احلل الذي
نلت ى هاب ا نلة.
قبل الطحبيي رمحاب هللا " :ياالستطبىة اليت جيب هبب الفع ما حنه التهفهل الذي ال جيهز أ
ه ف باب ارخ هق باب تكه مع الفع  ،يأمب االستطبىة ما جهة الصحة يالهسع يالتمك يسالمة
اآلالت فهي قو الفع يهبب تع ل اخلطبب".
( )1التمههد .54-53 :ياور  :توص ا نلة :ل  ،331يالنهر الالمع :ل .113
( )2ش ح الطحبي ة ،499 :ياور  :الدرس ،62-60/1 :الفتبيو ،302-290 ،129/8 :القضبس يالقدر ل محمهن-212 :
.214
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قبل ابا أيب العز رمحاب هللا مهضحب هالم الطحبيي " :يالذي قبلاب ىبمة أه السنة أ ل عود قدرة
هي منبط ا م يالنهي يهذع قد تكه قو اب ال جيب أ تكه معاب ،يالقدرة اليت هبب الفع البد أ
تكه مع الفع ال جيهز أ هجد الفع بقدرة معديمة ،يأمب القدرة اليت ما جهة الصحة يالهسع
يالتمكا يسالمة اآلالت فقد تتقدم ا فعبل يهذع القدرة ارذههرة يف قهلاب تعبىل( :يِّ ِّ
َّلل َىَا الن ِّ
ابس ِّح ُّج
َ
ت م ِّا استَطَ ِّ
ِّ
ين َى ِّا الْ َعبلَ ِّم َ ) [آل ىم ا  ،]97:يهذلل قهلاب
بع إِّلَْهاب َسوِّهالب َيَما َه َفَ فَِّإ ا هللا َغ ِّ ٌّ
الْوَلْه َ ْ َ
استَطَ ْعتُ ْم) [التغببا ،]16:يهذا قهلاب تعبىل( :فَ َما املْ َ ْستَ ِّط ْع فَِّإطْ َع ُبم ِّستِّ َ ِّم ْس ِّكهنبب)
تعبىل( :فَبتال ُقها ا
اَّللَ َمب ْ
[اجملبنلة ،]4:يار ان مناب استطبىة ا سوبب ياآلالت ...يأمب نله ثوهت االستطبىة اليت هي حقهقة
القدرة فقد ذه يا فههب قهلاب تعبىل( :مب َهبوُهاْ ستَ ِّطهعه َ ال اسمع يمب َهبوُهاْ لو ِّ
صُي َ ) [ههن ]20:ار ان
ُْ
َْ ُ
ْ َ ََ
َ
وفي حقهقة القدرة ال وفي ا سوبب ياآلالت.)1("...

( )1ش ح الطحبي ة.501-499 :
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املطلب الرابع :التكليف مبا ال يطاق:
مسألة التك هف مبب ال طبق هي أ ضب ما ارسبئ اليت يقع فههب اخلالف ب طهائف ارس م
يذلل توعب ل خالف الهاقع يف االستطبىة يالتحس يالتقوهح ،فبجلهمهة قبلها جبهاز تك هف مب ال طبق
مط قب(.)1
يارعتزلة قبلت بعدم جهاز تك هف مب ال طبق؛ واب قوهح ،يهللا تعبىل منزع ىا فع القوهح فال
جيهز ديرع مناب (.)2
يا شبى ة قبلها جبهاز تك هف مب ال طبق ىقال يإ مل قع يف الك ع ،يقد أجبزيع ىقال بنبس ى ا
وفههم احلسا يالقوهح العق ه (.)3
يأمب اربت د ة فقد يافقها ارعتزلة يف هذع ارسألة ،فقبلها بعدم جهاز تك هف مب ال طبق؛ واب
فبسد ىقال ،يلعدم يجهن القدرة اليت هي مقتضا التك هف.
أ تك هف ما منع ىناب الطبقة فبسد يف العق "(.)4
قبل اربت دي" :ا
يقبل ابا اىمبم" :يال أى م أحدا منهم (أي اربت د ة) جهز تك هف مب ال طبق"(.)5
والصواب يف املسألة هو التفصيل ،فهقبل" :تك هف مب ال طبق نقسم إىل قسم :
أحدمها :مب ال طبق ل عجز ىناب ،هتك هف الزما اركي ،يتك هف اإلوسب الطريا يحنه ذلل،

فهذا غري ياقع يف الك عة ىند مجبهري أه السنة ارثوت ل قدر.

والثاين :مب ال طبق لالشتغبل بضدع ،هبشتغبل الكبف دلكف ؛ فإواب هه الذي دع ىا اإلميب ،

يهبلقبىد يف حبل قعهنع؛ فإ اشتغبلاب دلقعهن مينعاب أ كه قبئمب ،ياإلرانة اجلبزمة حد الضد ا
تنبيف إرانة الضد اآلن  ،يتك هف الكبف اإلميب ما هذا الوبب.
يمث هذا لهس بقوهح ىقال ىند أحد ما العقالس؛ ب العقالس متفقه ى ا أم اإلوسب يهنهاب
مبب ال قدر ى هاب حبل ا م يالنهي الشتغبلاب بضدع إذا أمكا أ رتك الضد ي فع الضد ارأمهر باب.
( )1الفتبيو ،297/8 :ياور  :ار يالنح .36 :
( )2ش ح ا هل اخلمسة ،409-396 ،133 :ور ة التك هف.304-300 :
( )3ارستصفا ل غزايل ،98/1 :ش ح ارهاقف ،161 ،160/1 :ارطبلب العبلهة ل ازي.271-267/9 :
( )4التهحهد.266 :
( )5ارسب ة.156 :
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يهذا ال دن فهمب ال طبق؛ فإواب ال قبل ل مستطهع ارأمهر دحلج إذا مل حيج إواب ه ف مبب ال
طهل ،يال قبل را أم دلطهبرة يالصالة فرتك ذلل هسال أواب ه ف مب ال طهل "(.)1

( )1منهبج السنة ،105 ،104/3 :ياور  :الدرس ،65 ،64/1 :ش ح الطحبي ة ،518-515 :مهقف ابا تهمهة ما ا شبى ة:
.1404-1402
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الفصل الرابع :مسائل اإلميان،
يفهاب مخسة موبحث:
املبحث األول :معىن اإلميب .
املبحث الثاين :زاينة اإلميب يوقصبواب.
املبحث الثالث :االستثنبس يف اإلميب .
املبحث الرابع :العالقة ب اإلميب ياإلسالم.
املبحث اخلامس :حكم م تكب الكورية.
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املبحث األول :معىن اإلميان وحقيقته
ذهوت اربت د ة إىل أ اإلميب هه التصد ل دلق ب فقط ،يذهب بعضهم إىل أواب التصد ل
دلق ب ياإلق ار دل سب (.)1
قبل أبه ارع النسفي" :اإلميب يف ال غة ىوبرة ىا التصد ل ،فك ما دق غريع فهمب خيربع
ت ِّمبُْؤِّم ٍا لَنَب) [ هسف" ]17 :أي مبصدق
سما يف ال غة مؤمنب باب يمؤمنب لاب ،قبل هللا تعبىلَ ( :يَمب أَوْ َ
لنب ،مث إ ال غهي يهه التصد ل دلق ب هه حقهقة اإلميب الهاجب ى ا العود حقب هلل تعبىل ،يهه أ
صدق ال سهل ا هللا ى هاب يس م فهمب جبس باب ما هللا تعبىل ،فما أتا هبذا التصد ل فهه مؤما فهمب
بهناب يب هللا تعبىل(.)2
يهذا القهل خمبلف لقهل أه السنة ياجلمبىة ،فمبنة أ َِّم َا معنبهب يف ال غة يثِّل ياطمأ ا  ،يا مبوة
الهثهق( ،)3قبل" :مب أمنت أ أجد بحوَاب أي مب يثِّْقت"(.)4
قبل ال اغب ا

وهبين رمحاب هللا" :أ

ا ما طمأوهنة النفس يزيال اخلهف "(.)5

ياإلميب مصل ل ل للدر آما ؤما إميبانب فهه مؤما( ،)6يأ ل ل ل ل آما أأما هبمزت لهنت الثبوهة( ،)7يهه
ما ا ما ضد اخلهف(.)8
قبل ش للهخ اإلس للالم ابا تهمهة رمحاب هللا :يف تع فاب لإلميب  .." :فإ اش للتقبقاب ما ا ما الذي هه
اإلق ار يالطمأوهنة ،يذلل إمنب حيص إذا استق يف الق ب التصد ل ياإلوقهبن" (.)9
يهذا اإلق ار كم قهل الق ب الذي هه التصد ل ،يىم الق ب الذي هه االوقهبن.
( )1اور  :ش ح العقبئد النسفهة ،56 ،55 :يحبشهة قبسم احلنفي ى ا ارسب ة ،293-290 :ش ح ضهس ارعبيل.20 ،19 :
( )2التمههد ،101-99 :التهحهد.379-373 :
( )3اور  :مبنة أما يف الصحبح ،2071/5 :يالقبمهس احملهط ،1176 :يلسب الع ب ،21/13 :يارعجم الهسهط.8 :
( )4لسب الع ب.21/13 :
( )5ارف نات يف غ ب الق آ .90 :
( )6هتذ ب ال غة.368/15 :
( )7الصحبح.2071/5 :
( )8الصحبح ،2071/5 :يالقبمهس احملهط.1176 :
( )9الصبرم ارس هل ،519 :ياور  :الفتبيو.289/7 :
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أمب معىن اإلميب  :فهه التص ل للد ل مع االوقهبن .يهه اترة تعدو دلوبس ياترة دلالم .فما ا يل -
()1
قهم ،يمن للاب قهل للاب تع للبىل( :الال ِّذ ا لُ ْؤِّمنُه َ ِّدلْغَْه ل ِّ
ب)
التع للدي دلو للبس -ق للبل :آما ب للاب قهم يه للذب ب للاب ٌ
َ
[الوق ة .]3 :أي صدقه أبنوبر هللا ىا اجلنة يالنبر(.)2
يما الثللبين  -التعللدي دلالم -قهلللاب تعللبىل خمربا ىا الهههن أهنم قللبلهاَ ( :يَال تلُ ْؤِّمنُها إِّاال لِّ َما تَوِّ َع
ِّن نَ ُك ْم) [آل ىم ا  ،]73 :أي ال تق يا يال تصدقها(.)3
ت ِّمبُْؤِّم ٍا لَنَب) [ هسف ،]17 :أي مبصدق لنب(.)4
يمناب قهلاب تعبىلَ ( :يَمب أَوْ َ
ارخرب باب ،يارعتدي دلالم هه تصد ل ار ْخِّرب(.)5
يالف ق بهنهمب أ ارتعدي دلوبس هه تصد ل
َ
ُ
فبإلميب  :إق ار دل س ل ل ل ل ل للب  ،ياىتقبن دجلنب  ،يىم د رهب  ،ز د بطبىة ال محا ،ي نقص بطبىة
الكهطب (.)6
قبل اإلمبم الك ل للبفعي رمحاب هللا" :يهب اإلمجبع ما الص ل للحببة يالتببع ما بعدهم مما أنرهنب :أ
اإلميب  :قهل ،يىم  ،يوهة ،ال جيزئ ياحد ما الثالثة ىا اآلن "(.)7
يقبل امد با حسل ل ل ل ل ل اآلج ي رمحاب هللا يف دب "القهل أب اإلميب تصل ل ل ل ل للد ل دلق ب ،يإق ار
دل س ل ل ل ل للب  ،يىم دجلهارح ،ال كه مؤمنب إال أ جيتمع فهاب هذع اخلص ل ل ل ل للبل الثالث " ،قبل" :اى مها
رمحنب هللا يإايهم أ الذي ى هاب ى مبس ارس ل ل ل ل ل ل م أ اإلميب ياجب ى ا مجهع اخل ل ،يهه تص ل ل ل ل ل للد ل
دلق ب يإق ار دل سب يىم دجلهارح.
مث اى مها أواب ال جتزوس ارع فة دلق ب يالتص ل ل ل للد ل إال أ كه معاب اإلميب دل س ل ل ل للب وطق ب ،يال
جتزوس مع فة الق ب يوطل ال س ل ل ل للب حىت كه ىم دجلهارح ،فإذا هم ت فهاب هذع الثالث اخلص ل ل ل للبل
هب مؤمنب ،نل ى ا ذلل الكتبب يالسنة يقهل ى مبس ارس م .)8( "..
( )1ارف نات يف غ ب الق آ .25 :
( )2اور  :تفسري ابا هثري.165/1 :
( )3اور  :جمبز الق آ  ،97 :يمعبين الق آ  ،222/1 :يتفسري ابا هثري.59/2 :
( )4تفسري غ ب الق آ البا قتهوة ،213 :ارف نات يف غ ب الق آ .91 :
( )5جممهع الفتبيو ،529 ،289/7 :يش ح الطحبي ة.321 :
( )6اور  :جممهع الفتبيو ،505/7 :ياور  :ش ح الطحبي ة.314 :
( )7ش ح أ هل اىتقبن أه السنة.886/5 :
( )8الك عة لآلج ي ،611/2 :ياور  :ش ح أ هل اىتقبن أه السنة.832/4 :
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يا نلة ى ا ننهل هذع ا مهر يف مس ل ل للما اإلميب هثرية ،منهب :قهلاب تعبىل ىا تص ل ل للد ل الق ب
ِّ
يإ قبواب( :يالا ِّذي جبس ِّدل ِّ
ل
صل ْد ِّق َي َ لد َ
ل ُه ُم الْ ُمتال ُقه َ (َ )33ىُم امب َ َكلبسُي َ ِّى َ
ند َرِّهبِّ ْم ۚ َٰذل َ
اق بِِّّاب و أُيٰلَئِّ َ
َ
ََ
ِّ
ل وُِّي إِّبل ِّاههم مَ ُكهت ال اس لمبي ِّ
ات
َجَزاسُ الْ ُم ْح ِّس لنِّ َ ([ ))34الزم  ،]34 -33 :يقبل تعبىلَ ( :يَه َٰذل َ
َْ َ َ َ َ َ
َيا ْ َْر ِّ
ض َيلِّهَ ُكه َ ِّم َا الْ ُمهقِّنِّ َ ).
ييف ح للد للث الكل ل ل ل ل ل لف للبى للة( :خي ج ما الن للبر ما ق للبل :ال إل للاب إال هللا ييف ق و للاب ما اخلري م للب ز
شعرية)(.)1
يقهلاب تعبىل يف ذه بعض أىمبل الق هب ما اإلنالص ياحملوة ياإلوقهبن ياإلقوبل ى ا هللا -ىز
يج  -يالتهه ى هاب يلهازم ذلل يتهابعاب ،قبل هللا تعبىلَ ( :يَال تَطُْ ِّن الا ِّذ َا َ ْدىُه َ َراهبُم ِّدلْغَ َد ِّاة َيالْ َع ِّك ِّي
ِّ
ندعُ ِّما وِّ ْع َم ٍة ُْجتَز ٰو ( )19إِّاال ابْتِّغَبسَ َي ْج ِّاب َربِِّّاب
َح ٍد ِّى َ
ُِّ ُدي َ َي ْج َهابُ) [ا وعبم ،]52 :يقبلَ ( :يَمب َ
َىَ ٰا ([ ))20ال ه  ،]20-19:يغري ذلل ما النصهص الدالة ى ا يجهب التهه ياخلهف يال جبس
اْ ْ
ياخلكهة ياخلضهع ياإلانبة يغريهب ما أىمبل الق هب.
يمنهب قهلاب تعبىل دلنطل دلكهبنت  :شهبنة أال إلاب إال هللا يأ امداب رسهل هللا ،ياإلق ار
ب هازمهمب ،قبل هللا تعبىل( :قُهلُها آمناب ِّد اِّ
ُوزَل إِّ َ ٰىل إِّبل ِّاههم يإِّ ْمس ِّ
ُوزَل إِّلَْهلنَب َيَمب أ ِّ
َّلل َيَمب أ ِّ
هب
بىه َ َيإِّ ْس َح َ
َْ َ َ َ
بق َيلَ ْع ُق َ
َ
ِّ ِِّّ
يا ْ َسو ِّ
هس ٰا َي ِّىهس ٰا َيَمب أ ِّ
بط َيَمب أ ِّ
َح ٍد ِّمْنل ُه ْم َيَْحن ُا لَابُ ُم ْسِّ ُمه َ )
َ َْ
ُيِتَ الناوِّهُّه َ ما ارهب ْم َال ولُ َف ِّ ُق بَْ َ أ َ
ُيِتَ ُم َ
َ
احلَ ُّل ِّما اربِّنَب) [القصص ،]53 :يقبل
[الوق ة ،]136 :يقبل تعبىلَ ( :يإِّ َذا لُْتلَ ٰا َىَْه ِّه ْم قَبلُها َآمناب بِِّّاب إِّواابُ ْ
امدا رسهل هللا.)2()..
ا هللا ى هاب يس م( :أم ت أ أقبت النبس حىت كهديا أال إلاب إال هللا يأ
ب

يمنهب قهلاب تعبىل يف ا ىمبل اليت تؤنو دل سب هتالية الق آ يسبئ ا ذهبر ما التسوهح
يالتحمهد يالتكوري يالدىبس ياالستغفبر يغري ذلل( :إِّ ا الا ِّذ ا لْتل ُه َ هِّتبب اِّ
ص َالةَ َيأَو َف ُقها
اَّلل َيأَقَ ُبمها ال ا
َ َ
ََ
ِّمماب رزقْلنَبهم ِّسًّا يى َالوِّهةب ل جه َ ِّجتبرةب لاا تَلوهر) [فبط  ،]29 :يقبل( :ياتْ مب أ ِّ
ل ِّما هِّتَ ِّ
بب
ُيح َي إِّلَْه َ
َ َُ
َُ
َ َ ُ ْ َ َ َ َْ ُ َ َ
اَّللَ ِّذ ْهبا َهثِّ بريا ()41
ل ۖ َال ُموَ ِّد َل لِّ َكِّ َمبتِِّّاب) [الكهف ،]27 :يقبلَ ( :اي أَلُّ َهب الا ِّذ َا َآمنُها اذْ ُه ُيا ا
َربِّ َ
َي َسوِّ ُحهعُ بُ ْكَةب َيأَ ِّ بهال ([ ))42ا حزاب.]42-41 :
يمنهب ا نلة فهمب مب تع ل بعم اجلهارح ،يهه العم الذي ال ؤنو إال هبب ،مث  :القهبم يالههع
يالسجهن ،ياركي إىل ارسبجد يإىل احلج ياجلهبن يف سوه هللا ،قبل هللا تعبىل( :يقُهمها ِّاِّ
َّلل قَبوِّتِّ َ )
َ ُ
( )1حهح الوخبري ( ،)7410يمس م (.)191
( )2حهح الوخبري ( ،)25يمس م (.)22
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ِّ
اخلَْ َري لَ َعا ُك ْم
اس ُج ُديا َي ْاىوُ ُديا َربا ُك ْم َيافْل َع ُها ْ
[الوق ة ،]238 :يقبل تعبىلَ ( :اي أَلُّ َهب الاذ َا َآمنُها ْارَهعُها َي ْ
تلُ ْفِّحه َ ۩ ( )77يج ِّ
به ُديا ِّيف اِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
بن الا ْ ٰ
محَ ِّا الا ِّذ َا
اَّلل َح ال ج َهبنع) [احلج ،]78 -77 :يقبل تعبىلَ ( :يىوَ ُ
ُ
ََ
اجل ِّ
ِّ
ميَْ ُكه َ َىَا ا ْ َْر ِّ
به ُه َ قَبلُها َس َال بمب (َ )63يالا ِّذ َا َوِّهتُه َ لَِِّّهبِّ ْم ُس اج بدا َيقِّهَ ببمب
ض َه ْه بان َيإ َذا َنبطَوَل ُه ُم َْ
([ ))64الف قب .)1(]64 -63 :
يما ا نلة الص ل حية يف ذلل حد ث يفد ىود القهس ،يفهاب قهلاب صلللى هللا عليه وسلللم( :آمهم

دإلميب دهلل يحدع) ،يقبل ( :أتدري مب اإلميب دهلل يحدع)؟ قبلها :هللا يرسل ل لهلاب أى م ،قبل( :شل ل للهبنة
أ ال إلاب إال هللا ،يإقبم الصالة ،يإ تبس الزهبة ،يأ تعطها ما ارغنم اخلمس)(.)2

( )1اور  :معبرج القوهل ل كهخ حبفظ حكمي 17/2 :يمب بعدهب.
( )2حهح الوخبري ( ،)53ي حهح مس م (.)23
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املبحث الثاين :زايدة اإلميان ونقصانه
هذع ارسألة مونهة ى ا اليت قو هب؛ فإ اربت د ة رب قبلت أب اإلميب هه التصد ل يأ ا ىمبل
غري نان ة يف مسما اإلميب قبلها :بعدم زاينة اإلميب يوقصبواب ،يبنها ذلل ى ا أ التصد ل ال تصهر
فهاب الزاينة يالنقص.
قبل احلكهم السم قندي" :ي نوغي أ ع م أ اإلميب ال ز د يال نقص؛ ما و الزاينة
يالنقصب يف اإلميب موتدع ،يالزاينة يالنقصب إمنب تكه يف ا فعبل ال يف اإلميب  .يمل ق أحد ما
الع مبس يالصبحل إ اإلميب ز د ي نقص"(.)1
يقبل أبه ارع النسفي" :يإذا ثوت أ اإلميب هه التصد ل ،يهه ال تزا د يف وفساب ،نل أ
اإلميب ال ز د يال نقص ،فال زاينة لاب دوضمبم الطبىبت إلهاب يال وقصب لاب درتكبب ارعب ي ،إذ
التصد ل يف احلبل ى ا مب هب قو همب "(.)2
يهذا القهل خمبلف لقهل أه السنة ياجلمبىة ،يهه أ اإلميب ز د دلطبىة ي نقص درعصهة(،)3
السنة يآاثر الس ف هثرية جدًّا:
يا نلة ى ا زاينة اإلميب يوقصبواب ما الكتبب ي ُّ
ِّ
بان ﴾ [ا وفبل ،]2 :يقبل تعبىل َ :يَِّز ُد
آايتُابُ َز َان ْهتُْم إِّميَ ب
فمنهب :قهلاب تعبىل ﴿ َيإِّ َذا تُ هَ ْ
ت َىَْه ِّه ْم َ
بان ﴾ [اردث ،]31 :
ا
اَّللُ الا ِّذ َا ْاهتَ َد ْيا ُه بدو ﴾ [م مي ،]76 :يقبل تعبىلَ ﴿ :يلَ ْزَن َان الا ِّذ َا َآمنُها إِّميَ ب
يقبل تعبىل ُ ﴿:هه الا ِّذي أَوْلَزَل ال اس ِّكهنَةَ ِّيف قُل ُ ِّ
بان َم َع إِّميَ ِّبهنِّ ْم ﴾ [الفتح.]4 :
هب الْ ُم ْؤِّمنِّ َ لِّهَل ْزَن ُانيا إِّميَ ب
َ
يقد ي ف النيب ا هللا ى هاب يس م النسبس بنقصب العق يالد ا ،فقبل...( :مب رأ ت ما
انقصبت ىق ين ا أغ ب لذي لب منكا) (.)4
ييف حد ث الكفبىة( :اوط ل فأن ج ما هب يف ق واب أنىن أنىن أنىن مثقبل حوة ن نل ما إميب ،
فأن جاب ما النبر) (.)5

( )1سالم ا حكم .190 ،189 :ياور .197-193 :
( )2التمههد ،102 :أ هل الد ا ل وزنيي ،153 :ش ح العقبئد النسفهة.59 – 56 :
( )3يل مز د يف هذع ارسألة :اور  :زاينة اإلميب يوقصبواب يحكم االستثنبس فهاب ،لعود ال زاق با ىود احملسا الودر.
( )4حهح مس م (.)79
( )5حهح الوخبري ( ،)7510ي حهح مس م (.)193
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ضب :قبل أبه الدرناس" :ما فقاب
يهالم الصحببة رضي هللا ىنهم يما بعدهم يف هذا ارعىن هثري أ ب
العود أ تعبهد إميبواب يمب وقص مناب ،يما فقاب العود أ ع م أ زنان هه أم نقص؟"( .)1يهب ابا
يفقهب"(.)2
مسعهن رضي هللا ىناب قهل يف نىبئاب" :ال هم زنان ب
إميبان ي قهنبب ب
يقبل الكبفعي رمحاب هللا" :اإلميب قهل يىم  ،ز د دلطبىة ،ي نقص درعصهة"( .)3يقبل الوخبري
أحدا منهم خيت ف يف أ اإلميب
رمحاب هللا" :لقهت أهث ما ألف رج ما الع مبس د مصبر ،فمب رأ ت ب
قهل يىم  ،ي ز د ي نقص"(.)4

( )1ش ح العقهدة الطحبي ة.126 /2 :
( )2أن جاب الطرباين يف الكوري ( ،)8549يقبل اىهثمي يف اجملمع :إسنبنع جهد ،يقبل احلبفظ رمحاب هللا يف الفتح (:)48 /1
رياع أمحد يف اإلميب  ،يإسنبنع حهح.
( )3فتح الوبري.47 /1 :
( )4فتح الوبري.47 /1 :
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املبحث الثالث :االستثناء يف اإلميان
قصد دالستثنبس يف اإلميب  :تع هل اإلميب دركهئة ،يهه قهل ارؤما :أان مؤما إ شبس هللا.
ياربت د ة رب قبلها أب اإلميب هه التصد ل ،يأواب ال قو الزاينة يالنقصب منعها االستثنبس يف
اإلميب  ،يقبلها :إ االستثنبس شل ،يما شل يف تصد قاب فهه هبف .
ىندان قطع القهل دإلميب يدلتسمي باب دإلطالق يت ك
قبل أبه منصهر اربت دي" :ا
ِّ
صح ذلل ارعىن،
متبم اإلميب ِّ َ
االستثنبس فهاب؛ ه معىن يف اجتمبع يجهنع ُ
ىندع ممب إذا استثين فهاب مل َ
فع ا ذلل أم ع يف اجلم ة ،حنه أ قهل :أشهد أ ال إلاب إال هللا إ شبس هللا ،أي امد رسهل هللا إ
شبس هللا ،يهذلل الكهبنة دلوعث يارالئكة يال س يالكتب"(.)1
يقبل أبه ارع النسفي" :مث رب هب  -أي اإلميب  -امسب ل تصد ل ،يهه شيس حقهقي مع هم
احلد فإذا حص هبذا احلد هب الذات باب مؤمنب هبلقعهن ياجل هس يالسهان يالوهبض يغري ذلل رب هبوت
معبين مع همة احلد مىت يجدت حبقهقتهب هب الذات هبب قبىد جبلس أسهن أبهض فكذا هذا.
يمبع فة هذا ع ف أ التصد ل رب يجد فقد يجد اإلميب حبقهقتاب ،فقهل ما قهل :أان مؤما إ
شبس هللا؛ مع يجهن حقهقة التصد ل ،هقهل ما قهل :أان قبئم إ شبس هللا ،يأان قبىد إ شبس هللا مع
يجهن حقهقة ذلل ،يذلل دط فكذا هذا"(.)2
مفههم يحقهقة اإلميب ىندهم التصد ل أي
فبربت د ة منعها االستثنبس يف اإلميب يذلل
التصد ل يالقهل.
يارقصهن دالستثنبس يف اإلميب تع هل اإلميب دركهئة ،يهه قهل ارؤما أان مؤما إ شبس هللا.
ياخلالف يف هذع ارسألة يقع توعب ل خالف يف حقهقة اإلميب  ،يحب ا قهال اليت قه ت يف االستثنبس
ثالثة أقهال:
بنرا ىا شل يف يجهن أ اإلميب  ،فهذا اام ،ب
ب
أيال :حت مي االستثنبس إ هب االستثنبس ب
هف ؛ اإلميب جزم ،يالكل نبفهاب .يمأنذ هذا القهل :أ اإلميب شيس ياحد ع ماب اإلوسب ما
نلهال ى ا شكاب؛ يلذلل هبوها سمه الذ ا ستثنه يف اإلميب ُش اكب بهب.
وفساب ،فإ استثىن مناب هب ب
( )1التهحهد.388 :
( )2التمههد.106 ،105 :
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بنرا ىا نهف تزههة النفس يالكهبنة ىب بتحقهل
اثوهبب :يجهب االستثنبس :إ هب االستثنبس ب
اىتقبنا ،فهذا ياجب؛ نهفبب ما هذا احملرهر.
اإلميب ب
قهال ب
يىمال ي ب
يهذلل فإ اإلميب هه مب مبت اإلوسب ى هاب؛ فبإلوسب إمنب كه مؤمنبب أي هبفبا حسب الهفبة،
يهذا شيس مستقو غري مع هم؛ فال جيهز اجلزم باب.
اثلثبب :التفصه :
بنرا ىا شل يف يجهن أ اإلميب  ،فهذا ا م ،ب هف ؛ اإلميب
 فإ هب االستثنبس بجزم ،يالكل نبفهاب.
اىتقبنا ،أي
 يإ هببنرا ىا نهف تزههة النفس يالكهبنة ىب بتحقل اإلميب ب
قهال ب
يىمال ي ب
ب
أ اإلميب هه مب مبت اإلوسب ى هاب؛ فبإلوسب إمنب كه مؤمنبب أي هبفبا حسب الهفبة ،يهذا
شيس مستقو غري مع هم؛ فال جيهز اجلزم باب فهذا ياجب.
 إ هب ارقصهن ما االستثنبس التربك بذه اركهئة أي بهب التع ه  ،يأ مب قبم بق واب مااإلميب مبكهئة هللا ،فهذا جبئز ،يالتع هل ى ا هذا الهجاب  -أىين بهب التع ه  -ال نبيف حتقهل
ارع ل ،فإواب قد يرن التع هل ى ا هذا الهجاب يف ا مهر احملققة؛ هقهلاب تعبىل  ﴿ :لََق ْد َ َد َق
اَّلل ِّآمنِّ ُاِّ ِّق رسيس ُكم يم َق ِّ
اَّلل رسهلَابُ الُّ ْؤاي ِّد ْحل ِّل لَتَ ْد ُن ُ اا الْمس ِّج َد ْ ِّ
ص ِّ َا
احلََ َام إ ْ َشبسَ اُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ
َ َ
اُ َ ُ
َْ
َال َختَبفُه َ ﴾ [الفتح .]27 :يهذلل الدىبس يف زايرة القوهر( :يإان إ شبس هللا بكم الحقه )
(.)2(")1

( )1حهح مس م (.)249
( )2اور  :ارنبهي ال فرهة البا ىثهم  ،125 :رسبلة فتح رب الرب ة بت خهص احلمه ة.117 :
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املبحث الرابع :العالقة بني اإلميان واإلسالم
ذهوت اربت د ة يف هذع ارسألة إىل أ اإلسالم ياإلميب شيس ياحد يأواب ال تغب بهنهمب يال
نفل أحدمهب ىا اآلن يإذا زال أحدمهب زال اآلن  ،يأ االنتالف بهنهمب يف ارعىن دل سب .
قبل أبه منصهر اربت دي" :يأمب القهل ىندان يف اإلميب ياإلسالم أواب ياحد يف أم الد ا يف
التحقهل در ان يإ هبان قد خيت فب يف ارعىن دل سب  ،مث ما جهة التحقهل در ان يف الد ا ،إ اإلميب
هه اسم لكهبنة العقهل ياآلاثر دلتصد ل ى ا يحداوهة هللا تعبىل ،يأ لاب اخل ل يا م يف اخل ل ال
ش ل لاب يف ذلل ،ياإلسالم هه إسالم ار س وفساب بك هتهب يهذا ه شيس هلل تعبىل دلعوهن ة هلل ال
ش ل فهاب فحصال ما ار ان فههمب ى ا ياحد.
أواب ما الوعهد ىا العقهل أ أيِت ار س جبمهع ش ائط اإلميب مث ال كه مس مب أي أيِت
مث ا
جبمهع ش ائط اإلسالم مث ال كه مؤمنب ،ثوت أهنمب يف احلقهقة ياحد يمع هم أ الذي سع لاب التسمي
أبحدمهب سع دآلن "(.)1
يالنبس يف هذع ارسألة ى ا ثالثة أقهال:
ا يل :أ اإلسالم ياإلميب امسب رسما ياحد.
الثبين :أ اإلسالم الك مة ياإلميب العم .
الثبلث :التفصه  ،يهه احلل؛ يذلل أب حبلة اقرتاهنمب غري حبلة إف انمهب ،فإذا اقرتان هب ارقصهن
دإلسالم ا ىمبل الربه ة ياإلميب ا ىمبل الوبطنة ،يإذا أف نا هب معنبمهب ياحدا ينن أحدمهب يف
اآلن  ،ي كه ارقصهن مجهع أمهر الد ا الربه ة يالوبطنة.
يمعنبع :أ اإلسالم ياإلميب إذا اجتمعب يف وص ياحد ما هتبب أي سنة فإ لك ياحد منهمب
معىن خيتص باب .فبإلسالم :ا ىمبل الربه ة يمنهب الكهبنات يالصالة ..ياإلميب  :ا ىمبل الوبطنة ما
االىتقبنات هبلتهه ياخلهف ياحملوة يال غوة يال هوة… يغريهب.
يقد نل ى ا هذا نالئ هثرية منهب:

( )1التهحهد ،397-394 :ياور  :أ هل الد ا ل وزنيي.221 ،154 :
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ِّ
ِّ
قهلاب تعبىل ﴿ :قَبلَ ِّ
َسَ ْمنَب يلَ امب َ ْد ُن ِّ ِّ
اإلميَب ُ ِّيف قُل ُهبِّ ُك ْم﴾
تا ْ
َىَ ُ
اب َآمناب قُ املْ تلُ ْؤمنُها َيلَكا قُهلُها أ ْ َ
[احلج ات ،]14 :فبجتمعب يف وص ياحد ،يوفا ىنهم اإلميب  ،يأثوت ىم اإلسالم؛ فدل ى ا افرتاقهمب
أهنم مس مه لكا مل و غها أ كهوها مؤمن .
يحد ث جرب ى هاب السالم اركههر( ،)1يفهاب ذه اإلسالم :د رهب اخلمسة ،ياإلميب  :د هل
الستة .فإهنمب اجتمعب يف وص ياحد ،أجبب النيب ا هللا ى هاب يس م لك ٍ مبعىن غري اآلن ؛ فدل
ى ا افرتاقهمب.
ٍ
فعندئذ كه أحدمهب مبعىن اآلن  ،فبإلسالم
يمعىن افرتاقهمب :أ أيِت أحدمهب يف وص ني اآلن ،
هه اإلميب يالعكس حهح.
يىذا أنلة هثرية يف الهحه  :منهب قهلاب تعبىل يف سهرة آل ىم ا  ﴿ :يَما لَْولتَ ِّغ َغ ْري ِّ
اإل ْسالَِّم ِّن نبب
َ
َ
اخل ِّ
ِّ ِّ
ِّ
بس ِّ َا﴾[آل ىم ا .]85 :
فَلَا لُ ْقوَ َ مْنابُ َيُه َه ِّيف اآلنَِّة م َا َْ
ييف أيىب قهلاب سوحبواب ﴿ :إِّ ا ِّ
ند ِّ
اَّلل ِّ
اإل ْسالَ ُم ﴾[آل ىم ا  ،]19 :فبقتضهنب أ الد ا
الد َا ِّى َ
ىند هللا اإلميب  ،يما وتغ غري اإلميب ن ن ب ف ا قو مناب.
يمناب قهلاب تعبىل يف نطبباب ل مؤمن يف آايت هثريةَ ﴿ :اي أَلُّ َهب الا ِّذ َا َآمنُهاْ ﴾؛ فإ اخلطبب أ ضب
متهجاب ل ذ ا أس مها يرب دن اإلميب يف ق ههبم ،ممب دل ى ا تنبيل أحدمهب اآلن ىند االوف ان.
يما أ ح ا نلة ما السنة ى ا هه افرتاقهمب ِّ
صريُ معنبمهب ياحداب حد ث يفد ىود القهس،
ُ
ارتفل ى ا حتاب ما حد ث أيب ه ة رضي هللا ىناب ،أهنم جبؤيا إىل النيب ا هللا ى هاب يس م فقبلها:
اي رسهل هللا ،إ بهننب يبهنل هذا احلي ما مض يال وستطهع أ أنتهل إال يف ا شه احل م ،فم ان أبم
فص خنرب باب ما يراسان ،يودن باب اجلنة؟ فقبل ا هللا ى هاب يس م ( :آمهم دإلميب دهلل يحدع،
أتدري مب اإلميب دهلل يحدع؟ قبلها :هللا يرسهلاب أى م! قبل :تكهديا أ ال إلاب إال هللا يأ امداب رسهل
هللا ،يتقهمها الصالة ،يتؤتها الزهبة ،يتصهمها رمضب  ،يأ تعطها ما ارغنم اخلمس) (.)2
فإ النيب ا هللا ى هاب يس م أنربهم يف احلد ث ىا اإلميب أبرهب اإلسالم ،فدل ى ا أهنمب
مبعىن ياحد ،ممب فهد أ أحدمهب غين ىا اآلن ىند االفرتاق.

( )1حهح مس م (.)8
( )2حهح الوخبري ( .)53يل مز د يف هذع ارسألة ،اور  :مسألة اإلميب لع ي با ىود العز ز الكو .
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املبحث اخلامس :حكم مرتكب الكبرية
ذهوت اربت د ة إىل أ م تكب الكورية  -غري ارستح ىب -ال خي ج ما اإلميب يال دن يف
الكف ؛ ب هه مؤما هبم اإلميب لعدم زيال التصد ل ،يهه مع إميبواب فبسل مستحل ل هىهد لعدم
طبىتاب هلل تعبىل ياقرتافاب ل معب ي ياآلاثم.
يقبلها إذا مبت م تكب الكورية ما غري تهبة فهه حتت اركهئة ،إ شبس ىذباب ،يإ شبس غف لاب،
يإ ىذب خي ج ما النبر ال ابلة.
قبل أبه ارع النسفي" :يأمب أه احلل فإهنم قهله  :إ ما اقرتف هورية غري مستح ىب ،يال
مستخف مبا هنا ىنهب؛ ب لغ وة شههة أي محهة ،جه هللا أ غف لاب ،يخيبف أ عذباب ى ههب؛ فهذا
امساب ارؤما ،يبقي ى ا مب هب ى هاب ما اإلميب  ،يمل زل ىناب إميبواب ،يمل نتقص ،يال خي ج ما اإلميب
إال ما الوبب الذي نن اب ،يحكماب أواب له مبت ما غري تهبة ف اب تعبىل فهاب اركهئة ،إ شبس ىفب ىناب
بفض اب يه ماب أي بربهة مب معاب ما اإلميب ياحلسنبت أي بكفبىة بعض ا نهبر ،يإ شبس ىذباب بقدر
ذوواب مث ىبقوة أم ع اجلنة ال ابلة يال خي د يف النبر.
أمب االسم فأل اإلميب هه التصد ل يالكف هه التكذ ب ،يهذا الذي ارتكب هذع الكورية ،هب
التصد ل معاب دقهب ،يمب نام التصد ل مهجهنا هب التكذ ب منعدمب ل مضبنة بهنهمب ،فبلقهل بكف ع
يالتكذ ب منعدم أي بزيال اإلميب يالتصد ل قبئم أي بثوهت النفبق يالتصد ل يف الق ب متق ر قهل
ظبه الفسبن ،مث إطالق اسم الفبسل رب أواب ن ج ىا حد االئتمبر ،يالفسل يف ال غة هه اخل يج مث
اخل يج ىا االئتمبر ،يال ضبن التصد ل فهوقا التصد ل ،يإذا بقي هب ارصدق مؤمنب ض يرة"(.)1
ياحلل يالصهاب يف احلكم ى ا م تكب الكورية دلنسوة حكبم الدوهب أ قبل :هه "مؤما انقص
اإلميب  ،مؤما إبميبواب فبسل بكوريتاب ،يال عطا اسم اإلميب ارط ل؛ فإ الكتبب يالسنة وفهب ىناب االسم
ارط ل ياسم اإلميب تنبيلاب فهمب أم هللا باب يرسهلاب؛ ذلل إجيبب ى هاب يحت مي ى هاب يهه الزم لاب همب
(.)2
زم غريع"

( )1التمههد ،93 ،92 :حب الكالم ،48 ،47 :ياور  :التهحهد.365-329 :
( )2جممهع الفتبيو.241/7 :
79

يأمب قهىم أب م تكب الكورية إذا مبت ما غري تهبة كه حتت مكهئة هللا ،إ شبس ىفب ىناب
يإ شبس ىذباب ،مث ىبقوة أم ع إىل اجلنة يأواب ال خي د يف النبر فهه القهل احلل يف ارسألة يهه مذهب
أه السنة ياجلمبىة يس ف هذع ا مة.
قبل الطحبيي رمحاب هللا " :يأه الكوبئ ما أمة امد ا هللا ى هاب يس م يف النبر ال خي دي
إذا مبتها يهم مهحدي يإ مل كهوها اتئو بعد أ لقها هللا ىبرف  ،يهم يف مكهئتاب يحكماب ،إ شبس
ِّ
ِّ
ل لِّ َم ْا َ َكبسُ﴾[النسبس:
غف ىم يىفب ىنهم بفض اب همب ذه ىز يج يف هتبباب ﴿ َيلَ ْغف ُ َمب ُني َ َذل َ
 ،]48يإ شبس ىذهبم يف النبر بعدلاب مث خي جهم منهب ب محتاب يشفبىة الكبفع ما أه طبىتاب مث
وعثهم إىل جنتاب ،يذلل أب هللا تعبىل مهىل أه مع فتاب ،يمل جيع هم يف الدار ا هأه وك تاب الذ ا نببها
ما هدا تاب يمل نبلها ما يال تاب ،ال هم اي ييل اإلسالم يأه اب ثوتنب ى ا اإلسالم حىت و قبك باب"(.)1

( )1ش ح العقهدة الطحبي ة.413 :
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الفصل اخلامس :املوازنة بني املاتريدية واألشاعرة،
يفهاب موحثب :
املبحث األول :ارسبئ اخلالفهة بهنهمب حقهقة.
املبحث الثاين :ارسبئ اخلالفهة بهنهمب لفرب.
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متهيد
إ النبظ يف معتقد اربت د ة يمعتقد ا شبى ة جيد بهنهمب تقبرد هوريا ،يهذا التقبرب هه الذي
أيجد االتفبق ياالئتالف بهنهمب ،حىت بر ه منهم ط ل اسم أه السنة ياجلمبىة ى ا الطبئفت .
يالذي ره  -يهللا تعبىل أى م دلصهاب -أ اربت د ة اووثقت ما الكالبهة همب أ ا شع ة
هذلل.
يالدله ى ا هذا أ أهم مب تتمهز باب اربت د ة هه القهل أبزلهة التكه ا ،يهذا قد قبلت باب
الكالبهة ما قو ظههر اربت د ة ،همب أ ارذهب الكاليب هب منتك ا يف بالن مب يراس النه  ،يهي
الوالن اليت ىبش يتهيف فههب اربت دي...
فع ا هذا البد أ كه اربت دي قد أنذ ىا شههناب ما الكالبهة يأتث هبم ،يهبذا تضح الس
يف التقبرب ب ا شبى ة ياربت د ة ،يهللا تعبىل أى م دلصهاب(.)1
قبل السوكي -يهه ما ا شبى ة -يف الطوقبت" :تفحصت هتب احلنفهة -ي قصد هبم اربت د ة
لتمذهوهم درذهب احلنفي -فهجدت مجهع ارسبئ اليت بهننب يب احلنفهة نالف فههب ثالث ىك ة
مسألة ،منهب معنهي ست مسبئ يالوبقي لفري ،يت ل الست ارعنه ة ال تقتضي خمبلفتهم لنب ،يال
خمبلفتنب ىم فههب تكفريا يال تود عب .ييل قصهدة وهوهة مجعت فههب هذع ارسبئ  ،يضممت إلههب مسبئ
انت فت ا شبى ة فههب مع تصه ب بعضهم بعضب يف أ العقهدة ينىهاهم أهنم أمجع ى ا السنة"(.)2
همب ىقد الوهبضي يف هتبباب "إشبرات ار ام" فصال لوهب ارسبئ اخلالفهة ب ا شبى ة ياربت د ة،
يذه أ اخلالف بهنهمب قع يف مخس مسألة ،همب أواب ى ض لتفصه ارسبئ اخلالفهة أبنلتهب يف
مجهع فصهل الكتبب .يذه أ اخلالف ب ا شبى ة ياربت د ة معنهي ،يلكناب يف التفبر ع اليت ال زم
ما اخلالف فههب التود ع ،ف ذا عد الكتبب ما أهم ار اجع يف مع فة اخلالف ب ا شبى ة ياربت د ة
(.)3
ي قهل زاهد الكهث ي" :فب شع ي ياربت دي مهب إمبمب أه السنة ياجلمبىة يف مكبرق ا رض
يمغبرهبب ،ىم هتب ال حتصا ،يغبلب مب يقع ب هذ ا اإلمبم ما اخلالف ما قوه اخلالف ال فري،
( )1اور  :اربت د ة ل ح يب ،496-491 :يذه جممهىة ما ارؤلفبت يف مهضهع هذا اخلالف.
( )2طوقبت السوكي.379-378 :
( )3هتبب إشبرات ار ام.23،53 :
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يقد نيوت ىدة هتب يف ذلل ،يقد أحسا ت خهصهب الوهبضي يف "إشبرات ار ام يف ىوبرات اإلمبم"،
يوق وصاب الزبهدي يف "ش ح اإلحهبس"(.)1

( )1مقدمبت الكهث ي.51 :
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املبحث األول :املسائل اخلالفية بينهما حقيقة

()1

أهم ارسبئ اليت يقع فههب اخلالف ب اربت د ة يا شع ة يهب اخلالف فههب حقهقهبب يلهس
لفرهبب ،يجهه باي لهس ف ىهبب:
املسألة األوىل :مع فة هللا تعبىل :قبلت اربت د ة أ مع فة هللا تعبىل ياجوة دلعق  ،يأواب تعبىل له

مل وعث ل نبس رسهال لهجب ى ههم بعقهىم مع فة يجهنع تعبىل ييحدتاب ياتصبفاب مبب هل ما الصفبت،
يأواب ادث العبمل ي بوعاب ،يأ ما مل و غاب الهحي ال كه معذيرا.
يأمب ا شبى ة فقبلها :إ مع فة هللا تعبىل ياجوة دلك ع ،يأواب ال جيب إميب يال حي م هف قو يرين
الك ع ،ف ذلل قبلها :أب النبشئ يف الكبهل الذي مل تو غاب الدىهة كه معذيرا.
املسألة الثانية :فة اإلرانة :ذهوت اربت د ة إىل أ اإلرانة ال تست زم ال ضا ياحملوة ،يذهب

ا شبى ة إىل أ احملوة يال ضا ياإلرانة مبعىن ياحد.

املسألة الثالثة :فة الكالم :ذهوت اربت د ة إىل أ هالم هللا ال سمع ،إمنب سمع مب هه ىوبرة
ىناب ،فمهسا إمنب مسع هات يح يفب ن قهب هللا نالة ى ا هالماب.
يذهب ا شبى ة إىل جهاز مسبع هالم هللا تعبىل ،يأ مب مسعاب مهسا ى هاب السالم هه هالم هللا
تعبىل النفسي ،يذلل كه خب ل إنراك يف ارستمع.
املسألة الرابعة :فة التكه ا :قبلت اربت د ة أ التكه ا فة أزلهة هلل تعبىل ،يأ التكه ا غري

اركه .
يذهب ا شبى ة إىل أ التكه ا لهس فة هلل تعبىل ،ب هه أم اىتوبري حيص يف العق ما
وسوة ارؤث إىل ا ث  ،ف ذا قبلها أب التكه ا هه ى اركه يهه حبنث.
املسألة اخلامسة :التك هف مبب ال طبق :ذهوت اربت د ة إىل ىدم جهاز التك هف مبب ال طبق،

يذهب مجههر ا شبى ة إىل أ التك هف مبب ال طبق جبئز.

املسألة السادسة :احلكمة يالتع ه يف أفعبل هللا تعبىل :ذهوت اربت د ة إىل القهل ب زيم احلكمة

يف أفعبل هللا تعبىل ،يأواب ال جيهز أ تنفل ىنهب مط قب.

( )1اور  :اربت د ة ل ح يب .501-498 :اربت د ة يمهقفهم ما تهحهد ا مسبس يالصفبت لألفغبين 452/1 :يمب بعدهب.
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يذهب ا شبى ة إىل وفي احلكمة يالتع ه يف أفعبل هللا تعبىل ،يقبلها :أ أفعبلاب لهست مع ة
د غ اض ،يال جيهز تع ه أفعبلاب تعبىل بكيس ما ا غ اض يالع الغبئهة.
املسألة السابعة :التحس يالتقوهح :ذهوت اربت د ة إىل أ العق درك حسا ا شهبس يقوحهب،

أي أهنم قبلها دلتحس يالتقوهح العق ه .
يأمب ا شبى ة فذهوها إىل أواب ال ع ف دلعق حسا ا شهبس يقوحهب ،ب إمنب ع ف دلك ع.
املسألة الثامنة :االستطبىة :ذهب مجههر اربت د ة إىل أ االستطبىة تقع ى ا وهى :

ا يىل :سالمة ا سوبب ياآلالت ،يهي تتقدم الفع .
الثبوهة :االستطبىة اليت تههأ هبب الفع  ،يتكه مع الفع .
يأمب ا شبى ة فقد ذهوها إىل أ االستطبىة ال تكه إال مع الفع  ،يال جيهز أ تتقدماب يال أ
تتأن ىناب.
املسألة التاسعة :الكسب :اتفقت اربت د ة يا شبى ة ى ا أ أفعبل العوبن خم هقة هلل تعبىل،

يهي هسب ما العوبن ،يلكا انت فها يف معىن الكسب.
فقبلت اربت د ة :إ ارؤث يف أ الفع قدرة هللا تعبىل ،يارؤث يف فة الفع قدرة العود،
يأتثري العود هذا هه الكسب .فقدرة العود ىند اربت د ة ىب أث يف الفع  ،لكا ال أث ىب يف اإلجيبن
اخل ل نف ن هللا تعبىل باب ،يإمنب أث هب يف القصد ياالنتهبر ل فع .
يأمب الكسب ىند ا شبى ة فهه أ أفعبل العوبن االنتهبر ة ياقعة بقدرة هللا تعبىل يحدهب ،يلهس
لقدرهتم أتثري فههب ،ب هللا سوحبواب أج و ىبنتاب أب هجد يف العود قدرة يانتهبرا ،فإذا مل كا هنبك
مبوع أيجد فهاب فع اب ارقدير مقبران ىمب ،فهكه الفع خم هقب هلل إبداىب يإحدااث ،يمكسهد ل عود ،يار ان
بكسواب إايع :مقبروتاب لقدرتاب يإرانتاب ما غري أ كه هنبك مناب أتثري أي مدن يف يجهنع سهو ههواب
اال لاب.

املسألة العاشرة :إميب ارق د :ذهوت اربت د ة إىل أ ما اىتقد أرهب الد ا تق هدا كه إميبواب

حهحب.
يأمب ا شبى ة فذهوها إىل ىدم حة إميب ارق د ،يقبلها :إ ما ش يط حة اإلميب أ ع ف
ه مسألة بدله قطعي ىق ي.
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املسألة احلادية عشرة :الثهاب يالعقبب ،فبربت د ة يا شبى ة تفقب يف القهل بعدم جهاز تعذ ب

ارطهع يإاثبة العب ي .أمب ا اخلالف بهنهمب فهه يف اردرك ،حهث ذهوت اربت د ة إىل أ اردرك
لذلل هه العق يالك ع.
أمب ا شبى ة فذهوها إىل أ اردرك لذلل هه الك ع .يقد ت تب ى ا ذلل أ اربت د ة منعها
جهاز تعذ ب ارطهع يإاثبة العب ي ،بهنمب أجبز ذلل ا شع ة(.)1
املسألة الثانية عشرة :ىصمة ا ووهبس ،حهث قبلت اربت د ة بعصمة ا ووهبس ما الكوبئ يالقوبئح

ينصه ب فهمب تع ل أبم الك ع يتو هغ ا حكبم يإرشبن ا مة.
ي ذهب اربت د ة أ ضب إىل أ ا ووهبس معصهمه ما الصغبئ  ،يأيجوها أتي ه مب أيهم يف
حقهم ى ههم السالم ما الكتبب يالسنة ممب اغرت باب بعض ما أجبز ى ههم الصغبئ  ،فب ووهبس منزهه
ىا الصغبئ يالكوبئ يما مجهع ارعب ي.
بهنمب ذهب ا شبى ة إىل أ ا ووهبس تصدر ىنهم الصغبئ قو النوهة إذا مل تكا نسهسة يلهس
هنبك نله ى ا منع ذلل ،سهاس أهب ذلل ىمدا أم سهها ،أمب بعد النوهة فإ ا ووهبس معصهمه ىا
تعمد ه مب خي بصدقهم حىت إذا هب ما الصغبئ (.)2

( )1أتي الت أه السنة.178 -169/1 :
( )2ار جع السببل.178 -169/1 :
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املبحث الثاين :املسائل اخلالفية بينهما لفظا

()1

أمب ارسبئ ارخت ف فههب لفرب فهي:
املسألة األوىل :السعبنة يالكقبية :ت و اربت د ة أ السعبنة يالكقبية تكهان يف احلبل ،يلهستب

أزلهت  ،يبذلل كه السعهد ىندهم هه ارؤما يف احلبل ،يله مبت ى ا الكف فقد اوق ب شقهب بعد
أ هب سعهدا ،يالكقي هه الكبف يف احلبل يله مبت ى ا اإلميب فقد اوق ب سعهدا.
أمب ىند ا شبى ة :فمفههم السعبنة ىندهم هه ارهت ى ا اإلميب  ،يذلل-دىتوبر تع ل ى م هللا
تعبىل -أزال بذلل ،يهذلل الكقبية ىندهم هي ارهت ى ا الكف  ،يبذلل كه السعهد ىندهم سعهدا
يف ا زل يالكقي شقهب يف ا زل ،يال تودل السعهد شقهب أي الكقي سعهدا.
املسألة الثانية :حكم بقبس ال سبلة بعد مهت ال س  :ىند اربت د ة أ ال س يا ووهبس ر ه

هذلل حىت بعد مههتم أي بصفتهم أووهبس يرسال.
يأمب ا شبى ة فريي أ ا ووهبس يال س بعد مههتم يف حكم ال سبلة ،يحكم الكيس قهم مقبم
أ اب .يبذلل تضح أ الف ق تفقب يف أ ارسألة يهي أ ال سبلة دقهة إىل اآل  ،لكا اخلالف
فهمب إذا هبوت ال سبلة دقهة حقهقة أم يف حكم ال سبلة.
املسألة الثالثة :اإلرانة ،يه تست زم ال ضب ياحملوة أم ال؟ فبربت د ة ثوته إرانة هللا تعبىل الكبم ة

فعبل العوبن ،أفعبل العوبن ما ن قاب تعبىل ،يالقهل بعدم إرانة هللا الكبم ة معنبع :ىدم قدرة هللا
ى ا أفعبىم ،فبلقهل دلقدرة ارط قة ياإلرانة ارط قة يالع م ارط ل الزم لتمبم فبت ا لهههة.
غري أ اربت د ة قهله  :إواب ال اوة يف فة اإلرانة ،يأ هذع اإلرانة ال تست زم ال ضب ياحملوة.
أمب ا شبى ة فريي أ اإلرانة هي ال ضب ياحملوة ،إذ احملوة هي اإلرانة ،يال ضب هذلل معنبع اإلرانة،
ياإلرانة تست زم ال ضب ياحملوة ،يهبذا تكه اإلرانة ياحملوة ياركهئة يال ضب ياالنتهبر ه هب مبعىن ياحد.
املسألة الرابعة :االستثنبس يف اإلميب  :ع ف اربت د ة اإلميب أبواب تصد ل دلق ب يإق ار دل سب .

ي ع فاب ا شع ة أبواب التصد ل دهلل تعبىل.

( )1اور  :اربت د ة يمهقفهم ما تهحهد ا مسبس يالصفبت لألفغبين 468/1 :يمب بعدهب.
87

فذهوت اربت د ة إىل منع ننهل االستثنبس يف اإلميب  ،فبرؤما ىندهم كه مؤمنب حقب يلهس
اربت د ة ي أ االستثنبس شل يف إميب ارؤما يش ائطاب اليت ال تقو
مؤمنب دركهئة ،يذلل
الكل.
بهنمب ذهب ا شبى ة إىل جهاز االستثنبس يف اإلميب  ،فهمكا ل مؤما أ قهل :أان مؤما إ شبس
هللا.
يبذلل ره أ ا اخلالف هه أ اربت د ة ال جيهزي االستثنبس يف اإلميب  ،بهنمب ا شع ة
جيهزي ذلل.
املسألة اخلامسة :إميب ارق د :فبربت د ة ذهوه إىل القهل بصحة إميب ارق د،

مع هذا

اإلميب تصد ل ،يالتصد ل هه أ اإلميب  ،يىندهم أ ضب صح االهتفبس دلتق هد يف العقبئد الد نهة؛
إال أ ارق د عد ىب هب برتهاب ل نر إذا هب قبنرا ى ا ذلل.
أمب ا شبى ة فإهنم قهله أبواب ال ُكتفا دلتق هد يف العقبئد الد نهة ،يلكا البد ما االىتقبن
اجلبزم النبشئ ىا نله ؛ اإلميب ما ارسبئ ا هلهة ،يهذع ق ه ة ميكا اإلحبطة هبب ،يتكفي فههب
ارع فة ى ا اإلمجبل ،يال كرتط ىندهم القدرة ى ا التعوري ىا ذلل .ي ذهوه إىل أ ارق د ىبص
برتهاب النر ياالستدالل ،يلكناب لهس مكهب أي هبف ا.
املسألة السادسة :الكسب :فبربت د ة ثوته ل عود قدرة يإرانة ىب أث يف الفع  ،يال أث ىب يف

اإلجيبب ياإلحداث ،يإمنب أث هب نصب ى ا ي ف الفع بكهواب طبىة أي معصهة ،يتتمث هذع القدرة
يف القصد ياالنتهبر ل فع  ،يهللا سوحبواب يتعبىل خي ل ل عود القدرة ى ا الفع  ،يتكه وتهجة الفع
ى هاب .يبذلل ثوت اربت د ة أ ل عود انتهبرا يف أفعبلاب ،يهذع ا فعبل هي اليت رتتب ى ههب اردح
يالذم يف الدوهب ،همب رتتب ى ههب الثهاب يالعقبب يف اآلن ة.
أمب ا شبى ة فهذهوه إىل أ قدرة العوبن اليت يقع هبب الفع غري خم هقة ،يأ أم هب أب د هم،
يى ههب مدار تك هفهم ،ياإلرانة ىند ا شبى ة هي اإلرانة اجلزئهة ،أمب اإلرانة الك هة ىندهم فهي خم هقة
هلل تعبىل.
منع ٌم ى هاب أم ال؟ و اربت د ة أ الكبف منعم ى هاب ،لكا هذا اإلوعبم
املسألة السابعة :الكبف َ

إمنب يقع يف الدوهب فقط.
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ي و ا شبى ة أ الكبف مل نعم ى هاب ال يف الد ا يال يف الدوهب يال يف اآلن ة(.)1

( )1أتي الت أه السنة ،169-160/1 :ياور ارنه السهبل الدافع رب وكأ ما نالف ب ا شع ي ياربت د ة ما اإلشكبل
لعود احلبفظ با ى ي اربلكي الصعهدي ا زه ي.
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اخلامتة
خالصة املسائل العقدية اليت خالف فيها املاتريدية السلف
يبعد هذع الدراسة ارختص ة؛ فإ أهم ارسبئ اليت نبلفت فههب اربت د ة ىقهدة الس ف مب ي:
 -1نالف اربت د ة يف مفههم التهحهد ،إذ هه ىندهم مبعىن أ هللا ياحد يف ذاتاب ال قسهم لاب
يال جزس لاب ،ياحد يف فبتاب ال شوهاب لاب ،يياحد يف أفعبلاب ال ش ل لاب.
 -2اىتمدت اربت د ة يف إثوبت يجهن هللا تعبىل ى ا نله حديث ا ى اض يا جسبم.
اَّللُ لََف َس َد َات
 -3ستدل اربت د ة ى ا يحداوهة هللا تعبىل بقهلاب ىز يج  ﴿ :لَ ْه َهب َ فِّ ِّهه َمب ِّآىَةٌ إِّاال ا
ب الْع ِّش ى امب ِّ
فَسْوحب َ اِّ ِّ
ص ُفه َ ﴾ [ا ووهبس ]22:يهه مب سما بدله التمبوع ،يقد نطأهم
ُ َ
اَّلل َر َ ْ َ َ
الس ف يف هذا ارفههم ،مع إق ار الس ف أب نله التمبوع حهح يف ناللتاب ى ا امتنبع دير العبمل
ىا إى  ،لكا لهس هذا هه ارقصهن ما اآل ة الك مية.
 -4تثوت اربت د ة مجهع ا مسبس احلسىن لداللة السمع ى ههب ،إال أهنم غ ها يف اإلثوبت يمدلهل
ا مسبس لعدم تف قهم ب مب جبس يف دب التسمهة يب مب جبس يف دب اإلنوبر ىا هللا ،فمدلهل
االسم ىندهم هه الذات يهذا نبص يف اسم "هللا" فقط ،يأمب مب ىداع فمدلهلاب ؤنذ ىندهم ما
الصفبت اليت أثوتههب ف م قفها ى ا مب ثوت دلسمع فقط.
 -5يقف اربت د ه يف دب الصفبت ى ا إثوبت بعض الصفبت ني غريهب ،فأثوتها ما
الصفبت :القدرة ،الع م ،احلهبة ،اإلرانة ،السمع ،الوص  ،الكالم ،التكه ا ،يذلل لداللة العق ى ههب
ىندهم.
 -6وفت اربت د ة مجهع الصفبت اخلرب ة الثببتة دلكتبب يالسنة ،يف إثوبهتب  -بزىمهم -
خمبلفة ل عق الذي و يف إثوبهتب مب دىه إىل ي ف هللا تعبىل دلتكوهاب يالتجسهم.
 -7وفت اربت د ة الصفبت االنتهبر ة هلل تعبىل اليت هي فبت الفع الالزمة هلل تعبىل ،هنب
هذلل تؤني إىل التكوهاب يالتجسهم.
 -8ذهوت اربت د ة إىل أ هالم هللا تعبىل معىن ياحد قدمي أزيل ،لهس لاب تع ل مبكهئة هللا تعبىل
يقدرتاب ،يأواب لهس حب ف يال هت ،ب هه هالم وفسي ال سمع ،ب ارسمهع مناب إمنب هه ىوبرة ىناب.
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 -9حص ت اربت د ة الدله ى ا دق ا ووهبس يف ظههر ارعجزات ى ا أ د هم ،هنب تفهد
الع م الهقهين يحدهب بزىمهم.
 -10ت و اربت د ة أ ه ارسبئ ارتع قة دلههم اآلن ال تع م إال دلسمع ،يالس ف خيبلفههنم
يف هذا ،ي قهله  :إ ت ل ارسبئ ى مت دلسمع ينل ى ههب العق أ ضب.
 -11أثوت اربت د ه رؤ ة هللا تعبىل ،يلكنهم وفها اجلهة يارقبب ة ،ييف قهىم تنبقض ياضط اب
يف مفههمهم ل ؤ ة ،ؤني إىل إثوبت مب ال ميكا رؤ تاب ،يإىل وفي جهة الع ه ارط ل الثببت هلل تعبىل.
 -12اىترب الس ف مب ذهوت إلهاب اربت د ة يف ن ل أفعبل العوبن اىتقبنا نبطئب رب فهاب ما إثوبت
إرانة ل عوبن مستق ة ىا مكهئة هللا تعبىل ،يأ ن ل هللا فعبىم إمنب هه توع إلرانهتم غري ارخ هقة،
يالس ف عتقدي أ هلل تعبىل يحدع اركهئة يأ ل عوبن مكهئة ال خت ج ىا مكهئة هللا تعبىل.
 -13ذهوت اربت د ة إىل أ اإلميب هه التصد ل دلق ب فقط ،يقبل بعضهم :إواب التصد ل
دلق ب ياإلق ار دل سب  ،يمنعها زاينتاب يوقصبواب ،يح مها االستثنبس فهاب ،يمنعها التف ل ب مفههم اإلميب
ياإلسالم.
 -14ت و اربت د ة أ الفبسل مؤما هبم اإلميب .
أسأل هللا ىز يج أ نب احلل حقب ي زقنب اتوبىاب ،يأ
يهللا أى م ي ا هللا يس م ى ا ووهنب امد يى ا آلاب ي حواب يس م
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نب الوبط دطال ي زقنب اجتبباب،

فهرس املراجع
 -1إحتبف السبنة ارتق بك ح إحهبس ى هم الد ا ،ل زبهدي ،طوعة نار الفك  ،برييت.
 -2إرشبن العق الس هم إىل مزااي الق ا الك مي يب السعهن  :ط ،1نار احهبس الرتاث الع يب،
برييت.
 -3إشبرات ار ام ما ىوبرات اإلمبم لكمبل الد ا أمحد الوهبضي احلنفي ،ت :هسف ىود
ال زاق ،ط ،1احل يب ،القبه ة.
 -4أ هل الد ا يب الهس الوزنيي ،حتقهل ن :هبوزبهرتلنس ،طوعة :ىهسا الوبيب احل يب
القبه ة .1383
 -5أ هل الد ا ،ىود القبه الوغداني ،نار الكتب الع مهة ،برييت.1401 ،
 -6أىالم ارهقع  ،ابا القهم ،مكتوة الك هبت ا زه ة ،القبه ة.1388 ،
 -7إمبم أه السنة ياجلمبىة ،أبه منصهر اربت دي يآراؤع الكالمهة ،ط ،1مكتوة يهوة،
القبه ة.
 -8ا وسبب ل سمعبين ،اركتوة الع مهة ،برييت.
 -9اإلوصبف ل وبقالين ،حتقهل :امد زاهد الكهث ي ،ط ،2مؤسسة اخلبجني ،القبه ة.
الوح ال ائل ش ح هنز الدقبئل البا جنهم ارص ي.
-10
حب الكالم يب ارع النسفي ،مطوعة الك ني ،القبه ة1911 ،م.
-11
بهب ت وهس اجلهمهة لكهخ اإلسالم ابا تهمهة ،ط ،1مطوعة احلكهمة ،مكة.
-12
اتر خ ارذاهب اإلسالمهة حملمد أبه زه ة ،نار الفك الع يب ،القبه ة.
-13
أتي الت أه السنة يب منصهر اربت دي ،ت :ن .إب اههم ىهض يالسهد
-14
ىهض  ،اجمل س ا ى ا ل كؤي اإلسالمهة ،القبه ة.
توص ة ا نلة يب ارع النسفي ،حتقهل :أيت.
-15
التوصري يف الد ا يب اررف اإلسف ا هين ،ط ،1ت :ىزت العطبر ،القبه ة.
-16
التح يف أ هل الفقاب البا اىمبم ،طوعة احل يب ،القبه ة.1351 ،
-17
التدم ة البا تهمهة ،ت :امد با ىهنة السعهي ،ط ،1نار العوهكب  ،ال ايض.
-18
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التع فبت ل ج جبين ،حتقهل :إب اههم ا بهبري ،ط ،1نار الكتبب الع يب،

-19
برييت.
تع هم ارتع م ط ق التع م ،ب هب الد ا الزروهجي ،ت :م يا قوبين ،ط،1
-20
اركتب اإلسالمي.
تفسري النسفي ،طوعة احل يب ،القبه ة.
-21
التمههد يف أ هل الد ا يب ارع النسفي ،ت :ىود احلي قببه  ،نار الثقبفة
-22
ل نك يالتهز ع ،القبه ة .
التمههد ل وبقالين ،ت :مكبرثي ،اركتوة الك قهة ،برييت.
-23
تهسري التح مري دنشبع ،طوعة احل يب ،القبه ة.
-24
جبمع ارته يف حل أوهاع الصفبت اإلىهة يالعقبئد اربت د ة ،أمحد ضهبس الد ا
-25
با مصطفا ،ط ،1نار الطوبىة العبم ة ،اآلستبوة.
حبشهة العصبم ى ا ش ح العقبئد النسفهة ،ط ،1نار الطوبىة العبم  ،اآلستبوة.
-26
احلكمة يالتع ه يف أفعبل هللا تعبىل حملمد با ربهع با هبني اردن ي ،ط،1
-27
مكتوة لهنة ،نمنههر ،مص .
احلهاشي الوههة ى ا العقبئد النسفهة ،مطوعة ه نستب الع مهة ،القبه ة،
-28
.1329
نرس تعبرض العق يالنق لكهخ اإلسالم ابا تهمهة ،ت :امد رشبن سبمل،
-29
ط ،1جبمعة اإلمبم امد با سعهن.
رسبلة يف إثوبت االستهاس يالفهقهة يمسألة احل ف يالصهت يف الق آ ل جه ين،
-30
مطوهىة ضما جممهىة ال سبئ ارنري ة.
ريح ارعبين يف تفسري الق آ العرهم يالسوع ارثبين حملمهن ا لهسي ،نار إحهبس
-31
الرتاث الع يب ،برييت.
ال يضة الوههة فهمب ب ا شبى ة ياربت د ة ،احلسا با ىود احملسا أبه ىذبة،
-32
ط ،1نائ ة ارعبرف النربمهة ،حهدر آدن ،الدها ،اىند.
سالم ا حكم ى ا سهان ا ىرم ،إب اههم ح مي با حس الهايف ،ط،1
-33
اآلستبوة.
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فهبوهة لكهخ اإلسالم ابا تهمهة ،تقدمي حسن خم هف ،نار الكتب

شح ا
-34
احلد ثة ،القبه ة.
ش ح ا هل اخلمسة ل قبضي ىود اجلوبر اىمذاين ،ت :ىود الك مي ىثمب ،
-35
ط ،1مكتوة يهوة ،مص .
ش ح العقبئد النسفهة ،سعد الد ا التفتبزاين ،طوعة اسطنوهل.
-36
ش ح العقهدة الطحبي ة البا أيب العز احلنفي ،ت :ىود هللا الرتهي ،يشعهب
-37
ا رانؤيط ،مؤسسة ال سبلة.
ش ح الفقاب ا هرب ،رال ى ي القبري ،ط ،1احل يب ،القبه ة.
-38
ش ح ارقب د يف ى م الكالم ،سعد الد ا التفتبزاين ،نائ ة ارعبرف النعمبوهة،
-39
الههر ،دهستب .
ش ح ارنبر يب الربهبت النسفي يحهاشهاب ما ى م ا هل ،لعود ال طهف
-40
ار ل ،نار سعبنات ،اسطنوهل.
ش ح ارهاقف ل ج جبين ،مطوعة السعبنة ،القبه ة.
-41
ش ح هتبب التهحهد ما حهح الوخبري ل كهخ ىود هللا الغنهمب  ،ط.1
-42
شفبس الع ه  ،البا القهم ،ط ،1ارطوعة احلسهنهة ارص ة ،القبه ة.
-43
حهح الوخبري ارطوهع مع فتح الوبري ،ارطوعة الس فهة ،القبه ة.
-44
ضهس ارعبيل ش ح بدس ا مبيل رال ى ي القبري ،ط ،1ارطوعة العبم ة ،استنوهل.
-45
طوقبت الكبفعهة الكربو لتبج الد ا السوكي ،ت :امهن الطنبحي ،يىود
-46
الفتبح احل ه ،طوعة احل يب ،القبه ة.
ىداس اربت د ة ل عقهدة الس فهة يمهقفهم ما ا مسبس يالصفبت ل كمس الس في
-47
ا فغبين.
ىقهدة اإلسالم ياإلمبم اربت دي ،ن .امد أ هب ى ي ،ط ،1ارؤسسة
-48
اإلسالمهة ،بنجالن ش.
ىمدة القبري ش ح حهح الوخبري ،لودر الد ا العهين ،ط ،1احل يب ،القبه ة.
-49
فتح الغفبر بك ح ارنبر البا جنهم احلنفي ،ط ،1احل يب ،القبه ة.
-50
الف ق ب الف ق لعود القبه الوغداني ،ت :امد اي الد ا ،نار ارع فة.
-51
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ف ق معب ة لغبلب ىهاجي ،مكتوة لهنة.
-52
الفهائد الوههة يف ت اجم احلنفهة ،امد ىود احلي ال كنهي ،ط ،1مطوعة
-53
السعبنة ،القبه ة.
فهض الوبري ى ا حهح الوخبري وهار شبع الككمريي الد هبندي ،نار
-54
ارع فة ،برييت.
القضبس يالقدر يف ضهس الكتبب يالسنة ل كهخ ىود ال محا احملمهن ،ط ،1نار
-55
طهوة ،ال ايض.
هتبب التهحهد يب منصهر اربت دي ،ت :فتح هللا ن هف ،ارك ق ،برييت.
-56
ال مع يف ال ن ى ا أه الز غ يالودع يب احلسا ا شع ي ،ت :محهن غ ابة،
-57
جممع الوحهث اإلسالمهة ،القبه ة.
ال معة يف حتقهل موبحث الهجهن ياحلديث يالقدرة يأفعبل العوبن إلب اههم احل يب،
-58
ط ،1النبش ىزت العطبر ،القبه ة.
اربت د ة نراسة يتقهميب محد با ىهض با نان ال ههيب احل يب ،ط ،2نار
-59
الصمهعي ،ال ايض.
ارو يف ش ح ألفبظ احلكمبس يارتك م لآلمدي ،ت :ىود ا مري ا ىسم،
-60
ط ،1نار ارنبه  ،برييت.
جممهع الفتبيو لكهخ اإلسالم ابا تهمة ،مجع يت تهب :ىود ال محا با قبسم،
-61
ط.1
اص أفكبر ارتقدم يارتأن ا لفخ الد ا ال ازي ،نار الكتبب الع يب،
-62
برييت.
مدارج السبلك البا القهم ،ت :امد حبمد الفقي ،مطوعة السنة احملمد ة،
-63
القبه ة.
مدارك التنز يحقبئل التأي حلبفظ الد ا النسفي ،نار الكتبب الع يب،
-64
برييت.
ار اهكهة البا تهمهة ،ت :ان ال شهد يرضب با وعسب  ،نار طهوة.
-65
ارسبم ة ش ح ارسب ة ل كمبل با أيب ش ف ،ط ،1بهالق.
-66
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ارسب ة البا اىمبم مع ش حهب لقبسم با قط هبغب ،ت :امد اي الد ا،
-67
مطوعة السعبنة ،القبه ة.
ارستصفا يب حبمد الغزايل ،ط ،1بهالق.
-68
ارطبلب العبلهة ل ازي ،ت :أمحد حجبزي السقب ،ط ،1نار الكتبب الع يب،
-69
برييت.
معبرج القوهل ل كهخ حبفظ احلكمي ،طوعة مجبىة إحهبس الرتاث ،مص .
-70
يب احلسا ا شع ي ،ط ،3تصحهح
مقبالت اإلسالمه يانتالف ارص
-71
ر رت .
ار يالنح ل كه ستبين ،ط ،1مؤسسة ان ل ثقبفة ،برييت.
-72
منهبج السنة لكهخ اإلسالم ابا تهمهة ،ت :امد رشبن سبمل ،ط ،1جبمعة
-73
اإلمبم امد با سعهن.
ارنه السهبل الدافع رب وكأ ما نالف ب ا شع ي ياربت د ة ما اإلشكبل
-74
لعود احلبفظ با ى ي اربلكي الصعهدي ا زه ي.
ارهسهىة ارهس ة يف ا ناي يارذاهب ارعب ة ،الندية العبرهة ل كوبب
-75
اإلسالمي ،ط.2
مهقف ابا تهمهة ما ا شبى ة ل كهخ ىود ال محا احملمهن ،ط ،1نار ال شد،
-76
ال ايض.
مهزا االىتدال ل حبفظ الذهيب ،ت :ى ي الوجبيي ،طوعة احل يب ،القبه ة.
-77
النبفع الكوري مقدمة اجلبمع الصغري يب احلسنبت ال كنهي ،ضما جممهىة
-78
ال سبئ الست ،ط.1
النرباس لعودالعز ز اىندي الف هبري ،طوعة بكبير ،دهستب .
-79
النوهات لكهخ اإلسالم ابا تهمهة ،نار الكتب الع مهة ،برييت.
-80
وك الطهالع ل م ىكي ،مكتوة الع هم العص ة ،مص .
-81
ورم الف ائد يمجع الفهائد ،ىود ال حهم ى ي شهخ زانع ،ارطوعة ا نبهة ،القبه ة.
-82
النهر الالمع يالربهب السبطع يف ش ح ىقبئد أه السنة ياجلمبىة ،رنكه ب س
-83
با نق ج النب ي .
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