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 تحليلية دراسة الفارسي عند القرآنية القراءات بتوجيه الكالمي الفكر صلة
 الحجة لكتابه

 عبدالرؤف محمود عبدالرؤف دمحم
قدم العقيجة والفلدفة ، كلية أصهل الجين والجعهة اإلسالمية ،جامعة األزىخ  

 .،طنطا ، مرخ
  azhar.edu.eg27.abdelraoufmahmoud@ :البخيج اإللكتخوني

 :ملخص 
ييجف ىحا البحث الى تهضيح المحىب االعتقادي ألبي علي الفارسي النحهي 
الذييخ ، مع بيان الطخيقة التي استخجميا لنرخة ىحا المحىب من خالل تهجيو 

وقج تناول البحث المدائل التي استخجم فييا الفارسي تهجيو  .القخاءات القخآنية 
لتحليلي لبيان المدائل التي أثارىا القخاءات وتعليليا وتخجيحيا ، مدتخجما المنيج ا

مدتخشجا بأقهال  .الفارسي ، ثم استخجام المنيج النقجي ألقهال الفارسي وتعليالتو 
واشتمل البحث على  .أئمة أىل الدنة وأدلتيم في الخد على ما ذىب إليو الفارسي 

 التعخيف بالفارسي ، :وىي على التختيب التالي  :مقجمة وأربعة مباحث وخاتمة 
وبيان محهبو ، مدائل األسماء والرفات ، أفعال العباد ، الهعج والهعيج، ثم 

وقج تهصلت في خاتمة ىحا البحث الى أن  .الخاتمة وفييا أىم نتائج البحث 
الفارسي ينتمي لمحىب المعتدلة في االعتقاد ، وأنو عمل على نرخة ىحا المحىب 

وأوصي  .يل القخاءات القخآنية واالستجالل ألصهلو الخمدة من خالل  تهجيو وتعل
بمديج من الجراسة حهل ىحه الذخريات التي ليا أثخ كبيخ في اللغة والفقو لبيان 

 .محاىبيم واإلشارة لما في كتبيم من تأثخىم بيحه المحاىب 
الفارسي ، المعتدلة ، تهجيو القخاءات ، كتاب الحجة ،  : الكلمات المفتاحية

 .علل القخاءات 
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The link of speech thought to the guidance of qur'anic 
readings by the Persian analytical study of his book Al-

Hajjah 
Abdul Raouf Mahmoud Abdul Raouf Mohammed 
Department of Doctrine and Philosophy, Faculty of Islamic 
Origins and Da'wa, Al-Azhar University, Tanta, Egypt. 
E-mail: abdelraoufmahmoud.27@azhar.edu.eg 
Abstract: 
This research aims to clarify the belief doctrine of Abu Ali, the 
famous Grammatical Persian, while explaining the method he 
used to support this doctrine by directing qur'anic readings. 
The research dealt with the issues in which the Persian used 
the direction, explanation and weighting of the readings, using 
the analytical approach to illustrate the issues raised by the 
Persian, and then using the critical approach of persian sayings 
and explanations. Guided by the words of the Imams of the 
Sunnah and their evidence in response to what the Persian 
went to.The research was based on an introduction, four 
investigations and a conclusion:The first topic is the 
introduction of Persian and the statement of its doctrine.The 
second topic: issues of names and qualities.The third topic: the 
actions of the servants.The fourth topic: promise and 
promise.Then the conclusion and the most important results of 
the research.At the end of this research, I concluded that al-
Farsi belonged to the Mu'tazila doctrine in belief, and that he 
worked to support this doctrine and infer its five origins by 
guiding and explaining the Qur'anic readings.I recommend 
further study of these figures, which have a great impact on 
language and jurisprudence, to indicate their doctrines and to 
indicate their influence on these doctrines in their books. 
Keywords: Persian, Mu'tazila, Guiding Readings, Book of 
Argument, Ills of Readings. 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيء قدير . والصالة  هلل رب العا١تُت ،اٟتمد 

 والسالـ على أشرؼ خلق هللا أٚتعُت سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
 وبعد ....

ولقد فإف اللغة العربية ىي لغة القرآف الكرمي ، فالقرآف نزؿ بلساف عريب مبُت ، 
حكاـ تتعلق ابلدين اإلسالمي من علماء على مر العصور يف استنباط أاجتهد ال

وكاف من أىم شروطهم أف يكوف االجتهاد والنظر يف القرآف الكرمي عقيدة وشريعة ، 
 آايت القرآف وفق ضوابط اللغة العربية.

وقراءاتو الكالـ ينظروف يف آايت القرآف  علماءومن ىذا ا١تنطلق ابتدأ الفقهاء و 
يراه   ايآية من ا١تعا ي ا١تستنبطة لغة ما النظرة لغوية أتييدا ١تذاىبهم ، فهذا يرى يف

 ايآخر ، فتأصلت من ىذه اٞتهة عالقة الفكر ابللغة والنقل .
نصيب يف ىذا االختالؼ من حيث توجيو القراءة وكاف لتعدد القراءات القرآنية 

، حيث قاـ علماء اللغة القراء يوجهوف القراءات ويعللوهنا تعليال لغواي وتعليلها 
مع ما أقره العرب يف لغتهم ، بل كاف ىذا معيارا لقبوؿ القراءة عند بعضهم يتماشى 

، مث تطور األمر عند علماء اللغة حيث اجتهدوا يف أتييد مذاىبهم اللغوية ، 
 والفقهية ، والكالمية مستخدمُت القراءات القرآنية ، وموجهُت ٢تا حسب مذىبهم .

غة الكبار ، وىو أبو علي الفارسي ، وقد برز يف ىذا ا١تيداف فارس من فرساف الل
ءات ( ، ٖتدث االذي ألف كتااب متخصصا يف ىذا الشأف ٝتاه ) اٟتجة يف علل القر 

 فيو عن اختالؼ القراء وعلل اختالفهم من حيث اللغة .
لكنو ويف مواطن متعددة من كتابو اٟتجة استخدـ ىذه التوجيهات ٠تدمة مذىبو 

القراءات ، وأوؿ بعضها ، ورجح بعضا منها  االعتقادي ، حيث أيد إنكار بعض
 على مذىبو اللغوي أتييدا ١تذىبو االعتقادي والكالمي .
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وبياف مافيو من مسائل كالمية فكاف ىذا البحث دراسة ٖتليلية لكتابو ) اٟتجة ( 
 متعلقة بتوجيو الفارسي للقراءات القرآنية .
 وقد قسمت البحث لعدد من ا١تسائل :

 التعريف ابلفارسي ، وبياف مذىبو .ا١تبحث األوؿ : 
 ا١تبحث الثا ي : مسائل األٝتاء والصفات .

 : أفعاؿ العباد .ثالث ا١تبحث ال
 : الوعد والوعيد . لرابعا١تبحث ا

وقد اتبعت يف ىذا البحث " ا١تنهج التحليلي النقدي " حيث قمت بتحليل ايآراء 
، وبياف مدى أتثره ٔتذىب الكالمية اليت ذكرىا الفارسي عند توجيهو للقراءات 

، مث نقدىا حسب منهج أىل السنة ا١تعتزلة . موضحا رأيو يف ا١تسألة ٤تل البحث 
واٞتماعة ، فليس الغرض يف البحث بياف رأي الفارسي فقط ، بل البد من عرض 

  . صحة توجيهاتو من عدمهاآرائو على أىل السنة للوقوؼ على 
 القبوؿ أسأؿ هللا تعاىل التيسَت والتوفيق و 
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 ا١تبحث األوؿ : التعريف أبيب علي الفارسي 
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 التعريف بأبي علي الفارسيأوال :
، اٟتسن بن أٛتد بن عبدالغفار بن سليماف بن أابف أبو علي الفارسي الفّسوي 

 كتاب عنو وأخذ ىػ ( ،ٖٔٔ)  الزجاج إسحاؽ أيب على النحو قرأ العالمة اإلماـ
 الدولة عضد وصحب رائستو إليو وانتهت النحو يف وبرع ىػ ( ٓٛٔ)  سيبويو

 . (1)  إليو وأحسن فعظمو
 من كثَت يف وٕتوؿ ،ػ ى ٖٚٓ سنة بغداد ودخل( فارس أعماؿ من) فسا يف ولد

 إىل وعاد،  الدولة سيف عند مدة فأقاـ ،ػ ى ٖٔٗ سنة حلب دـقو ،  البلداف

 .(3)  النحو فعلمو عنده، وتقدـ ،(2) بويو ابن الدولة عضد فصحب فارس،
 ىػ ( ،ٕٙٛ)  ا١تربد فوؽ ىو تالمذتو من قـو قاؿ حىت النحو يف منزلتو وعلت
 ايآفاؽ يف ذكره واشتهر مثلها إىل يسبق مل حسنة عجيبة كتبا وصنف منو وأعلم
 الشَتازي عيسى بن وعلي ىػ ( ،ٕٜٖ)  جٍت بن عثماف مثل حذاؽ غلماف لو وبرع

                                                 

 دمحم : ٖتقيق.  ٖٔص  واللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة:  الفَتوزأابدي يعقوب بن دمحم (ٔ)
  ىػ . ٚٔٗٔ.  ٔ. الكويت . ط  اإلسالمي الًتاث إحياء ٚتعية.  ا١تصري

 مهيبا، شجاعا بطال كاف ، وفارس العراؽ صاحب ، فناخسرو  شجاع أبو  الدولة عضد (ٕ)
"  التكملة"  و"  االيضاح"  كتايب الفارسي، علي أبو صنف ولو .الوطأة شديد عا١تا، أديبا ٨تواي،
 عليو وبٌت علي، االماـ قرب أنو زعم قربا ابلنجف أظهر جلدا شيعيا كاف.  الشعراء فحوؿ ومدحو
اإلماـ ىػ . انظر : ٕٖٚ. تويف سنة  واالعتزاؿ عاشوراء، ومأًب الرفض، شعار وأقاـ ا١تشهد،

 شعيب أحاديثو خرجبتصرؼ .  ٕٕ٘ -ٜٕٗص  ٙٔالذىيب : سَت أعالـ النبالء جػ 
 ػى ٖٔٗٔ ٜلبناف . ط  –. مؤسسة الرسالة .بَتوت  البوشِت كـرأ اٞتزء ىذا حقق، و االرنؤوط

 .  ـ ٖٜٜٔ -
ـ ٜٓٛٔ ٘لبناف . ط –. بَتوت  للماليُت العلم دار.  ٜٚٔص  ٕجػ  الزركلي : األعالـ  (ٖ)
. 
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 ، الدولة عضد عند وتقدـ عليهم ونفق ا١تلوؾ وخدـ وغَتمها ىػ ( ، ٕٓٗالربعي ) 

 .(1)  النحو يف الفسوي النحوي علي أيب غالـ أان يقوؿ الذي كاف

 مؤلفاته :
 منا١تؤلفات يف القراءات والنحو والتفسَت واللغة ، و صنف الفارسي العديد من 

. ا١تعا ي من الزجاج أغفلو فيما اإلغفاؿ. ا١تعا ي أبيات. عراباإل أبيات تصانيفو
. سيبويو كتاب على تعليقو. النحو يف التذكرة. النحو يف اإليضاح. الشعري اإليضاح
. النحو يف تكملة. ( الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها اي : ) تعاىل قولو تفسَت
. ٣تلدات ست يف شعره ديواف. تاءاالقر  يف ٣تاىد البن السبعة شرح يف اٟتجة
.  الًتٚتة كتاب. التفسَت يف اٞتبائي علي أيب لكالـ التتبع كتاب. النحو يف العوامل
 ا١تسائل.  البغدادايت ا١تسائل.  البصرية ا١تسائل.  وا١تمدود ا١تقصور كتاب

 ا١تسائل.  العسكرية ا١تسائل.  الشَتازايت ا١تسائل.  الدمشقية ا١تسائل.  اٟتلبيات
 ا١تسائل.  ا١تصلحة ا١تسائل.  ا١تشكلة ا١تسائل.  الكرميات ا١تسائل.  القصرايت

 .(2)  ذلك وغَت ا١تنثورة
وكتابو اٟتجة يف علل القراءات موطن البحث اتبع فيو الفارسي منهج العرض 
والتحليل والًتجيح ، فعرض للقراءات القرآنية ا١تراد توجيهها ، ومل يكن عرضو 

د فيسر ،  عنو فقطتكلم بل اختار منها ما سي يف كل ايآايت ، لكامل القراءات
القراءات يف ايآية ا١تراد ترجيح القراءة فيها سواء كانت يف السبعة أو يف العشرة أو 

، مث يقـو بتعليل القراءة من حيث اللغة ذاكرا  حىت يف القراءات ايآحاد والتفسَتية 
                                                 

بتصرؼ يسَت. دار الكتب العلمية .  ٕ٘ٚص  ٚا٠تطيب البغدادي : اتريخ بغداد ج  (ٔ)
 .  ٖٓٛص  ٙٔلبناف . بدوف اتريخ . وانظر : سَت أعالـ النبالء جػ  –بَتوت 

ص  ٔجػ  ا١تصنفُت وآاثر ا١تؤلفُت أٝتاء العارفُت ىدية:  البغدادي البااب ي دمحم بن إٝتاعيل (ٕ)
 . بدوف اتريخ . لبناف – بَتوت العريب الًتاث إحياء دار.  ٕٕٚ
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كل ايآراء والتوجيهات اللغوية للقراءة ، مث يف النهاية يقـو ابلًتجيح بُت القراءات 
ختلفة بناء على ا١تعٌت أو اللغة ، ويف أحياف كثَتة يرجح القراءة بناء على مذىبو ا١ت

 اللغوي والعقدي ، وسوؼ يظهر ذلك جليا إف شاء هللا تعاىل يف ثنااي البحث .

 تاريخه ومذهبه :
سبقت اإلشارة إىل اتصاؿ الفارسي بعضد الدولة ، وقربو الشديد منو ، وكاف عضد 

لذين كاف ٢تم سلطاف فارس ولة البويهيُت يف العصر العباسي ، واالدولة أحد أركاف د

  .(1)، واشتهر عنهم انتماؤىم للشيعة الزيدية ، وميلهم إىل مذىب االعتزاؿوالعراؽ

، (2)الػذىيب اف االعتزاؿ من قبل الكثػَت مػن ا١تػؤرخُت ، كاٟتػإىل الفارسي  نسب ولقد

 واإلماـ السيوطي 
 واإلماـ الزركشي ،  (4)وا٠تطيب البغدادي  ،  (3)

 ، وغَتىم . (5)
١تذىب الدولة اليت  أتذىبهم ، مناصر  افهل كاف الفارسي معتزليا ابلفعل ، أـ معجب

 عاش فيها ؟

                                                 

ىػ ٚٓٗٔ. الدار اٞتامعية  ٜٚانظر : د / حسن منيمنة : اتريخ الدولة البويهية . ص  (ٔ)
 ـ . ٜٚٛٔ

ص  ٕ. وانظر لو أيضا : العرب يف خرب من غرب : جػ  ٖٓٛص  ٙٔسَت أعالـ النبالء جػ  (ٕ)
 .لبناف – بَتوت. العلمية الكتب دار.  زغلوؿ بسيو ي بن السعيد دمحم ىاجر أبو. ٖتقيق :  ٜٗٔ

 دمحم:  ٖتقيق.  ٜٙٗص  ٔ. جػ  والنحاة اللغويُت طبقات يف الوعاة بغيةاإلماـ السيوطي :  (ٖ)
 . لبناف . العصرية ا١تكتبة.  إبراىيم الفضل أبو
 . ٕ٘ٚص  ٚاتريخ بغداد جػ  (ٗ)
 إبراىيم الفضل أبو دمحم. ٖتقيق :  ٜٖٗص  ٔاإلماـ الزركشي : الربىاف يف علـو القرآف جػ  (٘)
 . ـ ٜٚ٘ٔ - ىػ ٖٙٚٔ ٔه . ط وشركا اٟتليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار، 
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كالـ الفارسي نفسو ،   النظر يف بداية : يتم ٖتديد اإلجابة عن ىذا السؤاؿ من
 يف ثنااي ىذا البحث . –ٔتشيئة هللا تعاىل  –ابإلضافة ١تا سيتم تقريره 

وابلنظر ا١تبدئي يف كتاب اٟتجة للفارسي موطن ىذا البحث ، نلمح أمرا مهما يف 
، ومن ىذه استخداـ الفارسي ١تصطلحات ال يستخدمها إال ا١تعتزلة أنفسهم 

 ا١تصطلحات :
 أهل التوحيد والعدل . -1

ىم ؛ ألهنم يطلقو ا١تعتزلة على أنفسهم ، ويروف أنو خاص هبم وحدىذا ا١تصطلح 
وليس يستحق ىذا الوصف واالسم عندىم إال من اعتقد  أىل العدؿ والتوحيد .

، واليت من ٚتلتها وأساسها أصل التوحيد وأصل العدؿ ، (1)أبصو٢تم ا٠تمسة 
حيث إف من مل يعتقد هبذين األصلُت فهو عند ا١تعتزلة خارج عن دائرة اإلسالـ ، 

                                                 

يؤمن ا١تعتزلة أبصوؿ ٜتسة ، وىي التوحيد ، والعدؿ ، والوعد والوعيد ، وا١تنزلة بُت  (ٔ)
 ا١تنزلتُت ، واألمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر : 

 ويعنوف ابلتوحيد : أف تعلم أف هللا عز وجل واحد ال اث ي لو يف األزؿ ، وتفرد بذلك .
 قبيح ، وأف أفعالو كلها حسنة .والعدؿ يعٍت : العلم بتنزيو هللا عز وجل عن كل 

والوعد والوعيد : العلم أبف كل ما وعد بو هللا تعاىل من الثواب ١تن أطاعو ، وتوعده ابلعقاب ١تن 
  عصاه ، فسيفعلو ال ٤تالة ؛ ألنو اليبدؿ القوؿ لديو .

، ليس وأما ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت : فهي أف تعلم اف من قتل أو زىن أو ارتكب كبَتة فهو فاسق 
ٔتؤمن ، وال حكمو حكم ا١تؤمن يف التعظيم وا١تدح ؛ ألنو يلعن ويتربأ منو ، وليس بكافر ، وال 

 .حكمو حكم الكافر ، فلو منزلة بُت ا١تنزلتُت
وأخَتا : األمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر :ففيو تفاصيل ، فاألمر اب١تعروؼ على ضربُت : 

ا ضيعها ا١ترء ، وايآخر انفلة ، وىو األمر ابلنوافل إذا أحدمها واجب ، وىو األمر ابلفرائض إذ
تركها ا١ترء ، فأما النهي عن ا١تنكر فكلو واجب ؛ ألف ا١تنكر كلو قبيح . انظر القاضي عبداٞتبار 

. بتصرؼ . ٖتقيق : د / فيصل بدير عوف . مطبوعات  ٔٚ – ٚٙ: األصوؿ ا٠تمسة ص 
 ـ . ٜٜٛٔ. ٔجامعة الكويت ط 
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وا١تسلموف ىم أىل التوحيد والعدؿ ، أو  فاإلسالـ عندىم ىو التوحيد والعدؿ ،

 . (1)اختصارا أىل العدؿ
فمرة وقد أكثر الفارسي من استخداـ ىذا ا١تصطلح كاستخداـ ا١تعتزلة لو ٘تاما ، 

أال على التوحيد والعدؿ ، فيقوؿ : ) جيعل اإلسالـ ىو التوحيد والعدؿ ، أو يشتمل
ترى أف الدين الذي ىو اإلسالـ يتضمن التوحيد والعدؿ ، وىو ىو يف ا١تعٌت ، وإف 

 .(2)شئت جعلتو من بدؿ االشتماؿ ؛ ألف اإلسالـ يشتمل على التوحيد والعدؿ ( 
إمنا جاؤوا ابلتوحيد والعدؿ الذي ديثل العقائد ، وكذلك  –عنده  –والرسل  

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ قولو تعاىل :ابلشرائع ، فيعلل ٚتع الرسالة يف 

 فحجة من ٚتع فقاؿ :بقولو : )  .ٗٗٔاألعراؼ:  چ پ پ پ

كالتوحيد : أف الرسل يرسلوف بضروب من الرسائل  ٗٗٔاألعراؼ:  چ  پچ
، وما ينسخ منها على ألسنتهم ، فلما اختلفت والعدؿ ، وما يشرعوف من الشرائع 

 .  (3) الرسائل حسن أف جيمع (
ومرة أخرى يفسر الفارسي أمر هللا تعاىل الذي ينبغي الرجوع إليو عندما تشذ فئة من 
ا١تسلمُت عنو ابلعدؿ الذي ىو يف معٌت اإلسالـ ، وإىل أىل  العدؿ الذين ىم أىل 

                                                 

. ٖتقيق : الدكتور /  ٕٚٔ- ٕٕٔلقاضي عبداٞتبار : شرح األصوؿ ا٠تمسة ص انظر : ا (ٔ)
 ـ .ٜٜٙٔىػ ، ٙٔٗٔ ٖعبدالكرمي عثماف . مكتبة وىبة . القاىرة . ط 

. ٖتقيق : الشيخ /عادؿ  ٕٕٙص  ٕأبو علي الفارسي : اٟتجة يف علل القراءت السبع جػ  (ٕ)
، الشيخ / علي دمحم معوض ، الدكتور /أٛتد عيسى ا١تعصراوي . دار الكتب  أٛتد عبدا١توجود
 ـ .ٕٚٓٓىػ ، ٕٛٗٔ ٔلبناف .ط  –العلمية .بَتوت 

 . ٕٛٗص  ٕاٟتجة جػ  (ٖ)
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 چ ےھ ھ    ھ ھ ہ    ہ  ہ ہ چ اإلسالـ فيقوؿ يف تفسَت قولو تعاىل :

. فأىل العدؿ ىم األصل  (1) العدؿ (ترجع عن بغيها إىل أىل أي  ٜاٟتجرات: 
أف تعود إليو الفئة الباغية حىت تكوف بذلك قد عادت إىل اإلسالـ لذي ينبغي ا

 الذي ىو أمر هللا تعاىل .
بداٞتبار يف شرحو ألصوؿ عوىذا الذي ذكره الفارسي ىو نفسو ما قرره القاضي 
عقائد وىي التوحيد سم إىل ا١تعتزلة ا٠تمسة ، فهو يقرر أف رسائل الرسل تنق

 .(2)، ويف الثانية فسقخالفهم يف األوىل خرج عن اإلسالـ، وأف من والعدؿ، وشرائع
 " القديم " داللة على رب العزة سبحانه وتعالى . – ٕ 

اعتاد ا١تعتزلة يف كتبهم استعماؿ اسم ) القدمي ( لإلشارة اىل اسم هللا سبحانو وتعاىل 
، وذلك عند حديثهم عن كل ما يتعلق بذات اٟتق سبحانو وتعاىل من صفات 

، وىذا االسم ىو أخص ما دييز الذات عندىم ؛ الرتباطو أبخص صفة إ٢تية وأفعاؿ 

 . (3)  يف نظرىم ، وىي صفة القدـ 
وجراي على عادة ا١تعتزلة قبل الفارسي وبعده ، وابلنظر يف كتابو اٟتجة ، ٧تد أف 
 الفارسي مل يستخدـ غَت ىذا االسم إال فيما ندر ، فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر : 

                                                 

 .  ٖٖٚص  ٖاٟتجة جػ  (ٔ)
 .  ٕ٘ٔانظر : شرح األصوؿ ا٠تمسة ص  (ٕ)
القاىرة  –بة ا١تتنيب . مكت ٘ٔٗ. وانظر : اإلجيي : ا١تواقف ص  ٛٓٔ- ٚٓٔنفسو ص  (ٖ)

 . بدوف اتريخ .
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تقػػديره : مالػػك  بقولػػو : ) ، ٗالفاٖتػػة:  چ  ٺ ٺ   ٺ ٺ چيفسػػر قولػػو تعػػاىل : 
يػـو الػػدين األحكػاـ ، وحسػػن ىػذا االختصػػاص لتفػرد القػػدمي سػبحانو يف ذلػػك اليػػـو 

 . (1) ( ابٟتكم

 پ  پ پ پ ٻ چ : قولػػػو وأّمػػػاويقػػػوؿ يف موضػػػع آخػػػر :  

 لػػػػو الكػػػػالـ هبػػػػذا يثبػػػػت مل سػػػػبحانو القػػػػدمي فػػػػإفّ    ٕٚالنحػػػػل:  چ ڀڀ ڀ
 ىػذه أضػيفت وكما وينسبونو، يقولونو كانوا ما حسب على أضيف وإمنا شريكا،

 .(3)وغَت ذلك من األمثلة كثَت  .(2) إليهم أضيف فكذلك اإلضافة،
وىػػذه األمثلػػة توضػػح مػػدى التػػأثر الكبػػَت عنػػد الفارسػػي ٔتػػذىب االعتػػزاؿ ، وسػػوؼ 

 مدى ىذا التأثر . -ٔتشيئة هللا تعاىل  -يتضح أكثر أثناء البحث

 وفاته : 
 وؿاأل ربيػػع يف ببغػػداد مػػات، و  سػػنة وٙتػػانُت تسػػعا عػػاشعمػػر الفارسػػي دىػػرا ، فقػػد  

 .(4)ىػ (  ٖٚٚ)  مئة وثالث وسبعُت سبع سنة
  

                                                 

 .  ٕٚٔص  ٔاٟتجة جػ  (ٔ)
 . ٖٙٙص  ٖنفسو جػ  (ٕ)
ص  ٖ، جػ  ٕٚٗص  ٕ، جػ  ٕٖص  ٕ. ، جػ  ٕٙٚص  ٔانظر كتاب اٟتجة : جػ  (ٖ)

 . ٕٕٕص  ٗ، جػ  ٓٛٔ
 . ٖٓٛص  ٙٔسَت أعالـ النبالء جػ  (ٗ)
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 األٝتاء والصفاتمسائل :  ثا ي ا١تبحث ال
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 تمهيد
أٚتعت ا١تعتزلة على أف صفات هللا سبحانو وأٝتاءه ىي أقواؿ وكالـ ، فقوؿ هللا 

.  (1) وصفات لو ، وكذلك أقواؿ ا٠تلق (تعاىل ) إنو عامل قادر حي ، أٝتاء هلل 
 القدرية ا١تعتزلة زعمت وقديقوؿ اإلماـ الباقال ي واصفا بتفصيل مذىب ا١تعتزلة : )

 من أكثر ٔتعٌت ليست الصفة أف:  ا١تضلة األىواء أىل من بشبههم اغًت من وكل
،  قادر عامل أبنو عنو أخرب عمن ا١تخرب وإخبار القائل قوؿ ىو الذي الوصف
 العليا وصفاتو أٝتائو من اسم وال صفة بال أزلو يف كاف تعاىل هللا أبف القوؿ وتفخموا

،  كالمو خلق العتقادىم؛  لنفسو واصفا القدـ يف يكوف أف جيوز ال ألنو:  قالوا ،
 صفة ال أنو فوجب ، عليو ىو عما ٥ترب لو واصف القدـ يف معو يكوف أف جيوز وال
 ؛ والصفات األٝتاء هلل جيعلوف الذين ىم ا٠تلق وأف،  خلقو خيلق أف قبل سبحانو هلل

 أيضا وألهنم؛  وأٝتاؤه سبحانو هللا صفات ىي اليت ألقوا٢تم ا٠تالقوف ىم ألهنم
 كاف سبحانو هللا وأف ، تعاىل هلل ا١تسمى قوؿ وىو،  التسمية ىو االسم أف يزعموف
 لو خلقوا العباد أوجد فلما،  صفة وال اسم بال وهناه وأمره كلمو من كل خلق قبل

 . (2) ( ذلك عن تعاىل والصفات األٝتاء
 رأي الفارسي

، ويوجو عليو العديد من  السابق للمعتزلة يذىب الفارسي إىل مثل ىذا القوؿ
القراءات ، ويفسر غَتىا ٘تاشيا مع ىذا القوؿ ، فيوضح أف أٝتاء هللا تعاىل ىي 

                                                 

. ٖتقيق دمحم ٤تيي الدين عبداٟتميد .  ٖٕٚص  ٔاإلماـ األشعري : مقاالت اإلسالميُت جػ  (ٔ)
 ـ .ٜٜٓٔىػ ، ٔٔٗٔلبناف .  –ا١تكتبة العصرية . بَتوت 

 أٛتد الدين عماد. ٖتقيق :  ٕٛٗص  الدالئل وتلخيص األوائل ٘تهيدالقاضي الباقال ي :  (ٕ)
 ـ .ٜٚٛٔ : ٔ. ط  بَتوت -  الثقافية الكتب مؤسسة.  حيدر
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صفات لو ، وأف االسم والصفة شيء واحد ، وأف كل اسم يعود إىل صفة ، حىت 
 ماكاف منها علما على الذات ، وىو لف  اٞتاللة ) هللا ( .

ڦ  چفبعد أف ذكر اختالؼ القراء يف حركة اإلعراب يف اسم هللا يف قولو تعاىل 

. ٕ - ٔإبراىيم:  چ چڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
 يف كاف وإف ، االسم ألفّ ؛  صفة يكن ومل ، اٟتميد من بدال جعلو جرّ  منيقوؿ : ) 
 كاف وكذلك الفاعلُت أبٝتاء يوصف كما هبا يوصف وا١تصادر صفة، مصدرا األصل
 أبو قاؿ. لو ٕتب العبادة: أي العبادة، ذو: ومعناه( اإللو) األصل يف االسم ىذا
 أنو يف فهذا أت٢ّتي من واسًتجعن سّبحن:  لرؤبة وأنشد نسك، إذا: الرجل أتلّو: زيد
 حىّت  غلب االسم ىذا أفّ  إاّل  والعدؿ، السالـ مثل بو وصف قد مصدر األصل يف

 .(1)(  كالعلم االسم ىذا استعماؿ لكثرة الغلبة يف صار
فلف  اٞتاللة أصل مصدره صفة ، لكنو صار علما لكثرة استعمالو ، مثلو مثل بقية 

 األٝتاء اإل٢تية .
هنا تقاؿ على هللا سبحانو الفارسي أبف األٝتاء مصدرىا صفات ، وأوقد صرح 

، من العباد ، ومن أمثلة ذلك قولو : ) فأما قولنا يف صفة القدمي سبحانو " وتعاىل

. مث (3). وقولو ) وقولنا يف صفة هللا تعاىل " القدوس " (  (2)ا١تؤمن ا١تهيمن " ( 

 ېئ   ۈئ ۈئ چراب يف قولو تعاىل يعدد الفارسي اختالؼ القراء يف حركة اإلع

 من جعلو فإنو القاؼ فكسرحيث ذىب إىل أف من قرأ ) (ٗٗالكهف:  چ ېئېئ

                                                 

 . ٖٖٛص  ٖاٟتجة جػ  (ٔ)
 . ٙٚٔص  ٔنفسو جػ  (ٕ)
 . ٖٔ٘ص  ٔنفسو جػ  (ٖ)
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 وابلسالـ، ابلعدؿ وصفو كما مصدر وىو ابٟتق ووصفو سبحانو، هللا وصف

 . (1) ( العبادة ذو: معناه اإللو وكذلك السالـ، وذو اٟتق ذو أنو: وا١تعٌت
عامل  –على حد قوؿ الفارسي  –والصفات تعود لنفسو أو لذاتو ، فهو سبحانو 

بنفسو ، فال جيوز أف يوصف بشيء ، أو يشتق لو اسم يتعارض مع ىذا الوصف ،  
كالداري ، فاهلل تعاىل ال جيوز أف يسمى أو يقاؿ يف صفتو " الداري " ؛ ألف ) ىذا 

 . (2) ا١تعٌت الجيوز على العامل بنفسو (

 عامل فهو ، الذات على زائدة أزلية صفاتلى أف هلل تعاىل : ) عمذىب أىل السنة  
 وغَت،  وا١تتكلم والبصَت السميع يف وكذا،  حياة لو وحي،  قدرة لو وقادر،  علم لو

 ليست أهنا على االتفاؽ بعد الذات غَت كوهنا ويف،  البعض يف اختالؼ مع ذلك
 القوؿ عن ٖترزىم لفرط وىذا ، بعض مع بعضها الصفات يف وكذا،  الذات عُت
 يقاؿ بل،  أزلية كانت وإف قددية صفاتو يقاؿ أف بعضهم منع حىت ؛ القدماء بتعدد
 يقاؿ وال ، بذاتو موجودة أو بذاتو قائمة ىي:  يقاؿ أف وآثروا ، بصفاتو قدمي ىو: 
 ال أهنا على وأطبقوا،  التغاير إليهاـ ؛ فيو حالة أو لو ٣تاورة أو معو أو فيو ىي

 . (3) ( أعراضا بكوهنا توصف

                                                 

 . ٙٗٗص  ٖنفسو جػ  (ٔ)
 . ٖٓٓص  ٔنفسو جػ  (ٕ)
. ٖتقيق : الدكتور / عبدالرٛتن عمَتة . عامل  ٓٚص  ٗالسعد التفتازا ي : شرح ا١تقاصد جػ  (ٖ)

 ـ .ٜٜٛٔىػ ، ٜٔٗٔ. ٖالكتب . ط 
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وقد أطنب اإلماـ الباقال ي يف الرد على ما ذكره الفارسي متابعا فيو للمعتزلة ، 
مستدال على بطالف ما ذىبوا إليو أبدلة العقل ، وأدلة اللغة اليت يراىا ال توافق 

 : الفارسي على ما ذىب إليو ، ومن أدلتو اليت ذكرىا
 ، ضروب على النعت ىي اليت الصفة إف قالوا قد اللغة أىل أفالدليل األوؿ : 

 جرى وما وظريف وعاقل وقصَت وطويل وأبيض أسود كقولك الزمة خلقة فمنها
 ٣ترى جرى وما وبزاز وحداد وابف كاتب كقولك وصناعة حرفة ومنها،  ذلك ٣ترى
 نسب ىي صفة ومنها،  ذلك و٨تو وكافر مؤمن كقولك ابلدين صفة ومنها،  ذلك

 يف بينهم خالؼ وال،  ذلك ٣ترى جرى وما وىامشي وقرشي وعجمي عريب كقولك
  . لألٝتاء التابعة الصفات ىي النعوت أف
 وتكوف دينا تكوف الصفة أف على وقفوان قد وكانوا كذلك ذلك كاف وإذا 

 الصفات تكوف أف وجب وصناعة حرفة وتكوف الزمة خلقة وتكوف نسبا
 يف قولنا ألف ؛ منها األٝتاء ىذه اشتقت اليت واألفعاؿ ا١تعا ي ىذه ىي عندىم
 بزاز قولنا وكذلك،  الزمة غَت وال الزمة ال لو ٓتلقة ليس وأبيض أسود إنو زيد
 بنسب ليس وىامشي قرشي قولنا وكذلك ، صناعة وال ْترفة ليس و٧تار

  . للموصوؼ
 واألدايف واٟترؼ ا٠تلق ىي والصفات النعوت أف على وقفوان قد اللغة وأىل 

 صفة ٝتي وإمنا لو وصف ىو ١تن بصفة ليس القوؿ يكوف أف فوجب ، واألنساب
 ويسمى منها االسم اشتق اليت الصفة عن وإخبار لو وصف أنو معٌت وعلى ٣تازا
 صفة يكوف أف فأما،  بو ا١تنرب للمتكلم صفة أنو معٌت على حقيقة أيضا بذلك
 فمحاؿ طويال والطويل ظريفا الظريف هبا يكوف والقصَت والطويل واألسود للظريف

 . (1) قبل من بينا ما على
                                                 

 . ٕٓ٘٘تهيد األوائل ص  (ٔ)
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 العدؿ أف على قاطبة األمة إٚتاع أيضا ذلك على يدؿ و٦تاالدليل الثا ي : 
 صفات من ليسا واإلحساف العدؿ إف قاؿ من وأف تعاىل هللا صفات من واإلحساف

 ليست الصفة إف قو٢تم يبطل أيضا اإلٚتاع وىذا،  ا١تسلموف عليو ما فارؽ فقد هللا
 وال بقوؿ ليس تعاىل هللا يفعلو الذي واإلحساف العدؿ ألف الوصف من أكثر ٔتعٌت
 . لواصف وصف

 كانت ولو،  خلقو خيلق أف قبل وصفات أٝتاء تعاىل هلل أف على وقد أٚتعت األمة
 خلقو قبل تعاىل هللا لكاف لو وأوصافهم وتسميتهم عباده أقواؿ ىي وصفاتو هللا أٝتاء
 لذلك األمة منع ويف،  اسم ذي وال موصوؼ وال مسمى غَت كالمهم وخلق لعباده
 هبا ا١تسمى ا١توصوؼ يكوف اليت والصفة االسم غَت والتسمية الوصف أف على دليل

. وىذا الدليل من أقوى األدلة على بطالف مذىب ا١تعتزلة يف (1) موصوفا مسمى
 ىذه ا١تسألة .

 يف الصفة كانت لو أنو ا١تعٌت جهة من أيضا ذلك على يدؿ و٦تا الدليل الثالث :
 لوجب حي قادر عامل زيدا إف وقولو الواصف وصف من أكثر ٔتعٌت ليست اٟتقيقة
 حيا يكوف أف ولوجب،  متضاداتف صفتاف واحدة حالة يف اٟتقيقة يف لزيد يكوف أف
 إنو آخر وقاؿ حي إنو لو الواصفُت بعض قاؿ إذا جاىال وعا١تا عاجزا وقادرا ميتا
 يكوف ال أف فيجب،  جاىل عاجز إنو آخر وقاؿ عامل قادر إنو قائل وقاؿ ميت
 زيد يكوف أف فيجب الصفتاف لو وجدت قد ألنو اٞتهل من أوىل صفتو من العلم
 العامل وكاف ذلك جيز مل فلما،  القوؿ مها اللتُت صفتيو لوجود ميتا وحيا جاىال عا١تا
 ىي الصفة تكوف أف بطل عا١تا صار بو ولوجوده العلم بو وجد من ىو اٟتقيقة يف

                                                 

 بتصرؼ يسَت . ٕٔ٘نفسو ص  (ٔ)
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 بذات وجدا ما مها واللوف اٟتركة أف كما ا١توصوؼ بذات يوجد ما أهنا وثبت القوؿ

 .(1) متلوف متحرؾ إنو القوؿ دوف وا١تتلوف ا١تتحرؾ
 وىو آخر وجو من قلتموه ما جيب ال أف من أنكرًب ما ٢تم يقاؿ مثالدليل الرابع  : 

 ما كل من تعاىل هلل يشتق أف الواجب ليس أنو وقولكم قولنا من وثبت صح قد أنو
 مريدا غَته يف اإلرادة فعل من لو يشتق أف يوجب ذلك ألف؛  اٝتا غَته يف خلقو
 واٞتنوف ا٢توس فعل ومن ومفسدا مؤذاي الزرع وفساد اٟتيض بدـ األذى فعل ومن

 لو يشتق ال أف حيب وال ، ألحد بقوؿ ذلك وليس ومطيشا و٣تننا مهوسا والطيش
 ومن عادؿ العدؿ من لو يشتق ال أف يوجب ذلك ألف ؛ اسم أفعالو ٚتيع من

 من لو يشتق أف فوجب،  اإلٚتاع خالؼ وذلك متفضال ٤تسنا والتفضل اإلحساف
 العلم فعل من لو يشتق مل إذا جيب فال ، بعض من لو يشتق وال خلق ما بعض

 من لو يشتق مل إذا جيب ال كما صفة العلم يكوف ال أف واصف غَته يف والسواد
 غَته يف خلقو ما يكوف ال أف ومفسد ومؤذ مريد الزرع وفساد واألذى اإلرادة فعل

 .(2) ذلك عن جواب وال ، وفسادا وأذى إرادة
وأما قولو : إف هللا تعاىل عامل بنفسو ، فقد دلل اإلماـ األشعري على عدـ صحتو ، 

 چ ڳ ڳ گگ گ  گ ک ک ک چمستشهدا بقوؿ هللا تعاىل : ) 

( ٦٦فاطر:  چ حت جت يب   ىب مب خب حب جب چ( ، وقولو تعاىل : ) ٦١١النساء: 
و ال خيلو أف يكوف هللا تعاىل ؿ على أف هللا تعاىل عامل بعلم أن، مث يقوؿ : )  و٦تا يد

عا١تا بنفسو ، أو بعلم يستحيل أف يكوف ىو نفسو ، فإف كاف عا١تا بنفسو كانت 
نفسو علما ؛ ألف قائال لو قاؿ : إف هللا تعاىل عامل ٔتعٌت ىو غَته لوجب أف يكوف 

                                                 

 . ٕٕ٘نفسو ص  (ٔ)
 . ٕ٘٘ -ٕٗ٘نفسو ص (ٕ)
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ذلك ا١تعٌت علما ، ويستحيل أف يكوف العلم عا١تا ، أو العامل علما ، أو يكوف هللا 
 تعاىل ٔتعٌت الصفات .

أال ترى أف الطريق الذي يعلم بو أف العلم علم أف العامل بو علم ؛ ألف قدرة اإلنساف 
اليت ال يعلم هبا ال جيوز أف تكوف علما ، فلما استحاؿ أف يكوف الباري تعاىل علما 
استحاؿ أف يكوف عا١تا بنفسو ، فإذا استحاؿ ذلك صح أنو عامل بعلم يستحيل أف 

 . (1) ىو نفسو (يكوف 
قد تقرر يف العقوؿ ف نقوؿ : أؤتثلو يقوؿ إماـ اٟترمُت اٞتويٍت : ) دليلنا يف ا١تسألة 

أف ما يعلم بو ا١تعلـو علم ، فلو علم الباري تعاىل ا١تعلـو بنفسو لكاف نفسو علما ؛ 
متعلق ٔتعلـو تعلق إحاطة بو علم . وقد ٖتكمت ا١تعتزلة يف صفات الباري  إذ كل

 تعاىل ، فزعمت أنو عامل حي قادر بنفسو مريد إبرادة حادثة 
نو عامل بعلم حادث ، مريد بنفسو مل جيدوا بُت أفلو عكس عاكس ما قالوه ، وزعموا 

 . (2) ما اعتقدوه ، وبُت ما ألزموه فصال (
وبذلك ظهر بطالف ما ذىب إليو ا١تعتزلة والفارسي من خالؿ النقل والعقل وكذلك 

 اللغة .
  

                                                 

. ٖتقيق : الدكتور /  ٖٓ-ٜٕاإلماـ األشعري : اللمع يف الرد على أىل الزيغ والبدع ص  (ٔ)
 ـ . ٜ٘٘ٔٛتودة غرابة . مطبعة مصر . 

.ٖتقيق الدكتورة / فوقية حسُت ٤تمود .  ٓٓٔ -ٜٜإماـ اٟترمُت اٞتويٍت : ١تع األدلة ص  (ٕ)
 ـ .ٜٚٛٔىػ ، ٚٓٗٔ ٕلبناف . ط –عالكتب . بَتوت 
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 للتشبيههمة النصوص املو
تنزيو هللا سبحانو وتعاىل عن كل ما يف يعتقد ا١تعتزلة يف أصلهم األوؿ ا١تتعلق ابلتوحيد 

عن كل نقص وعن ا١تخلوقُت ، فال تشبيو وال ٕتسيم ، بل تنزيو مطلق هلل سبحانو وتعاىل 
كل شبو ؛ وألجل ىذا فقد نزىوا هللا تعاىل عن اتصافو ٔتا يشبو ا١تخلوقُت على أي معٌت 

 من ا١تعا ي .
فأولو ٚتيع النصوص ا١تومهة للتشبيو ، منكروف لكل معٌت ٢تا يتعلق ابهلل تعاىل على أي 

 ا، وأنكرو  النصوصجاءت أتويالهتم بعيدة عن ا١تعا ي يف كثَت من قد وجو من الوجوه ، و 

 .(1) البعض ايآخر خاصة فيما يتعلق أبمر السنة النبوية
 رأي الفارسي 

فقاـ بتأويل النصوص ا١تومهة للتشبيو منكرا لبعض وقد سار الفارسي على نفس النهج 
  القراءات حىت يتسٌت لو أتويل النص ٔتا يتوافق ومذىبو ، ومن األمثلة على ذلك :

 ڇ   ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چقولو تعاىل :  -ٔ

 ٩البقرة:  چ ڇ

جح ينفي الفارسي وقوع ا٠تداع من هللا تعاىل أو لو على أي معٌت من معانيو اللغوية ، فَت 

 قاؿ أبو عبيدة:) على حذؼ األلف ٔتعٌت خيدعوف ، قائال :  چڃ چمعٌت قراءة 

 خيدعوف، وأنشد أبو زيد: چ ڃ ڃ چ

 (2)فال جزع األواف وال رواعا ...وخادعت ا١تنّية عنك سّرا 

                                                 

 ، ٕٕٙانظر : شرح األصوؿ ا٠تمسة ص  (ٔ)
. حقق  ٕٓ ص  ٕالبيت ١تنقذ بن عرفطة : انظر : ا١ترتضى الزبيدي : اتج العروس جػ  (ٕ)

 ـ . ٕٗٓٓالكويت .  –ىذا اٞتزء : علي ىاليل . وزارة اإلعالـ 



 

 

4216 

وقاؿ أبو عبيدة أيضا: خيادعوف هللا والذين آمنوا فيما يظهروف: ٦تا يستخفوف 
 خالفو.

،  إمنا تقع ا٠تديعة هبم وا٢تلكة چ   ڇ  ڇ چ چ چقاؿ هللا تعاىل: 
 والعرب تقوؿ: خادعت  فالان إذا كنت ٗتادعو، وخدعتو إذا ظفرت بو.

وإف خادعوا نبيو ألف هللا  چ ڃ ڃ چقاؿ بعض ا١تتأولُت أظّنو اٟتسن  قاؿ: 

 ٻ ٱ چتعاىل  بعث نبّيو  بدينو، فمن أطاعو فقد أطاع هللا )تعاىل( كما قاؿ: 

ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ چ ،  ٓٛالنساء:  چ پپ ٻ ٻ ٻ

فقد ذىب ىذا ا١تتأّوؿ إىل ،  فعلى ىذا من خادعو فقد خادع هللا،  ٓٔالفتح:  چ
خيادعوف نبّيو صّلى هللا عليو وسّلم  ويف أتويلو تقوية لقوؿ أيب  معٌت خيادعوف هللا: أف

 ٻ ٻ ٱ چخيادعوف: خيدعوف، أال ترى أنو قد جاء يف األخرى:  عبيدة:

 [ فجاء ا١تثاؿ على يفعل.ٕٙاألنفاؿ:  چ پپ پ ٻ ٻ

يف إرادة مضاؼ ٤تذوؼ على قوؿ من ذكرانه قولو  چ ڃ ڃ چومثل قولو: 

؛  التقدير يؤذوف أولياء هللا ٚ٘األحزاب:  چ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ چتعاىل: 
كما أف ا٠تداع ال جيوز عليو، فهي مثل قولو: ،  ألّف األذى ال يصل إىل هللا )سبحانو( 

األحزاب:  چک ک گ گ  گ گ ڳ   چ 
تفسَت أيب عبيدة أّف خيادعوف: وفيما أنشده أبو زيد داللة على صحة ،   ٛ٘

وال  -سبحانو -خيدعوف، أال ترى أّف ا١تنية ال يكوف منها خداع كما ال يكوف من هللا

، ويؤكد الفارسي ترجيحو ٢تذا التأويل ، وتعليلو ٢تذه القراءة  (1) ( من رسولو
                                                 

 . ٖٓٗ-ٜٖٖص  ٔاٟتجة جػ  (ٔ)
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 ڎ ڌ ڌ ڍ چتفسَت قولو تعاىل : يف ابستشهاده ٔتعناىا بعد ذلك 

( قاؿ السدي : أي زادىم عداوة هللا مرضا ، وىذا يف ٓٔالبقرة:  چ  ڈڈ ڎ

 .(1) (: إف ا١تعٌت : خيادعوف رسوؿ هللاحذؼ ا١تضاؼ كقوؿ من قاؿ يف خيادعوف هللا 

التأويل الذي ذكره الفارسي ، ودافع عنو فيو تكلف واضح ، ال يدؿ عليو  ىذا
  –السياؽ ، فإذا كاف ا١تنافقوف خيادعوف رسوؿ هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص ( بناء على حذؼ مضاؼ 

و يف آية النساء ، فكيف عود الضمَت يف قولو أسواء يف آية البقرة  –كما ذكر 
خادعهم ( ؟.ا١تفسروف ٚتيعا على عوده السم هللا تعاىل يف سورة النساء ) وىو 

ي أبمره الثواب والعقاب يف ايآخرة ، ذألنو سبحانو وتعاىل وحده ال ؛ سبحانو وتعاىل
ولو كاف التقدير الذي ذكره ىو وحده الصحيح لكاف عود الضمَت يف آية النساء 

 .(2) على تقدير ا١تضاؼ أيضا
لتأويالت اليت ٖتتملها ايآية ، خاصة أف منها وكاف األوىل ابلفارسي أف يذكر ٚتيع ا

ما ينزه هللا تعاىل عن وصوؿ ا٠تداع إليو أو منو ، دوف أف يؤكد على رأي الزجاج 
 :واٟتسن ْتذؼ ا١تضاؼ ، ومن تلك ا١تعا ي 

أي: إبظهارىم ما  چ چ چ ڃ ڃ چوقولو تعاىل: : ) قاؿ ابن كثَت
أظهروه من اإلدياف مع إسرارىم الكفر، يعتقدوف ّتهلهم أهنم خيدعوف هللا بذلك، 
وأف ذلك انفعهم عنده، وأنو يروج عليو كما يروج على بعض ا١تؤمنُت، كما قاؿ 

                                                 

 . ٖ٘ٗص  ٔنفسو جػ  (ٔ)
ىػ ، ٔٓٗٔ ٔ. دار الفكر . ط  ٓٚص  ٔانظر : الفخر الرازي : مفاتيح الغيب جػ  (ٕ)

 ـ .ٜٔٛٔ
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     ۈئ     ۆئ ۆئۇئ ۇئ  وئ وئ ەئەئ ائ      ائ ى ى ې ې      ې ې چتعاىل: 

 چ چو٢تذا قابلهم على اعتقادىم ذلك بقولو:  ٛٔاجملادلة:  چ ېئ ېئ ۈئ

يقوؿ: وما يَػُغرُّوف بصنيعهم ىذا وال خيدعوف  چ ڇ ڇ   ڇ  ڇ چ

 ڃ ڃ چإال أنفسهم، وما يشعروف بذلك من أنفسهم، كما قاؿ تعاىل: 

ومن القراء من قرأ: "َوَما خُيَاِدُعوَف ،  ٕٗٔالنساء:  چ چ  چ چ چ

 .(1) ( ترجع إىل معٌت واحد ال القراءتُتِإال أَنُفَسُهْم"، وك
وهللا تعاىل ىو العامل الذي ال خيفى عليو ا ذكره ابن حياف يف تفسَته قائال : )وأختم ٔت
فمخادعة ا١تنافقُت هللا ىو من حيث الصورة ال من حيث ا١تعٌت من جهة  . شيء

ابهلل  تظاىرىم ابإلدياف وىم مبطنوف للكفر ، قالو ٚتاعة ، أو من حيث عدـ عرفاهنم
فالتقدير األوؿ ٣تاز والثا ي حقيقة ، أو يكوف  . وصفاتو فظنوا أنو ٦تن يصح خداعو

على حذؼ مضاؼ ، أي خيادعوف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص والذين آمنوا ، فتارة يكوف 
ة هللا ، احملذوؼ مرادًا واترة ال يكوف مرادًا ، بل ٥تادعتهم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٔتنزلة ٥تادع

 ، وىذا الوجو قالو اٟتسن والزجاج. چ ڃ ڃ چفجاء : 
وإذا صح نسبة ٥تادعتهم إىل هللا تعاىل ابألوجو اليت ذكرانىا ، كما ذكرانىا ، فال 

  .(2)(  سم مقحمالضرورة تدعو إىل أف نذىب إىل أف ا

                                                 

ٖتقيق : سامي بن دمحم السالمة . .  ٚٚٔص  ٔانظر : ابن كثَت : تفسَت القرآف العظيم جػ  (ٔ)
 ـ .ٜٜٚٔىػ ، ٛٔٗٔ ٔدار طيبة للنشر والتوزيع . ط 

. ٖتقيق : الشيخ :  ٘ٛٔ – ٗٛٔص  ٔانظر : ابن حياف األندلسي : البحر احمليط جػ  (ٕ)
 ٔلبناف . ط  –عادؿ عبدا١توجود ، الشيخ / علي معوض . دار الكتب العلمية . بَتوت 

 ـ .ٖٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔ
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 .  ٕٔالصافات:  چ ڱ ڱ  ڱ ڳ چقولو تعاىل : النص الثا ي : 

األوىل : ابلفتح  چ  ڱ ڳ چٖتتوي ايآية على قراءتُت يف قولو تعاىل : 
 على ا٠تطاب ، والثانية : ابلضم على ا١تتكلم .

وعلى األوىل يعود الضمَت إىل سيدان دمحم ) ملسو هيلع هللا ىلص ( ، وعلى القراءة الثانية فإنو سبحانو 
 وتعاىل أسند العجب لنفسو .
 القراءة الثانية ، على معٌت نفي العجب عن هللا تعاىلوقد رجح الفارسي إنكار 

،  جراي على عادة ا١تعتزلة يف مثل ىذه النصوص مطلقا على أي معٌت من معانيو 

، التاء وفتحهايف ضّم  چ  ڱ ڳ چ اختلفوا يف قولو عّز وجّل:فيقوؿ : )

  ڱ ڳ چوقرأ الباقوف ،  ، بضم التاء فقرأ ٛتزة والكسائي بل عجبتُ 

قاؿ أبو علي: من فتح فا١تعٌت: بل عجبت من إنكارىم ، بنصب التاء  چ
  البعث وىم يسخروف، أو عجبت من نزوؿ الوحي عليك وىم يسخروف.

والّضّم فيما زعموا قراءة علّي، وعبد هللا، وابن عباس، وروي عن شريح إنكاره 
 ٴۇ چلو، وأنّو قاؿ: إّف هللا ال يعجب، وقد احتّج بعضهم للّضّم بقولو: 

وليس يف ىذا داللة على أّف هللا سبحانو أضاؼ  ٘الرعد:  چ ۅ ۋ ۋ
 العجب إىل نفسو، ولكن ا١تعٌت: وإف تعجب فعجب قو٢تم عندكم.

وا١تعٌت يف الّضّم أّف إنكار البعث والّنشر مع ثبات القدرة على االبتداء واإلنشاء، 
النحو من الكالـ ويبُّت ذلك عند من استدؿ: عجب عندكم، و٦تا يقولوف فيو ىذا 

معناه: أّف ،   ٖٛمرمي:  چ       خب  حب جب چكما أّف قولو: ،   إذا ورد عليكم مثلو

 ۆئ ۇئ  ۇئ چىؤالء ٦تّن تقولوف أنتم فيو ىذا النحو، وكذلك قولو: 
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عند من مل جيعل الّلف  على االستفهاـ، وعلى ىذا النحو  ٘ٚٔالبقرة:  چۆئ

 ٘ٔا١ترسالت:  چ  ى  ې ې چو  ٔا١تطففُت:  چ ۇ ڭچقولو: 

وال جيوز أف يكوف الوصف ابلعجب ،  ٗٗطو:  چ ے      ے    ھ ھ چوقولو: 
، ألّف العجب فينا إمّنا  يف وصف القدمي سبحانو، كما يكوف يف وصف اإلنساف

، وىذا منتف عن القدمي  ، ومل نعرؼ سببو يكوف إذا شاىدان ما مل نشاىد مثلو

 .(1)( سبحانو

خالؿ قوؿ الفارسي السابق ، ترجيحو إلنكار قراءة متواترة ْتجة نفي  نلمح من
العجب عن هللا تعاىل ، وىذا يرجع إىل مذىبو الذي يقضي بتأويل النصوص أو 

لك ألف الفارسي ال يعًتؼ ٔتا ورد يف السنة من أحاديث تثبت ذإنكارىا مطلقا ؛ و 
 ن العربية لكاف أحسن .، ولو أولو على ٨تو مجراي على عادة ا١تعتزلة العجب 

ستعظاـ الشيء مع اٞتهل بسبب التعجب ىو اقالوا : يقوؿ اإلماـ الرازي : ) 
، مث جيوز استعماؿ لف  التعجب عند ٣ترد االستعظاـ من غَت خفاء السبب عظمو

أو من غَت أف يكوف للعظم سبب حصوؿ ، قاؿ الفراء قاؿ سفياف : قرأت عند 
فقاؿ : إف هللا ال يعجب من شيء إمنا يعجب من  (ُروفَ َوَيْسخَ  َبْل َعِجْبتُ )شريح : 

ال يعلم فذكرت ذلك إلبراىيم النخعي فقاؿ : إف شرحيًا شاعر يعجبو علمو ، وعبد 
ومعناه أنو صدر من هللا تعاىل (  َوَيْسُخُروفَ  َبْل َعِجْبتُ )بذلك منو قرأىا :  هللا أعلم

حصوؿ التعجب يف قلوهبم ، وهبذا التأويل فعل لو صدر مثلو عن ا٠تلق لدؿ على 

 .(2)(  يضاؼ ا١تكر واالستهزاء إىل هللا تعاىل
                                                 

 . ٖٕٕ – ٕٕٕص  ٟٗتجة  جػ ا (ٔ)
 . ٕٕٔص  ٕٔمفاتيح الغيب جػ  (ٕ)
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بضم التاء  (َبْل َعِجْبتُ ) قرأ ٛتزة والكسائي وخلف ويقوؿ الطاىر بن عاشور : )
ويعرؼ أنو  . أف هللا أسند العجب إىل نفسو : للمتكلم فيجوز أف يكوف ا١تراد

ا١تستلزمة الروعة وا١تفاجأة أبمر غَت مًتقب بل ا١تراد ليس ا١تراد حقيقة العجب 
وليس ٢تذا  . وىو استعظاـ األمر ا١تتعجب منو ، التعجيب أو الكناية عن الزمو

"إف هللا  : االستعماؿ نظَت يف القرآف ولكنو تكرر يف كالـ النبوءة منو قولو ملسو هيلع هللا ىلص
ٞتنة يقاتل ىذا يف سبيل هللا ليعجب من رجلُت يقتل أحدمها ايآخر يدخالف ا

.يعٍت (1) فيقتل مث يتوب هللا على القاتل فيستشهد" رواه النسائي هبذا اللف 
 فيقاتل فيستشهد يف سبيل هللا. ا ،مث يسلم القاتل الذي كاف كافر 
وزوجو إذ أضافا رجال فأطعماه عشاءمها وتركا : وقولو يف حديث األنصاري 

 .(2)فعالكما":"عجب هللا من  صبياهنما
وقولو: "عجب هللا من قـو يدخلوف  .ٜاٟتشر:  چ  ىئ ېئ ېئ چ

ألف الكناية  ؛ وإمنا عدؿ عن الصريح وىو االستعظاـ .(3) اٞتنة يف السالسل"
ما  (َعِجْبتُ )والصارؼ عن معٌت اللف  الصريح يف قولو:  ، أبلغ من التصريح

 ىو معلـو من ٥تالفتو تعاىل للحوادث.
                                                 

.  ٖٛص  ٙجػ  اٞتنة يف هللا سبيل يف وا١تقتوؿ القاتل اجتماعانظر : سنن النسائي :ابب   (ٔ)
 ٕسوراي . ط -ٖتقيق : الشيخ / عبدالفتاح أبو غدة . مكتبة ا١تطبوعات اإلسالمية . حلب 

 ـ .ٜٙٛٔىػ ، ٙٓٗٔ
أخرجو البخاري . كتاب فضائل الصحابة . ابب قوؿ هللا تعاىل : ) ويؤثروف على أنفسهم (  (ٕ)

. لبناف  بَتوت –دار ابن كثَت ، اليمامة ٖتقيق د/ مصطفى ديب البغا  . .  ٕٖٛٔص  ٖ. جػ 
 ـ .ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ،  ٖ. ط 
 .  ٜٙٓٔص  ٖأخرجو البخاري . كتاب اٞتهاد والسَت . ابب األسرى يف السالسل جػ  (ٖ)
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على معٌت اجملازاة على عجبهم ألف قولو:  (َعِجْبتُ )وجيوز أف يكوف أطلق 
دؿ على أهنم عجبوا  ٔٔالصافات:  چ گک ک ک  ک ڑ ڑ ژچ

من إعادة ا٠تلق فتوعدىم هللا بعقاب على عجبهم. وأطلق على ذلك العقاب 
 ڀ چكما أطلق على عقاب مكرىم ا١تكر يف قولو:   (َعِجْبتُ )فعل 

 (1) ( . ٗ٘آؿ عمراف:  چ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺڀ ڀ
ففعل العجب إذا اثبت ابلقرآف والسنة ، وأتويلو أوىل من إنكاره ، خاصة وأف 
القوؿ ابإلنكار يستتبع أمورا عظيمة تتعلق أبمر الدين ، فليس كل نص مل يوافق 
ا١تذىب ينكره صاحبو ، وقد أجاد أىل السنة من األشاعرة التعامل مع مثل ىذه 

ابلتأويل أو ابلتفويض ، يقوؿ اإلماـ الرازي بعد ذكره اختالؼ النصوص ، سواء 
ذكران أف القانوف يف ىذا الباب أف ىذه األلفاظ ٤تمولة على القراء يف ىذه ايآية : )

هناايت األعراض ال على بداايت األعراض. وكذلك ىهنا من تعجب من شيء فإنو 
ىل يستعظم تلك اٟتالة إف  موؿ على أنو تعاظمو فالتعجب يف حق هللا تعاىل ٤تيستع

كانت قبيحة فيًتتب العقاب العظيم عليو ، وإف كانت حسنة فيًتتب الثواب 
القراءة ابلضم  : العظيم عليو ، فهذا ٘تاـ الكالـ يف ىذه ا١تناظرة ، واألقرب أف يقاؿ

وإف مل تثبت ىذه ، ابلتواتر وجب ا١تصَت إليها ويكوف التأويل ما ذكرانه  تإف ثبت

 .(2)(  ابلتواتر كانت القراءة بفتح التاء أوىل وهللا أعلمالقراءة 
  

                                                 

 ـ . ٜٗٛٔ. الدار التونسية للنشر .  ٜٙص  ٖٕالطاىر بن عاشور : التحرير والتنوير جػ  (ٔ)
 . ٕٚٔص  ٕٙمفاتيح الغيب جػ  (ٕ)
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والذي يتفرع عنو تنزيو هللا  ،ينتمي ىذا ا١تبحث إىل أصل العدؿ عند ا١تعتزلة 
تعاىل عن الظلم والقبح وسائر الشرور ، وابلتايل فإف ما حيدث يف العامل من 

 .شرور وقبائح ، فهو من صنع اإلنساف نفسو ، وليس هلل تعاىل دخل فيو 
ويتفرع عنو عندىم أيضا أف هللا تعاىل عدؿ حياسب كل إنساف ْتسب فعلو ، وابلتايل 

وف عن أفعا٢تم ، ال تتدخل فيها اإلرادة اإل٢تية إال إبقدار العباد فإف العباد مسؤول

 .(1)على أفعا٢تم ، ٓتلق قوة األفعاؿ فيهم 
وعلى الرغم من صحة ا١تبدأ الذي استند عليو ا١تعتزلة يف ٖتقيق ىذا األصل إال إهنم 

خطأ جسيما حُت قرروا أف هللا تعاىل ال  اقد أساؤوا األدب مع هللا تعاىل ، وأخطئو 
دخل لو يف أفعاؿ العباد مطلقا أبي حاؿ من األحواؿ ، وأف العباد ىم احملدثوف 
ألفعا٢تم ، ا١تتحكموف فيها ابلزايدة والنقصاف ، وحىت اب٢تداية والضالؿ ، فالضالؿ 

 منهم ألنفسهم ، وا٢تداية كذلك .
خالق لكل شيء ، ومن ىذه األشياء أفعاؿ  أما أىل السنة فيؤمنوف أبف هللا تعاىل

ېئ  چ لقولو تعاىل : )   العباد ، فهو سبحانو وتعاىل خلق العباد وأعما٢تم

ىب    مبجب  حب            خب  يئی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئ  ىئىئ  ىئ

ٻ    ٻٱ  ٻ  ٻچ ( ، وقولو تعاىل : )٦٠٦األنعام:  چيب  جت  حت  خت   

ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پپ  پ    پ

والعباد يطلبوف من هللا تعاىل أف يوفقهم لصاحل األعماؿ ، وأف  (  ٦٠١األنعام:  چ

ٺ  ٿ  ٿ   چ جيعلهم لو عابدين على النحو الذي يرضيو ، قاؿ تعاىل : 

                                                 

 . ٖٓٗ- ٕٖٖ،  ٖٕٖانظر : شرح األصوؿ ا٠تمسة ص  (ٔ)
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ڦ  ڦ  ڦ     ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ۉ  ۉ  ې  ې  چ ( ، وقاؿ سبحانو : ٦١١البقرة:  چڄ  ڄ  

چ  چ   چ (  ،   ٠٠إبراهيم:  چى  ائ   ائ  ەئ    ىې  ې

( ، وغَت ذلك من األدلة   ١مرمي:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ  ڇ  ڇ

  .(1)كثَت 

ۇ  ۇ   ۆ  چ لو تعاىل : )استنادا لقو وأنو ليس للعباد يف أفعا٢تم إال الكسب 

ې  ې  ې  ى       ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۆ  ۈ  ۈ

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ    ەئى  ائ  ائ

   خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئېئ  ېئ

، وقد ( ١١١البقرة:  چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   
تنوعت عباراهتم يف بياف معٌت الكسب ، ويف توضيح صدور الفعل عن العباد ، 

فأما إابنة سألة : ) يقوؿ اٟتاف  ابن فورؾ مبينا مذىب اإلماـ األشعري يف ىذه ا١ت
مذىب األشعري يف معٌت العمل والفعل ، ومن يصح أف يوصف بذلك فإنو كاف 

وكاف يقوؿ : ) إف   . (2) يذىب إىل أف الفاعل على اٟتقيقة ىو هللا عز وجل (
كسب العبد فعل هللا تعاىل ، ومفعولو وخلقو و٥تلوقو ، وإحداثو و٤تدثو ، وكسب 
العبد ومكتسبو ، وإف ذلك وصفاتو يرجعاف إىل عُت واحدة يوصف أبحدىا القدمي ، 

                                                 

 . ٕٚٗ – ٖٕٛص   ٗانظر : شرح ا١تقاصد جػ  (ٔ)
 .  ٖٜاٟتاف  ابن فورؾ : مقاالت األشعري ص  (ٕ)
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وايآخر احملدث ، فما للمحدث من ذلك ال يصلح للقدمي ، وما للقدمي ال يصلح 

 . (1)للمحدث ( 
ف معٌت الكسب : ما وقع بقدرة ٤تدثة ، وإف عُت الكسب وقع يذىب إىل أ) وكاف 

على اٟتقيقة بقدرة ٤تدثة ، ووقع على اٟتقيقة بقدرة قددية ، فيختلف معٌت الوقوع ، 
فيكوف وقوعو من هللا عز وجل بقدرتو القددية إحدااث ، ووقوعو من احملدث بقدرتو 

من إطالؽ القوؿ ٔتقدور واحد بُت قادرين  احملدثة اكتسااب ، وكاف األشعري ال ديتنع
، أحدمها : خالقو ، وايآخر مكتسبو ، وكاف دينع إطالؽ القوؿ بفعل بُت فاعلُت 

 .(2)حقيقة ( 
وىذا الذي قرره اإلماـ األشعري ومن بعده ٚتهور أىل السنة ينبئ عن أتدب عظيم 
مع اٟتق سبحانو وتعاىل ، فهو سبحانو وتعاىل ا٠تالق وحده ، ال خالق معو وال مبدع 
سواه ، وأف العباد مكتسبوف ألعما٢تم ، وهللا تعاىل يوفقهم او خيذ٢تم ، يقوؿ اإلماـ 

 اللقا ي :
 عمل *** موفق ١تن أراد أف يصلفخالق لعبده وما 

 وخاذؿ ١تن أراد بعده *** ومنجز ١تن أراد وعده
 مث يقوؿ :

 وعندان للعبد كسب كلفا *** ومل يكن مؤثرا فلتعرفا
إف قاؿ قائل مل قلتم إف الباري عز و جل خالق ٞتميع يقوؿ اإلماـ الباقال ي : )

أنو تعاىل قادر على  : العقوؿالدليل على ذلك من جهة : قيل لو  ،  أفعاؿ العباد
فإذا ثبت من قولنا ٚتيعا أنو قادر على فعل  ،ٚتيع األجناس اليت يكتسبها العباد 

                                                 

 نفسو .  (ٔ)
 .  ٗٔٔنفسو . وانظر : اإلماـ الصابو ي : الكفاية من البداية ص  (ٕ)
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مثل ما يكتسبو العباد على الوجو الذي يوجد عليو كسبهم وجب أنو قادر على 
ألنو لو مل يقدر عليو مع قدرتو على مثلو لوجب عجزه عنو واستحالة ؛ نفس كسبهم 
فثبت بذلك أف أفعاؿ ا٠تلق مقدورة لو فإذا وجدت كانت أفعاال ، مثلو  قدرتو على

ألف القادر على الفعل إمنا يكوف فاعال لو إذا حصل مقدوره موجودا وليس ؛  لو
فدؿ ما قلناه على خلق ،  حيصل ا١تقدور مفعوال إال ٠تروجو إىل الوجود فقط 

  . (1)(  األفعاؿ
أىل السنة على صحة مذىبهم يف خلق وٙتت أدلة عقلية كثَتة استدؿ هبا 

 األفعاؿ ، ومن ىذه األدلة :
أما  ،أف العبد لو كاف موجدا ألفعالو لكاف عا١تا بتفاصيلها والالـز ابطلأوال : 

فال بد لرجحاف ذلك النوع  ، ا١تالزمة فألف اإلتياف ابألزيد واألنقص وا١تخالف ٦تكن
، صور ذلك إال بعد العلم بو وال يت، وذلك ا١تقدار من ٥تصص ىو القصد إليو 

 چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ ولظهور ىذه ا١تالزمة يستنكر ا٠تلق بدوف العلم كقولو تعاىل 

: وأما بطالف الالـز فلوجوه ، ويستدؿ بفاعلية العامل على عا١تية الفاعل  ،٦٠امللك: 
، منها أف النائم تصدر عنو أفعاؿ اختيارية ال شعور لو بتفاصيل كمياهتا وكيفياهتا 
ومنها أف ا١تاشي إنساان كاف أو غَته يقطع مسافة معينة يف زماف معُت من غَت شعور 

 .(2) لو بتفاصيل
على أف العبد ال يقدر على إجياد أفعالو يقوؿ اإلماـ الرازي : ا٠تصـو وافقوان اثنيا : 

بعد عدمها . فنقوؿ : لو كاف قادرا على اإلجياد لكاف قادرا على اإلعادة ؛ ألف 
اٟتاصل عند اإلعادة عُت ما كاف حاصال عند االبتداء ، وماىية الشيء الٗتتلف 

                                                 

 . ٕٖٗ٘تهيد األوائل ص  (ٔ)
 . ٕٕٛص   ٗانظر : شرح ا١تقاصد جػ  (ٕ)
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ابختالؼ األوقات ، فلو كانت قدرة العبد صاٟتة لتكوين ذلك الشيء وقت 
ء ، لكانت صاٟتة لتكوينو وقت اإلعادة ، لكنا توافقنا على أف قدرة العبد االبتدا

. وغَت ذلك من األدلة (1)غَت صاٟتة لإلعادة ، فوجب أال تكوف صاٟتة لالبتداء 

 .(2)كثَت 
قرروا أف أفعاؿ العباد ليست داخلة يف خلق  حُت سوءا  أما ا١تعتزلة فقد زادوا األمر

، فقالوا بذلك مقالة شنيعة ، إذ (3)هللا تعاىل ، وابلتايل فإف العباد ىم ا٠تالقوف ٢تا 
 جعلوا مع هللا خالقُت آخرين يتعددوف بتعدد العباد ٚتيعا .

ف ، فبداية قرر أ ماؿ الفارسي إىل رأي ا١تعتزلة يف مسألة أفعاؿ العباد ، واستدؿ عليو
ىناؾ أشياء خارجة عن ا٠تلق اإل٢تي ، وذلك عند حديثو عن قوؿ هللا تعاىل : 

، [ٚ]السجدة/  چ  ے ھ    ھ ھ     ھ ہہ ہ ہ  ۀ ۀچ
، وىي البن كثَت وأبو عمرو وابن عامر  فعدد القراءات الواردة يف الفعل ) خلقو (

أف الضمَت فيو يعود  مث بُت بسكوف الالـ ، وقرأ الباقوف بتحريك الالـ وفتحها  ،

 ہ ہ  ۀ ۀ چوذلك ألف قولو تعاىل : )  ؛إىل اسم هللا سبحانو وتعاىل 

شيء  يدّؿ على خلق كّل شيء. فإف قلت: كيف يدّؿ قولو: أحسن كلّ   چ ہ
أشياء حسنة ٦تّا مل خيلقها؟ قيل: ىذا كما قاؿ:  دٕتخلق كّل شيء، وقد  على

                                                 

. ٖتقيق : دمحم ا١تعتصم ابهلل البغدادي  . دار  ٜٓاإلماـ الفخر الرازي : القضاء والقدر ص  (ٔ)
 ـ .ٜٜٗٔىػ ،  ٗٔٗٔ. ٕلبناف . ط  –الكتاب العريب . بَتوت 

 .  ٖٕٚ-ٕٕٚص   ٗانظر : شرح ا١تقاصد جػ  (ٕ)
رسائل . ضمن  ٖٗٓ- ٖٔٓانظر : الشريف ا١ترتضي : إنقاذ البشر من اٞترب والقدر ص  (ٖ)

 العدؿ والتوحيد  . ٖتقيق : الدكتور / دمحم عمارة . دار الشروؽ . القاىرة . 
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[ فأطلق الّلف  عاّما، فكما جاء ىذا ٕٓٔ]األنعاـ/  چڀ  ڀ  ڀ    چ
، كذلك يدّؿ قولو: أحسن كل شيء على: خلق كّل شيء،  على لف  العمـو

وجيوز يف قولو: ، ) (1) ( وانتصب  )خلقو( عّما يف ىذا الّلف  من الّداللة على خلق

جيعل )خلقو( بدال من كّل، فيصَت التقدير: الذي  أف  چ ہہ ہ ہ  ۀ چ

 . (2) (  أحسن خلق كّل شيء
يرجح قراءة ) خلقو ( ابلفتح على معٌت أف هللا ويدؿ النص السابق على أف الفارسي 

سبحانو وتعاىل قد أحسن األشياء اليت خلقها ، وأف ىناؾ أشياء أخرى حسنة مل 
خيلقها هللا تعاىل ، وىذه األشياء دعت الفارسي بناء على مذىبو العقدي إىل تعليل 

 . والعمـوقراءة ) خلقو ( ابلسكوف على االتساع 
لفارسي يرى أف كل ما نسب إىل هللا تعاىل من أفعاؿ العباد ، وبناء على ذلك فإف ا

منسوب إليو على سبيل اجملاز لكونو أقدر العباد عليها ، أو لكوف العباد فعلوىا 
بقوة هللا و٘تكينو ، سواء كانت أفعاال حسية أو معنوية ، كفعل اإلدياف وا٢تداية 

اب٢تداية والضالؿ وا٠تتم  م وأف هللا تعاىل جيازي العباد على أفعا٢ت والضالؿ ،
 : ،  وذلك على النحو التايلوالطبع
أفعاؿ العباد من إحداثهم وقد تنسب إىل هللا تعاىل على سبيل  -ٔ

 اجملاز .

 ڇ ڇ ڇ  ڇ چ)أوضح الفارسي ىذا ا١تعٌت عند حديثو عن قولو تعاىل 

، فقولو    56يوسف:  چ ڑژ ژ ڈ  ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

                                                 

 . ٗٙٔص  ٗاٟتجة جػ  (ٔ)
 نفسو . (ٕ)
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قراءاتف : األوىل ابلياء بنسبة الفعل لسيدان يوسف ، تعاىل : ) حيث يشاء ( فيو 
 والثانية بصيغة اٞتمع ) نشاء ( .

فَتجح الفارسي القراءة األوىل ، مث يوجو القراءة الثانية لتتفق ومذىبو يف أفعاؿ العباد 
يتبوأ منها حيث يشاء من قاؿ: حيث يشاء، فيشاء مسند إىل فعل الغائب،  قائال : )

 لك.كما كاف يتبوأ كذ

 :]الزمر چ  ېئۇئ  ۇئ     ۆئ      ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئچ ويقوي ذلك: 
. وكما أف قولو: حيث نشاء وفق فعل ا١تتبوءين فكذلك قولو: حيث يشاء [ٗٚ

 وفق لقولو: يتبوأ يف إسناده إىل الغيبة.
 وأما قراءة ابن كثَت حيث نشاء فإنو على أحد وجهُت:

إما يكوف أسند ا١تشيئة إليو، وىي ليوسف يف ا١تعٌت، ألف مشيئتو ١تا كانت بقّوتو 
وإقداره عليها جاز أف ينسب إىل هللا سبحانو، وإف كاف يف ا١تعٌت ليوسف، كما قاؿ: 

، فأضيف الرمي [ٚٔ :]األنفاؿ چ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ چ
 إىل هللا سبحانو ١تا كاف بقوتو، وإف كاف الرمي للنيب صّلى هللا عليو وآلو وسّلم.

وايآخر: أف يكوف ا١توضع ا١تتبّوأ مواضع نسك وقرب، أو مواضع يقاـ فيها اٟتّق 
فالتبّوؤ يف ٨تو ىذه األماكن وا١تكث فيها قرب  من أمر ٔتعروؼ أو هني عن منكر،

  .(1)(  فهو يشاؤه ويريدهإىل هللا سبحانو، 

ۇ  ۇ   ۆ   چكما ذكر الفارسي نفس ا١تعٌت عند حديثو عن قولو تعاىل : 

والذي يشتمل على قرائتُت يف  ،] ٚ اإلسراء:[ چۆ  ۈ  ۈ 
، األوىل ابلياء والثانية ابلنوف على ا١تتكلم الذي يعود إىل اسم هللا  الفعل يسوءوا

ومن قرأ سبحانو وتعاىل ، فَتجح الفارسي القراءة األوىل ، مث يعلل الثانية بقولو : )
                                                 

 . ٖ٘ٓص  ٖاٟتجة جػ  (ٔ)
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)لنسوء( ابلنوف كاف يف ا١تعٌت كقوؿ من قدر أف الفاعل ما تقدـ من اسم هللا، وجاز 
الداير  وتعاىل، وإف كانت من الذين جاسوا خالؿ أف تنسب ا١تساءة إىل هللا سبحانو

يف اٟتقيقة ألهنم فعلوا ا١تساءة بقوة هللا عز وجل و٘تكينو ٢تم، فجاز أف ينسب إليو  

  .(1)(  كما: وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى

   ١١الرمحن:  چٹ  ڤ  ڤ      ڤ    چ ومثلهما أيضا قولو تعاىل : )
وأبو عمرو: خيرج منهما بضّم الياء اللؤلؤ وا١ترجاف قرأ انفع يقوؿ الفارسي : )

وروى حسُت عن أيب عمرو خيرج برفع الياء وكسر الراء، ،  [ رفعٕٕ]الرٛتن/ 
 اللؤلؤ وا١ترجاف نصبا.

وقرأ ابن كثَت وعاصم وابن عامر وٛتزة والكسائي: خيرج منهما منصوبة الياء، 
لؤلؤ كاف قولو بّينا، ألف ذلك إمنا من قاؿ: خيرج منهما ال، و  واللؤلؤ وا١ترجاف رفع

راج إىل هللا خيرج ال خيرج بنفسو، وكذلك من قاؿ: خيرج أي: خيرجو هللا، فنسب اإلخ
ألنو بقّوتو و٘تكينو، ومن قاؿ: خيرج جعل الفعل للؤلؤ وا١ترجاف، وىو اّتساع،  ؛ تعاىل

 . (2) ( ألنو إذا أخرج ذلك خرج

لة نقلية وعقلية الفارسي مردود عليو إٚتاال ٔتا مر بيانو من أدىذا الذي ذكره 
ف أفعاؿ العباد ٥تلوقة هلل تعاىل ، وليس كما يقوؿ الفارسي ألىل السنة على أ

 وا١تعتزلة ، وأما تفصيال :
،  چ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چقولو تعاىل : أما ف

فليس ا١تعٌت على قراءة ) نشاء ( ىو وحده ما ذىب إليو الفارسي ، فإنو قد وجهو 
                                                 

 . ٖٛٛص  ٖاٟتجة جػ  (ٔ)
 . ٕٛص  ٕ، وانظر أيضا : جػ  ٓٓٗص  ٗاٟتجة جػ  (ٕ)
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على مذىبو وليس على حقيقة اللغة وبياف ايآايت كامال ، فايآية ٔتا قبلها وما بعدىا 
هللا تعاىل على اٟتقيقة وليس اجملاز ، اسم تدؿ على أف الفعل يف القراءة منسوب إىل 

يتبوأ يف موضع نصب ،  چ ڎڎ ڌ ڌ ڍ چ وقولو:)يقوؿ اإلماـ الرازي : 
 .على اٟتاؿ تقديره مكناه متبوأ 

: نشاء ابلنوف مضافا إىل هللا تعاىل والباقوف ابلياء مضافا إىل  وقرأ ابن كثَت
 يوسف.

يدؿ على أنو صار يف ا١تلك ْتيث  چ ڎڎ ڌ ڌ ڍ چواعلم أف قولو: 
مث بُت  ، وأراد  بل صار مستقال بكل ما شاء ، ، وال ينازعو منازع ال يدافعو أحد

 .  (1)چ ڑڈ   ڈ  ژ  ژچ تعاىل ما يؤكد أف ذلك من قبلو فقاؿ: 
وىو  ، واعلم أنو تعاىل ذكر أوال أف ذلك التمكُت كاف من هللا ال من أحد سواه

چ مث أكد ذلك اثنيا بقولو: ،   چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ قولو: 

الفائدة األوىل: أف ىذا يدؿ على أف  : وفيو فائداتف چ ڑڈ   ڈ  ژ  ژ
الكل من هللا تعاىل. قاؿ القاضي: تلك ا١تملكة ١تا مل تتم إال ابألمور فعلها هللا تعاىل 

 صارت كأهنا حصلت من قبلو تعاىل.
ألف لف   ؛ لكة إمنا حصلت من قبل هللا تعاىلوجوابو: أان ندعي أف نفس تلك ا١تم

، فصرؼ ىذا  القاطع الذي ذكرانه يقوي قولنا ، والربىاف القرآف يدؿ على قولنا

                                                 

انظر : ابن وىذا يؤكد أف القراءة على ضمَت اٞتمع راجعة إىل اسم هللا تعاىل على اٟتقيقة .  (ٔ)
لبناف . –. ٖتقيق : سعيد األفغا ي . مؤسسة الرسالة . بَتوت  ٖٓٙز٧تلة : حجة القراءات ص 

 ـ .ٕٜٛٔىػ ، ٕٓٗٔ ٕط 
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الفائدة الثانية: أنو أاته ذلك ا١تلك ٔتحض ا١تشيئة  اللف  إىل اجملاز ال سبيل إليو.

 . (1) ( اإل٢تية والقدرة النافذة
من  أنو يف قراءة الياء ىػ (  ٘ٗٚ) ويقوي ذلك ا١تعٌت لغواي ما ذكره أبو حياف 

ٔتشيئة هللا ،   (2) يكوف فاعل نشاء ضمَتًا يعود على يوسف ، ومشيئتو معذوقة)

وإما أف يكوف الضمَت عائدًا على هللا أي : حيث يشاء هللا  .(3) إذ ىو نبيو ورسولو

 .(4)(  ، فيكوف التفااتً 

على قراءة  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چوأما قولو تعاىل : 
قبلو وبعده أف الضمَت فيو يعود إىل اسم هللا النوف ، فالواضح من سياؽ ايآايت 

ک  ک  ک  چ  تعاىل على اٟتقيقة ال على االتساع واجملاز ، فقبلو قولو تعاىل :

ڱ     ڱک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  

وفيو األفعاؿ : ) بعثنا ، رددان ،   ١ - ٥اإلسراء:  چہ  ھ     ھ  ھ   

پ  پ    ٻٱ  ٻ   ٻ  ٻچ وأمددانكم ، وجعلناكم ( ، وبعده قولو تعاىل : 

                                                 

 ٚٙٔ -ٙٙٔص  ٛٔمفاتيح الغيب جػ   (ٔ)
ا١تعاجم ا١تعروفة ، ولعلها من مبتكرات أبو حياف يف تفسَته البحر مل أقف ٢تا على معٌت يف  (ٕ)

 احمليط ، فلم يستخدمها أحد غَته من ا١تفسرين .
. ٖتقيق : د / عبدالعاؿ سامل كـر  ٜٙٔانظر : ابن خالويو : اٟتجة يف القراءات السبع ص  (ٖ)

 لبناف .  –. دار الشروؽ . بَتوت 
 . ٖٔٚص  ٘البحر احمليط  جػ  (ٗ)
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وفيو األفعاؿ : ) وإف عدًب  ١اإلسراء:  چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پپ
عدان ، وجعلنا جهنم ( واإلٚتاع قائم على عود ىذه األفعاؿ إىل اسم هللا تعاىل إذ 

، فال داعي إذا للعدوؿ عن اٟتقيقة إىل اجملاز ؛ ويؤيد  (1) ىو الفاعل ٢تا وحده
، ( ابإلفراد وءَ سُ لك قراءة ) ابن عامر ، وٛتزة ، وأبو بكر عن عاصم ، وخلف ) ليَ ذ

سوء ( بنوف وقرأ الكسائي ) لنَ ، يقوؿ اإلماـ القرطيب : )   (2) والضمَت هلل تعاىل
لو : ) وقضينا ، وبعثنا ، بقو وفتح ا٢تمزة ، فعل ٥ترب عن نفسو معظم اعتبارا 

سوءف ( ابلنوف وحرؼ ، و٨توه عن علي ، وتصديقهما قراءة أيب ) لنَ ورددان(

 .  (3)(التوكيد
 ا٢تداية والضالؿ من فعل العبد يعقبهما حكم هللا تعاىل . -ٕ

ا٢تدى والضالؿ واإلدياف والكفر كلها تتعلق أبفعاؿ العباد عند ا١تعتزلة ، وعند 
على سبيل  –عنده  –الفارسي كذلك ، فهذه ا١تسائل ٦تا ينسب إىل هللا تعاىل 

فأفعاؿ العباد يف ا٢تدى والضالؿ من عند أنفسهم يعقبها واجملاز ،  عاالتسا 
أو يصف عباده ابلضالؿ بعد  حكم من هللا تعاىل عليهم ، فهو سبحانو حيكم

 أف يضلوا يف أنفسهم .

                                                 

. ٖتقيق : د / أٛتد ا٠تراط . دار  ٖٚٔص  ٚانظر : السمُت اٟتليب : الدر ا١تصوف جػ  (ٔ)
 . ٓٔص  ٙسوراي . وانظر : البحر احمليط جػ  –القلم .دمشق 

 . ٖٙص  ٘ٔانظر : التحرير والتنوير جػ  (ٕ)
يب . .  دار إحياء الًتاث العر  ٖٕٕص  ٓٔاإلماـ القرطيب : اٞتامع ألحكاـ القرآف جػ  (ٖ)

 لبناف .–بَتوت 
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ں    ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ففي قولو تعاىل : 

( قراءاتف : األوىل بفتح ايء الفعل ) يَهدي ( ،  ٧٣النحل:  چں   ڻ  ڻ     
ويعلل الفارسي قراءة الفتح على معٌت االىتداء ، والثانية ابلضم ) يُهدي ( ،  

يكوف فعل ) يضل ( على معٌت اٟتكم ابإلضالؿ ، يقوؿ الفارسي : وابلتايل 

فقرأ  چ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ اختلفوا يف فتح الياء وضّمها من قولو: )
 ى( برفع الياء وفتح الداؿ.هدَ ابن كثَت وأبو عمرو وانفع وابن عامر: )ال يُ 

 ي بفتح الياء وكسر الداؿ.هدِ وقرأ عاصم وٛتزة والكسائي: يَ 
الراجع إىل اسم )إّف( ىو د . أهنا مضمومة الياء مكسورة الضاومل خيتلفوا يف يضل 

فمن جعل  ، يهدِ ى(، ومن قرأ: يَ هدَ الذّكر الذي يف قولو: يضل يف قراءة من قرأ: )يُ 
، ومن جعل  جاز أف يعود الذكر الفاعل الذي فيو إىل اسم إفّ  ي من ىديتوهدِ يَ 
يضل مرتفعا بو، فالراجع إىل اسم إّف الذكر الذي ي يف معٌت يهتدي، وجعل من هدِ يَ 

ى( فالراجع إىل ا١توصوؿ الذي ىو هدَ يُ  : ) يف يضل كما كاف كذلك يف قوؿ من قاؿ
وا١تعٌت: إف من حكم إبضاللو لو « يضّلو»)من( ا٢تاء احملذوفة من الّصلة تقديره: 

 چ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ وتكذيبو، فال يهدى. ومثل ىذا يف ا١تعٌت قولو: 

[، تقديره: من بعد إضالؿ هللا إاّيه وا١تفعوؿ ٤تذوؼ، أي: بعد حكمو ٖٕ]اٞتاثية/ 

 .(1)( إبضاللو

                                                 

 . ٖٛٙص ٖاٟتجة جػ  (ٔ)
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ومل خيتلفوا يف يضل أنّو مضمـو الياء، فهذا من قولك: ضّل الرجل،  مث يقوؿ : ) 
كفر زيد وأكفره الناس، أي: نسبوه إىل  وأضّلو هللا. أي: حكم إبضاللو، كقولك:

 . (1) ( إنو كافر، كما أف أسقيتو قلت لو: سقاؾ هللا الكفر، وقالوا:
وىذا يعٍت أف اٟتكم اإل٢تي ابلضالؿ مًتتب على ضالؿ العبد يف نفسو أوال ، 

 وأف ا٢تداية كذلك تعود إىل العبد .
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ أوضح يقوؿ الفارسي يف قولو تعاىل : وبصورة 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پپ  پ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ    ٹٿ   ٿ  ٿ

فإف قلت: ىل جيوز أف يكوف فاعل يشرح صدره ، ) ٦١٥األنعام:  چڦ
  الضمَت، العائد إىل من* كأّف ا١تهدّي  يشرح صدر نفسو؟

فإف ذلك صحيح يف ا١تعٌت، واألشبو أف يكوف الضمَت الذي فيو عائدا  إىل اسم هللا 

، وقولو: [ٕٕ:]الزمر چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ عّز وجّل  لقولو: 

وكذلك يكوف الضمَت الذي يف قولو  [ٔ : ح]الشر  چۀ   ہ  ہ  ہ    چ
يشرح صدره السم هللا تعاىل ، وا١تعٌت أّف الفعل مسند إىل اسم هللا تعاىل  يف اللف ، 
ويف ا١تعٌت: للمنشرح  صدره، وإمّنا نسبو إىل ضمَت اسم هللا ألنّو بقوتو كاف وتوفيقو  

،  [ٚٔ :]األنفاؿ چ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ چكما قاؿ: 
ويدّلك على أف ا١تعٌت لفاعل اإلدياف إسناد ىذا الفعل إىل الكافر يف قولو: 

                                                 

 .  ٜٖٙص ٖاٟتجة جػ  (ٔ)
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، فكما أسند الفعل إىل [ٙٓٔ : ]النحل چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      چ

 .(1)(  فاعل الكفر كذلك يكوف إسناده يف ا١تعٌت إىل فاعل اإلدياف

أسس الفارسي رأيو وترجيحو للقراءات يف مسألة ا٢تداية والضالؿ على مذىبو 
يف أفعاؿ العباد ، فالعباد ىم الفاعلوف للهداية والضالؿ يف أنفسهم ، وليس 

دخل يف ىذا األمر سوى تثبيت األحكاـ على  –تعاىل عما يقولوف  –هلل 
 العباد يف ىدايتهم وضال٢تم .
من قبلو ا١تعتزلة مردود إٚتاال ٔتا مر بيانو يف أفعاؿ والذي ذىب إليو الفارسي و 

العباد ، وأف األفعاؿ تنسب إىل هللا تعاىل إذا قرهنا ابٝتو على سبيل اٟتقيقة ال 
 اجملاز .

أما تفصيال : ) فقد قيل لإلماـ األشعري : إذا قلت إف هللا تعاىل أضل الضالُت 
ف خلق الفاسدين أب، فقل أيضا إنو أفسد ف خلق ضال٢تم عن الدين أب

 .فسادىم
قل : إنو يضل عن الدين على معٌت أنو خيلق الضالؿ عن عن ذلك أب ي مل أأجاب 

الدين قياسا ، وإمنا قلتو توقيفا وأطلقتو ٝتعا وخربا ، وٛتلت معناه على الوجو الذي 
دلت عليو دالئل العقوؿ ، أف هللا تعاىل ىو ا٠تالق ٞتميع ا١تخلوقات ، واحملدث 

نو أفسدىم احملداثت خَتىا وشرىا ، طاعتها ومعصيتها ، و١تا مل يرد ا٠ترب أبٞتميع 
مل تصح العبارة بذلك عنو ، وإف كاف ا١تعٌت  ؽ ،وال وجد من األمة يف ذلك إطال

 .(2)صحيحا ( 
                                                 

 .  ٕٗ٘ص  ٕاٟتجة جػ  (ٔ)
 . ٓ٘ٔمقاالت األشعري ص   (ٕ)
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فاألمر مرجعو للتوقيف وليس للقياس ، فما أخرب بو ا١توىل سبحانو عن نفسو 
فإف العقل  ، وليس للعقل تدخل فيو يؤخذ من خالؿ السمع كما أخرب بو
 قاصر عن الوصوؿ للحقائق الغيبية  .

ويف رد اإلماـ األشعري على ما ذىب إليو الفارسي من أف ا١تقصود إبضالؿ 
يسوغ يف  هللا لعباده أو ىدايتهم ىو ٣ترد اٟتكم أو تسميتهم  ، يقوؿ : ) إنو ال

نو ٝتى الضاؿ ضاال وحكم بذلك ، هللا تعاىل أضل عباده على معٌت أ اللغة أف
ويقوؿ : إنو إذا قيل " ضلل زيد عمرا " فمعناه : أنو نسبو إىل الضالؿ ، 
إنو وكذلك يقاؿ : كفره ، إذا نسبو إىل الكفر ، فأما إذا خلق الضاللة فيقل 

 أضل ، وال يقاؿ قياسا عل ذلك إنو أكفره لشيئُت :
 أحدمها : أف أٝتاءه التؤخذ قياسا .

 : أف أصل اللغة ال يصح أف يوضع قياسا ، وعلى ذلك كاف حيمل ٚتيع ما والثا ي

ما أنكرًب أف :فإف قاؿ قائل) .(1)يف القرآف من أمثاؿ معٌت اإلضالؿ على ذلك ( 
: كما يقوؿ الناس ،   ال يكوف معٌت اإلضالؿ منو وا٢تداية أكثر من اٟتكم والتسمية 

فالان ال على معٌت أنو جعلو ضاال  قد ضلل فالف فالان وقد عدلو وقد سرؽ فالف
. وفعل لو ما من أجلو يكوف كذلك من السرقة والضالؿ والعدالة  ، فاسقا سارقا

لو كاف ذلك على ما قلتو مل يكن هلل على ا١تؤمنُت يف ىدايتو ٢تم إال ما  : قيل لو
ألان قد يسمي بعضنا بعضا اب٢تداية وخيص بعضنا بعضا هبذه  ؛ لبعضهم على بعض

، وكذلك كاف جيب أف يكوف إضالؿ بعضنا بعضا كإضالؿ هللا الظا١تُت  ،سمية الت
ألف هللا عز و جل قد امنت على ا١تؤمنُت ؛ وىذا خالؼ ما اتفق عليو ا١تسلموف 

ی   ی   جئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  : هبدايتو ٢تم فقاؿ

                                                 

 نفسو .  (ٔ)
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فلو كانت ،  ٦٣احلجرات:  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب                 خب  مب  
ولكاف ، ىدايتو ٢تم ىي اٟتكم والتسمية لكانوا قد منوا على أنفسهم هبذه ا١تنة 

وىذا خالؼ ، رسوؿ هللا من هبا عليهم كمن هللا إذ قد ٝتاىم بذلك وحكم ٢تم بو 
وكذلك لو كانت ىدايتو ٢تم اليت من هبا عليهم ىي دعوتو إايىم وبيانو ٢تم  .اإلٚتاع 

ويبُت  ، ألنو قد يدعو بعضهم بعضا؛ لكاف بعضهم قد من على بعض هبذه ا١تنة 
وعلى أنو لو كانت ا٢تداية ، بعضهم لبعض كما يدعو هللا وىذا أيضا خالؼ االتفاؽ 

إبليس قد أضل األنبياء وسائر  واإلضالؿ من هللا تعاىل ٔتعٌت ما وصفتم لكاف
ولكاف ، ا١تؤمنُت إذ كاف قد دعاىم إىل الضالؿ وٝتاىم ضالُت وحكم ٢تم بذلك 

إذ كانوا قد ٝتوىم كافرين وحكموا ٢تم ْتكم  ؛ قد أضلوا الكافرين أٚتعُت نبياءاأل

 . (1) ( ويف إٚتاع األمة على خالؼ ىذا دليل على سقوط ما قلتم، الضالُت 
وبتفصيل آخر يشرح اإلماـ التفتازا ي مذىب أىل السنة يف ىذه ا١تسألة مع بياف 

ا الكالـ يف ايآايت ا١تشتملة على اتصاؼ أمو فساد مذىب ا١تعتزلة فيها قائال : )
الباري تعاىل اب٢تداية واإلضالؿ والطبع على قلوب الكفرة وا٠تتم وا١تد يف طغياهنم 

خلق اإلدياف واالىتداء والكفر والضالؿ بناء فهي عندان راجعة إىل ،  و٨تو ذلك
 أنو لو: خالفا للمعتزلة بناء على أصلهم الفاسد  ، على ما مر من أنو ا٠تالق وحده

فحملوا  ، خلق فيهم ا٢تدى والضالؿ ١تا صح منو ا١تدح والثواب والذـ والعقاب
أو اإلرشاد يف ايآخرة ، ونصب األدلة  ، ا٢تداية على اإلرشاد إىل طريق اٟتق ابلبياف

، واإلضالؿ على اإلىالؾ والتعذيب أو التسمية والتلقيب ابلضاؿ ، إىل طريق اٞتنة 
و١تا ظهر على بعضهم أف بعض ىذه ا١تعا ي ال يقبل التعليق ، أو الوجداف ضاال 

وبعضها ليس مضافا إىل هللا تعاىل  ، وبعضها ال خيص ا١تؤمن دوف الكافر، اب١تشيئة 
وبعض معا ي اإلضالؿ ال يقابل ا٢تداية جعلوا ا٢تداية ٔتعٌت الداللة ، ملسو هيلع هللا ىلص دوف النيب 

                                                 

 . ٜٖٚ-ٖٛٚ٘تهيد األوائل ص  (ٔ)
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واإلضالؿ مع أنو فعل الشيطاف مسندا إىل هللا تعاىل ٣تازا ١تا أنو ، ا١توصلة إىل البغية 

 چڳ  ڱ  ڱ  چوألف ضال٢تم بواسطة ضربو ا١تثل يف ، أبقداره و٘تكينو 

ېئ  ىئ  ىئ  چ بواسطة الفتنة اليت ىي االبتالء والتكليف يف  أو،  ١١البقرة: 

 .٦٥٥األعراف:  چىئ
، و٨تن نقوؿ بل ا٢تداية ىي الداللة على الطريق ا١توصل سواء كانت موصلة أـ ال 
والعدوؿ إىل اجملاز إمنا يصح عند تعذر اٟتقيقة وال تعذر وبعض ا١تواضع من كالـ هللا 

ا٢تداية واإلضالؿ إىل هللا تعاىل ليست إال بطريق تعاىل يشهد للمتأمل أبف إضافة 

 .(1)(  اٟتقيقة

ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ وقولو تعاىل : 

٤تموؿ على ما ذكر ، وليس على سبيل  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ اجملاز ، يدؿ على ذلك قولو تعاىل : )

أغفل الفارسي ذكر ىذه ايآية عند حديثو ، وقد ،  ١١ – ١٥طه: چۋ  ۅ  
وىي دالة يف اٟتقيقة والظاىر على أف فاعل الشرح على اٟتقيقة ىو هللا تعاىل ، 
لذا فهو وحده الذي ينبغي سؤالو ٢تذا الفعل ، ولو كاف الفعل للعبد كما ذىب 
 الفارسي وا١تعتزلة ، ١تا سألو سيدان موسى وىو نيب مرسل من أويل العـز ، ومن

الذي يهدي إىل اٟتق وحده ، وال يشاركو أعرؼ خلق هللا ابهلل سبحانو وتعاىل 
 چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤچ يف ذلك أحد 

العقوؿ مضطربة واٟتق صعب، واألفكار يقوؿ اإلماـ الرازي : ) .(   ٧٥يونس: 

                                                 

 .  ٖٔٔ- ٖٓٔص  ٗشرح ا١تقاصد جػ  (ٔ)



 

 

4214 

٥تتلطة، ومل يسلم من الغلط إال األقلوف، فوجب أف ا٢تداية وإدراؾ اٟتق ال يكوف 
إال إبعانة هللا سبحانو وتعاىل وىدايتو وإرشاده، ولصعوبة ىذا األمر قاؿ الكليم عليو 

وكل ا٠تلق يطلبوف  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ السالـ بعد استماع الكالـ القدمي 
األكثرين وقعوا يف الضاللة، وكل ذلك يدؿ  ، مع أف ا٢تداية وحيًتزوف عن الضاللة

  .(1)(  على أف حصوؿ ا٢تداية والعلم وا١تعرفة ليس إال من هللا تعاىل

( ، وقولو تعاىل :  ٦الشرح:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ وقولو تعاىل : )

( ،  ١١الزمر:  چ ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀچ)
وغَتىا من النصوص اليت تدؿ على أنو : ) ال معُت النشراح الصدر إال حصوؿ 

، فشرح  (2)العلـو وا١تعارؼ ، وىذه العلـو وا١تعارؼ إمنا ٖتصل ٓتلق هللا تعاىل ( 
الصدر ابإلسالـ ) يعٍت خلق ا١تعرفة يف القلوب ، وكذلك نور اإلدياف على معٌت أنو 

 . (3) طريق اٟتق (ٖتقيق ا١تعرفة بو حىت يتبصر 
 وبذلك ظهر بطالف ما ذىب إليو الفارسي ابلنقل واللغة معا .

 ا٠تتم والطبع عالمات على ضالؿ العبد يف نفسو . -ٖ
ف الفارسي يقرر أف ا٠تتم تقريره يف أمر ا٢تداية والضالؿ فإاستنادا ١تا سبق 

والطبع ٔتعٌت العالمة ا١تًتتبة على اٟتكم ابإلضالؿ والذي ىو يف األساس راجع 
 للعبد .

                                                 

 . ٜ٘ -ٜٗص  ٚٔمفاتيح الغيب جػ  (ٔ)
 . ٚ٘ٔالقضاء والقدر ص  (ٕ)
 . ٙٓٔمقاالت األشعري ص  (ٖ)
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ڀ  ٺ  ٺ  چ ويذىب قـو من ا١تتأّولُت إىل أّف معٌت: لة ا٠تتم : )يف مسأفيقوؿ 

ووٝتها ٝتة تدؿ على أف فيها ، ختم عليها أبف طبع عليها [ ٚ : ]البقرة چٺ  
ليعرفهم من يشاىدىم من ا١تالئكة هبذه السمة، ويفرقوا بينهم وبُت ا١تؤمنُت الكفر، 

ٱ  ٻ  چ  الذين يف قلوهبم الّشرح والطمأنينة اللذاف وصفوا هبما يف قولو تعاىل:

مب  ىب  يب   جت  چ . وقولو: [ٕٕ:]الزمر چٻ  ٻ  ٻ  

 .[ٕٛ]الرعد/  چ  متحت      خت
قلب ا١تطبوع على قلبو. وكما ختم على وا٠تتم والطبع واحد، ومها ٝتة وعالمة يف 

 قلب الكافر وطبع فوسم بسمة تعرؼ هبا ا١تالئكة كفره كذلك وسم قلوب ا١تؤمنُت

. ومن مّث قاؿ بعض ا١تتأّولُت (1) بسمات تعرفهم ا١تالئكة هبا كما عرفوا هبا الكافر

أي: مل  [ٕٛ : الكهف] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ يف قولو تعاىل: 
نسم قلبو ٔتا نسم بو قلوب الذاكرين هلل، ألّف هللا تعاىل وسم قلوب الذاكرين  

ٹ  چ بسمات تبُّت ١تن شاىدىا من ا١تالئكة أهّنم مؤمنوف، كما قاؿ: 

أي عالمتو، فإذا مل يسمهم هبذه [ ٕٕ : ]اجملادلة چٹ  ٹ  ڤ   ڤ 

 . (2)(  الّسمة فقد أغفلهم

                                                 

 الشريف اٞترجا ي : ىذه ا١تقالة تنسب للمعتزلة ، وخاصة أبو علي اٞتبائي وابنو . انظر : (ٔ)
–ٖتقيق : ٤تمود عمر الدمياطي . دار الكتب العلمية . بَتوت  . ٚٛٔص  ٛشرح ا١تواقف جػ 

 ـ .ٜٜٛٔىػ . ٜٔٗٔ ٔلبناف . ط 
 .  ٖٖٓص  ٔاٟتجة جػ  (ٕ)
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ٱ  ٻ  ٻ    چ خاصة يف قولو تعاىل : ويقوؿ يف مسألة الطبع 

ٺ  ٺ  ٺ    ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

نو حيتمل أمرين أ [٘٘ٔ نساء:]ال چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  
 أي طبع عليها بعالمة كفرىم، كما تقوؿ: طبع عليو ابلطُت، وختم عليو ابلشمع.: )

ٿ   ٿ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وجيوز أف يكوف قولو تعاىل: 

ـّ هبذا الكالـ أبف قلبو ضاؽ عن قبوؿ ٚ]البقرة/  چ  ٹٹ [ وصفا للذي ذ
اٟتكمة واإلسالـ واالستدالؿ على توحيد هللا تعاىل وقبوؿ شرائع أنبيائو عليهم 

چ فلم ينشرح لو ومل يّتسع لقبولو، فهو خالؼ من ذكر يف قولو تعاىل:  ،السالـ 

 [.ٕٕ]الزمر/  چ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ومثل ذلك قولو تعاىل: 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ [ ومثلو: ٕٗ]دمحم/  چ

ې   چ [ ومن ذلك قولو: ٘]فصلت/  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     

ٹ    چ[ إمّنا ىو ٚتع أغلف، أي يف غالؼ كقولو: ٛٛ]البقرة/  چ  ىې  ى

پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ ،  چڤ   ڤ   

[ ويقّوي ذلك أف ا١تطبوع على قلبو وصف ٜٚٔ]األعراؼ/  چڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ : بقلة الفهم ٔتا يسمع من أجل الطبع، فقاؿ

 چپ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ چ وقاؿ:  چٿ  ٹ    ٹ  

 [.ٚٛ]التوبة/ 
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ و٦تػا يبػُّت ذلػك قولػو تعػػاىل: 

القلػػوب أبخػػذه السػػمع لػػى [ فعػػدؿ ا٠تػػتم عٙٗ]األنعػػاـ/  ٠١األنعااام:  چٿ   
والبصر، فدّؿ ىذا على أّف ا٠تتم على القلب ىػو أف يصػَت علػى وصػف ال ينتفػع بػو 
فيما حيتاج فيو إليو، كما ال ينتفع ابلسمع والبصر مع أخذمها، وإمّنا يكوف ضيقو أباّل 

حيتاج إليو من النظر واالستدالؿ الفاصل بُت اٟتّق والباطل. ومن ذلك قولو  يّتسع ١تا

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ تعػػػػػػػاىل: 

[ فهػذا كػػالـ كا١تثػل، أي: مػن يسػتحّق اإلضػالؿ عػػن ٕ٘ٔ]األنعػاـ/   چ    ٹٿ
الثػػػػػػواب جيعػػػػػػل صػػػػػػدره ضػػػػػػّيقا يف هنايػػػػػػة الضػػػػػػيق ١تػػػػػػا كػػػػػػاف القلػػػػػػب ٤تػػػػػػال للعلػػػػػػـو 

 .(1)(واالعتقادات

السمة بٌت الفارسي رأيو يف ا١تسألة على أتويل ا٠تتم والطبع والتغليف ، ٔتعٌت 
أو العالمة على الضالؿ أو الكفر ، وأف ذلك منسوب إىل اٟتق سبحانو على 

 سبيل اجملاز ال على اٟتقيقة .
قبلها ، وكالمها مرتبطاف مر البياف أبف ىذه ا١تسألة متصلة اب١تسألة اليت وقد 

ٔتذىب ا١تعتزلة يف خلق األفعاؿ ، واليت ثبت ابلنقل والعقل واللغة فساد 
 مذىبهم فيها ، على النحو الذي سبق بيانو. 

أما تفصيل الرد عليهم يف ىذه ا١تسألة ، فقد ذىب اإلماـ األشعري يف أتويل ) 
ٚتيع ذلك ٔتعٌت  ا٠تتم والطبع وجعل األقفاؿ واألكنة على القلوب إىل أف

خلق الكفر ، واٞتهل ، واٞتحد للحق ، واالستثقاؿ لو ، وكاف يقوؿ :  إان ال 

                                                 

 . ٕٖٖ- ٖٖٔص  ٔجػ اٟتجة  (ٔ)
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ننكر أف يكوف ا٠تتم والطبع عالمة على قلب الكافر دييز هبا ا١تلك الويل من 
 يكوف إال ١تن خلق يف قلبو اٞتهل والكفر . العدو ، ولكنو ال

اٟتكم ابلكفر ، فقد أخطأ اللغة ؛ ألنو ال وكاف يقوؿ : إف من ٛتل الطبع على معٌت 
: " ختمت عليو أنو ال يفلح " ، وإف كاف يقاؿ  يقاؿ يف اللغة " طبعت عليو أنو ال

يفلح " ، فإذا كاف كذلك فتأويلهم ىذا مع االستكراه لو بعيد ، وغَت انؼ ١تا قلنا : 

 .(1)ات ( إنو ضالؿ الضالُت ، وكفر الكافرين يف قلوهبم ، مث جيعل ٢تم عالم
من  –واللغة تؤيده  –فاإلماـ األشعري ال ينكر أتويل الفارسي من أصلو لكنو ينكر 

أف يكوف ىو التأويل الوحيد ، فاهلل تعاىل خيتم ويطبع على القلوب على اٟتقيقة ، مث 
يتبعو بعالمة للمالئكة ، أو ٝتة ٘تيز الضالُت والكافرين ، أما أف يقاؿ إف ذلك من 

وذلك ألف ىذه األمور يف اللغة : ) بداية ، فهو ا١تستنكر نقال ولغة  فعل العبد
لكوهنا مانعة ، وخلق الضالؿ يف القلوب مانع موانع يف اٟتقيقة ، وإمنا ٝتيت بذلك 

من ا٢تدى ، فصح تسميتو هبذه األٝتاء ؛ ألف األصل ىو االطراد إىل أف دينع مانع 

 .(2) واألصل عدمو ، فمن ادعاه حيتاج للبياف (

ٿ   ٿ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وأما أتويلو لقولو تعاىل : )

يف معرض امتناع اإلدياف منهم ، ) فيبطلو ذكر هللا تعاىل ىذه األشياء  چ  ٹٹ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  چ ألجل ذلك ، حيث قاؿ : )

( ، أي : ال يؤمنوف ألجل ا٠تتم ، ٣ - ١البقرة:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
يصلح  ألف قولو : " ختم " استئناؼ لبياف السبب ، وشيء ٦تا ذكرًب الوذلك 

                                                 

 . ٙٓٔمقاالت األشعري ص  (ٔ)
 . ٚٛٔص  ٛشرح ا١تواقف جػ  (ٕ)
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لذلك ، أي لكونو سببا المتناع اإلدياف ، فإف ٣ترد الوصف اب٠تتم والطبع ، وجعل 
، ومنع األكنة ، واألقفاؿ على قلوهبم ال دينع من اإلدياف ، وكذا الوسم بعالمة ٦تيزة  

  .(1)يصح اٟتمل عليها  (  اف فالاللطف واإلخالص ال يقتضي امتناع اإلدي
  

                                                 

. ٖتقيق الدكتور / دمحم يوسف  ٕٗٔنفسو . وانظر : إماـ اٟترمُت اٞتويٍت : اإلرشاد ص  (ٔ)
 ـ .ٜٓ٘ٔىػ ، ٜٖٙٔموسى ،  األستاذ / علي عبدا١تنعم عبداٟتميد . مكتبة ا٠تا٧تي . القاىرة 
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 ا١تبحث ا٠تامس : الوعد والوعيد
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حيث ىذا ىو األصل الرابع عند ا١تعتزلة ، وىو متعلق ٔتذىبهم يف العدؿ اإل٢تي، 
إىل أف هللا تعاىل ال خيلف وعده يف الثواب وا٠تَت ، وال  ذىب كثَت من معتزلة بغداد

وعيده يف العقاب والضر ، بل جيب عليو إنفاذ الوعد والوعيد ؛ ألف ا٠تلف فيهما 

  .(1)يستلـز الكذب يف خربه تعاىل ، والكذب عليو سبحانو وتعاىل ٤تاؿ 

عند حديثو عن قوؿ اٟتق فصل الفارسي القوؿ يف الوعد والوعيد والفرؽ بينهما 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ سبحانو وتعاىل : )

اختلفوا يف إٟتاؽ األلف وإخراجها ، قائال : ) ٥٦البقرة:  چچ  چ   چ  
فقرأ أبو  [ٓٛ]طو/  ( ووعدانكم)[ ٔ٘]البقرة/  ( وإذ وعدان)  من قولو تعاىل: 

 . عمرو وحده ذلك كّلو بغَت ألف، وقرأ الباقوف ذلك كّلو ابأللف

چ        چ قاؿ أبو علي: قالوا: وعدتو، أعده، وعدا، وعدة، وموعدا وموعدة. قاؿ 

 [ وجاء وعد يف ا٠تَت والشر. قاؿ:ٗٔٔ]التوبة/  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ           

ۉ    چ [ وقاؿ ٜ]ا١تائدة/   چ  وئى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئچ 

[ فتقوؿ على ىذا: وعدتو ٙٛ]طو/  چۉ  ې  ې  ې  ې  ى 
 خَتا.

                                                 

ص  ٘. وانظر : شرح ا١تقاصد جػ  ٖٚٔ-ٖٗٔح األصوؿ ا٠تمسة ص انظر : شر  (ٔ)
ٕٔ٘-ٕٔٙ . 
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[ فتقوؿ على ىذا: ٕٚ]اٟتج/  چ  ىبيئ    جب  حب  خب  مبچ : وقاؿ 

[ فا١توعد: ٜ٘]الكهف/  چې  ى      ى    چ : وعدتو شّرا. وقاؿ 
 مصدر وعد، وىو يف اإلىالؾ.

 وقاؿ:،  أوعد ي ابلّسجن واألداىم  فأما اإليعاد فإنو يكوف يف التهديد، قاؿ:
 (1) سيخرج منّا القتل ما القتل مانع و ...وموعدان ابلقتل حيسب أنّ 

ڱ  ڱ         ں  ں  چ  والوعيد: ٨تو من اإليعاد يف أنو هتديد بشّر، قاؿ :

  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     چ [ وقاؿ ٗٔ]إبراىيم/  چڻ  ڻ  
وتسكت. أو ٕتيء ابلباء: أوعدتو بشّر، [ وقاؿ أٛتد بن حيِت: أوعدتو، ٘ٗ]ؽ/ 

 وال تقوؿ: أوعدتو الشّر.
قاؿ أبو علي: وال ديتنع يف ٨تو ىذا يف القياس أف حيذؼ اٟترؼ فيصل الفعل، ويدّؿ 

جب   چ على ذلك ما قدمناه . من قولو: أوعد ي ابلسجن، فأما ا١تيعاد يف قولو: 

األٝتاء  جاء يف[ فإف ىذا البناء قد ٜ]آؿ عمراف/  چحب  خب  مب  ىب  
والصفات، فاالسم ٨تو: ا١تصباح وا١تفتاح. والصفة ٨تو: ا١تطعاف، وا١تطعاـ. وا١تيعاد: 
اسم، كما أف ا١تيقات كذلك، وليس خيلو من أف يكوف من أوعد، أو وعد. فإف كاف 
من أوعد، فإف أوعد ٗتتّص ابلتهديد. وإف كاف من وعد يف التهديد وخالفو كما 

                                                 

 ٖٜٓص  ٕالبيت لسويد بن كراع العكلي . انظر : ابن قتيبة الدينوري : ا١تعا ي الكبَت جػ  (ٔ)
 مطبعة: الناشر،   اليما ي علي بن حيِت بن الرٛتن عبد،  الكرنكوي سامل د ا١تستشرؽ ٖتقيق :
 ، ـٜٜٗٔ ىػ،ٖٛٙٔ األوىل الطبعة اب٢تند الدكن آابد حيدر - العثمانية ا١تعارؼ دائرة
 .ـ ٜٗٛٔ - ىػ ٘ٓٗٔ األوىل، الطبعة لبناف - بَتوت العلمية، الكتب دار:  صورهتا مث
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ؼ للميعاد، وقد أوقع على اإلخالؼ الكذب. أنشد أبو تقدـ ذكره، فال إخال
 عبيدة:

 (1) كذبت لتقصرّف يداؾ دو ي  ...أتوعد ي وراء بٍت رايح 
فإف قلت: إف التكذيب واقع يف االستفهاـ، واالستفهاـ ال حيتمل الصدؽ وال 

جييبوه الكذب. فإف ىذا االستفهاـ تقرير والّتقرير عندىم مثل ا٠ترب، أال ترى أهنم مل 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ      چ  ابلفاء كما مل جييبوا ا٠ترب، وقد قاؿ:

[ وأما ٜٕ، ٕٛ]ؽ/  چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   
 ا١توعود فصفة قاؿ:

 (2) بدا لك يف تلك القلوص بداء ...لعّلك وا١توعود حق لقاؤه 
ا١تصدر على مفعوؿ، جاز عنده ومن جّوز ٣تيء  التقدير: األمر ا١توعود حق لقاؤه.

  .(3)( أف يكوف ا١توعود مثل الوعد

ھ  ھ        چ ىو قوؿ هللا تعاىل : )والنص الثا ي الذي يؤكد بو الفارسي مذىبو 

األنعام:  چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮳ۓ   ۓ  ﮲  ےھ  ھ   ے

ھ  ھ        چ :  اختلفوا يف التوحيد واٞتمع يف قولو ، حيث يقوؿ : )(٦٦٥

 [، يف أربعة مواضع:٘ٔٔ]األنعاـ/  چھ 

                                                 

ٖتقيق : د/ نعماف دمحم أمُت طو . دار ا١تعارؼ  ٜٕٗالبيت ٞترير . انظر : ديواف جرير ص  (ٔ)
 .ٖط  . القاىرة 

 . ٙٗٔص  ٖٚللشماخ بن ضرار . انظر : اتج العروس جػ البيت  (ٕ)
 . ٘٘ٗ-ٖ٘ٗص  ٔاٟتجة جػ  (ٖ)
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فقرأ ابن كثَت وأبو عمرو و٘تت كلمات ربك ٚتاعا، ويف يونس حقت عليهم كلمت 
 على واحدة. ، [ كلمة ربكٙن ]ا١تؤم [، ويف حمٜٙ - ٖٖيف ا١توضعُت ] ربك

 ٚتاعة.  ىذه ا١تواضع األربعة كّلها كلماتوقرأ انفع وابن عامر 
، ومل خيتلفوا يف غَت ىذه  والكسائّي ابلتوحيد كلمةم وٛتزة وقرأىّن عاص
 . ا١تواضع األربعة
ما جاء من  وعد، ووعيد، وثواب، وعقاب، فال  -وهللا أعلم -الكلمة والكلمات

[، وقاؿ: ٜٕ]ؽ/  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ  تبديل فيو وال تغيَت لو، كما قاؿ:

، وّ٘تت ذوات . فكأّف  التقدير[ٕٚ]الكهف/  چمئ   ىئ  يئ چ

ۀ  ہ     چالكلمات، وال جيوز أف يعٌت ابلكلمات الشرائع ىنا، كما عٍت بقولو: 

ۇئ  ۇئ  چ  [، وقولو:ٕٗٔ]البقرة/  چہ    ہ   ہ   ھ 

[، ألنو قد قاؿ: ال مبدؿ لكلماتو، والشرائع جيوز فيها ٕٔ]التحرمي/  چۆئ  

  .(1) ( النسخ والتبديل.

الفارسي تبنيو العتقاد البغداديُت من ا١تعتزلة يف وجوب إنفاذ الوعد يظهر من كالـ 
والوعيد ، وىذا منهم سوء أدب مع هللا سبحانو وتعاىل ، فإنو سبحانو ال جيب عليو 
شيء ، بل تعذيب العصاة عدؿ منو سبحانو ، وإاثبة الطائعُت ٤تض فضلو تبارؾ 

 . (2)وتعاىل

                                                 

 . ٖٙٗص  ٔ. وانظر : جػ  ٖٔ٘ص  ٕاٟتجة جػ  (ٔ)
 . ٕٙٔص  ٘انظر : شرح ا١تقاصد جػ  (ٕ)
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ألة بُت أىل السنة ، فذىب بعض ا١تاتريدية واٟتق أنو قد حدث خالؼ يف ىذه ا١تس
إىل عدـ جواز ٗتلف الوعيد كالوعد ٘تاما ، مع اعتقادىم أبنو ال وجوب على هللا 
تعاىل ، مستدلُت ٔتثل أدلة ا١تعتزلة ، معتمدين ٚتيعا يف استدال٢تم على قولو تعاىل : 

  .(1) [ٜٕ]ؽ/  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 
ٗتلف الوعيد ؛ ألنو كـر ديتدح بو على ما أشار  وأما السادة األشاعرة فَتوف جواز

 إليو الشاعر :

 (2) وإ ي إذا أوعدتو أو وعدتو *** ١تخلف إيعادي ومنجز موعدي
: ) ىذه ا١تسألة  واٟتق يف ا١تسألة ما ذىب إليو األشاعرة ، يقوؿ اإلماـ اللقا ي

راجعة إىل جواز العفو عن الذنوب ، فتجويز عدـ إنفاذ الوعيد ىو قوؿ من جيوز 
العفو عنها ، و٤تل جواز العفو إمنا ىو يف ذنب ليس كفرا ، أما ما كاف كفرا فال عفو 
عنو ، والوعيد بو على حالو غَت مؤوؿ ، فيصَت حاصل ا١تدعى ىنا : أف الوعيد 

معٌت التأويل ا١تذكور ، إذا كاف واردا يف ابب ما جيوز العفو  جيوز أف يتخلف على
جيوز العفو عن اٞتردية ا١تًتتب عليها ؛ وهبذا  عنو ، وخلود الكفار يف النار ٦تا ال

تعرؼ أف ا٠تالؼ وإف كاف لفظيا فاٟتق فيو مع األشعري ، وأنو أجرى على قاعدة 

 .(3)العفو من مذىب ا١تاتريدي ( 

                                                 

. ٖتقيق د/ عبدهللا  ٚٔٗ- ٗٔٗانظر : أبو الربكات النسفي : االعتماد يف االعتقاد ص  (ٔ)
 ـ .ٕٕٔٓىػ ، ٕٖٗٔاألزىرية للًتاث . القاىرة .  إٝتاعيل . ا١تكتبة

 . ٖ٘٘ص  ٖٚالبيت لعامر بن الطفيل . انظر : اتج العروس جػ  (ٕ)
. ٖتقيق :  ٘٘٘- ٗ٘٘ص  ٔانظر : اإلماـ اللقا ي : ىداية ا١تريد ٞتوىرة التوحيد جػ  (ٖ)

 ـ .ٜٕٓٓىػ ،  ٖٓٗٔالقاىرة .  –مرواف حسُت البجاوي . دار البصائر 
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يدؿ   ١٠البقرة:  چ  گک  ک  ک  ک  چقولو تعاىل:  الرازي :يقوؿ اإلماـ  
. قاؿ أصحابنا: ألف  على أنو سبحانو وتعاىل منزه عن الكذب وعده ووعيده

وقالت ا١تعتزلة: ألنو سبحانو عامل  ، ، والنقص على هللا ٤تاؿ الكذب صفة نقص
 ألنو كذب والعامل بقبح القبيح ؛ ، والكذب قبيح بقبح القبيح وعامل بكونو غنيا عنو

، فدؿ على أف الكذب منو ٤تاؿ، فلهذا قاؿ:  وبكونو غنيا عنو يستحيل أف يفعلو ،
فلن خيلف هللا عهده، فإف قيل: العهد ىو الوعد وٗتصيص الشيء ابلذكر يدؿ على 
نفي ما عداه، فلما خص الوعد أبنو ال خيلفو علمنا أف ا٠تلف يف الوعيد جائز، مث 

 .(1)(  ألف ا٠تلف يف الوعد لـؤ ويف الوعيد كـر ؛ ذلكيطابق  العقل
وأما ما ذىب إليو ا١تعتزلة من وجوب ذلك على هللا تعاىل ، فمذىبهم فيو فاسد ؛ 
ألنو سبحانو ال جيب عليو شيء ؛ إذ ىو سبحانو فاعل ابالختيار ال ابإلجياب 
والطبيعة ، فلو وجب عليو فعل او ترؾ ١تا كاف ٥تتارا فيو ؛ إذ ا١تختار ىو الذي 

للفعل يف حقو تعاىل ال جيوز اف يكوف خارجا يتأتى منو الفعل والًتؾ ؛ وألف ا١توجب 

 . (2)عن ذاتو ، وإال لكاف متأثرا عن غَته ، فتعُت أف يكوف فاعال بذاتو ( 
يف مسألة وجوب الوعد والوعيد على هللا وبذلك يظهر بطالف ما ذىب إليو ا١تعتزلة 

وتعاىل : قاؿ سبحانو تعاىل ، وثبت أنو سبحانو قد خيلف يف وعيده كرما وتفضال ، 

گ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کچ )

، وقاؿ سبحانو :  ٦٦١النساء:  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  

  ۅۈ    ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ)

                                                 

 . ٖ٘ٔص  ٖمفاتيح الغيب جػ  (ٔ)
 . ٜٓٙص  ٔىداية ا١تريد جػ  (ٕ)
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، فهو سبحانو يغفر ١تن يشاء  ٦٠الفتح:  چۉ  ۉ  ې   ې  ې  
 ، وهللا تعاىل أعلم .ويعذب من يشاء ، طا١تا أف ىذا الذنب مل يكن كفرا وشركا 
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يعد الفارسي أحد أبرز علماء اللغة ، والذين برعوا يف علومها ، ويعترب كتابو اٟتجة 
الفارسي اللغوية ؛ حيث ربط بُت ا١تعا ي أحد ىذه الكتب اليت ظهرت فيها عبقرية 

ا١تستنبطة من القراءات القرآنية واللغة ، واستنبط من توجيو القراءات لغواي معاف  
 كثَتة كانت مرشدة لكل ا١تفسرين الذي أتوا من بعده .

لكنو وأثناء توجيهو للقراءات لغواي ، وكالمو عن معانيها جنح بو حديثو لتصدير 
والفارسي مل يذكر صراحة مذىبو العقدي يف  لتعليل والتوجيو ،مذىبو العقدي يف ا

وضوح ، لكن مقارنة كالمو ، وتوجيهاتو اللغوية للمعا ي ، ودراسة اترخيو واتريخ 
الدولة اليت عاش فيها وكاف مقراب من أحد أكرب أركاهنا ، اتضح ٔتا اليدع للشك 

 .من غَته  ٣تاال انتماؤه ١تذىب ا١تعتزلة ، وإف كاف فيو أخف حدة
فلقد اتبع الفارسي أقواؿ ا١تعتزلة يف أصو٢تم ا٠تمسة ٚتيعها ، دوف تفصيالت مطردة 
يف األقواؿ وايآراء ، بل كاف يكتفي ٔتجرد توجيو القراءة على ا١تذىب االعتزايل ، 

 واالستشهاد على صحة مذىبهم ابللغة .
ت ، فأنكر بعض وقد هنج الفارسي منهج ا١تعتزلة حىت يف عرضو لتوجيو القراءا

عن اللغة ومقصود القرآف ، واكتفى إبيراد القراءات ، وأوؿ بعضها أتويال بعيدا 
االستشهاد من القرآف الكرمي دوف السنة ، فظهر يف كالمو بعض األخطاء اللغوية 
والتوجيهات القرآنية ، اليت قاـ ابلرد عليو وعلى ا١تعتزلة فيها الكثَت من أئمة 

ألشعري ، واإلماـ الباقال ي ، واإلماـ الرازي ، وغَتىم ، ٦تن كاف اإلسالـ ، كاإلماـ ا
٢تم اعتناء ابللغة إىل جانب االستشهاد ابلقرآف الكرمي وسنة النيب ) صلى هللا عليو 

 وسلم ( .
 وصل اللهم على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا .

 وسالـ على ا١ترسلُت واٟتمد هلل رب العا١تُت .
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 أىم ا١تصادر وا١تراجع
 أوال : القرآف الكرمي

 اثنيا : السنة النبوية ا١تطهرة .
 اثلثا : كتب الفارسي :

ٖتقيق : عبدهللا بن عمر اٟتاج  . ا١تعا ي من الزجاج أغفلو فيما اإلغفاؿ .ٔ
ىػ ، ٕٗٗٔاإلمارات العربية ا١تتحدة  –إبراىيم . اجملمع الثقايف . أبو ظيب 

 ـ .ٖٕٓٓ
اٟتجة يف علل القراءت السبع. ٖتقيق : الشيخ /عادؿ أٛتد عبدا١توجود ،  .ٕ

الشيخ / علي دمحم معوض ، الدكتور /أٛتد عيسى ا١تعصراوي . دار الكتب 
 ـ .ٕٚٓٓىػ ، ٕٛٗٔ ٔلبناف .ط  –العلمية .بَتوت 
 رابعا : أىم ا١تراجع :

اإلرشاد إىل قواطع األدلة : إماـ اٟترمُت اٞتويٍت  . ٖتقيق الدكتور / دمحم  .ٖ
يوسف موسى ،  األستاذ / علي عبدا١تنعم عبداٟتميد . مكتبة ا٠تا٧تي . 

 ـ .ٜٓ٘ٔىػ ، ٜٖٙٔالقاىرة 
األصوؿ ا٠تمسة : القاضي عبداٞتبار . بتصرؼ . ٖتقيق : د / فيصل بدير  .ٗ

 ـ . ٜٜٛٔ. ٔعوف . مطبوعات جامعة الكويت ط 
االعتماد يف االعتقاد : أبو الربكات النسفي  . ٖتقيق د/ عبدهللا إٝتاعيل .  .٘

 ـ .ٕٕٔٓىػ ، ٕٖٗٔا١تكتبة األزىرية للًتاث . القاىرة . 
لبناف . ط  –. بَتوت  للماليُت العلم دار: خَت الدين الزركلي .  األعالـ  .ٙ

 ـ . ٜٓٛٔ ٘
الشريف ا١ترتضي . ضمن رسائل العدؿ  إنقاذ البشر من اٞترب والقدر : .ٚ

 والتوحيد  . ٖتقيق : الدكتور / دمحم عمارة . دار الشروؽ . القاىرة . 



 

 

4211 

البحر احمليط : ابن حياف األندلسي . ٖتقيق : الشيخ : عادؿ عبدا١توجود  .ٛ
 ٔلبناف . ط  –، الشيخ / علي معوض . دار الكتب العلمية . بَتوت 

 ـ .ٖٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔ
 إبراىيم الفضل أبو دمحمعلـو القرآف : اإلماـ الزركشي . ٖتقيق :  الربىاف يف .ٜ

 ىػ ٖٙٚٔ ٔه . ط وشركا اٟتليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار، 
 . ـ ٜٚ٘ٔ -
 ٖتقيق. اإلماـ السيوطي .  والنحاة اللغويُت طبقات يف الوعاة بغية .ٓٔ

 . لبناف . العصرية ا١تكتبة.  إبراىيم الفضل أبو دمحم: 
:  .  الفَتوزأابدي يعقوب بن دمحم : واللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة .ٔٔ

.  ٔ. الكويت . ط  اإلسالمي الًتاث إحياء ٚتعية.  ا١تصري دمحم : ٖتقيق
  ىػ . ٚٔٗٔ

ىػ ٚٓٗٔاتريخ الدولة البويهية : د / حسن منيمنة. الدار اٞتامعية  .ٕٔ
 ـ . ٜٚٛٔ

لبناف .  –ا٠تطيب البغدادي . دار الكتب العلمية . بَتوت  اتريخ بغداد : .ٖٔ
 بدوف اتريخ . 

 ـ . ٜٗٛٔالتحرير والتنوير : الطاىر بن عاشور . الدار التونسية للنشر .  .ٗٔ
تفسَت القرآف العظيم : اٟتاف  ابن كثَت . ٖتقيق : سامي بن دمحم السالمة  .٘ٔ

 ـ .ٜٜٚٔىػ ، ٛٔٗٔ ٔ. دار طيبة للنشر والتوزيع . ط 
 الدين عماد: القاضي الباقال ي. ٖتقيق : الدالئل وتلخيص األوائل ٘تهيد .ٙٔ

 ـ .ٜٚٛٔ : ٔ. ط  بَتوت -  الثقافية الكتب مؤسسة.  حيدر أٛتد
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اٞتامع الصحيح ) صحيح البخاري ( : اإلماـ البخاري . ٖتقيق د/  .ٚٔ
،  ٖ. لبناف . ط  بَتوت –دار ابن كثَت ، اليمامة مصطفى ديب البغا  . 

 ـ .ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ
اٞتامع ألحكاـ القرآف : اإلماـ القرطيب .  دار إحياء الًتاث العريب .  .ٛٔ

 لبناف .–بَتوت 
حجة القراءات : ابن ز٧تلة  . ٖتقيق : سعيد األفغا ي . مؤسسة الرسالة .  .ٜٔ

 ـ .ٕٜٛٔىػ ، ٕٓٗٔ ٕلبناف . ط –بَتوت 
. ٖتقيق : د / عبدالعاؿ سامل كـر   اٟتجة يف القراءات السبع : ابن خالويو .ٕٓ

 لبناف . –. دار الشروؽ . بَتوت 
الدر ا١تصوف يف علـو الكتاب ا١تكنوف : السمُت اٟتليب  . ٖتقيق : د /  .ٕٔ

 ٙسوراي . وانظر : البحر احمليط جػ  –أٛتد ا٠تراط . دار القلم .دمشق 
 . ٓٔص 

فتاح أبو غدة . سنن النسائي : اإلماـ النسائي : ٖتقيق : الشيخ / عبدال .ٕٕ
ىػ ، ٙٓٗٔ ٕسوراي . ط -مكتبة ا١تطبوعات اإلسالمية . حلب 

 ـ ٜٙٛٔ
،  االرنؤوط شعيب أحاديثو خرجسَت أعالـ النبالء  : اإلماـ الذىيب :.  .ٖٕ
 ٜلبناف . ط  –. مؤسسة الرسالة .بَتوت  البوشِت كـرأ اٞتزء ىذا حققو 

 .  ـ ٖٜٜٔ - ػى ٖٔٗٔ
عبداٞتبار . ٖتقيق : الدكتور / عبدالكرمي شرح األصوؿ ا٠تمسة : القاضي  .ٕٗ

 ـ .ٜٜٙٔىػ ، ٙٔٗٔ ٖعثماف . مكتبة وىبة . القاىرة . ط 
شرح ا١تقاصد : اإلماـ السعد التفتازا ي . ٖتقيق : الدكتور / عبدالرٛتن  .ٕ٘

 ـ .ٜٜٛٔىػ ، ٜٔٗٔ. ٖعمَتة . عامل الكتب . ط 
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عمر الدمياطي شرح ا١تواقف لإلجيي : الشريف اٞترجا ي . ٖتقيق : ٤تمود  .ٕٙ
 ـ .ٜٜٛٔىػ . ٜٔٗٔ ٔلبناف . ط –. دار الكتب العلمية . بَتوت 

 بن السعيد دمحم ىاجر أبوالعرب يف خرب من غرب : اإلماـ الذىيب . ٖتقيق :  .ٕٚ
 . لبناف – بَتوت. العلمية الكتب دار.  زغلوؿ بسيو ي

القضاء والقدر : اإلماـ الفخر الرازي . ٖتقيق : دمحم ا١تعتصم ابهلل  .ٕٛ
ىػ ،  ٗٔٗٔ. ٕلبناف . ط  –البغدادي  . دار الكتاب العريب . بَتوت 

 ـ .ٜٜٗٔ
. اإلماـ البزدوي :  ىل معرفة األصوؿ أو أصوؿ البزدويإكنز الوصوؿ  .ٜٕ

 ابكستاف . كراتشي .  –مطبعة جاويد بريس 
١تع األدلة : إماـ اٟترمُت اٞتويٍت .ٖتقيق الدكتورة / فوقية حسُت ٤تمود .  .ٖٓ

 ـ .ٜٚٛٔىػ ، ٚٓٗٔ ٕلبناف . ط –عامل الكتب . بَتوت 
اللمع يف الرد على أىل الزيغ والبدع : اإلماـ أبو اٟتسن األشعري. ٖتقيق  .ٖٔ

 ـ . ٜ٘٘ٔ: الدكتور / ٛتودة غرابة . مطبعة مصر . 
: القاضي ن ضمن رسائل العدؿ والتوحيد ا١تختصر يف أصوؿ الدي .ٕٖ

ىػ ٛٓٗٔ ٕ/ دمحم عمارة . دار الشروؽ ط د. ٖتقيق :  عبداٞتبار ا٢تمدا ي
 ـ .ٜٛٛٔ، 
. ٖتقيق   ا١تغٍت يف أبواب التوحيد والعدؿ : القاضي عبداٞتبار ا٢تمدا ي .ٖٖ

الدكتور / دمحم مصطفى حلمي ، الدكتور /أبو الوفا الغنيمي . الدار ا١تصرية 
 مصر .–ليف والًتٚتة . القاىرة للتأ
ىػ ، ٔٓٗٔ ٔمفاتيح الغيب : اإلماـ الفخر الرازي . دار الفكر . ط  .ٖٗ

 ـ .ٜٔٛٔ
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مقاالت اإلسالميُت : اإلماـ أبو اٟتسن األشعري . ٖتقيق دمحم ٤تيي الدين  .ٖ٘
 ـ .ٜٜٓٔىػ ، ٔٔٗٔلبناف .  –عبداٟتميد . ا١تكتبة العصرية . بَتوت 

 القاىرة . بدوف اتريخ . –اإلجيي . مكتبة ا١تتنيب ا١تواقف : عضد الدين  .ٖٙ
ىداية ا١تريد ٞتوىرة التوحيد : اإلماـ اللقا ي . ٖتقيق : مرواف حسُت  .ٖٚ

 ـ .ٜٕٓٓىػ ،  ٖٓٗٔالقاىرة .  –البجاوي . دار البصائر 
 البااب ي دمحم بن إٝتاعيل:  ا١تصنفُت وآاثر ا١تؤلفُت أٝتاء العارفُت ىدية .ٖٛ

 . بدوف اتريخ . لبناف – بَتوت العريب الًتاث إحياء دار.   البغدادي
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 ا١توضوع ـ
 ا١تقدمة  ٔ
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 البياف والتحليل  ٕٓ
 وتشتمل على أىم نتائج البحثا٠تا٘تة  ٕٔ

 


