








الفورانقوزان بن صالح السيخ/ معالي تقديم 

هء ٌ 
دَ تت*ا  nأص ء آقِ ض ق أ

الأنبياءحاتم محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد 
والمرسلين.

بعنوانالعقيدة ني الماجستير درحة لنيل المقدم البحث تصفحت فقد وبعد 
عقيدةصوء فى نقدية درامة الكبير. \لسمو فى الصفات منآيات ارازي ررموقف 

الدري(عبدارحمن ابن ياسين ست ^ية 
نصرةيتناول لقارئه مفيدا موصوعه في جيدا بحثا له تصفحي حلال من فوجدته 

الصفاتلأيات يره نففي ارازي مناقشة حلال من والجماعة المنة أهل عقيدة 
علميمملوب بأ لتالثته الياحئة وفقت قل لله والحمد الكبيرالشهور. تميره في 

مئغ.

ومنالباحثة الله وجزى الميق البحث هن.ا بمثل الحق نصرة على لله والحمل■ 
الجزاء.حير الموضع هنّا إلى وجهها 

وصحبه.واله محمد نبينا على وملم الله وصلى 

تبهكِ 

الفورانفوزان بن صالح 

العلماءكبار هيئة عضو 

ف١٤٢٩/٣/٢٣



انميهودالصالح الرحمن عبئ الشيخ/ تقديم 

ءت• XD؛■ت"ث 
.٠٠٠٠. ٥٠أم .د. ء،هةآ 

أسنآه آقِ ء ي

نسناالمرسلين الأنبياء أشرف على واللام والصلاة العالمين رب لله الحمد 
•وبعد أجمعين وصمه اله وعلى محمد 

ومهم.أصيل موصؤع حول المتميزة، الأممار من ومفر علية، رسالة فهن.ه 
•جليين لأمرين وبيان وتحليل موصلة. متانثة ■' عماده 

بابومنها الاعتقاد أبواب في والجبم،اعة المنة أهل وملامة صحة أحدهما؛ 
وتعالى.تبارك العالين لرب والصمات الأسماء 

وأبوابهاالاعتماد مائل كافة في البلع أهل وطرائق ماهج اد ف• و_الثاذي 
والصفات.الأسماء مسألة رأسها وعلى ومنها 

Iوقفات ثلاث المتميزة والرمالة الأحلروحة هذا ح ولي 
الرازيالفخر هع ؛حداط 

تقريبفي وساهم بينهما مزج وقد والفلاسفة، المتكلمين كبار أحد فهو ~ ١ 
الكثيرةوالكلامية قية الملوكتبه الأثاعرة، التكلمين مازاهب إلى قة القل

إلىالمذهب قرب من منهم الأشاعرة من سبقه من كان ؤإذا ذلك، على ة شاهي. 
القواعدله قعد الرازي فالفخر بالتصوف، مزحه من ومنهم الاعتزال أصول 

وأصوله.الذهب، صمن وأدحلها الفلمفية 

اتاأمكتبه أصبحتا حتى الأشاعرة، من  ٥١١٠؛جاء لمن عمدة وهو ٢" 





المح4ودالصالح الرحمن عبد الشيخ/ تقديم 
[TJ
ونحوذلك.— الجواهر تغسيرْ في جوهري ءلنهلاوي 

وامحعنمير أنه تبين الكبير التفسير هذا في والقراءة العميق التامل بعد ولكن 
وغيرهاوالفلفية والعقدية والفقهية الأصولية ءالومه بكافة الرازي حناه جدا، 

والمنايشاتوالردود الأشاعرة، لمذهب والتأصيل بالتقرير فهوممالوء ~ ١ 
ائلأومالعلوم مقدمات من منها كان ما مواء ائل; المكافة في لمخالفيهم، 

هذهوفرؤع وغيرها، والقدر الإيمان ائل وموالصفات اء والأممِالتوحيد 
بانحري التفسير فهدا ومنامحشات حجاج من بها يتعلق وما ودلائلها المساتل 

للقرآن.الكلامي أو الأشعري التفسير ت يسمي 
يفيدما الأمشاط ودلائل التفسير محاني من التفسير هذا في كان ؤإذا ٢- 

إنهت نقول أننا إلا ذلك، من كثير على مشتمل أنه حيث المتماكن، الباحث 
والتأؤيلالبدعية، والقواعد والأحطاء الانحرافات من بالكثير مملوء أيصا 

الأناعرة.رأسهم وعلى البيع أهل مذاهب يوافق بما تعالى الله لكلام 
الخفيةالاعتزال ائل مبدفائق تفسيره حثا هل. المحتزلى الزمخثري كان ؤإذا 

الرازيالفخر فان لاستخراجها، الناءيش إر يقال- -كما أحتاظ تحتاج اش 
شارحاكان إنه بل الأشعري، لمذهبه وتأييده دعوته في وصريحا واصحا كان 

واضح.بشكل حمومه على ورادا لذلك ومفصلا 

أعيدتثم عام، مئة فبل كان ما منها كثيرة طبعات طبع الرازى الفخر نفير ٣" 
ليمغواالباحثين بعض له يتصدى أن الأففل من فهل منتثرة، كثيرة مرات طباعته 

منالرازي كلأم في ما له وتين القارئ نبه وردودومناقثات تعليقات التفسير على 
وأحهياء؟مخالفات 

لأنا نفلت الحالة، هده في الأفضل هو ما ليروا الباحثين يدي بين أدعه ما هذا 





(ZD
الدسجيعمر بن الله عبئ الدكتور/ تقديم 

?٨؛ ء، ٠٠٠٠٠٠

تء

أصئآه آم قش 
يء

بعدأما بعده، ني لا من على واللام والصلاة وحده، لله الحمد 
منإلى مقدمة علمية رسالة كان حينما الكتاب هذا قراءة لي الله ر يفقد 

إعدادهحين مفرقا فقرأته عليها مثريا وكنت القرى أم جامعة في العميدة 
منأهميته لي ظهرت وند وتبييغه. جمعه الباحثة أنهت أن بعد مكتملا ثم 

القرآنفي المذكورة يقو العالمين رب صفات بموضع تعلقه جهة من جهتين؛ 
وخاصة~ المتكلمون المعهللة يثيرها التي الشبهات ويحص وكشف الكريم 

طورهافي الإسلامي العالم في الواسع الانتشار ذات الأثعرية الدرّة 
وأحلالمتاحرين وظارهم أثمنهم أير ْن واحد يراع سهلرها والتي - الأحتر 

المذهب،في المتقدمون حرره ما لبعض مخالفته مع كلامه يعتمدون من 
فيوالتشكيك الشبهات إثارة على الفائقة المدرة من به تميز ما إلى إصافة 

التفسيرصاحب الرازي صر بن محمد الله عبد أبو الإمام هو ذلكم الحقائق 
فيالمهللق لإمام ا  ٠١هق؛؛؛تيمية ابن الإسلام ثيخ عنه قال الذي الكبير 

تقدمهمن على عندهم المقدم والكلام قة القلأهل من به المقتدين اصعللاح 
زمنهفي يجعلونه قد حتى الإسلام، بتجديد عندهم القائم الأنام، في صنفه من 

بالحججالفلاسفة أقاؤيل من ظنهم في رده لما المقام هذا في الصديق ثاني 
والهلال_،العقول نهاية من ذللث، في أتى  ١٠ت وأنه  ٠١ونحوهم...والمعتزلة العفنام 
هوءنا.هم يقوله ما فهم كان حتى الأقدام ذوي من غيره عنه يعجز بما الخالية 





الدميحىعمر بن الله عبد الدكتور/ تقديم —م 

هدهأن إلا القرأني المنهج إلى ورحوعه والفلسفة الكلامية الناهج ترك ني 
كيرني ومعتمده مقروءة منتشرة بقيت المهلبومة كتبه في أثارها التي الشبهات 

الكبيريره نففي ما وخاصة اليوم إلى العلية الجامعات وأثمام العاهد من 
منالقاءني بالدليل وتفيدها عليها بالرد القيام العلم طالب على توجب يمما 

الأولوالرعيل الصالح لفا المنهما فهمه وما ه نبيه وسنة تعالى الله كتاب 
ولأئمةولرسوله. ولكتابه تعالى لله نصيحة تفريع ولا تجريح غير من 

تعالى.الله رحمه ه نفوللمولف وعامتهم اللمين 

الممربهيا الإسلامية لكبنا حديدا أضافت ند الباحثة الأخت أن وأب 
الأحرلها يجزل وأن الجزاء خير ذلك على يجزيها أن جق المولى سائلا النفيس. 

يحثهلما الجمع يوفق وأن وقارنه كاتبه البارك الجهد بهيا ينفع وأن والتوبة 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على بارك وملم الله وصلى ؤيرصاه 

ررهحم 

الدميحيعمر بن الله عبد د. 

انمتيدةبقسم التدريس هيتة عضو 

الفنرىأم بجامعة الدين وأصول الدعوة كلية 

 m صءس



الهكسءاثسم) د، الصفات !}ات ، ٠٢٠*ى ١١ال فف ٠٠

CZTD

٨أس M آم لآءِ ٨

نص؛

لهيكن ولم ^ك، ولم يلد لم الذي الصمي، الفرد الأحد، الواحد  aUالحمد 
الغنى،الأسماء له له، ثريك لا وحده الله إلأ إله لا أن وأشهد أحد، كفوا 

عاليهالله صلى المصهلفى، ورمحوله عبده محمدأ أن وأشهد العلا، والصفات 
تعهممن كل وعلى التابعتن وعلى الأم،، امحح س وصمه التقى، وعرآله 
مدى.له ليس ممرا تسليمأ وسلم واقض، عزنهجهم ار ّمن دعزكل بالهدى، 

ثمأْااعاو:

بهوشرقهم الفضيلة، محمد.من نبينا أمة على به الله امتن ما عقلتم من إن 
أّماؤهوتقدست، ذكره حل تعالى حففله الرفيعة، المنازل( من الأمم محائر على 

٩[،]الحجر: -ثيغلو0ه قم ؤإغ آلدو ره ثي، >اؤإدا ت تعالى ءال( وتنزيله، لوحيه 
وفيلامعا، سهابا الشبه سيف، وقي س-اءلعا، نورا الفللم لحى فى لنا فجعله 
يهسدىحؤ حاديا، والحق النجاة محبيل ؤإلى هاديا، دليلا اللثج الممملة 

ألنورإك الْادثت، تن Jنءمغهم ألثلنءّ سنل، فيصو؛قم أقنع تمحّيح أثي .يد 
تنام،لا منه بعين .حرسه [ ١٦]المائدة: س،-ننيميم هرز إث، ديهبي؛-ت- ,يإديؤء 

محلول،على تبيد ولا دعائمه، الأيام على نهى لا يقام، لا منه بركن وحاؤله 
سبيلعن يضل ولا تابعه، المحجة قصد عن يجور ولا معالمه، الأزمان 

لأمةفهو وغوى، صل عنه حاد ومجن وهدى، فاز اتبعه من مصاحبه، الهيثم، 



الكسرالتسمر في الصمات آيات من الرازي موقف س

فيإليه الذي ومعملهم يؤولون، الاختلاف عند إليه الذي موئلهم محمد. 
وحكمةيتحصنون، وساوس من به الذي وحمتهم يعتقلون، النوازل 

ارمحاوعن ينتهون، إلته الذي بينهم قضائه وقمل يحتكمون، إليها التي ربهم 
يعتصمون.الهالكة من به والمساكا الن.ي وحبله يصدرون، به 

كانما الغاية، معرفته في وبالغت العناية، علمه إلى صرفت ما أحق من كان لذا 
لباغيهذلك أجمع وأن هدى، ارثاد سيل إلى به وللعالم رضي، به العلم في لله 

فيه:تعالى الله قال الذي فيه، مرية لا الالي وتنزيله فيه، رست، لا الذي الله كتاب، 
[.٤٢]ضلت: سوه حك-ر مذ ينيل -ثلفهء بى وثُ يديه تمن ئ أؤطل نأيو ولا 

قنلآؤم^؛-١ في'ُا أننلته وإ؟ I تحار الله قال ونفهمه لنعقله عربيا قرآنا الله أزله 
إقلثأزلثه ت تعالى فال فيه والتفكر يتدبرْ أمرنا ، ٢[ ]يوش: وه ثقلويتثث> 

ومنيالذحر، بجزينر ز فه ، [ ٢٩]ص: ه أ'لأكا. محثتدقر ؛١.^، ,١^^٢ نمق 
عنه،نسأل وموف لنا هوذكر فيه، ورد يما والعامل فيه، والمتامل تاليه، الأجر 
[.٤٤]الزخرف: دتئاوو(ه وسوئ، ؤلموؤنئ ك وكذ ءؤداثهُ 

بأقربوتفهمه تعلمه في ومعه وس.تفرغ جهده يبذل أن بالعبد حقيق فكان 
كلاممحاني عن الكنف العلماء على واجب، وكان ذلك، إلى الموصلة الهرق 

منوتلقيه وأحان.ه وتعليمه، ذلك وتعالم مظانه، من وطالبه ذللش ير ونفالله 
بربالخالق أعلم كلمالت، من الهداية ليم وامتمهلار المبين، ارحي مشكاة 

،وثقت، كفت، غيرْ وفي ايابؤ هذا في النوافع الجوامع كلماته فان العالمين، 
الغرأصحابه من ذللث، تالقي ثم وبينت،، وأوضحت، ، وقرنت، وجمعت، 
كافيةكلماتهم فجاءُت، القويم، وطريقه المستقيم، نهجه على فهم الميامتن، 

التيالمثكاة تلك، من التلقي ومباشرة العهد، لقرب نافعة، مختمرة شافية، 



اككسوالتفس> ، ٩٥الصفات آيات 4>*ا او>اؤى 

وأ-اسكلهدى،■^، ومنح۴،هيمظهرمنور، 
ماإلى ودعوا بهداهم، واهتدوا منهاجهم، ورتموا طريقهم، فاتقوا بإحسان، 

أجمعض-ه علته' لكنوا علىْا ومضوا إليه، دعوا 

واضحذلك ني منهجهم معروفا، عنهم بالمأثور التفسير كان الأول، فالرعيل 
بالكتابفهم نمليل، ولا غيرتا'ؤيل من والسنة الكتاب نصوص عليه دك بما بين 

مجتمعين•الحق، وعلى معتصمين، والسنة 

شانمالح اللف عن أثر ما م جمعوا سولا 
يبقولم المتونة، الخلف كبي فقد إليهم، يالأسانيد هذا ذاكرين الله، كتاب فهم 
علمهم.من والاستفادة بالسلف، الإقتداء إلا لهم 

الترجمة،حركة إبان الإسلاميه الأمة على الفلسفية العلوم بعض يحول أن إلا 
ودحولكثيرفىالدينالإخسكوتقديمالعقلءلىالممل، وتحكيمالهوى، 

التفسير،كتب، فكثرين، السليم، المعتمد ذان، الفهلر أفسد الخقا.ية، سمومهم 
وتكلفاتالمتهوكن، اراء وترامت لأجله، المصنفة وأهدامحه مياهه، وتعددت 

المين.تعالى الله كتاب آيات في المتكلمين تثكيكات وبدت المتنطمن، 

التفسيركتب، بعض في القرانية الايانح نصوص في التأؤيل ومع إلى ألتم، مما 
عنبحو)ه أكثر في جارج مهلول بن محا التفسير كتب، فأصيحمت، ، كريت، التي 

الفلروقأي اللغوية الألفاظ. بعض حل على يختمر مختصر ومن الفصول، 
وغداالتفسير، كتب، فتعديت، يره، نففي مذهبه إلى داع ومن المراد، عن 

وللثيعةوللخوارج وللأشعرية فللمعتزلة تفسيرا، الفرن( من فرقة لكل 
ومذامهمالضالة أهوائهم لخدمة الموصى أءناو، فلووا إلخ، وللموفية... 

الفاسدة.











اJكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

تعالى،الله لأحل رسوله وسنة الله نأكتاب المخاشن في تكلم من كل فإن 
ومنالأنبياء، ورنة ومن الله سبيل في المجاهدين من كان الدين له مخلصا 

الرسل.حلفاء 

أمحلممن فيه تولد وما وأصله، الدين ومعرفة ومبادلها، الأشياء أصول فمعرفة 
أنباءحقيقة وبيان والدين، الإيمان ظهور أمثاب أعفلم من لأن نفعا، مور ألا 

تعالى:قال كما المبين، الإفلث، أهل من لهم المعارصين ظهور المرسلين 
قثرفسب، إق سقيم بجج، والخير ألإنير ثءنطس عددا م م جعلثا 

أدمترأئثده إلخي )هؤ يئردى. دما قإوجأ تؤ؛، ما رئك واوثاآ ٤^^؟ ألنول 
^١أبتغي، آس آتت . ئمما د,لثرمأ يلؤبموث إ'ؤحثة لا 

4ارتأثم يتنتوث أوؤنب ث١تيثهث ذاه معملأ آدكثب إيءءئj آرثر ألإمحآ وهو 
ثدثرلا دلأ ظ هق;بمر َونم، © ١*^ ث  Sjoاو؛١١ وو نحر 

ححدإذا الحؤ، أن وذللت، أأاا-هاا[، ; ]الأنعام ه النفرألسعح وهو أظشهء 
من،اياطل به ييطل الحير، به يحق ما تعالي، الله أنام بالشبهات وعورض( 

عارصهما وفساد الواضحة، وبراهينه الحؤ،، أدلة من يفلهرْ ما البينايتح الأيالتا 
الداحضة.الصج من 

ل،كنأبدا، ينح لا الدين وهذا أحرى، وبالنح تارة بالتثديل يتغير الدينر فإن 
الحي،به يلبس ما والكتمان والكذب،، والتبديل، ه، التحريقيدحل من فيه يكون 

عنهفيتفون الرسل عن حلفا الحجة به تقوم من فيه الله يقيم أن بد ولا الباطل، من، 
ؤيبهللالحق، الله فيحق( الجاهلين، وتاؤيل المبهللين، وانتحال الغالن،، تحريفا 
المشركون.ولوكرم الباطل 

ودينه،ورسوله كتابه على الء؛لاء،ثين رد عباده عير الله حق، من كان لذا 







كبيرJ١التفسير فى الصمات آبات من الرازي موقف 

يلي:ما ومنها ا القلم سبق 

شالرازي الدين فخر الإمام من تيمية ابن الإسلام شيخ موقف " ١ 
الإلهيات.

جمال.أحمد بتت ابتسام د. للباحثة القرى. أم جامعة من دكتوراه رسالة 
الباحثةأن كما فقعل، الرازي من تيمية ابن موقف على يقتصر محالموصؤع 

ماحول البحث يتركز ولم كتبه جميع من الإلهيات من الرازي موقف أوردت 
الإلهية.الصفات جمح على يشتمل لم البحث أن كما تتبعا، التفير محي جاء 

الصفات,آيات في والإنبات التأويل بين المفسرون - ٢ 

الرحمنعباو بن محمد د. للباحث الإسلامية. الجامعة من دكتوراه رسالة 
المغراوي.

منالأثاعرة محي فيها المختلف الصفات من الرازي موقف الباحث ذكر 
لتاؤيلأتالأمثالة بفرب يكون ما فهوأثبه لديهم، ير التفكب حلال 

نفيره.حلال من للمفات الرازي لتاؤيلأت تتح درامحة هى وليت الأثاعرة، 

والفلسفية.اة الSكلأ٠LJوآراوه الرازي الدين فخر ~ ٣ 

الزركان.صالح محمد د. 

بجوانبواهتم ومؤلفاته، الرازي عن وكاملة ماملة دراسة حث، اليا يكر 
الصفات،موصؤع البحث مفردات أحل. وكان ، جوانبها شتى من العقيدة 

حلالومن ، منها بعضا ذكر بل ، جميعها الإلهية الصفات يذكر لم والجاحث 
بصبغةاصطح الئاا.لأيد وللأمف الإلهية للصفات تناوله أن كما كتبه، جمع 

والجماعة.السنة أهل عقيدة -حلالها من الباحث، يوضح لم أشعرية، 









الكسرالتفسير فى اكمات ابات من الرازي موقف 

أنيخفى لا لأنه ْعنىاكفةفىاللغة، فاسمالبامحول: 
المعنى،فهم على يعين مما مهللقا الصفة من الراد المعنى نوصح في أثرها للغة 

المختصةالمعاجم كتب على هدا في اعتمدت وفد الحرب، بلغة نزل القرآن إذ 
معتمدةوتعالى تبارك بالله اللائق الصحيح الصفة معنى أوضح نم الشأن. بهيا 

هوالهلال_، وهدا الشأن، بهيا اعتنتا التي الصالح لف الكتب على ذللئ، في 
منصفة أي في والجه-اعة المنة أهل لمذهب والتقعيد والتأصيل كالتمهيد 
نمالعلمية. المائة فيه تركزت بحسن، موجز فيه والحدين، الإلهية، الصفات 

القرآنفي ورودها وعدد صغ وأوصح والمنة، الكتاب من الصفة أدلة أوضح 
العلمية.الحث، مائة أثرى مما الكريم 

علىذللث، في معتمدة الصفة، في الرازي كلام أحرر ت الثاني المطلب وش 
الرازيكلام إلى أحيانا الرحؤع أضهلرإلى وفد المقصود، هو لأنه ١^>^ التفسير 

لزيادةوغيرها العقول، ونهاية التقديس كامحاسى ير التفغير الأحرى كب في 
كلامهيوضح من أولى لأن التفسير، في أجمله قل- الرازي يكون لما الإيضاح 

ط!وليس الأحرى، كتبه حلال من وذللثف ه، نفالرازي هو مقموده ؤيبين 
فاجتمعت،حدة، على صفة كل في كلامه بجمع فأقوم كله، المحن، في معلردا 

لداصفة، كل في أقواله جمح نقل الصعب، ومن صفة، لكل كثيرة أقوال لدي 
وأبينهاأوضحها أختار أني وهو الرازي أقوال عرض في منهجا اعتمدت 
التفسيرفي الصفة هده في أقواله إلى الهامش في أحيل مم ومن فاعتمده، 

للامنالة.معا الكٍير 

مفندةصفة لكل بها يستدل الي والعقلية القلية الرازي أدلة بجمع قم—، كما 
لها.إيراده حسب التقالية ثم العقلية أدلته بدكر أحيانا أيل-أ وقل- لها، 



اJكJايراكنمير في الصفات آيات من الرازي 4وفف 

ماوسنت كلامه ونقلت ذلك على نبهت بغيره، أوتأثر أواصطرب تناقص ؤإذا 
بجلأء.الرازي موقف الكريم للقارئ ليتفح تناقض، من فيه 

عنهمينقل من تويق جادة حاولت تفسيره في غيره عن الرازي ينقل وعندما 
التفسيرأن قارئ كل على يخفى لا لأنه كبهم، إلى بالرجوع وذلك الرازي، 

علميا.يخدم لم ال«علبوع الكبير 

الشالتقاؤل موصحة الصفة، من الرازي موقف أنفل ١لتالثت المطلي-، وفي 
فأذكرها،منهجه فى ملاحظات عليه تكون وقد ويالفالآمنة، ،المتكلمين تأثربها

ثمنقامحل، في أجعله هدا كل أوحالفهم السلف، فيه وافق الذي الجان—، أبرز كما 
وأقوالوالسنة الكتا،—، على كله ذللت، فى معتمدة عدة، وجوم من عليه الرد أفند 

الأمة.سلفج 

أثارهالذي الخلاف، ولا برمته، الصفة في السلف، كلام ذكر ألتزم لم باز علما 
حولها.، الخلف

السنةأهل جمهور يعدها لم والي فيها، المختلف—، الصفات أذكر لم أنني، كما 
ثبتنؤالتي الصفات تللثه أو الح، والقس..٠ كالجنِ، الصفات من والجماعة 

،كالحياء يره نففي عنها الرازي تحديث، وقد بالقران تثب-، ولم نة، بال
فقهلّالصفات منآأيات الرازي موقف، هو بحثي موصؤع لأن الخ، والفدم••• 

وييننؤالمدينة، ممحف، بخهل وكتابتها القرآنية، الأيات بمثط لت، ت تالثا 
الهامش،أثقل لا حتى المتن، في ماثرة الأية ذكر بعد السور من موضعها 

القارئ!.وأتعب، 

،ابتداء أذكرها الى سواء البحثؤ في الواردة لأحاديثؤ ا بتخريج قمنؤ I رابئا 
منالصحيح يتضح حتى عليه، بها أرد أو الرازي، عن انقلمها التي أوتللئج 



\}ط؛يرالتفسر في الصفات ايات من الرازي محوفف 

علميةأسس عر يقوم ويجعله القد يقوى مما الرازي عليه اعتمد الذي الضعيف 
فيهماالحديث كان إن الصحيحين من الحديث بتخريج اكتفيت وقد صحيحة، 

الحديث.رقم ثم الباب، ثم الكتاب، ذاكرة ، منهما أحد في أو 

مميتةلأخرى، ا السنة كتب بقية من بتحريجه فمت فيهما الحديث يكن لم وإن 
أهلمن أحد عليه يحكم لم ؤإن اسم، أهل أقوال من مه 

عنديكون الحديث وتحرج عليه، للحكم الحديث سد درامة إر أصهلر العلم 
الهامشفي أخرى مرة تخريجه مرصع إلى أحيل ولا الحث، في مرة لأول ذكره 

أثقله!لا كي 

العالمذكر عند وهذا البعمحن،، في ذكرهم الوارد للأعلأم ترجمت ت خامسا 
هومعلومكما لأنه عاليه، أعتمد ا مقياسالشهرة أجعل ولم مرة، لأول 

فىبرهة فعشت لأخر، ثخمى من يختلف يى، نأمر الشهرة أن بالضرورة 
بعدهم،من التي القرون في وثالثة التابعين، عهر في وأحرى الصحابة، زمن 

بمعرفتها،فتشرفت، قبل من علم سابق بها لي يكن لم شخصيات على فتعرفت 
لأمروانتبهت، محيرتهم، عن شينا ه أعرفبمن علما وجددت شرفا، وانيين 

محيرتهمن وشيء معتقدْ، لمعرفة العلم ترجمة على الوقوف صرورة وهو مهم 
حدراعلى لأكون 

البحث،.في ذكرها الوارد والفرق بالأماكن عرفت ت سائقا 
لإبفاح.ا هدا إلى الحاجة دعت، إن ونلالثإ الغريبة، لألفاخل ا وصحتؤ سابعا: 
دواؤينعلى ذللثف في معتمدة قاتليها، إلى الشعرية الأبيات عنون ئامئا؛ 

به.الرازي يستدل ما الأبيات تاللئ، من وكان قصائدهم، حفغلح، الي الشعراء 



دء
الكبيرالتمسبر في الصفات آيات من الرازي موقف 

أولاالصد ظاله بدأت كما لله بالحمد أخم الممدئ: هده حتام وفي 
ماعلى أحمد0 ، فيه مباركا طيبا حمدا لله فالحمد ، وباطنا ظاهرا ا وآحرا 
وماإتمامه، على نعمة من يه أولأنى وما البحث، هذا لكتابة قوة من يه أمدني 
الحمدولك ترصي، حتى الحمد للثا فاللهم شتاته، لجمع منه من علي أسدى 

•ارص؛ى مد ل^.مد ١ وللح ، رصت إدا 

منينفلر من إلى )صارعا القاموس! صاحب فول المقدمة هده أحم وأخيرا 
ؤيصلححللي، فضله بدال يسد وأن وزللي، أزيسترع؛اري، عملي، في عالم 

الخاطر،محه وغفل المهم، عنه وقصر البصر، عنه وزاغ القلم، به طغى ما 
اككلأن(لا،.الله وعلى الناس، أزد ناس أزد ؤإن النمتان، محل ظلإنسان 

فماتعته، وعليه Jمرته، لك غنمه، مؤلفه وعلى غنمه لك له القارئ أيها فيا 
جهديأل لم قائله فان حهنأ س فيه وجدت وما فاقبله، وحق صواب س فيه وجدت 

بالكمال.بمفرد أن إلا الله رابي الإصابة، 

إلىوالوصول والإنصاف المدق، أتحرى أني الخبير العليم الله ؤيعلم 
وتحملتاوالنفيس، اليزين لاستخراج الخضم البحر حفت وقد الحق، 
إليهمبتهلة ربي، الله إلى وتفرعت، ليلى، وأسهرت نهاري، فأؤلمات الكتير، 

المجيتابا القريداعية والتوفيق، العون وحد0 منه راجية ثي، حفهو 

والأرض،الموات فاطر اللهم I الإجابة وأماكن أوثان منحينة السمع، 
بينتحكم أنت، ؤإسرافيل، وميكانيل جبريل رب والشهادة، الغيبا عالم 

إنكتهدىبإذنك الحق س فيه احتلف لما اهرال.نا يختلفون فيه كانوا فيما عبادك 

وارناإتباعه، وارزقنا حقا الحق أرنا اللهم تقيم، مصراط إلى تشاء من 

)\/"اا،(.للمرورآبادي، اسل: القاموس 
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اوء^بيرالتفسير في الصمات ايات عن الرازي موقف 

البلادتلك قي الأخص وعلى الفترة، هذه في كانت التي الدول هذه أهم ولعل 
-عصره في تهمنا التي هي لأنها - الرازي فتها عاش اض حاورها وما الري بلاد 

يلي؛ما 

تمزقتوقد اُهاُه(، -  ٤٤٧)الثاني، عمرها في انمواساة، الدولة )١( 
الدولةأراضي من جزء على منها كل استولت دؤيلأت إلى العباسة الدولة فيها 

اسميةسيادة ظل في وحكمته غربها، في أو العباسية الدولة رق ث في سواء 
ءنهال١،.رغما أوحتى للخلافة، شكلية 

مه-هههه(لأمراسل٢،)٠ المقتفي ^يين: 
(٠٥٥٧٥— ٥٦٦)تضيء والم؛ ه(  ٥٦٦—٥٥٥،) ١٠١١١؛تنجد والم 

والفاءلم؛ين:الأمويين مع الساسية والعلاقات العامي العصر في الإسلامية الدولة ت يفلر )١( 
,٢ ٦ — ٢ صر٥ سلمان، حسين د/ 

مقداماشجاعا شهما كان ، بالله المتطهر بن محمد عبدالله أمحو هو الله لأم المقتفي )٢( 
الإنباءبمغلحِ; مئة• وخص وحمض حمس نة نوفي بنفسه. الأمور يباشر للحرب، 

لأبنالأثير،والكامل: ؛ ص٥٢٢العمراني، ابن لمحمد الخلفاء: ^١^ في 
الإسلام:ودوو (؛ ٢١ص• )محا-،جأا، كثير، لأبن واJاJايةوالمهاية: (؛ ١٤٩-

)آ/بمْ(.لأدمي، 
الخلفاءخيار من صالحا رجلا كان المقتفى، ابن يوٌف، هوأبوالمظفر بالاه المستنجد )٣( 

وستينثح نة توفي المكر، عن ناهيا بالمعروف آمرا وأرفقهم؛الرءايا، وأعدلهم 
،ص٦٢٢الممِراس، ابن لمحمد الخلفاء: في الإنباء ينفلر: مئة. وخمس 

)ْج1،كير، لأبن واJدايةوالمهابة: (؛ ٢٣٧- Yrn)؟/لابزالأثير، والكامل: 
(.٧٠)Y/ للدهي، ودووالإسلأم: _UT(؛ ، ج٢١

بالمعروفآمرا الخلفاء، خيار من كان يوش، بن الحسن محمد أبو هر بالله المستضيء )٤( 
=والعفو، للصفح محيا كريما ا ومحورا حليما ا للبدئ مجبهللأ للسنة، محبا المنكر، عن ناهيا 





ِكJLJر J١التشسر ش اكمات أبات من الرازي موقم، 

الشامإليها وصمت الصغرى، آميا أراضي معفلم وصمن ميحون نهر إلى نفوذها 
^.٥٥٢—  ٤٢٩)،، العرب١١وبلاد والعراق وفارس 

ذلكفي الإسلامي العالم في سياسية قوة أكبر لجوهية الالدولة وكانت 
الوقت.

فعاملوالحكمهم، الشرعية الصيغة كب على الدولة هذه حكام عمل وقد 
كانواإذ صادقة، دينية عاؤلمة عن نابع وباحترام نة، حمعاملة العباسيين 

العباسيالبيتان وارتبمل العباسية، الخلافة مذهب، ني ال ١٠٣٠٥يالمذيدينون 
•والهماهره النب يرياحل والسلحتوقى 

فرصةتغلين مالعباسي، الخليفة دون لعلة يالاستأثروا أن لبثوا ما أنهم إلا 
السياسيةحياته صلا كل من العباسي الخليفة تجريد على فعملوا الخلافة ، صحفس

الدولة.أمور من أمر أي في إليه يرجع يكن لم أنه حتى والإدارية 
أمرأي في البت، من العباسي الخليفة وحرمانهم السلاجقة نفوذ تزايد ت، ثوب

السالهلانيعمى استعادة إلى النزعة العباسيين الخلفاء لدى ؤلهر الدولة، أمور من 
واستقلالعراق على نفوذه مد في الله لأمر المقتفي نجح وقد ا، ياّيل ال

والأمراءأ؛،.العسكر على وحكم اسنان، عن منفردا يالعراق وامتثاJ ؛!حكمها، 
الدمويصراعهم بسبب اللاحقة دولة أصاب، أن والانهيار الصعق لبث، وما 

لعلة.العلى 

ينظر)١( 

ينظر)٢( 

ينظر)٣( 

ينظر)٤( 

١١ ١ صرخ الباشا، حسن د/ العباسة الدولة و1ريح 
د/حسابنا،العباب: الدولة -اييخ 

(.١٢)ءسهنفسه المصا..ر 

حوادئ،)هههم(ّ(، ٢٤١; ١٢)البدوةوالهاية;لأينهم، 



الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف ء
ر2زا

بعمضضانمالمالإلأسصاض
فقدوعقديا، ساميا الدولة شؤون أفدت الش الباطنية فرق بظهور الملمون 

بينهمفيما بالحروب اللاحقة انشغال فترة في شوكتهم وقويت حهلرهم، ظهر 
كانواب الناس قلوب في الرعب وبثوا نفوذهم فوصعوا اللهلة، تولي على 

الاغتيالاتإلى لجوؤهم شرورهم من وكان والقتل، الخطف من به يقومون 
والقفالألاوسلأطين الفردية 

وأمعنواحرامان على وأغاروا الباطنية من كير خلق اجتمع ءه(  ٤٩منة)فضي 
وانلب١٢/القتل فيها 

ونهبواالهلان، الدولة أعيان من حماعة الباظنية نمد ه(  ٥٥١منة)وفي 
ودوا؛همرم,وأولادهم أموالهم 
أحدامنهم يبقوا فلم خراسان حجاج على الباطنية أغارت له( ٥٢منة)وفي 

؛،.Uuولا زاهدا لا 

وأخذواالأموال فنهثوا التركمان عر ارطنية أغارت ^ ٥٥٣منة)وفي 

وأثر(، ١٢٣- ١٢٠)ا،/لأينالجوزى، والأمم: اسلوك زديح ني المطم ننلر: )١( 
وما ١٨٣ص١لزاماJيا يوسف ت الميّض صد الجهاد عّريلة في الباطنية الحركات 

حامعةالشريعة، كلية الإسلامي، اكاؤخ في الماجستير درجة لنيل مقدم يحث بعدها، 

„,ثتت:تت,„,،.ّ
اتكاءل:لأنالأير،)ه/ياا(.بذلر:)٣( 
)^٦،كم، لأبن واودا؛ةوالهاية: (، ١٢٥-  ١٢٤)ا</الأم، لأبن الكامل: ينظر: )٤( 

(.٥٦)٢;لأدمي، الإسلام: ودول ، ج٢١



الكبيرالتفسير قيئ الصمات آبات من الرازي موقف 

(١)

(٢)

^4L■>،على يقدروا لم ما وأحرثوا والأطفال النساء 

فقتلو٥، ا قاصدا خرج حينما للولير الباطنيه صى تم ه، ٥ ٧ ر٣ ستة وفي 
مهانثروا الإسلأمٍة؛ للبلاد الداخليض الأعداء أكبر من الفرق هده ءكانت 

والأمراءالخلفاء نفوس في الرعب وبثوا طويلة، نوات لالذعر 
إمارةبدايتها في كان وئد ، U1YA- ٤٧٠))؛(الدولة 

تضعفلجونة الالدولة أن حين عر وتتوصع تتقوى جعلتا لم ، واررم حر 
الأقاليملوائهم تحت وصموا الخوارزميون خلفهم اللاحقة محقهل فلما وتضيق. 

)؟/ا1(.لابزالأبر، الكامل: )١( 
رمج1،جآا،ممر، لأبن الJايةواكهاة: يطر: )٢( 
٠.١ ٤ - ١ ص٣٠ امتن، أحمد الإسلام: يوم ينظر: )٣( 
بلادأراك من والخوارزميون فيها، نشأت اش حوارزم مدينة إر نبت الخواررمية: الدولة )٤( 

الحقيميوالموس ؛ ( ٩٠٠٤ ٠ —  ٤٧أنوشتكض)٠ ت الأولى الدولة نواة وصع الهر، وراء ما 
تارخينظر: ^. ٦٢٨عام)الغول يد على مضلت، وتد ؛ -( ٥٤ ٩٨~  ٤٨٧محمد)ابنه لها 

العيم،عد حنين والمراق: إيران وسلاحقة ؛ ( ٩٥~  ٩٤)؛/ اراهيم، حن الإسلام: 
والدولة؛ ٦١صء محمود، أحمد الخباسي: الخصر في الإسلامي والمالم ؛ ١١ءسه 

.٢٨صررنانيالخود، الحوارزمية* 
نتركمانستا جمهوريتي أراصى ش جمحون نهر ف صفا على تقع تا)^^٠ منعلقة هي جوارزم* ( ٥١

بنفتيبة يد على الملمون فتحها لإحمشن، ا لحكم حضعت لاشتراكيتين، ا وأوزبكستان 
وبعرالخوارزمية، الدولة حكمتها -( ٥٦٢٨— ٤٩٠)بين وفيما مآ؟ه(؛ — )٦٨ عام مسلم 
الثورةؤبعر (، ٣١٨٧٣)عام الروس عليها امتولى نم الغول، لمالطان حضعت ذلك 

معجمينظر: م(• ١٩٢٤—  ١٩٢٠السوفيتية)الشعبية خوارزم جمهوؤية أتشثت السوفيتية 
وداءرة(؟ iM/y)لباز، ودائرةُعارف:  titoy)٨ uمتالحموي، اللدان: 

(.٤٧٧M)العارفالإسلأمئة، 





الؤقبيرالمسير قيئ الصلات آبات محن الرازي موقف 

اوالكرا،اضارازيرى.

علىهها أقات ند ولكنت ^، ٦١٢-  ٥٤٣)،، ١^^١٣الدولة )٥( 
ملكتوقد والأفغان؛ والهند الغور يلاد -( ٠٥ ٤٣ستة)الغزنوية الدولة أنقاض 

حرامانبلاد من و'ءيرها هراه 

،اإغورى١ الدين مهاب وهو الغرينة الدولة ملوك بأحد الرازي اتصل وند 
طاJالة,أمول له وحملت إكرامه في فبالغ غرنة، ّلهلان 

محبباالرازي ولكن ،، رالدين غياث بأحبه واتصل الدين نهاب لهلان الوقربه 

•تقناياصلا كان الرازي، ابنة زوج شاْ، حوارذم السلطان ونير العلوي، الملك علاء )١( 
أصيثعت،أبي لابن الأنباء؛ عيون ينفلر؛ والقارصة. بالعربية والثعر والأدب للعلوم 

.(٣٩/r)

لسدي،;الوافيات: والوايي )إ/اه'آ(؛ حلكان، لابن الأعيان: وفيات بمثلر: )٢( 
شطماتالأنباء وعيون )a/٧٨(؛ بكى، للالكبرى: الشافعية وطبقات (؛ ١٧٦)؛/

(.٢١)م/انماد، لأبن وئذراتااد،ب: )Y/٣٣(؛ لابزرأصيبعة، الأطباء: 
سلاطينهموأحر حن، الدين هو•م الدولة موس الغور، إئلم في نشأت ت الغورية الدولة )٣( 

حنالإسلام: تاؤخ ينظر: ا"ه-ب ١٢سنانشاه لخوارزم استسلم الذي محمد الدين علاء 
)؛/ْه(.إبراهيم، 

(.لأبنالأثير،)آ/آي-٢٨الكامل: ينظر: )٤( 
وأعملهممحيرة، الملوك أجود من كان الغوري، ام بن محمد المظفر أبو ١ الدين مهاب )٥( 

كفارمن جماعة محتله فقيل: غيلة، قتل ومحتمنة، ثنتين محنة تتل الحرب، غي وأثبتهم 
الكامل:ينظر: الرازي• وعقد لمجلس يجلس لكن الإسماعيلية، محتله ومحيل؛ الكوكرية، 

للنّميالإسلام: ودول، (؛ ٥٧١- و-\0 ، ٥٦٨-  ٠٦٧و، ٧٩-  ٧٨/٩)لابزالأثير، 
ْسمإ(ا، ).ح٧،ج٣١لاينمحير، واJدايتوالهاية: (؛ ١١٠- )آ/بما 

=لم الاعتقاد، حسن سجاعا حازما عافلا كان الغوري، محام بن هومحمل. الدين، غياث )٦( 





^^٠٠الكبير التفسير في الصمات أيان من الرازي موقف 
======^====^==نا

علىيرابهلون فاحدوا المسالمين، أيدي من المقدس بيت وانتزاع البابوية مجد 
احتلواحتى البلاد داخل توغلوا ثم الملين، أراصي من الغربية الحدود 

منوكثير الثمام، د باد محواحل على وسيطروا ، ه(  ٤٩٢)محسنة المفدس بت 

الشرقالأسلارازبلاد 
تولىالذي ، الأيو؛ير الدين صلاح هو عظيما بطلا الأمة لهده الله قنص حتى 

سةحطين ت اجمةاكاليييين، 

٠لمقدمحى ا ست سبها واستردوا الملمون في نمعسر ا والى ، ه( ٥ )٣٨ 

تحمسلولا الشام من نهائيا خروجهم إلى تودي أن الصليبيين هزيمة وكادت 
بينالصلح تم ثم .(، ٥٥٨٧)ستة الثالثة الصليبية الحمالة نجاءت أروبا ملوك 

،•؛قليلل ذللث، بعد الأيوبي الدين صائح وتوفي ه(، ٥٨٩)عام الهلرفين 

الخالمأنحاء في الملمون تجع حتى الصليبيين غزوايت، تنتهي تكد ولم 

ءام)'آآأه(.حوادث )ا،/ا<خا(، الأثير، لأبن اعامل: )١( 
كانالمقدس، يتت، فاح الفاصل، المجاهد، شاذي، ين أيوب بن يومحف الدين صلاح )٢( 

تعمنة وتوفي مثة، وحمر وثلاثين اثنتين منة ولد ط الحدين، مع ومعرفة، عالم عند0 
وسيرأعلام(؛ ٤٧٦-  ٤٧٠)ا</الأثير، لابن الكامل: ئة.طر: وخص وثمانين 
)^٧،محير، لابن والمهابة: والبداية (؛ ١٥١)، ٢٩١-  ٢٧٨/٢١)للدمي، البلاء: 

ج"اا،صآ-؛(.
)مج1،جآا/ا؛'ملمحير، لأبن الدايةوالهاية: )٣( 
والمالمالإّلأميبعدها؛ وما ( ١٠٢ص• ، ١ ج؟ ،  ٦٥٠لابزمحير،)والمهابة: البداية ينفلر: )٤( 

هنْلننظرإرتابمخ وأحمدالثرين،، أحمد؛ د/حسن انمرالعباس: في 
فيلمين الموجهاد زكار؛ مهيل الصليبية: الحروب تاريخ إلى المدخل اكرة: 

الدينصلاح عصر في المقلص بمتح واسترداد عاشور؛ قائد د/ المليسة: الحروب 
العربي.الماؤيخ في الماحتير درحة ليل مقدم ؛حنر د/بالالهالغامدى، الأيوبي؛ 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ١— 

الخار)\ب(صاكشاح وهي ألا وأطم، اعم هي أخرى بداهمة الإسلامي 
ماأول على للانقضاض تتحفز وكانت الشرق. من الإسلامي العالم ليليان 

المغولأن ذكرنا أن وسبق — سانحة فرصة أول لدى الإسلامية البلاد من يليها 
البلادعلى تولون يزالوا فما ~ ، الخوارزميةل الدولة اممهلوا الذين هم 

لسنالمباليان من باليا يدحلون لا وكانوا الأحر، تلو يلدا الإسلامية 
مثيلا.التارخ لها يشهد لم وحشية همجية بهلريقة وأبادوه دمرو0 إلا 

واش^ةالخالةالمياسيةفىساكرة؛ 
الاستقرار.وعدم الطاحنة والحروب بالأحداث مشبعة كانت 

وعدمالاصطراب يصثغة الاجتماعية الحياة هلبغ تم أن الطبيعي من كان 
لها.العرض حلال من التالي المهللب في سأذكره نحومحا على الاستقرار 

سيريانرق حنوب الواقة منغوليا الأصلي مكنهم الأصغر، الجنس من نائل هم المغول )١( 
بينهم.التميز نزال بها وامتزجوا بالترك، واختلئلوا هاجروا المض، حديد عر 

الأسلاب،المارق ودائرة (؛ ٣٦١)\ا/لأ؛نالأثٍر، اكارخ: في الكامل ينظر: 
)ما/مااأ(.

المبحث.هذا من الخوارزمية الدولة يرامع )٢( 



اودك1وايرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقفا 

اليانىالمطالب 

الاحتماس،الخالة 

الضعفمن الحال ذلك، على الفترة تلك فى السياسية الناحية كانت لما 
الداحالىالمعيد على والفتن الحروب وكثرة والتفكك والاصهلراب 

بينهما،للتلأزم الاحتماعية الناحية على انعكامسات لذلك كان والخارجي، 
ياميالالواقع قلل فى الاجتمامة الحياة نفر تأن يمكن لا حث 

المدمرةالحروب فيه وانتثرت الموصى فيه عمت الذي المضهلرب، 

الاقتصادية.الموارد وصعقت البل، وقهلعت للأرواح، 

الأوصاعثبات وندرة الاستقرار، بعدم الرازي فيه عاش الذي العصر قاتم 
يليفيما أ-جملها عدة اجتماعية أسباب لهذا وكان حال، على 

لهلةالإلى بالوصول الفترة هذه فى والحكام الأمراء انثغال ت ا؛تول السبب 
شغلهمذلك، كل أيديهم. من انتزاعها من وخوفهم عليها وانتتالهم كان، باي٠لريق 

بئروتل. بمصالحهم والقيام لرعاياهم، تقرة المالاحتماعية الحياة تأمين عن 
شؤونهم•

الترفمذلاهر تفشّت، فقد الحكام، طقة لدى الغنى ة ميال. الئاني؛ السبب 
فحسببهم يتصل ومن والوزراء يالحكام تح؛هل وأصبحتا والبذخ والإسراف 

لهذانتيجة والشرب، الهلرب مجالس واعتالوا الفاحرة القصور فاتخذوا 

وص;ألا حْلترة اجتماعية فلواهر ؤلهرت 

والمغنياتالجواري فكثرت بالأحلاق والأستهتار اد والفالمجون كثرة ~ ١ 
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طقةاسملأ/لدى والقيان 
وانتثرتالخمور وكثرت الشرور وفلهرت الأمراء اختلف )ه1هه( عام ففي 

والمكروالشراب واللهو ياليب بالخسامحة المنادي ونادي الفواحش، 

دالطرب^
الجندمنهم الناس، من الأعفلم المواد وهم العامة، بين الفقر ميادة — ٢ 

الأوبئةوتحملوا والمرض بالفقر معقلهم ابتلي ومد والفلاحون، والصناع 
والغلاء.

^انفىحرانغلأءشديد،صأمالاسالخثراتم.
لأمعارلا غلّي وفيها الشدائد، من بهم مر ما لأحل مديدة أمراض فيها وحدث 
الوبالأى.وكثر الغلاء، اشتد  Uowi)ظ، وفي 

مماالديار، وتخريج، للمكان، والتشريد والقتل والنهج،، الملمج كثرة ~ ٣ 

أعراصسهمعلى ولا أرواحهم على الناس يامن فلم الرعب، انتشار إلى أدى 
منشيئا ذكر مبق والتي الباؤلنية فرق ببؤ بهذا وكان أموالهم، على ولا 

،،الحطار قبائل وظهور همتها، 

,١ ■ءباواكسمحسن، ت السلاخة دولة ينظر؛ 
(._0AT)عجآ'،جأا، كير، لاين I والنهاية البداية ينفلر؛ 
(.١٢٧/٩لأينالأير،)الكامل: يطر: 

(.١٧٦ا/ )٠ الجوزي، لأبن والأمم: الملوك تاييخ ني المنتظم 
)بم/1ام.لأينالأت؛ر، يطرالكامل: 

فيأحدت اللاحقة، مهر ني شمال تكن كانت تركة، ماتل مي ■ الحطا ماتل 
=بالذم الناس مها أصبب، حتى مدمرة ياعمال والقيام الإسلامية، البلاد محلى الإغارة 



٢١الكير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
—ئ

فنونهاوصبت الفترة هذه في نشهلت والي المارين طبقة وظهور ، ، النرأ ومائل 
وبيوتوالأسواق الحوانيت نهب هدفها وجعلت العصابات قالب فى 

الأغياءر٢/

قاعاوتركوها فنيوها البلاد على الأتراك الغز استحوذ هر( ٠٤٨)عام ففي 
عفلمارم.مادا الأرض في وأفسدوا صفصفا، 

ونهبوافكسروه والغز، السلطان بين عفليمة وهعة وقعت ^ر( ٥٥٣)عام وفي 
البلادء؛/

علىاد والفالعثث أهل فيها أغار بنيابور فتنة وقعت، ه( ٥ ٠ ٦ ) عام وفي 
الكتبوحزائن الماجد وخربوا الأموال ونهبوا البيوت 

وقننالأهل بين عظيمة فتنة وحرت ، )هراة(ر في العامة ثار آ*هر( ٠ ٢ ) عام وفي 

الإسلاميوالعالم ؛ ١٠٠-ص٨٩ حسين، النعم عبد ت اللاحقة دولة بننلر: لثدييمهم. ا =
.٦١٤— ، وأحمدالشريف، محمود، حن العامي العمر فى 

،كانوافىبلأدماوراءاض،أمجهمنائلالخلا،)١( 
فيهافاكثروا الإسلامية البلاد على وهجموا محاحتمعرا كثيرا حلقا وكانوا حرمان فقصدوا 

!ينغلر اء. والنالأءلفال وسرنة المدارس وتخريب، الفقهاء وقتل والنهب، المسلسبح 
)٩;٦٨(.الأثير، لابن الكامل: 

(.٩٠الأت؛ر،)ه/لابن الكاءل: ؛ننلر:)٢( 
ل'حا'،ج'الكبر، لأبن دالهاه؛ والدابة ؛ ٢٨٧)ا،/الأثير، لابن الكامل: ينفلر: )٣( 

صا*اأ(.

صلأمآما(لأ، )ْج٦،ج٢١كثير، لأبن : والهاية الد.اية : يتفلر )٤( 
)آ/أي(.اتكامل:لأ؛نالأثير،ينفلر;)٥( 
وحيران،غزيرة ومياه ساتينكثيرْ فيها حرصان، أمهالت،.L.O من مشهورة عفليمة مدينة مراة: )٦( 

حفي تقع النوم وهم، اكر، حربها والثراء، الفضل بآهل مملوءة بالعلهاء، محشوة كثيرة 
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الدياروحرت الأموال ونهت جماعث، فيها قتل والصفائن، الحدادين 

Iمنها والش الطبقات يعفن ظهرت ~ ٤ 

الرمقاتخاذ صار وقد ع ر الحروب أسرى من وكانوا الرفيق؛ بقة ط★ 
هؤلاءمن كثير وصل وند الرنيق، أسواق وانتثرت الدولة، في بارزا عنصرا 

والدؤيلأتالدول فكونوا الدولة إدارة في هاما دورا ولعبوا الأمارة. درجة إلى 
ودولة~ ذكرها المابق — الخوارزمية الدولة ومنها لاحقة العمر في 

الرفيقمن العباسيين الخلناء أمهات بعض كان وقد ،، الأتاُكةأ 

نلوبفي دب ند اليأس لأن نتيجة ظهرت قد وط٠ الصوفية؛ بض، ط★ 
إلىمنهم كثير ومال العامة، نفوس على التنازم وسيطر الناس، من البعض 

لهاكهلبقة الصوفية طبقة فبرزت والاعتكاف، والانزواء والعزلة الوحدة محب، 

كام،الفتيان( )الأحية وهي الموفية فرق إحدى إن حتى المجتمع. في دورها 

حواليبعد عر الإيرانيت، الأ،غانية الخوود مالي البلاد من الغربي الشمال ني نغانتان أ =
كابل.العاصمة من كلم  ٠٦٥

العربيةالمدن ومرمحوعة )ه/أْإ(؛ الحموي، لياقوت ت البلدان معجم ينفلر: 
.٢٤٠- النامي، د/يحي والإسلأب: 

لأينالأير،)؟/هأْ(.الكامل: يفلر: )١( 
(.٦٢٦)،/حنإ؛رامم، -أرحالإّلأماواّي: )٢( 
وبك؛أب، ؛مض؛ أنا؛ مقيض؛ س مكون تركي، لفظ وْر أثابك،، حمع الأتابكة: )٣( 

تايخيطر: الأتراك. من السلاجقة أولاد يربي من عر طلقونها وكانوا أمر، يمض: 
الإسلاميةالأمم تاينخ ومحاصرات (؛ ٦١)؛/هيم، إبرا حس السياسي: الإسلام 
ص\ْإ.الخضري، العبامي: والعمر 

فيالعراق ني العلمية والحياة حنإ؛رامم،)أ/أ'اأ(؛ السياسي: الإسلام تاؤخ بنظر: )٤( 
.١١العبري، مريزن / دلجوني: الالعمر 



٨الكاJدر التفسر قي الصفات ابات من موقف 

علىوالأحد بالقوة، المجتمع ؤإصلاح حقها، لأحد وسيلة السلاح تستعمل 
الحكاموجه في والوقوف للمحتاحين، اعدة الموتقديم الظاJمة، أيدي 

سيلفي ومهمة حكمة بحركة الله لدين الناصر العباسي الخليفة ثام ولقد 
الفتيان(.رالأحية تقليمات في الواقعة الانحرافات على القضاء 
بالخلافةمرتبعلة فتوة تشكيل وفرر الفتوة، تنغليم ألغى -( ٠٥٧٨)عام ففي 

بابث نوة جمع بذلك الناصر أراد وفد ، المباشر إشرافه تحت وحعلها 
لأوصاعا ؤإصلاح الخلافة لدعم جهودهم من لأسفادة ا وصمان لمين الم

أرباببين والمنازعات الفرق، لتعدد نفلرا الفتن، كثرة الياليث،; السين 
آحر.دون لفريق الدولة تحيز من كان وما المذاهب، 

حروبإلى تمملور فد وتحرشات مناوشات الدينية الفرق بين تقوم كانت فقل- 
وض•

العلويين،نقيب وبين الشافعية، فقيه بين كبيرة فتنة وئعت، .( ٥٥٥٣)عام فقير 
والأسواقاحي، والمالمل-ارس، وأحرقت كثير، حلق فيها فقتل 

أياما،دامت المذاهب،  ٠٢٠؛الفقهاء، بين فتة فيها وهعت، ه(  ٥٦عام)٠ وفي 
ُذلذ،اخمحهم'°ُ•

منكرة،بأشياء وتذلاهروا الصحابة، سب الرواففي أفلهر ه( ٥٦)١ عام وفي 

.١ حنن، ءبل-المم د/ اللاجمة: دولة )١( 
اللك.ل:لأينالأير،)آ/1أي(.يفلر:)٢( 
.ص٧١١د/مريزلااعسيرى، ْالخالميةفىانممرالاجوفى؛ )٣( 
(.YfA-Yt^)ْجا"،جآا، ممر، لأبن والنهاة: اسيت يطر: )٤( 

( 1 (o،لماورمه







الكبيرالتفسير حمح الصمات أيان من الرازي موقف م

٠همط ثلاثة أستاب إر غناه مصدر ؤيعود 

والملأطينوالأ-راع الملوك بمنحها كان اض والهات والمنح الطاط - ١ 
دهماثالدين، وشهاب شاه، حوارزم ٌثل بهم، اتصل الذين 

 ~Y ،الناسوأقبل مؤلفاته، وانتشر^، صيته، ذاع ما بعد لاسيما مؤلفاته
}ل ذهبي دينار لف وبأ منة بخص يباع الواحد الكتاب، إن حتى . علتها 

إنهثم ابنتان، وله الري في كان أوتاجرا ثريا ؤلميا أن المورختن بعض يذكر ٣" 
استولىالعلبيبا، مايتح فلما الرازي، بابّي، ابنتيه فردج الموت، مرض مرض 

استيلاءأن رأى المؤرخين بعض إن حتى ، أمواله جميع على الرازي 
}استيلاء الهلمب، ثروة على الرازي 

W if If

العماد،لأبن الدب وشيئان )ا/هلأإ(؛ خلكان، لابن وفاتالأءيان: بنفلر: )١( 
(.٢١)ه/

-ى،للصفات بالونيات والواغي )؛/ه'ا(؛ اري، للخونالجنات; روضات ت بنغلر )٢( 
)أ/ا،"اآ(.

(.ص٩٥١الأول،، )ج؟/المم للهمداني، النواييخ؛ جامع بمفلر؛ )٣( 
حلكان،لأبن العيان؛ وفات، (؛ ١٩٠)؛/ اري، للخونالجنات؛ رومحات ينغلر! )٤( 

(.٢٤٩/٤)لسدي، بالونات: والوافي )\إ0لأ1(لأ 
)إ/بم(.لايافص، الخان: مآة يفلرت )٥( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الثالثالمطلب 

العالميةالخالة 

سافاين انمبمركا ذك ز ب 

العلماءكثرة ش تتمثل واصح بشكل ازدهرت العصر هذا قي العلميه الحياة أن إلا 
بالمصنفاتوالفكري العلمي الشاؤل أثروا الذين العلوم مختلف ش المتبحرين 

الحاصر.وقتنا إلى وأثره يعضها ذكر امتد الشر 

;أهمهامن أسابا؛ العلمي الازدهار لهذا ولعل 
فلقدالسياسة، للامامات نتيجة الإسلامية العواصم تعدد اثذول؛ السبب 

منغيرها ْع نتناقس عاصمة الدول تلك من دولة لكل فكان مهم، دور لها كان 
والعلمي.الفكري المجال منها والي المجالات ثش في العواصم 

مة،المنقالد.ول تلك من دولة لكل المالي الاستقلال ت التاني السبب 
العلم،رعاية منها والتي مصالحها لخدمة يوجه دولة كل حراج فأصح 
الجزيلةوالخلان بالهبات والأدباء العلماء حفلي حنث العلماء، وتشحع 

الرازي.مع الدين وغياث شاه حوارزم الدين علاء من كان ما وهل.ا 

لكلفكان والمذهيية. الكلامية ائل المفي الخلاف كثرة الثالث،: السبب 
كتبمن ألفوه بما فكرهم عن للدفاع انثروا الذين البارزون، أعلامها منها 

بدوي،المجيل عيد د/ الإسلامي: المشرق في تي الهب للن. والفكري الميامحمي التارح ( ١ر 
ص*أ■



Q
الكيرالتفسير ش الصفات أبات من الرازي موقف 

أوالفرق من خصومهم عر ليتغلوا الوسائل يكل يتيحون وأخذوا ومصنفات، 
المكتويةبالمولفات والفكرية العلمية الحياة أثرى مما الأخرى، المذاهب 

والطثشاتوالتراحم الفقه كتب لنا حكت، فقد المشهودة. والمناظرايت، 
بنأحمد الأئمة أتباع من الفقهية المال.ارس أصحاب يثن كثيرة مناظرايتج 

^٤،.^بلرا،والثاضرىومموأبي 

الفقيه،الحاننل، الثمت، الأعلام، الأئمة أحد ا؛رءبدال،له، اوثسانى، حنبل بن أحمد )١( 
عد،ٌابن طبقالت، ينغلر المني• ءاحِإ ومنة، ومتين أرع نة ّولد العالم، اياس، 

(Toi/V -؛ ٣٥٥) ،الحنابلة، رطبقان A/\(٢٠ ،) البلاء: أعلام وسيرj،Jlu_
(١١/١٧V -؛  ٣٥٨)والقريب،(؛ ١٢٦) ٥١- )ا/ا،؛ حجر، لابن والهدب: )٨٧

(.٧٠لاداودي،)١; القرين: وطقات،(؛ ٩٦) ٤٤)١;
الخقيهالالمصاص،ادذم،إمامفيبالأه،)٢( 

والمني،والأم، الرمالة، منها المديدة الصاتيم، له ومنة، ين حمسنة ولد اللخة، 
~•٦ ص للشيرازي، الفقهاء: )طبقات، ينثلر ومثتين. أرع سنة توفي وءيرْ-ا، والن، 

رين:المقوطبقات، (؛ )٦٨٦٣-ص٢٦شهية، عاصي لابن المحاة: وطبقات، ؛ ٦١
،٩٩- ا/ه )٠ لذهبي، المبلأء: وسيرأعلام (؛ ٤٦١)١، ٠ ٠ -  ٩٨)أ/لداودي، 

(.١١-  ٩٨)الماد، لأبن الدمب: وفزرات، )١(؛ 
الولع،الفقيه، الهجرة، دار إمام الأمة، حجة .الله، أ؛وءبالماس،، بن انس بن ماس، )٣( 

١٣٥- )^٨٤ لذهبي، الملأء: أعلام سير ينفلر: عين. وتثلاُث، نة ول الثبت،، 
-١٥١/٢(؛والمقرب)٧٤٨٣)٣٥٣ه٣-٠/٥(؛والتهذب:لأبنحجر،)١٠)

(.)أ/٥٣الجزري، لاين القراء: وطبقات، (؛ ٦٤٤٤) ١٥٢
الفقهأئمة أحل. الصحابة، صغار حياة في شمانين ّتة ولد ثابتؤ، بن العمان هو حنيفة أبو )٤( 

حنيفةأبي أخبار ينظر؛ ومثن. ين حمسنة توفي المراثا، -،(١٣ الفقيه، الإمام الأربعة، 
البلاء:أعلام وسير ؛ ٨٧— ص١ الصميري، علي بن حين عبدالله لأبي • وأصحابه 
)ْ/هأآ-حجر، لابن المهذيب: تهذيب (؛ ١٦٣)، ٤٠٣-٣٩٠/٦)للذمي، 

(.٢٢٩-٢٧٧/١)انماد، لأبن الذمب: وشنرات،(؛ ٨٢٩٦)، ٦٣١



٢٦الكير التفسير في الصفات ايات من الرازي موقف 
لتا

الفقهاءبين حصلت ومعارضات مناقشات عن أحرى صور لنا نفلت كما 
والمحدثين.

موسوعيةمعلومات الحمة هذ0 في ألفت والحوالتي الأدب كتب تضمنت كما 
العصرهذا في والأدب واللغة النحو علما بين جرت منافنرات عن 

علميةدراسة يقتضي مما الحصر، هذا علماء بين مألوفا أمرا المتافنرة فكانت 
الكلام.وأصول للجدل 

تعفدالتي المجالس تللئ، على يشرفون والوزراء والملوك الخلفاء كان كما 
المذاهبوأصحاب العلماء وكان المذهبية، ائل الموبحثج للمنافنرة 
المجالس.هذه مثل حفور على يحرصون 

غياثالغورمحن ملك بحضور كانت، الكرامئة مع للرازى حدثت، الي فالمناظرْ 
الدين•

الهروراء ما بلاد في كانت، الي المافنرات منها كثيرة مناظرات وللرازي 
،.والفةهل الفقه وأصول والآكلأم القلقة في علماتها مع عقدها والتي 

منخووجه إلى أدت والتي، المعتزلة، مع خوارزم في كانت اكي ومنها 
حوارزم•

)إنت يقول حيث، يره نففي المعتزلة مع مناظراته يحكي أنه نجد أننا كما 
كانالكريم القرآن في جاء أيتما الاعتزال لففل إن ؤيقولون; يتملقون المعتزلة 

والمواصلات;والمكاتات والفتاوى والمجالس الناظرات في والظائر الاثاْ ينظر؛ )١( 
\(.o/r)للسور،

النهر.رراء ما مناظرات لكتابه ت ينظر )٢( 



اككبيرالتفسير في الصمات ابات من الرازي موقف 

بعضفي معهم حضورى فاتفق الحق• عن لا الباطل عن الاعتزال منه اJراد 
لفيإ ؤ •الأية هده عليه فأوردت الكلام، هذا بعضهم وذكر المحافل، 

دينعن الأية هذه في الاعتزال من المراد وقلت،: [ ٢١لالJحان: .ه هإش 
الرجل(فامهلح المحق. عن اعتزال أنه شك، لا وذللث، وطريقته موس 

شيرهفي المناظرات طْ ذكر وقي. المحارى، علماء أط ناظر كاللاكا 

إليهميفربوا أن على والوزراء والأمراء الخلفاء حرص ت الرابع السبب 
فيأورب هم، مجاللتزيين ؤإما العلم، في لرغبة إما والأدباء، العلماء 

العامةعند نفوذهم تقوية 

والوزراء،واللاطين الحلفاء من فائقة محاية العصر هذا في العلم نال فقد 
المحركةفي بأنمهم وشاركوا والملماء، الملم خدمة في تنافسوا حيمثإ 

مختلفة.علوم في منهم العض ومع العلمية، 

واسعاطلاع له وكان والثعروالثر، الأدب ش تفوق بالله سوفةاكجد 
السديد.والرأي الثام، والذكاء بالفهم عرف كما وآلاته، الفللث، علم في 

غزيركان فقل. خبير، مجفاوصة العلماء يفاوض كان الله لدين الماصر والخليفة 

وذكاءعميق وفهم وخيرْ علم عن العلماء ؤيفاوض يحاور الاطلاع واصع الثقافة 
نادرل٤،.

الكير،الض )١( 

 )Y( محند/ ت را مفالرازي وينظر* ؛ ٨٠~ لأ ، ج٨ ، ٤ مج الكبير، التمير ت ينفلر
.١٢٣٨ماواسو،صس_ 

أحءد.ا.ين،ظهرالإسلأم: يطر: )"١( 
صK'K'Xطاطا، وابن صهأ\؛ الهلقطقي، لأبن الفخري! )٤( 



ِالكبير التمسر في الصمات ايات من الرازي موقف 

بل، والعلماء يالعلم مهتما كان ه(  ٥٥٥ت )ت ميرة اين الونير الوزراء ومن 
ؤلرفالفن كل من حفل فقد المعدودين، عمره علمام أوحد لكن 

فقيهالكن فقد ه( ٥٩٣ت )ت البغيادي حمد أ بن يؤسى بن الله عبد والونير 
/٠٢١تكالماأصوب 

إلىؤإحانه العلم يحبه اشتهر والذي الغوري، الدين غياث اللامحلين ومن 
حهلذا ولكن عالية، أديية ثقافة ذا بليغا ولكن لهم، الجزيل انمتاء وبذله ، الفقهاء 
الحلممحللاب على يقمها نم الشريفة حم، المصا نح فى يستخدمه جميل 

الأموالمغدقا للعالماء مقريا كان فقد الدين علاء الخوارزمى لعنان وال
كماوالأصول، الفقه علم فى سئما لا والعلم، بالفضل معروفا ولكن عليهم، 

الاحترامشديد ولكن مناظراتهم، إلى ؤيتمع كثيرا العلماء يجالس لكن أنه 
راصرلآُلالدين'؛'.

بعضإن بل تزدهر، العلمية الحياة جعل والوزراء الخلفاء من الحرص فهذا 
ألف،فقد الرازي فعل كما هذا الحكام، إلى وأهداها الكتب، يعفى ألم، قد العلماء 

البرامينكتابه ألف كما العادلرْ،؛ الذلك إلى ومبره التقديس أساس كتاب 
لأحدألفه المشرقية المثاحثؤ وكتاب باميان؛ لحاكم أحرى وكتبا الثهائية 

)'\إا\ى.لابزالجوزى، المتظم: )١( 
(.٣٩١)ا/ رحب، لأبن انمابلأ: طقات ذيل )٢( 
ينظر)٣( 

ينظر)٤( 

يطر)٥( 

اللك.ل:لأينالأثير،)أا/1خا(.
(.٣٧١; ١٢)الأثير، لاين الكامل: 
٤.~ ص٢ لياني، ازندبمن* أّاص 



Q
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

والما-ىالمشربى،لخدئ؛؛ ون1هدا0إراسلانر لخم؛ الم^لوك١ 
وجهالذي الأم على باءا ألفه الدلائل أصول عن والكاشف ،؛ اJالك١٣خزانة 

اوااوكرْ،.لأحد أهدام الإيجاز ونهاية ٤،، لال aUامن إليه 

هذهفي أنشئت والتي والثقافية، العلمية المراكز تعدد ت الخامس السبب 
الماجد،في والتعليم الدروس حلقامحت، جانب، إلى مختلفة مدن في الفترة 

تمنها واش 

مدرسةكل فكانت الفترة، هذه في بانشائها الاهتمام زاد فالقد I المادار،س 
فكانالمذهبي، التعصب روح ففلهرمحن، معين، فقهي، مذهب بتدريس، تختهم، 

يتبعه.الذي الفقهي الذهب تدريس، على يوقفها مدرسة بني، يس 

تيئسعلى قائمة كانت، البلاد وعمت انتشرت، التي الغنامية فالدارس 

لخلوفيها الدرس مقاعد لاحتلال اللماء تنافس ولقد الشافعي، الذهب، 
التدؤيسليتولى، مذهبه أبدل س العلماء س ؤلهر حتى مهرتها، وسعة مكانتها 

أتباعمن كان الذي ( ٠٠٥٦٩)ت: المحوي انمهان لأس حدث كما فيها. 
نهارالدري/، أجل س الشافعي، مذهب إلى فانتقل، حنيفة، أبي، 

بفر ٢١)
بفر)٢( 

يفر)٣( 

يضر)٤( 

يفر)٥( 

يضر)٦( 

٠٦ص١ ارركان،، م،حمغ. I والفلمية الكلامية وأراوه ارا3مح، الدين فم 
,_yrxلترازتم،،الخمون،: 

(.٩٠لدازى،اوثرب: الماحث،

.خطوط.أ(، ، Y/،j)لزازي، الدلأتل: أصول م، الكاشف 
٥.- صر،أ لدازى، الإعجاز: دراية مي، الإيجاز نهابة 
(.١١١)٨ وب لأبن انمابلة: طقات ذيل 



الكسرالتمسيو فو، الصمات آيات من الرازي موقف 

لسى فلقد شتى  ijijiijفي كبوة مدارس له بت قد الرازي أن نجد أننا كما 
الدينعادء السالهلان له وبني الجامع؛ من بالقرب كانت بهراة مدرمحة الدين غياث 
فيهاالتدؤص منصب الرازى تقلد مدرسة تكس 

المجلداتثان تحوى والتي العامة المكتات انتثرت فقد المكتبات: 
الكثيرة.بالكتب تزخر والتي الماجد في كانت التي المكتبات تلك ومنها 

أنواعمن كثيرا حوت والي العامة الكتان بعض الفترة تلك في انثنت ولقد 
}النظامية^ المدرسة مكتبة أشهرها من ولعل المحتلمة، والفنون العلوم 
بالخلفاءالخاصة المكتبات منها والتي الخاصة المكتثات أنشئت، كما 
كمكتبةالخاصة؛الوزراء المكتبات ومنها الله لدين الناصر الخليفة كمكتبة 
القاصيكمكتبة بالملماء الخاصة الكتبات ومنها ، هبيرة ابن الوزير 

ياُهه(أص؛)ت: النحوي الخشاب ابن ومكتبة ؛ ^ ٥٥٥الوفا)ت؛ أبو 
،٩٥٦٩)ت: الدuن ابن ومكتة 

- ١١٦٨لابزالوردي،)ونادحانالوردي: (؛ TtUMلابزالأبر،)الكامل: يطر: 
رمآا/هه(.لأنممر، والداةوالهاة: (؛ ١١٣

(.٢٥١)أ/ -محللكن، لأبن الأمان: وذا<ت، 
لكطي،وأخاراساء: )ه/ا،آآ(؛ لازالأبر، الكامل: 

للقفطي،العلماء: أخار 
(.١٢٨- ١١٢٧٨)لحاجيئJفة، كثفالظرن: 

لأبنوالكامل: )•ا/؛ا<ا(؛ لأبنالجرزي، والأمم: ١^ -ارح ني المتنلم يفنر: )٦( 
(.١٧ا/•الأثتر،)• 

لجوزى،لابن الخاطر: صد يفلر: )٧( 

الأنمان:لأ؛نحالكان،)م/أ'ا(بتلر:وذات،)٨( 

يطر)٢( 

يفلر)٣، 

يطر)٤( 

يطر>ه، 



او3ىدرالتفسر في الصمات آيات من الرازي موقف 
لثئا

الجوزيابن ومكتبة ؛ .( I٥٥٨٧ )ت المطران بن الموفق الطبيب ومكتبة 
.٩٥٩٧)ت: 

ولكنتالفترة، ؛، Ujفى برزوا الذين العلماء على الضوء من ميتا نلقى والأن 
الطالسيل عر وذلك واممرية الخلية الحركة ازدuر في الطور اليد لهم 

الحصر.لا 

التفسيرتعلم في أولا: 

بنالرحمن عبد الغرج أبو الدين حمال رين المقمن الغترة هذه في برز 
عالمفي المسير زاد له وكان ه(  ٠٩٧)ت! الجوزي بابن الثؤهير محمد، 
والظائرص.الوجوم علم في والوا> الأعين ونزهة الضير، 
الجزريالكريم عبد بن محمد بن المبارك الأثير بن أبوالسعايالت، الدين ومجد 

واممJافالكشف بين الجمع ر )ت.' 

القراءات،:علم في )ثانيا: 

بنحيزه بن القاسم محمد أبو القراء من الفترة هذه في القراءاُت، علم في برز 
السعرْ،ؤالقراءات في الشاطئية كتاب، له ه( ٥٩٠)ت: الشاطئ القاسم أبي 

)أ/\0ى.لابزحللكن، ءتونالأنا»; يطر: )١( 
اسةوالهاة:لأينهم،)ما/هإ(.طر:)٢( 

nMi)لابزانماد، وشذرتالاوْب: لأبنكشر،)"اا/ا<أ(؛ الوا؛ةوالهاة: يطر: )٣( 
- ٣٣١.)

لابنكثير،(؛ ١٤١/٤)حلكان، لأبن الأمان: ومات،ينظر: )٤( 
Xoi/\r)

١(.• ; ١٣لابنكشر،)(؛ ٧١لابنحالكان،)أ/ وفاتالأءيان: يطر: )٠( 



الكسحالتس|د> ض، الصفات آيات مؤ*ا ال>ا)ى محوفف 

الحديث:علم في ثالتا: 

والأحاديثالمانيد، جامع وله الجوزي ابن العلماء من الفترة هذه قي برز 
وكون.والمتر والضعفاء الموصوعة، 

فيوالمهاية الرسول.، أحاديث من الأصول جامع له والذي الأث؛ر وابن 
والأثر.الحديث غريب 

نمنبنبالالهالدتي)ايهه(
وقتهفي الشام محيث كان 

:الفقه علم في رابئا: 

ناكغر ملى أبو اكاصي ^ملي 
فيوالتعليمات المفردات له ه( ٠٥٦ )ت الكبير يعلى أبو القاصي بن حازم أبي 

المذهبوفي • ل والإثارة والنكث المهذب، وثرح الخلاف،، ائل م
الذيوهو ؛خْه( )ت: ابوري النيمحعد أبو يحي بن محمد برز الشافعي 

شرحفي المحيعل صنفا ان، بخرمحالشافعي المذمإ رياسة إليه انتهتا 
الخابوريالقاصي بن بكر ابن عمر الحنفي المزمح وفي . الو،سهلل 
النهروراء ما بلاد في زمانه في الحنفية شيخ كان ه( ٥٨٤)ت: الررنجري 

واوواةوالها؛ة:(؛ ٢٦١لابزالجوزي،)•ا/ والأمم: المتذلمفي-الخاسمك بلنر: )١( 
)أا/؛ا،آ(.محير، لأبن 

يطلر:ثراتالوس:لأينانماد،)؛/'ها(.)٢( 
(.١٥١)؛/ انماد، لأبن الذهب: ثيران يطلر: )٣( 
(.٢٨٠)؛/ انماد، لأبن الذهب: ثيران يطنر: )٤( 



الكبيرالتمسير في اكمات آيات من الرازي موقف ٨

الزهريمكي بن إسماعيل عوف ابن الطاهر أبو المالكي المذهب وفي 
\إ)سكدر\نيلإار

التاريخ:عالم في حامثا: 

الملوكتاؤخ ني المتفلم له الذي الجوزى ابن الفترة هذه في المزرحتن من برز 
اللهوأبوعد اكر، عابن بتارخ المعروف التارخ له الذي اكر عوابن والأمم، 

حريدةله ( ٠٥٩٧)ت: الأصفهاني الكاتب بالعمال المعروف محمد بن محمد 
الملوكوأحبار المقدسي، الفتح في القدمي والفتح العمر، وجريئة القصر 

الجومةر٢/ال

:اللغة علم في سادسا: 

محمدبن الرحمن عبد أبوالبركات اللغة علماء من العصر هذا في البارزين من 
وطبقاتالمحو، في والميزان العربية، أمرار له ^، ٥٧٧)ت: الأنباري 
.الحوينل بين الخلاف، انل ومالأدباء، 

السعر:في سابعا: 

ينمحنأيراسصمجمدينضراس
باسمهمشهور ديوان له ^ ٦٣٠)ت: الأنصاري عنين بن مكارم بن 

انماد،لاين الذهب: شذرات بطر: )١( 

العماد،لأبن الذهب: ونيران (؛ ^ا/٠٣كثير، لابن ؛L;؛ L،JIjالبداية ينغلر: )٢( 
(.٣٣٢)إ/

T(X١Tإ^لأبنحلك1ن، الأءيان: وف؛ان،يفلر: )٣( 
العماد،لأبن الذهب: وثذرات (؛ ٢٢)ه/ لسدي، بالوفيات: الوافي بمفلر: )٤( 

X\i'/o)



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

:الكلام علم في ثاث: 

الشهرطنيالكريم عبد ين محمد الفتح أبو العصر هذا في المتكلمين من 
(UoiA  الإةدام١١/ونهاية والحل، انملل له

ّاا*ه(١ ت رن الامدي الدين سيف الشهير الأمدي علي، بن علي الحسن وأبو 
الأفكارأى.وأبكار الأحكام، أصول في الإحكام له 

تالفلسمة في تاسعا: 

ت)ت رثد بن أحمد بن أبوالوليدمحمد العصر هدا في الارزين الفلاسفة من 
،.ل رثي بن أحمد وف الفيلحفيد التهافت،، وتهافت، الأدلة، مناهج له ءه(  ٩٥

تالحلب في عاسزا: 

،.^٥٦٠١٤^لها؛نالتلميذ)ت: 

W M if

انماد،لابن الدب وثيران (؛ YUA/T)"للمفدي، الوافى;الومات: بمنلر: )١( 

انماد،لابن الدم،: وشدرات، (؛ ٢٩٣)"Y/خلكان، لابن الأءيان: وفات،تلر؛ )٢( 

لابزانماد،وشاورات،الدمح: لسدي، الوافي؛الوذاذح: ينظر: )٣( 
(.٣٢)أ/• 

يفلر:همونالأبا،:لأينأبىأب،)ه/بممم(.)٤( 





الثانيانمبحث 

الشنةالرازي خناه 
ْملالب؛سبعة وفيه 

به.وناسمه المحللب 

ولقبه.كنته التاني: المحللب 

فيها.له والثاركون نسبته انمهللب 

مولده.الرابع: الْحللب 

نشأته.الخامس: المحللب 

وصيته.السادس: ال4ملا؛ب 

وفاته.السابع: المهللب 

If M If

م





اوء^بيرالتفسر ٥^؛ الصفات آيات ْن الرازي موقف 

GD

ا؛ذولالمطلب 

وناسهاسمه 

الحسينأا؛عمربن هومحمدبن 

جده.اسم في المصائر بعض اخلفت 
والوافي(؛ ٢٤٨حلكان،)،/لابن الأعيان؛ وفيات ينظر• الحين• ميه يفبعضها 

وطنان(، ٢٦٠)Y/للأسوى، الثاقب: وطقات (؛ ١٧٥)؛/لكفدي، بالونات: 
وسير)مأا/هه(؛ كثير، لأبن والJايةوالهاية: (؛ UUA/Y)كثير، لأبن الشافعية: 

؛١١صء للسموطي، رين: المقوطبقات (؛ ٥٠٠آ/للذمي،)١ النجلاء: أعلام 
الله،هداية لأبن الشافعية: وطبقات )آ/ّااآ(ب للداودي، الممرين: وطبقات 

الحسن.ميه يوبعضها ٢(؛ ١ )ْ/ العماد، لابن الذهب: وثيران ؛ ٢١ص؛" 
لهلاسىرىزادة،عادة: الومفتاح (؛ ٨١بكي،)A/ للاعرى: الشافعية طبقات ينفلر: 

كحالة،رضا المؤلفين: ومحجم (؛ ٢٠١٠)U/للزركلي، والأعلام: (؛ ١١٦٨)
(.٧٩/١١ر

:ذلالئ، وّبي، الحين، جده اسم أن هذا من والصواب، 
)سمعت،يقول،: حيث، ، تقبره من مواطن في وجدء والدء باسم بمرح الرازي تجد سا أ٠ 

،١٠ومج ؛ ٢٠١صن ، ١٥ج ، ٧ مج الكبير، التفير • ينغلر •( ••الحين بن عمر لد الو١ 
والحصولص؟؛ النهر، وراء ما مناظرات ينغلر؛ تحه، من ومواطن صاُأا؛ ج*آ، 

؛»_UY والقدر، والقضاء سملل؛ عبرالقادر محمد ت: ، ( ١٠/ )١ الأصول، علم في 
المقول،ونهاية ص٩(؛ ، ج١ ، ١ )مج المالية، والمهلال_ا ًلآ؛ الأنبياء، وعصمة 

ومحبته.وفي مخهلوط؛ ١/أ( رل/ 
الحين.بن عمر هو قال: عمر لوالده ترجم من ن أ٠ 

الحسين.هو ه جل. اسم أن على قاحني دليل فهن*ا 



GD
اككبيرالتسمر فمر الصمات أيان من الرازي 4وفف 

أصلأل؛/الطر-تاني سمذد\ص ١^^ ٧. ١^٧٢، ، افي١١١^ 
تعروبته على الرازي ممتدحا عنتن ابن يمول 

افانلا مجدفممارس طانث عغرنة هحرية ذزحة مى 

الأءزلرْااJاك قوى وهزوعها أصلها زاك الأنماب شه 

MMM

بكرأم إلتها يتمي اش الملة دعي مرة، بن رنم اسمها نيلة إلى سة ت التمي القرني ١( ر
فيالإرب ونهاية ؛  ٤٦ص؛حزم، لابن العرب؛ أنساب جمهرة ينفلر؛ >ةهلبم، الصديق 

لأبناب: الأنتهذيب لي واللباب ؛ لأقالمشادى،أساب معرنة 
الأنر،)\/'^(.

:ومهاله، ترحم، اش المراجع معفلم في كما ه، الصديق بكر أبي إلى سة الكرى؛ )٢( 
(لأ00م\اكير، لأبن واوداةواله1يه: (؛ YtA)،/حالكان، لأبن وفاتالأء؛ان: 

وطقان،\(، TU/Y)الوردي، ابن وتارخ (؛ ٧٧٨٨)كير، لأبن الثاقب: وطفات، 
الجنات:وروصامحت، )(/٧(؛ لياسي، الجنان: ومرآة (؛ )a/١٨بكي، للالشاشة؛ 

•٣٩ص لليوطي، المقرين؛ وطقات ؛ ٧٠٠ص للخوساري، 
يرامعيتها• الحديثح واتي الري• مديتة في كانت، التي ولادته إلى نسبة : مولداالرازي )٣( 

الحث،.ا'آءنمحالا— ٣٠ص مولدْ، ااراع؛ الءللس،
ترحلأن تّل طرمتان يي ري ١ الر عاتلة كانتح وفد حلبرصتان، إلى ية نأصلا: الطبرمتاني )٤( 

لاداودي،وطماتالفرين: (، UUA/Y>لابنكير، طقاتالناشة: إلىالري.ينظر; 
(Y>i/T ؛) صا"ا1، ٠٧١ساية لأبن الناشة: وطيقات

الرازي،الفخر لمه إلى سة .ؤيراد؛الفخرية؛ ٥٣ص عين، ابن ديوان في بفلرللايات >ْ( 
•عمر والغ•، إلى نسبة والعمرية: 



الخكسؤالتفس> I ئ الصفات ات آيمؤ*أ ى ا)* الح م4فف 

النانيالمطلب 

ولصهكنيته 

وابنوبأبي ،، المعا^،١٢وبأبي عد بأبي الرازي يكنى 
حلفهثم الري، لمسجد حهلما كان والده لأن الخطس_،، وباين الري، حهلمبإ 

منصبهفى هو 

والفخر، ، أشهرها١ من وهدا الرازي، الدين فخر منها؛ عدة بألقاب ؤيعرف 
فيبه يعرف كان وهدا الإسلام وشخ ، المابق للقب اختصار وهدا الرازي 
فيعنلممة منزلة فيها وبلغ ترحال، محلول يعد فيها استمر حمنا هراة مدينة 
علماءعند عرف وبه والإمام ،، والخاصة^ الخامة لوي والوعفل -رر، التدري

ذظبمن أخبار ؛ي الذم، وثيران (؛ ٢٥)T/أصيعة، أبي لأبن ؛ الأنباء ء؛ون يتفلر؛ )١( 
(.٢١)ه/انماد، لأبن 

;ممروالقامة أحبار في الزاهرة دالتجدم )"اا/ْْ(؛ لأينكير، ت والنهاين البداية ينْلر؛ )٢( 
(.١٩٧)I/بردي، تم لأبن 

لاقفطي،بأخارالحكاء: الياء وأحبار )بم/أ«"ا(؛ لابزالأبر، الكامل: ينفد؛ )٣( 

(لأ00)يإكير، لأبن والبدايةوالءاية: (؛ )A/١٨بكى، للالشانمة: طقات،بنلر: )٤( 
(.١٩٧)ه/بردى، تغر لأبن والقاهرة: ممر أحبار ر الزاهرة والجرم 

(.٨١اق«يت:ص،)M وطثقات،الثلأ(؛ ٣٠٢لابزحلكان،)و/ وذات،الأءإان: يطلر: )٥( 
(.oo/\T)كير، لابن والهاية: البداية بمنلر: )٦( 

كبريلطاثى عادة؛ الدار ومفتاح (؛ )a/١٨بكي، للالشانمةاعرىت ءلقات<يطلر؛ )٧( 
زادة،)ا/ْأأ(ّ



Q
اككبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الذيهو اللقب وهذا الأثعردةر١،، والعقائد الثانمض الأصول 
البحث.ثنايا فى عليه اعتمدت 

/،<"؛ئ.7لآ مم/لإ 
سس َءمحا 

الظنون;وكثف )ه/7"آ(؛ بكي، لل• امّى الشانمة طبقات ينظر؛ )١( 
.ص٥١١للموطي، المقرين: وطقات )آ/هْبا(؛ 

٢(.١ )ه/ انماد، لأبن • الذهب ذرات ن ينظر؛ )٢( 



اليكبيراكفسر هي ال۵مئت آيات من الرازي موقف 

الثالثالمحلف 

فيهاله والمشاركون نسبته 

عماراوأكثرها البلاد أجمل من هي والتي ، الري مدينة إلى سبة الرازي 
وطناح،وفواح ومدارص، مجالس الري بلد ففي والعلماء' للعلم حتفانا وا 

منالرئيس ولا فقه، من المذكر يخلو لا وحمانمس، ومكارم، ومهتارح 
مفاخرأحد فهي أدب،، من الخهلسس، ولا حديث، من المحب ولا علم، 

وأمهاتالالدان١٢/الإسلام، 

مجالاتفى البارنين العلماء من العديد إليه اسب، بمعهد أشبه الري فكانت 
الري•إلمح، البة وجمعتهم الإسلامية، الأقهلار في توزعوا شتى، 

هازهفى وأحببت، نسبته، فى الرازي يشاركون العلماء من مجموعة فهناك 
بينهم•والخلمل اللبس من حتى ذلك يسعني ما إليهم أثير أن العجالة 

هؤلاء؛ومن 

متموفل'آ/واعفل رآه(  ٥٨الرازي)ت معاذ بن يحي يكر أبو ~ ١ 

معاني،لل؛ امحب، الأناكرالمجرد,طر! مرضا ماس، همر على نسبة إنها ت تل )١( 
Xi\h)

روصامحت،ينظرن )الرازي(• إليها ثة النفصاريت، حرسان، رانمحن بناها الري إن • ونيل 
٠.٧ ١ صن للخوناري، الجنامحت،! 

معجمش الري ني كتب، ما ود-ظر ص*و'آ؛ للمقدمي، الأتالم؛ معرفة في التقاسم أحن )٢( 
(.٢٥٥)؛/الحموي، وام>تإ الLلدان: 

<.١٦٥/٦)حلاكان، لأن ^^ظر:وفات،الأهمان: )٣( 



GD
ادوكسرالتفسير فى الصثت آيات من الرازي ْوففؤ 

و؛ثمعالطب أتقن -( ١٠٣١ الطسب)ت؛ الرازي زكريا بن محمد بكر بو أ ٢
والجاْعرالحاوي منها مؤلفات وله قيه، 

الرازيحاتم أبي بن إدؤيس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو - ٣ 
ومعرفةالعلوم في بحرا كان الري، حافظ المشهور، المحدث -( ٠٣٢٧• )ت 

والتعديل^والجرح ني، المالتمير مؤلفاته مجن الرحال، 
فيبارعا كان هآ ٠٣٩ رن! الرازي زكريا بن فارمحي بن أحمد الحسين أبو ٤~ 

الااغةلمقاييس معجم كتاب، صاحي، والشعر، والأدب، اللغة 
عالماكان آ"1به( I )ت الدين الشهير؛قطب، الرازي محمد بن محمد ه~ 

فيالمنطقية القواعد وتحرير المنهلق، في المحاكمات له والمنطق، بالحكمة 
.٢٤١الناطقة النفس في ورسالة الشفا، وشرح الشمسية، مرح 

صاح-_ا( ٠j،UA )ت الرازي القادر عبد بن كر أبي بن محمد كر أبو ٦- 
الحنفية؛فقهاء من اللغة، في الصحاح مختار 

M W M

سوما ( ٣٠)Y/٩ اسعة، أيي لاين الأناء: مون يطر: )١( 
لأدمي،الحفاظ: وذكرة (؛ ٣٢٦-٣٢٠)م/^،، SUJالشانمة: طبقات، يطر: )٢( 

(ArMT  -؛ ٨٣٢)،صأ0.للسوطي، الضرين: وطقاد
حلكان،لاين الأمان: وفات،يطر: )٣( 
العماد،لاين الأم،: وثذراي، (؛ ٢٧٤)ا</ بكى، الالثاقب: يقات، ينفلر: )٤( 

.(Y«U/Y)

)أ/0ْ(,للزركلي، والأعلام: (؛ ١٦٨)معمررصاكحالة، : المؤلفين معجم يطر؛ )٥( 



رجالضيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الرابعالمطلب 
مولده

منوانمثرين الخاص النوم في ولادته وكانت الري، مدية في الرازي ولد 
/المبارك١ رمضان نهر 

سنةولد إنه ت نقيل ميلاده، سنة في والمترحمون المؤرخون واختلف 
اسرأ،،ض تردد وبعضهم ، ٢٣٧٠٤٤)ضة ولد إنه وقيل: ، ٢٢٧٥٤٣)

يرهنففي ذكر الرازي أن بدليل ءه(  ٤٤منة)في كانت، ولادته أن والراجح 
السابعةبلغ أنه تعالى الله على التوكل عن وهويتحدث يوسم، لسورة 

إحدىمنة في السورة هده من انتهى أنه على ونص عمره، من والخمسين 
أذ»=قزذ(تنهما ثاج أثم ين لهذمح،  '•تعالى قوله عند يقول حيث، ومتمئة، 

هسس. ينع آيض ي ثنمثا ء رند ذئتكر ألأنلن ئأمه نؤلك عند 
حصلالخلق محن أحد إلى يرجح ولم الله على العبد عول )ؤإذا : [ ٤٢رسف: ّو

عمريأول من امتمرمتح قد التجربة فهده الوجوه، أحسن على المهللويح ذللثج 

X٢٥٢/٤طر:وفاتالأماo:لأينحاJكان،))١( 
لأينالأير،)ه/أ«م<الكامل: طر: )٢( 
توطي،للالممرض: وطبقات )إ/آمآ(؛ لالمفدى، بالومات: الوافي يطر: )٣( 

لاضالدم،: وثيران ؛ ٢ ١ _A الله، هدية لاض الشافعية: وطبقات ؛ ١١صره 
.صرم١٢للادنهوي، وطقاتالممسرين: (؛ ٢١)ه/العماد، 

ليبكي،الكرى: الثاقب وطبقات )إ/آ0أ(، حلكان، لاين وناتالأءٍان: يطر: )٤( 
A)للداودي،■ رض المقوطبقات (؛ ٢٦)أ/'للأسوى، النانمة: وطبقات (؛ /٥٨

(xy\i/y
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هدهخاتمة في يقول ثم ، والخمسن( الساع إلى فيه بلغت الذي الوقت هذا إلى 
منالساع الأريعاء يوم تعالى الله بحمد السورة هده نفير )تم تالكريمة السورة 
وممئة(إحدى صتة ثعبان 

كانءه( ٤٤منة)وهو ميلاده تاؤخ إلى والخمسين السع ءمرْ أصيف فإذا 
}٦^١  ٠١يوسف)سورة نفير فيها أتم اش السنة هي الحاصل 

M mm

.١٤٥ص مجه،جحا، التفسيراميرا )١( 
٠٢٢٩ص ا ج٨١ ، ٌج؟ المجير، التفسير )٢^ 
المحصول؛كتاب ومقدمة ؛ ١ صزاُ للزركان، I والفالسمة الكلامية وأراوه الرازي * ينظر ، ٣١

عليوآثاره: والإ-امنخراض^ rr-Tyت/د/جايرالعالواني،)\/
العماري،صيا.
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الكيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

و\ص\لإم\فس\ف\كص.
منيضع لا أن على وحرص التحمل، على وأكب بالعلم، الرازي واشتغل 

كيرعن يتغنى أن لواطاع يتمنى فكان والتعليم، التعلم غير قى وقت أي حياته 
واللهI فيقول العلم• طلب فى فيها المصروف وفته ليجعل الهلبيعية الحاجات من 

فانالأكل، وك فى العلم طلب، فى الاشتغال عن الموات في لأتأمف إنني 
عزيزأى.والزمان الوقت 

وقاد،وذهن عجب يذاكرة ورغته بيئته إلى بالامحافة تعالى الله أمده ولقد 
استيعابوجيزة فترة في استطاع ولذللث، للتعلم، واستعداد حار3،، وذكاء 

.٢٣١والنمفىوانمممدسملفىuماسم، الكيرسكتب،اسومين، 
ألم،عثرة اثنتي حفظت حتى الكلام علم تديئس في لي أذن رما • ئال ولذللث، 
ورةة<لم

الكب(لش والمطالعة العلم، خدمة في عمري أفنيت )ند ؤيقول 

MMM

ص؟أ\..جب،جمأا، الشيرالكبير، )١( 
فعي،لب الخان: و.رآة (؛ ٢٥٠- حلاكان، لأبن الأمان: وفات، بمفد: )٢( 

)Y/٣٣(.لسر، الإناء: ومؤن (؛ ١١)؛/ 
للافعي،الخان: ومرآة )\إس(لأ حالكان، لابن الأتمان: وفات،بمفلر: )٣( 

xryr/w)وضوالجمان:، لسدي،)أإم\(؛ والداربالوناته: 
الوام؛ت،والجواعر:سعراني،صيا.طلر:)٤( 
ص؛غا.عح؟،جيا، الشيرالكسر، )٥( 



الكسرالتمسح ض، اكمات آيات مح>'ا الوادي محوفف 

QJ-— —

السائسالمهللب 

ومسه

مرصهقي السب ولعل كثيرة، فيهاآلاما عاش أشهرا، دام مرصا الرازي مرض 
،.من له دموا أو ، مموه الكرامية أن من المؤرخين بعض ذكره ما 

بكرأثي بن إبراهيم بكر أبي تلمذه على وصته أملى الموت فراش على وهو 
بكرموالواثق ربه، رحمة الراجي المد )يقول • يقول حيث ، الأصفهاني 

عهدهوأول بالمسا، عهده آخر في وهو محمدينصرينانمين، مولاه، 
كلآض؛مولاه إلى ويتوجه ماس، كل مه يلتن الذي الوقت وهو بالأخر،، 

أوقاتأشرف في ملائكته أعظم ذكرها التي بالمحامد تعالى الله أحمد إني 
كلأفول بل مناهداتهم، أوقات أكمل في أسيائه أعظم بها ونطق معارحهم، 

وثذرات)0/ْا(؛ وثلأد0ال،ءر: )؛/٩(؛ _، iLUعرآةالجانومْاكلان: ينظرن )١( 
(.٢١)ْ/انماد، لأبن الذ،ب: 

للكي،الكبرى: الثانمة وطبقات (؛ Y'oT'/A)اينالجوزى، وط.مراةالزمان: يننلرت )٢( 
 /a(٨٦ ) عادة!الومفتاح ؛ اامقل.ّي، شامة لأبي •' الروصتض على والذيل ؛

تغرىلابن والقاهرة: ممر أ-؛مار ني الزاهرة والنجوم )ا/أ؛أ(؛ زاده، كرى لطاس 
صآا،ا.لصلي، واخارالياءبأخاراساء: (؛ ١٩٧)٦;بردى، 

تلأطت4.ال٠xلااباكاكت العالمية، الرازي حياة ت اكال، المبحث يرام! ترجمته متأتي )"١( 
موننهفيها وأوضح نويته؛ فيها وأيلن بالندم الرازي اعترا؛، فيها لأن كاملة الوصية ذكر آثرت ( ٤ ) 

تدلوصية )أوصى حجر! ابن عنها تال ولقد انمير، التفسير فيها ا بصنفها الص الكتب، من 
(.٤٢٩/٤)الميزان، ان ئءليىحنالأءتقاد(,ض; 
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ألوهيته،تستحقها التي بالمحامد فاحمده والامكان الحدوث نتائج من دلك 
هعللتراب، منامة لا لأنه اعرفها، أولم عرفتها ربوبيته، كمال توجبها ؤي

المرمحلى،والأنبياء \د>توص.أ الملائكة على وأصلي الأرباب، رب جلال، 
المالحين.عباده وجمع 

أنالينض ءلل_، في ؤإحواني الدين، في إحواني اعلموا ذلك؛ بعد أقول ثم 
العلموهدا الخالق، عن نعلمه انقطع مات إذا الإنسمان ت يقولون الماس 

توصن س مخموما 

 )،j^ءاء ، للدعا، سبا ذللئ، صار صالم عمل منه بقى إن أنه ؛ ؛Jأثر له والsX■
الله.

الذلالموأداء والعورات، والأولاد، لأطفال، ا بممالح يتعلق ما ت والثاني 
والجنايات.

شبتاشيء كل في أكتب، فكنت، للعلم، محبا رجلا كنت أني فاعلوا ؛ أما 
الزىأن إلا أوسمينا، غثا أو أوباطلا حقا كان سواء وكيفية، كمية على أقف لا 

عنمنزه مدبر تدبير تحسا المحسوس العالم هذا أن I لي المعتبرة الكتبج في نغلرته 
والرحمة.والعلم القدرة بكمال، وموصوف والأعراصن، المتحيرات مماثلة 

ةقائل. فيها رأيت، ضا الفلسفية، والمناهج الكادمية، الهلرق احتبرت ولقد 
العفلمةتسليم في عي يلأنه العنليم، القرآن في وجدتها التي الفائدة، ناوي 

المعارصاتإيراد في العمق عن ؤيمنع تعالى لله بالكلية والجلال 
تلكفي وتضمحل تتلاشى المثرية العقول( بان العلم إلا ذاك وما والناهقات 

الخفية.والمناهج العميقة، المضايق 

وبراءتهووحدته وجوده وجوب س الفلاهرة بالدلائل ثثت، ما كل أفول فلهذا 



٨الكير التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

وألقىه، هواكىأمل فذاك والخديرواشاب والأزلية، القدم في الشركاء عن 
به.تعالى اناله 

والأحبارالقرآن في ورد ما فكل والغموض الدقة إلى فيه الأمر انتهى ما وأما 
مهووالدي يا نيو ازاحد كمعتى 

أقول:كيلك، يكن 

وأرحمالأكرمين، أكرم أنك على مطبقين الخلق أرى إني العالمين إله يا 
إنوأقول: علملن، فامتنهد ببالى، حطر أو تلمي،به مر ما فكل حمين، الرا 

ؤإنأهله، أنا ما يى فافعل حق ل إلهنا أو باطل تحقيق به أرديت، أنى منى عالمتج 
أنهوتصوريت، الحق، هو أنه اعتقديتج ما تقرير فى إلا سعيمتج ما أنى متى علمتثا 

وأنث،المقل، جهد فداك حاصالى، مع لا قصدى 0ع رحمتالث، قلتاكن المدق، 
واستروارحمني، فأغثنى، الزلة فى الوافر ، الضحيغتضايق أن من أكرم 

خلمأينقص ولا العارفين عرفان ملكه يزيل لا من يا حوبتي، وامح زلتي، 
المجرمن•

الخفليم،القرآن هو وكتابي المرملين، سيد محمد متابعة ديني وأفول• 
عليهما.الدين طلبا في وتحويلي 

راحمويا ويامقيلانمرادث،، ويامجي_،اكءواُت،، ، لأصوات، ا اع ٌيا اللهم 
عظيم، الظن؛لئ، حن كنت، أنا والممكنايتط، الحدثامتح قيام ؤيا العبرامتح، 

ت،:قلوأنتؤ محيء عندي قلى عنذ *أثا قالت،: وأنتح ، رحمتالث، فى الرجاء 

لموم(؛ ٧٤٠٥ه،)نفلله ١ ؤيحذركم باب التوحيد، كناب، صحيحه، ني البخاري أحرجه ( ١] 
تحار،الله ذكر عر الخ، بائي، والأستمار، والتوبة والدءاء الذكر كتاب، صحيحه، فى 

(٢٦٧٥.)



الكبيرالتفسير ض الصمات آيات من الرازي موقف م

عؤرءثادى سثألأى ٠^^٥١ ت قلت وأنت [ ٦٢]النمل: دع]ُيم لدا الثضلز محب س أؤ 
وأناالكريم، الغني فأنت بشيء جئت ما أني فهب [، ١٨٦]١^٠^  ٠١٤نربب ئإؤ 

اللتيم.المحتاج 

بالزلةالمترف وأنا سواك، أجدمحنا ولا أحدسواك، لي ليس أنه •' واعلم 
منأمنا واحعلي دعائي ترد ولا رجائي، نضب، فلا والفتور والمج، والقصور، 

،المويت، مكرايته علي ومهل ويعدالمويته، وعندالمومتإ، الموت، قبل عدابلثؤ 
أرحمفأست، والأسقام الألأم ي، ببعلي تفيق ولا الموت، نزول عني وحقق، 

الراحبن•

عاليالموالان إيراد في استكثرت أو صنفتها، التي العلمية ال،كتبإ وأما 
الموالانتاللث، له طابت، فإن منها، ثيء في نفلر فمن فيها، المتندمين 

القولفليحدف ؤإلأ والإنعام، التفضل سيل على دعائه صالح في فليدكرني 
الكلفي والاعتماد الخاْلر، وتشحيد الممحث،، تكثير إلا أردت ما فإني يئ ال

تعالى.الله على 

فالأءتمادذهءالىوالعورات، الأحلفال أمر إصلاح ت المهم وأما 
الدينفي الأكبر محمد فرين اجعله اللهم الله)محمد( نائبإ على ثم تعالى الله 

الأٍلفالمهمات بإصلاح يشتغل أن يمكنه لا الأعغلم اسنان أن إلا والخلو. 
اللهبتقوى وأمرت فلأن، إلى أولادي وصاية أفوض أن الأولى: فرأيت، 

[.١٢٨]الحل: .ه مملمتوى ئم أثعوا آئ؛ي، نح أثن ؤاذ • تعالى 
بكر،أبي ولدى تربية في يبالغ بأن ت أوصيه ثم أوصته، تم روأوصيه ت قال ثم 

حير.إلى يوصله تعالى الله ولعل عليه، ظاهرة والفملنة الخكاء آثار فان 

فييبالخون متإ إذا أني حق عليه لي من وكل تلامذتي، كل وأمرت وأمرته 
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السابعالمطلب 

وفاته

فياختلفت ؤإن آُه( ٠ عام)٦ في كانت وفاته أن على ترجمته مصائر اتفقت 
له.وغفر تع.الى الله رحمه . فيه توفي الذي والنوم الشهر تحديد 

M M W

لسموي،;الونبان،; والوافي )إ/آهآ(؛ خزكان، لابن الأمان: ومات،بمفلر: ;١( 
الثاقب:وطبقات، (؛ ٩٣)A/بكى، للاس: الثاقب وطبقات (؛ ١٧٧/٤)

الثاقب:وطبقات )ما/هْ(؛ لأبنكير، واgايةوالهاة: (؛ ٢٦١)T/للأسرى، 
الثاقب:وطبقات لال؛وطي)أ/هاأ(؛ الشرين: وطبقات (؛ ٧٨٣)Y/لابنكبر، 

.٢١ص؛ للأدنهوي، رين: المقوطبقات ؛ ص٨١٢الله، هداية لأبن 







او3ضدرالتفسير في الممات آبإت س الرازي 4وةف 

QD
اصالمطلب 

العلمطلبه 

وأنوالمضل، والدين للعلم محب سن، في تنأ قد الرازي أن ذكرنا وأن سق 
مفي وسمك الملم ^لب الرازي وكيفكان كثيرا، به اعش والد0 

/ر للعلم واستعداد وفهم ذاكرة من له كان وما الأوقات، 
الملم.طلب في رحالة الرازي من جعل هدا كل 

بلدةفي الزمن من مدة يديه على وتفقه مناني الالكمال نمد والدم فبعدوفاة 
(٥)لالملي المجد يد على ، ١^٤٠^١٤وتعلم الري إلى الرازي عاد ثم ّمنانلم، 

(٢)

(٣)

(٤)

الأول.المحث من نشأته، الخاص! المطاب يرامع; 
سنةسابور، نوني زيدال٠نانى، بن احمد أبونصر، عوكماوالدين، 

وطقات)ا"/ا"ا~يا(؛ بكي، للءلقاتاكاست يفلرت مئة. وحص ومعين حمس 
(لأ٥٧/٢لأئوى،)الثاقب: 

العلماءعن حماعة إل ب كث؛رهالأثمجاروالأنهار، ينارىوداىدان، ٥J،ااصمنازمي؛ 
البلدان؛معجم بمثلر: طيحّانّ من الشرق إلى وانمة مدية اليوم ومي والأنمة، والقضاة 
يحيد/ والأسلامية: المربية المدن وموموعة (؛ ٥٢— ٥ ٠ )مآ/ الخمري، لياترت 
صبا"آ.النامي، 
تعاروالعالمالله في عام بوجه نحنا و*ي القلقة، يرادف، ما على تديما أطلقته الخكمة 

الوجودفي عليه هي ما على الأشياء ني يثحث علم الخكمة الجرحاني: تال ان، والإن
والعجم؛ ٩٢~ ^^١٩ للجرحاني، التعريفات: ينفلر: الشرية. الناتة وبقدر 

المرية،صْي.اكنة مجمع الفالمي: 
ص٦٦٤الأنباء، عيون في أصييعة أبي ابن عند محوي ترحمة، له أجد لم الجيلي: الحل. 

حليلة.تمانشا وله زمانه، ني المنلهاء الأناصل من ه1.ا الوين مجد كان يته: يقول حيث، 



GD
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الجيلكب،المجد عن الرازى ينفك ولم والمنطق، الحكمة في التمانيف صاحب 
سفرهقي صحبه فقد بها ليدرس مراغة إلى الجيلي الجد طلب حين أنه حتى 
الكلامْراغة في عله وقرأ 

بهتمر يولم واحد، موطن في حياته يمض فلم الأسفار، الرازي لازم وفد 
والرحلات،التنقلان كثير كان بل معين، بلد في المقام 

تنقلأنه فيه ذكر الدي الماطران كتاب التوحال كثير كان أنه على شاهد وخير 
علىحرص ففد واحد، مكان في يره نفيكتب، لم أنه كما ؛ ، ٤ البلدازل من عدد في 
بغيادبلاد فيحل نفيرها. من انتهائه وتارخ مكان ور الأكثر أواحر في يثبت، أن 

أواخرفي الجمعة يوم ورة الهده ير نم)تم إبراهيم! محورة نهاية في يقول مخلا 
اللهونال بغداد، صحراء في والغفران بالخير حتم ومحتمئة إحدى سنة ثعبان 

والأحزان...(لْ/الهموم من الخلاص 

الشرقإلى وائعة مدينة ليوم ١ ور أذربيجان، بلاد من وعفليمة مشهورة بلدة هي ت مراعة )١( 
الحموي،لياترت البلدان؛ معجم ينظر؛ إيران. من الغربي الشمال في ارمية بحيرة من 

 -٢٩"/o(٩٤ ،) د/يحيشاْي، والإّلأمة; المرية الدن ومّوءة_<YAT'-YAY.
لسى،)أ/آأأ(آخ'ا(،والوافىبالوفات: )T/ لأينحJكان، وناتانمان: يتفلر: )٢( 

وعيون(.•' ١٦٧ fy)الوردي، لابن الوردي؛ ابن وتاريخ ليافعي،)؛/٨(؛ الجنان: ومراه 
<؛١٩•)إ/ للخونماري، الجنات: وروضات (؛ YY-ZY)أصسعة، أبي لأبن الإنباء: 

كبريلطامحي عادة: الدار ومفتاح (؛ )a/٦٨بكي، للالكبرى: الثانعية وطبقات 
)ا/يأأ-خإأ(.زادْ،

بنالفاصل محمد ورحاله: والتمر (؛ ٢٥٠)أ/خلكان، لأبن الأعيان: ومات يتفلر: )٣( 
٠٦٩^^عاشور، 

■ص٦ للرازي، النهر؛ وداء ما مناظرات ينفلر؛ )٤( 
=فهناك بغداد، إلى رحل الرازي أن يؤكد وهدا . ١٥٤ص ، ١ ج٩ ، ١٠مج الكبير، النفير )ْ( 



٨الكبير التمسير في انممات أيان من الرازي موقف 

يينالثلأثاء يوم السورة هذْ تفسير رنم ٠ لإّراء ا لسورة تفسيره نهايه محي ويقول 
إحدىسنة ، رنيزلإ بلدة محي محرم شهر من العشرين بوم والعمر الغلهر 

وذ^.

الكفارأولئك فرأيت الهند، بلاد )ويحك I يقول حث الهند، بلاد إلى ورحل 
الشأنؤإنما كيلك أيما الترك بلاد وأكثر الإله، بوجود الاعتراف عر مهلميين 

الزمانمحي الأمر وهكذا الأرض، أطراف عمت، 1أءة فإنها الأوثان، عبادة في 
رسولاللرازي شاة خوارزم السلهلان ارمحال، بسبب كان ذلك، ولعل . القديم(أ 

رالهندأ بلاد إر منه 

أنإلا آخر، إلى بلد من والتنقل فر والالترحال على الرازي دأب هكذا 
تلك،يعقب كان ما هذا محي بب والالاستقرار، عدم بحبغة اصهلثم، رحلاته 

دآداؤْالراذمح، ٥^١^■؛>، يند؛ بغداد• إر يرحل لم الرازتم، بأن جزم من ال-احثين من 
د/.حمدالزركان،واسب: الكلاب 

عظيمةمدينة غزتة، عليها يطلقون والعامة الصحح، وهو غزنتن، العلماء بها يتلفنل ت عرنتن )١( 
حيراتفيه حلريق في والهند، خرمان بين الحد وهي حرمان، طرف في واسعة وولأية 
وهي، العلماء مجن كثير حلق البلدة هدم إلى نب وفد ثديي، فيها البرد أن إلا واسعة 

البلدان!معجم ينغلر; كابل. العاصمة من الغربي الجنوب إلى أفغاستان في تقع اليوم 
الشامي،د/يحي ت الإملأمة العربية المدن وموّوعة (؛ ٢٢٨)؛/الحموي، لياقوت 

الكهف.سورة نهاية ، ص٧٧١ ؤسفلر: ؛ >_YUمجاا،جاآ، الكبير، الشتر )٢( 
فهناكالهند، بلاد إلى رحل الرازي أن يؤكد وهدا ٠ ١ ص* ، ج٨١ ، الكتثر، الفسثر ، ٣١

د/ذحالاهالرازي: ثخوالدين يقلو: الهند. إل الرازي رحلة في يشكك من الباحين من 
حاوف،صأا.

(.١٧٦/٤)لسدي، بالونات: الواش )٤( 
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ؤيضيقإلا البلاد من بلد في رحاله الرازي يحهل أن فما أحداث، من الرحلأيتخ 
أحر.بلد إلى منها ليخرج خصومه عليه 

معالجدال باب فح لأنه فيها يدم لم مقامه أن غير حوارزم إلى رحل أته فنجد 
منهافاحرج فيها قوة لهم زالت، لا الذين المعتزلة 

لهجرى نحوما أشياء له فجرى الهر وراء ما بلاد إلى توجه ثم الري إلى عاد نم 
آ•٢vيخدارز

علىصيفا ، درحسل ونزل ؛ خهه(ر ٠ ) حدودمحنة في قصدبخارى ثم 
الرازيمكافأة وكانت إقامته، مدة فأكرمه رحي الالرحمن عبد الهلسب، 

بم،للاص: الشاب وطبقات )أ/آ'با(؛ للمفدي، بالوفيات: الواني ينفلر: )١( 
٦٨/a( ؛) (.٤٤)ا/زادة، كيري لطاش عادة; الومفتاح

لفكي،الثافبىاهمى; وطبقات \(، )؛/nUلكفدي، بالونات: الوافي يفز: )٢( 
a) للقفطيالحكماء: وتاريخ (؛ ٤٤)ا/زادة، كبرى لطاش عادة: الوومفتاح /٦٨(؛
_.TYU

حلقإليها ب، يناتين، البكثيرة تاويمة مدية وراءالهروأجلها، ما مدن أعظم من بخارى' )٣( 
إحدىأوزبكستان جمهورية مدن أعفلم من اليوم وهي نش، فترن في المسلمين انمة مجن كثير 

—)ا/اّا؛ الحموى، لياقوت •هجمالثلد١ن: يضلر:مابقا. الإتحادالوفض جمهرمحنات 
.٤ ١ ١ — ٤ ٠ هره شامي، يحي د/ والإصلامية: العرببة المدن وموموعق (؛ ٤٢٣

.وص٥٣؛ وصخ> ؛ وص؛١ ص؟؛ الهر، وراء ما بلاد في ارازى مناظرات يفلر:  ٢٤١
د-ْلر و*ود يابور محن لص واّعة، مجيرة حرّان نواحي من نديمة مدينة نرحس؛  ٢٠١

وهم،ال؛ومبلضابمح،اثالامفىساتجد،حرجمنءا-بمعساى، الطريق،، 
الباليانوموسومة  ١٢٣٥٩)م/الحموي، لياقوت معجمالالدان: يفز: منهي. من فريبة 

•ص٦٦٢شامي، د/يحي والإملامية: العرية 
ممادر.من ءلي4 وقمت، فيما ترجمة، على له أعثر لم • رحى الازحمن همد  ٢٦١



٨الكبير التفسير ض الصفات آيات من الرازي موقف، 

فيالقانون كتاب له شرح أن الق لدلك 

الحكمةفي كالملخص كت؛ه شهرة وكانت فيها، أقام بخارى إلى وصل وعندما 
إلىمقته قد وغيرها المشرقة حث والمبا والتنّيهارتا الإشارات وشرح والمنطق، 

العامةوالخاصةل٢/قرأها هاك، 

وجاءيده، على العلم لطلب عنده يجتمعون الناس وبدأ بحارى في استقر ولما 
وانتقل، سمرقند إلى بحارى س فحرج ويجادلونمصقضه، روه 

•يخارى إلى عاد ثم ، ^٢ إل ثم ا حجندة١ إلى منها 
عندهالناس واجتمع الغزالي صومعة فأنزلوْ ءلوس مدينة زار ند كما 

(.٢٣)Y/لابزرآصيمة، عتوزالأناء: )١( 
صرو٣.النهر، ء ورا ما ظرات منا ت ينغلر ، ٢ ر 

سجماعة إليها ينسب المدن، من عل،د فيها يخرسان، مشهور معروف بلد قني؛ نمن )٣( 
سابقا.السوفيتي الإتحاد في أوزبكستان جمهورية مدن أعظم من اليوم وص العلماء، 

المرباالبلدان وموموعة (، ٢٨٣- )r/؟/>y الحموي، □فرت البلدان: سجم يطر: 
٠٤١٦-ص٢١٤ الناص، د/يحي والإملأب: 

جماعةإليها ينب بساتين، فيها سحون شاطئ عر النهر وراء بما مشهورة بلدة حجندة: )٤( 

(.٣٩٨—  ٣٩٧الحموي،لياقوت البلدان: معجم ينظر: العلم. أهل من وافرة 
مراحع.مجن لدي توفر فيما تعريف على لها اعثر لم بنالب: )٥( 
وصم'ُآ.صرإم؛ النهر، وراء ما مناظرات ينفلر: )٦( 

ال٠مواممهما مهامنأتمةأهلالعاحليلة، إملامية آثار فيها يخرمان، مدينة ثلوص: )٧( 
الأفغانيةالإيرانية الحدود عر إيران من الثرنة الشمالية الجهة في ي اليوم وص يحصى، 

المدنومرمرعة (؛ ٥٧—  ٠٥)؛/ الحموي، لياقوت البلدان: معجم ينظر: التركمانية. 
,٢٨٥— ص٣٨٢ الشامي، د/يحي والإسلامية: العربية 

حالحرمين، إمام تلميد الشافعي، ^دبزمحمدبزأحمدالخلوسي، )٨( 
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الريل٢/إلى رجع واحترا ،، للماطرة؛ 
الكرامةفتنة بسبب منها وحرج سلاطينها، واتصل الغور بلاد قصد كما 

مدينةفي المهلاف به انتهى ثم بالسالءلان، واتصل حرمان بلاد إلى توجه نم 

If If If

سهاءدْ مصنفات وله المموف، طريقة في غاليا كان مغرق، بحر الغزالي ينه؛ قال =
منالمنقي الأنوار، ومثكاة المنى، الله أسماء وشرح الملاصقة، وتهافت الإحياء، 
معللا من كلها، الملوم مقدمة هو النطق! عن فه ثال الذي والمممفى الضلال،، 

عبدالغغاروهوتول، الصناعة إلى بة نت ئولأن به ندفي، أصلا، بمعالوم له ثقة فلا به 
منة.وحمس حس منة توفى الملاح، ابن عن عزالة بلدة إلى بة نوقيل الفارسي؛ 

الشافعيةوطبقات (؛ ٢٠٤)-٦^r.ا< r٦٦للدهبى،)^\إالبلاء: أعلام سر ننلر 
.١٩٥-وطقاتابنهاJايةالله، (؛ ٦٩٤)، ٣٨٩- ١٩١للمكى،)\/ الكرمح،: 

متاظراتماوراءالهر،صحأ.ينفلر!)١( 

XTO)إ/•حلكان، لابن وفياتالأءٍان: )٢( 
)إ/اهأآ(.الأء؛ان:لأينحلكان،وف؛ا'ت،)٣( 



الخكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

]ج

الثانيالمطالب 

سدوط^^نح

الحينبن عمر الدين نحياء والدْ يد على العلم تلقى الرازي أن ذكرنا وأن محبق 
أشعريا.متكلما شافعيا، فقيها كان الذي 

أنهكما والده، يد على الأصول علم في اشتغاله مدأ أن الرازي ذكر وقد 
والدهءم.يد عر ، الطزهب١٢في اشتغل 
منما«ة عليه وتفقه منار، الالكمال يد عر تتلمذ أته ذكرنا وأن سق كما 
والمنهلق.الحكمة ر الجيلي المجل. يد عر وتتلمذ الزمن، 

العربيةاللغة وعلوم التفسير ر اتدته لأمحللرازي ترجم ممن أحد يشر ولم 
اندأسعن أغناه الواسع اطلاعه ولعل وغيرها، والفلك والطب 

M if if

١^٢.طم في أي )١( 
الفقه.في أي )٢( 
زادة،لأاشتمري العادة: وضاح )ا/آه'آ(؛ خلكان، لأبن وفاتالأء؛ان: يطر: )٣( 

)أ/لا(.الخان: )ا/ا-ا-؛(،وصآة 
.١٩ص د/ُحماوالزركان، الكلاب: وآرازْ الرازي الدين فخر )٤( 
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النالثالمطاف 

تلامذته

ثلاثمائةمعه يمشي يركب عندما الرازي أن يروى غفير، جم الرازي تلامذة 
ولهوالهلب. والأصول والكلام والفقه التفسير قي مaلاJهم اختلاف على تلميذ 

}التآدب١ ووافر التعفليم وبالغ الوافرة المهابة عندهم 
رالحكمة إلى يميلون الذين تلامذته أحل إلى تفسيره فى أثار وقد 

يليهمالكبار، تلامذته به بمحيط حيث ترتيب تلاميذه مع علمه مجلس فى وله 
الاسأ'آ،،وسائر والوجهاء والرؤساء للملوك الحلمة تتسع ثم الصغار، التلامذة 

إلىرفعت عليهم المسألة اسعمت فإذا الكار التلامياز أجاب، مسألة طرحت، فإذا 
فيهال؛،.فيتكلم المجلس صاحب، الأستاذ 

والقط_،المعروف الملي محمد بن علي بن إبراهيم • التلاميذ هؤلاء ومن 
المصريرْ،،

للدمي،والصفىأخاد.نغبر; (، ٢٣)T/لأبنأبيأب، الأنباء: مون ينفلر: )١( 
(.٢١)ْ/لابزانماد، الدم،: وثذران،(، ١٢٣)م/

١٠ ٢ ٠ صن ءج؛ااجبأ، التميراممّير، ينظرت )٢( 
)^٧،لأبنمحير، وافJاةوالهاين: (، ٢٣٨)أصمة، لأبنأبي عيوزالأناء: يفلر: )٣( 

جما،صْه(.
(.٢٣)أ/أصعة، أبي لأبن موزالأناء: يطر: )٤( 

بلادإلى انتقل مغربيا، أصله كان الممرى، بالقطب المعروف علم، بن إبرامم ، ٥١
=أحل من وكان الرازي الفخر يل. على اشتغل نها، وأنام العجم بلاد إلم، ءّمها ممر 
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،،علي بن إبراهيم بكر وأبو ،، الأرموى١١محمد الدين وتاج 
محمدعبدالله وأبو ، شاهي الخرو عيسى ن الحميد عبد الدن وشص 

مسعودبن ومحمد ،، الخونجي١٤الدين بأففل المعروف ناماور بن 

تمنها الهلّبا في كثيرة كب له مينا، ابن على ؤيقدمه أستاذه يجل وكان وأميزهم، لامذته ت —
غزوهمحين التتار يد على مقتولا مجان محيتا، لابن ت القانون كتاب من الكليات صرح 

وطقات(؛ ٣٠- rr/yأب،)أبى لأبن وءٍونالأناء: للمشرقالإسلأس.ثلر: 
)\إ\0أ(.للأموي، وطقاتالثانب: (؛ ١٢٢- )م/اأا للمكى، الثاقب: 

شيخهرمحالة نقل وثد صاجم_<اكّانيمجفىالخكمةوالتلق، الأرمري، محمد الدين تاج )١( 
المرية'إلى الفارسية من الإلهية( الحقائق فى الكمالية )الرمحالة ب المسماة الرازي الفخر 
،٣٣٤إ  ٦٣١للذهي، النبلاء: أعلام محير ينظر: وعشرين• وخس متمثة محة توفي، 

أب،أبى لأبن وعيوزالأنباء: (؟ Xoofl)لسدي، بالونات: والوايي ؛ ٠٢٣٢)
)ا/اْ؛(.للأموي، الثاقبة: وحلبقات )٦ر^٦(.■' 

الوافييتفلر: مرمحه. اشتد حين وبه عليه أملى الذي هو أ؛و؛كرإ؛راممالأسمهاني، )٢( 
(؛T1A)أ؛ىأصيبعة، لابن وعيوزالأنباء: )£/«هأ(؛ سقيي، بالوفيات: 

(.٩٠)A/ بكى، للالثاقب: وطقات 

تمتريرير، ثاْمنءريى حرو إلى سة ثاهم، الخرو يى بن عبدالحميد الدين نص ر٣( 
فقهفى المهذب اختمار الممنفات: من وله والفقه، والعقاليات الأصول علم فى 

يعتبروكان للرازي، البينان: الأيات تلخيص محيتا، لأبن الشفا: اختصار الشافعية، 
٠الشافعية محلتقات : ينفار ين. وخمواثنين متمثة محنة توفى الرازي، تلأمن.ة أبرز من 

وشذرات)ا/م«ه(؛ للامحنوي، الشافعية: وًلبقات (؛ ١٦٢-  ١٦١)\ا/ بكي، لل
>ه/ههأ(.العماد، لابن الذهب: 

وأنىممر، ففاء تولى الخونجى، الدين بأفضل المعروف، تاماور بن يحمد عثدالله أبو )٤( 
سنةتوفي، وغيرها. الأسرار، وكثما والجمل، الموجز، منها: كثيرة، محبا وصنم، ونافلر، 

ونذرات؛ ٠١٤٦لاذهس،)مأ/\اآأ،)ٍّرأءلأمالبلأء: ضةوم،وأربعون.بفلر: 
)ه/آمأ(االعماد، لأبن الذهب: 





الكيرالتفسير في اكيفات آيات من الرازي موقف 

الرابعالمحللب 

اfثسعريالمدهب في دوره 

نلقيأن المناب هن كان لأثعري ا المذهب في الرازى دور نعرف أن أردنا إذا 
الأسبابهي وما وتطوره، الأشعري، المذهب عن مختصرة نبذة على الضوء 

فيالخطي—، ابن دور مدى ليتبين الأشعري، المذهب، انتثار إلى أدت التي 
•الأشعري المذهب، 

القرنفي المعتزلة محيهلرة من الصعداء الناس تنفى أن بعد الأشاعرة ظهر 
والأثعرى،، الأشحري١١الحز أبي إلى نسبة والأشاعرة الهجري، الثاJثإ 

والأشعري، فهنه الأثعري موسى أبي الجليل اكحابي مع به نيلتقي 

ولدسنةالمري، الماني الأشعري بشر أيي بن إساءتل بن علي هو الأنعري أبوالحن )١( 
٩٠— Ao^o)اليلاء، أعلام صير I ينظر والإبانة، اللمع، مصنمات4 من ومثتين، صتين 

ونذراتالذ،ب;•؛ ٢٢٢) ٤٤٤-TiW/T)ئلسدج الشانمة: وطبقات (؛ ٥١)
(.٣٠٠انماد،)أ/-\."آ-لاين 

سهاءمن جليل، صحابي أنعر، ميلة من ينس، ين ■مد.الله هو الأشعري موس أبو )٢( 
وأربعتن•اثنتض سنة توفي داود، ٠ز١مرآلا من مزمارا أوتي وتعانهم، الصحابة، 

لابنت فيتميزالصحابة والإصابة (؛ ١٦٥٩)، ٤٨٠ص لابزعبدالبر، الاستيعاب; ينظر: 
.٠٤٨٩٨)أ/ههمأ-.أ'ا(، حجر، 

٠٠الأنساب; يطر: )٣(  وف؛ات،(؛ ٣١٠٢)٦;١^، لابن والتفلم: ني، ( ٧
والمرصها"أ؛ اكر، لابزعالممتري• كدب وتنتن (؛ لأ؛نحاتكان،)م/٥٨الأعيان: 
(.١١/١٨V)محير، لابن والدايةواJهاية: )أ/أ.آ(؛ للذهبي، غر: من فيأخار 



(TT)
اوء^سرالتمسر في الصفات آبات من الرازي موقف 

سبأ.أولاد من اليمن متهورة ميلة وهي ،؛ إلى ية ن
تعقيدته في مراحل بثلاثة لأثعرى ا الحسن أبو مر وقد 

زوجانمانيل٢؛ يد عر تتلمذ وفيها الاعتزال، حال ١^: المرحلة 
الصماتنفى المرحلة هذه وش ، مجلمه فى عنه ينيبه كان والذي ، أمه 

الخمزلة.مذهب ذلك في متبعا تعالى، الله عن الإلهة 

فكانت،لهكلأبلْ،، لأن ومتابعته ءنالأصزال، رجوعه الماسة: المرحلة 
الصفاتأنسن، المرحالة هده وفى والمشتة، المعتزلة بين فيها توسهل تقلة مآراء 

والكلام،والإرادة والقدرة والعلم والمر مع والالحياة السع، العملية 

صا"مأ-صام، لاين و-سينكاوباسمى: )\ر\-ا'ىلأ معاني، للاب،: الأنبظر: )١( 
كلعلا والشعر أشعر، وهو ولدته أمه لأن Jدلاث، سمي ألد بن نت هو والأشعر ، ٣٧

مه.شيء 
الملمةفي رأسا المعتزلة، شخ عالي، أبو البصري، عبدالوهايتؤ بن محمد هو الجبائي )٢( 

ومتثابهالكبير، ير والتغوالصفات، الأسماء منها عديدة مصنفات له والكلام، 
سيرت ينظر مئة. وتلأيث، ولأاأث< سنة توفي الأشعري، الحز أبي عش والرد القرآن، 

للميوطي،وطقاتاوف_رين: (؛ ١٠٢)، ١٨٤- للدهى، ١^٢١^٨"،: 
(.٥٢٩)، ١٩•-  ١٨٩٨)ممداودي، وطقاتاJفرين: )••١(؛ ، ١٠٣-

والوافي(؛ ٤١• )\إ الوردي، ابن وتارخ •٩(؛ )آ/ الفداء، لأبي الخصر: ينظر: )٣( 
>آ/؟ْم(.لل٠قريري، والخطط: (؛ )؛/٤٧للخفدي، بالونات: 

.٩ ١ ص عام، لأبن المفتري: كاوب، نبين يننلر: )٤( 
لخصميجر١ كان لأنه كازيلمب،كلابا أبومحمد، ا؛نكلأبؤهوب.اللهبنمحعيد؛نكلأب،، )٥( 

منف،الكلأية، هم وأصحابه زمانه، في بالمرة التكلمين رأس وبلاعته، سانه ه نفإلى 
أعلامّير ٠ ينفلر وافقهم" وربما المعتزلة على يرد كان الممات، ؤإتبات التوحيل•، في 

)أ/ههآ(.للمبكي، وطقاتالثانمة: (؛ )٦٧، ١٧٦-لادهى، الملأء: 



الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

ءغ====^====^=ى

،،والنزولر والاستواء والساق والقدم واليد كالوجه الخبرة الصفات وتأول 
الأ-محتياروة.الصفات ونفى 

الجملة،في والجماعة السنة أهل مذهب إلى رجوعه ت التالنة المرحالة 
او|فاأى،فيها وحالف كلاب ابن فيها وافق كلابية، بقايا فيه بقيت أنه إلا 

تفريقدون والعقلية الخبرية الذاتية الصفات أثبت المرحلة هذه فى وهو 
كلامبأزلية يقول فهو ، ٢ تعالى١ بالله الاحتياؤية الصفات قيام ونفى بينهما، 

ورصاهر٦/وغضبه وإرادتهلْ، تعارل؛،، الله 

البلدانفي الناس أكثر عليه هوما الأشعري إلى الانتساب أصبح ولقد 
الإسلامية.

حياته،آخر عليها استقر التي وآرائه الصحيح، بمذهبه معرفة عن بعضهم 
انتسابهمع مخالفته على ؤيصر يتجاهل وبعضهم بذلك، تام جهل عن وبعضهم 

اله.

٢(•)؛/ للزسل.ى، الدين علوم إحياء أسرار بشرح المتقين السادة إتحاف ينظر; ر١( 
،٨٠،  ٦٣ص الإبانة; : ينفلر والتعليل. والقدرة، •سألةالأمتهلاءة، المائل: هذْ س )٢( 

صا،أأا.

ومجموع(.'' ٩٧/j(U(؛ ١٨-)آ/ا'ا لابزتمة، والنقل: المقل درءتعارض ينفلر: )٣( 
واجماعالجٍوشالإلأُية: i(iyi/A)j(؛ ٤١١-  ٤١٠و)0/ )"ا/مأآ(؛ الخاوي 

لأينالقم،صاخا.
.٦٧-ص٦٦الإبانة، يطر: )٤( 

.١ "١٦ — ١ ٦ ١ ص نفه، الممدر )٠( 

عبئالرحمند/ الأثاعرة; من تيمية ابن موف ؤينفلر ١ ٨ ١ - ٨ ٠ ص ه، نفالمدر ر٦( 
اوحمود،)مآ/اآ"ا-ا<'أ(.



اليكبيرالتفسر قي الصمات آيات من الرازي موقف وج

كلاب.ابن إلى ابه وانتللاعتزال تركه بعد هو إنما إليه الأشاعرة اب وانت

؛هن.ا في والفابط ومتاحرين، متقدمن إلى الأئاعرة م انقولقد 

الخبريةبين تفريق دون تعالى لله الذاتية الصفات يثبتون منهم المتقدمين أن 
،الأشعري الحسن أبو ذلك في متبعين والسنة، الكتاب في الثابتة والعقلية 

التيالحقلية الصفات ؛العقل وأست بالسمع، الخبرية الصفات أثبت الذي 
جعلهما بل مع، للمعارضا جعله ما بالعقل يثبمتا فلم مع، والبالعقل يعلم 

العقلعنه عجز ما بالسمع وأنت له، ا معاضل. 
تتعلقبالله قائمة صفات الأثاعرة متقدموا يثبتها فلا الاحتياؤية الصفات أما 

علىالله بذات الحوادث حلول من خوفا ذاتية أزلية يثبتونها بل واختياره، بمشيئته 
٠٢أويقرضونها١ معانيها يتأولون نم ومن زعمهم، حد 

فقعل،العقل يثبته ما إلا الصفات من يثبتوا فلم الأشاعرة متأخروا أما 
الخبريةالذاتية كالمفات ينفونه فهم العقل يثبته لا ما أما المع، كالصفات 

الجسيمعن تعالى الله تنزيه هذا في وشبهتهم والساق، واليد العين مثل 
المحقاتنصوص يتأولون نم ومن زعمهم، حد على والتشبيه واكركيمت، 

أويفوصونهال/

gi5 ،،^^ ،٧١ءثدالالٌ وأمح، اتجري، انمسن وأمح.،<
١. ٠٦- ص0\< الأشعري، الخن لامح، الإبانة: يطر: 
(.٩٧)U/نمه، لأن التعارض: درء ينظر: 
(.٤١١" ٤١٠)ه/ية، ١٠لأينتي٠ج٠وعاكتاوى: يفلر: 

والرازي.والخوض، كاكزالي،، 
ن،الأدلة ماْح م، والكنف، )أ/حهمآ-بمه"أ(؛ يمنة، لأن .ج٠وعاكاوى: يفلر: 
هر،اه.رشد، لأن الملة: عقاتال 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
==^=======^====ث_ا

تعالىالله بذات يقوم لئلا واعتيارات، إصافات عندهم الاختيارية والصفات 
أويفوصونهارا،.يتأولونها ثم ومن زعمهم، حد على حادث 

عنالاختيارية الصفات نفي في الأثاعرة من والمتأخرون المتقدمون فاتفق 
قيامعن لله تنزيه زعمهم في هذا لأن تفويضها، أو وتأويلها تعالى، الله 

ُه.الحوادث 

دونتعالى لله الذاتية الصفات يثبتون الأشاعرة من المتهدمين أن فى وافترقوا 
والعقلية.الخبرية بين تفريق 

ماأما فقهل، العقل أثبته ما الصفات من يثبتون فهم الأثاعرة من المتأخرون أما 
الخبرية.الذاتية كالمنات ينفونه فهم العقل يثبته لا 

الحسنأبي مذهب عن ابتعل.وا المتأخرون الأشاعرة أن يتضح الفارق وبهذا 
الحزأبي لقيدة مخالفا ومذهبا منهجا هم لأنفرسموا فهم الأشعري، 

ةئنّ•الأشعري أثبتها الش الخبرية الصفات نفوا حث ٤^^٠ الأشعري 

هذافي ار موقد الأشعري، مذهب أنه على ذلك عنهم الناس تلقى وقد 
إنبل أبرزهم، س والرازي الإسلام إلى المنتسبين المتأحرين أكثر المنوال 

إلىالمنسوب هب المن. هذا لأرس اليوم الإلأمتة الجامعات من كثيرا 
أنهميلاحفل كما بريء، منه لأثعري وا لأثعري، ا هب من. أنه على شعري ألا 

أهللإمام منسوب أنه باعتبار المنة أهل هب، منّ المذهب هذا على يعللقون 

تنمية،لأبن الأمفهانية; العمدة وشرح (؛ ٣٩٠)T/تيمية، لأبن الة: منهاج ينظر؛ ؛١( 



او3كسرالتسمر فمي الصاuت آيات محن اضازي موقف 

٠محييي عثر وقول باطل زعم ذلك وكل ، لأشعري ا وهو السنة 
كثيرقي والفلاّمه والجهمية المعتزلة منهج تابعوا التأخرين الأمحاعرة أن كما 

لزوماؤإما صراحة إما المسائل من 

ذللئ،في متابعين والأحتيارية الذاتية الصفات ينفون الناحرون فالأشاعرة 
تنزيهطريقة ومي واحدة والأحتيارية الذاتية الصفات لنفي حجتهم إذ المعتزلة 

زعمهم.حد على والتركيب والجمية الحوادث شبهة عن تعالى الله 

فولعن حرجوا الدين المتأحرين، الأثاعرة من فالرازي هذا على وبناء 
فيوالصوفية والفلاح؛، والجهسة الُتزلةل'آ، قول إلى ومالوا الأشعري 
منلا٠رمن كان إذ يديه على الأشعري المذهب فتهلور والمناهج، الأصول 

تيلي ما تطورْ 
المعتزلة. ٠٠٣٠٥^مجن القرب — أ 

به.الأشعري المذهب والتصاق التصوف، في الدخول — ب 
الذم،رمجن جزءا وجعلها القلقة، في الدخول ~ ج 

جت: ص"آ1، لأ;يالح-سالأثمى، رسالأإرأهلاكرّابالأبراب: يفلر: )١( 
الجندي.

(.٢٧١)ا/عتب، والت)ا'ا/بم«مأ(؛ لابزيب، اكاوى: مجموع ينفلر: )٢( 
العلمصفة يراجمر عالمبياته، الله إن حٍثتالت العلم، صفة في بالمعتزلةكما الرازي تأنر )٣( 

يراحعتعالى، الله عن الذات علو نفي وفي لذاته، قادر الله إن ٠ تال حث القدرة وصفة 
العلو.صفة 

معنىوقي الخالق؛ صفة يراحع والرب، الفاطر معنى إيضاح في بالفلامحفة الرازي تأثر )٤( 
الحياة.صفة يراحح؛ الفاعل، الدراك بأنه الحياة 

)مآ/ااه(.د/ءيداأرحمنالمأحهاود، ت الأشاعرة من تيمية ابن موقف يتغلر٠ )٥( 



ؤمالضير التفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

المعتزلةوالوا فانهم — الأثاعرة من أي — المتأخرون )وأما ت ا ابن يقول 
رفان٠ أيصا ؤيقول ، والإدباتآ السنة أهل على وقدموهم أكثر، وقاربوهم 

أوالمعتزلة، قول إلى قوله عن حرجوا الأشعري أصحاب متأخري من كثيرا 
أواكلأطة(م.الجهمية،

مذهت،غير فقد الأشعري، المدهت، يرة جمفي خهليرة مرحالة يمثل وهو 
الأشاعرةلمدهب، المنظرين من الرازي ؤيعد القواعد، من كثير فى الأشعري 

الأثاعرة.عقيدة فى تحولا يمثلون الدين المتأخرين 

والفلسفةالكلام علم بين العلاقة تأؤيخ فى كثيرا تحولا الرازي أحدثر فلقد 
كعلممتنوعق بعلوم واشتغاله كثيرة علمية اهتمامامت، مجن عنه عرفا لما ذللث، 

وغيرها.والعلبيعت والمنطق والفلقة الكلام 

عنهموأخذ ، للأسلأم المنتسبين والفلاسفة ، اليونان ؛فلاسفة تأثر وقد 

سنةولغ. أبوالعباص، الحراني، عبداللأم بن عبدالحليم حمدبن أ الدين تقي هو• تيمية ابن ، ١١
محارمحت،العلم، بحور من بحرا كان مفر، محدمحثؤ، مجتهد، نقيه، منة، ت، وموسن إحدى 

وعثرثننمانية ّنن توقي ومجن• وامتحن المحالفين، ض للرد مدى الركبان، بتمانض 
شخفي.نام، اثمرية والعقود للبزار، تيمية: ابن مناو_، في العلية الأعلام I سفلر متة. وسع 

عبدالهادى.لأبن تيمية: ابن الإسلام 
(٢٧١)ا/افسية، )٢( 

وطارقاالعبدة محمد ت والحديث، القديم بين والمعتزلة ؛ ١٤ص؟ الأصفهانية، العقيدة رح ث )٣( 
•١ ٢ ٤ صى عيدالحليم، 

وأرسطو.كأفلاطون )٤( 
العدائي.اJرلكت وش مط وابن لكلفارابي )٥( 



تتا
الكبيراوتفسير حمح الصمات آيات من الرازي محوفف 

ْنكبوكبه ألفه ما ؤيزكدهدا ١،، بالقلقةالكلام علم خالط أن إلى 
الكتبوهذه الحكمة، عيون وثرح ا الإشارات وشرح المشرقية، كالمباحث 

قسمافيها جعل أو أحيانا فيها وناقشهم الفلاسفة، منهج الرازي فيها نهج ؤإن 
منأشياء فيها ها نفللإملأم المنتسبين الفلاسفة كب لأن فذللث، للالهيات 

فلسفيةكتبا تكون أن عن كتبهم تخرج ولم هذا 
الذيالغزالي عن يختلف، ويذللث، متقل، خاص وعلم آلة المنهلق أن وهويرى 

/كلهار للعالوم ومعنارا آلة المعلق اعتبر 
اصهللاحفغيروا الماخرون، حاء رثم I المقدمة صاحب يقول هذا وفي 

الحدودفي الكلام وهي ثمرته، الخص الكليات في بالنظر وألحقوا الخملق، 
بانعرصىفيه المهلئي نفلر لأن المقولات، كتاب وحذفوا والرسوم... 

فيتكلموا نم العكس... في الكلام العيار، كتاب في وألحقوا والد.ات، لا 
منفيه ونظروا تبحرا، مكلاما ذلك، من وصعوه فيما تكلموا ثم القياس... 

واسع،فيه الكادم فهنال للعلوم، آلة أنه حيث من لا برأسه، فن أنه حيث 
الرازى(رمالدين فخر الإمام ذلك فعل من وأول 

مايمانالخيءس؛ت؛ (، ٥٩٢" ٥٩١)•ا/ طرتسانتليسالجهميةت )١( 
الرسائل،وجامع أا/آه؛(؛ ؛ T'W/A؛/وو؛ ؛ An/Y)اضاوى، ومجموع 
عندالدرة وماوم< صاُبا؛ القيم، لأبن الهجرتن: وطريق (؛ ١٨١)ا/*ما-

٠٨١— ٨ ٠ صى ، oJUأبوت الملمين 
،٦٥٨-  ٦٥٧)آ/المحمود، د/ءبدالرحمن الأشاعرة: من تيب ابن موقف بظر: )٢( 

و؛ا"ا"(.

للتوطي،المنطق؛ وصون ؛ ١ ^٨٩ ؛ ١ صْ بب، لأبن الطنين؛ عر الرد يظر؛ )٣( 
.YAU_.

حلل-ون،صهه؛.ابن مقدمة )٤( 



اوكداو>التفس> ض، الصفات أيان م>'ل ا)*ى الر موقف 

وعلمالقليدي الكلام علم بين الهلريق مفترق على يقف هذا الرازي وعمل 
يترمحممهنموذجا الكلامي قي الملمنهجه صار فلقد قي، الملالكلام 

فيةفلصغة ني الكلامية مؤلفاتهم رصعوا حيث، الكلام، علم في المولعون 

علىالأشعري الملم، أصول تقرير اعتمدفي الأشاعرة من بعده حاء من فكل 
منالمتقدمون به جاء مما يقال أن يمكن ما استقصى لأنه الرازي، كتبه ما 

بعضفي الأشاعرة م، من يخالف كان إنه بل ذللث،، على وزاد الأشاعرة 
الأخرىالكلامية بالمذاهّب، متامرا أدلتهم ؤيضعف عليهم ؤيرد ائل الم

فىالأماعره لأدله توعية ومره ممهادر كتبه أصحت، يم ومن ٠ كالمعتزله 
•حمومهم عر والرد مذمهم تقرير 

فمماالأشعري، المزمم، انتشار إر أدُتج الش الأمباب على اعرج أن بقي 
تجدفقلما الإسلامي، العالم أنحاء في انتشر الأشعري المزم، أن فيه شلث، لا 

الأشاعرة.عقائد فيه وانتثرت، إلا الأقطار من قْلرا 
،العربية العلوم، شتى في والمولفايت، ائت، 

قيالأنوار وحلوايي (؛ ٠٥٦٧٢ت )ت للهلوصي ت القائد تجرbد ت المولفايته هل.ه من )١( 
وثرح—(؛ ٥٧٥٦ت )ت للإيجي والموادفّ.،ن —(؛ ٥٦٨٥)ت؛ للسفاوي الأنظار؛ 

خلدونلابن الدين؛ أصول في المحصل ولبابج (؛ ٠٥٧٩٢)ت؛ للممتازاتي المقاصاّت 
د/عباسالإّلامي: الفاقر ني قة والفلالكلام علم ين الملة ريفلر: (؛ ٠٥٨٠٨)ت: 

.UJL١ن،ص٩٦Y-

الأثاعّرة؛من تيمية ابن ؤءمرنف (؛ ٥٠~ ويانطسسالجهسةا ينفلر؛ )٢( 
(.٦٧٥)أ/المحمود، د/صدالرحمن 

غريب،في والهاية الأصفهاني؛ للراب، المفردات ت في والوجه واليد، الين، مادة مثل )٣( 
مسالةفي ميما أماعرة، المحاة غالت، أن الجملة وّخي ٠ الأثير لابن والأثر ين، الحل 

المنان.



٢ الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ٦ 

هذهصفحات ين يجد ، ، التفيرر وكتب ، ، ر الحديث وشروح ، والأصولية 
الله.رحم ما إلا الأثعرية، ت لوي من لوثة المؤلفات 

أهلهم بأنهم هم أنفيسمون الأساعره أن كله هذا من والأمر والأدهى 
والأهواء.البيع أهل ؤيحاريون الدين، عن يذودون أنهم يرون لأنهم ،،  ١٧١

يشكرجهد منهم واحد والرازي للأشاعرة أن عانل كل على يخفى لا ومما 
الدياناتوأصحاب ،، والشيعة١ والفلاسفة، للمعتزلة، التصدي قى ينكر ولا 

الأحرى.

الذينالأناعرة ين الماس، س ممر لدى الألماس ونوع إلى أدى الذي وهذا 
لمموصهم الذين والجماعة المنة أهل وبين المة، أهل بأنهم هم أنفسمون 

فمنهجهممتبعين، وللأير معتقين، الأمة ولملفا متمسكين، والمنة الكتاب 
الفريقين.ين ما فشتان المهار، رابعة فى الثمس كوصوح واضح العقدي 

عليهما وعليه هنات، ص فيه ما فيه الأثاعرة مذهب كان إذا قائل: يقول، وق> 
الإسلامي؟المالم في انتثر فلماذا لأحفنات، مص 

•وجوم من تيمنه ابن ذلك على يجتب 
عندهم.المئوية الأثارة وظهور يقولونه، الن.ي الحق كثرة • راحدها 

وغيره.للرازي، ضم المحمول؛ي مثل؛ )١( 
صحيحوشروح عللأني، والقوالعبي، ا حجر ابن كشرح الخاركا صحيح مّدح ُثز،• ، ٢١

وغيرمحا.والمازري؛ والمرطي للووى، لم م
وغيرها.حيان، لأبي المحيمد; البحر ونمير والوميهل، الملء م؛رالواحل.ىت مثل• ( ٣١

فلهرالإّلأم:لأحءدأُين،)؛/اآ(.بللر:)٤( 
العالم.صفة محث، يرابع العلم، صنة »ي وهورافضي الحكم بن هشام على الرازي رد )٥( 



الكبيرالتفسير في iيLت من الرازي موقف 

وبعضهاالمايئة، عن موروث بعضها عقلية، بمهاييس ذلك لسهم الناني: 
أتهوظنهم عليهم، الشبهات من ذلك في ما واستيلاء الإسلام، في ابتيع مما 

الوجه.هدا عر إلا ^الآىرالمويةسضالعقلوالعالم، 
بيلوالموضحة الشبهات، لهذه الدافعة النبوية الاثارة صعق، ت الثالث 

عندهم.الهدى 

يروونتارة والحديت، نة الإلى بين المنثفي الواي، العجروالتفريهل الرابع؛ 
الكتابيعلمون لا الدين كالأميين يكونون وتارة صحته، يعلون لا ما 
الأمور(حقائق على والسنة الكتاب دلالة بيان عن ؤيعرصون أماني، إلا 

تمنها والي أحر أمباب الأسباب هن.ه إلى يضاف أن ؤيمكن 

والأصول.والفقه والحديث، التفسير أهل من العلماء حلة من جمهرة تبني ~ ١ 
لن.هبهم.كخصم الأشعري الدهس، ظهور 0ع المعتزلة، نجم أفول ٢" 
والتعحبالأثاعرة، لمدهسح ووزراء أمراء من المياسيين القادة تبني ٣" 

المعيدينعلى وتأييدْ ، المدارس طريق عن بتثرْ والاهتمام ،  ل
والمعنوي.المائي 

المض.لمقيم أتت ما الصواب ولعل تام[ الأصل في )١( 
(.٣٣/١٢الأظوى،)مجموع )٢( 
ال-؛نوصلاح زنكي، *حمود ين الدين ونور تومرت، بن والمهدي ك1لوزيرنظاماللائ،، )٣( 

للمقريزي،والخطط: (؛ ٦٦-٦٥/٩)لأينالخوزى، المتفلم: يطر: الأيوبي. 
(r/Y ،r؛ ٣٥٨؛) الإملأس:الشرق في الض كذب والفكري الماص واكأييح

صاا"ا.، ^٢٠٢؛ ٢٣٤- ص١٢٢ يرالممدبدوي، 
~ش الثانس —، ٠٧١فيها يدرس كان الش ببغداد، نسابور في النظامية كالخوارس )٤( 



GiD
اوٍىيرالتمسهر ءأ الصفات آيات من الرازي موقف 

نثرهعلى والعمل مدهبهم لخدمة ؤإحلاصهم له ، وأءلأمهلأنمته ٤—تسب 
تخرجإنه بل الإسلامية، الدولة متامحلى كافة في ونشرها العديدة الكتس، يتألم، 

وتغلغلقوي وحول المذمح لهدا يزال ولا التلاميد، من كير عدد أيديهم على 
والجامحاتالعلم دور من كثير تتبنى إل هدا، يومنا إلى العصور عبر استمر 
هعمصر في لأزهر ا وجاْع بدمشق، القرؤيين كجاهع لأماعرة ا ومذم، عقيدة 

الإسلامي.العالم في علمية مكانة من ماله 

تغلغلمدى على تدل وهي الأشعري، الميم، انتشار أمبايج أهم هي هذه 
الدينبهيا نومن للمسلمين الغالبة الجمهرة كانت، ؤإن الناس، يين المذهب، هدا 

الكلاميةالمداخل ، تعرفلا لأنها ومنهجهم، لفح الوتعفلم بإجمال وعقيدته 
الأشعريةأمثال الكلام أهل يعتمدها الي العقلية والقضايا 

M M M

•المنتظم والمدرمةالناصرية.ينغلرت ولكلمل.رسة\ذخويةقيحلبه، الأصولوالفرؤج، —
(؛٣١٣/ )أ بكي، للالكسرى; الشانعية وطبقات (؛ ٦٦—  ٦٥الجوزى،)و/لابن 
/U(؛ ٢٩٧) :لاوقر.مى، والخلط(TiT/y •■.) واكأرخUI _ مذبوالفكري

.٢٥٢١٠^عبدالسهمددوي، الي 
والمزا-ادةا،والقشيري، والجويتي، والأسمرايتي، والبيهقي، وابنفورك، كالباقلأني، )١( 

والسكي.جماعت، بن الدين وبمر عبداللأم، بن والعز والامدى، والرازي، والغزالي، 
(.٥٠٤—  ٤٩٣/٢ؤالمحمود، د/عبدالرحمن الأماعرة: من تنمية ابن موش، ينظر: )٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 
^====^=========تا

الخامسالمطلب 

مؤلفاتهمن وشيء فته 

بلادني عاشه الذي والجوالعلمي الرازي فيها تربى التي العلميه للبيئة كان لقد 
الريإقليم كان فقد • وعلمه ثقافتع تكوين في الواصح الأثر جاورها وما الري 

وكثرتها.تفادها على المذاهب في والأحتالآفات للمقالأت البلاد أجمع 
فيمحنا مر كما علومه الرازي منها استقى الش المختلفة للمنارب كان كما 

العلميتكوينه في الواضح الأثر وجادل فيها نايلر التي ورحالته شيوخه، 
ثقافته.ؤإثراء 

التيللاثللاع، والتواقة بالمعرفة، الشغوفة للعلم، الحبة طيعته إلى إضافة 
،.أ البشرية الطاقة يحسب تحميله يمكن ما العلوم من تا حمل

والجا_لالكلام، وعلم ير، والتغالمربية، واللغة الفقه، أصول في فبرز 
والفللث،.والطيط، والأديان، والفرق والمنهلق، والفلسفة 

ىاُةكل في له لكن بل المعرفة، فرؤع من واحد فرع على الرازي يقتصر فلم 
ولموبيته، صل.ره ة حييالثقافة هده يترك ولم ، عصره علوم محسى أحذمن محهم، 

كتبه،في ؤيبثها بقلمه، يسهلرها أحذ بل لرمحه، مجال على نشرها فى يقتصر 
وغزارةثقافته، سعة على ذللئ، فدل مؤلفاته، اللوم شتى في وتعددت فكثرت 
فكنتاللعلم، محبا رحلا كنتط أني )فاعلموا ه; نفعن يقول وهو علمه، 

.(•٦٦لأبنأيىأصبعة،عيوزالأنباءت ينظر؛ )١( 



CiD
الكبيرالتفسير في الصفات ابات من الرازي موقف 

أواطلأ(را/حقا كان سواء وكيفيته كيته عر لأف شيء كل ني أكب 

أرسلهارسالة في له معاصرا كان الزى ^ عري١٦ابن الدين محي عته ؤيقول 
منالله أيدك وما تواليفاك بعض على وقفت )وقد عاليه: فيها أسى وقد إليه، 
الجيل(لم.الفكر من تتخيله وما المتخيلة، القوة 

•فتهال٤؛ وكب برز الي العلوم أهم العجالة هده في وسأذكر 
الكلام:علم أولاء 

أنهرأيه: في ذللئ، ومحب العالم، بهيا الأور بالدرجة اهتم الرازي أن نجد 
وسعادةالدنيا عز إر ؤلريق 

وصفاته،الله، ذات يمحرفة يعنى لأنه وأكلها، العلوم وهوأمرق الأحرة، 
وأسمائهرْ/وأحكامه وأفعاله، 

للمكي،اعرى: الناس وطثات (؛ YU/Y)لأينانىاصسعة، صوزالأناء: يتنلر: )١( 
/A(٩١.)

كانصاحبئاباص.وص، المرئي، يكر، أبو ض بن محمد م مربي ابن الدين محي )٢( 
النبلاء:أعلام محير يتظر: وثلاثين. وثمانية متمّة محسة توفي شمراتق• له كثيرالعلم، ذكيا 

>ا"/مام(،وفلراتالد،ب:للميوطي، والجومالزا٠رة: (؛ >"ا؟/مإ،)٤٣لالدمي، 
(.١٨٧-١٨٦)>،/انماد، لأبن 

مخطوط.)ق/ام/ب(، لأبنعربي، رسالةسا؛نءر؛يللرازي: )٣( 
ذاكرةعليه، مصائرواطلعت من عليه وقفت عرما فيه الرازي ألنه وا العالم بن.كر اكف، )٤( 

بحثي،بموضع صالة له ما على مؤلفاته قي ركزت وقو كابته، وكيفية الكتاب، تأليفه سب 
درامة:ص عدا في دراصة اوسع ولعل مؤلفاته ذكر الرازي عن كنما من كل أن عدا ومحبب 

نكرنولكي، ، الحث، مقام بي يطرل، لا وحتى ، ١ ٦ ٤ - ْ ٦ ص يفلر: الزركان، محمد د/ 
له.إمدادي أثناء الحث، مائة إليها»ي رجعت، الش مؤلفاته عن عامة فكرء عناك 

مخهلوط.٢(، — ١^١^، الأصول،؛ دراية في ااعقول، نهاية يتفلر: )٥( 



الكبيرالتفسير في الصفات ايات من الرازي موقف 

يا============== 

بينماعادته، لسب هو الكلام بعلم اشتغاله أن مسيره قي يمرح نجده بل 
*يقول حيث التقلية، العلوم منها والي شيء منها له يحمل لم الأحرى العلوم 

منشيء ذلك بسبب لي يحصل فلم التقلية، العلوم من أنواعا نقلت قد )وأنا 
هداخدمة بب بحصل ما مثل والدنيا الدين في عادات الأنواع من العلوم 
مكانةتلي المتكلمين مكانة جعل أنه كما —(را^، الكلام علم يقصد — العلم 

مباشرةأ٢/الأنيياء 

والده،يدي على الكلام علم تلقى أنه العلم هذا في البروز في ساعده والدي 
الكلام.علم في الشامل كتاب يحفظ كان كما 

لترجمةنتيجة كان الرازي فيه برز الأي الكلام علم أن هنا إليه التتبيه يجدر ومما 
منكثير عقائد الوثتيون اليونانيون بها أفد الي اليوناني، والمنهلق الفلسفة كتب 

الأمم.
والمنطقالإغريقية الفلسفة كتب عربت حيث الثانية المئة في وغ ما وهذا 

خهليرة:نتائج ذلك عن نتج ال؛ونانيلم، 
علىغريبة متاهج وملكوا لمين، المحلوائفامن الكنم، تلك بسبب فانحرفتا 

المتكلمونهؤلاء وأراد الكلام، بعلم يعرف ما فنشأ الإسلامية، الأمة عقيدة 

الغسيرامر،»جب،جما،ص*ح.)١( 
،و٠ج٧ ؛ ١٩١ص ، جم١ ، ٤ وعج ؛ ١١٢—  ١٠١ص ، ٢ ج ، ١ عج الكسر، التمسير ت ينظر )٢( 

ج'اا،صلأ•
الاشتغالمحلى حث الذي المأمون زمن في والمش القلقة لكتب الترجمة حركة سبت، )٣( 

المنطق؛وصونا (؛ ٣٠/ )ا ت والحل الملل يتفلرت المنة. ؤإحماد بها 
مزآدللنور، 



الكبيرالتفسير في الصفات ايات من الرازي موقف ٦، 

الداخلةالكلامية والأسس المنهلقية القواعد وفق على الإسلامية العقيدة صياغة 
البانية.الأمم مخلفات من الإسلامية الأمة على 

رسوله.وماوسنة الله كتاب في هوموصل ما بين حهلير تتاقص ذلك عن فنتج 
الالفمن بذلك فحمل الكلاميون، يقرره ما وبتن وأئمتها، الأمة لف ّعليه 

الكتبعربت لما إنه )ثم تيمية: ابن يقول ١^٨^١،، الشيء والاصعلراب 
الكلام،أهل وأحدها ذللث،، وبعد ذللئ، وقبل الثانية، المئة حدود في اليونانية 

وصارمنهم... كثير به صل ما الإلهية الأمور في اياطل أنواع من محها وتصرفوا 
أثتاظ:فيها الماص 

الرسلبه جاءت ما على يعرصونها وقوم فيها، ما يحلون وقوم يملونها، قوم 
والحكمة.الكتاب، من 

منحمل ما إلى مضموما ادوالاصعلراب، الفمن أنواع تعريها بمب وحمل 
،.والحكمة(أ الكتاب، من الرسل به حاءت ما معرفة في المقمير 

والوزراءالخلفاء بعض ميل والمنهلق القلقة كتب ترجمة حركة أثرى والذي 
هدهترحمة على والوزراء الخلفاء ابق تحيث والمنهلق، قة القلعلوم إل5، 

وتقافاتحضارات إلى نفلروا لأنهم الهلائلة، المكافآت لها ورصدوا الكتيه، 
ماكل يترحمون جعلهم الذي الأمر والإعجاب، الإكار بعين الأحرى الأمم 

والخثسث،.الهلبمإ من عتا.هم 

الحمطوي،ءباJالعزJز د/ المتوص; المتكلمض ائل ممن الأربعة الأئمة براءة ينفلر؛ ٢ را 
ص1آ-ْآ.

لابزالشم،المرملة; الصواعق ; ريطر ذمرذ،سر؛ )ا/مآآ'اآ(، الجهمية، أيئس بيان  ٢٢١
.١٩ص للموطي، وصوزالمتلق; )آ/ا"اب(؛ 



٨الكبير التفسير في اكمات آيات من الرازي موض 
===========

قدلكث الإسلأمة الأمة إلى الفلاسفة كتب إقحام حركة أن هذا إلى إصاذة 
لماالمأمون فالخليمة ، — يتحفون ما الله من عليهم — نصرانية، أيل حاكتها 
اليونان،حزانة منه يطلب رسالة إليه أرسل التماري، ملوك بعض هادن 

منحواصه اللك، نجمع أحد، عليه يطهر لا بيت في مجموعة عندهم ولكث 
إليه،تجهيزها بعدم عليه أثار فكلهم ذللث، في واستتارهم الرأي ذوي 

دولةعلى اللوم هدْ يحلن، فما إليه، جهزها نال فإنه واحد، يئلريق إلا 
^.١^١بين وأونمت، أفدتها، إلا شرعية 

كتباترحمة بواسطة الإسلامي الخالم على المذموم الكلام علم فيحل 
عقائدهم.اد فْع المحارى على حتى محظورة لكث وام اليونانيين، الفلامحنة 

يزعمكما لإسلاميه ا المقيدة عن به يدافع أن منه يتولمر كفا ممهدره هزا وعلم 
أهله.

نتيجةعقائدهم فيه حاصوا الدين الناس من كثير على د أفاللم هالا بل 
بسببهالناس وصار الكلامية، وأصولهم فئتهم بأ المتقول صحيح معارصتثهم 

المنةأهل الله ونجي ، وصعقت، الأمة، فتفرقت، متناحرة، وأحزابا طوايمخ 
والخة.المحمي ولله والمنة بالكتاب، اعتصامهم يفضل والجماعق 

منكثير على لاشتمال ذمه وأهله الكلام علم من الملمح موقف، لكن لهذا 
الكتاب،نصوص س كثيرا ولخاكثه والدلائل، المائل في والضلألامحت، البيع 

•صر^٩ لليوطي، المنطق؛ صون ينظر؛ )١( 
وتحريمد/.مدالرحمناكل، إ ن، للهروي، ت وأمله الكلام ذم في الك، لأنوا)، يفلر )٢( 

للسيوطي،انملق؛ وصون دمشقية؛ عيدالرحمن ت؛ ندامة، لابن الكلام؛ كتب في النفلر 
كثير-وغيرها النشار؛ مامى على د/ • ت 



الكبيرالتفسير قي الصفات ايات من الرازي موقف ٨

لفالإن بل والاصطراب. والحيرة الشك إلى بأهله يفضي أنه كما والسنة، 
تداولهاومنعوا وأتلفوها الكلام، وعلم الملمة كتب بيع حرموا 

عنها،أوالJذ١ع العقيدة مرير في مواء إليه حاجة للمسلمين ليس الكلام وعلم 
بمنهجعنها الشبهات ولغ العقيدة، تقرير كيفية في غنية والستة القران في لأن 

.منضبهل شرعي 

الكلام.علم في الرازي زعمه ما يبْلل التنيه بهذا ولعل 

الحصرلا المثال مثيل على الكلامية مؤلفاته ومن 

رتبه. إليه وسيره العادل، للملك ألفه الكلام. علم في التقديس ماس أ٠ 
أقسامأربعة على 

فصول.صتة وفيه الجمية، عن متره تعالى أنه على الدلائل ؛ى • ١^)-، القسم 

واثنانمقدمة فيه والأيات، الأحبار من المتشابهات تأؤيل في اكاض! القسم 
فصلا.وثلاثون 

فصول.حمسة وفيه لف المذهب، تقرير قي • الثالث الاتسم 

فصول.ثلاثة وفيه الكلام بقية في •' الرابع القسم 

العلماء،منها حذر وكب )ْ/ْ؛~ا"؛(؛ للذمي، •' النبلاء أعلام مير • بنغلر ^ ١١
Xo^-To/\)

د/دمانالنمن،لمنسالأسدلألموصاعاب،وانت ■ ينظر  ٢٢١
الأمي،مدادحم واسملمن: الفلاث بض التوحيد وحقيقة (؛ ٩٤-  ٧٤)ا/ 

صب0-ا<ا".

٤.- صرم الكتاب، من القيمة بمفر )٣( 



التكسرالمفسر فى الصمات آيات من الرازي محوفف 

للتأؤيلأتالقرآنية التموص المؤلف إحضاع جليا يظهر الكتاب هذا وفي 
فيأحال مطمؤع، وهو والفلأمفة. بالمعتزلة تأثره فيه ؛لهر كما العقلية، 

والأحبارالأمان ش الاستقصاء أراد )ومن يقول حث عليه الكبير جر التف
فىتيمية ابن عليه رد وقد ، التقديس( تأٌيس بكتاب فعليه المتشابهات 

•الكلامية بدعهم تأسيسي في الجهمة تليس بان كتاب 
وهومن• دستورا له ليكون محمد لولده ألفه الدين. أصول في لأربعين ا٠ 

أربعتنعلى اشتمل وقل واحد، كتاب صمن جرئين في ؛^٠ الكلامية، الكتب، 
معيات،والوالنبوات، الإلهيات، في الكتاب، اسم إليه يثير كما ألة م

فيالأربعين كتاب )وفي ت يقول حيث، الكبير، التمير في إليه أثار والإمامة. 
فهولJاته ممكن وكل لذاته، ممكن الواحد سوى ما أن •' الدين أصول 

مهلثؤع.كتاب وهو • محدث،( 

يتظراشسراعير،4جاا،جآأ،صب.)١( 
،قاصم ين يوارحمن بن محمد ت وتحليق وتكميل تمحح ، مجلدين في طح الكتاب هذا )٢( 

معودبن محمد الإمام جامعة ني الكتاب حمى ولقد ، سورة للكتاب مخطوطة هناك أن كما 
•ج«وءةبها ت1م ، العقيارة ني الاJكتورا٥ درجة لتل ■علية وسائل ص همادة لهو ' الإسلامية 

الشيحفغبميلة من الرسائل نح كافة على تحصك وتد الدين• أصول، كلية حللأب من 
والمثوبةالأحر له الله أعظم فضيلته من استعرنها حيث ، الله سلمه الغنيمان عيل.الله د/ 

لطباعانفهد الملك مجمع في الرسائل من.، لهلباعق منرؤع ومناك الداؤين. كلأ في 
ولقل.الله، سلمه الراححي د/ءبدالعزيز الث.يخ ففبلة ذللث، أفادني الشريف،، الممّحف 

،مأحورا مشكورا المجمع معي تتجاوب ، منه نسخة على للحصول، المجمع حاطيتؤ 
معلبوعة.نسخة وأءهلانى 

(.١٨)ل/ المؤلف، طيي* • تتظر )٣؛ 
،جّآا ، ٧٥٠الكبير، التمهير )٤( 



او3ضدرالتضسهر في الصلات آيات من الرازي موقف 

الدين،أصول في مختصر عن عبارة الكلام. أصول في الخمسون ائل لما٠ 
وقدالسلطازرا،، إلى وأهداه الأصولية، والقواعد الجلية الدلائل فيه أدرج 

مهلبؤع.وهو مسماه، في واضح هو كما مسألة حمسين على اشتمل 
علىمرتب الدين أصول على اشتمل وهومختصر الدين• أصول في عالم م٠ 
مهلبؤع.. أبواب عثرة 
ثلاثةعلى مرتب الكتاب وهدا والصفامحت،. الأمماء مرح في الثينايت، لوامع ءأب 

تأقسام 

والقدمان.المبادئ في : ١^١٠القسم 

والغايات،.القاصد فى الثاني: الثسم 

والمممات.اللواحق في الثالث: القسم 

الأممفهويذكر الموفية، 'لريقة على المحنى الأسماء المؤلف شرح وفد 
وقد؟ الأمم ^ا من البد وحنلء والمشايخ الموفية حال يذكر ثم ومعناه، 

اللهأسماء تفسير في لما أن )واعلم يقول: حثث المجير، المفتر فى إله أحال 
يرنففي البينان بلواهع مهيناه الحقائق، مريقا الدقائق، كثير كبيرا، كتابا 

مْلثوع.. والصفات( الأمجاء 
والتكلمين.والحكماء اللماء من والمتأحرين المتقلءمين أفكار حصل مص 

.ص٦٣٣.قاو،ةالؤف، يطر: )١( 
>،_Urالمؤلف، ثرمة يطر: )٢( 
منمحمية ابن وموتف بعدها؛ وما ٢ ٦ صره الغصن، عبدالله الحسنى: الله أسماء ينفلر: )٣، 

)أ/آا"ا"(.المحمود، د/ءبل-الرحمن الأثاءر0ت 
ومج\ا،ج'اما،صآ'آ؛ مجخ،جْ\، المحير، التفسير )٤( 





الء^بيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف مم 

هدهأن العقول نهاية كتاب قي يئنا لكنا )••• ت يقول حيث الكيير التفسير ش إليه 
فييقع الممرية الكنم، دار عن مصور مخطوط، . محاقعلة( ضعيفة الطريقة 
القرى،أم جامعة في أحرى نسخة وله كلام. علم (، ٧٤٨)رقم نحتا حزتين، 

ممامرقمة. غير أوراقها حطين، على اثتملتا وقد متقوؤلة، غير ممررة، 
المصرية.الكتب، دار في التي النسخة على للحصول دعاني 

والمشيمةفنون، وحمسة مقدمة على الكتاب اشتمل الكلام. علم في لإشارة ا٠ 
كالآتي1فهي الفنون أما ،فصول أربعة على اشتملت، 
أبوابثلاثة على مشتمل وهو الأجسام، -وث ح،في ! الفن

وخاتمةأبواب وحمة مقدمة وفيه سبحانه، صفاته في •' الفن 

،•بابين١ على واشتمل الله، أفعال في النالث،؛ الضن 
أبوابثلاثة وفيه الن؛وادإ، في ت الرابع الفن 
المعادرَا،.ومنها مهيات،، الفي الخامس: الضن 

رقمالتوحيد، العربية، الجامعة ش المخهلوءلا>ت، معهد عن ممحور مخْلوط 
,ءقة.٦٤، ٢٠

.ص٢٣١عجي،ج؛\، المحير، التمر 
مخطوط.)ق/١(،  بغز٢، 
(.١٢)؛،٣- يطر٣( 

(.٤٢- ١٤)؛،/ بطر٤( 

(.٤٥-٤٢)؛،/ يطر٥( 

>ث،/ه؛-ه0(. يتفلر٦، 

>ق/آه-إآ■(. يطر ٢٧



او3؛ىدرالتفسير فى الصمات ابات محن الرازي موقف 

أقام:أربعة على رنه التأؤيل• وأنوار التتريل سرار أ* 
بالأصول.يتعلق ما القسم 

الفرؤع.بعلم يتعلق ما الثانى: القسم 
البامحلن.وتصفية الأخلاق بعلم يتعلق ما الئادثت الثسم 

.والدعوات يالمناحاة يتعلق ما الرابع• القسم 

فيأنجزه الذي م والف• الدين أصول نم يتم أن قل الرازي توفي ولقد 
والكتاب. قلمتها ومحاولة وحكمته، الله وجود على الدالة القرآنية الأيات 

تحتحكمت، عارف الشيخ مكتبة عن مهور ورقة، ٢  ٩٣في يفر مخْلومحل 
.٥٥٦رنم 

1والجدل والمنحلق الفلسفة ثانيا: 

حعلهفالذي بالفلسفة الكلام علم حلط من هوأول الرازي أن ذكرنا وأن سق 
يرومهفي يتمتع كان فقد والجال.لية، المنعلقية عقليته المجال هذا في يبرز 

والإقناعالجدل على كبيرة وقدرة متهلقية وروعة علمية بقوة ومتاؤلراته 

منوالفوائد الالهلاتف استخراج في النفي قوي الاستعداد، شديد كان كما 
الحكماء.كلام 

مخطوط.أ(، ، ١ )ق/ الموف، عقومة ت يتغلر  ٢١١
)ا/٣٨(.خيفة، لحاجي الظنون؛ كثف ؤيفلر؛ هكذا، المخطوط على *كتوب  ٢٢١
.ص٢٦الزركان، د/محمد والملمة; الكلامية وآراوه الرازي الدين نخر بمفر•  ٢٣١
للسكى،وطقاتالثّانمناعرى: (؛ ٢٠١)٣; حالكان، لأبن وذاتالأءءان: يطلر: )٤( 

.(٨٥/A)





الهشي،التفسا , ذ الصمات ان أيم-, اآ؛، ال 4هفض 

مطبؤع.، وكتب مقدمة على رتبه يتمه، ولم الرازي 

وهو، السادات يعفى طلب لألتماس هذبه والتنبيهات. الإشارات باب له 
.مهليؤع.سينا لاين ت والتنبيهات الإشارات لكتاب تلخيص 

عنمصور مخهلوط ، تلامذته لأحد ألفه سينا. لأبن الحكمة عيون رح شه 
ورقة. ٣١٤في يقع رقم، المصرية، الكتب دار 

وهو^<لءلىملصنأبحاثالأءدمن، 
المخطوطات،معهد من مصور مخهلوط، ،، وجملتين١ مقدمة على مشتمل 
ورقة. ٢٢١في يقع ؛ ٣٢٢٤برقمالثالث أحمد 

،المقاصد في وفم القدمات في م قفمين في انحمر ؟ الجدل ناب كه 
طرفض،على احتوى الثاني م والففصوورص، متة على الأول القمم احتوى 

الاعتراضفي وطرف الاستدلال، في طرف 

)هجا،جا،صه(.يظر:)١( 
صيءآ.المؤلف، مقدمة ينفلرت )٢( 

محاحبالبخاري، ثم اللخي علي، بن الحض بن الله ب. بن انمض م سا ابن )٣( 
مؤلفاتهمن مئة، وثلاث سعين محنة ولد والمنطق، قة والفلالطب محي التمانيف 

منكاتبا أبوه كان الإسلام، فلاسفة أحد النجاة، الأضحوية، الإشارات، الشفاء، 
النّلأء؛أعلام سير ينفلر؛ مئة. وأربع وء—~رين ّنةثمان توفي الإمماعيلة، دعاة 

(.٣٣٩) ٥٣٧-٥٣١للدمى،با/

يقلو)٤( 
ينظر)ه( 

ينظر)٦، 

ينظر)٧( 
ينظر)٨( 

مخطوهل.)؛،/٣(، المؤلف! مقدمة 
مخْلوط.٢(، )ق/ ; ١^^.، مقدمة 

)ق/أ(،مخهلوءل.

)ق،/آ-آ(ا

أ(.، ٢٠)ق/بم- 



CED
الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

!(.،٢٠)ق/ إلى اسمر الرازي كلام أن المخملوط هذا في يلاحنل ومما 
فيأيصا ؤيلاحفل الكتاب، مباحث، واحتلفت، الخهل، تغير ب( ، ٢٠)ق/ وفي 
المخطومحلآحر وفي ، الشامل( كتاب في طه )وسبحمالة ب( ، ٣٠)ق/ 
القاتد(لا/فواعد في قواطع بالكم وأصلح الك رحمكم )فهزا أ(: ، ٣٤)ق/ 

كوبريليعن ( ١٩٠)رقم التوحيد المخهلوطاُت،، معهد من مصور مخهلوط 

قوامالدين محي أجل من ألفه العلل• وفصولط الدلائل أصول، عن لكاثما ا٠ 
كتابوتأليف الجدل علم في مختمر يانشاء المتمثل أمره عاله ورد فقد الإسلام، 

امأنأربعة إلى الرازي نمه وفد العلل، وفصول الدلائل أصول عن كاشف 

كوبريلي،عن ،  ١٨٦رقم توحيد، المخهلوطامت،، معهد من مصور مخطوط 
ورقة. ٥٦في يسر /٣،  ٥١٩اسنتابول، 

والمذديان؛الفرق ئالقا: 

فيكيرا بها يشهد فهو والأديان، الفرق بكتتإ حيدة دراية يا الرازي كان 
بنمحمد كسبا فى رأيته لأية ا بهدم الث، )والتم '•يقول حيث الكبير، يره نف

•عليه اعترصن وقد ، الشهرستاني( الكريم عبد 

والخهلآالصحيح بين يميز وأصولها، الكتب، نالك، بمصادر عالما كان أنه كما 

الرازيالدين نخر يفلر؛ الحرمن. لإمام ت الإرثاد من جزء م الخطوكل من القمم *ذا )١( 
ئمش)ا(.، ٩٨-ص٧٩ د/محماوالزركان، والقلب: الكلاب وأراؤْ 

ىف0فط.)؛،/٢(، ينمّ؛ )٢( 
مجه،ج*ا،التمسرامير، )٣( 



الكبيرالتفسير فى الصفات ايات من الرازي موقف 

النصارى.علماء أحد ناظر أنه ذكرنا أن وسق ،، فيهال 

تالمجال هذا ني الولمة الكتب ومن 

فىالفنق كتاب )هذا يقول حيث والمسركين• الملمين فرق عتقادات ا٠ 
عثرةعلى مرتب وهو والمشركين، لمين الممذاهب أحوال ثرح 

مطبؤع.أبواب(رى، 
:الفقنه أصول رابعا: 

اعدم،والذي الن.يرّ_ا، شافعي ،، المتكلمين طريقة على أصولي الرازي 
درسأنه كما ، والمْ يد على الفقه تلقى أنه هو الملم ط؛ في بروزه على 

المحرميزل؛،،لإمام البرهان 

الكسر،والتمر ص؟مآ؛ النهر، وراء بلادما في مناظرائت، من العاشرة المسألة إلى ينظر؛ ر١( 
ج١ْو*حش ؛ ْر،ٌآا١ ،  ١٣٤^، U^Jصاآَا؛ ، ١ ج' ، دءجْ ص*ماا؛ ج"؟، ُجل 

دفلر:صاأآ.)٢( 

تينظر الفقه. اصول ائل بمالكلام ائل محلطوا الذين الأصوليين من الرازي لأن )٣( 
وأصولالفقه صول ١ بين المشتركة والمساتل (؛ ٥١~ )ا/م؛ تيمية، لابن ت الامحنتقامة 

يجدكتبهم من لكثير التأمل أن كما بعدها، وما ، ١ ص|ا انمروس، محمد د/ ت الا-ين 
الخ.. ٠ امها. أقالقضية الكلام، علم بأصول بدووا أنهم 

ابوري،النيالجويني، يومحق، بن عبل.الاله بن عثل.الللث، المعالي أبو هو الحرمين إمام )٤( 
*ذبعلى ن كا مئة، وأرح عشرة تسع سنة أول ني ولد أديب، بلخ منتكلم، أصولي 

والرسالةالدين، امحرل في الإرشاد ت منها عديدة ممنماُتط ل الأشعرية، ثم الاعتزال 
ّثةتوفي وغيرها، القول، ومدارك الفقه، أصول في والبرهان والشامل، الظامئة، 

=* متة وأرح بعين وٌشمان 





الهشيرالتسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

العقولونهاية 

مخطوط.الفقه. أصول في لمعالم اه 
;العربية ايكة خامسا: 

أيصاجعاله والذي الكتابة، وأدب القول أدب من جمعوا الذين من الرازي كان 
الري.حهليب كان واك، أن الحلم هن.ا في بارزا 

^دإركتا؛يدلأئلالإعجازوأماراولأءة
تأسماْ واحد كتاب ش فاختصرهما اتجِحاني المام لعبل. 

أصبحوالذي ، المالوك أحد إلى أهداه الأعجاز، دراة ش الإيجاز هاية نه 
وزاد، مواصع عدة في الجرجاني الرازي نقد ومحي البلاغة. علم في هاما مرجعا 

عندهمن ملاحظايتح الأصلية المادة على 

الكبير،التفسير في إليه أحال وفد وجملتين. مقدمة على الكتاب رتب ومحي 
فيبالغ فد القرآن أن علم الإعجاز، دلائل في كتابنا تأمل )ومن يفووت حث 

مخطوط.(، ١٣٤رل/ ينظر! )١( 

سكذا أشعريا، يالما، شافعيا، كان العرسة، شخ أبوبكر، الجرجاني،، همدالقادر ، ٢١
منةتوفي مجلد، في الفاتحة ر وفالقرآن، ؤإعجاز الإيخاح، نمانيمه: محن ودين، 
، ٤٣٣-  ٤٣٢/ ١٨)للذمي، الملأ،: أملام سر ينظر: مئة. وأربع وبعين إحدى 

انماة:وطبقات (، ١٩٠-  ١٨٨)؟/للقفطى، انماة: أنباْ على الرواة ؤإنباء (، ٢١٩)
)آ/؛آ-ْبم(.شيبة، فاض لابن 

.٥ — ٤ ص ، المؤلف، مقدمة ينظر؛ ، ٣١

وءسا"آا.J»_؟A؛ وءساه؛ '؛_؛؛؛ الأعجازإ الإنجازردراية نهاية يظر؛ ، ٤١
.٤٢— ٤ ص) الزركان، د/محماد والملمية: الكلامية وآراوه الرازمح، اكين فخر ، ٥١



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

مطيؤع.. القصوى( النهاية إلى الفصاحة وجوهه جمح 
حيثالكبير، المسير قي واللطاتف البلاغية المكان من كثيرا أريع أنه كما 

ووافق.وحالف وناقش، فأصاف الإيجاز، نهاية في قعده ما ؤيحلل يهلبق أحد 
العلولىاليد له أن على دليل وهزا الرازير٢،، بلاغة ساولت، يرامحان وهاك 

الطم.هدا في 

الحافلالكبير نفيره في هذا يفلهر والحوواكرف، اللغة في برز أنه نجد كما 
المحولةائل المذاكرا الجانب بهذا يهتم نهو واللغة. المحو في بالمثاحث، 

الخاصرأيه ؤيبدي ؤينقد، ؤيتانش فيها، الذي والخلاف وءالالها واللغوية 

المحاه(على حيدة مؤاحداتا )له المورحضتأحد عنه قال، وفد 

برزشأنه عز دليل وهذا ٠ المحوية الرازي جهود أيرزت' علمية رسالة وهناك 
،.الجانهذا 

٠١١٦١٠الفسثراتجثر، ، ١١ ٠٣
درامةالرازي الفخر نمير نير البيانية المباحث ت الرازي بلاغة تناولت الش الدوامات من،  ٢٢)

مهديماهر • بلاغتا الرازي الدين وفخر ُْلبوع؛ هنداوي، هلال أحمد ت تفصيلية بلاغية 
الدراساتض وأترْ الرازي للفخر الكبير التفسير خمح العاني وعلم مْلبؤع؛ هلال، 

حامعة١مالقرى•المرية، اللمحة كلية رمالةدكوراْنيعااومالثلأغة، البلاغية: 
جء،وٌحّآ، ؛ ^٠٣١ ، وصراه ؛ ^٧١ ؛ ص٦١ ، ج١ مءا، التفسيرالكير،  ٢٣١

،A^Jصر،هه؛ ومجه،جه، ؛ ١١٤وصرا؛ ١٠١- ومجإ،جم>، صر،أّاا؛ 

(.٢٤٩/٤)حلكان، لأن ^فياتالأءيان: )٤( 
رسالةهادي، عيداكادر محمد والصرف: النحو ض الرازي الفخر جهود بعنوان: الرسالة  ٢٥)

الارى.أم حامعة المرية، اللغة كلية النحو، ش دكتوراه، 



الكبيرالتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

والفارمحسةالعربية L__ الشعر قرض فقد الأدب فى برز كما 

;نعانفي توفي الذي محمد، ابنه رثاء في أبياتا الكير تفسيره في ذكر وئد 

وأحزانات ممحافئزوجه 

داندائم البرايا ش وفره 

الفانيالعالم هذا معالم أزى 

مفزعةأحلام مئل حشزائه 
تأيصا وله 

ءنلأَوالغانين نعي وأكقز عفاذ الغقوو إقدام نهايه 

ووناوأذى ذئشايا وحاصل يغومثا من وحشة ش وأرواحنا 

اوماوأ قتل فته جمغنا أث بزى عمرنا طول بممحقنا من صذ ولم 

علىكان أنه لنا يؤكد وهذا الفارسة الكلمات بعض نفيره محليات فى ونجد 
اللغةبهذه دراية 

:واكiداJعاJة الرياضية العالوم سائسا: 

فهويقول، مدافعا تعلمها على حامحا أمره بدأ قي يالهدسة الرازي اهتم 
القتلةبجهة النقض تحميل إلى له سيل لا الشلة عن )الغائي التفسير: فى 

أصسعة،أبي لأبن وءيونالأj؛اء: (؛ ١٧٦)؛/سقيي، بالومات: الوافي ينفلرت )١( 
مجها،ج*مأ،والتفسيراعير، ص*ب؛؛ 

صه'ا'ا.مج؟،جخا، ؤيتفلرت »_\U؛ مج»ا،جبما، التغيرالكسر، )٢( 
ء؛ر0الأباء:لأينأبيأب،صه1ف)٣( 
صُفومجي،جْا، ؛ وص٦١٢؛ ص١١٢»جا،جا، التفيرالكسر، ينفلرت )٤( 



الكبيرالتمسبر ق، الصمات ات آيم،/ 'ى ١١ال مْفض 

منفلزم واجب، ؛j<o jسلإرأداءاتراحبإلأ لا الهناوب.وط بالدلائل إلا 
;قالواالفقهاء أن مضعينشكلأحدإلأ أنكونِانملأئلالهدب هذا
أدرىولا محرم، أو مكروه، تعلمها إن I قالوا ربما بل واجب، غير تعلمها إن 
هاوا(لا/في عيرهم ما 

فيهاوطعن الهندسة على امل_، العالية المطالب في أنه إلا 

،وقدالموكية لأفكاره مرحعا يحد الكبير وتغيره اهتم؛الفلك، أنه كما 
التفسيرفي إليها أحال، بالأشكال، موصحة الهيثة، علم في رسالة صنم، 

الك؛يرر؛،.

كالماحثالفلسفية كتبه في مبثوثة ونجدها الهلبيعة، بعلوم اهتم كما 
فييوجد ما إلى بالإصافة ، والمعلق الحكمة فى والملخص المترقية، 

الضيرالكبيرل٦/

اصا^/بعلم كيلك واهتم 

؛١ "uU ٢، ج٠ ، ١ وعج٠ ؛ ١ ص٦١ ييفلر: ؛ ١ »_A١ ، ج؛ ^٢، الكير، التغير )١( 
واجإا،جبأ،صه«ا.

(.١٤٠الالخ،)جأ، المطاف ينفلر; )٢( 
دج؛ل،صْآ؛ ج"آا، ^٧، ؤيفلرت ؛ ْج'ا،جإ،المميرا ينظرت )٣( 

صا"ا"ا.و،جاا،جمأ'ا، _«U، ومحا،،جحا، ؛ ١٢٢- ص١٢١ 
يفلر)٤( 

ينفلر)٥( 

يفلر)٦( 

يفلر)٧( 

١١ ءسه ، ،ج٠١٢٦٢ج'الكسر، الممير 
مخطوْل.(، ١٢٥)ق/أأا-

صآ"ا،.جآ"أ، ^T\، الكسر، المسير 
صه'آ.، ج٧٢ ، ١ ْج؛ الكير، التغير 







الء^بيرالتسمر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

منبالهين يفع ولا الكالمات، من الواضح إلى يعمي يكن ملم مصنفاته، 
بالصعبنفه يأحد ما كثيرا بل العبارات؛ 

)وأنافيقول: ومزلفاته بالرازى الصلة وثيق لهم ممن الاحث؛نلآ، أحد ؤيعترف 
متابعةعن عجزت ما كثيرا بأش ومولفاته الرازي ُع تجربمي حلال من أعترف 
التفريعان،في والإغراق الإءلنابإ لهذا نقلرا ائل المبعض في وفهمه الرازي 

غموضا(والتقرير لإطناب ا يريده كلام ت)فرب فال حين الغزالي صدق ولقد 

عندهيترجح ما بسبب وذللث، سبقه، من أقوال على والاعتراصن المخالفة ~ ٢ 
هوماؤإنما الحق، أوإطال ، ١^١٣يقصدإحقاق لم وهوبهذا العقلية، الأدلة من 

يستقصى.فنجده نغلره وجهة من هدا هوالحق أنه ؤيعتقد المدق أنه يتمورلديه 
متتصرافيه يكون وجه على تقريرها فينالرش عليها، والأدلة الخصوم يرادشبه إش 

لخصومه

سقيي،;الوماتؤ: والوالي (؛ ٢٤٩)؛/حالكان، لأبن وفاتالأءيا0: بمنلر: )١( 
(Un/i.)؛

منوموقفه الرازي الدين نخر بعنوان• ماجتير رسالة وله حلما، الله فتح الدكتور هو )٢( 
دكتوراهورسالة ؛ ٢١٩٥٩٢١^الأسكندرية، جامعة الآداب،، لكلية مقدمة الكرامة، 

كمبردج،جامعة إلى مقا.عة النهر، وراء ما يلاد قي الرازي الدين فحر منانلرايتؤ ت بعنوان 
ظم؛أا،ام.

)؛/A\،(.الدين، علوم إحتاء )٣( 
.٢٢»_؛Y-الرازي، الدين فخر )٤( 

الثخمية.الرازي حياة ت الثاني الممثا من وصته ت المادص المعللب ت يراجع ( ٠١
والوافي»_A\'؛ لأبيقامة، وذيلالروضتض: أ-ب،(؛ نهايةالعقول،)ج١/ل، ينفلر: )٦( 

(ؤ٢0١/٤لاكفدي،)بالونان،: 





اوكد>التضس فى الصفات آيات , م•الرازي فف مم 

منالخصوص وجه على والرازي العموم وجه على الأشاعرة موقف ٤— 
وماقبلوه، العقل وافق فما الاعتقاد، ائل مفي الاحاد بخبر الاحتجاج 

الرازي.منهج في مفصلا عته الحدث ومياتي ورفضوه. صعفوه حالفه 

m M M



GED
الكبيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف 

السائسالمطلب 

الفقهيموهبه 

وهو، الشاقعي هوالمذهب الفقهي ميمه بأن قال نلرازي ترجم من كل 
والدم.عن ه أحن. الذي هب الن. 

أقواليرجح ءنجد.ْ الأ-ذكام، لايات تمسيرْ حيال بمان.هه تمسكه ؤيدولما 
الإمامأقوال يعرض أنه كما لن.هه، مؤيدا لأدلته، عارصا الشافعي، الإمام 

عليه.رادا له، مناقشا أدلته، ذاكرا أبيحيفه، 

منآية البملة كون في للخلأف، عرض فقد التفسير، مهئالعة من جليا هذا يظهر 
إليهذهب، ما وهل.ا آية، بأنها وةْلمر بآية، أولمت، جميعه، القرآن ومن الفاتحة 

الإuمالشافصل٢،.
الن.ىالشافعي رأي فذكر الإمام، حلمر القراءة في للخلاف عرض أنه كما 
عشرةبثلأرثv عليه ورد حال، بكل كرهه الذي حنيفة أبي رأي ذكر ثم ، أوجبها 

حجة>م.

لأبنت فقهاء١^^ وطقات (؛ ص٥٥)«جي،ج'آا، لابزكير، ت والنهاة اود.ايت ينظرت )١( 
ويمانص/آ"اآ(؛ المكي، لأبن اعرى: الثانمت وطبقات (؛ UUA/Y)كير، 

وطبقاتص0اا؛ للموطي، رين: المقوطبقات (؛ ٢٦٠)Y/للأسوى، الثانمة: 
١Y١٦صالله، هاّاة لأبن الثاقب: 

بعلوها.لإوماصى*؟• ، ج١ ، الكيتر،النفير )٢( 
بعدها.Yوما ١ صى٤ ، ١ ج ، مج١ الكثير، التمر )٣( 



اككسآالتفسؤ ،  ٠٥الصفات ات ايمآ*، ى * ١١ال موفما 

يقولفالشافعي [ ١٤٨]\صوأ: آنحلاذه ؤعوؤذو\ ت قوله في للخلاف ويرض 
بالتأحير،يقول وأبوحنيفة مذهبه. وأيد أدلته فعرض الصلاة، في يالتعجسل 

وفدهارا،.وناقشها أدلته فدكر 

الشافعي،مذهب يذكر أنه الأحكام لأيات شتره في الرازي على ؤيلاحفل 
آحر.مذهب رأي ينقل وقلما حنيفة، وأبي 

المنتشرانالذهبان هما كانا والحنفي الشافعي الذهب أن هذا في والجب 
الذهبين.هذين بين شديدة الخصومة كاستا وقل، النهر، وراء وما الري بلاد في 

راداثش مناقشاتر في حنيفة أبي أصحاب ْع يدحل الرازي جعل الذي همذا 
ءلمح،أقوالهمدأدكءمرو

المسائل،بعض في الثافعي الأمام يخالف فنجل.ْ بمقلد. وليس وهومجتهد 
Iمنها والي حنيفة، أبي الإمام برأي أحذا 

الشافعيالإمام قول وترك التأمين، إحفاء أفضلية في حنيفة أبي لقول احتيارْ 
،.١^^١٣أفضلية فى 

مم'لآس س 
؟،؛قر\تقل 

،١ ٠ ج ، و،جْ ؛ ص ، جْ ؤينظوأيقات«جمآ، صاآ'اا؛ ج[أ، ، ١ عج المميرالكسر، )١( 

؛١٩٠— ؛و*جْ،ج٩،ص'آآ؛وص٩٨١ ١٩٦"الشيرالكير،*جْ'ج٩،صْها )٢( 
ُ- صرأ النهر، وراء ما بلاد ش مناثرات إلى ؤينثزت ؛ ٢٣- ص٧١ ، ١ وج' 

.ص١٣١، .جv،ج٤١الكسر،الضير )٣( 



QTT]
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

السابعالمطلب 
ورحوعهعشدته 

فيلاراته موجز عرض من لنا لأبد العجالة هد0 في ارازي عقيدة لإيضاح 
نموره.عن مخ الشيء على الحكم لأن الاعتقاد، ائل مأمهات 

الأمحماء،الإيمان، التوحيد، ؛ لذكرها مأتعرصى التي القضايا هده وُن 
الرازي.تصوف المعاد، النبوة، والقدر، القضاء 

المختصربالقال. أتبعها يم مجملة الرازي عقيدة محاذكر أنني إلى أنبه أن وأود 
تقرحملا لاصهلراب ا كير الرازى ن يا أذكر ؤإنني المقام، بنا يْلووا لا لكي مامرة 

حاورا،.على 

بمثلوهو المتاحرين، الأناعر٥ من الرازي أن الكسر لدى المعلوم ومن 
فيالأشعري مدهب عير فقد الأشعري، المذهب يرة مفي حعليرة مرحلة 

أصفالكلام، بعلم قة الفلمزحوا الدين أكابر من وهو القواعد، من كثير 
متأثراأدلتهم ويضعف عليهم ؤيرد الأشاعرة مذهب يخالف كان أنه هذا إلى 

كالعتزلةلآ،لأالأخرى الكلامية بالذاهب 

،:وإJاكالآنبامناءتةاد١٣ْ

عرضخي موقم4 تقرير وسيأتي البحث، مرصؤع فهو الصفات عن للحديث أتهلرق لن )١( 
تعالى.الله ثاء إن البحث، عباحثإ 

(.٤٩٠)Y/المشرقية، حث، والما ؛ ٣١ص١ للرازي، الدين: أصول، محعالم يتظر: )٢( 
)آ/هْ(.ينظر-مجموعاكاوىثلأبنست،)٣( 



الكسحالتسم> ، ٠٥الصفات آيات 4>*ا الراوي فف  ٠٠

;التوحيد أولا: 

اكيةنمي ص متهم واحد والرازى ومعاصريهم قدمانهم الأساعرة عند التوحيد 
الصفاتبعض أنكروا عليه وبناءا والتجزئه، والتركيب التمض ونفي أوالتعدد، 

والتشبيهالتركيب على تدل بزعمهم لأنها الخ، والعين••• واليد كالوجه 
أصلوهاالتي أصولهم على يمكن )فلا ، ، توحيدار١ نفيها وعدوا والأجزاء، 

الثناءولا تمجيده ولا حمده ولا مدحه ولا الله محبة وها أمالتي هم وقواعل■ 
الج\آ/■ثنه...ولا عليه 

كتبفى له ذكر فلا الشرك من يقابله وما الثلاثة بأنوامه الحقيقي التوحيد أما 
إطلاقا.عقيدتهم 

فإن، وقلواهرها بصورها قاموا ؤإن تعالى، الله عبادة لحقيقة )منكرون فهم 
أحديحثه لا بانه أقروا قد وهم له، الذل وكمال محبته كمال العبودية حقيقة 

بينالمتاصثة تلزم تالمحثة بان ذللث، على واحتجوا يحب أن يمكن ولا 
لحقيقةإنكار وهدا والمخلوق، الخالق بين مناسبة ولا والمحبوب المحب 

التعفليم،بغاية الحب لغاية المحق اوألوْ، هو الإله فان الله( إلا إله )لا 
.مناسبة( بتسميته المعنى هدا فنفوا 

الفلاسفةيوافق الرازي أن ذللث، ومن الشرك في بعضهم وقؤع ذللثج على وترتب 

الجهميةتلبيس وبئان ؛ ١٤٢ص تيمية، لابن •' الأصفهانية لعقيدة ١ مرح ينظر ( ١ ) 
تيمية،لابن الهجرتين وطريق والتعينية،)ا/ايأ(؛ الغفيص؛ سليمان ت ت (، ٥ ٩ ٢ - 

سير.بصرف (، ١٤٣٠- ١٤٣٤)؛/القيم، لابن المرسلة: الصواعق )٢( 
(١٤٩١-  ١٤٩٠)٤; القيم، لأبن المرطة: الصواعق )٣( 



الكبيرالتفسير فى الصمات آبات من الرازي موقف ،م 

تفقول الأرصية، الحوادث قي توثر أرواحا لنأكواكب وأن بالتنجيم القول في 
تعالىوأنه والكواكب، الأفلاك يحرك العرش هو الذي الأعظم الفالك )بأن 
الأفلاكحميع قهر على قوى باعتبارها قاهرة قوة العرش حرم في أودع 

•العرش١ من سول والركة والممر الرحمة وأن ، وتحريكها( والكواكب 
الحرعن حديثه بعد يقول حيث به الاشتغال السحرووحوب في قوله وكذلك 

المذكورةالوجوم صهل )فهذا حدا عر العلم هذا أصول على الوقوف أن وبيان 
العقلاءأن إلا صعب، والكمال بالتمام الحالم هذا أحوال على الوقوف بيان في 

منالمرام صعب كان ؤإن العلم فهذا كله، يترك لا كله، يدرك مالا أن على انمقوا 
كانؤإذا منه، العفليم النفع حصول على يدل الامتقراء أن إلا الوجوم، هذه 

بةيالمكثير منه القليل فإن بشأنه، والاعتناء بتحصيله الاشتغال وحبا كذلك 
.أءلم(ل والله البشر مصالح أحوال إلى 

البابهذا في المعترة الأنواع من أن ذكر أنه الصراح الشرك هذا آثار ومن 
وحبعليها المجارب دلت لما )إنه فقال! الدماء، ؤإراقة القرابين اتخاذ 

إلها(أأ،.المصير 

فاندةلْ،.فيه عندها الدعاء وأن والقبور المزاراُت، بتعفلم يقول أنه نجد إننا بل 

،١ ومج٦ ؛ ص٩٩عجمآا،ج؛آ، ؤينفلر• ص'أا؛ ، ُّح٧'ج٤١جرالكبير، التف، ١١

ج"آآ،، ^٢١امر، التمر يفز: )٢( 
؛٢١ص؛مجأ،ج"ا، ؤينظرالتميرالكر، ص٩٩(؛ )•ج'آ،جح، المطلب،انماب، )٣( 

 ٨١٢^•

(,١١صن؛ )مجما،جح، نفه، المصدر )٤( 
المصدرشه،)عحم،جي،صمالإذ، ٠١



او3ىدأاكفيير ، ق الصلات ازن *، ٢٠ى ١) ال ٠هفف 

,القلب قي تعار الله معرفة رسوخ هي عنده والعيادة 

أصلينيضمن الرسل إليه دعت الذي الوحيد أن الضرورة معلوم هو ومما 
هلما'م^ألءهسر^ 

العلمتوحيد وهو تعالى، الله عن حبر هو الذي المولي، التوحيد ١^)،؛ 
الاخادص.محورة منها كثيرة آيات، عليه دلت، الدي وهو والخبر، 

توحيدوهو تعالى، لله العبادة توحيد هو الذي العملي، التوحيد الئاني؛ 
.٢٢الكافروزأ محورة منها كثيرة، آيات عليه دلت، وقد والطيب،، القصد 

وحدهيعبد لأن المستحق فهو وحده الخالق المبيع هو أته كما تعالى فالله 

واتخاذوالحر بالتجم القول أن الامحادم دين من بالإصهلرار العلوم ومن 
عندهاوالدعاء والقبور المزارات وتعفليم تعالى الله لغير الدماء ؤإرانة القرابين 

،.وأنوا■ءه١٤وومحاظه الصريح، الشرك من هدا كل 

وج٥،ج١ُص٤٨؛ ١٣٠نظر•ص٤٢٢ ٢١١
٥.— ءسمآ والدمرية، (؛ ٤٨٠— لأبنت؛مّت، الجهمية; تلبيس يان ينظر؛ )٢( 
)•ا/ا،؛آ(.الخاوي، ومجموع ؛ ٢٣٧٤)ا،/لابزتمة، درءاكارض: يفلر: )٣( 
؛٢٤٨١)ا/ وي؛ال-دسالمب، لأينيب، مءالخادض: بطر: )٤( 

والتيمستقلة إما بمولفات الشركيان هد0 مثل على للرد الله رحمه تيمية ابن تصدى وقد 
التولفي حليلة وقاعدة الأحنائي، على والرد المقابر، زوار ش الماهر الجواب، منها؛ 

مثل:أحرى مؤلفات صمن ؤإما بالاستقامة. المعروقح الكري على والرد والوسيلة، 
؛٢١٧-ص؛\ِا المر-اد، وبغية ؛ ٥٤٠- ص٤٤٥ الردعرانملقيين، 

UU'V_ ، :(,١٥٠—  ١٤٧)©/المعارض، ودرء الدؤيش؛ موصى ت



الكبيرالتمسهر في الصفات أيان من الرازي موقف 

:هماأصلن عن آدم بني قي نشأ الشرك إذ 

الصالحض.قبور تاُفلم ~ ١ 

-اثيرارا،.لها 1ن والامحقاد الكواكب عبادة - ٢ 

عديدة،بخصاممس تعار الله حصه تعالى، الله مخلوقات من مخلوق فالعرش 
،*الخترأولا الركة ولا الرحمة تنزيل حمانمه من وليس 

وجوبعلى واستدل به، يقول الرازي أن نجد النفلر وجوب إلى نظرنا ما ؤإذا 
Iتعالى قوله عند يقول حيث ، العامة الصوص على وعول النقلية بالأدلة النفنر 
بماآم ِذ محي ١^، زآلئك س آكز ثأغتقف س ألكتوت ء ِذ >ان 
حفزغتتاين م,؛؛اوئ بمد ألآتيس د ثلما ما» من ١^؛ ين وثآأرده ألناس تتم 

بميلون.اهلثوم محب وآلره< آلكما، ثيآ ألسحر وآقحاب ألريج دتربف دآبز 
الصانعوجود على الاستدلال من بد لا أنه على الأية هذ0 )دلت [: ١٦٤]الغرة: 

الغرض(ل؛،.هدا تحصيل إلى ألبتة ْلريقا ليس التقليد وأن العقلية بالدلائل 
فهوبه إلا الواجب يتم لا ما المشهورة JالقاPدة الفلر وجوب على استدل كما 

معرفةوتحصيل الأية، لاجتماع واجبة تعالى الله معرفة )إن يقول؛ حيث واجب، 

منتنمية ابن مؤنق ؤينظر: ؛ ٢٨٦-ص٠٨٢تيمية، لان المتهلقيين: عر الرد ينظر؛ )١( 
(.٩٨٢-  ٩٧٢)T/ المحمود، د/عدالرحمن الأتاعرة: 

٠٩٣~ صزو٤ التميمي، محمد د/ ث العرش وكتاب شيبة أبي بن محمد •' ينفلر )٢، 
.ص٦٤والمآحرن، المقدمين أفكار ^ممل ■ يننلر )٣، 

؛ ٩٦ص ^٢، ؛ ١٧٩١٠٢٠ٌجا،جا، * ويُّلر ؛ ص٩٧١ *ّحأ،ج؛، اعتر، التفسير ( ٤١
؛٧٧~ صآ"ب ، ١ جء و•ج٨، ؛ ٥٦~ صْه ، ج'آا وُّحلأ، صْه؛ ، ج٢١ ٠ و٠ح٦ 
،٢٢٤^، ^١١وصها"ا؛ صزو؛ وُحاّ،جماا، ؛ ^٨٢٢



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

مكونواجب به ازاحبانمإالقإلأ كون لا وما بالنظر، يممزإلأ لا تعالى الله 
واجبا(؛/النظر 

هناكبل فحب النظر طريق على يتوقف لا المختار الصاغ إبات أن وهويرى 
إلىالقصد هو الواجبات أول أن زعم من فول حْلآ أنت وهوبهذا ى، أتم طرق 
العالمر٢ليحدوثر العلم إلى الممضى الصحيح الفلر 

وأتهالفلر، المكلف على واجب أول إن يقولون الذين الأثاعرة يخالف كما 
بذلك.إلا الله معرفة لارزإلى 

Iيقول حسنا والحالوإيةأ٣،، الحروفية يكفر يره نففي أنه نجد التكفير وفي 
كفرتعالى فإنه قهلعا، نكفرهم فنحن والحروفية، الحلولية مذهب إلزام )وأما 

اعتقدواوهؤلاء عيسى، في الله كلمة حلول اعتقدوا أنهم بسبك، النصارى 
كتبالتي الأجسام جميع وفي القرآن، قرأ من جمع نة ألفي الله كلمة حلول 

التكفير،يوجب الواحا.ة الذات حق في بالحلول القول كان فإذا القرآن، فيها 
للقولموجبا والأجسام الأشخاص جميع حق في بالحلول القول يكون فلأن 

؛1لتكفيرأولى(>أ،.

تحارأْ،.لله الأضواء أثبت س كل كفر وكذا 

الأوجهوناقش والروافض والخوارج المعتزلة تكفير عن ياسر فد أنه نجد كما 

عخلوط.أ(، ا،ق/مآآ،)ج الأصول، دراية في العقول نهاية ( ١ ) 
أ(.؛ا،ب~ها،ق/ ، ١ )ج الخول، نهاية ينظر•' )٢( 
والجمائ.السنة أهل ممد )٣( 
•ج؟،جبا،ؤيفلرت ؛ ص٩٢، مج٨،ج٦١الفيراعير، )٤( 
اكيراعير،مجها،ج*م،ص؟*ا.)٥( 



G3
الء^بيرالتضسر في الصفات ١طت من الرازي موقف 

.١٢١١٢٥^الأثاعرة تكفير ذلك ومن بعضا، بعضهم بها كفر التي 

بأنهذلك وعلل بها الجاهل يكفر لا أنه رجح الله بصفات الجهل مسألة وش 
الصفا^إثبات قي حلاقهم بسبب الأشعرية أئمة من كثير تكفير منه يلزم 

الأثعرJة١من لكثير حلافا ناجون التقاJال أهل أن رجح كما 
الأناعره.شيوحه من كثيرا حالفح الرازي أن لنا يتضح وبهذا 

اللهمعرفة أو أوالقصد هواكلر ^لفح أول بأن القول أن وليعلم 
لتوحيدالمضمنتان كهالتان أوالشلثامل؛اهلل، 

الأمةملقح ؤإحماع والمنة الكتابح ذلك على دل ولقد بالعبودية، ؤإفراده الله 
والفطرة.

علىواحب ول ١ أن بيان في صريح نص المثهور ، ٤ جل بن معاذ فحديث 
إلىالخلق من أحدا يشع زوالنى.لم • محمية ابن يقول المهادنان، هو المكلف 

المهالتان،إليه دعاهم ما أول ل الصاع، إثبات مجرد إلى ولا ابتداء، النفلر 
بنلمعاذ صحته على المتفق الحديث، فى نال كما أصحابه، أمر وبدللثح 

ماأود يككى كتاتح،، أهل قوما يأتي ®إيك ت اليمن إلى بعثه لما ه جل 

نهاةالفول،)ج>،ذ،/«بمأ'،أ-'آا،أ'،ب(.)١( 
ب(.،  ٢٨٧ق/ا رج١ نفسه، المصدر )٢( 
أ(.، ٢٩٤ب- ، ٢٩٣ق/>جا، الممدرمه، )٣( 
نوشالصحابة، ئراء من والحرام، يالحالل الأمة هذْ اعلم جلل، صحابي حل بن معاذ )٤( 

نيوالاستيعاب (؛ ١٢٠ jxسعد،)لأبن ■' المرى الْلبقايث، ينغلرت عترة. سع سنة في 
لأبنالصحابة؛ معرية فى الغابة وأسد عبدالبر،)•ا/أ*ل(؛ لابن الأصحاب؛ معرية 

)ا،/ا،\آ(.حجر، لابن الصحابة: معرية م والإصابة )0الأ\ه الأثتر، 





QTT]
اككبيرالتفسير في الصثت آيات من الرازي موقف 

الإيمان:ثانيا: 

هوالإيمان أن على قاطبة كتبهم أجمعت جهمية مرجئة الإيمان قي الأناعرة 
رالإيمازر مسمى عن خارجة الأعمال وأن القلي، التصديق 

مسمىعن خارج عنده والعمل هوالتصديق، عنده والإيمان مرجئ، والرازي 
لترأف ألثنل«نم وكمزأ ءامنوأ أدمك •' تعالى قوله عند فهويقول الإيمان، 

غيرالأعمال أن على تدل لأية ا )هدْ [؛ ٢٥: ٥٨١١]آلأثهنره عمها ثن ممتيتما جستي 
وجبالصالح العمل عليه عطف ثم لإيمان ا ذكر لما لأنه لإيمان ا مى مفي ياحلة 

لزمالتكراروهوخلأفالأصل(لى.التغاير،

)اسدلت،: ١[  ٤٣-: ٠٨١١]إينقةم4 شخ أثث ي ت تعالى قوله عند ؤيقول 
لفعلاسم الإيمان اسم أن على إي»نقةمه لتحخ أممت ع0 ءؤوما • بقوله المعتزلة 

المرادأن نسلم لا والجواب: الصلاة. ههنا بالإيمان أراد تعالى فانه الطاعات 
إنهنال: تعالى فإنه والإقرار التصديق منه المراد بل الصلاة، ههنا الإيمان من 

ههناالإيمان من المراد أن سلمنا الصلاة. تللئ، بوجوب تصديقكم يضع لا 
اّمإطلاق فجاز وفوائد.ه نتائجه وأشرف الإيمان أعفلم الصلاة ولكن الصلاة 
الوجه(لم.هذا من الاستعارة سيل على الصلاة على الإيمان 

وهظكبحث،سحولظاهمةد/ّمالحوار، مّجالأشامةفىاسة: )١( 
الإرجاء-

.١٢٧٠٣هجا،جآ، التمرالكسر، )٢( 
،١ ج٨ ، ٢و•ج٩ ٤ ص؛ ؛ ٢ ج؛ ، ١ ^٢ : ؤينظر ؛ ١ ٠ ص٨ ،ج؛، مج؟ اشر، الضير )٣( 

^]iوجi\0ج٩X^ص^^ص٦٩ج^)^جJi٣X٧Xصi٢<جهص١'١؛Jج٣١
المتقدبؤأنكار ومحصل ؛  ١٢٨-  ١TU»_؛الدين،، أصول في المعالم ت وينظر 

.١٣٩-^٥٣١ ؛ ١٢٤-  ١٢٢٣؛ ٢٣٧٣والمأحرين، 





الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف م

٩ه[.]القرنان: أثامِه سنة ؤر يفعا رما إمحى ؤ"طق؛لثمرت • تعار كقوله له، لزومه 
الظلألحق ثلمثوأ ت نعار كقوله لزوم بينهما يكون أن • ويليه ~ ٢ 

[.٤٢]القرة: ألمره ودكئرأ 

اه؛كزتيعق ؤكؤ0ؤأ كقوله: عاليه الشيء بعض عطف ت والثالث " ٣ 
[.٢٣٨]القرة: ا'ؤنءقه زألكثلوت 

كقولهالمفتى لاختلاف الشيء على الشيء بعض عطف والرابع! " ٤ 
لمجوٌ . يهيئ قدر وأرى ه موئ حق اوآرى ؛٣< رق أنث ؤ"-ج تعار• 

ا-،[لا،.>: ٠٥١]®4 أته 
المحكم،قي عاليه والمعملوف المعطوف اشتراك الأنواع هذْ في ؤيلاحفل 

علاقةعلى يدل الإيمان على العمل عطف و5ن.لك بينهما عائقة ووجود 

الإيمان.من الأعمال حروج عر يدل ولا بينهما، 
رالصالح والعمل الإيمان بين فرق الله إن قولهم )وأما •' تيمية ابن يقول 
فيهورسوله الله ألحل أطلق إذا الإيمان أن بينا وقد صحيح، فهذا مواصع، 
هوالإيمان أصل لأن وذلك الأعمال،... يه يقرن وقد بها، المامور الأعمال 

القلب،إيمان وجود يتمور لا ، لوللث، لازمة الطاهرة والأعمال ، القلب، في ما 
الظاهرةالأعمِال نقصت، متى بل الجوارح، أعمال جمع عدم مع الواجب، 

واللازمللمالزوم متناولا الإيمان قمار ب،، القالفي الدى الإيمان لنقص كان 
أنهأري.ال. فان الأعمال، عاليه عهلفتؤ وحيشج الملبؤ فى ما أمحله كان ؤإن 

المالحة(لآ،.الأعمال من معه بد لا بل ، القلب، بإيمان يكتفي لا 

!٤٢لأينبم،صخما-الأسان: ينظر: )١( 
٠١٥٨—١ صم١٥ شه، المدر )٢( 



١١١مهق1ف  الكاسالتفسس ف, الصفات ان أي/ ص I ة  ١١

!هماقولان العطف هذا في للناس أن تيمية ابن ذكر وقد 

الخاصباسمه ذكر ثم أولا،  aJlpالمعهلوف في دخل المعطوف أن ; ا؛ثول 
عهلفما كل في هدا ت وقالوا لأول، ا في يدخل لم أنه يقلن لئاد له، تخصيصا 

والقثلموةألثثاو؛ت عق و.حففلؤأ تعالىت قوله ومناله عام، على خاص فيه 
٢٣٨.]

هوماالإيمان أصل فان الإيمان، ص ليست الأصل في الأعمال أن I الثاني 
اللازمانتفاء لأن متقيا، إيمانه كان يفعلها لم فهن له، لازمة هي ولكن القلب، في 

إذاالإيمان اسم في داخلة الثمايع بعرف صارت لكن الملزوم، انتفاء يقتضي 

إيتنةةمه<لنميع أقه َكلدا و،  '•تعالى قوله في الإيمان من المراد أن كما 
.التمير هدا على رون المقأجمع ولقد المقدس، بت لاوقرة:م؛ا[المالآةإلى 

تا؛ذسماء ثالئا: 

سمميةلأن ه، نفبه ممى بما إلا لله ١ يم فالا توقمفية، الرازي عند الله أسماء 
اللهعلى وقول معه، أدب وسوء حقه، في عدوان ه نفبه م يلم بما الرب 

الحرماأعفلم س فيكون علم، باد 
علىدالة ألفامحل هي الأسماء أن أي حامدة، ليت عنده الله أسماء أن كما 
فيللحن معش ولا ومفهوماتها، معانيها، بحن تحن إنما فهي معان، 

.١٦•— ١  ٥٨ص .رمه، الممال)١( 

•اليان وجاْع ؛ ٣ ١ ص لإيمان، ا س الحلا٥ ياب لإيمان، ا محاب البخاري، صحيح ينظر; )٢( 
(.YAA)\</البر، عبد لأبن والمهيد: )آ/ها(؛ جرير، لأبن 

•٧.صا،أ- ، جء،١ ^٧، اوكيير، يظر: )٣( 



Q
الكبيرالتفسير قى الصفات أيان من الرازي موقف 

الجلالونعوت الكمال صفات بذكر إلا تعالى الله حق 

وهوIألا ه نفيطوح موال هنا أن إلا 

فيصفات منها وتشتق معان، على تدل الله أسماء أن قاعدة الرازي طق هل 
الحسنى؟الأسماء جمع 
يماالقاعدة هده الرازي وجه فقد الصمات على الحسنى الأسماء دلالة عن أما 

الأمدلالا نفى يؤولها صفة على يالا الأم كان 
لف.اللمذهب موافقا كان ؤإن ينفه، الذي المعنى هذا على 

عنفنفاها والتجسيم التنبيه على تدل حقيقتها فى الرازي عند الأسماء فيعفى 
فىأحدوالحمد ،، والورل،، لالعلي في كما وذلك تأولها، ثم ومن تعالى، الله 

والمتكبرس،والكبير والواّعرا■،، والسللْ،، ذكرهال؛،، التي الأقوال 
والغليمل

(٧)

•جخ،جها،برالكسر، التفينفلرت )١( 
الخلو.صفة يرا-؛ع؛ )٢( 
وأساسصّا؟آ، ومح'اا،جمآأ، ءس'ا'آا؛ محا،جا، الكبير، ير النفينفلر؛ )٣( 

.١٢٢- وصا،اا صا،ا،، الممدص، 

بفر)٤( 

بفر)٠( 

يغر)٦( 

بفر:)٧( 

،^٢٩.

؛'سرإ١ ، صاُ ومححأ،جما، ، ٢٨٣ص؛؛ا؛ محا،جا، الضميرالكبير، ينظر؛ )٨( 
ومحأا،جتماأ،صم؛ا.

.١٨٣-ص١٨١ ، ،ج٢٣.ح٦١الضرالكبتر، 
ءس؛أا.وعجآ'ا،جام، _*A، عجا،جأ، التفيرالكسر، 

١١٣٩ص، ج! وعج٣، ، ص٢٢ج؛، مح؟، الكسر، التمسر 
،جْ و٠ج٣، ؛ ١  ٠٤— وصم١ْ ؛ ١  ٤٥— ١ ص٣٤ ، ج١ ، عج١ الكير، التفسير 



الء^بيرالتفسير فى ت المطآيات من الرازي موقف 
لتهتآ

فيكما وذلك تعالى، الله حق في المجاز على حملها ما الأمماء من وهناك 
والسلم.والثاكرل٢ا، ، ٢١٣١
آخر،حاب في وحالف حانب في لف الفيها وافق ما الأمماء من وهناك 

والجارص.واسماك^، والقر;بلآ،، والقهارلْا، ١^٤؛، كافي وذلك 
(٩)كالرب'وذلك معناها إيضاح في بالفلامنة اثر ما الأسماء من وهناك 

١)والغاطر

كالقدوسفقط اللب على عنده تدل ما الأسماء من وهناك 
واسمرأا،،وايمص<.

(١١)

يطر
يتغلر

،نظ

ت

.Y0U.،_جآ"ا، ، ^٣١ الضرالكير، 
._AYومجها،ج•'؟، ؛ ١٦٢— ص١٦١ مجآ،ج؛، الضرالكير، 
.٢١ص. ، ^^٥٢و.ع'اا، ، ص٣٣١ ،  ١Yج'^٧، الضيرالكير، 
.و٠ج٩ ؛ و"جمااج"اا، ؛  ١٢١(- ص٦Y١ ،ج١، ^١ الضيرالمجير، 

جتماا،صس
يطر

ينغلر
يتفلر

.٢٢٥-  YY»_؛، ج٦٢، ^٣١ ؛ ١ صزا٤ .جا،،جخا، الضيرالكير، 
.١٢ص'٢'، ومج(١،؛ _'YA ج؟، ، ^١ المجتر، الضير 
.،ج٣٢^٢١؛ ١Yn>_، وُجأ،ج١١ صس؛ مجأ،جأ، المجير، الضير 

يطر
ينظر

ينفلر

وأظ

نآ
ينفلر
ينفلر

.٢٩٤- ص٣٩٢ومجها،لأأ، ؛ ص٧٥١-جأا،جإ؟، الكر، التمر 
•Jص٦٦٦ ؛ ٢٥١وصراصآ'آآ، ٌجااجا، الكير، التفسير 
.٢١٨—  ٢١٧، ج٨١ ، وٌجاٌ ؛ صآُّاا ا ج١ ، ^١ المجير، التفسير 
،٣ ٠ ج ، ١ ٥ ومج أ ٦ صآُ ، ١ ٥ ج ا وُجم ؛ ١ ص٨٣ ، ١ ج ، ١ ٌح المجتر، التفسير 

•ص؟أ وعحأ،جما، ص؟ما؛ مح'آ،جا'، النميرالمجير، 
.٢٩٣ومجها،جهآ، صآ"اُ؛ ٌجم،جْا، المجير، التفسير 



Q
اكييبرالتفساور في الصفات من الرازي موقف 

الأسماءبعض معاني إيضاح في الإجمال وجه على المالح السلف ووافق 
لوالكفيل والرقيب، ،، لوالحفيظ ،، المتن في كما وذلك الحسنى 

ويالفلامفةبالمعزلة، وتأثر الأسماء، في الجملة في لف الوافق فالرازي 
الأحر.بعضها في 

والثور:القضاء رابئا: 

والقدؤيةالجبرية بين يوفقوا أن يحاولون فهم بالجير، يصرحون لا الأصاعرة 
لقدرةتأثير أي تنفى لأنها حالمة جبرية مآلها في وهي الكب بنظرية فجاءوا 

العبدر،،.

الإنسانؤيقول: بالجبر، يمرح وأط الأثاعرة، حالف الرازي أن إلا 
المعويةمن المالة هذه فى ما يقدر وهو ، مختار صورة فى مفهلر 

والنموضرا'،لأ

فيلهم العذر يلتص وأحيانا ، القدري مذهبهم وينتقل. المعتزلة ؤيهاجم 

.YYU>_مح؛ا،جخأا، المميراعير، يفلر: )١( 
ص؛ْ'آ•ومجّآا،جْآ، ا ١ ص؛ ، ٌج٩اج٨١الكبير، التفتر ينظر' ، ٢١
٠,١ _A ٌجا،جآ، التفسيراعتر، ينظر• ، ٣١
ص•؛.د/ممرالحوالي، ت الخيدة ار مر ءجالأثاعرة ، ٤١

،_Ao وج؟، ؛ ص٩٦، ١ ج ، ١ ومج ؛ ١٣١صىمجأ،جما، التفسيرالكبير، ينظرت )٥( 
،٢ ١ ج ، ١ ١ ومج ، ١٤٧وص ؛  ٦٣ص ، ١ ٥ ج ، A ومج ، ١  ٩٨ص ، ١ ٣ ج ، ٧ ومج 
ومجآا،ج؛آ،، ١١ص٩ 

.^٠١٦مجا،جآ، التفسيرالكبير، ينظر• ، ٦١
ا،وج٧،ج٣١،ص٦٥،وح٦،ج١٧٤١١ير١لكبير،ج١،ج٢،ص( ٧١

٨٨٦



٢١الكسر التفسر في الصمات آيات من الرازي موقف 

مدهبعرخى مفضلا المحايد موقف يقف أحرى مواصع وفي ، مواصع 
•رأيا يثدي أن دون المعترلة 

العبدأن يرى وهو ، المعتزلة أوجه ؤيقوي الأثاعرة، قول يضعف وتارة 
تفهلأفعال حالق ولا موحد عير 

قيدور أي والفطرة للعقل يكون أن الأثاعرة يتكر وقبحها الأفعال حن وفي 
وحده^؛^٤ ذلك مرد I ؤيقولون والقبح، بالحن الأثياء عر الحكم 

الحق...أهل )مذهب فيقول الأثماعرة، يوافق فتارة اصطرب، قد فالرازي 
هبومل. قبيحا. مي يعنه النهي ورد ؤإذا حنا، مي يبالفعل الإذن ورد إذا 

فيها(ثابة لصفات وقبحها الأفعال حن أن الضالة الفرق من الجمهور 

تام أقثالث إلى والقبح الحز عليه يقع ما يقم وتارة 
عقليين.والقبح الحسن أي منافرا. أو للهلبع مادئما الثيء كون — ١ 
أينا.عقليان وهما نقمي صّفة أو كمال صفة الثيء كون ~ ٢ 

الثميعإلى مرده والقبح والحز والدم الم-لوح ~ ٣ 

اشرامر،محي،جما،صا•؟.)١( 
.٨٩- ص٧٨ ج؛، •ِحأ، المحر، الشتر )٢( 
ص"اآا-، ٢ ج" ، ١ ٠ مح التمراعحِ، )٣( 
عجخ،جها،صاآ.الكبير، التمر )٤( 
٠٤ص• د/ّمرالحوالي، اتلاكه.هت اعرةفىممهحالأث.)٥( 
مخطوْل.ب(، ، ٣٣)ق/الإثارة،)٦( 

._Y'Yوالسل، )ا/ا-إم(؛ الأربمين، يفلر: )٧( 



الثبميرالتفسير في الممات أبات من الرازي 4وفف 

معاييرتحت تدخل لا الله فأفعال الماد، وأفعال الله أفعال ين يفرق وثالثة 
والحاكموالقبح بالحن عليها فيحكم العباد أقعال أما التحسينواكيح، 

وتقبيحهاالأفعال بتحمن يتعلق فيما المعتزلة يوافق أنه صرح وقد هوالُفل، 
رعايةبوجوب والقاطين المشائين؛ الفلاسفة مذهب إلا عنده ليس ؛-)الرازي 

وكانوالحكم، والعلل الأمثاب نفاة الجبرية مذب أو الأصلح، أو الصلاح 
وتارةالمتكلمين، مذم، يرجح فتارة الثلاثة، المذاهب، هذه بين متردد الحق 

وتارةالفنارة، في ؤ ؤيقفالطائفتين بين الحرب يلقي وتارة المشائين، مذهب، 
الطائفتين(لى.بين يتردد 

فهيوالسنة الكتاب لأدلة الصريحة مخالفتها إلى بالإصافة الجبرية فاراء 
بينبحسه يفرق الإنسان لأن ذللئج الإنسانية، والفطرة للحس أيصا مخالفة 
مثلإرادته بدون تتم التمح، الأفعال وبين واختياره، بإرادته تكون التي الأفعال 

وغيرها.القاو_، وحركة المرتعش يد حركة 

ظاهروهوفول عقل، ذي 3كل البطلان واضحة الفرقة هذه آراء كانت، ولذللثإ 
الفساد.

تعالى،بالله تقوم لا الخلوقامتح من كغيرها تعالى لله مخلوقة الخباد وأفعال 
الكذبت يقال فإنه الشبهة )تزول ويخلك المخلوق، نقص هو الخالق وليس 

يفعلهاكما له، فعلا كانت، مجن بها يتصف القبائح من ذللث، ونحو والظالم، 

الدين،أمول في والمُالم (؛ ٢١١ص«اأ- )مجا،ج"ا، العالية، انملأله، يفر: )١( 

.ص٨٧١القيم، لأبن الهجرتض: >ض )٢( 





الهكبيرالتفسير في الصفات ايات من الرازي موقف وح

العبديوتاها ولا تعالى، الله من واصعلفاء واختيار تقفل النبوة أن وهويرى 
عليهالخشمخافيا وهزا 

وباليلالةوأفعاله، وصفاته النبي وأحوال ويالفتر يالمحجزة تثبت عنده والنبوة 
الأآ،.لالرّاووس 

بهإرالإئرار؛نأوةأحدمنالأنبياء.بي
لأنبياءا عصمه بوجوب يقول؛ وهو ، المعجر إلا 

هذاالخوارق، هي التي بالمعجزات البوة دلائل والأثاعرة الرازي حمر إن 
أماالمي، صدق على دلالتها كيفية في اختلفوا ؤإن المعتزلة، لرأى موافقة فيه 

منهاكثيرة الأنبياء نبوة ثوت يدلائل أن فهو والجماعة السنة أهل مدهب 
المعجزات

؛١ ٠ وًسه صروه؛ و»ج؛،جم، هسهخ؛ ، عجه،جخا المميرالكسر، ينظر■ )١( 
جإا،صْمآ.

ومح؛ا،جخآ،ءس'أا؛ ومحآ،جم\ا، ءساخ؛ ، ج؟ ، ح0 اعير الضير ينظرن )٢( 
فيالعقدية الرازي آراء أقرئ بحث وهناك (. ٨٩)آ/ الدين، أصول ني والأربعين لأ ألص 

النبوةفي العقدية الرازي الدين نخر آراء عنوانه؛ والنقد، والدراسة بالبحث، النبوة 
لنيلمقدم بحثح ، الوادي أحلام \ا ت لف المان.هب صوء على ونقد دراصة والرمحالة 

مكةللبنات، التربية كلية الإسلامية، الدراسات قم العقياد.ة، في الماجستير درحة 
المكرمة.

ؤينظر؛؛ ١ ٠ — ٤ ص ، الأنبياء وعصمة ؛ ب( ، ٢  ٩٣— أ ، ٢٩٠•،/١، )ج ، العقول، نهاية )٣( 
بعدها،وما ص٤٦ العبداللطفه، أحمد د/ الكتاب; وأهل لمين المبين الأنياء عصمة 
القرؤ،.أم جامعة الدين، وأصول، الاJءوة كلية العقيدة، في الماجستير درجة لنيل مقدم ؛حث، 

ت(.، ٢٩٣- أ ، ٢٩٠ق،/ ، ^١ العقول،، نهاية )٤( 
(.٤٠)ه/تيمية، لأبن العقل؛ تعارض درء ت ينفلر )٥( 



٨الكبير التفسر قي اكمات أبات من الرازي موقف 

اللهوأن الني، صدق على تدل المعجزة جعلوا والأشاعرة الرازي أن كما 
صدقإثبات عن الرب تعجيز إلى ذلك يفضي لتلا كاذب يد على يفلهرها لا 

يفعللأنه كاذب يد على يفلهرها لا الله أن والحق منهم. تناقض وهذا أنبيائه 
ذلك.عن منزه ولأنه لحكمة 

فعلواكما ومتناقض باطل قفوله قبح كل الله على جوز من أما 

لمعنىربهم عن يلغونه فيما معصومون عليهم وسالمه ري صلوات والأنبياء 
منفحش وما الكبائر من معصومون أنهم كما تعالى، الله على يكذبون لا أنهم 

يقرونولا عنها، يتوبون وهم عنها، معصومين غير فإنهم الصغائر أما الذنوب، 
عليهمالله وسداركها عليها 

:المعاد حامشا: 

فيهالتلهي سدد لأن بالعيان، الأثاعرة عند يعرف الأحر واليوم المعاد 
بهيرد لولم لكن بامتحالته العقل يحكم لا ما عندهم والمعاد ، وحدْ النقل هو 

متفرداإدراكه العقل يسني لم الوحي 

أنهعلك، الراهن وأمام معا، والروحاني الجماني بالمعاد الرازي أقر وند 

المحثحإوالجواب ؛ ١٤٩~ ١ وصزغ؛ لأه؛ ~ صاْ لأ;نت؛مٍة، اكرات: ينظرن را( 
(.٠٣-و)آ/أ0 (؛ ٩٠العارض، ودر، (؛ ٢٦١- ٢٥٩٢٤)

ومنهاجو)أ/؟ا"ا(؛ (؛ ٢٩٥-  ٢٩٠)ا/لابزتيمية، اك^وى: مجموع ينظر: )٢( 
المصطفى،حقوق يتعريم، والثما )أ/مأم(؛ الرسائل، وحاسمر (؛ ١٣٠)ا/ الة، 

أحمدد/  '•الكتاب وأهل الملمين ين الأنبياء وعحمة {؟ xyAfy)ماض،للفامحي 
.١٠٤صم«ا-الخدالسف،، 

. ٤٥- ٤ ص؛ الحوالي، مفر / د الخمل.ة: في الأتايرة منهج )٣( 



s
الكبيرارتمسير ش ارم،قات أيان ص الرازي موقف 

كفرهو الجماني المعاد ني الشك مجرد أن ونرر ، شرعا وواغ عقلا، جائز 
الفلاسفة.على منه رد وهل.ا ، الإسلام ملة عن وحروج 

ذلككيفية نمور فى والفلاسفة والمتكلمين الأماعره سائر حالف أنه إلا 
الدنيا،الحياة في كان الني الون هولعين إنما المعاد أن يرى حيث المعاد، 

بتجمعيكون المعاد وذلك ، وأفلْ الموت، حربه لم 
حرابهبعد وتأليفه تركيبه، ؤإعادة يعينه، المدن ش لأصاليةاشكانم، ا ^زاء 

واكمزقأ٢،.بالتفرق 

إعادةباستحالة القول ْع يتنافى لا الرازي اختارها الش الصورة بهدم والمعاد 
ومتحيالة.ممتنعة، عنده المعدوم إعادة لأن المعدوم، 
سواءالمعدوم إعادة بجواز ! قالواالدين الأماعرة بعض الرازي نقد ولهدا 

تعالىالله يعدم بأن وذلك، كان ما عين هو المعاد البدن أن إلى ذهب، من منهم 
باعيانهايعيدها ثم الذوات 

عينهلا ءد.م، الذي الجد مثل هو المعاد ، الجسالأن إلى ذهبا من أو 

القاتلينالمعتزلة جمهور ومع سينا، كابن الفلاسفة مع الرازي يتفق وبهذا 

اكيرامر،محالجاآ،ص1أ\.طر:)١( 
—١ ١ ص؟ الدين، أصول ومعالم ؛ ١(  oKj، ٥٥ا0؛وإه— — ٥٠الأربعن،)Y/ينظر! )٢( 

؛٢٢٠- صا،اأ وءحآلا،جإآ، ؛ YYUُجاا،جآأ، والضراي، ، ١١٨
صءومجآ'ا،جاّأ، ؛ ٢١٨— ص٧١Yومجها،ج*"ا، صاُإ؛ ومحّاا،جهأ، 
وص^-٧٣■

(.؛وY٥الأر|عين،)Y/٩٣يطلر: )٣( 
والماحرين،المتقدمين أغكار ومحمل (؛ ٠٢)Y/ الدين، أصول ني الأربعين يطلر؛ )٤( 

^_<Xtr-T



او3شدرالتصسر فى الصمات آبات ْس الرازي موقف 

المعدومإعادة بجوار القائلين عرة الأنا جههور مع ويختلف المعدوم، يشيئية 
المعدوم.إعادة يامتناع قائل فالرازي 

المعدومإعادة بجواز ت يقول كتبه بعض في نجده أتنا إلا 
البراهينأقام وقد لاوال.ن، وطارقتها الوت، يعد وبقائها الفى حلود قرر كما 
مخالوقانل٣،.والنار الجنة ان يقول وهو ؛ على والعقلية القلية 

أدلةأن إذ والعقل، بالسمع ثات المعاد بأن والجماعة السنة أهل قرر لقد 
اللهذكر حيث واحد، آن في ونقلية عقلية، أدلة المعاد على الكريم القرآن 
أنعلى أحد يقدر لا ما وبراهينه المعاد دلائل من الحكيم الذكر في تعالى 

الحججأصناف من فيه وذكر الأمثال، وصرب الأيات، وصنف بمثله، يأتي 
الخلق.كافة به ينضر ما 

نبهتهموأطل المن،، منكري على الحكيم الدكر في تعالى الله رد وقد 
كافركل والقلية المقلية بالبراهين وأفحم وحاحد، ملحد كنر حجة ودحض 
منهيأتي؛قريت، أن أحد يقدر ولا مريدعليه، لا بيانا البعث عقيدة وبين معاند، 

الدين،أصول ومعالم وأأُا؛  sXXh_والمتأحرون، المممل.ص أفكار محمل ينظر؛ )١( 

أصولومعالم وا1(؛ ؛ و٨٥ ؛ ٥٣—  ٥٢)Y/ الدين، أصول في الأربعن ينظر؛  ٢٢)
د/منيم،انمبي،الأثاعرة: ّ ءقائالفي الامحزالى الفكر أنر إلى ؤينظر صخا)ّ 

)أ/«مم)(وئمدف.

حأا،جأأ،مبىهه.الضرالخير، )٣( 
الاصقهانية،العقيدة وشرح ؛ ٢٣٥—  ٢٦تيمية،))/لابن العمل تعارض درء بتغلر؛ ٢ ر٤ 

UY_ ؛٢٩٨٧)م/القيم، لابن المرسلة: والصواعق ؛ ٥٨-صا-ه والمرات،، )؛
٦.~ صْ والفوائد، 



اككبيراوتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

فقط.بالع ثابت المعاد أن من والتكلين الرازي قول يهللان يعلم وبهذا 
الماد،أجاد يعيد سبحانه الله أن هى والجماعة المنة أهل عند المعاد وصفة 

انقلبتالتي الأجزاء تلك من فيبيدها غيرها، إلى الأبدان استحالت بعدما 
الدنياالحياة في عليه كانت ما إلى إليها واستحالت، 

الدنياللحياة ملائمة فهي ، وفناء ف_اد حلقة تعالى الله جعلها الأولى والنشأة 
اللهحعلها )البعث( الثانية الشاة بينما والفساد، للكون القابلة وطسعتها الفانية 

؛والبقاء١ للخالود، ملأثمة فهي بانية، حلقة 
الرازي'تصوف سادتا؛ 

والفلقةالعلم وأن التجرد؛الرياصة على يقوم في فلتصوف الرازي ، تصوف
المباشرة.الكشوفات إلى يقودان 

:منهاذكر الفلاسفة فيه وافق الذي النفي بقاء في مذهبه على دلل حينما فهو 
الأنوارلها وتلوح عظيمة كمالات للنفس يحصل المديدة الرياصات عند )أن 

رالمغيبات( له وتتكثف، 

فيالبينان لوامع كتابه بالتصوف تتعلق كثيرة أمورا فيها ذكر الش كمه أبرز وْن 
والذي~ مؤلفاته عند ذلك بينا وأن بق يكما ~ والصفات الحسنى الله أسماء نرح 

لابزبب،مج٠وعاكاوى: بفم: )١( 
الأناعرة:عقاند فى الامتزار الفم أم ؤيفلر: (؛ ٢٥٥)٢(

(.وُابم١٤٢٦/٤JUاكى،)د/سف،

صراآا؛، ج١ ، ^١ التفسيرالمجير، ؤينظرت ؛ ١  ١٣~ ١  ١٦ص الدين، أصول، معالم  ٢٣)
ومحا"،جأ\،صخ*آا.



الكسرالتفسير ء هر الصلات آيات مي*ا اذى الر 4وفف 

الحوهمةحال ذكر ثم ومعناه الامم ذكر في وذلك الصوفية طريقة على فيه مار 
مقاماتأعظم وأنه الدعاء يكر ولما عندهم، ودلالته الأمم هدا مع والشيوخ 
مشغولاحاطرْ يبقى دام ما الداعي )لأن ؛ منهابأدلة ذلك على دلل العبودية 

وصارالكل عن فني فإذا الله لوجه حالما دعاؤء يكون لا فإنه الله بغير 
؛ومامحلة(١ الحق وبتن بينه يبقى أن امتغ حد الأ معرفة في مستغرقا 
أربابعند عفليمة هيبة له أن وذكر )هو( ير نففى القول أطال ولقد 

،.الuكاشفات١٣

مثيللا المريد أن وأوصح ، درحات إلى تعالى الله إلى لكتن ا٧ ثم كما 
يهديهبشيخ اقتدى إذا إلا والهداية المكاشفات مقامات إلى الوصول إلى له 

عوالقناء١ ،، ر الجدب الصوفية طرق من أن وذكر ، السبيل مواء إلى 
ْالكثفّ.

والقشري.الغزالي طريقة على الكتاب هدا في محار لقد )١( 
ص٥٨٠البينان، لوامع )٢( 

.١٠٧—صا*ا واواءعالسات، ٌحا،جا، التستراعير، ينظر*  ٢٣)
-محالإuرات، رم: ؛ ص٣٧١١، 

٢١٢٠.

٠ص، ١ جء ، ؛ص٤٨١، ج١ ، مج١ المجير، ١لتفستر ر٠آ  ،١  ١٠٦•
ومجها،جه'آا؛ ص٦٥١مج'آ،ج؛، الممسراعير، ينظر•  ٢٦)
الضرالكير،*جا،جا،ص'اما؛وص١*١،وصلا'١،وصلا■؟١،دٌحكجْ' ٢٧)

•صرم'١ ، ١ جْ ، ^٨ ؛ ص٩٩ 
.١٤٧١٠٠٣٥، ج١ ، مج١ المجير، التمر  ٢٨)



Q
الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

؛— الخفر قي الصوفية اعتقاد ومعلوم — والخفر موسى.؛ عن وهويقول 
ليعلمالعالم هذا إلى الله بحثه الشريعة علم في مرتبته كملت لما موسى.؛ إن )ثم 

علىالمبنية الشريعة علوم من الاسمان ينتقل أن في الدرجة كمال أن ٤§؛؛؛ موسى 
حقائقعلى والتْللع البواهلن على الإشراف على المبنية الباحلن علوم إلى الفلواهر 

الأءور(را/

نورأن لأجل لأدم بالسجود أمروا الملائكة )أن النبي.I عن ويقول 
آدم(لجبهة في س محمد 

ذكرناوأن سبق كما - القدر في بالجبر التصريح في الصوفية مع الرازي ؤيلتمي 
والرازيالربوبية، توحيد في لاستغراقهم القدر في بالجبر تقول الصوفية ذ إ~ 

عنالبحث في همة له يكون لا العارف )إن ت يقول ذجدْ حيث هذا في يوافقهم 
القدر(في الله بر لعلمه المنكر مشاهدة عند يغضب ولا الخلق، أحوال 

سرحعلى المشتملة الأبيات بخلاف اثار©، له لأيات ا ّماع أن يرى وهو 
يظهرالناس من كثيرا إن يقول الذي الغزالي على رد وقد والهجر، الوصل 

.٢٤والهجرأالوصل على المشتملة الأبيات سماع عند الوجد عليه 
يرهنفعند الصوفية عند المعروف الإثاري ير التفإلى عمد كما 

ه ٠١ألجمسئ أول آم ذص ؤ ءل 

. ١٦،ص• التمرالكير، )١( 

التم-يراعير،حم،جآ،ص'هآ.)٢( 
(.١٢٣)'ا/شرحالإشارات،)٣( 
.YUY»_مجما،جأأ، الشترالكمر، ننلر: )٤( 
،١ ج ، ١ مج التميرالكيير، )٥( 



ال3ىدرالتفسير في الصلات آيات من الرازي محوفف 

ألم\طنص.وعياء  y،_Lعلماء إلى العلماء وقم 
بهوالعناية الربويية توحيد بتقرير والمتكلين الرازي اهتمام حل كان ولما 
الغلوذلك آثار من كان الشرك، من يفاده ما وبيان الإلهية، توحيد عن وعقلوا 

عنديوجد ولا بينهم، منتر وصوره أنواعه تى يفالشرك الربوبية، توحيد في 
؛الإلهية١ لتوحيد تحقيق هزلاع 

رحوعه:

برجوعهوأمتي أذكر أن الرازي عقيدة من لشي،ء عرصي نهاية في علي لزاما أرى 
للرحل.الإنصاف باب من هذا فان الصالح. لف المذهب إلى 

صمنلكن أحيانا إليه يشير فهو لف، المذب عن يعيدا الرازي يكن فلم 
مشوها١٣؛يأتي ما كثيرا له عرمحه أن حفل والملأ والفلفية الكلامية مناقشته 
التنزيهبين الجمع حبنا من القرآن طريقه بأن صرح حياته آحر في كان ولما 

هيوالجادلأيت، النزاع إلى اللجوء دون الله محي، الكل أن والقول والإثيات؛، 
العالية.والهلاو_، الكبير التمير قي هذا تجد لا-يه، والأقرب الأصلح 

الهنحط^ؤآهاJدا ت تعالى قوله ير نفعند يقول نجده الكبير ير التغففي، 
المتقيمالصراؤل هو الاعتقادات؛ في الحق )المنهج I ٦[ ]الفاتحة: ألمعين^ 

ونفيالتعطيل في، وقع فقد التنزيه، في توغل من أن ت وجوم من وبيانه 

الدينفخر •' وهي الر.ارى بتصرف اهتمت دراسة وهناك صزمآ؛ ، ج٢ ، ١ مج ، الكبير التفسير ( ١ ) 
الجزار.أحمد د/ ت والتصوف الرازي 

.١٨٧-١٨٦اكومرية:لأينسة، طر: )٢( 

.١٨٣^؛مجا،جا، التفسيرالكبير، ينظر: )٣( 



وء
الكبيرالتفسير ش الصمات آيات من الرازي موقف 

والمكان،الجمية واثبات التشيه ني وع فمد الإثبات في توغل وْن الصفات، 
التشبيهمن الخالي الإقرار المستقيم والصراحل معوجان، محلريقان فهما 

واكطل(را/

)...قال! ثم القرآن طريق رجح الله وجود أدلة ذكر لما العالية المطالب وفي 
الحكماءذكرها الش الدلائل أن وهي الني، عغليمة بخاتمة الفصول هذه ونختم 

عنديالقرآن نى الذكورة الطريقة هذه أن إلا قوية، كاملة كانت ؤإن والتكلمون 
منفيها ما بب ولحقيقة الدلائل تلك لأن وذلك والصواب، الحق إلى أقرب أنها 

القرآنفي الوارد الطريق وأما المزالان، وكثرت الشبهات أبواب انفتحت الدقة 
بابفتح عن والاحتراز التعمق، من المخ وهو واحد، طريق إلى رام فحاصله 

الأعلىالعالم دلائل من الامتكثار عر والمقل الفهم وحض القيلوالقال، 
ذكرته(ما الحق أن علم تجربتي مثل جرب ومن التعصب ترك ومن والأمفل، 

فيوالتعمق الضائق هذه فى التوغل بعد أنى )واعلم I قال اللذات ام أموفي 
البابهذا فى والأصلح الأصوب رأين، الحقائق، هذه أسرار عن الأستكشافات 

مأجا ام بأموالاستدلال التعمق ترك وهو الكريم والفرقان الخنليم القرآن طريق 
منالتعظيم فى المبالغة يم المالين رب وحول على والأرصين الوات 

نأنثرت تعالى قوله التنزيه في فأقرأ التفاصيل. في حوض غير 
[،١١تالش-ورىت َؤئيمح؛" ُؤفيرا ت تعالى وقوله ، [ ١٠٨: آلمفِاءه 

'•قوله الإثبات في وأقرأ ١[. ]الإخلأصت ه أحد آثم هو ^٥١٠ •' تعالى وقوله 
ْ[• ]المحل: مذهتِه< نن رليآ ءؤ،ثامث وقوله ، ٠[ ]طه؛ ؛،^ ٣١ادئي عل 

.١٢٢صىمجةا،جماأ، ت ؤينفلر ؛ ١  ٨٣ص الكبير، التفسير ينظر• )١( 
(.١٣٧)محا،جا، العاية، الطالب )٢( 





Q
الذ^بيراكضسر فى آيات من الرازي محوقف 

الثامنالمطالب 

العالميةمط\توه 

فقيه،أصولي، طبيب، فيلسوف، متكلم، ارازي أن لما اتضح بيانه سق مما 
بلاغى.أديب، لغوي، مفر، مجتهد، 

لا،باالماس بين طيما وندرا عاب عانة 

نطرإلى يمل فلا واستمر، رحل أينما اهتمام محيل فهو والأمراء، الملوك 
العالماءرحال، إليه تشد مقصدا صار الذي ه مجللحمور الخلق وتزاحم إلا 

النهايةعند0 يجد منهم كل فكان والفنون، العلوم في مقاصدهم اختلاف على 
منهيرومه فيما 

منافح،عنه ومداغ قادح، وناقد مادح، مؤيد بين ما فيه إلأأنالآراءسايسنا 
حارح.له وناقد 

إرالرجرع في الحق إر صرْ آخر في انتهى قد أنه ذكرنا وأن سخا وهوكما 
مؤلفاتهفي المثكلة بقيت ولكن الجملة، حيث من الصالح السلف مذهب 

لذلكالأمور، بهذه المهتمون وتلقمها انتشرت التي والفلمفية الكلامية 
مؤلفاته!وفى فيه المامحي امحوال، احتامّتا 

كيلا؛لأحاب،تقال،كاسيةاتكبرىكاللهاسح 
بالثاّعوالاجتماع العلوم، تعليق في الوامحع ذوالباع المتكلمين، )إمام عته؛ 

خلكان،لأبن وفاتالأءياj: (؛ Yt/Y)أصسعة، لابنأبي ءيونالأن-اء: بمثلر: )١( 
(.٢٠١)إ/



الهشيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 
=^^==========د[

هاللبحر ليس بحر الرفاق، على قدرا والارتفاع والمفهوم، المتطوق حقائق من 
النواهر،من ماله مثل ماء للوأين الماء على سما وحبر الجواهر، من ءندْ 

انتقلتالأزاهر، من لديه ما تحاكى أن ها نفالرياض تستقل علم وروصة 
إلىسنته من لأثعري ا أوى سعار له ، الإسلامية... الملة عقود العفليم بقدره 

عتيد(رقيب لديه إلا قول من يلففل. ما أنه علما المعتزلى واعتزل مديد، ركن 

فريدتحد...، ولا شحصى لا وقفانله س، أن من أكثر )مناقبه محه; قيل كما 
وعلموالعمولات الكلام علم قي زمانه أهل فاق وحده، يج ونعمره، 

الأوائل(رىؤ
(٣)- ٠المادمة المائة مجدد احرون واعتبره 

وعلمالفقه فى )باو.(ر؛،القدماء زمانه، أهل أفاصل من )كان محه: قيل كما 
والحكمة(لْآ.والكلام الأصول 
والأصوللا"،لأالمعقولان فى أوحد كان محه: وقيل 

الشرعية،العلوم فى الأئمة أوحد العقلية، العلوم في وقته إمام كان ت وقيل 

(.٨٥-  ٨١)a/ بكى، للالكبرى: الثانمة طقات )١( 

<.٢٥٠)أ/تان، لأش الأهمان: ومات )٢( 
زادة،تمري لطاش عادة؛ الومفتاح (؛ Y*Y)؟/للساش، الثانمة؛ هلبقات ينغلر! )٣( 

(Y«n/Y ؛).آ/إاأ(.لاداودي، ّرين: وطقاتاوف(

والمعجم(؛ Y٩٧/١)للأزهري، اللغة؛ تهن.ب ينظر؛ وكمل. وسق وفاق غلب أي ند؛ )٤( 
الوبل،)ئ/هإ(.

.٢٩٢أخارالدماء:صي،صابمأ- ره( 
)أ/هأا(.الوردي، لأبن الوردي: ابن تاريخ )٦( 



نتنا
الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

.المذكورة العزيزة والفضائل المشهورة، الصنفان صاحب 

فيتصانيقه وانتشرت ممتعة، كتبه )كل I عنها فقيل ، بالثناء كتبه حفلمت، كما 
كتبورفقوا بها امتغلوا الماس فان عفلممة، سعادة فيها ورزق البلاد، 

التةالس(أآ،.

وخلهلهالفلاسفة، منهج نهجه في العذر مادحيه بعض له المس وقد 
بالوفيات:الوافي كتاب صاحب فيذكر محه، ودافعوا قة، يالقلالكلام علم 
منأكثر قد كان ؤإن اكين فخر يمول(! اليد دقيق بن الدين تقي كان ).•• 

كماالأمر ت قلت قواعدهم. زلزل، قد فإنه كتبه بها وملأ الفلاسفة شبه إيراد 
قامانقضها في أحذ ثم شبهة خصومه من غيرهم أو للفلأّفة ذكر إذا لأنه قال،: 

أركانها(يزلزل أن ؤإما ؤيمحقها يهدمها أن 

الرازيوالإمام الغزالي لإمام ا مثل لف الت)إنما المعادة مفتاح حب صا وقال 
بل، بذللث، بأس ولا تصانيفهم في ترام كما للرد لكن بالحكمة الكلام كتب مزجوا 

لعقائال.هم\ْ،.وحففل لالمسالمين إعانة ذلك 

(.٢١٤)Y/لاداودي، )١( 
لسدي،يالوفاص الوافي ويطر: )أ/ا،أآ(، لأينخذك\ن وفاتالأءيان: )٢( 

(.An/A)للكي، وطق1تالثانمت: (؛ ١٧٦/٤)
الفقه،المصري، القح أيو الل.دن، تقي المثمري، وم، بن علي ين العيدمحمد ينق ابن )٣( 

توالتهاية اس؛ية ت ينفلر مثة> ومع ائنتمن سنة توفي مفيدة، مصنفات له المجتهد، ، ١لمحل.مث، 
لأبنوالاJررالكا٠نةفيأءيانالخةاك١ت: صخآ-ا،آ(؛ )محم\،جأا، لابنممر، 

حجر،رإ/«اآ(.

)أإس.للمفدي، بالوماص الوافي )٤( 
(.لطاشتمريزادة،>ا/١٣عادة: المفتاح )٠( 



٨الكير التفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف 

جدا.فكير انتقدوه الذين أما 

الكيرين.ى ل، وانتقاص انتقاد مثار كان الفلاسفة بكتب فانثغال 

التفتقد حهليبها ابن فوجدت الري دخلت )ثم ت قال أنه جبير ابن عن جاء 
•سينا( ابن بكت وشغلهم نة العن 

دينهأصول ياخذ أن جهده المبتدئ )وليحذر البراهين! أم شارح عنه وقال 
وماهوسهم بنقل لفيها مؤ وأرواح الفلاسفة Jكالآم حئست التي الكتب من 
منكثير على يسههم بما نجاستها ستروا التي عقائدهم من صراح كمر هو 

ككتبوذلك ميات، مبلا أسماء أكثروها التي وماراتهم اصهللاحانهم 
.، \ الفلامحقة م كلأ بصحبة أولع من يفلح أن ونل الكلام•••، علم الفخرفي الإمام 
تإشراش في فلمنهللق من لاذعا نقدا نقده فقر الأرواح نزهة صاحب أما 

الكاتب،الثاطى، الملني الكتاني جير، بن احمد بن محمد المن أبو جميحّ ابن  ٢١)
المشرق،إلى رحلات ثلاث له والنثر، ألفلم في ومع الآداب، عني البلخ، المقرئ، 

النجلاء؛أعلام سير ؛ ينظر مئة■ ومت عثرة أريع ّنة ثعبان في بالاصكندنة مات 
(.n،/Y)ألجزري، لأبن (؛ )٢٣، ٤٧- io/YT)للذهى، 

(.١٧٧/٤رللمفدي، الوفيات: الوافي )٢( 

صزا؛•اتجرى، نوب الموشرح ؛ ٧١~ لا ص' توص، للشرح'أمالرامن؛  ٢٣١
والع1مالمعرنة وأن ، والإيحاء الكنف المعرفة ومحسلة أن تار-ءي التي هي الإشرامة: الفالقة )٤( 

وهيإلهي، ق هملشرا فنفى بذلك يحصل إذ الروحية، المجاسه محلول سب النفس ش مذل، 
الفلسفةمحن تجمع وهي، المكارم؛ على وحملها النفس < ٥١٠٧في بالبوذية تكون ما أشيه 

كتابكتبه وأشهر -، ٥٥٨٧سنة المقتول المهروردي رأسها على وكان والتصرف، 
فلسفةنشأة في ينفلر محمود بن محمد — الشهرزوري شرحه الذي الإشراف حكمة 

~الفلسفة وأصول )ا/د(؛ الأرواح، نزهة سيق مقدمة الشهرزوري؛ وترجمة شراق إلا 



نتنا
اوكسرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

يعدولا المحققين، الحكماء زمرة في يذكر لا أنه ^نفاتفيأئرالالومإلأ 
قدروما كثيرة وثبها شكوكا الحكماء على أورد المدققين، من الأول الرعيل من 
التخلصعلى قدر وما سببها، صل بعده حاء من وأكثر منها، يتخالص أن 

منها(را،.

حبهنفيها يتخثهل التي مذاهبه في متحير مكين، )شيخ I أيثا عنه ويقول 
ءشواء(رأ/

فيينقضه ثم شيئا هنا يقرر يقوله ما عامة في )وهومتاقض تيمية: ابن عنه وقال 
البدعالكلام أهل كلام من فيها بفلر كان الي القلية المواد لأن موضعآخر، 

كلأمعلى يشتمل الملة عن الخارجين الفلامحفة كلأم ومن لفح، العند المذموم 
موضعفي يقضه ثم به يقرر بما ٠لائفة كالم فيقرر هؤلاء وكلام هؤلاء كلام ياحلل 
يه(لينقص يما آحر 

هوؤإنما حال على يستقر لا حدا. الاضهلراب فكثير الخهلمج، )ابن ؤيقول؛ 

تمنها م لإملأ ا مؤنق ويا0 لإصلأم ا إلى سب صرة معا وخرق حمدأمن1ن؛ م —
ماتحقيق ت ش الصوفية على الهندية العقائد أثر في ؤينظر (؛ ٧٤٤)Y/د/غاوبعواحي، 

للمطهروالتاييخ: والدء ؛ ٢ ٦ - صء٢ ليرونى، أومرذولة: الفل في شولة من للهند 
صاّا؛طمي، محمدمصطفى ت الإسلام في الروحية والحياة )ا/خ؟ا(؛ المنيمحي، 
مانوالقل؛ ٧٨- »_UU عقيقي، العلا أبو الإسلام! ني الروحية الثورة والتصوف 

د/ءليالفلفي: الفكر رنثاة ، ٤٨٦-^٢٨٤ ْساإمآ؛ د/ءليزبمور، الهندية: 
-اميالثار،)ا،آآ-آا:ا:آ(.

١(.٤ ٤ )١/ للشهرزوري، الأرواح؛ نزعة )١( 
)ا/أأل(.نفسالمرجع، )٢( 
.٤٤١ص تيمية، لابن النزول: حديث ّرح )٣( 



الء^بيراوماسر في الصمات آيات من الرازي موقف 
لنعتا

لكنفاته حامد أبي بخلاف مطلويه، إلى يهتد ولم يطلب الدى بمنزلة جدل، بحث 
سفركيرا(را/

الدشدعائم من مسائل على ات I لاعتدال ا ميزان حب صا عنه وقال 
ءالو؛تا(لفى الإيمان يثبت أن الله أل نحيرة تورث 

عليهارالإجابة يتوفى ولا بالتمام الخصوم شبه يورد أته عليه وعيب 
آياتمن كثير محي الكثير ير التغفى عليه ملاحظ والتناقض والاصعلراب 

منموقفه فى البحث أثناء جليا هدا وميتفح الصفات، آيات لاسيما العقيدة 
موصعه.فى وميأش الصفات، آيات 

منهجهفى الرازي تناقض يعتبر الباحثين بعض أن هنا عليه التتثيه يجدر ومما 
بمراحلمر وأنه فكره، فى مملورا 

هوإنما عديدة، ومراحل بتعلور، يمر لم الرازي مهج أن الأمر وحقيقة 
يلي؛ما ذكرته ما ؤيوكد تناقض، 

الإراءفي يكون وهوإنما ، ، آحرأ إلى طور من الانتقال هو التهلور أن ( ١ ) 
وردالقلقة، إلى تحول نم أمره، أول في أشعريا الرازي ولولكن والأفكار، 

مجموع١كاوى؛لأينسميت،)٥ْ/٦(•)١( 
(.٣٤٠)م لاذهى، الامحدال: مزان )٢( 
صاا<أ؛لاقفطى، وأحبارالحكطء: ؛ ص٨٦ثامن، أض لأبن ذيلالروضتن: يطر: )٣( 

-)أ/^أ ، حجر لأبن المزان: وزن ص1آ؛ للطوفي، التمر: طم في والإتمير 
٥٠١.)

.ص٨١٦الزركان، صالح محمد د/ والفالّفبة: الكلامية وآراؤء الرازتم، الدين فخر يفلر: )٤( 
)ا/ما،(.يا، جمل الخجماممض: يفلر: )٥( 



اككسرالتضسر في، الصمات آيات من الرازي موقف زج

نتعحلال من ولكن واضحا، تطورا هذا لكان بالعكس أو الأثاعرة، على 
وسهلفى وكذا وأثعرية، فلمة كتبا مبكر ونت فى ألف أنه يتبن مؤلفاته 

حياته.آخر في ومثاله حياته، 

يصفهاثم الفلاسفة آراء بعض يوافق المتضومة كته من الواحد الكتاب إن بل 
أطوارهأول في إنه فال! فكيف ،، ١ الأولين مقالات يقل لا وأنه خرافات، بانها 
المرحلة؟!هذه يمثل المشرقية" كتابه"الباحث، ؤإن مسائيا، أرمحهليا كان 

كتبه،من الواحد الكتاب في يتناقض يجده وآرائه الرازى لكلام المتتع إن ( ٢ ) 
للهوالبصر المع صفي العقول نهاية كتابه في الرازي يثبت • المثال محبيل فعلى 

عقليةأدلة من الأناعره ذكره ما أن ؤيرى ل العقلية، دون القلية بالأدلة تعالى 
أولفي صرح قد بينما ،، ر ضعيفة أدلة تعالى لله والبصر المع صفتي لإJثامت، 

المصوصبفلواهر الأخذ وأن القهلع، تقيد ولا ظنية التقلية الأدلة أن الكتاب 
تقديموحب النقل مع تعارض إذا العقل وأن حائز، غير القهلعية المار في 

الفور؟
الرازي.لتناقض إيضاح مزيد الإلهية الممات مباحث، في وسيأتي 

تهلور؟محي مذهبه إن ت هنبا مثل في يقال فهل 

منطلقمن الفلاسفة على الرد هدفه كان القلقة في ألف، حينما الرازي أن )٣( 
مذ.اهثهمعرصن في جتهد ا ، الأمور هذه في خاضن حينما أنه إلا لأثعري، ا مذهبه 

ينظر)١( 

يطر)٢( 

يطر)٣( 

tO'U/Y)المشرب، الماحث، 

)ل،/آْ/أ(.

ه/أ—'—،(.)ل؛ 







٦■

ا]ئاذالكل 

شيراكزوازي
مباحث:تمانية عالي ويشتمل 

وتوثيقه,بته وناسمه اثذول المبحث 

الكظب.اليف سب الثاني: المبحث 
الكتاب.موضع النالث: المبحث 

ومنهجه.يره نفطريقة الرابع: المبحث 

نفيرهق الرازي عليها اعتمد الق اينحادر الخامس: المبحث 

العلمية.قيمته السادس: المبحث 

عليه.الماحل. السابع: المبحث 

فيه.العلماء أقوال الثامن: المبحث 
.'"ةئج 

؛؛؛٠١\ة؛؛ا \تئ؛ا 

آء





التفسوفى الصمات ابات من الرازي موقف 

ا؛ذولالمبحث 
وتوثيقهوفسته اسمه 

منيد لا مؤلمه إلى نسبته صحه من والتأكد الكتب من كتاب أي تومحيق إرادة عند 
أمرين؛إبان 

الأم.بهيا ممابا انمالم لدلك أن إيات - ١ 
بل.لاكالموسوم الكتاب ذلك هو توثيقه المراد الكتاب هدا أن إثبات ~ ٢ 

الأم١،.
وكتابهللرازي بالنسبة الأمرين هدين لإيات عناء كبير الباحث يجد لا وند 
الأمرين،هدين صوء على المسممهمثا هدا في القول سأفصل لدا الكبير، التفسير 

مطالبتلائة في 

اصالمطلب 
الكتاباسم 

عدوالمصنفات المؤلفين بدكر اعتنى أو كتبه وعد للرازي ترجم من أغلب إن 
الرازيعدوا المقرين طقات في الصنفين إن بل ،، ٢١٠^،من التفسير كتاب 

،،^١٧د/ العلامة الشيخ لفضلت ة اكراّم ن(، ١٨١)ا/للاجري، الشريعة: ينظر؛ )١( 
الدمجي•

لكفري،(؛ Yt)1/\،حللكن، لأبن الأء؛ان: ومات،يطر: )٢( 
;الثافسن الفقهاء وطبقاّت، )A/٧٨(؛ بكى، للالثاب: وطبقات )؛/ا،لإا(؛ 

/Y(،؛ ٧٧٨لابنممر) :عمر و.عجماو>شن: لالن،بى،)إ/ا،ا،؛(؛ وززالمزان=



s
او3ىيراوتمسر فى الصمات آيات من الرازي موقف 

فيكتابا صنف الرازي بان لنا يؤكد وهذا ، التمسر في مصنف وله را مف
الغيببمفادّح أو الكبر، ر بالتقره تميم لم الرارى أن إلا ير، فال

المهلولة.الكتب، مضض عادة هى كما أو كتبه، من كثير فى كعادته 

•بلي، ما الشتر علم ن، كمه ومن 

منهالبحث استقى ولقد ، مهلبؤع ، ر الغيب مفاتح أو الكبير، لتفسير اه 
عقيدةصوء على لنقد0 ، الصفات آيات من الرازي موقف ليرضى العلمية مادته 
المكيالحرم مكتبة في للتفسير محهلوحل وهناك والجماعة؛ السنة أهل 

(.C. D)على مصورة منه صورة على تحصلت جزأين، في يغ الشريف، 
وهو، التأؤيل وأنوار التنزيل أسرار أسماه الصغير القرآن تفسير ءإث 

لدزركالي،والإعلام: باشا،)'آ/خ'ا(؛ اسماهمل وهدةالعارهين: )١ كحالة، 
AT\r/V ، (.٢١)ه/ انماد، لاين الدهب: وثيران

للداودي،ت المفسرين وطبقات ؛ ص٥١١للسيوش، ت الممرين طبقات ينظر؛ )١( 
.٢١ص؛ وى، للأدنه ت المقرين وهلبقات (؛ ٢١٦)أ/

اللهعند فتما المشاركة يرهم ذلك لأن حائزة، غير تمية الغيب يمفانتح الكبير التمسر تسمية )٢( 
مند فاد وعليه [، ٠٩ت لالأنعام هوه إلا يعلمها لأ ألتيب ثثاخ تعالى؛ مالي تعالى، 
منتلق فما العوام لحن ت ينفلر الموهمات. من شاكالها وما التميات، هده مثل تجشبإ 

اسلية:الماص ب،أ-بم.آ؛وسم 
صر،هآه,لد، أم كر للشيخ 

وهى؟، TJpيرون، هيطعآدارإحماءاكراثالمرش، )٣(
حزء.وثادين اثنتن محوت جزأين، يحوي مجلد كل مجلدا، عثر ستة في مر 

باثا،لإسماعيل العارمين: وهدية (؛ ٢٥٥)؛/للصفدى، • بالوقيان الوافي ينظر؛ ( ٤١
)\إس.لحاجيىخلفة، وكشف١لظون; )لإ/ب»ا(؛ 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
لعنتا

عنهالحديث سق وفد مخهلوءل، 

القليلا العقلي الوجه على البقرة محورة ير فن٠ 

العلومأومفاتح الفاتحة، محورة ير فن٠ 

الإحلاصىمحورة فير ن٠ 

كبيركب ثلأثة التفسير في عدللرازى ن بأ الجنات روضات صاحب انفرد ولفد 
وصغيرووسمحل 

أسرارهو صغير وأحر الغيب(، )مفاتح امبير الضير إلا له يعرف لم والرازي 
روضامت،صاحب محوي ذكره من على أقف، فلم الومحهل ر التقأما التنزيل، 

الجنات؛■/

الرازيحياة الثالث المّحث عن مؤلفاته، من وشيء ثقافته ت الخامس المهللمب ت يراحع ( ١ ر 
العالمية.

لأينأبىأصسعة،وعيوزالإنباء: (؛ T،>o)؛/لسدي، بالوفيات: الوافي بمفلر: )٢( 
.)T؟A(

رب،لأبن وموزالأناء: (، n٣٨١/حلالكن، لأبن وو\تص: يظر: )٣( 
(Y<\/Y ؛) لياض، الخان: ^١؛ ،)U/ا(؛00)خآ/للذهى، و-ارخالإسلأم: )؛

إباشا لإمحماعيل العارفين: رهيبة )ا/؛ه؛(؛ حليمة، لحاحى الفلنون؛ وكثف، 
.٢٣١٧-٢٣١٦الأوقاف، ول4ن_خةخنةفىساد، 

باشا،لأسماعيل العارمن؛ وهدية سحىحاوفة، كشضالظونث يفلر: )٤( 
(U/Y • ؛)نيالأهلة الننمة ني وأحرى (؛ ١٧٢)ضأأغا، اسانبول،، في نسخة له ١

الزرلكن،محمد د/ الكلامية: وآراوه الرازي الدين فخر ي-غلر؛ ؛ ١٤— ؛  ٥٧٧؛اريس، 
.٦٥-ص٢٦

)a/٣٣(.اري، للخونالجنامت،: ررصامت، ينفلر؛ )٥( 
■ ١٢٠~ ١ ١ ص٩ الزركان، محمد د/ والفلمية: الكلامية وآراؤْ الرازي الدين فخر • ينْلر )٦( 



نقنا
اJئبيراكسير فى الصفات آلأت من الرازي موقف 

1

النانىالمطلب 

الكتابتوفيق 

ؤإليكللرازي، الكبير الغير كتاب إثات بة نتؤكد كثيرة ونواهي أدلة هناك 
!منهاشيئا 

أصولمعالم كتايه في يقول مصنفاته، من كثير في عليه الرازي إحالة ~ ١ 
يصحفإنه نخ أنه فيه يدعى ما أكثر أن الكثر التفسير في بينا أنا رواعلم • الفقه 

منأقوى وهو ت الخاص )الوجه ت التقديس أماس في ؤيقول ،، (أ حمله... 
أدضوتآقا تعالى: قوله أن اوكبير التفسير في ذكرنا أنا مبق: ما كل 

٠٢٢١(اليهود،... حق في أنزل إنما [ ٢٠٨]القرة: هكائهه النؤ 1، اذحلوأ ءامنوأ 
عالمفي المحممول منها مصنفاته، كثيرمن على تفسيره في لرازي ١ إحالات ~ ٢

الأربعينفيأصولعالماتفيتفيرالأساءواكفاتل؛،، 
الإساراترَا،.ولباب ،، التئديس١٦وتاميص ،، اللينل 

)١(

.١٠٧-أساسالممدص،ص1«أ )٢( 
٠١٨٦صن، ج٠٣، ١ ومج٥ ؛ ما١ هس٠ ، ٢ ج٢١ ، ١ مج١ يرالكبير، المم ينفلر؛ )٣( 
،ج١١ومج1، ؛ ص٤١وُح'ا،جه، ؛ YYU^^■٢، ^Y، الضرالكّر، يطلر: )٤( 

 Ti؛\، ١ ج٦ ومح٨، ؛ ٤٤— ص_«YY  ١ ومج١ ؛ ، Yج Y ،؛ ١ ، ص١٩ Y١ ومج،
•ص١٨٢ومجْا،جآأ، ص؛بم؛ ج"آال، 

يفلر)٥( 

بفلر)٦( 

يطر)٧( 

١٠١ م،؛ ، ١ ج؛ ^٧، الكبير، التفسير 
ص1ا.ومج؛ا،جيأ، صري؛ ،جاا،جآأ، الممترالمحّ، 
٠١٧٧صمجآا،جا'؟، المميرالكبير، 







اليكبيرالتفسير فى الصفات ابات من الرازي موقف 

عنه.كتبوْ أومما الرازى، عليهم أملأ٠ مما التلامذة من الإكمال هذا وكان ذلك، 
كانمن الرازي تلامذة من هناك أن نوصح عبارات من وحدته ما هذا يؤكد 

و)نال؛ ( ... I أنول نهخنع.' الممنف )نال ■' منها شيئا إليك عنه، يكب 
وجدوزوقي ؛ ( )جهته!... والمجتهدش المحققين خاتمة ومولأنا ثيخنا 

الد.ينفخر وزواسحنه ؛ ( منها... المنتقل النخة في غهثع المصنف بخهل 
رأيتههذا من وروشيء ؛ الغزاليا على أي عليه، يترحم سمعته همحث الرازي 

وافقمما هذا كتابة من فرغت ما بعد ه الرازي الدين نخر الإمام كالم في 
،(١٦الرازي... ذكرها أصولية مسالة الأولى؛ الة رالم،، خاطره...(١ خاطري 

كتبتأو المتن، إلى أصيمن، الرازي تلامذة بعض من متناثرة تعليقات وهن.ه 
ونقصمقهل هناك أويكون امتناخه، أثناء المتن في ودخلتؤ الحاشية، في 

ذلكا.إلى متهم إثارة دون الرازي تلامذة بعض أكمله 

أنهماإليهما ج، نومن ، ٌحمد بن ام ٌالملك بمديقه الرازي تمربح ~ ٣ 
صحبته.ولا سام بالملك الاجتماع عنهما يعرف لم التمسير أتما 

،٥٧وص ، ٤٢وص ؛ ١١ص ، ١ ٦ ج ، ٨ ومج ؛ ١٦٢ص ، ٨ ج ، ٤ عج امتر، التمر )١( 
،٣٦خأ،ص وج أا،جماآ،ماْ؛آ؛ ومج ، ١١١وص ، ١٠٦وص ، ٩ ٠ وص 
•١٠٩لص 

ومحإا،جيآ،؛ ^٣٤صءلأم، ، ُح٨،ج٦١امر، ام )٢( 
مرآخ.مجه،جخاإ التميرالكبير، ( )٠٢

»جما،جآآ،صماا.الضيرامر،)٤( 
صهها.والصموحودفىالخلوهل)جآ/لهإأ/ب،(محهل،جهآ، الكبير، التفسير )٥( 

(٧٨٩.)

٠١٥٦،ص،ج٠٩٢ج٥١الكبير، التفبر )٦( 
.١٦٢ص'، ،ج٧٢مح٤١الكبير، التفبر يفتر: )٧( 



اليكبيراكسير في الصفات آيات ْس الرازي موقف 

واسمعشرارا3ىبمجاويائه، إر ألفه من برمته للشتر بينة القارئ إن ~ ٤ 
أسلوبهفي تاما وتوافقا الرازي، عالها يسير التي المصعللحات في تاما توافقا 

وترجيحالمصائر، نفس على واعتماده والختام، البدء في وأسلوبه الكتابي 
هاكأن إلا الشبهات، ودفع العقائد اختيار في واتجاهه المعيار، بنفس الاراء 

تأهمها من بجزأيه عشر ااثالث، الجلد على ملحوظات 

قال،ايمخشرى،وهزالممهدست
تيقول أن التقدمة الأجزاء في عادته جرت حيث، ، الأجزاء من مبق فيما الرازي 

تصريح.دون عنه ينقل أو ،، الكنا^٠١١صاحّح قال 
منيعهد لم الأسالوب، وهذا ،، ال»عأ عبارات الجزء هدا على يغلمت، ٢( 

•الكبير للتفسير قارئ لكل أحزاء من ٌثق فيما الرازي 

ذكرمن مبق فيما الرازي من يعهد لم وهذا نادهمالم، بإّحدشن يوجد  ٢٣
،•الرازىل عن خرون متا هم عنهم روى من أن إر إصافة والأتار، الأحاديث، 
نسخهمفي • CPيكتبون كانوا الذين الرازي تلامذة من تدخل هذا أن وليعلم 

إلىيشير أن دون العبارة نح اخ النمن بعدهم من جاء ومن بهم، الخاصة 

،ومح٥١، ١ وص٧٦ مج؛ا،جخ'اآا المجر، التنسبر ينظر• ، ١١
.٢٠ص• ، ١٦٧، ١٣٧، ٧٧صء، ^٢، 

،١ ومج؛ ، ١١ص* وجآ"لإإ ، ٢٧وص* ؛ ١٠ص؛ مج'ُآا،جهآ، المجير، التفسبله )٢( 
صه0آ.^٢، 

وصا؛آ.؛ ١ ٠ صء همج'آا،جهآ، المجتر، التفير )٣( 
واتجاْوالنحو ؛ ١ ٢ ١ — ١ ١ ص؟ المعلس، عبدالرحمن الرازي؛ تفسير حول بحث • ينظر ، ٤١

٠٣٨١ص د/رفيدة، ت فيه الممرين 



الكسرالتفسير فو، الصفات أيان مو*ا الرازي موففح 

الوضع.هذا على نسخه يعد فيما المسير نح من وكل هدا، من شيء 

يةنتؤكد الي والشواهد الأدلة من دكر0 محيق ما إلى الأمباب هذ0 أصفنا ولو 
كاملا.يرْ تفأتم الرازي أن على كفاية هدا في ممان لرازي امماب إبان 

يتهانفى المشكك يس سورة تر تففى عبارات من وجد ما نوجه أن ؤيمكننا 
علىأي عليه، يترحم سمعته كذئم الرازي الدين فخر )وامتحنه ■ الرازي إلى 

الإمامكلام في رأيته هذا من )وشيء • الواقعة سورة ير نفوفي الغزالي(، 
(الرازي... ذكرها أصولية مسالة الأولى: و)الالة (، الرازي••• الدين فخر 
منبعدهم جاء ومن الرازي، عن يكبون الدين التلامذة من ندحل هدا أن من 
فأثبتهاالهامش في كتبت تكون أي أو ^ا، إلى إشارة دون أصاب اخ الن

يحيلالرازي أن فيها يجد يس سورة ير نفيقرأ من لأن المتن، في الناسخ 
صنيعمن أنها في أحلو يشلث، ولا متقدمة وهي الأنعام محورة ير نفعلى 

،يس محورة إلى متقدمة وهى الكهف، محورة ير نففي أحال كما ، الرازي 
محورةير نفيقرأ من وكذلك، ، العقلية كتبه إلى السورة هذه في أيما وأحال 

،متقدمة محور إلى السورة هذه في أحال فد الرازي أن فيها يجد الواقعة 
للرازي.تفسيرها نسبة صحة في أحد يثلث، لا متأحرة محور ؤإلى 

i٢٦،جمج٣١المميرالكسر، ينظرت الأنعام، إلى يس محورة نفير في أحال )١( 
ْسا-'آا.محاا،جا'آ، التمرامتر، يطر: )٢( 
ْس'خ.'ا، محما،جا"الضرالمجتر، يفلر: )٣( 
؛١٥٢٠٠٣مجها،جهآ، الكبير، يي؛ التفينظرت الصافادت،ا محورة ير نفإلى أحاله )٤( 

١٧٢٠و ّورة؛سصإا>ا.ؤإلى ، ٠٣

سورةؤإلى ؛  ١٧٧ا،جه'آ، ٌجه الكبير، التفسير ت يطر الملك، محورة تفسير إلى أحال )٥( 
صأما.الإخلاص، 



Q
الخكبيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف 

الئالثالمطلب 

تأليفهتأربح 

بينما سنوات، التثع قاربت ٥ عس من ممتدة فترة في يره نفالرازي ألفا 

أويذكرها، المور أكثر سير مه 
٠تمسسره ء نا يا 

يومتم )ومحي ت يقول حنث البقرة، لسورة تفسيره نهاية محي أثبته تأريح فأول 

تفسيرهنهاية ش أثبته ما وهذا -، ٥٥عام٥٩ فيه دأ أنه الرازي نفير على تكلم ممن كثير ذهب ( ١ ) 
•مفر الرازي • ينظر ٠ تأريخا البقرة لسورة يثبت لم الرازي وأن عمران، آل لسورة 

فيوحد وما المطجؤع، فى الموحرد هو وهذا (؛ ٥١/ )ا الأحميان، عبد د/معحسن 
المعلميعبدالرحمن ٠ الرازي تفمير حول يحث • وينظر ذلك، خلاف أثبتآ المخطوط 

التفسيرينظر -، ٠٥٦ ١ محنة هو الكبير للتفسير Jأرح آخر أن إلى عاشور بن الفاصل ذهب )٢( 
المهلبؤع.التفسير في للموحود مخالف وهدا ، ٩٠صن ورحاله، 

،١ جْ ، ومج٨ ٠ ١  ٢٣٠٠٠٢٥، ١ ١ ج ، وْجآ' • ١  ٥٦٥٠٢٥، ج؟ ، ْعه الكبثر، النفير • ينظر ، ٣١
•ص٦٨، ج٨١ ط ومج؟ ٠ ص٦٧١ ، ج٧١ وٌجآ، * ١ ٦ ص١ ، ١ ^٩ ، ١ ٠ وٌح  ١٠٢ ص؛ 

آممجاا،جاآ،صلأما-جاا،مأ,محها،ج*آ،صىاه— 
ص1مأ'.مجةا،جبآ،ها.مج'"اا،ج^آ، صلِ\تماا.مج-آا،ج^آ، ، ج١٢

.١٩١،صبى،ج٧٢مح٦٤٠٤١،محبى،ج٧٢مج٤١^ل٢٨
صلهيآ.مج؛ا،صبىههآ.مج؛ا،جبآ، ^.مح؛ا،ج؟أ، 

جحآ،محبىآ*ا.
•صبى*ها ، ١ ج٩ ، ١ ا،جبما،صىاي.مج• مج• ^رالكبير، )٤( 



الكسرالتفسير فو، الصفات آيات محن الواوي موقف 

(مئة... وحمس وتسعين أرع منة • • • للقرية في المتاحم المعسكر في الخمتس 
منون العشر الأربعاء يوم الأحقاف، لسورة يره نفنهاية في أنته تارخ وآحر 

,مئة وست ثادث سنة الحجة ذي 

سورير نفبعض نهاية في الرازي أثتها تواريخ من ذكره مق ما حلال ومن 
•يلي ما يتضح الكريم، القرآن 

الضخمنفيره كتب لأنه التفسير، لكتابة الرازي بدء تاريخ تحديد يمكن لا ( ١ 
أولوأن إليه. ؛عل. فيما أصيف ثم التفسير، أجزاء بقية عن مستقالآ الفاتحة لسورة 
فينفيرها من انتهى حيث، البقرة، لسورة تأريخه هو أرحه تاريخ 

يفرلم الرازي أن السور بعض نهاية ش الموجودة الخوارج حائل من يظهر ٢، 
حسبولاحقها سابمها السور ترسب، يراع لم وأنه واحدة، مرة القرآن حمبع 

المصحف،.

فيإحالأته الأمر هذ.ا ؤيوكد المعروف، ترتيبه على القرآن يفسر لم فالرازي 
،المتاحرة على متقدمة محور 

المطوع.ش موجود وهوغير المخلوط، التفسير من (، ٢٠٢))جا/لأ'؛/ب>(، يننلر! )١( 
>_AX، ^٢ ، ١ مج؛ الكر، الضير )٢( 

-يرالخاذإليالأءراف:مجا،جا،صهاآ-^خلرفؤ
،جم\ ، مج؛ وينفلر، ؛ الثعراء إلى ، ءس"اه ا،جأ، مج القرة! سورة في وأحال، ؛ ٢١٦

إرالمّة ش وأحال الحج،محأ،جّآ،ص'ا-اا؛ إلى القرة في وأحال ؛ ١ صّآأ 
؛ ١٧٢ص ج؛، مج؟، الأنيياء، إلى البقرة فى وأحال ؛ ١ ٠ ١ ص ج؛، مح٢•ا الأنعام، 
الصافات،،إلى البقرة فى وأحال ؛ ؤ جء مجّا، البروج، إلى البقرة في وأحال 

،الكهف، إلى عمران أل في وأجال ؛  ١٣٦ص ،ج؟، مج؛ ، والمرسلات، ، والخاريات٠ 
=الإسرا، في وأحال ؛ ١٤A_Jج٨، ، مج٤ الأمراء، ؤإلى ص"ا"ا؛ ج٨، ، مج٤ 



وء
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

المقيئعلى المتاحرْ وفي 

الأخيرةللاجزاء تفسيره قي الرازي كلام من حاء ما يكون لا هذا على وبناء 
الأوولالأجزاء من تقدم لما نامخا 

،ج٢٢، ١ مج١ الفاتحة، على ف ني وأحال ؛ صْْ ٢، ج١ ، ١ ١ ٌح ال—عرِاء، لى إ ~
إرنيذلكسصأإا،مجأا،جي1، الاض، ض الشورى ني وأحال ؛ ص٣١ 

بذكراكتفيت لكثرتها ونفلرا الكبير، ير للتفقراءتي حلال من جمعتها التي الإحالامتح 
ذلك.على أمثلة 

ومج؟،؛ ءس٦٩ مجلإج'ا، الفاتحة، إلى البقرة ني أحال حنح ، الكبير ير التفينفلر )١( 
تينفلر ؛ ص٢٠١عجأ،جي، البقرة، إلى عمران أل ير نففي وأحال ءسأملأ؛ ج"ال، 
الأمافإلى الإسراء في وأحال ؛ ١ ٠ وصْ ، وص"آْ ؛  ٤٧ص و ؛ ْسإ؛ لأ، ، مح؛ 
وإلىصا،ما؛ ، ج١٢، ١ ٠-ج١ الأعراف، إلى الكهف، وض ص'ما؛ جا'ا، ، ١ مح١ 

فيوأحال \'؛ A_Jج'اآ'ا، ، ١ مج١ البقرة، إلى طه في وأحال ص٨ْ؛ عمران، آل 
،^٢١ والأنعام، البقرة إلى الحج وفي ؛ ص٨١ ، ُحملا،البقرة، إلى المؤمنون 

،٢٠صْ ، ج٧٢ ، ١ مج؛ الأنعام، إلى الزحرف في وأحال وصروا"؛ ًلخا، ، ج٣٢
الفاتحةإر الرحمن وفي ًلا"ا"آ؛ ًاليىالأماف، وفيالجاثٍةللىالأنعامٍبىيهآ؛ 

وإلىاJالالن٠،؛ ١٧٢صلالصافات، إر الواقعة وفي ؛ ٨٤^A- مجها،جو'ا، 
وفيمرآه؛ وفياوالكإرالفرنان،ج.م، ٍلا"خا؛ صماما>؛ئلىالإخلأصل، 

وفيٍبىأم؛ ، ،ج٢٣مح٦١الأنعام، انمإر وفي ٍبىبب؛ البقرة، إلى الفلم 
الإحالات.س ذلك غير إر ءل«خا، القرة، إر الإخلاص 

السمواتخلق يتعلق فيما المضطربة ارازي يرآراء نفإلى ذمب الماحبن أحد عتاك )٢( 
١( ٠٧)ءأ/ الأخيرة الأجزاء في منها جاء ما أن إلى الكير، ير التغفي والأرض 

الدينفخر ينفلر: (. ١٧٩- و)أ/خ'\ا التقدم)'اما/"آا"ا( الجزء في جاء لما ناسخا 
لحقيقةمخالف ا وهن. صبىحه"ا. الزركان، صالح محمد د/ الكلامية؛ وآداؤ، الرازي 

مايكون لا وعليه مرتبا، القرآن ر يفلم الرازي بأن ذكره سبق كما لأنه الرازي ير نف
تقدم.لما ناسخا المتاحرة الأجزاء في الرازي كلام ٌن جاء 



الكبيرالتفسير في الصفات ابات من الرازي موقف 

تثثح

النانىالمبحث 

 uu،، الكتافتأليف

هيكما امماب، هذا لخاليفه سا ذكر الرازي أن الكبير لصير ازظر يجد لا 
•الرازي فتها يقول مقدمة، هو ناظره أمام يجده ما وكل كتبه، من كثير في عادته 

أكملاكتساب كيفية عر ووفقنا الطاعات، أقفل لأداء وشا الذي لي، )الحمد 
المعاصيكل من الرجيم لشيطان من بالله أعوذ :  Ijyإر وهدانا المادات، 

الخيراتكل أداء في نشرع اوف آشِ ص والخكرات، 
آiعنلمواهورب الموات، في ما ل الذي هره ^ؤأiك^ئ والمأمورات، 

أصح—ابعلى ه ألكسي ؤآليتزِذ والصفات، الذوات كل ءصت< ب
إرالأبرار إيصال في آلتيت>ه دومِ الضرورات، وأرباب الحاجات 

فينع\نه نوإياك نبد إناق ؤ الدركات، في الفجار ؤإدحال الدرجات، 
أنواعكل ب، أك؛ذنه؛حالصتل ءؤآهدJا التكاليفات، جمالة ياياء القيام 

والمقامات،الخالات كل في نإيزه أثمت صبرحث ؤ الهيابات، 
والضادلأت.الجهالأت أهل من أاوً[ؤوأه ولا عثهم آلعصؤى 

وصحبهآله وعلى والأيات، المعجزات بأففل المؤيد محمد عر والصلاة 
تسليما.وسلم الأيات، تعام، بحب 

علوممن تعار الله رزقا ما بعض شرح عر مشتمل كتاب فهذا ت بعد أما 
الدارينر يجعلنا وأن لإتمامه، يوفقنا أن العظيم الله ونال الفاتحة، محوره 
وهذاقمين، لبين  ١١٥١ا، و؛إسعافومعين، موفق حير إنه ؤإنعام(،، لإكرامه أهاد 



الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف ئ

نىالأول; الفصل ت نمول ففيها المقدمه أما وكتب، مقدمة على مرب الكتاب 
فيلماني على مر أنه اعلم الإجمال، سبيل على المورم هذه علوم على التنبيه 
هاونقائفواندها من تنبط يأل يمكن الكريمة ورة الهذه أن الأوقات بعض 
والغيالجهل أهل من وقوم اد، الحبعض فاستبعد مسألة، آلافا عشرة 

عنالفارغة التعلمشات من هم أنفمن ألفوه ما على ذللئ، وحملوا والمنال، 
فيشرعت فلما والباني، العاهد تحقيق عن الخالية وازكلمات العاني، 

أمرذكرناه ما أن على كالتنبيه لتصير القيمة هده فدمتج الكتاب، هدا تمنيفط 
الخ(التوفيق... وبالله فنقول الوصول، قرب الحصول، ممكن 

لهن،االرازي تاليفج محبب يستنتج أن يتهلح الكبير التفسير يقرأ من أن إلا 
الماصالقرن من الأحير النصف، وهي الرازي فتها عاش اش الفترة إذ الكتائب، 
هدهيه امتازت وما الهجري المابع القرن من الأول المث، نوات والالهجري، 

والماليةوالاجتماعية يامية الالحياة جوانب تى محّفى اصهلراب من الفترة 

المنة،لأهل المناوئة الفرق وؤلهرت والأهواء، البيع كثرت إذ والدينية، 
واحتلملتالاعتزالي، الفكر وانتثر وأتباعها، يعانها فرئة لكل كان حيث 

لأثعرية،ا مع الكرامئة ونتازعت ومالت، فعلغت اللوم، من بكثير فة الفل
منهجعن الناس وبعل والللأهيي، الديني والتعمسيا والبغضن الحد وتفنى 

وحده.الجدلي المقلي المنهج على واءتمد.وا والمنة، القرآن الوحيين 
القرآنية،الأيات مع ووقوفه لتفسيره، الرازي تاليفط في كافيا سببا كان هذا لخل 

المابقةمقدمته س يتفاد أن يمكن وهذا المفلية، والفانس الفوائد منها وامتنتاءل 

اكسّراعير،هجااجا،صا.



٨الكبير التفسير قي الصفات آبات من الرازي موقف 

الجالJة١١/العقيه ثقافته على كله هذا في معتمدا الذكر، 
التفسيرأن يعش هوهذا ٥٩عام؛ في نفيره تأليف، بدأ الرازي أن المعلوم ومن 
الكلاميةلاسيما للرازي مؤلفات من سق ما لكل ونمرة نتيجة كان الكبير 

واللغوية.والأصولية والمنهلقية والجدلية والفلفية 

مرأنه بت، وقد عقلية، صبغة اصطغ قد أنه 
القلي•لا العقلي الوجه على البقرة محورة 

فيهجاء ما وأن الكريم، القرآن عن الدفاع أراد بأنه هذا صنيعه الرازي برر وفد 
علىيجبب، ولكي العقيدة، أمور على امحتدلألاته لتأييد كان إنما عقلية أدلة من 

القرآنهذا أن في أحي. محي ثسلثج يبقى لا حتى الدين، أصول، في له المخالفين 
نعاررأ،.الله محي من هو 

الفلفية،ائل المفي وخاصن العقلية، المائل على امحمد حينما وهوكذللئ، 
تقويةهذا كل من - زعمه حد على - غوصه كان والمتلكJمين الفلاسفة على ورد 

الجهالأتوإبaلال والشبهات الشكوك ؤإزالة اليقين، ويورسن، الدين، 
واكلألأت٣٢.

مم.'ت t'Mس
ikis؟•كر كأي 

عبدامحن ت رالرازىممرا ؛ ٧١لأJنعاشور، ت ورجاله التفسر ينفلر؛ )١( 

.٨٨- صاُخ العرسي، محمل. الرازك،: الإمام عند الفكرة والمنهللقات ؛ ٦٧-
.٥٦-ْجسجم\،صأإ !ي!ي، طر: )٢( 

ومح٧،؛ ٢١صاُ ، ٢ ج؛ ، وم-جآ١ ؛ ١١ص؛ ، ،٠^٩ الكبير، التمر ينظر؛ )"٢( 
ج"اا،صخي.



اككبهرالتفسير ش الصمات أبات من الرازي موقف 

الثالثالمبحث 

الكتابموضؤع 

العلومأصل القرآن )إن •' يقول لأنه عدة، مواصوعات يره نففي الرازي تناول 
والإلهية،الهلبيعية، المباحن، على احتوى فد الكبير التغير فنجد ، كلها( 

واللغوية،والنحوية، والبلاغية، والطيبة، والبيانية، والسياسية، والخلقية، 
وآراءوالمنطمية، مية، والعلوا3كالآمية، والعقدية، والفقهية، والأصولية، 

والأديان.الفرق 

فتجدالعقياّ.ة، فى علمية مادة على احتوى قد الكبير التفسير أن هنا يهمنا والدي 
والإيمان.والحاد، والبوة، والصور، والقضاء والصفات، الأمماء موضع فيه 

العقيدةائل ممن مسالة يترك لم الرازي أن يجد الكير التفسير إلى فالناؤلر 
اللهوحول على للادلة عرض فقد فيها، القول وقمل لها وعرض إلا 

وفىالله، صفات فى القول وقمل ، يرْ تفمن كثيرة مواصع فى ووحدانيته 
والصفاتالأسماء من عليه يجوز لا وما عليه يجوز ما وفى أفعاله، 

الكفروفى وثفاعتهم الأنبياء عصمة وفى الحبال أفعال فى وتكلم والأفعال، 
الله،وروية القرآن، وحلق المعدوم، ماهية فى العتزلة وناقش والإيمان، 

الكلامية.الفرق من كثير على ورد العباد، أفعال وحلق والوعيد، والوعد 

والفقهيةالكلامية جوانبها حميع من والتفصيل بالشرح الأية يتناول فهو 
المسرينأآ،.وآراء نزولها ب ؤيدكر والملكية واللاغية واللغوية 

ص؛'مآا.مجا،ج'آ، الكسر، الشسر )١( 
=اص والمطلقات سنبواس، : شراالرازي _ج: )٢( 



الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

الرابعالمبحث 

ومنهجهتفسيره طريقة 

العقلشدس ممن وهو والملأمحفة، بالمعتزلة متأثر أنمرى، مفسر الرازي 
علىالعقل يقدم فهو بالرأي، التفاسير أشهر من ير0 ونفالنقل، على ويقدمه 
الاراءمن كثير لدكر ميدانا يره نفمن جعل وفد والإجماع، والستة القرآن 

يرهنففاصهلغ ينعر أن دون منها كثيرا يتبنى جعله مما والمتتباينة المختلفة 
ومنهجه.آرائه ني وتتاممه اصهلرابه ففلهر نقدية، فلسفية كلامية عقلية بنزعة 

أنلأحد آوليص ت بقوله عليه والرد المخالفج شمه إيراد من موقفه يبرر وهو 
فيالمعتزلة على ردوده يقمد — الوجوه ^٥ تكررون إنكم ت فيقول يعيننا 
لهمالمعتزلة هؤلاء إن ت نقول فإنا موضع، كل في — والاختيار الجبر مسالة 
أيصافنحن آية، كل في يكروونها فهم ، الجزاء اؤيلاثح في متعددة وجوه 
كلآية(را،.في هها الجواب تكرر 

الجهالبعض جاء )وربما ؛ الهتثة علم من الإكثار من موقفه يبرر كما 
والنجوم،الهيئة علم من الله كتاب تفسير في أكثرت أنت وقال والحمقى 

حقالله كتاب تأملتح لو إنلث، المكين؛ لهدا فيقال المعتاد، خلاف وذلك 
رالح(أ ... توجوه من وتقريره ذكرت، ما اد فلعرفت التأمل 

اللهد/فتح الرازي؛ الدين وفخر ؛ ٩٩- صاُه العريبي، محمل. الرازي؛ الفخر ند ع =
صرخ٤.حليف، 

التفسيراعير،جي،جمآ،صبإا.)١( 
■ ١٢ا،صاج؛ التف.يراعير،ج؟، )٢( 



الكبيرالتضير في الصفات ايات من الرازي موفم 

للايات،يره نففي مطردا منهجا للرازي يجد لا ١^^ التمر في ينظر فمن 
والاراءوالأصولية الفقهية الأحكام يعرض ثم أولا، النزول سب يذكر ففد 

الآكريمةالأية في اللففلية النواحي إلى يرجع ثم فيها، الواردة 
منجوانب يدكر ثم ابقة، ايلأيات يا ريملها حيث من لأية ا ير بتفيبدأ وأحبانا 

العباراتمعاني ؤيحدد اللغوية، النواحي إلى يمضي ثم الأية في القراءة 
الأيةحول تثار أن اليسكن العقلية ^ة والممهلالحات، 

دائما،أولا الأقوى الرأي الرازي وق يلا والأقوال الآراء يذكر ومحدما 
به،يتفرد بقول يأتي وقد فيرححه، أحدها، يختار ثم عدة آراء يذكر محي ؤإنما 

إلىداع يدعه لم ما الأية، بظاهر وتمسكه العقالية، أدلته على مبنية وترجيحاته 
يكتفيلا أن ر المفعلى أن يرى لأنه ، بالقلم الشديد والاهتمام مخالفته 

الأيةحول يثير وأحيانا ، حقا يراه ما ؤيبين يرجح أن عليه بل الأهوال رئ ب
•عنها يجسب يم كعرة أسهله يصرها التي 

الفلسفيةثقافته من مستمدة وهى العقلية، الأستنباءلات فى عجيبة ندرة وله 
اتكلامةالجاJJة.

منكلها وهي لمنهلقية، ا لعقلية ا ت للتقسيما ت لينا ا ت لأيا ا بعفر يخضع وقد 
عمله.نتاج 

يفسركان أنه إلى يحول تفسيره في والختام الدء انتظام عدم في السب ولعل 

٠١١٠— ١ ٠ همره ٌجا،ج'آ، اعير، الشتر )١( 
. ١١٨" ١١صر،ب مجا،جآ، الكسر، التمبر )٢( 
صها"ا.عحسنبالصال، مفرات الرازي ينظر• )٣( 

محمدالزرلكن،الدينارازيوآراؤ٥الكالآبت فخر ينظرت )٤( 



٨المشير التمسبر في الصمات آيات من الرازي 4وةض 

لأنالطاعاكحصيس1ةاروظ'ْلأتواتاطات، 
تمميره.على واصح 

مائلإلى كلامه م يقحنث للأية، يره نففي منظما منهجا الرازي ؤيتع 
وهذاالفقه، في الكلام عن منفصل الينة في فالكلام ألة، بممسألة يخلط لا 

روهكذار الكلام، علم وعن النزول،، أسباب وعن القراءات، عن منفصل 
القول،يفصل وفد للكلمة، اللغوي الجانب، فيوصح اللغة، بناحية يهتم فنجده 

لايةا عند الصفة عن يتحدينؤ لا المثال، سل على فهو ، الكلمة مصدر ذكر عند فتها 

مظنةغير في ، الكلمة مصدر ذكر عند القول( يفصل فد بل الصفة، فيها وردت الش 
على، نفيره جمح في كلأمه نتع إلى اصملرني مما ، الصفة آية عند كلأمه وجود 

حجمه.صخامة 

المعنىلصحة يستشهد أته نجد للكلمة اللغوي الجانب، يوضح حينما والرازي 
السعر.من بأيياين، اللغوي 

عقلية.أمورا اختياره في يحكم أحيانا الرازي نرتم، المراد، المعنى تحقيق وعند 
الأمورفي وامحتدلألاته مناقشاته في اللغوي الجابه على يعتمد أنه كما 

ؤينافثن،بلنجد0ينقد، نمسيج، 

فيبينا واضحا هدا ومحنجد ، عليهم ويرد اللغة، علمام أقوال، ، ؤيفعفبل 
سيأتيما على ، فيها الرازي ومنافئة إيرادها بصدد نحن الّي، الصفات آيات 

البمثا.هدا من مباحثها في إيضاحه 

صحي،أحمد د/ ١ الكلام علم وفي ؛ ١  ٦٨٠٠٠٢^عيدالحميل-، محن ؛ مضرا الرازي ينفلر ( ١ ] 
.(TUA/Y)



(ED
الهشطيرالتمهسر فى ا1صمات ايات من الرازي موقف 

المضمروأن والإعراب، واللغة إلا ر يفلا القرآن أن يرى والرازي 
والالغةل١،.الأصول علم من له بد لا 

الرازيقدم الصحابة، عن المتقولة الروايات من اللغة أهل قول تعارض ؤإذا 
الصحابيقول يؤكد ثم اللنة، أهل على مقدم الصحابي لأن الصحابي، قول 

برجوْسمالدلأئز(ن•
حجةالله كالم ير نففي الصحابي قول يعد هدا على وهو 

علىاعتمد كله هذا وقبل تر، المففي المابعين بأقوال تشهد يأنه كما 
منالصحيح يتحر لم أنه إلا الأيات، لبعض تفسيره في المبوية الأحاديث 
علىنقاله في اعتمد بل الأصلية، مصادرها من ياخذها ولم الروايات، 
فيإيضاح مزيد وسيأتي عليه، أحذ مما وهذا والزمخثري، الواحدي 

التفسير.على الماحذ 

وقللوصعقه، رده الكلامية اتله ومالعقلية أدله يذكره الذي الأثر خالف ؤإن 
•شاته من 

التستراتجترا، ١١
مج'؟اجه،الشسيراممير، )٢( 
ألير،مج٣،ج٦،ص٧٧٠كسر )٣( 

اللغوي،المفسر، الثافعي، اليابوري الخن أبو محمد ين أحمد بن هوعلي الواحدي ، ٤١
والتحبيرالنزول، وأصاب والوحيز، والوسط ال-تط الثلاثة صير التفا مؤلفاته من الأدب، 

للدهي،صيرأعلأماكلأءت ت ينظر وأربعمانت. وستين ثمان سة ترش فيالأسماءالخسنى، 
(؛)٠٧، U،\-UA»_للسيوض، وطشاتالمفسرين: (؛ ١٦٠١٣٤٢- ٣٣٩/١٨)

س.وجلات (؛ ٣٣٩) ٣٩٠- TAW)\/للداودي، الفرش: وطقات 

X٤٩٤)٢٤٣-(؛وطقاتاضين:سوى،ص٢٤٩٤٠٤٢)



الكبيرالتمسير في الصمات آيات من الرازي موص 

=====^==^=^^===دا

فيعليه محار الذي العقلي منهجه مع اتفقت إذا لف البأقوال يأحذ فهو 
ؤيفعفهاؤيردها ؤيناقثها يعارصها فإنه عداها ما أما يره، نف

رأيهتخالف لا التي الايات في فيه، تأؤيل لا نفيرا بالمأثور القران ر فهويف
الاعتمادي.

محيهلرالعقلي المنهج أن إلا ،، شديل،ار اهتماما القراءات بجانب اهتم أنه كما 
ثمأولا، الخقلية المقدمات فهويعقد القراءات، بين التفريق في حتى الرازي عر 
العقليدليله وافقت لأنها أحدها فيختار القراءات، بين التفريق عليها يني 

الكالآسرم.

مع،، ٤١الشاذةالقراءة ؤيرفص فقهل، المتواترة إلا؛القراءة يأحد لا والرازي 
وافقتإذا له حجة ؤيجعالها — يرا نف— الشاذة القراءات على أحيانا يعتمد أنه 

العقلية.أدلته حالفت، لأنها صحيحة قراءة ؤيضعف العقلية، أدلته من دليلا 

بذؤوقد الأية، في الوارد النزول مجب فيذكر ،، بأم٣ابالنزولل وهويهتم 
دليلهحالف، إذا النزول مبب وهويرفض أحدها، يرجح وقد حملةمنالأسسات، 

العقلي.

،١ ومج٤ ؛ ١ جا"آ، ، ومج٣١ ؛ ص٣١ ، ١ جُ ، مجْ المجير، التفسير ينغلرت )١( 
ص؛أ'ا.، ج٧٢

صTSXومحا،جأ، ؛ ص٢٩١عجا،جأآ، الضرالك_ر، ينظرت )٢( 
محرب.، ،١ عح• المجير، الضر ينظرن )٣( 
،ج٢١ ^٦، ص'ا"ا؛ ج؛، ومح؟'، ص'آا"؛ ٠  ١٤^، ^١ المجير، ير التغينظر؛ )٤( 

UU_< ١ ج١ ^٦، ؛ ،_«YTU.
.١٥٨- ١٥٦ص سانمياو، محن : شراالرازي ينظر: )٥( 



الضيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف، 

ؤيوصح، فوصحها الينات، للايايتج والمانية البلاغية يالواحي يهتم وص 
،وترتيبها الايات ينظم اهتم كما ،، ورأ والالآياُتح بين الموجودة الروابط 

٤،.والأيات السور قفل ذكر إلى يمملرق ما ونادرا 

مناستخلصتها تفسيره محي الرازي ومنهج طريقة سمات أهم هي هده لعل 
العلميةالأبحاث من استفدت ولقد الكبير، للتفسير نراءتي حلال 

الرازيبتفسير اهتمت الش 

منهجعن فكرة إعط-اء هو الهدف لأن أحللت، أكون ألا وأرجو أوجرت وقد 
وتخصصهمجاله له فهذا التفسير فى منهجه دراسة فى التعمق وليس الرازي، 
؛لاحر.

الرازيالفخر تفسير في البيانية المباحث ت منها الجاتبا بهذا اهتمت عالمية رسائل هناك )١( 
علمهلال؛ ماهر بلاغيا الرازي الدين وفخر هنداوي؛ أحمد د/ تفصيلية بلاغية دراسة 

أحمد.فائزة ت البلاغية الدراسات في وأثره المجتر التمير في المعاني 
حينماوذلك ، ١٤٥٠٠^وعج؛ا،جمأ، ؛ ص٥٢مج'آاهجهآ، التميرالمجير، ينظرت )٢( 

وانممجوت.القصص سورتي ين ربعل 
دراسةالكريم القرآن في المناسبات ت بعنوان وهي الجانب، بهذا اهتمت علمية رسالة هناك )٣( 

القرني.مقبل بن عبدالله د/ الرازي: الفخر نفير من والقرة الفاتحة سورتي في تْلشة 
ص\.جء، مجّا، التفسيرالمجير، )٤( 
محسد/ ت مفرا والرازي ؛ ١ ١ ٥ ~ ١ ١ ص؛ عاشور، لأبن ت ورجاله التفسير ت ينظر )٠، 

د/عبدالرحيمت فيه الرازي ومنهج الغسب، ومفاتيح ؛ ١٦٧—صىّا'آ١ عبدالحميد، 
الكبيرتفسيره في الرازي الدش فخر برمته؛ اكاني والجزء (، ٢٢٢)ا/الملحان، 

عليد/ ! وآئار0 حياته الرازي الدين وفخر ؛ ٦ ٤ — ٤ وصأ ؛  ٤٣ص نعناعه، رمزي 
المجدوب،العزيز عبد ت تفسيره حلال من والرازي ؛  ١٣٥~ ١ ص٧١ العماري، 

٩٦•



ءالكبير التفسير فى الصفات آيات م،• الرازي فض مم 

 ،_Ljb^(الخامس

تفسيرهفى الرازي عليها اعتمد التي المصادر 

التدوين،فترات أزهى من تعير المدة وهذه اُه( ٠ ٦ — ٥ ٤ ٤ ) في الرازي عاش 
تقدم.كما العلوم ثتى في العالمة، الناحيت وازدهار 

فهووالفوز، العلوم ثتى في ض من مؤلفات على تميره في اعتمد والرازي 
وعندمااللغة، بكتب بتعثن أنه نجد بالأية التعلقة اللغوية المائل يدكر عندما 
الجدليالنماسى يير وعند.ما التمير، دكتم< تعين يأنه نجد الاية نتب يذكر 

التيالكتب، على يعتمد الأية حول يثيرها التي الكادمية المائل في العقلي 
الكتب،على يعتمد نجدْ الفقهية المسائل منافثة وعنلء الجانب، بهذا ١^^^، 

الفقهية.الأحكام دجان٣ا اعتنتخ التي 
واللغة،الأصول، علم في متبحرا يكون أن لأيد الممر أن يرى وهو 

والحورا،.

ويردويجادل يناقش بل لهم، مقررا أوكلث، كل عن ينقل لا الرازي أن وللعلم 
نكا وإن وعقديا فقهيا عنهم ينقل بمن يتأثر وقد به، ص حا برأي ويتفرد ويفحفط، 

له^مخالفا 

ذكره.مياتي ما على لاذعا انتقادا يتقيهم قد الرازي عنهم ينقل ومن 

اشسِاممير،ءجأ،جب،صبمبا.طر!)١( 
شترْفي الرازي الدين فم ومنهج ؛ ص٧٨د/محنهمدالجد، : رامفالرازي ينظر؛ )٢؛ 

.٦٧- ر،زىنماعت، المجير: 





الكسرالتفسر ء ض الصمات آيات م>*ا ال>اذيى موقف 

،.١ جني! لابن ،• أ والمحتب ؛ الخصائص ٤— 
،.للأزهر۶،^ ،؛ أ الحني الله أسماء وشرح اللغة تهذيب ٥— 

.٢٧للجوهري الصحاح: ٦-كتاب 

)٩•٢(؛٣٦٠/١٤)للذهي، الملأ،: أعلام سير سنلر: وثلاثمئة. عشرة إحدى ة ن =
للادنهري،وءوقاتاسسرينت (؛ ٢٦٠— )آ/وهآ العماد، لابن الذهب! وثيران 

قولؤينفلرإلى ١(. )٠ ١ ٠ - للداودي، ض: المس وطبقات (؛ )١٧، ص٢٥
(.٢١٨)ه/سمانىامآنوإم١بم، ش الزجاج 

سلعلى يفلر الزجاج، لقول ونافي مؤيد ين ما موضعا عشر أربعة في عنه الرازي نقل ومحي 
٢•وصّآ. ؛ ١ ^^٧١ جا،ا، ، ١ -ج• المثال: 

٠١٧-ص٦١ ٌجا،جا، منها، لأثةمواب، ش ارازي عنه نقل )١( 
٠١١٢صمجأ،جم، منها: مواصع، ثلاثة في عته الرازي نقل )٢( 

الصناعة،سر منها الممانيف صاحب العريية، إمام جني، بن عثمان القح أبو همو جني ابن ( ١٠١
معتزرالشواذ، محي والمحتنمب والخمانمى، النحو في والتلقين والتصريف واللمع 

تالنحاة بأحبار الوعاة بغية ينظر: مئة• وثلاث وتعين اثنتين محنة توفي المعتقد، 
الذهب:وثيران )٩(؛ ، ١٩- ١٧/١٧)للذهي، (؛ ١٣٢

)م/-؛ا-ا؛ا(.انماد، لاين 

ص٦٩٠ٌجاإجاإ التفيرابمثر، ينظر• ، ٤١
اكسيراعيرإحآ،جخا،صخأ.سفلر: )٥( 
رأساالشافعي، اأالغوى، الهروي، الأزهري، أحمد ين محمد متصور، أبر الأزمريهوت  ٢٦١

القراءات،وعلل اللغة، تهذيب منها: التمانيف صاحب دينا، ثبتا كان والفقه، للغة ار 

مئة.وثلاث صبحين سنة توفي الحسنى، والأسماء والروح 
الأدباء;بمت(؛ومصإ٢٢٢،)٣١٦-٣١٥/١٦هي،)

(.٧٣-  ٧٢)T/ انماد، لابن الذهب: وشذرات (؛ ١٦٧-  ١٦٤/ ١٧>الحموي، 
كب.،مصنفّا الأئراري، التركي، حماد بن إمحماعيل نصر أبو اللغة، إمام الجوهري: )٧( 

ًسنة توفي النحو، في ومقدمة حسن، نظم له والتغرب، للأسفار محبا الصحاح، 



الء^؛يراثسدر فى آبات هن الرازي هوفض وج

ذؤى>ومي^المضل: ٧- 

أئمةمن هزلأء وكل وابن وسو!هلم، عن نقل كما 
اللغة.

ؤ\فتالأداء: وسم ؛ ٣٤٦-  ٣٤ص؛ الأناري، لأبن الأب،: نزهة يطر: رع»ثن. أ =
(.٤٦)، ٨٢- )\\ا٠٨ لفزهى، الهلأء: وسرأملام (؛ ١٦٠-  ١٥١)٦/ الحموي، 
صَاا'■، ج؛ ُجآ، • منها•رصمن في ى الرازي وقدم 

•٣٤وص ص'٦؟ ُحا،جل الضرالكير، في؛ ى الرازي بفلرلنقل را، 
ومنشئ،صاح_حالمسة، البصري، مبدالرحمن، أبو الفراهيدي، أحمد بن الخلل )٢( 

يتمولم الُينج كتاب له ب، الص لسان ر رأمما كان النحو، سبويه عنه أحد العروخر، 
تالنجلاء أعائم محير ت ينغلر ومنة• وستين بضع محسنة ومات منة، منة ولل• ، توفي، لأنه 

؛٠١للزسدي، وطقاتاJحوسن: (؛ ١٦١)، ٤٣١- ؛ Y،\/U)للان-مي،، 
-٧٧(.ا/٢٧)١ الحموي، □قوت الأدباء: ومعجم 

.١٩٣٠^، ج٠٣، •جء١ منها مواضع، ثلاثة ر عته الرازي نقل وقل• 
حجةالنحو، إمام أبوبئر، البصري، نم الفارمحي، د؛ر بن عثمان هوعمروبن سمويه )٣( 

محيرينظر: ومئة. ثمانين منة ^، ٠٢كالتفاحتين، كانتا وجنتيه لأن بسيبويه ٌمي المرب، 
؛٧٤- ئهثة لأبن النحويين: وطقات (؛ ٩٧)٣٠٢-  ٣٥١)M النبلاء، أعلام 

(.١٣٠-١٢٨/١)عادة، الومفتاح 

•^،٦٣ ، ج١ ، ^١ منها، مرصعين قمح، عنه الرازي نقل يند 
النحوي،اللغوي، المقريء، الأبري، يناد بن القامحم بن محمل- بكر أبو الأبري ابن ؛ ٤١

وسبعيناثنتين نة ولد النحووالأدب، فى التضانيف صاحب، البغد.ادي، الحنبلي، 
ؤإعرابالنبوي، الغريب، وغريب، المشكل، وكتاب والابتداء، الوقمؤ كتاب له ا ومثتتن 
المحويينحلبقات ينفلر: منة. وثازمثج ارع محسنة مات أنه نيل بالبيان، المسمى القرآن 

رين:المقوطبقات (؛ ١٢٦)، ١٧٢- ص١٧١ ثهبة، ابن للقاضي واللغويين: 
(.٥٦٢)،٢٢٩-٢٢٦/٢لالداوديج)

•م،ا" ، ج؟١ ^٦، ؛ منهامواطن، ني عنه نقل وند 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الإعجازدلائل من الإعجاز بجانب يتعلق فتما الجرجاني عن نقل كما 

Iالتفسير كتب ئانيا؛ 

نقلومد ، ، حرير لابن بالقرآن: القرآن اؤيل في القرآن جامع ١( 
الزووص.وأساب بالأر، يمملق U محه الرازي 

هذاغير إلى ، قوله يضعم؛ وقد ، جرير ابن واستنباطات وأخرى 
ولعلالقلة، اينجريرنملإر عن ونقول الأغراضلا'ا، مخلفة كانت نقوله من 

الرواية^.لا الاجاْل الأول هدفه كان الرازي أن ذلك ش السب 

ص؛•ْج"ا،جا'، المميرامير، ينظِ: منها: ث،راطن في الجرجاني ص الرزى نقل )١( 
منأهل٠لرساjا،جعفر، أبو المجتهد، العلم الإمام يزيد، اين محمد ابنجريرااaلبرىت )٢( 

وتاؤيخهم،الأمم أجار محنها الدمه، المماسف، ءاح_، ومتين، وعشرين ارع ولدسة 
أعلاممحير ت ينفر محثة• وثلاث عشر منة نوش ط والنمير الأئار، وتهذيب التفسير، وكنناب 
١٢٠للميكي،)"ا/ وطقاتالشاخميين: (؛ ١٧٥)، ٢٨٢)إا/'\ا-أ'- لأدمي، الملأء: 

للداودوي،المفسرين; وطقاته ص*مأ، للميومحلي، رين: المقوطبقاين، (؛ ١٢٨-
(١١٤•١-٦/٢.)

ص٧٤ومحّا،جه، ص؟؟؛ ومح0،ج٩، ؛ ص٩م١١ محأ،جأ، التفيرالكبير، يفلر؛ )٣( 
.٥١

ءسهها.وءحا"،جآا، ءسهآ"؛ عجاا،جاآ، التفيرالكبير، يننلرت )٤، 
٠.١ ص؛ مجأا،ج'آآ، الكبير، التمسر يننلر! )٥( 
،،جم١٢؛وج٤١ ٢١٤١،صم،ج" ١ ومج* يرالكبير،عجم،جي،ص؟ه؛ )٦( 

.rr^

والرازي(؛ ١٥٠)ا/الطحان، د/عبدالرحيم الغيب،: مفاتيح خي الرازي منهج • ينظر )٧( 
.٩٦- عبدالحميد، محن / د : مفرا
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،وءدملعتهم0واحاوةر ،، لأبيإسمحاقأحمداصJيل مأ(الكثشوابيانت 
فيمادته الرازي منها استقى التي الأصيلة المصادر من يعل لا هذا على وبناء 

الضر>م.

وهومم^درأساسكسيرارازي،، بكرالج۵اص١٤لأبي ت القرآن أحكام ٣( 
الميريةلْلوالأراء الفقهية، والاحتلأفات الحنفية، أقوال نقل في 

فئةمنا بافنه وأحرى ناقلا له مريدا مرة الجصاص قول ينقل وهو 

العلامة،الحافظ، النسابوري، إبرامم، بن محمد بن أحمد إمحاق أبو الثعلي، )١( 
وأربعومشربن سح نة نوفي والعرانس، الكبير، الض له ;العرية، بصيرا المفر، 

رين;ال<فطقات (؛ ٣٩-  ٣٦)م/ الحموي، لياقوت ت الأدباء معجم ينظر؛ مئة• 
البلاء ٢١١۶١وصير (؛ ٦٦-٦٥/)ا للداودي، الممرين: وهلبقات ؛ صء لاسيوءلي، 

(.٢٩١)، ٤٣٧)يا/همإ-لأدمي، 
٠١٩٧صى ، ١ ج ط ١ هج الكثير، اكغير • يتفلر )٢( 
الأينفخر يننلر; أه. الخلي. عن الممل من وأصرف أكثر الرازي الماحينإرأن أحل■ ذمؤ ، ٣١

موجودهو ما خلاف القول، وهانا ، ص٠٤١العماري، علي د/ ت وتراثه حياته الرازي 
محسند/ : رامفالرازي ؤينظر: الثعلمي■ ير تغءن الكير التمر من ء.منقولا 

حسزآ؟.الحميد، عبل. 

سيدة،نصانيف، له مجتهد، فقيه الحنفي، الرازي، علي بن أحمل• ٠ الجماص بكر أبو )٤( 
سنةتوقي القرآن، وأحاكام الطحاوي، مختصر وشرح الكير، الجامع شرح منها؛ 

الوفا،أبي لأبن الحنفية; طقات في المضية الجواهر ينفلر: منة• وئلأيث، بعين م
كحالة،)؟/٧(.رخا لخمر اسملفض؛ ومعجم ،؛ ٨٥

،و٠ح٣ ؛ ١١١لص ْر،ه؛ ، ٤ ج ، ٢ دُح ُجا،جا،م،أ*ا؛ التفجرالمجتر،ضر■ ، ٠١
ومحها،جهآ،صْما؛ ومحآا،جمآ، ؛ ص٧٦١ومحْ،جه، ص٦ْ؛ ج٦، 

>ءسْاآ؛وهسأ0آ.

. ١٥٦—١٥جإ،صه؛وصه هج؟، الكبير، الخير ينظر؛ )٦( 







الكبيرآلتضسهر فى الصفات أبات من الرازي موقف 

،.لالحالم<يأI المنهاج ٥— 
اعتنتالتي الكتب ئالثا: 

؛.مالك١٢للأمام ١-الموطأ:
للثافعي.والرسالة؛؛، ،؛ ٣٣١محاب ٢- 

همحنمة؛ْ،.م-ىابالأّتحاب: 
:المعتزلأ كتب رابعا: 

منفنقل الأصلية، مصائرهم حلال من وأقوالهم المعتزلة آراء الرازي نقل 
؛منهاواش وكبهم، تفاسيرهم، 

لأياتا معاني إيضاح في عنه الرازي ينقل آ، لأصم؛ ا بكر أبو تفسير ( ١ 
التيوالمشاكل ائل المعلى الجواب في قوله عالي يعتمد وهو الكريمة، 

عنأحد ^^لينطمابخارياسفJي، ١( 
منهاكثيرة مصنفات له منة، وثلاث وثلاثين ثمان صنة ولد القفال،، بكر أبى الأستاذ 

- ٣٣١/ ١٧)للدهى، الملأ،: أعلام )متر يطر: مئة. وأربع ثلاث سة توفي المنهاج، 
وفزراترنا/م؛ لبكى، وطقاتالشة: (؛ ١٣٨)، ٣٣٤

(.١٦٨- ١٦٧)٣;لابزالخماد، الدم،: 

.ص١٨، ج١ ، ^١ الكبير، الضير من موصمن نب، عنه الرازتم، نقل ٢( 
.ص١٦، ج١ ، ^١ : مهاالكير، التفسير في موصعين في طه ارازتم( نقل ٣( 
*١١٢صمج'آ،ج؛، المجير، التفسير في مواصع ثلاثة في عنه الرازي نقل ٤( 
١٠٢ صزآُ ،ج١، ٌجا المجتر، التفسير بنظر• واحدة مرة عنه الرازي نقل ٥( 
الحجةوكتاب اكرآن، حالق وكتاب تفسير، له شيحالمعتزلأ، بكر، أبو هو لأصم ا ٦( 

لأبنالفهر'ستات ينظرت الحسنى. والأسماء والمجوس، المالحدة على والرد والرمل، 
(.١٣٠)، t،Y)\،/للذهي، أعلأمالملأء: وسر ، _A\،Yاوديم، 



اليكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ع

ماإذا عنه ^ JiUفهوينبري يره، نففي واصح الأصم باراء ؤإعجابه ، يبرها 
منرأيا رين المقمن أحد صعق 

ضْيناضرردشمنخالفهفىالائلاش
العقاJةل٣،.آرائه ْع تتفق لا 

القولنالك غال وكاث عنه، الممل من الرازي أكثر وفد آ(تفيرالجبانى، 
يعدالجباتي ير نفلأن ، فسادها ؤيبين لينقضها الاعتزال، ائل بميتعلق فيما 

عمانيهم،عرض في الرازي عليه اعتمد التي المعتزلة مصادر من مصدرا 
.٢٤أ  ١٠لينتفي 

عليأبو فال أو قالالجبائي، فيقول: به بمرح البماثم، عن ينقل بما وص 
فيه.لبس لا واصح فهذا تفسيره، في الحاش أوقال العتزلة، شيخ الجثائي، 

فهناغيره عن يميزه ثيء إلى يضفه ولم علمح، أبو قال ■ وقال أؤللق إن أما 
رحالرْاة حمعن نقل الرازي أن علمنا إذا اللبس هدا يزول وند للبس، اض 

وءج0ا،ج'مأ،؛ ص٧٦وءجخ،ج1ا، صه*"ا؛ •جا،ج1، التميراعير، تنفلر• )١( 
ه؟•

اعير،هجم،جه،صيخ.التمر ينظر؛ )٢( 
 )Y•( :مج؛، امر، اشر بظر_،^YYU-YYn.
،^٠٢١ ، ١ \■ U_- ، Yج١ ، ١ ومج١ ، ١ ٠ ص١ ، ، ^٩ الكسر، التمر بمظر: )٤( 

 ،Y^ ؛<Yومحْ\،ج،'آ،ص'َ\ا؛ ومح؛ا،جيأ، _؟
الرازيتمر ني يوحل. وما علي، بأبي يكنون أربعة ذم الرازي أن الجاحتس احد ذم رْ( 

الطحان،د/ءبدالر-مم الغب؛ مفاتح في الرازي الدين فخر منهج • ينظر حمسة• هم 
(١٦٦/١.)







مالتفسير قي ارم|فأت أيان من الرازي موقف 

===ص=^=======رحا

بالأحاديثكاسشهاده المعزلت، بأصول له علاقة لا أمر في عنه النقل كان إن 
النظم.وكيفية الإعراب، وأوجه المقال، يوردها التي 

رتوجيها؛،٠^ بعض في عليه يعترض كان ؤإن 
رأىفي الرازى القفال يخالف عندما قامئة، وعبارة ثديية، بلهجة ؤيعارصه 

أصوليقرر حينما فالقفال العملية، ثبهاته مع يتفق ولا الاعتمادية، آرائه من 
هذا)إن •' فيقول عليه، نقده يشتد الرازي أصول مع تتفق لا التي المعتزلة 

فقن.ذللت، ومع كلماتهم، في الاعتقاد حمن الاعتزال، في الرغبة عغلم القنال 
القنالأن )واعلم عنه; يقول أن على الخ، ... بأصولهم، الإحاطة قليل كان 
أنهإلا الألفافل -اويلأت في المنلر دقيق التنمر، في ازكلأم حن ان كه 
علممن الحفل قليل كان أنه مع المعتزلة طه_ا تقرير في المبالغة عفليم كان 

ا.الح(ر المعتزلة... كلام معرفة من الصيب قليل الكلام، 
حينماالرازي أن وص جدا، مهمة مسألة وهنا الجبار، عبد القاصي تفسير ٥( 
الجبار،عبد القاصي هو هل بقوله؟ المقصود فمن )القاصي( I قال يقول 

١٠ صى٣٨ عساكر، لاين المتري؛ كدب سن ت ينظر الأشعري، إرالمن.هب بع ر =
الأتاعرةتقامر من الممال نمير أن إلى ذم، الباحشن أحد أن عا إليه اكبيه يجير ومما 
ب.انميدامحن : مفراالرازي يطر؛ تفترء. ني الرازي ءلءا اعتمد التي 

فيءن4 يقل كان ا إنفهو الناشئ المقال عن الرازي نمل يوضحه كيلك،، ليس والأمر 
الثقالعلى يعتمد لا الرازي أن ذكر نفسه حث، واليا ، وانتفدء الاعتزالية، المائل 

الأشاعرء؟.تفامحير من إنه يقول به ، فكيفالكلامية، النواحي في 
،٢ ج٦ ، ومج'آ١ ؛ ١١٠ص ، ١ ج! ، ومج٨ ؛ ١٤١صم، ج٨ ، مج٤ الكبير، التفسير يتفلر: )١( 

١. ١٤- _r\١ جا"ا'، ، ومح٦١ ، ص٥٨١ 
محإ،جم\،ص'ا.التفسيرالكبير، )٢( 
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الكبيرالتفسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 

حضالرازي ينقل عمن لمعرفة معرفته لأبدمن وهدا أبوبكرالبامحلاني، القاصي أم 
فهوعليه، البحث اهتمام ينهب الذي وهدا الصفات، من صفة في كلامه تحرير 
المقصودأن حينها محي فيعلم فقهل، القاصي بالقفل الجبار عبد القاصي يذكر حينما 

يلي!ما هذا يؤكد الجبار، عبد القاصي هو اللقتا بهذا 

العلومومن ، العتزلة(ل طبقات كتاب في القاصي )روى ت الرازي فول أ( 
الجباررآ،.عبد للقاصي هو المعتزلة طبقات كتاب أن 

القاصيذكرها بوجوه واحتجوا كلمتهم... اتفقت، )المعتزلة الرازي محول ب( 
...(أم.تيره نففي ولخمها 

فاليقول: بل انفراد، على القاصي لم، عليه الرازي يطلق فلا الباقلأني أما 
القاصياختيار القول ،،وهذا الثاقلأني١ بكر أبي ،،وهومحول بكرأ أبو القاصي 

،.منالالتكلمين من البامحلاني بكر أبي 
مستحسناعنه ينقل أن إما الجبار عبد القاصي عن ينقل حينما والرازي 

لأنهالكادمة، المائل في يكون لا هذا أن وليعلم عليه، رادا ؤإما لقولهلَا،، 

مجا،ج'آ،التفسيراعير، 
)آ/بءاا(.كثفالظون: ينظر: 

.^٦٠٦.جآ،جك الكبير، اشر 
.٠ج١اج٢،ص١٠٢الكبير، التفسير 
.٧٩صرر، ج؛ ا ^٢ الكبتر، التفسير 

٢•١ صر،ه مجا،جآ، التفسيرالكبير، 
؛ ١٢٧"ص٦٢١ ومح٢،ج٣، ؛ وص٥٦٤٣؛ _\٠ ، إج١ ^١ عير، 

•ص٤٢ومحا'ا-جاك ؛ ص١٤١ومحفجا"ل 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

لتلنا
جداكيره وهى الاعتمادية، لآراُه المخالفة الكلامية المائل فى عليه يرد 

التاؤيلتوجوم في الأناويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف ٦( 
فيبه يمرح فهو يره، نففي بينا واضحا نقلا عنه الرازي نقل للزمخشري، 

والبلاغية،النحوية المائل في عنه ينقل عندما ويفره عنه، نقله أثناء 
كتابه.في رواها اش والأحاديث 

آراءوتخالف، الاعتزال، ائل بمصلمة لها الش المائل في فوله ؤيرد ؤيتتمده 
الكشافصاحي، حاض )ولقد فيقول! لانع بنقد ينتقده ند بل الكادمية، الرازي 

الخيلهو الإسلام أن على دالة الأية أن وزعم للاعتزال، التعقب في ههنا 
قفولي،أنه إلا الأشياء هذه معرفة عن بعيدا المكين ذللئ، وكان والتوحيد، 

منالخالم رائحة مم ما الدي المكين فهدا يعرف،... لا فيما الخوضي كثير 
ذللث،(روحد أين 

إلىالخودة وءتا٠ ، بذلكؤ يمرح لا أنه إلا الزمخثري عن الرازي ينقل وقد 
فيوصيأتي هذا، إلى يثر لم الرازي أن إلا الكلام نفى أحد الزمخشري نفير 

هدا.من شيئا الصفات مثاحث، 

٤!الرمانيالرازي عنهم نقل الدين المعتزلة ومن 

،٢ ٠ ج ، ١ ٠ ومج ؛ ص٨٦ ، ١ ٠ ج ، وْجه ؛ ٤٠صّا ، ١ ج ، ١ ٌح إ الكثثر الضير ' ينظر ، ١ ر
ص1ه.

،جب'آ ، ١ ومج؛ ؛  ١٨^،،، ج٨ ، مج؛ • ؤينظر ٢؛ ٠  ٠٢^٠١٦ج٧إ الكيثر، الضير ، ٢١
.٩٥ومجها،ج*مآ، ؛ ١٧"ص٥١ 

افراهم،ي،ج1،صبمآ.)٣( 
=صنف المعتتزر، اكحوي، الرماني، بى بن علي الحسن أبو العلامة، هو الرماني  ٢٤١



او3شايرالتفسير في الصفات آبات من الرازي موقف 

المقفعوابن والجاحظ^، وابن ٢، والكمير 

متة.وثلاث وثمانون أرع نة ّتوفي سيبويه، وشرح والكلام، والنحو، واللغة، التفسير، ش ~ 
uمتانموى،و.مجمالأدا،: صخ>'آ-ا<ا*ا، لابزالأناري، نزعةالأو1»: ينظر: 

(VU-UT/\l '•.) ،Y،_,،ص،١^٢١^٠: وسير وطقاتالشرين:لليوش
(.٢٩٠)، ٥٣٤ر1ا/"ا*اه-

ص0\وج؟، ، ^١ موطنن،نها: في الكبير الضير ز عنه الرازي نقل وند 
الجباش،علي ا؛ي ننلراء من التلخي، محمود بن أحمد بن موعبدالله الكمي القاسم أبو )١( 

الغاب،على والأسدلألوال.امد والئرر، المقالات، التصانيف من وله المعتزلة، شيخ 
قةالفالفي الرازي على النقض في وكتاب، الكيِ، والضير والجماعة والمنة والجدل 
اليغد.ادي،للخهليسؤ بغداد؛ تاؤيخ إ ينظ. مئة. وثلاث وعثر نح سنة ترخي الإلهية، 

وًلبقاتالممزلة:(، ٢٠٤)لمذهى، البلاء: أعلام وّير (، ٣٨٤)٩; 
•٨٩- ص٨٨ المرممس، لأبن 

٠١٢٠ص ، ١ جاُ ، ^٨ : منهامواصع ثلاثة الضيرالكبيرفي في عنه الرازي وندنقل 
،مج؛ منها: مواضع ثلاثة في المحتبح من الكبتر الضير في حني ابن عن الرازي نمل رآ، 

،ج١،^١ • منها مواضع، ثلاثة في الخصائص من عنه نقل وقد ؛ ١ ص'اا ج٨، 
.١٧-ب) 

عنأحل. الممانيف، صاحب، المعتزلي، الثصّري بحر بن عمرو عثمان أبو : الجاحنل.)٣( 
والردالشبهة، على والرد الإلهام، أصحاب على الرد منها كثيرة، وتمانيفه اكذلام، 

نزهةالألثاء:: ينفلر والمبرة. والحجة والوعيد، اليهود، على والرد الممارى، على 
،٥٣٠- للذهبي، المبلأء: أعلام وص ، ١٥١صح1\- للانباري، 

وطبقات(، ٦٩٢)، ٤٩٨- ٤٧٢)؛/الحموي، لياقوت الخ؛ا،: ومعجم (، ١٤٩)
الجبار،عبد للقاضي انمزلة: 

•١ •  ٩،٢ء,حفى ُجا'المميرالكثيرفي'مح، ى ارازي وتدنمل 
الديوانكتابة تور الأصل، فارمي شاش، الكاتب، القني، بن عبدالله : ١لقني ابن )٤( 

سنةالثمرة أمجير فقتله بالزندقة واتهم الكتب،، بعض له وترجم المثاسي، للمنمور 
—الثمينة، والجوهرة اليتيمة، والاور0 المغير، الأدب آثار©: مجن ومنة، وأربعون حمّس 



الكسراكفس> ض، الصمات ابات م)*1 ى از الر موقف 

البصري.انمض وأبو ٢، والنذلامر 

التيالمائل في الكبير يره نففي عموما المعتزلة ينتقد الرازي أن ولتعلم 
الله١حمماء نظره في فهم الكلامية، آراءه تخاش 

ت١اثشاعرة كتب سائسا: 

النقلأثناء في مصادرهم على واعتمد الأثاعرة، أصحابه عن الرازي نمل 
تالمصادر هده ومن عنهم، 

لالحرمين لإمام •' النظامية كتاب ~ ١ 
ومئكاة،، الالدنيةل والعلوم علوم إحياء منها الغزالي، كب ~ ٢ 

كحالة،رصا لعمر ت المؤلف؛ن ومعجم )ه/آأآآ(؛ للذهبي، النبلاء; أعلام سر نظر؛ ي ~

في:محا،ج'آ،ص'اآ؟.الكسر الضير في عنه الرازي نقل وند 
وانفردتكالمفىالقاJر، المتكلم، المعتزلي، البمري، سار، ن إبرامم أبوإسحاق، النظام )١( 

العلفرة،منها جمة، وتمانشا فاتق، وترمل راتق، ننلم له الجاحظ، نبخ وْو اتل، يم
للقاصيالمعتزلة؛ ينغلر؛ وممن■ وهمثرين بضع ّ~ة 'ومح، ّوالأمامإ' ٢٠دالجوا

(.١٧٢)، ٥٤٢-  ٥٤١)•ا/للذهي، وسيرأطما٧،: ؛ ٥٢
ص؟٢.، ١ ج٢ ، مج١ في: الكبير الضير في محه الرازي نقل وقد 

،١ ج!" ، ومج٨ ؛ ١ صزمأ؛ ، جء١ ، وْج٨ ؛ ٌجتما،ج٣١اصراآ'م١ التفسيرالكثير، ينظر" ر٢آ 

صزوب.، ج؛ ، ^٢ ١لتكير، الضير قي واحدة مرة عنها الرازي نقل )٣، 
وج؟،؛ ص٤٨، ١ ج ، ١ مج * منها  ٠٠الكبير الضير في مراصع عشرة في عنه الرازي نقل ( ٤ر 

جه،ص1اا.
صررا*؛ا٠مجاا،جامآ، الضيراممير، ينظرت ت واحدة مرة عنه الرازي نقل )٥( 
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والمثزْناكلألرى.الأنواررا،، 

لاواقلأنىرم.مأ-الإطْة:

تالفانممة كغتب سابئا: 

منالملمة مادته اسقي حنث فلسفية، كتب على نفيره في الرازي اعتمد 
Iمنها واش مصادرها، 

حدودفي ورسالة ، والأوسرأ ،، الشفا١ ومنها سينا، ابن كتب ~ ١ 
والإشارات١٧/الأشيا^٦،، 

الهكات١٨/لأي آ-المض: 

ج٣٦،، ^٢١ الكسر، التمر يننلر؛ واحدة، مرة عنه ارازي نقل )١( 
صرا٤.جل'آ، ، مج٦١ واحدة، مرة عنه الرازي نمل )٢( 
أحدالمكلمين،جمفر، ن محمد ن تجس، )٣( 

إعجازمصنفاته ومن والكرامة، والجهب والخوارج والعزلة الرافضة عالي الرد في صنف 
وأرحنلاث سة مالت، خالفه، وقد الحسنالأشعري، انتصرلطريقأJي والتمهيد، القران، 

وثالرات،الدم:(؛ ١١٠) ١٩٣- ١٩٠/ ١٧)ممدمي، )ميرأءلأمالملأء: مظن.ينظر; 
(.١٧٠-١٦٨)م/انماد، لأبن 
ونقل، ٢٠صءمجأا،جلم، التمرالكير، واحدفي موضع في عنه الرازي نقل وغد 
.»_TV، ج٨١ ، ^٩ ينفلر له، مرجع دوندكر الباقلأني عن 

٢٠ ٠ خ ص ، ج*؟ ، ٢ ٌج المجتر، ألتفتر • ينغلر مرات، ثلاث عنه الرازي نقل )٤( 
.ص١٢محآا،جمآ، التفيرالك_ر، 
محها،ج'م؛التفسيرالكبير، 
.ص٤١محما،جما، التفيرالكبير، 

كتبهأهم من وأسلم، يهوديا كان وفح، فيلطبييح ملكا، ين علي ين الله هيه • أبوالتركات ٨( 
—مثة وأرح ين وحمسح سة توفي إنه فقيل وفاته، سة في احتلما الحكمة، في المعتبر 

ينغلرواحدة، مرة عته الرازي نقل ٠( 

ينظرواحدة، مرة عنه الرازي نقل ٦( 
يفترواحدة، مرة عته الرازي نقل ٧( 



الكبيرالتمسير فى الصفات آيات من الرازي موففج 

:التأريخ لكتب سابعا: 

البغداديللخهليب I بغداد تارخ ~ ١ 

الطبريتاريخ - ٢ 

واJمالاكل٣،.السالك كتاب - ٣ 

الخاJةل٤/القرون عن  vUlالألار - ٤ 

هيفهد0 ، الكبير نفيره ش الرازي عليها اعتمد مصادر من ذلك غير إلى 

الأطباء؛وطبقات ؛ ٣٤٦ص'آ؛ما— لأ،نالقفهلي، ! الحكماء أحبار ! طلر الهجرة. ن م ؛
(.٦٣)٩;والأعلام: (؛ ٣٠٠- ٢٩٦/٣)رأب، لأبن 

•ص٩٦١مجها،ج*'م، التميرالكيير، قي واحدة مرة عنه الرازي وندنقل 
ولدالمحدث، الناقد، الحاففل، أبوبكر، ^^ب،ابداديهوأ-صدينعلي، ١( 

الفقيهالجامع، الحديث، أصحاب شرف منها التصانيف، صاحب منة، وثلاث وتسعين 
أعلاموصير (؛ ٣٩— )؛/آآ االسبمإ الشافعية! طبقات ينظرت العلم. تقييد والختفقه، 

(؛٢٠٣-٢٠١/١(؛وطقاتالإسوي)١٣٧)٢٢٩-٢٧٠/١
(.٣١٢-  ١٣١ الذهب)۴! وشذرات 

.^١٤— ص٦٤ ج٢، ٌجا، التفسيرالمجير، ينظر؛ واحدة، مرة عنه الرازي وقدنقل 
جاا،جا\،ص*تماا.التسيرالكبير، 
ٌجاا،جاآ،التهس^رالمجير، 

.١٦٤،ص،ج١٢ج١١الكبير، التفسير 
،١١صزآُ، جء١ ^٨، الكبير، التفسير ينغلرت الأنصاري، عبدالله لأبي • لكلماروق ٥( 

ج٣٢،، ^٢١ الميير، اممسير يحلر! قندي، 
والتلخيص؛ صتم١١ ، ج١ ، ^١ الحسن، بن لمحمد الكبير! الجامع وأيمان صر؛هما؛ 
لأ؛يذيا-والأّرار: ص*خل؛ مح'ا،جأ، ينظر؛ الريحان، لأيي الفرغاني: لفصول 

=المكر، عن والهي بالمعروف الأمر وأحكام ؛ صا"اّ •،  ٦٤,ٌجك بمفر؛ الدبوس، 

يجلرواحدة، مرة عنه الرازي نقل )٢( 
يجلرواحدة، مرة عنه الرازي نقل )٣( 
يجلرواحدة، مرة عته الرازي نقل )٤( 



^٠ الكبيرالتفسير فى الصفات أبات من الرازي موقف ^ ٠

حصرهاحادة حاولت الكبير، للتفسير قراءني حلال لي اتضحت التي المراحع 
أنالله أرجومن حلل، فيه مقل، فهوجهد علم، كل حسب على تفنيدها ثم ومن 

سُرص

ظجهق هأة 

؛١٥٠ص ، ج٧٢ ، ١٤مج حزيمة، لابن •' والوحيد ؛ ٢٠ص•؟ ، ١ ج٦ ، مج٨ * ينظر 
وغيرها•



الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

السادسالمبحث 

العلميةقيمته 

لعج

جاءحتى بالدرس، الناس ونتاوله واسعة، شهرة الكبير التممتر كناب نال لقد 

المهمةالخلامة الخب س4ن ، مواه المتعلمين أكثر ٠^١^ يكن لم وقت 
بعدمن أتوا الذين اصلأم أهل من كير عليها يعتمد اش التكلمين لعقتدة المقررة 
الرازي•

أغلبهاأن يرى اللخير التمر بعد أتت الش التفاسر كب من كير إلى فالماظر 
يكونأن ؤإما ، أوتنبيها نقدأ يكون أن إما النقل وهدا الكثير، التمسير عن نفل قد 

علميةدراسات عون أن ؤإما ، واختمارا تلخيصا يكون أن ؤإما ، وتسليما إقرارا 
الخبير.التمسير من العلممة مادتها استقت 

حيث، العظيم القرآن نفير تفسيره قي ، كثير ابن الرازي عن نقلوا الدين فمن 
فيالرازي عر فه تفسيره، أول في وذللثإ ، موصعا أربعين في الرازي عن نقل 

،•١^١^١ مها تابع أو الباقي، عن وّكتإ مواصع، عثرة 

١٠ ص؟ للدجى، • والطلب اسم زغل ينظر• ، ١١
الإماماسرارازيفىافرأوردى 

بنمحمد الإمام جامعة مجلة صمن مشور بحث ؛ صزمآو الأّمري، شاع د/ الكبير؛ 
..٥١٤٢٤شوال، سعودالإملأمة،ع)؛؛(، 

،العفلم القرآن تفسيره في الرازي بتفسثر ناثر كشر ابن بآن • ئال من الباحشن ٌن وهناك 
د/ءمالالربماكلأحان،؛ فيه الرازي ومنهج الغيب ٌفاتثح ينظر• يقيد، ولم وأطلق 

التفسيرينبين مقارنة عقد وعند ، ذلك حلاف تؤكد السابقة والدراسة 

شل.الأول في كان كير ابن نقل أن تجد تكاد 



الضيرالتفسير ش ال۵مات آيأت من الرازي 

الرازيعن نقله ؤبمهلغ الأندلسي، حيان أبو الرازي عن نقلوا الذين ومن 
الكلامائل مفي لاميما والإقرار الرصا بصغة 

إذاوذلك النحوية، المساش قي وشديدا لاذعا نقدا الرازي حيان أبو ينقد وقد 
كلامحرف )والرازي I حيان أبو فيقول عليه، ورد سيبويه، الرازي حالف 

هذامن والعجيب بوحه، سيبويه كلام على يتفرع لا الرازي ذكره وما سيبويه، 
وملكالخحررا سماه النحو محي كتابا صنف حتى العلوم على تجاسره الرحل 

الح(آآ/غريبة... طريقة فيه 
وأسرارالتنزيل أنوار مسيره ني ، اليضاوي أيما الرازي عن نقلوا الذين ومن 

الكادميعلم يتعلق فيما خاصة التاؤيل، 

،ج٨٢ ، ١ عج؛ الكر، اشسر من مل ؛ ٢٦كح؛ )١( 
٠١ ص١ ،^٢، ^٥١ ملساشراي ؛ ٢٢الرحمن: (؛ ١٩٢/AU؛ ١ ب• 
صأْأ..جأا،جلأأ، ملسالضرامر. ٢، الجاية: و)\ا 

و)ا//ْْمأ-بهمآ(؛وبمذلراسمبم؛ ١٦اكء: (؛ ٤٨٢-  ٤٧٦البحرانمط،)•ا/)٢( 

.ص٤٦١، ج١٢، ١ ^١ الكر، التمر • ٤٨١ ~ ص"اللخ رقدة، إبراهيم التفسير؛ 
منتريه البيفا إلى نسبة بالبيفاوي محمى الشافعي، الشيرازي، عمر ن ءبا-الاوه البيضاوي؛ )٣( 

مصنفاتله والحدث، والمنْلق والعريية، والتفسير يالفقه، عالم قاصى، نيراز، عمل 
التنزيلوأنوار المنطق، فى المaلالع وشرح الصول، علم إلى الوصول منهاج ؛ منهاءدْ 

بكىللالشافعية: طبقات ينفلر: مثة. تا وموثمانون خمن منة توفى التأؤيل، وأٌراوا 
المرلفين؛ومعجم (؛ ١٤٠٦)، ٥١— ٥ ٠ )Y/ بوطي، للالوعاة: وبغية ؛ ٩( ٥ / )٠ 

(.٩٨-  ٩٧كحالة،)آ/لرصا 

محمد/ دوالمفسرون: والتفسير ؛ ١(  ٨٨حلبفأن لحاجي الظنون: كثف : ينظر ( ٤ر 
)ا/"ا(.لالطاءربنءاشور، والتجريروالتوير: )ا/آها(؛ الذهبي، 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
ثا============= 

ممرأولئك وغير 

٠الكبر الضير اختصروا الذين ومن 

وقد، بالواصح المختصر وسمى ، اُهآُمح( )ت! المني الدين برهان — ١ 
للرازيكتابا الواضح فعد بعضهم وهم 

ثلؤعأبا القاصي محمد — ٢ 
غرائبمختصره وسمى .( ٥٧٢٨ت )ت ابوري النيالقمي الدين نظام — ٣ 

الفرءانأْ،.ورغائب القرآن 

المختصروسمى ه(، ١٣٠٨)ت! الربعي القامم أبي بن محمد الفانحي ~ ٤ 
ياريس،في الأهلية المكتبة في محهلوكل الكبير، ير نفمختصر التفسير تنوير 

(٦١٩.)

منةلدن في كلح التك;ير، للتفير فهرسا ( Mc. Neileنيل)ماك عمل - ٥ 
٠٢١٩٣٢

سراجباسم امرائيلي أحمد خليل مولاي الأردية إلى الكثبر الشبر ترحم - ٦

الإلهية،الفتوحات تمره والجمل؛ي المنير، راج التسيره في الشريني كالخطسب )١( 
ير:التغني الرازي منهج ت تنظر كثير، وغيرهم المعاني، روح في والألومي 

(.٢٠٩-\ )\/AUد/عدالرحماسان، 
ِم:مموفاسون:لخاجيج،)أ/أهلأا(.)٢( 
)\/\TT(.لطاشكرىزادْ، المعادة: شاح يفلر: )٣( 
)أ/ا-0يا(.كشف، يطر: )٤( 
خليفة،لحاجي وكنفالفلمون: (؛ ٢٨٣)ه/ماءيلداثا، لإ،العارنين: هدئت )0( 

)ا/آاآ(.محمدالذهي، / دت والضيروالمفسرون (؛ ١٧٠٦/٢)



الضيرالتمسبر في الصمات آيات من الرازي موقف 

ملحق.، ٦٨٥البريطاني، المتحف، منير. 

يلي!ما الكثير، بالتفسير اهتمت الحم، العلمة الدرامايتح ومن 

;التفسرهنالد،راسات، أولا: 

مقدمةرمالة الهلحان، الرحيم عبد د/ فيه; الرازى ومنهج الغيب مفانتح ~ ١ 
جامعةالأرهر،اإاّون، أصول كليه من الفّّر، قم من لنلدرحهالماح؛ت.؛ر، 

القيعى.محمد ت إشراف 

الأيابكلية دكتوراه، رسالة الحميد، عبد محن د/ ت را مفالرازي ~ ٢ 
معلثؤع.كتابح القاهرة، حامعة 

حامعةتعناعة، كمال رمزي ت الكبير نفيره قي الرازي الدين فخر منهج ~ ٣ 
اسمماحنير، رسالة الإّلامية، الشريعة م قالعلوم، دار كلية القاهرة، 
زيد.مصطفى د/ ت المشرف 

جامعةمحمود، فواد اليد I التفسير في الرازي الدين فخر انجاهاُت، — ٤ 
وآدابها،الشرقية واللغاُت، العربية اللغة م قالآدابا، كلية سكنال.رية، إلا 

دكتوراه.رسالة 

منوالبقرة الفاتحف سورش في تهلبيقية دراسة الكريم القرآن في المناسبايتح ~ ٥ 
الدعوةكلية القرى، أم جامعة القرني، مقبل الله عبد د/ ت الرازي الفخر ير نف

ه. ١٤١٢لأمين،ا الحميا.ب عبد د/ إسراف والسنة، الكتارّبط م قالدين، وأصول 

معلبؤع.كتابح المجدوب،، العزيز عبد I نفيره خلال من الرازي ~ ٦ 

تبالتمى المتعلمة الترحح فواعد صوء في يره نقفي الرازي ترجيحايتح ~ ٧ 
ه. ١٤٢٧سعود. الماللئح جامعة ١ دكتورا٥ رسالة ٠ الرومى الله عبد د/ 



ؤماJكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

اللغوية.'الدراسأت ثانيا: 

جامعةالسويد، محمود I ونحويا لغويا الكبير يره نففي الرازي منهج ~ ١ 
لامشرف!امم العربية، اللغة م قانية، الأنوالعلوم لاياب ا كلية دمشق، 

نعيم.إسماعيل مزيد / د 

القرآنية؛االقراءات وصلتها للرازي الكبير التفسير في اللغوية الظواهر — ٢ 
العربية.اللغة كلية الأزهر، جامعة بدوي، مرمحي زينهم 

هنائي،المادر عبد محمد ت والصرف النحو في الرازي الفحر جهود ~ ٣ 
والمرق،والنحو اللغة م فوآدابها، العربية اللغة كلية القرى، ام جامعة 
الأنصاري.مكي أحمد ت المشرف امم ه*؛اير، دكتوراه، رسالة 

منالكثير التفسير من لكنت الباحث عليها اعتمد الش النحوية المائة وللعلم 
هنا.ذكرتها ذلك أجل 

ثالثا:

جامعةهلال،، هنل.اوي أحمد I الرازي الفخر ير نففى البيانية المباحث، — ١ 
الجعلي،إبراهيم ) المترف اسم دكتوراه، رسالة العربية، اللغة كلية الأزهر، 
مهلبوعة.

كليةبغا.اد، جامعة هلألر، مهدي ماهر بلاغيا; الرازي الدين فخر ~ ٢ 
فيالباحث اعتمد معلبوعق، ماجستير، رسالة العربية، اللغة م قياب، ألا 

للِانىي،الإعجازت دراية في الإيجاز نهاية كتابي على البلاغية التهلبيقات 
الكبر.والفر 

الدراساتفي وآثره الرازي للفخر الكبير: التفسير في المعاني علم - ٣ 



الضيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف لعج

١^^اللغة كلية القرى، أم حامعة دكتوراْ، رمحالة أحمد، سالم فائز ت البلاغية 
العماري.علي د/ إشراف،: والقد. البلاغة فم وآدابها، 

:الفقه أصول رابعا: 

محملجامعة زحمحلوؤل، لخضر الكبير، التفسير حلال من أصوليا الرازي 
اسمماجتم، لامحلأمة، ا امات الدر فم الLءل، ح، الآدادكلة الخام,، 

التهاسالر"اجي.المثرف:
;الترسة حامئا: 

الكبيرالتفسير كتابه خلال من الرازى الدين فخر الإمام عند التربوية المفاهيم 
كليةالقرى، أم جامعة غاصب، فهد حين بن علي ' الغيب ُّفاتثح المس 
،ه  ١٤١٣،تير جما الة رموالمنارنة، الإملأمئة التربية م فالتربية، 
الكيلانى.ماجد د/ إشراف؛ 

سس س 
؟*ةس أءة 



الكبيرالتفسير في الممات آيات من الرازي موقف 

السابعالمبحث 

علمهالماحي 

فالعصمةوالخهلأ، القص من البثر يد مهرتها التي الكتب من يخلوكتاب لا 
المآخذتلك ومن ربهم، عن يلغون فما ورسله، لأييائه إلا ه الله يجعلها لم 

•يلي ما الكبر، التمر كتاُب على 

أنفكما والاختيار، الجبر قضية في المعتزلة مع العقيمة الكثيرة مجادلاته ~ ١ 
مذهبهم،أصول، على القرآنية الايات وحملوا التأؤيل، في فوا تعقد المعتزلة 

علىلأيات ا هذْ حمل الرازي فكذلك باؤللأ، لها آخر ير نفكل واعتبروا 
الجبرية.في الغالي هبه Juaأصول 

الرازيأن على ، المجادلات تلكم في يره نفصفحات من كثيرا أصاع ولقد 
صاحبيقول ، أحيانا تنفل. قد طاقته أن إلا بارعا مجادلا كتب ما حمح في ينلهر 

قولونمر أقوالهم وتفنيد المعتزلة لمناقثة ذكائه الرحل توجيه )عن • النار 
فيالحقيقة استبانه المواصع من كثير في شغله قد مذهبهم وتأييد الأثاعرة 

.٢١(ر نمها 

هذاصنيعه كان حيث كبير، بقدر ير، النففي والمنهلق القلقة إدخاله - ٢ 
■قالوا الذين أقوال عرض من فعله ما ذللثح ومن تسبره، في القدح إلى ميعاة 

(٢)يرهنفمن صفحتين في وبالعكس البصر، على المع ؛أفضلية 

صسه*آ.همدالخميد، محسن I ممرا الرازي ؛ ؤينظر )ه/أه(؛ )١( 
.١٠٢اشيرامسر،ج؟،جيا،صا*ا~ طرت )٢( 



نج
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الأدلةوذكر لهم، وماص الإنسان، في.تيلق الفيض لأقوال إيراده - ٣ 
كتابهفي كتبه ما يذكر وهو ، للاحلباء عامة بصورة ومناقشته تردهم، الي الطبية 

إلىحاجة لا أنه يجد الفصول لهذه والقارئ الهلب،، في نقاله الذي الكبير 
ير.التغفى ذكرها 

عددد.ة،استطرادات؛ في الرازي الفخر أؤلآل )وقد المسنارت صاحب، يقول 
مريدتشغل ولكنها بعيدة، أو قريبة للمعاني لوازم من تنبطة م ائل وم

يالقرآن(راا.الاهتداء 

والمعيقةالموصومة الأحادسثج إيراده الكبير ير التغعلى المآ-حاز ومن — ٤ 
الحديث،،بعلم الرازي دراية قلة هو هذا في والسمك، إليها، يشير أن دون 

دراسةالحديثا لدراسة مجالا له ييع لم قة والفلالكلام بعالم واشتغاله 
ذكرهسيأتي ما على الأحاد حبر من وقفة للرازي أن كما متفحمة، متعمقة 

بحد.فيما 

الواحدي،تفسير من ينقلها كان الي الأحاديثط إيراده أيصا عليه يوحاو ومما 
يكونوالم وهؤلاء والزمخشري، 

كانالذي هو وطرقه الشريف العلم بهذا وجهله الرواية، بمُلم بضاعته وقلة 
أوهىمن طريقه حديثا سئل أن إلى المعتزلة على رده معرض في يدفعه 

يميزلا لقط، الباثار المعرفة قليل فالرازي عليه، أحذ مما فهذا ،، الaلرقل 

-١ ٠ ص ، ١ ج٦ و«جغ، ؛ ٥١ص ، ١ ٠ ج ، مج٥ الكير، التفسير ينثر؛ ر٢( 
^٦،الكبير، ير التغينظر، ماس، ابن عن صالح أبي عن الكلي ٍلريق هر الْلريق )٣( 

جاا،صمُْ



الؤكييوالتمسبر فو، الصمات آيات من الرازي موقف 

وكتبهوالمكذوب، المفترى الحديث وبين والمتواتر، الصحيح الحديث بين 
العجائبففيها بدلك، شاهد أصدق 

رسولعن المستفيضة الأحبار إلى يعمي )وهو ت الرازي عن تنمية ابن يقول 
علىواتفق والمرسلين، الأيياء وورثة الدين، أئمة عنه توارثتها التي الله. 
(١والماففين... الزنادقة، قدح يثبه قدحا فيها فيقدح العارقتن، جميع صحتها 

الإشكالاتمن كثيرا ويثير يورد أنه الرازي ير نفعلى الماحي ومن - ٥ 
نثرفي ببا مت فيكون صعيفا رده أويكون ، عليها يجببؤ أن دون والشبهات 

ببهللأنها.الأحرين امتناع عن عاجزا الشبهة 

والجماعةالمنة لأهل بزه ازتمير التفسير على توحل■ التي الماخن. ومن - ٦ 
،،كالحثوية١٤القبيحة يالألفامحل 

.٧٢٩~  ٧١)؛/ نمية،لأن ت سموعاكاوى ( ١١
)م٣٨(.لابزنمة، يازتلمراس: يطر: ( ٢١

ءسم.ج"آا، وُجما، ؛ ١ ٠ وص٠ ؛ ص٦٩، ج١ ٌجا، الكير، المم بمفلر• ( ٣١
الناسوحثوة الناس، من هو وكذ.لاك عليه، يعتمد لا الذي الفضل ت الكلام من الحنو )٤( 

(.١٨٠لابنمنفلور،)آا/العرب؛ لمان يطر؛ • دذالهم 
لهذكر فإنه ١ المعزلة ريس ب عمروبن اللفغل. بها-ا الأملأم في تكلم أنه عرف من وأول، 

المامةوهو الحشو، إلى ية نحشويا، عمر ابن لكن ت فمال، نوله يخالف شيثا عمر ابن عن 
و١لأئاءرةالمأحرونحنويا، والقدر الصفات ألهت، من على تطلق والعزلة والجمهور، 

وهمحنويا، والأحتيارية الخ١تية الخبرية الصفات أثبت، من على يهللق الرازي ومنهم 
ذللئإ٠في مخعلئون 

هامش)٤(؛ ١٢٣٥٨إ١٥١و(؛ ١٦٥، ١  ٥٥)م/ تيمية، لابن الجهميةت تلبيس بيان ت ينفلر 
(١٧٦/١٢و))؛/UA(؛ ومجموعاكاوى، ئمش)آ(؛ (؛ ٢١٧-٢١٦/١)والتعينية، 

(.٣٥١)U/ اكعارض، ودرء (؛ ٥٢٢-  ٥٢٠)أ/ المنة، ومنهاج 



الكبيرالتفسير فى الصمات آبات من الرازي موقف 

•والمجسمه ، والمشيهة 

المععلى الدلأتل أدل من الأية هذه الحنوة؛ القلية )قالت ت يقول حث 
الاختلافوقؤع يفيد الأبواب تلك فتح لأن وذلك والاستدلال، النظر من 

مذموموذلك والأديان، الذاهب إلى الخلق وتفرق الأديان، فى والمنازعة 
بابفتح يكون أن فوجب مذموم، المذموم إلى والمقضي الأية، هذه بحكم 

أعلم(والله مهل، وجوابه مذموما الدين في والاستدلال النظر 

الأعضاءهذه إثبات فى الأية بهذه وجهالهم الخثبهة أغمار تعلق )وفد ت ؤيقول 
الح(ص.لأه-مالى،...

بالحشويةنمد إسا الرازي أن للجمع يتاكد الرازي عن النقول هذه وبعد 
إذوالجماعن، المنة أهل من تعالى لله الصفات ألمت، من والجمة والشبهة 

الأمر،أهل فى الوقيعة وأتاعرة ومعتزلة جهمية من البتدعت سمات من 
ومجمةوحثوية منبهة نة الأهل من الإلهية الصفات مشتي على فيْللقون 

لكنالتنسم فلهور وأول المخلوق، كٍد يد له ! نقالواخلقه الله نبهوا الذين هم الثبهه؛ ( ١ ) 
وصنفغيره، بذات الباري ذات نبهوا صش ت صنفان والشبهة والرافضة، يداليهود على 

ألمتمن على يهللقون وأشاعرة ومعتزلة حهمية من والبتدعة ، غيره يمحقان صفاته نبهوا 
والنحل!الملل ؛ ينفد ذلك• نى غالملون وهم مشبهة، ت المنة أهل من المحقات 

المرمالة،رإ/؛؛ْا(والمحواعق ، ١ ٦ ٥ ص الةالرافضة: للنبرمتانى،)ا/فاا(؛ورّ
؛١١حمره ،ج٢، ١ ومج ؛ ٨٤~ مم ص ؤيفلرI ؛  ٦٢ص ، التفسيرالكبير، ٢٢١

دمح؟،جحا،ص؟اا-
،ج٨٢ ، رٌح٤١ ٠١٤١ص، ج٨١ ، مج؟ • ؤيتفلر ؛  ٩٣^،، ١ ج٥ ^٨، الكبير، التفسير  ٢٣١

عرفمن يهللان يتضح وبهذا ص' للصابوني، ت الخدث أصحالب، لف، العقيدة ت ينفلر ( ٤١
=مثل الحديث،، أصحاب من -حماعة هم ومل المثثهة، من جماعة بأنهم المنوية؛ 



اوء^سراكفسر فى الصمات ١^^ هن الرازي موقف 

وأهلوالتقديس التنزيه أهل هم أنفعلى يهللقون والرازي لأثاعرة ا أن وليعلم 
١^١١٢.

والمجمةالمشبهة يذكر ا حينم.الرازي أن وهو أمر على هنا أنبه أن وأود 
والجماعةالمنة أهل يقصد فهو الصمات لصوص يره نفحيال والحئوية 

الإلهية.للصفات المثبتين 

الذينالأثاعره يقصد فهو والتقديس، والتنزيه، المنة، أهل ت يقول وحينما 
العقلية.شبهاتهم على بناء الإلهية الصفات ينفون 

لأنالتوحيد، كتاب ولكتابه »j>u< حزيمة لابن نقده أيصا عليه يؤخذ مما ~ ٧ 
لماالصفات، لأيات متأول كل حلق في غصة هو حريمة لابن • التوحيد كتاب 

ينبزإسحاق محمد أن )واعلم ت يقول حث لاذعا، نق-دا نقده كانمنالرازيإلأ 
وهوبالتوحيد، سماه الذي الكتاب في الأية بهذه أصحابنا استدلال أوري. حريمة 

حذفيعد كلامه حاصل أذكر وأنا عليه، واعترض اكرك، كتاب الحقيقة في 
العقل(،ناقص الفهم، قليل الكلام، مضهلرب رحل لأنه التهلويلأت، 

وأبعاضوأعضاء ذات صورة على معبودهم إل ت ثالوا العجمي، وأحمل. وكهص، ضر، م =
امإيتد/ ت الإلهيات في الرازي من يمنة ابن موقف •' بفلر أْس روحاية( ؤإما حماية إما 

ثقصدالداني أن فيه يتضح المتن في الماحثة نقلته التي النص إذ (■ ٢٢٤)ا/جمال، 
بأنهمالمشبهة عرف من وJهلالآن الكلام. لصفة المثبتين والجماعة السنة أهل بالحثوية 

(. . أعضاء. له م جمعبودهم إن قالوا الدين ، والحشوية الغالية الشيعة من جماعة 
لن)ا/ا"أأ(.امجمال، د/إبتالإلهيات: في الرازي من يمية ابن موقف ؛نغلر: أه.

الل-ينالسنة أهل بالمثبهة يقصد الرازي أن فيه يتضح الخن في الباحثة نقلته التي النص 
وأعلم.أعلى تعالى والله العلو. جهة في أنه أيتوا لأنهم تعالى الله رؤية أيتوا 

.٥ ٢ ص وج؟، ؛ ١٤٥—  ١٤٣ص ، ١ ج ، ١ مج الكبير، التفسير ينفلر؛ )١( 



اJكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

لملأنه الخرافات هذه أمال في وغ إنما الجاهل المكين هذا روأيول • ؤتقول 
إنماالإنسان هذا أوردها الض الكلمات هذه )إن ت ؤيقول المثلين،• حقيقة يعرف 

فاغترالعوام كلمات منهج على فجرى الحقائق، معرفة عن بعيدا كان لأنه أوردها 
٢.(ر الخاتمة حن تعالى الله أل ونذكرها الي الكلمات يتلك 
يعرفلا بما إما الخلاف ؤيومع الأنوال، ينقق أنه أيصا عليه أخذ ومما ~ ٨ 

القرآنر يفلا التي التكلفة، المدة ؛الاحتمالات ؤإمالف، المن ناتل له 
منينقله ولا تقدمه، ممن لأحد تجده لا تهلويلأ فيها يْلول قد والتي بمثلها، 

الذيللخلأف التومح هذا ومثل عليه، اعتمي أو منه، امتفاد ممن بعده، حاء 
نفيريعتمدون الذي المتأحرين بعضن يحمل اللف،، عليه كان بما ينضعل لا 

الخلافبذلك اعتبارا حكايته، أو الإجماع نقل ترك على وءيرْ الرازي 
الوهومل٢/الاحتمال أو المزعوم، 

n m if

٠١٥٢—  ١٥ص* مج؛ا،جيآ، التفسيراعير، )١( 
ا٢ ٥ — ١ ٢ ٤ ص C الخضيرى محمد ت التفسير في لإجماع ا • بفلر ، ٢١



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

التامنالمبحت 

فيهالعالمأء أقوال 

يومناإلى السادس القرن منذ العلماء ين واسعة بشهرة الكير النفير يحفلى 
فيالواسعة الفياضة يالأبحاث التفاسير من غيره عن يمتاز لأنه ذس هذا، 

الخصوم.على والرد العلوم، س ثنى نواحي 

والذيمؤلفه، في آراؤهم تباينت كما فيه، العلماء آراء تباينت هذا جل أس 
قادح.ناقد ومن مادح، معجب، فمن ذكرها، محق 

كليْلرب ما والحجاب الغراب س فيه )جمع تالجنان مرآة صاحب يقول 
طالب(لا،.

*التفسير( مع سيء كل رفيه " الكبرى افميه ايحلبقاُت صاحمب والد ؤيقول 

الإمامضراكينارارىٌلأءضسثرهت الغلنون كنف صاحب عنه ويقول 
الناظريقضي حتى شيء إلى شيء من وخرج والفلاسفة، الحكماء بأقوال 

انمب(رص.

والفيلوفالكبير، المتكلم عمد )وقد ت التفسير مذاهب صاحب ويقول 
الغيب()مفاتيح للقرآن العفليم تميره محي -( ٠٥٦ ٦ )ت; الدين فخر الديني 

الأصيل(ل؛،.المثمر التفسير أدب خاتمة عده ينبغي الذي 

ابض،)؛/تم\(.)١( 

للمفدي،بالونات: الواني يطر; ءو\ّ )٢( 
(.٣٤١)ا/حاجيحاJفة، )٣( 

•١ ٤ ص٦ هثر، نجولي ، )٤ 



اJكاJيرالتفسير ض الصمات آيات هن الرازي موقف مم 

تحليلحلريقة )وهى ت فيقول طريقته على ورجاله التفسير صاحب وامتدحه 
جليلةطريقة جرم لا وأنها منه، الاستنباط مناحي على والغوص التركيب 

كلهي ليمت ولكنها الأكمل الوجه على التفسير لطالب عنها غنى لا 
 .١١١^٠).،

التفاسيرني رأيت )ما ت نائلأ التفسير، علم ني الإكتر صاحب انتقدم وممن 
كبرأنه إلا الدين فخر الإمام تمر ومن ، ١^.'؛^، من الضّ علم لغالب أجمع 

اضب(>^،.

نائلا:الرازي، نفير انتقدوا الذين بعض عن بالونات الوافي ماحب ؤينقل 
منوالتفسير ، أين؟ من أنت يرا نفوصع كونه الدين فخر من إلا أعجب )ما 

أين؟<رم.

الصلثديي فكان عليه، ماحالْ فيه بين كتابا التفير عن صنف من هناك ن إل 
المخالفينشبهة إيراده في خصوصا كثيرا عليه ينقم وكان له، والتهمة الراوي على 

علىمنها الحق أهل جواب ؤإيراد القوة من يكون ما غاية عر والدين المذهب في 
منيكون ما غاية 

،والنهاية البداية صاحب أيئا الكبير التفسير على الرازي انتقد وممن 

■اينءاثرد،ص^؛وص'ا>ا >ا( 
الطوفى،صا"مآ.)٢( 

XUMi)لسدي، الوافيبالونات: )٣( 
حجر،لأبن الميزان؛ ولسان صأأ؛ ير، التغعلم ني الإكسير ينظر دمياحي، ال، ٤١

اينممر،)تم\/مآا/هه(.)٥( 



الء^بورالتضسر فى الصمات ^ت من الرازي موقف 

ثمومن لها، وتقريره الخصم لشبه إيراده في انتقدوه حث ،، الميزازر ولمال 
بالإشارة.مكتفيا بضعف عنها يجبب 

نفيرعلى الآخو صاحب قاله ما مصداق ليجد ، الرازيل لتغير الناخير ؤإن 
وسبقالرازي، على أحد مما وهدا الميزان، ولمال البدايه، حم.■، ومحا الرازي، 

ذلك.ذكر وأن 

تعالى;قوله عند وذلل؛، المحيهل، البحر صاحب بشدة انتقدوْ الذين ومن 
مزعق  ٥١آن ثلم ألم ضها آز مثآ محم ئأت ثمها آذ ءابق خ سح ثا ؤ. 

المحأحكام على تكلموا رين المقأن ذكر أن بعد ١[  ٠٦لال-نرءت فم_ه شء 
فعلهكما المسير طريقة عن حرجوا ولن.للئ، ير، ياكفلذللئ، علاقة ولا 
فيجمع فإنه الري؛ حهلما بابن المعروف الرازي، عمر بن محمد عبدالله أبو 

حكىولفللئ، الشمير، علم فى بها حاجة لا طويلة كثيرة أشياء ير الخفكتابه 
الخفيررم.إلا شيء كل فيه ت قال، أنه العلماء من التهلرنين بعض عن 

بعضفي سيبويه حالف لأنه الرازي ينقد المحيهل البحر صاحبا أن وليعلم 
ذلكأجل من ،، له١٤ؤينتمر سيبويه يؤيد ممن حيان وأبو الخحوية، المائل 

الرازي.نفير في قدح 

منلكثير إدخاله على وذللث، النار صاحب، أيصا الرازي ير نفانتقئ. وممن 

(.٥٠حجر،)؛/• ابن )١( 

،ج٨ ، ٤ ومج ؛ ١٨٨" ١٨٤وص ص ، ١ ج ، ١ عح الغيرالكبر، ينظر؛ )٢( 
صُْ

>ا/لأا،(.ييفلرأث، (.، ٣٨)^إحان، لأبي الممط: البحر )٣( 
ريفلرالحو)Y/ (، ٤٨٢- و)'\/1ا؛ البحرالمحط،)\/أ؛*ا(؛ بطر: )٤( 

•٨٦٠وص ؛ ٨١ص؛ إبراممرب-ة، الغير؛ وكتثح 





الكي،التفسير , ئ الصفات ات آأ4ا■, ى  ١١اد مْفض 

الظنونكثف صاحب ثم 

أحد.إلى ينسوها لم أولئالث، كل 

سهاس قمتهم الرازي، نمير عن وتحدث كب من كل العبارة هن.0 تناقل تم 
سهاس ومنهم ، ذكرها إليه سها لم من ومنهم ، ^٢، ابن إر 
المحيط.لالبحر صاحب إلى 

الطرقبنض والبحث فيها، والتنقيب تنمية ابن مصادر إلى الرجؤع عند ~ ٢ 
شيءفي المقولة هدم أحد لم القاصر، نظري حب وذلك والحامويية اليدؤية 

هذهتكون أن المحتمل فمن احتمالات، ئت وهتا عليه، أطالعت، مما كتبه من 

حاجيحاوفة،)ا/ام؛(.)١( 
وجورج(؛ ١٧٩/٤)بالومات، الوافي في الصفيي ت تيمية ابن إلى المقولة هن.ه ب ممن )٢( 

الرازيالدين يخر في والزركان بعض، الميلاده عيد في حين طه إلى كتابه ش نواتي 
الرازي،الدين فخر كتابه في حليف الله لفتح ، ص٦٤مية، والنالالكلأمٍة وآراوه 

مقبلبن همدالله ود/ ؛ ١ ص٧٩ مفرا، الرازي كتابه في ءباوالحم؛د؛ ومحن ؛ ٤ صرا 
والبقرةالفاتحة مورش قي تهلبيقية درامة الكريم القران في المناسبات رسالته في القرني 

الإمامعند الفكرية المنهللقات في العريبي ومبمحمد ؛ ١ صسماه الرازي، الفخر ير نفمن 
العقديةالرازي الدض فخر آراء رمالتها في الوادي وأحلام ص'ام؛ الرازي، الدين فخر 

فيه،الرازي ومنهج الغيب مفاتيح رسالته في والهلحان صْآ؛ والرسالة، النبوة في 
 ;(.٣٨٤)٢

(؛٤٣١لازرقاني،)ا/العرفان: وماهل ؛ _UUلابن الخفيرورجاله: يطر: )٣( 
أيئا،له التفسير أصول في والوحيز ءسخآ'م، لا|قهلان، القرآن: علوم في وعباحث 
الكبيرالتمير في المعاني وعلم )ا/اُهآ(؛ للذمي، رون: والمقير والخفءسهلأ؛ 

صم'آ.الم، فائزة البلاغية: الدراسات في واتر، الرازي لافخر 
فيالرازي ومنهج ؛ ص٥١١العمالي، علي وآثاره: حياته الرازي الدض فخر بتغلر؛ )٤( 

الأزهر.مجلة صمن منشور يحس، ؛ ٩٣٤صىالحماري، علي الخفسير: 









الثالثالسل 

ل1صهاتساويه في الرازي فئهج 
َه

الضيريفسره 
مباحث:ثمانية على ويشتمل 

الاعتقاد.قضايا عل الرازي استدلال طرق ١^^: المبحث 

القلية.بالأدلة الاستدلال من ارازي موقف الثاني: المبحث 
العقلية.بالأدلة الاستدلال من الرازي موقف الثالث: المبحث 

الإلهية.الصفات ق الرازي عليها اعتمد الق العقلية الشبهات ١^١^: الهبحث 

والممل-العقل بين العلاقة الخامس: المبحث 

والتشابه.محكم ا السادس: الهبحث 

الصفات.نموصى ق الرازي انحاهات السابع: الهبحث، 

الصفات.ام أقالثامن: المبحث 

if if if









الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

١^١٠،المطلب 

الرازيفبل المتكلمين استدلال طرق 

الاعتمادفضأيا على 

أنيجب )الصفات( العقائد على الاستدلال في الرازي حلرق أتناول أن قبل 
قبله.السكالمين محي العقائد على الامتدلأل محلوق أعرض 

فعندهموالمع، العقل ش العقائد على الاستدلال ء؛لرق يحصرون فالمعتزلأ 
ماومنها سمعا، إلا يدرك لا ما ومنها عقلا، إلا يدرك لا ما منها العقطوة قفايا أن 

وعقلا.سمعا يدرك 

ؤيكونعليها، دليل العمل في التي الأمور فهي ت عقلا إلا يدرك لا ما فأما 
وأسمائه،الله معرفة مثل وذلك بها؛ العلم على متوقفا الشؤع يم،حة العلم 

ااشحليفعل لا حكيم غني بحانه وأنه 
العقلدل التي بالأمور العلم على موقوف صحة الحلم إن I قالوا وهم 

يحلمونإنما لأنهم القبيح، يفعل لا حكيم وأنه وأسمائه، الله معرفة مثل عليها 
الأنبياءصدق يعلمون وهم ءهقه، الأنبياء صدق علموا إذا الشؤع صحة 

؛كل.ابل يد على يفلهرها لا تعالى الله لأن بالمعجزات، 

وشرح؛ ( ٨٨٧-  ٨٨٦آ/ ) المري، الحين لأيي الفقه; أصول ني المعممو : ينفد )١( 
٠س٨٨.ءباوالجّار، للقاضي الخسة: الأصول 

(.٨٨٧)Y/ الخض، لأيي الفقه; أصول »ي المعت»ا> ينقلر؛ )٢( 



Q
الهكبيرالتفسير في الصفات آبات من الرازي محوفف 

دونC عليها دليل المع قي الي الأمور فهي ت .اضأ إلا يدرك لا ما وأما 
المعادوأمور بهما؛ تعلق وماله الشرعية والمفاسد كالمصالح العقل، 

عليهاتستدل أن يمكن التي الأمور فهي معا ويالقل يالشرع يعلم ما وأما 
واحدالله بأن كانملم بها، المعرفة على الشؤع صحة تتوقف ولا بالمقل، 

القابل'آ/واستحقاق ونقادأى، عقلا عليه الاستدلال يمكن وحي 
والمعالمقل في القائد على الاستدلال طرق أيما يحمرون والأثاعرة 

يدركلا ما ومنها عقلا؛ إلا يدرك لا ما منها العقيدة قضايا أن فعندهم 
وسمعا.عقلا يدرك ما ومنها سمعا؛ إلا 

والمواتالوحدانية معرفة تتم لا علم كل فهي : عقال إلا يدرك لا ما قاما 
اللهوحول على يستدلون فهم الشرع، ورود نبل عليها المقل فيدل به، إلا 

ثمعقلي؛حنت،، دليل وهو والأعراض( الحدوُنا)الجواهر بدليل تعالى 
ومن؛ عندهم يثبت، يم ومن النبوة، لإثبات الاستدلال؛العجزة 

لتعالى الله صفات وحده المقل بها يستدل التي الأمور 
والإباحةكالوحوب الشرعية الأحكام حمالة فهي بالمع إلا يدرك لا ما وأما 

رسولهلمان أوعلى بالخناب تعالى الله من والأمر الخبر، طريقها فهده والحظر• 
وابيدعيابالجنة أهل نعيم بنابيي الملم وكاولك صدقه، على المحجزة و.للم، 

ه.نفالممدر ينظر! )١( 

ص"ا"اأ.عبدالجبار، للقاصي ة; الخمالأصول وثرح ه؛ المحيرنفينظر- ، ٢١
ءسهاا'.ساتجار، للقاصي ة! الخمالأصول ثرح ينظرت ، ٣١
(.١٣٨للجوض،)ا/واللخيص؛ ؛ ٢٠صْ لمد-القامالبغل.ادى، ت ١^■؛^ أصول ينظر• ، ٤١
.٢٢٠٣-ص؟• للبغدادي، الدين: أصول يطر: ، ٥١





اJكديرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف —

الثانيالمطلب 

الاعتقادلصايا على الرازي استدلال طرق 

أنذلك مع، والالعقل قي العقائد إنات طرق انحصار إلى الرازي يذهب 
ماإلى الإثبات في بعض على بعضها وبناء لتعددها، تبعا عنده م تنقالعقائد 

بالسمعيثست ما ؤإلى وحده، مع باليثبت ما ؤإلى وحده، بالحقل يثبت 
أنام:ثلاثة على )الطاف يقول: ذلك وفي معا؛ والعقل 

لأنكلأيلأيثتإلأ؛العفلفء>سب؛ معية، اللائل بالد إناته يمتغ ما منها 
الدور,لزم ؤإلأ بالسمع إثباته امتغ صحته على مع الصحة يتوقف ما 

شيءكل وهو فحب، بالسمع إلا يثبت لا أي بالعقل، إثباته يمتع ما ومنها 
علىفالقطع أصلا، الءلرفين أحد في امتناع فلا عقلا، عدمه ؤيصح وجوده يمح 
،.المي١١بالدليل إلا يمض لا بعينه المرقين أحد 

علىيتوقف لا عقلي أمر كل وهو معا، مع والبالعقل إناته يمكن ما ومنها 
العية(رآ،.بالدلائل إثباته أمكن حرم فلا به، العلم 

ائل)الميقول; حيث العقائإ على الاستدلال في آخر طريقا ؤيضيف 

المعيالدلل أن إر الأ-؛مى مصنفاته في ذهب ارازي ان ؛ هناإليه التتيه بجدر مما ، ١١
ومعالمص\ب؛ والماخرين، المقدمن أفكار محمل يفلر: وجوده• بنصل المحض 

.٢٤ص"آآا-أصولالدين، 
و*جُآ،جا"،ص*اأ؛ عج'آ،جه، ؤينظر، صأيا؛ مجاُ،جآا، التفترالكير، ، ٢١

صا"ا•













Q
الكسرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

ائلممعظم ني المقول بمحيح الاستدلال من متعه والذي توهمه، الذي الدور 
الصفاتأ

هبالرسول يؤمن من لكه يلا الرازي ملكه الذي المهج هذا إن خامسا: 
اللهأحبر بما لم مكل تمديق وجوب )إن تيمية! ابن يقول به، أحبر بما ويصدق 

المماتتلك على عقلي دليل يقوم أن على موقوما ليس صفات من ورسوله به 
أحبرإذا ه الرسول أن ادم الإمدين من بالاصطرار يعلم مما فإنه بعينها، 

بعفولما،ثبوته نعلم لم ؤإن به التمديق علينا وحب تعالى الله صفات من بثيء 
اللههال الذين أسبه فقد بعقله يعلمه حتى ه الرسول به حاء بما يقر لم ومن 

ي،ثثاكرهبمثز ئت أعلث أس" اس رثي أوث ثآ نز ئرن ثئ مؤمن ^^٧ فيهم: 
[.١٢٤]الأنعام: 

عنهمتلقيا ولا بالرسول مؤمنا ليس الحقيقة محي فهو السبيل هذا سلك ومن 
،ذلي من سميء الرسول يحير أن بين عنده فرق ولا الربوبيه، أن يالأخبار 

أويتأوله بل ، به يصدق لا بعقله يعلمه لم إذا به أحبر ما فإن به يخبر لم أو 
هذاسلك من عند فرق فلا ؤإلأ به آمن بعقله عالمه إن يه يخبر لم وما ، يفوصه 
رلأ ئ-تحارْ••• الرسول عدم وبين ؤإخثارْ، الرسول وحول بتن السبيل 

والقضايافحب، بالسمع تدرك التي القضايا بين فرق لا أنه يبدو سائسا; 
منبر لا فقهل يالمع تدرك التي القضايا إذ معا، والعقل بالمع تدرك التي 

٥٠٢الأنا■،ومنهج والحمامة الة أهل ومنهج (؛ ٤١)؟/ سمية، لأبن التعارض؛ درء ■ بفلر  ٢١١
ليوالمتكلمين لف الومنهج و)آ/إ'ه{؛ (؛ ١٩١٠)ا/نور، حالي الله: توحيد في 

إمامومنهج (؛ ٠٨٤ )Y/ أمير، جابر العقيدة: في المنهجين وأثر للنقل العقل موافقة 
•صريه؟أ اللعليف، عبد آل، حمد أ / د العقيدة: دراسة فى الحرمين 

الأسمهانية،صآا.المقيدة شرح )٢( 



الكيسالتضس> , ف الصفات ات آي/ م '؛، ١١ال، 4هفض 

إناتثم الوقوع جواز محن أن العقل دور إذ جوازها، إبان في العقل مشاركة 
وحد0.بالسمع يمكن الوقؤع 

المعادأمور وقؤع جواز إدراك نجعل أن الرازي يم تقحب نمهلع 
ظاهر.عقال جوازه على الدليل إذ معا، والمع بالعنل والميزان كالصراط 

القرآنمحن وقد إذلولميجزلميةع، الوقوع، أدلة جوازم على العي والدليل 
الرؤية.قضية في وهكن.ا جائز، أنه على فيدل رهّيقع أنه 

وجوازهاسمعا، إلا يدرك لا الذي القسم من وقوعها اجعل •' للرازي فيقال 
معا.والعقل يالمع يدرك مما 

بالعملتدرك والتي فقْل، بالمع ندرك التي المقيدة قضايا أن يظهر وبهذا 
لجعلمعز فلا ثم ومن إدراكها، طريقة حيث من سهما فرق لا معا، والمع 

يخاتهمنتقلا والوحدانية الرؤية 

إلىيهدف ونقلية عقلية إلى الأدلة التتكلّمين تقيم أن عاقل على يخفى ولا 
ظنيةالقلية والأدلة الدلالة، قطعية المقلية الأدلة لأن القل، على المقل تقديم 

والفل،المقل بين العارض إمكان كان هنا ومن زعمهم، حب، على الدلالة 
فيفيه القول سنفصل ما وهذا التعارض، عند المقل نصوص تاؤيل ؤإجازة 

الله-.شاء الخالي-إن المجحث 

ئ.7قمم7لآ 
K أءة  m&

٠٩٠صريا،خ ، عبداللهلف آل أحمد د/ العقيدة دراسة في الحرمين إعام منهج ينظر• ، ١١









الضيرالتفسير في اكمات آيات من الرازي موقف 

اثذولانمطلب 

المتواترةوالسة بالقرآن الاستدلال 

والسنةالقران بنصوصن الاستدلال من والرازي المتكلمين موثق ت أولا 
المتواترة.

وأنهالله، عند من منزل القرآن أن الإسلام دين من بالضرورة المعلوم من 
ُركافل إنا ؤ تعالى قال كما له، الله بحففل والنقصان، الزيادة من محفوفل 

٩[.]؛_ وه هطون و ذق ألدو 

للمنامنةمجال ولا به، ومضلؤع جميعا، المسلمين لاأ.ى لم مالأمر وهدا 
والتثنكالخ،فهلا،.

التحريفمن وسلامته القرآني النصي ثبوُتح بقهلعية مؤمنون والتكلمون 
التغيرمن محموءلا بقاته عن تعالى الله )أحبر ت الرازي يقول ، والتغيير 

واكحريف...(

المسلمينعقيدة هي كما التنزيل أصل يثبتون المتكلين أن يعلم وبهيا 
التبديل.من وسلامته النهى بصحة ؤيقطعون 

الغمن،د/مليمان واك؛ الكتاب الأسدلألاضوصى من ت ينظر )١( 

؛٦ ٠ ٢ - ٦ ٠ ءسا الخمسة، الأصول ثرح في عبدالجبار القاصي المتكلمن هولا، ومن ( ٢١
(.٣٨٧)Y/والزءخشِيفىاصاف: 

.ج،لجا،>،صاا"ا.الممبرالكير، )٣( 



نتنا
الكبيرالتفسير فى الصمات أبات من الرازي موقف 

منإلا ، شوته ؤيقطعون للعلم المتواتر الخبر إفادة على متفقون كذلك وهم 
•شذ 

المتواترة،بالنصوص ثابتة أشياء أنكروا الكلام أهل من كثيرا أن وليعلم 
وقدالشيء، لهدا المشتا للنص صريح وتكديث، إنكار يسعه نل لها ؤإنكارهم 

لمضمونه،تحريفا إما مختلنة، بقوالب مغلفا بل صريعحا، للنص الرد يكون لا 
ردوسائل من ذلك، بغير ؤإما القائد، في به تدل( ب لا آحادا جعله ؤإما 

عندهمالنصوص 

نوتها.حب من والمنة الكتاب نصوص من المتكلمين مؤنق، حلاصة هن.ْ 

والاعتماد، بها ومجدى والمنة، الكتاب وص نم دلالة عن أما 
ؤإنءالتكالمون الصفايتؤ، مسألة ميما لا العقيدة مسائل على بها والاستدلال، 

كلهمأو أكثرهم ورأى ، القرآن نوتر قهلعية في والجماعة المنة أهل وافقوا 
عامتهمأن إلا الجملة، حتمثا من المتواترة المنة ثبويتإ قْلعية منهم شد من إلا 

للخياط،والأنصار; صحآ"ي؛ لاقاص،ىرانمار، الخمسة؛ الأصول، شرح ينفلر; )١( 
واكهيد:(؛ ٠٦٦-)آ/ا-؛ه الجري، الحض لأيي واسي: 

للجوضوالإرشاد: ؛ ص٢١للجدادى، الدين: وأصنل، ؛ ٤٣٧-ص٦ri لياقلأني، 
للغزالي،والسممض: )آ/ْا(؛ للامدي، والإحكام: ص)'آاأ(؛ 
(.٥١كفي،)ا/ ونرحالمامماكف؛ت: ا/مآم-هأم(؛ لارازي،)Y/ والمحمول،: 

؛١٢٨-ص٧٢١ حزم، لأبن الفرق: الفرزض يطلر: العلاف، الهديل وأبي كالثنام، )٢( 
المرتضى،للشريفح والأمل: والمنة ؛ ٢ ٠ ص للغدادي، الدين: وأصول، ؛ ١ ص"؟؛ 

الغمز،د/طيمان والة: الكتاب بنموص الامتدلأل من الخكلمسن موس، بنظر: )٣( 



٨اJكبير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 
لعج

كلهادلالتها بل والسنة، الكتاب دلألامحت، من شيء قطعية يرون لا الحقيقة قي 
لث،التمبأن يصرحوا أن إلى متاحريهم ببعض الجرأة وصالت، بل ظنية، عندهم 

الكفرأصول من يعد والسنة الكتاب ظواهر بمجرد العقائد أصول فى 

أنبعده حاء ومن الرازي ميما لا وأشاعرة معتزلة من المتكلمين عامة زعم وقد 
العقيدة.أمور على بها الأّتاا-لأل يصح فلا ظنية، والسنة الكتاب نصوص دلالة 

يصحلا أنه والمعتزلة القدرية من كثير )يزعم ت جقئ تنمية ابن يقول هذا وش 
كلعلى وقادر شيء كل حالق وأنه وعدله، الله حكمة على بالقرآن الاستدلال 

أنهدغثرهم الأشعرية بعض من اتعهم ومن هؤلاء من الجهمية وتزعم شيء، 
•العرش متوعلى وأنه وعبادته، وقدرته الله علم على الاستدلال؛ن-لائ، يمح لا 

علىوالحديث، بالقرآن الاستدلال يصح لا أنه البيع أهل غالية من قوم ويزعم 
زعموا.بما اليقين تفيد لا اللففلية الدلالة أن على بتاء مهللقا القملعية ائل الم

ائلمعلى بالقبول المتلقاْ لأحادين، با يستدل لا أنه البيع أهل من كثير ؤيزعم 
واليقين(القعلر فيه يهلل، مما ونحوها، والقدر، الصفات 

الاياتببعض السنة أهل استدلال على رده في يقول الجبار عبد القاصي فهذ'ا 
عنالجواب في )والأصل ت يقول وغيره، كالأستواء الصفات بعض إثبات على 
لهم؛يقال أن ذلك 

السمعصحة لأن ممكن، عير ألة المهده على هع بالالأّتل.لأل إن أولا! 
المع،صحة نعلم لا حكيما عدلا تعالى القديم نعلم لم ما لأنا عليها، موقوفة 

٩(.)م انملاض، عر الخاوي وحاشية صيا'آ؛ تومي، لل• الراهين أم نرح بم• ، ١١
والماثل.الرماثل مجمومة صمن ؛ ١٩-ص٨١ والكرامات، المعجزات ر »اءدة )٢( 



الضيرالتفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف وج

ليسأنه نعلم لم وما عدلا، نعلمه لا الحاجة عليه تجوز لا غني أنه نعلم لم وما 
وهلالمسألة، هذه على بالمع الاستدلال يمكن فكيف ، غنيا نعلمه لا بجم 

الأصل(أا/على بالفرع استدلال إلا هذا 
واليقض،القطع إفادة عن تتماصر والمنة الكتاب دلالة بان يقرر لأمدي ا وهذا 

٧.٢ بأسرها هي بل 
يكنلم إن ، وأفلهرها المألة لهذه نثلر من أول يعد الذي الرازي وكذللثح 

لث،التملأن ؤلنية، اللففلية الدلائل بان كتيه من كثيرة مواضع في يقرر أولهم. 
فلي،الفلني على والموقوف محلية، أمور على موقوف اللمفلية ؛اكلأئل 
فيوالمة الكتاب بها ويعي اللفغلية الأدلة عر الاعتماد يصح فلا وباكالي 

تالرازي يقول هذا وفي الصفات، مسالة لاميما العقدية، ائل المتقرير 
ونقلاللمنات، نقل على موقوفة لأنها قلية ممحانيها عاز الألفاظ )دلالة 

وروايةآحادا كانوا أنهم الماقلين أحوال أول أن مع واكعريفات الإعرابات 
الاشتراك،عدم عر موقوفة الدلائل فتلك وأيضا الفلز، إلا تفيد لا الآحاد 
وعدمالخصيص، وعدم الإجمال، وعدم القل، وعدم الجاز، وعدم 

المجاز،إلى اللففل صرف يجن، حصوله بتقدير فإن العقلي، المعارض 

أنأولى الفلن على والوقوف مهمحفس، ظن المقدمات هذه اعتقاد أن سالئ، ولا 

صأا"مأ.أما، ؤيفلر ة، شرحالأصول١لخم)١( 
لاينالتأويل: وىنون ؛ ٢٠٠- للامدي، الكلام: علم في غايةيفلر: )٢( 

.ص٦٦٦منى، 

(.٠٦٤ )Y/ القيم، لأبن الراة: الخواض يفلر: )٣( 



٨الكير التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

قطعيا(أا،.يكون لا اللفظة الدلائل من شيئا أن فشت اعلم. والله ظا، يكون 
'الرازي مكلام من والمقصود 

النحوونقل اللغة، مفردات نقل على متوقف اللففئية بالدلأتل التمسك ن أ- 
أشخاصإلى تنتهي لأنها بالأحاد، منقولة الأشياء هدْ رواية لكن والتصريف، 

أووقوءهمءىالخهلأ،ي،سعإنما^مءلىاصب، ولا معصومين، غير قليلين، 
الفلز.نفين. لا الرواية هذه ومثل 

اللهمراد يكون أن يجوز الاشتراك بتقدير فإنه الاشتراك، عدم على يتوقف، ؤ~ 
ظني.الاشتراك نفى زكن اعتقدناه، الدي المعنى هدا غر اتكلأم هدا من تعالى 

يكنلولم يتعين إنما حقيقته على ^لففل المجاز، عدم على يتوقف ؤ— 
مفلتون؛الجاز عدم لكن ، مجازْ على محمولا 

الفيانقلاب إلى يفضى تجويزه لأن لإصمار، وا الحدف عدم على ، يتوقفؤ~ 
معلنون.والإصمار الحازف عدم لكن نفيا، والإثبات إثباتا، 

عدمهالكن المعنى، يتغير بسببها لأن واكاحير، التقديم عدم على يتوقف ؤ~ 
مفلتون.

مفلتون.وعدمه اكخصيهى، عل.م على يتوقف ؤ~ 

مفلتون.وعدمه الثامخ، عدم على يتوقف ؤ~ 

-صها"> و*حفجما، ؛ صَاْ وينظر؛جأ، مح١،ج١، اي، التفسير 
توالمتأرين المتقدمن أفكار محصل ؤينفلر —٧؛ ^٠٠٦ ومجاا،جأأ، ؛ ١٧٦

؛٢٣٥~ التقدص، وأماس ءس؛آ؛ أصلانمين، ومعالم ؛ ص١٧للرازي، 
والأرمن١(؛  ١٨- )\اr\١ والملمالب (؛ ٥٧٦- oiwوانمحمرل)ا/\/

الوين،)/أأآ؛-أمأأ(.زأمول 



الكبيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف ء

معناهمن نقله أوالعرف  ٤٠٣٠١١يقال أن بتقدير فإنه الفل، عدم على يتوثف ؤ~ 
الأصل.ذلك لا إليه المقول هو المراد كان معنىآخر، إلى اللغوي 

فيهايقع فد اللففلية الدلائل لأن الشلي، العارض سم على يتوقف و~ 
الفلن.إلا تميد لا الص الترجيحات إلى مها ؤبمار التعارض، 

__J؛^لأن القاطع؛ العقلي المعارض عن ملامتها على يتوفف ؤ~ 
المعارض^ا عدم لكن التأؤيل، إلى المعي الفلاهر صرف يجب وجوده 

ذلكيعرف لا الإنسان أن الماب في ما أنمى لأن معلوم، لا معلنون القملعي 
بالعدم.الملم يميد لا العلم عدم لكن العارض، 

المقدماتتلك على لتوقفها فلنية اللفظية الدلائل أن الرازي قرر أن وبعد 
لأنهبصحح، ليس إطلاقه على الكلام هذا أن )واعلم فقال؛ استدرك الفلنية، 

وتلالث،المتواترة، يالأحبار وحولها عرف أمور النقليه بالدلائل اقترن ربما 
المعيةالدلائل تكون التقدير هذا وعلى الاحتمالات، هذه تنفي الأمور 

لليقين(أا،.مفوة الخواترة بالأخبار اكابتة القرانن بتلك المقرونة 

القرائنتللث، تحر أنه إذ كثيرا، الرازي موقف من يغير لا لاستدراك ا هدا أن إلا 
أمابوجودها، النقل يتواتر أو الثخص، يشاهدها التي الوجوده الأمور على 

فيتدخل لا فهده والشاهد المحس عن غاسة هي أو توجد لم التي الأمور 
الألفاظ؛تاللث، كائن نقالها ولأن كلامه، ظاهر هو كما الرازي، استدراك 
تقيل.أن يمكن لا وأنها اللففلية، الدلائل من الرازي موقف علم وقد فحسب، 

بحال.بذاتها اليقين 

(.٠٧٦-  ٥٧٥ا/ )؛/ الأصول، عالم المحصول،ي ؤينفلر: (؛ ٤٢٦)T/الأربعن، 



الكبيرالتفسير قى الصفات أيان من الرازي موقف 

وذكر، به وعملوا فقرروه بكلامه، أحدوا أحرون، أناس الرازي نح وفر 
الأشاعرةوحمهور المعتزلة مذهب هو هذا أن المواقف.' ثرح صاحب 
هدىيكون أن يمكن لا القرآن أن يره نفمن أحر موضع ني الرازى أوصح وقد 

عنديقوله حيث الشراغ، في هدى يكون أن يمكن بل وصفاته، الصاح إناينح في 
ثرطمن )ليس • ٢[ ]ابقرة■' لننق\نه هدى فه يسب لا الكثج، ^؛]I ،ii تعالى قوله 
فيهدى كون أن فيه زكفي بل ، شيء كل في هدى كون أن هدى القرآن كون 

فيهدى يكون أو الشراع، تعريف، في هدى يكون بأن وذلك، ، الأشياء بعض 
يقتضيلا الطلق أن على الدلائل أقوى من الأية وهدم العقول،، في ما تاكيد 

أنهمع اللفظ، في تقييد غير من هدى بكونه وصفه تعالى الله فإن العموم، 
أنفثت النبوة، ؤإثبايتح وصفاته، الصاع، إساُت، في هدى يكون أن يستحيل 
انمموم(ميفيد لا المطلق 
ليستفهي تمالى الله صفات أما ، توقيفية تعالى الله أسماء أن يرى وهو 

والجماعة.السّنة أهل عقثدة صوء على الرازي نقد ٠ ٠^^٧ 

القرآنيةالنصوص دلالة جعل حينما والجماعة السنة أهل الرازي حالف 
ظنية.زعمه حد على وهم، ، لفغلية دلالة المتواترة والأحاديث 

x^-ro)\/و\ذثاضو\سم\ق\ت ص•؛؛ ك\سموي\ف )١( 
(.٥٢~  ٥١)T/ لالجرحاني، شرح ينظرن )٢( 
صر،آآ.، ج٢ إ ٌحا الكتثر، التفسثر )٣( 
؛ص٨٧١ ، ج٥ ومح"؟، ؛ ١  ٥٣~ ص٢٥١ اح١، ^١ الكبير، التمير ينظر؛ )٤( 

صءه.، اج٢٢ومج١١؛ ٧٢— صءب ، ج٥١



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ء

لثنا

أمكنحيث متعددة، حي نوا من فيها ؤيقدح معية، الالأدلة في فهويشكك 
اليقين،تفيد لا القلية الدلائل أن إلى انتهى نم ومن والفل، العقل ين التعارض 

تقوىلا فهي ثم ومن الدلالة، قلية عتره فهي كثيرة، لأساب فهلعية ليت فهي 
أوتآؤيلها من بد فلا الدلالة، قهلعية نظره في تعد التي العقلية الأدلة معارصة على 

قهلعيةغير لأنها الصمات، لاسيما العقيدة أمور في بها يحتج فلا تفويضها، 
متأقرايكون بهيا وهو الصفات■ في بها يحتج فلا الدلالة قهلعية وغير الثبوت، 

،.؛الممزلة١١

بكلامالثقة وانعار«ام تعالى، الله ثرع في لالآلحاد حل مل■ الزعم هذا أن شك ولا 
وعدمالشؤع بنصوص للتلاعج، الأهواء وأهل للمغرصين وسلم ورسوله، الله 

■بها الأحد 

ىتصل■ من أبرز من وكان الإلحالي، القانون هدا على للرد العلماء ى تصل■ وقد 
وبيناالقانون هن.ا فنالسا فقد الله، رحمهما القيم ابن وتلميذه تيمية ابن بالرد له 

؛٢٣٢و)ا/هاأأ، د/.سفانمي، سمائي ني أثرالفكرالامحزالي يطر: )١( 
.)٣٢^

اكمبابن النهير أيوب، بن بكر أبي بن محمد -مدالله أبو الدين شص م؛ القيم ابن )٢( 
كانمنهه، فآحاز شيخه، تيمية ابن لأزم مئة، وت عين وتإحدى نة ولد الجوزية، 

عدةمصنفات له تيمية، ابن شيخه ْع سجن واللغة، والحديث بالتفسير ورواية علم ذا 
منةتوفي ، وغيرها داوود، أبي محنن وتهذيب المرسلة، والصواعق المعاد، زاد منها 

مثة.وسع وحمين إحدى 
المقرينوحليمات )ا/آ\"(؛ للسيوطي، ت والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية ت ينظر 

)1/\>ا'ا-ء'\ا(.وشذراتاودب:لأبنالخماد، وى، للادنه 



الكي)التفس) د1 الصفات آيات ما■( ى ا)" الر فف مج 

Iالتالية الوحو0 فى القانون هذا عالي الرد إيجاز ؤيمكن ولوانمه، وحهلورته اله ف

نانملأئلاس^كولسسأمأماع)الوحهاص(: 
ؤيفهمبعضا، بعضهم ؤيكلم يتخاطون، آدم بني أن المعلوم من فإنه الفعلة، 

ومعرفتهمالنفلرية، بالعلوم علمهم من أعفلم صروينا علما بعض(، •راد بعضهم 
وضعهاالتي الهوانين بتلك معرفتهم من وأقوى أتم بكلامه لهم التكلم مراد 

قهلعيةغير الألفافل دلالة بأن فالقول اليقين، الخهلاب إفادة في للقدح أربابها 
العلق،وهو البهائم، وبين بينه تميز الي الإنسان صفالت، أيلهر في قدح 

٠٤تطمرن. \كلإ' تآ نثل قعي إلإ وأ'لأنج( ألثئج ؤءررب ت تعار قال ذلك ولفلهور 
الاساشترك التي الضرورية اللوم في قدح القول ذللث، إن بل [، ٢٣

ن".اكلم ني 
به،يخاطانه بما وأمه أبيه مراد علم ميز، إذا الهلفل أن ت الثاني( )الوجه 

فهميتوففح ولا الفلرية، المقلية بالأدلة الملم من إليه أمبق الأم لراد وفهمه 
يعلمبل ذكرها، التي المسرة الأمور تلك على وغيرهما والديه لكلام الصغير 
يثلث،لا اصعلرارا بكلامهم مرادهم 

منمرادهم ؤيفهم يعفا، بعضهم يخاحلح سائر؛تيآدم أن ! الئالث( )الوجه 
الذيالخائب، إر اوكتب، ؤياكتبون القيمات،، تللث، من شيء إر احتياج غير 

ماأكثر في اصعلرارا الكاسب، مراد فيعلمون حركاتهم، يرى ولا يراهم لا 

لأبنوالصواعق )آ/؛ام-هام(؛ لابزيب، يانفساسة: يفر: )١( 
(.٦٤٢-  ٦٤١)٨ المم، 

لابزالشم،المرد: والصواعق (؛ ٣١٦/٢)لايزتمية، الهمة: يس بيان يفلر: )٢( 
(٦٤٢/٢.)
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أنأولى المراد المعنى إلى هوأقرب الذي الخط، في هذا كان فإذا يكته، 
الخامةكلام في موجودا والدلالة المان هذا كان إذا ثم اصْلرارا، الخراد به يعلم 

يفهموبأن مرادهم، يبينوا بان أولى اللم فأهل الخلم أهل من يعدون لا الذين 
فالأنيياءبأنبياء، وا لالذين الخلماء فى هذا كان ؤإدا ، خاطبوه من مرادهم 

الخالينرب ئم بكلامهم، بينوْ ما الناس يفهم وأن مرادهم، يبيتوا أن أولى 
أئثلناتعالى؛ قال وفل بيانا، وأتمه الكلام أحسن كلامه يكون أن أولى 

٤[]إيرامم: ه ذم ممهء ييّثاتي إلا رّّوني ين 
الأدلةبخالق الماس، عامة يعرفها اللفظية الأدلة أن ; الرابع( )الوحه 

كانتفإذا القلية، بالأدلة التعريف أصل هي اللففلية الأدلة إن ثم القلية، 
تفيدلا ~ القلية الأدلة وهي - مدلولها يكون أن أولى باب فمن الخلم تفيد لا 

٢٣١.،
مرادبحفها ليفهم الحيوانات هدى تعالى الله كان إذا الخامس(: رالوحه 

اللهحمهم وقد يعفا، بعضهم مراد الأدميون يعلم لا فكيف بأصواتها، بعض 
باشرفالظن فما بعض، مراد بحفهم يفهم الأدميون كان ؤإذا والبيان، باكلق 

مثلهليس بما والإفهام والبيان بالخلم الله خصهم الأين الأنبياء وهم الئؤع، هذا 
واهم؟ل

الرسول.،وهو للخلق، الخلق وأنصح بالحق، الماس بأعلم الفلز وما 
مراده،يحرف، لم إنه يقال فكيف، الحق، على ودلالة وعبادة بيانا الناس أكمل 

لأينسة،تلمس؛سة: يان يطر: )١( 

(.٦٤٣)Y/المم، لأبن ١^: \سم\ض يفلر: )٢( 



\ذط؛ؤووالتفسير في الصفات آيات من الرازي محوفف 

أكثرش مرادهم في وقطعوا العلوم، في تكلم من جميع مراد معأنالاسقدعرفوا 
طقالوْلا،.

أنإما اليقين، تفيد لا اللففلية الأدلة ت القائل قول )إن ؛ السادس( )الوحه 
فإنشيئا، يقدم لم العموم نفي أراد فان النفي، عموم أو العموم نقي به يريد 

ؤيحتجالخلاف معه ينصب، حتى اليقين يفيا لفظي دليل كل أن يدعي لا عاقلا 
ومجاهرةوبهتا، للعيان، مكابرة هذا كان النفي عموم به أراد ؤإن عليه، 

ابطل(رآ/بالكذب 

بالقطععليها يتوقف التي العشرة الأمور من ذكر ما أن ت السابع( )الوحه 
لوكما فهو حاجة، غير من للمقدمات تكثير هدا إن I فيه يقال النص بدلالة 

تكثيرفهذا والاستعارة، والنقص، الزيادة مجاز ض على موقوف قيل؛ 
لمعنىاحتماله نفي على موقوف اللففل إن على يقال: أن يكفي بل فائدة، بلا 

الكلام.من يفلهر ما غير آحر 
طرقالمعنى ذللث، يناقض معنى إرادة انتفاء بها يعلم التي الهلرق أن ومعلوم 

معنىانتفاء السامع يعلم قد بل ، ذكروْ ما إلى منها ء مي بحتاج لا كثيرة 
قريبةغلبة ظنه على يغلب وتارة صرورة، المتكلم ذكره الذي المعنى يناقص 

يشتبهوتارة مراده، يفهم لا وتارة ظنا، ذللث، له يحمل وتارة الضرورة، من 
التيالأمور غير أسباب له والشاك، والظن القطع وهذا بغيره، المراد عليه 

لغةفي اللقفل ذلالiج يألف لم السامع كون الاحتمال مثّا يكون فقد ذكروها، 

لأبنوهم\ءق\دوة.■ (؛ ٣٢٠-TW)^لابزيب، يان-دىاست: يطر: )١( 
(.٦٤٥المم،

(.٦٥٠/1اشم،)لأبن ١^: الصواعق )٢( 
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بهاقترتت قد اللفظ ن أوI المكلم، ك ش سام غر قومه، 
لتتبه...عليها نبه ولو عنها، أوذهل عليه فخفيت، بالمراد معها الماْع قرينة 
مجمؤعمن بالمراد المامع يجزم بحيث آخر كلام في منفصلة القرينة تكون وقد 

المراد،يعرف فاد له، يتمهلن لا أو المامع، على أحدهما فيخفى الكادم، 
ولكنهانية، الأنالطيعة لوازم من وهو ه، بخطابه الناس لأعلم يقع قد فهذا 
يدعيأن يجوز فاد إليه، له نسمة لا مراده من يتيقنونه ما إلى يالمة جدا قليل 

بمراداليمين يقيد لا ورسوله الله كالم أن لأجله 

عندإلا التقين يقيد لا اللفغلي الدليل القائل: قول )أن الثامن(: )الوحه 
متكلممراد يعلم لا الناس من أحدا أن قائلها أراد فإن عام•،، نفي عشرة أمور 

أحديعلم لا أنه به أراد ؤإن فناهر، فكدب الثرة الأمور عند إلا يقينا ما 
فانأينا، ءلاهرة فقرية الأمور هذه عند إلا والمنة القرآن يألفاحل الراد 

لمالتفسيركلهم، وأئمة كلهم، الفقه وأئمة كلهم، والتابعين كلهم... الصحابة 
ولمببالهم تخملر لم بل الأمور، هذْ على الرسول بمراد علمهم يتوقفا 
كلامه(ل٢،.في متهم أحد يذكرها 

امأقئادثة والمنة القرآن ألفاخل أن I التاسع( رالوحه 
واحدا.محنى إلا تحتمل لا صوص ن— 

واحدا.معنى إلا تحتمل لا قلواهر و— 

الاحتمال.عرصة البيان يدون فهي بيان، إلى تحتاج ألفاخل و~ 

لأبنواكراءقاورّاة: (؛ ٣٣٠- rY،»/Y)تلمن، لابن يظر: )١( 
(.٧٥١؛ l0،l-n0U/Y)الشم، 

 )Y( الشم، لأبن الرثة: الخواعق(no،\/Y.)



ءاليكبير التفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 
لأ\؛لا==^===^=^=^=== 

فيهمؤثلمث ت تعالى كقوله يهلعا، يمدلوله اليقين فهويفيد • ااثول القسم فأما 
•[ ١٤ت ]العنكبوت عاماه خممجك إلا نه مأك 

لفغ!•وكن.لك ، )الخمسين( لفظ وكال،لك ماه، مغير يحتمل لا يلففل)الألف( 
مفرداته.بنان هذا القرب، هان.ا من القرآن ألفاظ وعامة ولفظ)يومه(... ، )نوح( 

الذيالمعنى في صريحة وهي الوجوم، أصح على فح-اءيت تراكيبه وأما 
بها.يصل• 

يل•ولكن منها، الظاهرة معانيها غير تحتمل ثل• ظواهر ت والأسام
التيالموصى مجرى فجرت واحد، محنى على استعمالها موارد فى اطردت 

•ماها مغير تحتمل لا 

المتكلم•بمراد والقعير اليقين يفيل.ان مان والف

منه•المتكلم مراد عرف قبله القسمين إلى ردم أحن إدا ت الثالث التس^^ وأما 

واليقينالمعارف واقتباس ومعانيه وألفاظه بالقرآن عناية له لمن ظاهر ويرذ.ا 
)'

منه

الإعرابمعرفة على الدليل دلالة بتوقف القول أن العاشر(: )الوجه 
كالرحمنالحسنى الأسماء لله أن عرف من فان ظاهر، واللغة والممريفق 
العلمفي ، يتوقفلم العرب، لغة في المسمى على يا-ل الاسم وأن والمادم، 

السمومن مشتق الاسم بان محرفته على سبحانه الرب على الأسماء هدم بدلالة 
ذلك•في والاختلاف الممة من او 

قومكل لغة دلالة حنس من معانيها على والمنة القرآن دلالة أن المعلوم ومن 

(.٦٧٢-٦٧٠)Y/القيم، لأبن الرسلة: الصواعق يفلر: 



الكبيرالتفسير فى الصمأت آيات من الرازي موقف 

هوبل وحدهم، العرب يخص لا وهدا اللغة، تللثح من ؤيعتادونه يعرفونه ما على 
آدم•ض لجمح صرورى أمر 

متواترة،فألفاظه ومعانيه، ألفاظه نقلت كما إعرابه نقل القرآن إن ت يقال ثم 
لغتهالقرآن فإن ؤإعرابه، ألفاظه نفل من أظهر معانيه ونقل متواتر، ؤإعرابه 
نقلإلى ذلك في يحتاج لا بالتواتر، منقولة كلها ومعانيه وتصريفه ونحوه 

وءترْأا،•
بعدمالقهلح على الدليل دلالة بتوقف القول أن I عشر( الحادي )الوحه 
المفردة،الألفاظ معاني فهم في إليه يحتاج لا هدا إن ت فيه يقال الإضمار، 

اللفظكون واحتمال معانيها، على الألفاظ سائر دلالة ماها معلى تدل فإنها 
منقيوهذا حقيقته، غير في تعماد ماللفظ كون كاحتمال حاصا العام 

الدليلانتفاء يحلم أن إلى أصله على حار هو ما فهم في يحتاج ولا بالأصل، 
حرجيكون أن لجواز أبدا، لففل مدلول يفهم لم ؤإلأ أصله، عن يخرجه الذي 

أحديكن لم ذللث، ساغ ولو ، ذللث، غير أو مجاز أو بنقل موصوعه أصل عن 
ناسخه...يعلم لا وهو منسوخا يكون أن لجواز شرعي، بدليل يحج 
Iأنواع ثلاثة على الإصمار إن يقال ثم 

عليهلوسلمل فإنه الكلام، أكثر وهوحال مملعا، انتفاوه يعلم ما ت النؤع 
الإضماربتقدير الأحرين كالم إ؛هلال ملع كل وأمكن التخاط-ا، د فخمار إلا 

[١٦٤ا،: ]الميهتتفليثاه موتى آس ؤوأم ت قوله في الإضمار ملحد فيدعي فيه، 
ئنقعاهأته عل ؤآلز؛ءتى قوله: في ؤيدعي موسى، الله مللثا وكلم ت أي 

١وهكذا الرحمن، ملك إضمار ٠[ ]هو<; 

(.٧٤٩-  ٧٤١r، ٦٨١-  ٦٨•)؟/ القيم، لأبن الرّلة: الصواعق يفر: 



٨اوكسر التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

حيفؤإن فيه مذكور فكأنه يه، و١لكادم السياق يشهد ما ت الثاني النؤع 
فكل[، ٦٣]الثعراء; ألءْر،ةوف؛ه بماق آصؤا >ءؤأن ت تعالى كقوله اختمارا، 

ذللث،.مثل إلى الوهم يتطرق أن يمكن ولا فانفلق، فضربه المعى أن بملم أحد 
أنعلى الدليل قام إذا فهذا وعدمه، الإضمار يحمل كلام لتالث،: اص 
يشكلم والإيضاح والدلالة والهدى البيان قصده مرسل. ناصح عالم المتكلم 
ياحلتهيحتمله ما دون كادمه، ءلاهر عليه دل ما مراد0 أن في السامع 

يعدمالقملع على الدليل دلالة بتوقف، القول أن ت عشرا الثاني رالوحه 
اللهعلمه الذي المعتاد الطبيعي الكلام نقلم إن فيه: يقال والتاحير التقل.يم 

والمؤخرم، مثل فالمقدم منه، المعتاد المالوف على جاريا يكون أن ان للأن
لوكما علميه، دليل الكلام في يكون أن ب فلا المؤخر قدم وحيث، مؤخر، 

عييمومى صرب •' قتل ؤإذا فته، إشكال لا فهل-ا عمرو، زيدا ضرب • قيل 
تدلقرينة من بد فلا المفعول أنه بيان أليد ؤإذا الفاعل، إلا المقدم يكن لم 

وفيالخصوص، باحتمال العام دلالة في القدح أن • عشؤا الثالث )الوحه 
علىالله حجج يبهلل ذكر ما وسائر والاشتراك، والنقل المجاز باحتمال الحقيقة 

علما،تفيد لا لألها أخباره، وفائدة ونواهيه، أوامره ويبهلل بآياته، خلقه 
ولأتكِ،يفاص.

٧(.١ ٤ -  ٠٧١ ؛  ٦٨٣-  ٦٨١)Y/ الشم، لأبن الرطة; الصواعق بفلر: ر١( 
مالكابن لألب عقل ابن ودح (؛ ٧١٤)Y/ اشم، لأبن سلة: ار الصواعق ينفلر: )٢( 

٤(. ١٣- ٤  ١١٢)ا/ عدانميد، الدين محمدمص وحانت: 

(.٦٨٣)Y/الفم، لأبن المّالة: الصواعق يفلر: )٣( 



الكبيرالتفسير قى الممات آيات من الرازي موقف ء

بعدمالعالم على متوقفة الدليل بدلالة القول أن ت عشرا الرابع رالوحه 
لأنشرعي؛ دليل أي بدلالة يوثق ألا عليه يلزم إذ بامحلل، العملي، المعارض 

كمابعدمه علما هذا وليس العقلي، ؛المعارض العلم عدم هو يمكن ما غاية 
العلميفيد لا العقلي ؛المعارض العلم عدم أن ت أي ؛ذللت،، صرحوا قد 

بحال.العقلي المعارض بعدم ^ ٥٥١١يمكن لا هذا فعلى بالعدم، 

منسليم صريح عقل يحارصه أن يمكن لا المحيح الدليل إن ت يخال ثم 
القل.لا؛طالان العقل اد فعلمنا عقل عارصه ؤإذا والشهوات، الشبهات 

العقولصريح تخالف، ؛مقولات أتوا قل. القول هذا أصحاب فإن وأيضا 
هلبالموصؤع لهان.ا وسيأتي بالإيمان، قلبه الله نور من يدركها ليمة ال

تعالى.الله ثاء إن وتفصيل 

تمنها باطالة، أمور القانون ^ا على يلزم أنه - عشؤا الخامس رالوح^ 
،.١١ءلنياإلا العلم؛مرادكلتكلم كون أط، أحدببمراد يجزم لا أته — ١ 
رسول-ارأ،•إليهم يرسل أن من، حير إليهم يرسل رسول بلا ترك أن - ٢ 
وذلكبلصلبمانس، الدين، أصول في أحد يه يهتد لم الرمول. أن — ٣ 

بالحقلعلم إذا بل حجة، ولا علم يستفادمنه لا - هؤلاء زعمه ما على - القرآن أن 
الدليل،بللاك، معلوما لكونه به أحاj. لذلالث، موافقا كان إذا القرآن نم اعتقد، سيء 

(.٢٣٣)Y/لابزتمة، يازفراسة: بفلر: )١( 

 )Y( :يبمية، لأبن الجهمة: تلمس يان بفلر /Y(؛ ٣٣٤) الشم،لأبن الرّطلة: والصواعق
/Y(٧٧٠-٧٦٩.)



الء^ديرالتفسير هي الصلات آيات من الرازي صوفف 

،.التقوJ_^ أو بالتأؤيل إما النص، وععلل بالعقل أحد للعقل مخالفا كان ؤإن 

السامعمهم قي أو وفصاحته، المتكلم بيان في القدح ذلك على بلزم كما 
معالأوفيهما وذهنه، 

كما، o^^ljبالإيمان المؤمنين وصم، الذي القرآن تكذست، عليه يلزم أنه ~ ٤ 
 ،j،^ بالاحرْالمؤمنين علم أن وذللثح ٤[، ]القرة؛ مقؤزه هم وإلاحمز ؤ •' تعالى
إنماالمعاد بأن المتلكلمين جمهور صرح كما اللفغلية، الأدلة من امتفادوْ إنما 

يوقن؛الأحرةمن الأمة في يكن لم يقينا يفيد لا النقل كان فإذا علم؛النقل، 
مكقو،هأقكم وأشوأ آثم ؤو\ئفف\' ت ؛قوله بها بالحلم تعالى الله أمر التي 

حبرا^ المؤمنين: عن تعالى قوله ولكان ;!، ٢٢٣\\ّ': 
للوافعر٣،.مْلابق غير 

بالقرآنيستدلون كانوا الله رحمهم لفح الأن ؛ عشؤ( السادس )الوحه 
الأحكامعلبها ؤيبنون (، الاستدلالمقام في قملعية أدلة أنها على والسنة 

الأبوابحيصدرون انهم رأى العقائد في لفح الكتّح استعرض ومن والعقاند، 
والسنة،الكتاب بأدلة حالفهم من على ويردون بل والسنة، الكتاب من بالأدلة 

منعلى يناكرون كانوا فقد ، الله رحمهم كتبهم عامة في ذللتح يغلهر كما 

الشم،لأبن الرّالة: والصواعق (؛ ٣٣٤)t/لأينيب، بان-دساسن: ينفلر: )١( 
Y)/٧٧٠.)

XMO)٦! المم، لأبن الة; اور.الصواعق بفلر: )٢( 
(.٧٤٠)Y/\<^- الشم، لأبن ١^: الصواعق يطر: )٣( 
للبخاري،العاد! أفعال( وحالق لأبنأ؛يءاصم؛ وال—ة؛ حنبل، بن أحمد للأمام سنة؛ كال)٤( 

وغترعا-حزثمة، لأبن والتوحيد؛ 



اليضيرالتضسر فى الصفات ابات من الرازي موقف 

آمن)فمن ; ، يقول دلالتها، فى أوينكك الأدلة، هذْ يعارض 
رؤيناالذي الرسول هذا وصدق الايات، بهذه منه احتججنا الذي القرآن بهذا 
سمواته،فوق عرسه، فوق يكماله الله بان الإقرار لرمه الروايات، هذه عنه 

،.بهيا(١٢مؤمن غير فإنه هذا، غير قرآنا فليحتمل ؤإلأ 

كتاببعد العلماء ءاله1 اعتمد الي هي البرية الأنار أن آخر موطن في وقرر 
العلم،يقتبون منها ه، الله كتاب دينهم؛عل. في إمامهم )وكانت ت فقال الله، 
الغاب،الناهلو يبلغها يعتمد.ون،... وعليها يقيمون، ربها يقفون، ربها 

ينبها محيمبرون بسمعها••• لم من إلى أدانها في واحتسابا بها، احتجاحا 
(واضع... والمن والباطل، الحق 

بهصاووا الذي القانون، هذا وحهلورة اد فبيان فى كافية الوجوم هن.ه ولعل 

وهدىوثقاء موعظة أنزله الدي الله كتاب من الهدى ابتغاء عن الناس من كثيرا 
وثهآءزؤؤأ نن مؤعفله  ٢٠٥ثذ.؛^آلثاس ^^^١ تعالى ئال كما للمؤمنين، ورحمة 

هداؤا0 ت تعالى ئال وكما ؛ [ ٠٧: هقثزمنن. ورته وسى آلئدور تاى 
'الومحآالملم أؤما 'أرن ومي ؤ ت تعالى وقال ؛ ٩[ لالإسِا،:  ٠٤أمم ق؛دثت> ;tؤتى ألإءاث 

٦[.]سآ: وه آ-كجد النير وم؟4 إك ئ وبهي الص هو يؤكث بمن ,؛اثك أنزل 

الال.ارميالتميمي الحافغل، العائمة الإمام معيد، بن عثمان هو ارمي لد ١ أبو.معيل• )١( 
بثرعلى الرد منها والتمسانيف ني المصاحب بيسير، المتنين تبل ولد جتاني، ال

الجهمية.على الرد يى، الم 

البلاء،أعلام وم (؛ ٢٩٨) ١١٤\\- rf)\يعلى، لأبي انمابلة: طبقات، بمفنر: 
(iA)ry\-r\\/\T العماد، لابن النهب: وثيران، \(؛/Y(١٧٦.)

لفسؤ.ال، ^ljiصمن ، _TAY الجهمية، على الرد )٢( 

 )T( ،وصأ'اأ.صاآ"ا؛ الريي، على ردالدارس ويفلِ: صيى*آ؛ الردعرالجهمة





اJكبيرالتهسير في اكقات آبأت من الرازي موقف ٨ نج

الثانيالمحللب 

انحادبخبر الأسدلأل 
أجعلهاالرازي، موقف أذكر أن قبل إيضاحها من لي لابد أمور ثلاثة هناك 

كالأتي.وهي كثيرة، أمور تبنى وعلها لضرورتها، وتمهيدا توطثة 

الاحاد.بخبر التعريف ا؛ذولت المدمر 

وآحاد.متواتر إلى إلينا وصوله بحب الخبر ينقم 
علىتواؤلزهم العادة في يستحيل جماعة عن حمامة روا0 ما هوت والمتواتر 

وإفادةالحس، حبرهم مستند يكون وأن منتهاه، إلى ند الأول من الكدب 
الخلمر١ل

ومردود،مقبول إلى م ؤينق. المتواتر شروط يجمع لم ما هوت والمدحاد 
عدلعن الفجل، تام عدل رواه ما وهو لداته، الصحيح المقبول أنام وأعالي 

؛ر القادحة والعلة الئذوذ من وسلم متصل، ند يمثله، 
صارلداته الحسن طرق تعا.ددتا ؤإن لداته، الحسن فهو القبل حف فإن 

حناصار طرقه تعددت إذا الحففل وسيء تور الم وحديث لغيره، صحيحا 

نخةوشرح ؛ ( ١  ٧٧)أ/ الصلاح، لأبن ت الواوي تقريب ثرح في الراوي تدريب ؛ ينفلّ )١( 
صزمحجر، لأبن الأثر؛ أهل ■مطلح في الغكر 

•ْس٦٢لأبنحجر، نزهةالظرمحتجاككر: يفلر: )٢( 
وتد;نبالراومح،؛ص٧-٨؛ الملاح، لابن الخدث: علوم في الملاح ثر.ةاين يطر: )٣( 

،•١٧")ا/آا محمدالخاوي، ؛ الحدين، ألفية نرح المغن، وفتح (؛ ٦٣ا/للنواوي) 



الكبيرالتفسير فى الصقات آيات س الرازي موقف 

عدمفي ثك لا الصحيح غير إذ الاحاد. حبر من الصحيح هو والمهم ، لغيره 
العالم.افادته 

المتكلمينوأن ، القهلعي العلم يفيد المتواتر الخبر بأن العلم أهل ثال وقد 
عنهذا منهم، شذ من ويقهلعونشومحإلأ المتواترللعلم، الخبر إفادة على متفقون 

المتواتر.

مائلفي ومجيثه العمل، ؤايجابه العلم، إفادته ومدى الاحاد حبر عن أما 
مصنماتهفي أفردوها أنهم حتى ، العيماء ، iJb؛-<فد مسالة فهذ.ه العقيدة 

،.والحدبث<أ ا الفليم١٤في مستماإةرم 
العالم.الواحد حبر إفادة في الخلاف ت الناني \ضو 

١صء الصلاح، ابن وطدُة ؛ ( ٣٨٠-  ٣٨٤)>/ رجب، لأن شرحءاللاكرطى: ينظر: )١( 
وثرحتجالفكر:لأينحجر،(؛ ٤٠١ساظاينبر،)ا/لأخم، ص: 

للتراوي،الودي؛ لتقرب ؛  ٧٢" ٧١ص للقارئ، •' الفكر نخبة وثرح ؛ ١ ٥ — ١ ١ ص 
ظفرالتحدث: وتواعد (؛ ٧١- )ا/ا"ا■ للخاوي، اJفث،; وفح (؛ ١٧٧- ١٧٦/١)

اكهانوي،ص1«ا-ا،«ا.
.ص٣٣٢لأوتمة، الفقه: أصول اJردةفى ,ط: )٢( 
(.٦٢)ا/ليووي، طر; صحح شرح ينغلرت )٣( 
فيعبدالر، ابن والحافظ ؛ ص٦٦الرواية، علم في الكفاية يطر: العدائي، كالخطب )٤( 

اكهيد،)ا/آ(ؤ

حبرينابن والشح والأحكام؛ العقاند في بض حجة الحدّين< رمالة في الألباني كالشيخ )٥( 
الاعتقاد:انل مفي الاحاد حبر وحجية النبوي؛ الحدث في الاحاد أحبار كتابه في 

الدين،وأصول الدعوة كلية العقيل•ة، لقم مقدمة دكتوراه رمالة الرحاني؛ الله 
^١٤٢٢٠القرى، أم حامعة 



الكبيرالتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف ل7ج

أقوالذلك في ذكر ما وجملة العالم، الواحد حبر إفادة في العالماء اختلف 
ثالثة:

مهللقا.العالم يفيد الواحد خبر أن الأول؛ القول 
مطلقا.العلم يفيد ولا الظن يفيد الواحد خبر أن الئاذي: النول 
بقرينة.العلم يفيد الواحد خبر أن الثالث: التول 

بقد قرينة، اشتراط دون مطلقا العلم الواحد خثر إفادة وهر الأول والقول 
.٠١٠اس إرم.(ساءل 

الظنيفيد ؤإنما ، مطلق[ العلم يفيد لا الواحد حبر أن وهو الثاني والفول 
المتكلمينمن كثير يهب هدا ؤإلى لا؟ أم القرائن به احتفت سواء فحسب، 

ونسبالأص-ولأم، أهل من الكثير إلى اعة حمِبه ون،، ١^^١^٠٤١٢من 

والتمّرة:)مآ/ا"ا"ه(؛ البمّري، الحض لأبي الفقه: أصول في المعمد ينظر: )١( 
بادأمير شؤح التحرثر وسير (؛ )T/٢٣لالآمل.ى، والإحكام; ؛ ص٨٩٢للشيرازي، 

لممبشرح الرحموت وفواتح ؛ ( ٧٦)م/ همام، لاين التحرير: كتاب على الخفي ثاْ 
فيالماكر نخبة وثرح (؛ ٢١)؟/الأنحاري، مدالعلي الفقه: أصول في الثبوت 

•ص٩٣القاري، علي ْمطلخاتأهلالأ/: 
ينوالفرق ءسأأ؛ للغدادي، ال.ين: وأصول ؛ ص١٤٤التمهيد: ينظر: )٢( 

للجوي-ي،والرهان: ؛ صء لأبنفو;ك، الخدث: ومشكل ؛  ٣٢ءسه الفرق 
صها'آ•لل٢ّازى، التقديس• وأساس )ا/ه؛ا(؛ للغوالي، والمممفى: ؛ ٦٠٦-

؛وص٩٧٧؛ ^٠٩٦، ص٢٧٦للفاضيمدالخار، شرحالأمولالخسة: يتظر: )٣( 
بشرحالرحموت وفواتح (؛ ٥٦٦)U/ البصري، الخض لأيي الفقه: أصول في والمعتمد 

المنير:الكوكب وشرح (؛ ١٢١)y/ ءبدالعا١يالأضارى، الفقه: أصول في النون لم م
للئنقيطي،الفقه: أصول في ومذكرة (:< ri\/yالجار،)لاض 



الء^باورالتفسر في الصفات ابات همن الرازي موقف 

دالمارجل٢،•ا، ^^١ ٠١١إلى 
مذهبوهو القرائن، به احتفت إذا العلم يفيد الواحد حبر أن .' الثالث، والقول 

^٣،.٠٧١رحمهم الك وعامة الفقهاء، عامة 

ا.والمتاحرينل المتقدمين العلماء من محلوايفج قول هذا بل 

وكونبالقبول، له الأمة تلقي هي الأحاد بخبر ، تحتفالتي القرانن وأبرز 
الرواة، صعقمن سالمة متباينة ؤلرى له كانتإ إذا مستفيضا، مشهورا الحديث، 

}المتقنين١ الحفاظ يالأئمة مللا الحديثج وكون والعلل، 

بتهابنومقملوعا للعلم، مفيدة الأحاد أحبار تجعل الض القرانن أبرز هي هذه 

لأينحزم،)ا/؟ا\لالإحكام: يطر: )١( 
نسه.المصدر ينغلر: )٢( 

عشوالرد (؛ ٤٨و)\\إا-ل ؛<Y(؛ U/Y)•تيمية، لأبن الخاوي: مجموع يطر: )٣( 
<t(rvo{'-  ٣٧٢)Y/ الشم، لأبن المرملأ: الصواعق ومخمر ؛ >_A'Yالخطمن، 
لاقاضوالمدة: حزم، لابن والإحكام: <؛ )Y/٢٣للامدي. والإحكام: 
لابنالجار،وهمحالكوك_حاونر: (؛ ٩٠١-  ٠٩٠ )T/ }ي.ش 

فيالثوت ملم الرحموت؛—رح ونواح (؛ ٣٨٦را/لاجماص، القرآن: أحكام يطر: )٤( 
الحضيادثاْ أمير ثرح الحرير وسر (؛ ١٢١الأنصاري،)Y/ب.اللي الفقه: أصول 

الأثر:أهل ممطالحات ش الفكر تخة وثرح ؛ ( ٧٦رم همام، لأبن الحرير: كتاب، على 
ابنكتاب على والكن، ص'أ؛ الجزري، لأبن المقرئين: ومجد صا،م؛ لاقارى، 

١٧حجر، لابن الفكر: نخة وثرح (؛ ٣٧٩-٣٧٧/١)حجر، لأبن الملاح: 
.٥٠— ءسهأ لاشوكاني، الفحول: إرشاد 

لابنالفتاوى: ومجمؤع (؛ ٩٠)م• يمر، أبي لاقامحي الفقه: أصول في المدة يطر؛ رْا 
عروالكن، )آ/آأم(؛ الجار، لابن النير: وئرحاوكوك_، (١ ١٦/١٨)تيمية، 

١٠ ٠ — ص٩ حجر، لابن الفكر: نخة وترح ؛ ( ٣٧٨/ ر ) حجر، لابن • الملاح ابن كتاب، 







اJكبيرالتفسير فى الصفات آبات من الرازي موقف 

الأربعةالأئمة أصحاب من والحديث نة الأمحل )وأئمة ت تيمية ابن يقول 
فيما إلا نشت لا I يقول من منهم لكن الخبرية، الصفات يثبتون وغيرهم 

يقولهكما نفيناه، إثباته على قاؤلمر دليل يقم لم وما المتواترة، والسنة القرآن 
المتلقا٥الأحاد بأحبار نثبتها بل يقول! من ومنهم أحيانا، وغيره عقيل ابن 

يقول!من ومنهم مهللقا، الصبؤة بالأحبار نثبتها يقول؛ من ومنهم بالقبول، 
يوجببدليل إلا والإثبات النفي في نقطع فلا بموحبه، قلنا قاطعا لا راجحا 

وهذاالجانبين أحد رجحان بينا الجانبين أحد يرجح دليل قام ؤإذا القطع، 
الهلرق(أا/أصح 

صحح،حديث بكل الأخذ هو هذا قي الصحيح المنهج أن لنا يتبين وبهذا 
فواحتنا السند قوة بحسب يتفاوت به القطع كان ؤإن ، موحبه واعتقاد 

القراش

تااثحاد بخبر الاستدلال من الرازي موقف أولا: 

ظيةلأنها سمالأحد؛احابثالآحادفىالقائد، 
ت۵ااحالآحادأنفلا القهير، فيها يجب العقيدة ائل ومعندهم، والثبوت الدلالة 

•عقده بها ا بل

الأحاديثأن وزعموا كتبهم، من كثير في الكادم أهل المعنى محيا قرر وقد 
يوحدفاد ظنية، وأنها آحادأ، المتواترة والأحاديث بل المشهورة الصحيحة 

العقيدة.فى بها 

(.٣٨٤-  ٣٨٣العقل،)٣;تعارض در، )١( 
١٩٨/١رالغصن، مليمان د/ ته! والالكتاب نصوصي من المتكلمن موقفؤ ينغلر؛ )٢( 

.(Y«Y-



٨الكبير التمسير ش الصمات أبات من الرازي موقف 

وئدالمنان، في ولا العقيدة في بها يأحد ولا الاحاد، أحبار يرد والرازي 
وهي؛الاحاد، خر رد تعليل في وحوم ة حمذكر 

الخطأٌن معصومين غير رواتها لأن مظنونه؛ لأحاد ا أحبار أن ت ا؛ثول الوحه 
المعلنونالواحد وحبر مفلنونا بل معلوما صدقهم يكون لا وحينئذ والكذب، 

بنيني، لا ألظس ؤو\0 ت تعالى لقوله الأصول، ائل مفي به التمسك يجوز لا 
الظن،فيها المطلوب لأن الشريعة، فرؤع في يه ويعمل [، ٢٨]الجم: قثاه لى -آ

الأصولائل مJخالآف 

الصحابةوهم منصبا وأعلاهم الرواة طبقات أحل رواية أن النانيI الوحه 
إلىته ونالأخر، في طعن منهم واحد كل عن روي لأنه واليقين، القطع تفيد لا 
كانوإن المطعون، على الهلعن توجه فقد صادقا الطاعن كان فإن ينبغي، لا ما 

إن؛ قلناأنا إلا الملعن، وجه فقد كان مف 
ظنيفيد وذلك العموم، سبيل على القرآن في ه الصحابة على أش تعالى الله 

اللهذات في الكلام أما الشريعة، فرؤع في رواياتهم قبلنا الترجيح ولهذا المد3ا، 
.الضعيفة؟ الروايات هذه على بناوْ يمكن فكيف وصفاته 

،•وتجهيله٠(لبتكدمحهم الأحاديث رواة مح، ؤلعن ومد 
وضعواالملاحية من جماعة أن الأمة; بين فيما اشتهر أنه ت النالمث، الوحه 

للأمةوالمحدثون الحدثين، على ترؤيجها في واحتالوا منكرة، أحبارا 
فييقدح بما تعالى الله وصفح فو3، منكر وأي قبلوها، بل عرفوا ما قلوبهم 

يفلر)١( 

ينظر)٢( 

ينظر)٣( 

.٢١٥صرالتقديس، امحاس 
ا"اآ-'\اآ.المدرشه، 

١.ص٩١ ، ج٨١ ^٩، الكسر، التمر 



قنا
الء^سرالتفسر فى الصفات ^ت من الرازي موقف 

/موصوءة١ بأنها الأحبار هدم أمثال في القطع فوجب، الربوية؟ ؤيبهلل الإلهية، 
إنه• مثل العلل، باقل الرواة يجرحون المحدثين هؤلاء أن الرابع؛ الوحه 

عاقلفيهم كان وما روايته، تقبل فاد رافضيا، فكان علي حب إلى ماثاد كان 
روايتهتقبل فلا وربوبيته إلهتته يبطل بما تعالى الله وصفح إنه ت يقول 

ماه الرسول من الأحبار هد0 سمعوا الدين الرواة أن ؛ الخامس الوجه 
تلكرووا إنهم ثم مجلي، في شيئا سمعوا بل الرصول، لفظ عن كتبوه 

هيبل بأعيانها، الألفاظ تيلث، يرووا فلم أكثر، أو سنة عشرين بعد الأشياء 
أوكثيرا، با الألفاظ -_، من يني الراوي أن والفلماهر الراوي، ألفاظ 

يمكن، فكيفلاحتمال ا هذا ومع وتركيبه، وترتيبه م ال،كلأ نظم عليه يتشوش 
وصفاتهتعالى الله ذات< معرفة فى به التملث، 

مسائلفي الأحاد بخبر الأحد عدم وهو المنهج، بهيا يلتزم لم الرازي أن إلا 
الاعتقادائل مْن ألة مفي الأحاد حبر حجية أنكروا إذا فانمزلة الامحقاد، 

ؤإنلأنه حجة بأنه الرازي عليهم أجاب الأشعري، الرازي عقيدة تخالف التي 
مسالةفي ذكره ما هذا ، التواتر سبيل على بالمعنى روي أنه إلا آحادا كان 

لأهلالشفاعة إنكار على المعتزلة )احتج يقول؛ حيث، الكبائر لأهل الشفاعة 
والأحادأوبالاحاد، بالتواتر منقول إما فهو النقل من فيها ورد ما بان الكبائر 

حار.غير الخلنية بالدلائل نملخ، علمية، والمسالة القلن، يفيد لأنه له مجال لا 

مرؤياكان ؤإن الأحبار هذه من واحل كل بأن المهلاءن1 هذه مثل على وأجاب 

ينظر)١( 

يطر)٢( 

يطر)٣( 

.٢١٨-ص٧١٢ أساسالتقديس، 
.٢ ١ صرخ مسه، المصدر 

١.٢ ٩ -  ١١٢ _A صه، الصدر 





اوٍك|ويراكفسر في الصلات أبات من الرازي ٠^^٠١ ٦— 

أدلتهوافق إن أما بحجة، ليس فهو العقلية أدلته خالف إذا لاحاد ا وخر كعادته، 
حجة.عنده فهو الخصم أدلة وخالف العقلية، 

•وجوم من عليه الرد وميكون 

الاحاد.خبر حجية عدم في عليها اعتمد اش حججه ابطال • الوجه 
الاحادخبر حجية عدم في عليها اعتمد التي الرازي حجج على الرد يمكن 
بالا/:

رواتهالأن مفلنونة الأحاد أخبار ان ت مفادها والتي الأولى الحجة عن ما أ٠ 
الخ.والكدب... الخطأ من معصومين غير 

الحلمووح.ّ_، بالقرائن المحتف الواحد خبر بأن الرازي على يجاب أن فيمكن 
موجبهؤيعتقد به يعمل ذلك فان الفلز، غلبة يفيد أنه فرض وعلى الصحيح، على 
علىالمثني الفلز هو وغيرها لأية ا هدم في المدموم والفلز تقريره، سبق كما 

النموصسعمدته كان ما أما دليل، على الاعتماد وعدم والوهم التخرص 
بينالتفريق إن ثم هومأموربه، بل مذموم، غير فهذا الصحيءحة، الشرعية 
منةولا كتاب عليها يدل لم الأسادم في مءحدنة اله موالفرؤع الأصول 

فهيوالأئمة، لف المن أحد قالها ولا بل إجماع، ولا 
ماكل بل صحيحا، صابطا ولا دليلا هذا تفريقهم على يذكروا لم إنهم ثم 
مثآمغير ياحلل الفروق من ذكروه 

لأبنت المرلت الصواعق ومختصر )ها/م\*آ(؛ لأرنتيمL،، مجموعاكاوىت ينثلر؛ )١( 
.a\r)\ا\ي 

المرلةالمواعق وعختمر (؛ ٢٠٩-)ها/د''اآ لأبنتٍم؛ة، الفتاوى؛ مجمؤع يطر؛ )٢( 
(.iY؛-\Y'/Y)المم، لأبن 





الكبيرالتعسير في الصقات آيات من الرازي موقف —

لتتا

م؛،، jiyارحيرالناس الحديث؛ ففي الله، مل في الأرضذها ملء أنفق ولو 
حجةتقطع جدا كثيرة ذلك في والأحادث ، الدين م يلويهم، الدين 

ل؛غمزهم وحاول نقمهم رام س كل 
عدالتهمعلى العلماء س به يعتد س أجمع وفد 

فيوالتنكبك الصحابة، جميع في الهلعن القول هذا على يلزم أنه ~ ٢ 
وهذاالجمح، في الشك عليه فيلزم غيره من العدل يتميز لم إدا لأنه عدالتهم، 

أمورْن بأيدينا ما ؤإزالة الدين، هدم إلى يودي ذلك إن ل للإجماع، حرق 
ذلكمن الله معاذ الشريعة، 

والخهلأواحدمهJاJتة، ^ةالصحادةأنالصمةكل لسسىالقول —٣ 
مصدق،وقوله مقبولة، روايته أن ذلك، معنى بل مستحيلة، عليه والمعصية 

يفيدلا الحال امتصحاب لأن إليها، غيره يحتاج كما تزكية إلى يحتاج ولا 
ذللئ،رْ،.إلأ 

الصحابةمن عدالته قى التشكيالثه يمكن فيمن اعتمدوا الحديث أئمة )أن ~ ٤ 

ورصيه الّثي أصحاب تل فما باب التي أصحاب فقائل كتاب في البخاري رواه )١( 
خفاتلكتاب صححه، في وملم صححه؛ من أحرى مواصع وفي ؛ ( ٠٣٦٥ ) عنهم، الله 

(؛٢٥٣٣)يلونهم، الدين ثم يلونهم الدين ثم ية الصحا تل فضا ب با المحاية، 
صححه.من أحرى 

.٧٧—  ٦٦^؛ا للعلاش * الصحبة شريف له بت لمن الرتبة منيف تحقيق • ينظر )٢( 

الراوي،تدريب شرحه مع للنروى ت والقريب ؛ ١  ٤٧٠٠٣الصلاح، ابن مقدمة ينظر )٣( 
.—٨٧ص*آ للعادش، ت الربة منيف تحقيق )آ/أاآ(؛ 

٠٧٨—  ٦٠حس للعلأس، ' الرتبة منتف تحقيق ينظر' )٤، 
.^٣٥٦٨ه، نفالمصدر يتفلر! )٥( 



٨ايؤقبير التمسر في الصفات آيات من الرازي موففف 

وعرنحوهاعنه، آحر صحايي عن أو الني.، عن به حدثوا أنهم ثبت ما اعمار 
فلموأهوائهم، أحوالهم ملاحفلة مع غيرهم، رواية وعلى والسنة، الكتاب على 

منغيرهم رواه قد رووه ما عامة وحدوا بل التهمة، يوجب ما ذلك من يجدوا 
أوما، ىدناْ ش ما الخريمة ش أوحاء ، تهمة 

يئهالله(أا/

عنهم،يمح لا أكثره فهدا بعض، في الصحابة بعض ؤلعن من ذكر ما أن - ٥ 
كللقلن يكون وقد سائغة، ونأؤيلأت صحيحة، محامل فله منه الثابت وأما 

تأحران له فالمصب مجتهد، منهم وكل ، غيره وحهلا' قوله صدق منهم واحد 
أجابوقد اجتهاده، على أجر له والمخعلئ الإصابة، وأجر الاجتهاد، أجر 

}مواءلنه١١ في موجودة بأجوبة ذلك في عنهم صح ما كل عر العلماء 
فيمنهم واحد كل هلعن أن أولا ذكر فقد كلامه، في تناقض الرازي أن - ٦ 

قبولقرر ثم منهم، واحد كل كدب ونقلن الجميع، صدق في ننك يجعلنا خر ألا 
بهذهالأحد جواز عدم بين ثم الصدق، فلن تفيد لأنها الشريعة، فروع في رواياتهم 
صعيفة.روايات، لأنها وصفاته، الله ذات في الكالأم في يتعلق فيما الروايات 

الرواياتعلى الشريعة بناء يجيز فكيف، المنهج، في خلل هدا أن شك ولا 
بينالروايات بهده الأحد في يفرق كيف ثم للكذب؟ المحتملة ز الضعيفة، 

بيانه؟!.سبق كما واحد ذللث، في والأمر والحقيدة، الشريعة 
المالحدةمن جماعة أن مفاده والدي الثالث، الوجه على يجاب أن يمكن و٠ 

صمآ1آ.للميي، الكاشفة: الأنوار )١( 
ار ت الرتة منيم، وتحقيق (؛ ١٥٥" ١٥٢)م تيمية، لابن • الفتاوتم،مجمؤع * يّغلر آ ر٢ 

صآا/-أا،.



الخكبيرالتفسر في الصفات آبات من الرازي 4وفم لج

الخ.أحبارا... وضعوا 
ولكن، ، الأ'حاديثل آلاف وضعوا فد وغيرهم والزنادقة المالآحا-ة أن ينكر لا 

الحل.ثقدفعلماء ^^'مةئووه.مءدبوهاقولوالك، 
حديثتصحح على يجمعوا أن معها تحيل يشروطا الحا.يث لقبول جعلوا 

والوصاعين،الثقات وعرفوا والرواة، الأحاديث، فرميزوا إنهم ل موغؤع، 
بينها،يميز ولم بالصحيحة احتلطن، الموضوعة الأحاديث، بان فالقول 

،يقروه حديجت بأي بّوا لا لم الميجعل فيها، ، كيلولنة، الفي ًلعن 
الأحاديث،في صفوا كما المستثلة، المؤلفات فيهم وألفوا الرواة، ولا 
الخاصة.١لمولفات حيحة الم 

روىكما عليهم، تختلهل ولم الأسانيد، عن الون بكانوا أنهم والمقصود 
الإسنادعن ألون ييكويوا رلم ٠ قوله سرين ابن عن بمسنده لم مالإمام 

فيوحدالمة أهل إلى فينظر رحالكم، لما سموا قالوا الفتة ونعت، فلما 
حديثهم(ل؛،.يوحد فلا البدع أهل على وينظر حديثهم، 

)ا/تملأهمآ(.خاوي، للالمغيث! فتح ينظر؛ )١( 
إحدىمحتة تور الصحح، صاحب الحسين، أيو ى، القثي« مالم ين الحجاج ين مسالم )٢( 

(؛٢١٧)، ٥٨٠- )آا/بهه للذهي، سترأعلأماليلأ،: يطر: ضابور. رمشن وسن 
لابزالعماد،ت الدم، رثذرايت، (؛ ١٢٨—)•ا/آ"أا لأبنحجر، ت التهذيب تهذيب 

كبيرعائد، مت ثقة مالك، بن أنس مرر لأنصاري، ا بكر أبو محمد، ت هو سيرين بن ا )٣( 
ابنطبقات ت ينظر الهجرة. من ومنة عشرة سنة مجان الرؤيا، بتعبير مشهورا كان القدر، 

للذهبي\ممج: وستر ؛ ص٨٨للشترازي، الفقهاء: وطبقات (؛ ١٩٣)U/سعد، 
(.٢٤٦ر،٦٢٢-٦٠٦/٤ر

رواهمالمفيمقدمةصحيحه،را/هاذ)٤( 





اوء^سرالتفسير في الصفات ابات من الرازي موقف _م 
لثثا

منحملة لذهب هؤلاء حديث فلورد والمدق، والولع الدين مع وتابعيهم، 
الآىراووية\ا/

تجوزلا دين هذا لأن الرواة، أحوال ينحرون كانوا الله رحمهم العلماء أن ~ ٣ 
تأخذونعمن فانظروا دين العلم هذا )إن • محيرين ابن قال كما المحاباة، فيه 

ديكم\أ/
غاشاذك بفعاله آثما )كان الرواة معايب يكثف لم من أن لم مالإمام وبين 

(١مين الملحوام 
جعلواولذك فيه، ليس بما يتهموه ولم وأنصفوه، حفه راو كل أعطوا ففد 
معلومة.ودرجة معين، اعتبار طبقة لكل طبقات، على الرواة 

وصفمن رواية لم؛ردوا أنهم من الحديث، أهل على الرازي افتراه ما أن ~ ٤ 
تعارالله صف لم مهناك مس افتراءباطل، وربوبيته إلهيته بملل تعاربما الله 
روايته،قبول عن قفلا ذلك، بإسلام يقول لم مهناك وليس إلهيته، يبهلل بما 

تعار،الله وصف، ر . الّمح، عن صح مما يفهمه ما بذلك يقصد الرازي لكن 
إلهيتهمع نتنار بل تعار، الرب بجناب تليق لا الأوصاف تلك أن يزعم فإنه 

المحيحة،الث«رع نموصى في وهواه عقله لتحكيمه إلا ذاك وما وربوبيته، 
فيالتشكيك وعدم ه، المصطفى عن صح ما بكل الإيمان عليه والواجب 

عالمه.إر يعلمه لا ما ؤيكل لم يبل رواته، في الْلعن أو صحته، 
روواالصحابة أن مفاده والذي الخامس الوجه عر يجاب أن يمكن ؤ٠ 

)\/ه(.يظر:نيانالأسال،)١( 

١(.٤ / )١ صمحه، مقدمة في لم مرواء )٢( 
)ا/خأ(.طم، صحح مقدمة ينفلر؛ )٣( 



الكبيرالتفسر ض الصفات آيات من الرازي موقف 

•وجوه من الخ بالمعنى••• . الله رسول عن الأحاديث 
سإلا ه ارسول أكاظ س سا بوا خيم 

لصحابة١ يعص كان فقئ صحح، غير الإطلأق ا هن. إن لكلامه، سماعهم من ستين 
الرسولعهل- على الحدث ب خيه 

علىيلزم إنه إذ باطل، ه الني لحديث الصحابة صيعل في تشكيكه أن ~ ٢ 
فيهلعن للقرآن بيان هي المي المنة في والعلعن المنة، حفظ في طعن ذلك 

ثإ،الذو رة ثن ؤأنا تعالى: قال كما وبتانه، بحفظه الله تكفل الذي القرآن 
ا<[لا،•]١^: و4 نفلوف ثو 

علىبمعناه، الحديث رواية حكم في اختلفوا الله رحمهم لف الأن ~ ٣ 
هولض؛

غيرمن بحينه اللففل تائية ووجوب مطلقا، بالمعنى ارواية مغ ١^)،؛ الفنول 
بلففل.لنقل بديل ولا حن،ف، ولا نيادة ولا تاحتر، ولا تقديم 

اشترطواوفد ، العلماء أكثر هذا وعلى بالمعنى، الرواية جواز الدانى• القول 
وكانالألفاظ، ومعاني الخهلاب، مواتير علم ممن تكون أن للرواية؛المعنى 

نمور؛معناه الحديث، روايته في يخون فلا المعنى، يحيل وبما باللغة، بصيرا 
ماذلك من واصتثنوا نقصان، ولا نيادة ولا المعنى، إفادة في الأصل عن 

شروطااشترط وبعضهم الصفايت،، امتئتى وبعضهم كالأذان، بلفغله، تعبل-نا 
هدْأى.غير أحرى 

للمعالس،الكاشفة: الأنوار ينظر: )١( 
٢٠•،!في والكماين ؛ ١٦ص" _L_، الرسالة! يالمعنى! الرواية عر الكلام في ينظر )٢( 



نقا
الٍ^بيرالتفسير فى الصفات ايات محن الرازي 4وفف 

اللفظ،حفظ من على والمعينه الأولى هي ياللقفل الرواية أن فه شك لا ومما 
أثارهما تهلرق معها يتحيل شروطا لها وصع قل بالمعنى الرواية أجاز من إن ثم 

فيالرازي ذكرها التي الاحتمالات هذه وجود يعد كما التشكيك، من الرازي 
لمحديث بمعنى يتكلموا أن من وأولع لله اتقى فهم الرواة، من الثماة رواية 

منه.يتاكدوا لم وهم ه النبي إلى بوه ينأو يفهموه، 
ونبهواالحفاظ، بينه قد والأغادط الأوهام من بعضهم عند حصل ما إن ثم 
الرازيمن القول هن.ا مثل إطلاق يجوز ، فكيفواحدة، كلمة كان ولو عليه، 

والأيهازبالتشكيلث، كلها السنة على يأتي الذي 
العقيدة.في الأحاد بأحثار الأخذ ءل-م على المترتبة الأثار الئانىI الوحه 

كثيرة،سيئة آثار له العميدة في بها الأحد وعدم الأحاد أخبار رد أن شلث، لا 
تيلى فيما إيجازها يمكن 

الشريحة،في العلحن عليه يلزم ورواياتهم الأحجار رواة في! العلعن أن - ١ 
الاعتمادوعليهم الأحكام، رواة هم الأخبار هل.ْ رواة لأن الدين، وذهاب، 

اللينلآ،ّفي والحرام الحائل بيان في 

٣٠ص لي، لبغيا ا للخطيب ت ية لروا ١  ~ ؛١٠٦— ١٠٥صى ، لصلاح ا بن ا ومقدمت ؛ ٣١١—^٠ 
لأينحجّ،الفكر: تجة وثرح (؛ ١٥٢)ا/ه؛ا-رجب، لأبن الترمذي: علل وشرح 

ص**آ■
الغصن،محاليمأن / د تة والالكتاب، بنضوص الأستل.لأل من المتكلهّين مومحمحح ينظرت )١( 

و٠ذكرةفىأصول،صا،'ا؛ لأيننما.ةاوقدص، فيكب،ساصم; تحر؛مامم تنظر: )٢( 
صه*ا.الفقه، 



اوكسرالتمسر همب الصمات آيات من الرازي موقف 

مهرواتها وصبط صحتها فى والتشكيك الصحيحة الأحاد أحبار رد أن ~ ٢ 
وماوالعدالة، بالإتقان رواتها وعلى بالصحة، عليها الحفامحل لحكم مخالفة 

ءاإيهلالتعرج وعدم اهلراحه ءيجس، الحدين، أئمة لأقوال مخالفا كان 
مجالفي وقبولها العقيدة، مجال في الححيحة الأحاد أحبار رد أن ~ ٣ 

فيفتطرح وباطله فيها مشكوكا تكون أن فإما المنهج، في تناقض الشريعة، 
كليهما.المجالين فى بها فيوحد مقبولة صحيعحة تكون أن ؤإما الكل، 

فيالأحاد بأحبار الأحد عدم وهي بها وعملهم القاءل.ة هده تقريرهم أن — ٤ 
آحاد،أحبار أنها زاعمين طهبهم، ، تخالفمتواترة أحبارا يردون جعلهم العقائد 

الأحبارالمعتزلة ردت كما العقائد، في به يحتج ولا به، يوحذ فلا كدللن، كان وما 
لالحجة بهده وغيرها والصفات، و١لرؤية، الشفاعة، في المتواترة 

سس ٠ 
سس _ 

.٣٩- ص\/م قيامة!__، لأبن اللكدم: أهل كتب، في الطر تحريم بطر: )١( 
(.٢٣٠)آ/بمآآ- والة، امماب موص س المكلمن .وش يطر: )٢( 



زج
اوء^سرالتفسير فى آيات من الرازي موقف 

ا
الثالثالمْلف 

بالإحماعالاستدلال 
L

منوأصلا والجماعة، نة الأهل عند التلقي ممادر ممدرأمن الإجماع بُّير 
الاعمماد.أبواب قي لاسيما والاحتجاج الاستدلال في أصولهم 

تلقيالمالح، واللم، والجماعة، السنة أهل عليه الذي الحق المنهج فان 
والسنةالكتاب على مبني الإجماع إذ والإجماع، والسنة الكتاب من الدين 

محدهم.

عنهؤيدغ ؤيفويه فيعفيه النص إلى يفافه نقلي ممعي دليل فالإجماع 
ولقدالنهلعيام،، مقام إلى فيرفعه للغلنيايثح، يتهلرق قل الذي الخaلأ احتمال 

به،والاحتجاج ونقله الإجماع حكاية على الكرام الصفوة الإسلام علماء درج 
وتقريرهارا/العقائد لإلمايتح اق تالتي الشرعية الأدلة من دليلا واعتباره 

بماإلا يوصم، ولا والمقايس، العقول على تعالى الله صفات تحمل لا )ذ 
.عليه( الأمة أجمعت، أو نبيه، يه وصفه أو ه، نفبه ؤ وصف

الأمةمحالمف عليه واتفق والسنة الكتاب فى جاء عما يعدل أن لأحد يجوز ولا 
وأنمها١٣/

لابنت وى لفتا ١ ومجمؤع ؛ ٩( / )١ للألكائي، والجماعة السنة أهل عتقاد ١ نرح ت ينظر )١( 
(.٨٣٥- ٨٣٣)م/المم، لأبن والصواعق )ا'>/ه(؛ ■' A\0U/r)تمة، 

عمروالداني،لأبي : والداuت الاعتقادات في انة أهل مذب الوافية الرالأ يفلر: )٢( 
المحجةبيان في والحجة ؛ ص٣٦ الأئعرى، المحن لأبي الإبانة• لينظر• صْ؛ا؛ 

الأصفهاني،القاسم لأيي المة: أهل عقيدة وشرح 
=فيها حكى الض الشربة تيمية،)اا/*ه؛(؛والمائل لابن • الفتاوى مجمؤع • ينظر )٣( 



اJكبيرالتفسير هي الصمات أيان من الرازي موقفا 

بالإحماع.الاستدلال من والرازي المتكلمن موف ت أولا 

الممزلأمن النظام إلا والفرق المذاهب أرباب محن الإجماع حجية ش ينانع لم 
يحتجونوأثاعرْأ ، معتزلة^ من فالمتكلمون ، والخوارج الرواقض وبعض 

يمنةالشرعية الأحكام أحد ياعتاره العقانر إثبات في بالإجماع 

هذهعدالة عن أحبر تعالى الله لأن حجة، وجعله الإجماع على اعتمد والرازي 
وحيريتهارْ/الأمة، 

المسالمينأن ذكر كما الملين، لإجماع تعالى لله الحكمة* ®صفة فاثبت 
فيبإثباته نعلق القرآن لأن تعالى، الله صفات من صفة الحبة أن على أجمعوا 

ازكلأم.صفة في كيلك النفسي الكلام على الإجماع وحكى كثيرْأ^، آيات 

عدها،وما ( ٦٢)ا/ حالدالجمد، التوحيدت أبواب في الإجماع تمة ابن الإسلام خ ش ~
جامعةالدين، وأصول الدعوة كلية العقيدة، في الماجستير درجة لنيل مقدمة رسالة 

القرى.أم 
(؛٢٢٤سواذي،)م ٦(؛ للجوبي، ازهان; بمفز: )١( 

تيمية،لاين ومج»وعاكاوى; (؛ ٢٨٦)ا/للامدي، ت الأحكام أصول، ني والإحكام 

.وص٤٢٦؛ عبدالجLرا للقاضي ت ة الخمالأصول ثممح ينظرت )٢( 
:والتمهيد ؛ ١ وصُآآ ؛ ١٥١وص ، ٥ ١ ص الأثعرى، الحسن لأبي الإيانة؛ • ينغلر ، ٣١

٧٢ص للجوض والإرشاد• ؛ ١ * 'سآ" للبغدادي، الد'ين؛ دأصول،؛ ص٣١ للا؛لأني، 
.^٧٨١؛ ٧٥-

ينفلر( ٤١
يفنر)ه( 

يطر)٦( 

.٤٤١- ءباJاسكS، آل د/أحمد العقيدة؛ ة دراؤقي الحرمين إمام منهج 
.١٧٩- ص٨٧١ ج٨، ، ومج؛ ؛ ١٠وص٢ ؛ ، ج؛ ، ^٢ المتر، التغير 

.،ص١٣١المميراع؛ر،٠ج٧،ج٤١









الكبيرالتفسير في الصفات ايات من الرازي موقف 

(ZD
١٠١^٠١المطلب 

الشاهدعلى الغانب دمياس الاستدلال 

الشاهد؛على الغاس، بقياس ،لأل الأستالمن الرازتم، موقف، اولأ: 

طرقمن طريقا وعدوه الناهد على الغاب قياس المتكلمون استخدم لقد 
أنالجبار عبد القاصي ذكر كما المعتزلة، قاستخدت العمالي، الاستدلال 

الأّتدلالءآ،.ص الوع هذا في الختاطرا،كتابا الحسين لأبي 

مثلالصفات، بعض إثبايتح فى استخدمه قد ه نفالجبار عبد القاصى أن كما 
/القياسل هذا مستخدما وحيا، وعالما قادرا تعالى كونه 

فمرةشنيعا تناقضا فيه تناقضوا أنهم إلا القياس هذا امتخدموا والأشاعرة 
وتارةالعقلي، الدليل وأنه باستخدامه، يصرحون وجوامع صوابهل له يجعلون 

يردونعندما وهذا الشاهد، على الغاب، قياس س لأنه المخالف، قول يردون 
تعالىل٤/الله أفعال مسألة فى المعتزلة على 

مفرط،ذكاء له المعتزلة، كبار س عنمان، بن محمد ين ءبدالر-حيم ; الخياط أبوالحين )١( 
نفاتحفي الراوندى ابن كتاب ونقض الاستدلال، منها; مانيفط وله الحدث، طلب، 

بالأسباب.نال من على الرد وكتاب الحكمة، نعت، وتقفر المعتزلة، 
للذهبي،البلاء: أعلام وسير صىهح-غغ؛ اتجار، عبد للقاضي المعتزلة: طبقايت، ينفلر؛ 

-؟(.A/i)حجر، لابن ولاناليزا0: (، ١٢١))أا/،آآ، 

.ءسها'١ عبدالجار، للقاضي باككلفط; المحبل ينغلر: )٢( 

.١٦١وصر؛ ١٥٢—  ١٠١صر ة، الخمالأصول شرح • ينظر )٣( 
وص'ما؛لأمح،الحنالأنعرى، والدع: الزيغ أهل الرد■ض ش اللع ينظر: )٤( 

(؛١٢١للجومي،)ا/^والبرهان: ، وصرح٤٢، وصراه١ ، صر٢١ ليانادني، والتمهيد؛ 
=)\/\r\(؛ للامدي، الأفكار: وأبكار ؛ -٧٦٣٧ص وثرحاJواك،: 





الهكبيراكنسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

الصفاتهذه من يعقل لا لأنه والمحبة، والاستواء، والعين، والوجه، كاليد، 
حدعر هدا الصفات. هذه في الشاهل. على الغائب، فيقيس الشاهد، في هو ما إلا 

زعمه.

)اللهيقول؛ حين، تعار، الله أفعال في القياس هذا يستخدم لا الرازي بينما 
العباد،س أشياء نقح فقد الخلق، أفعال على أفعاله تقاس أن مقدس تعار 

علىالحق قياس يمكن )لا ت ؤيقول تعارارا،، الله من الأثياء تلك تفح ولا 
الوجوهكل س والضر النفع عن المنزه )ماس ت إبطاله في ؤيقول ، الخلق( 

العمل(أ'آا.بديهة في باطل قياس المتضور المنتفع المحتاج على 
الشاهدعلى الغاف—، بقياس الاستدلال من الرازي موقف نقد ثانتا؛ 

والجماعة:السنة أهل عقيدة ضوء على 

يقولذلك وفى باطل، هو ما ومنه حق، هو ما منه الشاهد على الغاب قياس 
فازلموباطل، حق بمفرإر الأم باتفاق الشاهد ض ا؛نزيبت 

ذلك(ل؛/بمجرد رده يملح لم الماطل من هدا أن تثن 
هدهص والفلاسفة المتكلمين موقف، اضعلوابح إر تعار الله رحمه أثار ولقد 
كانما وهدا تارة، ؤيرفضونها تارة يستعملونها فإنهم الاستدلال صور من الصورة 

ذكره.سبق كما الرازي من 

فيماحممهم استعملها إذا ؤيرفضونها آراء س يواففهم ما لإثبات فيستعملونها 

.٢٢٦محس ، ١ ج ج ١ ٌج ط لكسر ١ لتفسير ١ ( ١ ) 
اعر،حدجآا،صب؛ا.التفسير )٢( 

.١٧٨ص، ،ج٠٦٢ج٣١لننظر• ؛ ٢٠صْ المحر، النفير 
يتا0-دساس،)؛/آ؛م.)٤( 



اليكبيراوتفسر فيي الصمات آيات من الرازي موقف وج

احتالفعلى كلهم والفلاسفة )المتكلمون ت يقول ذلك وفي آراء، من يخالفهم 
شتهفما ستعمله منهم كل مضْلربون، الشاهد على الغاب ناس فى مقالاتهم 

ماآخر موصع هويى امحتعمل قد كان ؤإن ذلك، في امتعمله ما منانعه على ويرد 
وردهقبوله صار بل مستقيم، صرامحل على يمشوا لم أنهم ذلك وسب دونه، هو 

فىأينا تجدهم كما العملي، القياس تحفه يما ي، بحلا القول يحب 
قوله.، حالفما منها ؤيرد قوله، وافق ما منها يقبل منهم كل الثوية الصوص 

قبلهوالدي يا^iJ_،، العلم أهل باتفاق المقبولة الأحبار من المردود ؤإنكان 
العقليةالأقية في فحالهم والحديث، العلم أهل باتفاق المكذوبة لأحاديث، اس 

ماوالاصهلراب التناقض من ذلك، في ليم المعية الموص في كحالهم 
الأرباب"رب إلا يحصيه لا 

العقولوموافقة والاستقامة الحيل س ذللئؤ في فكانوا والأئمة لف، الوأما 
آحر(بحال المّحيح والعقول الصريح 

كاليدالخبرية تعالى الله صفامحنخ س يفهمون لا المتكلمين س وأمثاله والرازي 
بالخالق.تليق التي المعاني إلا الخ والمحبة••• والاستواء والمن والوجه 

الأهواءأهل من نيغ قلوبهم في الذين )ولكن ت تيمية ابن يقول هذا وفي 
لهمواكابعين الأولين المابقتن وكلام رسوله وكلام الله كلام من يفهمون لا 

بالخالق،لا بالخالق تليق الي العاني إلا نعالك، الله صفات باب في بإحسان 
وحدواإذا رسوله وكلام الله، كلام في مواصعه عن الكلم تحريم، يريدون مم 

فيهما(لآا.ذلكا 

(.٣٥٩-  Y-oA/i)الجهمة، -يس يان، )١( 
؛o(.A/Y)اك،تن، )٢( 





اوء^سراكمسير في الصفات آيات ْرإ الرازي موقف زج

غائب.غير ثاهل والله غائب، 

موصعالممدر يوضع ما وكثيرا غيبا، يغيب غاب مصدر فهو الغتب وأما 
والرزقكالخالق له المفعول وموضع والزور، والصوم كالعدل الفاعل، 

الأمير.ضرب ودرهم 
أوالمشهود هى فالشهادة مصدر، أيثا وهى يالشهادة الغيب يفرن ولهذا 
ؤإماالشهادة، نبض يشهل- لا الذي فهو عنه المغيب، إما هو والغيب، الشاهد، 

عاليتنبيه فيه المهدر باسم فتسميته تشهده فلم عنا غاب الزى الغاب، بمعنى 
عنه،الغير غاب أو الغير عن غاب الغيرأىله|ريهوبتض..هغائبا، 

شهدنا،ما فالشهادة بتين، النيجمع والشهادة الغب، امم يقال وقد 
تقديركل وعالي ، نشهل.ه فلم عنه وغيبنا عنا غاب ما والغيب وشاهدناه، 

فلوصحيحة، قرآنية تسمية وهن.ْ له، شهودنا انتفاء هو غيبا كونه فى فالمعنى 
الغاب،قياس وأما موافقة، العبارة ت، لكانالشهادة على الغبت، قياس I قالوا 

إمحنادقهفى حصل فلهذا المعنى. فى موافقة ولكن اللفغل، ظاهر فى مخالفة ففيه 

اكازع(لأ،.
الأستدلأل^فاتالالهتعارفياسالأور،لأنهذا

القرآن.ومنهج الأنبياء منهج هو 
وسلامهالله صلوات الأنبياء طريقة ت، كان)ولهذا تيمية ابن يقول 

القيّاسذلك في استعملوا ؤإن آياته، بذكر تعالى الرب على الاستدلال 
مابل أقرائه، تستوي نمول قياس تعملوا يولم الأولى، قياس استحملوا 

Xor-  ٠٢سبموعاشاوى،)٤ا/





الء^بيراكنمير فى الصمات آيات هن الرازي موقف - ٠١

الئانىالمطالب 

بقياسالاستدلال 

تالأولى بقياس الاستدلال من الرازي موقف أولا: 

باىنقص فيه وليس كمال من المخلوق يه اتصف ما كل أن الأولى قياس مفهوم 
تنزهما وكل به، يتصف أن أولى فالخالق يه الخالق انصاف وجاز الوجوه من وجه 

عنه.ُالتنزه أولى فالحالق نقمي من المخلوق عنه 

الخالقلأولوية المقتضية والخلوقية الخالقية بة نمن بينهما لما اعتبارا 
الحلوق.من بالكمال بالانصاف 

ممنأكمل مع يضن المخلوق، في الكمال صفات من مثلا والبصر فالمع 
يبصر.لا ممن أكمل يبصر ومن يسمع، لا 

ينوبهلا صاحبه فى كمالا ذلك وكان والبحر بالممع المخلوق اتصف فإذا 
٠المخلوق من بهما لاتماف با أولى فالخالق الخالق، يهما يتصف أن وجاز نقص 

فىكيلك ؤيجري تعالى لله الكمال صفات إثبات يجرى النحو هذا وعلى 
أولويةتقتضى فوراق من بينهما لما اعتبارا الأحرى، المقائد يعص إثبات 

الثانيالوجود به اتصّف بما الأول الوجود اتصاف 

فحبالمع الصفات إثبات فى القياس هذا المتكلمون استخدم ولقد 

٠.٢ J؛_U ءثاا.الالهليف، آل أحمد د/ ت العقيدة ني الحرمين إمام منهج ( )١ 
١٠٣ ص النثلامية، في والجويتي، ؛ ص٨٧١ اللمع، في الأشعري، الحسن كابي  ٢٢)





تنتنا
الكبيرالتمسبر في الصمات آيات من الرازي موقف 

المعانيصفات إنات في الأولى بقياس استدلاله في أصات كما تعالى، الله عن 
كانالقياس فهدا الإلهية المنان جميع في يستخدمه أن به الأولى وكان السع، 

الكمالبصفات يتصف الله أن على يستدلون كانوا وبه للقرآن إتباعا السلف لكه ي
الإلهية،المنان إنات في المحيح القيامى هو وهذا ، تعالى بذاته اللائقة 
سمعايجب الذي هو القياس من النؤع وهذا فحب، المعاني صفات وليت 

غيرهدون تعالى، الله حق فى استخدامه وفهلرة وعقال 

الاصلفيه يتوي الذي لمميل 
تويتكلية فضية تحت القياس محلرفي فيه يدخل الذي الثمول قياس أو والفرع، 

كمثلهليس تعالى الله لأن الأولى ناس تعالى حقه في يستخدم بل أقرائه، فيها 
,للمخلوق صفاته في المفارقة كل مفارق وهو ، شيء 

فإنلخلقه، مماثلة فيها التي الأفعال له تضرب لا غبو )والله تيمية! ابن يقول 
ناسوالمخلوق؛ى هو يشترك أن يجوز فاد الأعلى، المثل له بل له مثل لا الله 

الأعلى،المثل حقه في يستعمل ولكن ، أفراده تستوي شمول ناس في ولا تمثيل 
عنهتنزه ما وكل به، أولى فالخالق كمال س المخلوق به اتصف ما كل أن وهو 

عنه...(يالتنزه أولى فالحالق نقص س المخلوق 

تنمى كالتي المفروبة الأمثال وهى العقلية ة روالأقيت تيمية ابن ؤيقول 
منهاوأنمتها الأمة صلف استعمل ذلك، ونحو عقلية، وبراهين منطقية، أنة 

.٥٢— ٥ ص* حنبل، ين أحمد للإمام والزنادنت; الجهمية على الرد ينظر )١( 
)آ/أأ0(.يان-فساسة:لأينبم،)٢( 

)ا/هآ(.تيمية، لابن ت والنقل العقل درءتعارض ينظر' ، ٣١
(.٨١)Y/ لأبنالق؛م، عادة! الدار مفتاح وينفلر؛ ؛ ٥ ٠ صر لابزتيمية، ت لتدمرية  ١٠١الرما)٤( 



الكبيرالتفسير في؛ الصفات ابات من؛ الرازي موقف 

—=^==ل!تتا

لأنلأولى، ا بطريقة ؤإئاتا تفيا يتممن ما وهو الواجب، هو ما غبو الله حق فى 
إثبات،ولا نفي في لا ، الأشياء من شيء فى متماثلين كونان لا وغيره تعالى الله 

متضمناحقا، إلا يكون لا فإنه ولغيره، تعالى لله يشت الذي الإثبات من كان ما بل 
النفي،من كان وما لغيره، مماثاد فيه هو ليس به، أحق والله وكمالا، وثناء مدحا 
سبحانهوالله ونقص، عيب نفي إلا يكون لا فانه غيره وعن الله عن ينفى الذي 
العائلة،الأقية فهده المخلوق، من عته والتقانعى العيوب بنفي أحق 

الكاملة.الشرعية السلفية العقلية والطريقة 

نحتاوالمخلوقايتؤ الخالق، الحال من الكادم، أهل من ، طواتفيفعله ما فأما 
وهووهومزالفللم، بالله، والعدل النرك من فهدا ءياسأوسثيليتاويانفيه، 

وعابوه(السلف، ذمه الن.ي والكادم القياس من وهو لله. الأمثال صرب 
استدلحينما الصواب ت، حانالجملة، حيت، من إصابته على الرازي أن إلا 

تعالى،الله عن الخبرية والاحتيارية الذاتية الصفات نفي على الأولى بقياس 
فياستخل<مه الدي لأولى ا فقياس والتجسيم، التركيتؤ شبهة أحل من وذللث، 

حيثإتيمية، ابن صرح و؛هذ.ا شاهل.، على غائبح قياس إلا هو ما الجاب، هدا 
نوعايتضمن أن بد فاد الله حق، في تعملونه يقهلعي برهان )كل I هثتن يقول 

،.الثّاس(رعلى الغاب، قياس من 

M if if

(.٠٣٦)Y/يان-ضابت، )١( 
است،>أ/مي(.يازف )٢( 











اككبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

منوأمثاله هو للصفات نفيه عليها بني التي العقلة الأس هي الشبه فهدم 
الكببها يعارضون التي العقلية ١لقواني )أعظم من الشبه وهازم المتكلمين، 

وأئمتها(الأمة ملن، عليه كان وما النبوية، والمحوص الإلهية، 

الصفاتمن كثير لنمي سببا كانت الني الشبهات 'ساعرصن المبحث، هذا وفي 
علىبها استدل، التي والقلية العقلية والأدلة الشبهة ذاكرة الرازي، عند الإلهية 
تعالى.الله ياذن الشبهة لهدم مناقشة ثم شبهته، صحة 

س
؟♦كرآءمحر كءى 

(؛٢٧٥- ٢٤٧/١)رسظ: )\إ\'صلأ تجب، لأبن در،تعارضالشلوالشل: 
٣٣٣و)ا،/(؛ Yi/A)jو«هآ(؛ و«أ<آ، .< ٦٨٣و ، ١٤٢-  ١٤١و)يم (؛ ٢٧٢و)؛/

- ٣٣٥.)





اوء^بيرالتفسير فى الصفات أيان من الرازي موقف 

،التركسب، شبهة على معتمدا والاحتتارية الذاتية الخبرة الصفات نفى والرازي 
والإسان.والمجيء والاستواء، والعين، واليد، الوجه، صفة في كما وذلك 

يتالزمالصفات إثبات أن اعتقاده الشبهة وهدْ للصفات نفيه في البس، ؤيعود 
أيله: فيم لا ذاته في واحد زعمه، اللي التوحيد ينافي والتركيب، التركببه، 

أنيستحيل الوجود )واحبؤ الرازي! يقوله والأبعاض، الأجزاء من مركب، غير 
منواحد وكل أجزائه، من واحد كل إلى فهومحتاج مركب كل لأن مريا، يكون 

فهوءيرْ إلمحا احتاج ما لكل غيره، إلى محتاج مركب فكل غترْ، فهو أجراك 
يكونأن تحيل يبممكن لير فما ممكن، فهو مركب وكل لداته، مجكن 
ليس؛مركبه(الوجود فواجب مركبا، 

شبهتهعلى الرازي بها استدل الش الأدلة ئانيا: 

ونقلية.عقلية بائلة التركيب، نفي على الرازي استدل 

القولإن هى: التركبب، نفى على الرازي بها استدل التي العقلية فالأدلة 

؛١٢١وص ؛ ١١٥ص ، ١ ج ط ١ مح * ؤينغد ؛ ١٢صرح ، ٢ ٤ ج ، ١ ٢ مج الكبير، التمر ( ١ ت 
،١٧ص• ومحآ،جأ، ؛ ١٧وصرا؛ >_٢AA، وج ؛ ١٨٢-  ١٨وصرا؛ ١٣١وص 

١٣وص• ١ ٥ — ص؛ ج٧، ، ومج٤ ؛ ٢  ١٣~ وص'اا٢  ١٣٩~ صA٣ ، جْ وم-جم، 
؛٢٣٢ص ، جA١ ، ومج٩ ؛ ١٠وص١ ؛  ٨٤~ وص٣٨ ، ص، • ج"آا دٌحما• ؛  ١٣١ ~

؛١٤٩وص ؛ ١٢٨وص أا،ج؛آ،ص؛'ا؛ ومج •ا،ج*آ،صآ*ا؛ ومج 
ومحا'ا،جآم؛ وص٦٧٦وصخآ"آ؛ صْ؛آ؛ ، ^٦٢صا"ْآ؛ ومجما،جْآ، 

أصولفي والمعالم ؛ ٣٥٨'٢-وص٩٤؛ ٢٥٧— ص٦٥٢الخمسين ؤينفلر; صآ"ها؛ 
؛ ١٩٧- وصا-ه١ ؛ ^٢٣؛ ١ ١ - ١ ص٠ القديس، وأّاس ؛ ٣١- الدين، 

١والمنطق،)الحكمة في والملخص (؛ ١١٥- والأربعين،)/ي"ا  —ب(،٠١٧١٧
مختلوهل.(، ٢١٤و*اأ— وه؛امح؛ ؛ ٤٠— ٣٨)آ/ل؛ وذهاينالعقول، مختلوط؛ 



الخيبهرالتفسر فم، الصمات آيات من الرازي موقف 

علىالتركيب بجواز القول إن حيث الأجسام حدوث لدليل إبطال فيه بالتركيب 
حمتعالى الله بآن والقول تعالى، حقه ثي الجسمية إثبات يستلزم تعالى الله 

الحدوث.دليل إبطال إلى يودى 

حمكل لأن محدث، حم كل أن على دك الدلائل )إن ت الرازي يقول 
الحركة،عن سفك لا ، upم حكل ولأن نحدث، متناْ وكل متناه، 

وكلممكن، حم كل ولأن محدث؛ فهو كذللئ، كان ما وكل كون، وال
مءحدث(أا،.ممكن 

;هي التركيب، نفي على الرازي بها استدل التي القلية والأدلة 
مبالغةالأحد )ولفظ ١[ ]الإحلاص: ؤاه آثه هو ت تعالى قوله ( ١ ) 

•، والأبعاض(أ الأجزاء من مريا كونه ينافى وذلك الوحدة، فى 

علىلأية ١ هذه )دك ;! ٣٨; زمحمد ألئث_ثآئه ؤئث اوأييى ت تعالى وقوله ( ٢) 
وذلك،إليها محتاحا لكان لأبعاض وا لأجناء ا من مريا ولوكان غنيا، تعالى كونه 
الإطلأق(رعلى غنيا كونه من يمنع 

الوحيدعلهاء )احتج [ ١١]الشورى: ئون\ٌه َؤئيهء ؤلإ0 • تعالى وقوله )٣، 
لأجناءوا لأعضاء ا من مركبا جما تعالى كونه نفي على لأية ا بهده وحديثا قديما 

.ص٥٩، اج٠٣مج٥١الكبير، التفسر )١( 
ومج؛نجي،صري'ُآا'ا؛ مج'ُا،جه، ت ؤينظر ؛ ٢٣صن• ، ،ج٦٢مج٣١امير، التفسير )٢( 

التقديس،أساس وينفيّ: ص*غا، ج؟"ا، ومحا"ا، ؛ ص؛ ، ^٧،؛ ص° 

، ١٧^^و.ج\<، جمأا،ص؛؛ مج؟، رط: ص•■؟؟؛ ح،"؟، ، ^٣١ الكر، اك )٣( 
_U،؟.وُجها،ج\<[آ، وص"يا؛ ، ^٥٢؛ ١٣٣-ص٢٣١ 



اوء^بيراثسير فمي الص||ئت آيات من الرازي ْوفف لتج

/والجهة(أ المكان ش وحاصلا 

المبرئ)ولوكان [ ٧٦: fUVnآلآِمح4 لب ولا : إبرامم. وقول )٤( 
أحبولا I تعالى قوله تحت يندرج فكان أبدا، غائبا أبدا، آفاد لكان جما 

والتركيبالتجسيم نفي على البينان الايات هل0 لدلالة وصوحا الأمر ويزيد 
والأحدأحد أته وأينا ممكن، والمركب مركبا، لكان حما كان )لو ت بقوله 

والغنىغني أنه وأينا جما، يكون لا مركبا يكون لا وما مركبا، يكون لا 
متماثالةالأجسام وأينا جما، يكون لا مركثا يكون لا وما مريا، يكون لا 

وأبست لقوله باطل وذلك مثل، له لحصل جما كان فلو الماهيه، تمام في 
[(١١]الشورى؛ ئناٌه َؤئيؤ؛• 

نبهته:على الرد ئاليا; 

الدانيةالصفات لنفى الرازي عليه اعتمد الش التركيب ئثهة مناقشة محتكون 

وجوه؛من عليها والرد الخربة، والاحتاؤية 

للعلرقالمخالفة المبتدعة العلرق من التركيب دليل الأول(: )الوجه 
الأمة.سلف عن ولا سنة في ولا كتاب في يرد لم الدلتل فهذا ،، الشرعية١٤

مجي،جما،صإ.^ج؛ا؛جبأ؛ص*ها؛وطرت)١( 
٥٥رص ؛ ٥٣—صر\ه ، مجي،جما ؤينظرت ٧؛ — ءسآ" ، ج٢٢، ١ ١ عج التمسرالير، )٢( 

المنانلنفي تعار الله بيات الحوادث قيام منع ثبهة عر الأية بهدم امتدل وقد 
لحلامه.إيفاح مريد وسيأتي 

ص؛.محب،جما، الفراي، )٣( 
(.٣٣٣)ا،/^٠^^، درءالممارض: يطر: )٤( 



٨الكسر التفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف 

الذانيةالخيرية الإلهية الصفات من لكثير نفي من التركيب دليل في ما إلى إضافة 
التركيب.يتلزم ثبوتهأ أن بحجة والأحتي١رية 

فنفىالناهل.، المخلوق على الغائب الخالق قياس على مثنية التركيب وحجة 

المستلزمالتركي.ّآا يستلزم الصفات يهده الاتصاف أن لتوهم الصمات المتكلمون 
والافتقار؛للحاجة 

الل4فهلر ففد والعقل؛ للفطرة مخالفة فيه التركسب، دليل الناني(: )الوحه 
وعلىمركثة، وغير يمنية، الكلية الإلهية المطالب طرق بأن العلم على عباده 

لكثرةالفعلرة، لهذه ، مخالفالتركيبج ونفى الأحفى، على لأجلى با الاستدلال 
الكلامعلم في المهرة على تعتاصى وسكوك مقدمات، من عليه يشتمل ما 

الخلق.عامة عن فقاد 

يلزمهأن بن. فلا التركي_ا من فرارا صفة نفى من كل فلأن للعقل مخالفته أما 
التناقفسأو الأكبر التعهليل غايته تكون حتى يثبته فيما التركيب، 

I رالوحه  (،_LjljJt  ،ممعللحالكلامية، الممهللحات من ككثير التركيب
متعددة.معان له مجمل 

فيوالخل الخاتم، في الفص تركيبؤ في نقول اللغة: في فالتركس، 
المركبكريم فلأن يقال! والمنبت،، الأصل، ؛ أيصاوالمركبج ركبته، السهم! 

قومهفي منصبه أصل كريم أي! 

ص"آْ(؛ ٤٣٠-  ٣١٩، ٣٦٤)>،/ .ج٠وعاكاوى:ظ:)١( 
عييد. عرالتنزيه؛ الحسنى الأسماء ودلالة ؛ ١(  ٩٣—  ٩٢م/ ) التعارض، ودرء ؛ ٥٤—
•٥.- ٤ ص؟ عدى، ال

)ا/غه(.للجوهري، ت والصحاح )آ/آم؛(؛ لأأنفارس، ت اللغة مقايس معجم ينظر• )٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ء

وشيءوتراكب... تركب ومحي لعض، على بعضه وضع الشيء: وركب 
•حاسنالركسب 

الكلمةوركب وتكون، تألف أي ت وكذا كذا من الشيء تركب 
أوالجطةلا؛ا

٠١٤يقتك. ثان ثا صؤرز أي ؤ!، • تعار قال كما غيره، ركه ما هو والمركب 
الباب.ركت ؤيقال ٨[؛ 

منالممتوعات تركب كما غيره، محركيه مفترقا كان ما I الركب ت يقال ويل. 
والأسة.والقباب الأًنمة 

حلقؤإن خلاطه، وأ ان الأنكاعضاء محتلمة أبعاض له ما الركب ومحييقال! 
مجتمعا٠دلك 

،٠كالماء؛ سابنا كان والأنمالئن التفريق يقال! وقد 

سبيلعلى شيء إلى شيء جمع على تدل اللغة في والركوب التركيب فمائة 
جمعهأو عليه، حمله أو الأحر في أحدهما الحال بيل حمعلى أو التأليف، 

فيذلك كال مواء خاصة هيئة ذا واحدا شيئا الجميع يصبح حث معه، 
أوالكلمات؛م.ازدان 

تيمية،لأبن ودرءاكارض: بموف؛ وش ( ١٧١٢)م مطور، لابن العرب: لسان )١( 
(.١٤٦)م؟\/'؟(؛و)ه/0؛ا-

(؛٣٨٩ر"ا/والنقل، العقل ودرءتعارض (؛ ١٠٦)ا/ه*ا—سب، لابن الصند.دت؛ يطر؛ )٢( 
(.١٤٦و)ه/هأا-

فيالماجتير درجة لنيل مقدم بحئ، ، ص٢٩٣إبراهيم، سد الكلامية؛ المصطلحات )٣( 
القرى.أم جامحة الدين، وأصول الدعوة كلية العقيدة، 



٨الكبير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

منكل يتفمل أن يد فلا التركب مصمللح ني الحاصل الإجمال لهذا ونفلرا 
وحنئذفاللرازىومنضاساتضنم»اسزوماكركبفيضضالي، 

بالتركب؟ص ذا U الركب: ثبهة أجل من الإلهية 

تفريقيمكن ما أو فاجتمع مفترقا كان ما أو غيره، ركبه ما به تقصد كنت فإن 
عنه.منزه والله باطل، هدا أن ريب فاد بعض، عن يعفه 

ماونمير ، القا.رْ عن الطم كمين شيء عن شيء منه نمير ما يه تقصد كنت إن أما 
الذاتأومن والماهية، الوجود من ركب ما أو ذلك، ونحو يرى، لا مما يرى 

ليسعليه اصهللحوا هواصمحللاح إنما تركيبا هدا تسمية لكن حق، فهدا وصفاتها، 
موجودمن فما مركبا هدا مثل كان ؤإذا الأمم، من أ-حد ولغة العرب، للنة موافقا 

فييعرف لا صفات له الذي والجم ، شيء دون شيء منه يعلم أن بد ولا إلا 
فييعرف لا وريح وطعم لون لها التي التفاحة فان مركبا، كونه إطادق اللغة 
أجزاءذللث، تسمية ولا وريحها، وطعمها لولها مجن مركبة كولها إطادق اللغة 
والعرض،الملول من مركب الإنسان إن يقال؛ أن اللغة في يعرف ولا لها، 

الخونهلقه... حياته من أو 
•حالتين بتن يدور التركيب مصهللح في الأمر أن ذلك ومعنى 

يصدقلا لأنه الحقيقي يالمعنى تركيبا غفو ، ^١٧الصفات قيام مي يلا أن إما 
يصدقأو مركبا، يكونه وصفه يتهلل وحينئذ السائقة، الركب، مفاهيم أحد عليه 
يكونلا وحينتذ حقه، في الحائزة السائقة المعاني ؛أحو الركب، وصم، عليه 

يماتعالى الله وصم، عليه يترتب، لا إذ مستحيلا، أمرا مركبا ؛كونه وصفه 

!٤٧و)0اا'إ\-(، ٢٨١- ٢٨٠)\إلابزتمة، واص: الخل تعارض در، يطر: :١( 
الة،)آ/حا*ا(.ومنهاج 



اوء^بيرالتفسير في الصفات أهان من الرازي موقف 

والأ-حواللالصفات من به يليق لا 
الجم،كلففل الشبهة هذه حوتها قد التي المجملة الألفاخل I الرابع( )الوحه 
المههللحاتمن هي ونحوذلك والأيعاض، والأجراء، والافقار، والتركيب، 

المالح،اللف بها تكالم ولا والسنة الكاب في ترد لم التي الحادثة الكلامية 
يجوزلا الألفاخل هذه ومثل ويامحلل، حق على تشتمل مجملة، ألفاخل وهي 

الألفافلهذه بدعية تيمية ابن أوضح وقد الباؤلل، على لاشتمالها إ٠لالآقها 
لمبدعة ونفيه م الجلففل )ؤإئبات يقول؛ إذ الإثبات، أو النفي حيث من 

نفوه،ولا التحيز لففل يثبتوا لم كما يها، والأئمة لف، المن أحد يتكلم 
والسنةالكتاب، يها حاء التي الصفات أثبتوا ولكن نفوه، ولا الجهة لففل ولا 

المخلوقات(لمماثلة ونفوا 

ؤإثباتانفيا المتأخرون فيه تتانع )وما I ^١^ تيمية ابن يوضحه ذللئ، في ثب، وال
مراده،يعرفه حتى أونفيه، لففل إثبات على أحدا يوافق أن له ولا بل لأحد فليس 

يقبللم وياحلل حق على كادمه اشتمل ؤإن رد، ياحللا أراد ؤإن فبل، حقا كان فإن 
المعنى(ؤيفسر اللففل يوقفؤ بل معناه، جمح يرد ولم مْللقا، 

لهفيقال بالمعارضة الشبهة هذه على يجاب أن يمكن • الخامس( رالوجه 

والإرادةوالبصر مع والوالعلم القدرة صفة له تعالى الله أن يثبتؤ الرازي 
الأحرىل٤،.مفهوم غير واحدة كل مفهوم أن المعلوم ومن والحياة، 

.٤٠صراسدإبرامم، الكلاب: انمطلحات )١( 
ا/٩(.) العقل،درءتعارض )٢( 
،٥٤-  ٤٧، ٣٢)\إ يان-دساّب، ؤيفدن ؛ ٦٦- ص٥٦ لابزيب، اكوْريت: )٣( 

(.O'U))/وبان-دساسةا ))/U؟)(؛ لابزتمة، المقيئة: يفر: )٤( 



٨الكمر التسمر في الصفات آيات من الرازي موقف 
يا=^===========ء==^===^^=^^= 

يقيهإثبات محإن يزعم، كما التركيب يستلزم لا الصفات هذه إئيات كان فإن 
كيلك.التركب يستلزم لا منها والاختيارية الذاتية الخبرة المنان 

والإرادةوالقا-رْ العلم إنبات مثل وغيرهما، والعين والند الوجه إبان فإن 
فكذلكالثانية، في التركيب، يلزم لا فكما وغيرهما، والخياة والبصر والمع 
بعضض فالقول بدرا،• ولا الثابة في فيلزم الأولى في لزم ئن الأولى، 
الأحرلالبعض في كالقول المنان 

لكنهالن.ات، لوازم من لأنها العاني صفات عن التركيّب، ينفي فالرازي 
والتفريقالذات، لوازم من والاختياؤية الذاتية الخبرية المنان بقية يعتبر لا 

مقبتح.تحكم هو بل أبدا، دليل عليه ليس بينهما 
التيالمنان في بها وتلزمه عليه التركيب، شبهة تقيتج أن يمكن وهكانا 

أبتهام

تركيثا،المنان؛الن.ات قيام وسمينا جدلا فرصنا لو السادم،رإا! رالوحه 
معهمتنزلما لو فإننا ه نففي الغرض هن.ا يهللان مع المتكالمون يتهور كما 

فيمنه يلزم لا لأنه ذلك< في استحالة فاد تركيبا، بذاته الله صفات قيام وسمينا 
ْعبه الاتصاف عن تعالى الله يتنزه مما احتياج أو حدويث، أو إمكان غتو حفه 

والقيامبالذات الوجود أن ذللثج بنفسه، وقيامه العللق وغناه صمديته ثبوت 
الإلهيةالذات خصائص من ذللثج كل الخلق عن والغنى والممدية ؛الاJات 

(؛٣٤٥)آ/الفتاوى، ومجمؤع (؛ ٦٠٥تنمية،)ا/مم، لابن الجهم.ية؛ تلبيس بيان ت ينفر )١( 

.٤ ٦ — ٣ ١ ص تيمية، بن لا \كوتمو* )٢( 

)ا/ا،مه(.تيمية، لأبن الهية: تلهص بيان )٣( 



الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف ء

ذاتهإلى وجوده في الاحتياج يوصف أن ذلك ْع فيستحيل والعقل بالمع الثابتة 
فيداحالة الصفات هدْ لأن ذاته، إلى لاحتياج يا صفاته توصف أن ولا أوصفاته 

يالاحتياجمنها شيء يوصف لا ذاته، في كالكادم صفاته في فالكالام ذاته، مسمى 
الوجودفي التلازم إلا ينهما فليس •، آحر إر 

للامكانمستلزما هذا فليس مركبا ليس هذا أن فرض لو )أنه • تيمية ابن يقول 
تعالىالرب يكون أن يمتغ أنه والمع يالعقل علم الذي أن وذلك للحدوث، ولا 

نفهوأن ه، ينفقيوم حي أنه 'ًلم وقد الُالمين، عن الغي هو بل حلقه إلى فقيرا 
وغناهثبوته ليس ه ينفغنى صمد أحد وأنه بذاته وموجودة ، بنفسه قائمة المقدمة 
قيوما.صمدا حقا يزال ولا يزل لم ه ينفهو ؤإنما غيره، من مستفادا 

تقوملا ه نفلأن ه نفإلى محتاج أو ه نفإلى مفتقر أنه ذلك في يقال فهل 
ه؟ينفإلا 

قيل:فإذا نفسه، في القول هو ه نفمى مفي داحلة هي الش صفاته في فالقول 
فانه نفإلى محتاج إنه القائل فول يمنزلة كان إليها محتاج إنه •' وقيل ذاتية، صفاته 
يدونها.النفس تكون لا ما هى الغ.اتية صفاته 

مسمىفي داحالة هي التي صفاته في فالقول ه، ينفإلا تقوم لا ه نفأن وذك 
ذاتيةصفاته أوإنءالقائلت معترض لواعترض أنه ثم ه... نففي هوالقول ه، نف

إلىمحتاج إنه القائل قول يمنزلة هذا قولك، له؛ يقال فإنه إليها، محتاج ؤإنه 
،.النفس؛دونها(ل تكون لا ما هي الا.اتية صفاته فإن ه، نف

الفلاصفةعلى رد حينما التركبسؤ، دليل في الرازي ًلعن • السابع( رالوحه 

.٤ ٠ ٢ صن شه، المصدر )١( 

(.Y'iA/l)نمه، لأبن ٠ج٠رعاكاوىت )٢( 



الضيرالتفسير في اكمات آيات من الرازي موقف 

شبهةعن يجب لم الرازي أن يانه مع تيمية ابن أيدْ وقد ، التركيب مسألة في 
ادهافويبين التركيب 

ارازي-نل م دالآ*دي"'،  I،jُوحنحا 
الثابتةالعملية الأمور من لت الرازي عند والتجسيم التركيب فثمهة 

بهااحتجوا الدين الفلاسفة على رد أنه تجد ولذلك والواصحة، تقره والم
التوحيد.على 

ماعلى بها يحتج ومحار والمعتزلة، القالمنة من أملأفه عن تلقفها مبهة وهي 
الخبرية.الصفات من نفيه يريد 

الحقيقي،التركيب، باب من ليس ١الازات الصفات قيام ت الثامن( رالوحه 
،تأليفمجرد ااتركي._، تحور أي ولكنه اللغة عاليه وتدل العقل يغ.ركه الن.ي 
الخارج.في يقابله ما له ليس اعتباري ذهني 

عليهتدل والخي ، اللففل. ^ا من بداهة العقل يدركه الذي الحقيقي فالتركيب، 
بعفهايتمايز أحزاء من الشيء أو ، أعفاء من الجم تريب هو بالوضع، اللغة 

عنيتمّاير لا أو الممار، من والخشثج القدم، من اليد تتمّايز كمّا يعفى، عن 
المخلوط.اللبن في الماء يثع كما بعمى، 

و)ل/*ها/ب(.)ل/آآ\/أ—ب،(؛ الأصول،دراية في العقول نهاية يفلر؛ )١( 
مارقىودرء المعوي؛ د/محمد يت،؛ ، ٧١— ■٧ صى الأءمهاو؛ن، العمدة ثرح يطر؛ ( ٢١

(.٢٩٥والقل،)ا■/المقل 
التعارخى؛درء ت ؤبفلر ؛ ١ وءى'آآ ؛  ١٧٦~ ١ وهساآما ، ١٦صى؛ القالمنة، تهانتج يطر; )"٢، 

و.جموعاكاوى،ا/لأ"اآ(؛ و)• (؛ ٢٨٥- ٢٨٤و)أ/ -ابم"ا(؛ ٣٩'لاينتب،)٣! 
(.٢٩٠)ه/

(.٢٧٢، ١٧٥، ١٤٧و)م0ل (، ٢٣٩-YtY)؛/در،-مارضالقل، ط: )٤( 



الضيرالتفسير فير الصفات آيات من الرازي موقف 

لهيقول والذي الخارج في شيء يقابله لا الذي الذهني التركيب مجرد أما 
الجضوهي الحيوانية من كلي كمعى الإنسان كتركيب والمتكلمون، الناطقة 

بنمهاالقائمة ذاته من الشيء وتركيب الأحرى، الأنواع مع الاشتراك به الذي 
التركيبهو فلس التركيب، من النؤع هذا أما الذات، بتلك القائمة وصفاته 

إنماتركيبا ميته ونذكرنا، كما اللغة عليه وتدل العقل، يفهمه الذي الحقيقي، 
فيفلتس الخارج، في مركب شيء يهنابقه لا لأنه التجوز، سبيل على هو 

ولكنوالناطقية، كالحيوانية بعض إلى بعفها يتالف عامة قائمة معان الخارج 
قائمشيء كذلك الخارج في وليس مض، عن مض فيها يتمايز لا موجودات 

يكونبحيث، الصمات، هو بغيره قائم شيء عن تنممل ذات هو ه بنم
تأليف،مجرد هذا كل بل بالغير، والقيام بالض القياس من مركبا الموصوف، 

الحقيقي^التركيب باب من ليس بالذات الصفات فقيام ذهني، 
ؤإنمالها، أوأحزاء لذاته أبعاصا تعالى الله صفات ليت، ; التاسع( رالوحه 

الشيءتركسبا بات هومن يه قيامها إن ت يقال فكيف، لوجودها، لازمة لات كما هى 
وأبعاصه؟!أجزائه من 

يكونسسكما هن سها لخفان اض 

أجزائه؟من مركب، كل في ممكنا ذلك 
مركا،بكونه القول بطلان على دليل فاسحالةتصورذسفيضاللهتعار، 

الصفاتقيام في بحال)أي أجزاء من تركيبا هناك أن لم نلا )إنا تيمية؛ ابن يقول 
وجودهايصح لا التي للوازمها تلزمة ومبنفسها، قائمة ذات هي ؤإنما بالذات( 

بعض،عن بعضها يتميز أبعاصا ولا له، أجزاء الموصوف صفة ولمست، بها، إلا 

)أ/يأم(.طز:بوعاكاوى:لأينبم،]١( 



الضيرالتفسير قى الممات آيات من الرازي موقف 

فثبوتمركثة، ليت أو منه، مركبة هي • ل يقا أن يمح حتى عنه وتتميز تنفصل أو 
منتقى...(وتصوره نموره، مع ونفيه التركيب 

التركيبيقتضي باليات الصفات قيام أن الرازي يزعم ؛ اسسرا رالوحه 
ناميطل ثم وْن تعار، الله عن منيان وهما سن، وأن سق كما ام والأنغ

بالذات.الصفات 

تركيبهو يتصور، كما تعار الله عن نفيه يراد الذي والأمام والتركيب 
مركبةذات وكل والفصل، الجنس من منها تركت التي أحزانها من الذات 

انقمن،أو منه، تركبنا الذي جزئها إر وجودها وجوب يرمع مة منغأو 
وجودهاوجوب يكن لم ها، نفالذات هو ليس الذات جزء كان ولما إليه، 

فالتركبب، لذاتها ليس الإلهية الذات وجود وجوب يكون ألا ومحال ، لذاتها 
لماتعار حقه في متصور غير الله عن نفيه المتكلمون يريد الذي والانقسام 

وهومحال،•لذاته، وجوبه عدم من منهما كل عر يلزم 
لينابقدمه قديمة كماله، لوازم من لازمة تعالى الله صفات أن والواغ 

وما، كذللئ، الذات أن كما بعلة، معللة غير عنها منفصلة ولا ذاته، عر زائدة 
يكونأن يتصور لا فإنه والصفات، الذات بين التلازم في هكذا الحال دام 

حتىالمعنوي، أو الكمي للانقسام قبول ولا السابق، بالمعنى تركيي، بينهما 
نفيابالذات، الصفات قيام بعدم إلا يتم لا تعار الله تنزيه أن المتكلمون يقلن 

بحالالأمرين بين تلازم فلا عنها، حتياج والا ام والانقللتركتب، 
M M a

(.riA/l)سموعاكاوى: يتظرت )١( 
(.٣٥ ٠/٦)سمية، لأن ^^عاكاوىت )٢( 



الكبيرالتفسير ش الصمات آيات من الرازي موقف ؤج

r

المطلب

الئق،بطنجسبهبج 

الشبهة:أولا: 

منبوجه شيء يشبهه لا الإله أن وماتريدية وأشاعرة معتزلة من الكادم أهل يرى 
الوجوه

أنهمدرجة إلى المشابهة نفي على يركزون أنهم الwكلمين على يلاحقن ومما 
المجملوالإثبات المغمل بالنفي اشتغلوا حث ، جظؤ' الرّل طريقة حالفوا 

المشترك،للقدر حتى عاما أصح عندهم المشابهة نفي أن عليهم يلاحقن كما 
اللهمشابهة إبانها من يلزم أنه على بناء تعالى الله صفات الكلام أهل نفى وقد 

للمخلوقاتتعالى 

للالهأنت لأنه ممثل، مشبه فهو قديمة صفة لله أنت من كل يهولون: محالمعتزلة 
وأحصالأوصاف، أحص في المشاركة محيهم: والتمثيل فالتشبيه قديما، مثلا 

المدملمحدهم: الأوصاف 
بجمإلا تقوم لا المعاني صفات فيها بما الصفات إن : أيماقالوا وقد 
الصفاتبه قامت فلو متمائلة، والأجسام أحزانه، من مركب والجم تمثز، 

)ما/مآما،تنمية، لابن •' رالقل العقل تعارض درء ينفلر٠ )١( 
بعدها.وما ، ص٢١تيمية، لابن ت التدمرية ينظرت )٢( 

*١ ١ مؤلأ نفسه، المصدر ت ينظر )٣( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
ثنا=======^^=^^==========^=^=== 

التشبيه١هو وهذا جسام، الأ لسائر مماثل أنه للزم 
صفاتيثبتون الذين ، والماتريديةر منهم، واحد والرازي ~ والأساعرةل'آا 

بجم،إلا تقوم لا أنها • الخبرية الذاتية الصمات في يقولون السبعة المعاني 
التجسمتستلزم لا فانها المعاني صفات أما التشبيه، فيلزم متماثلة والأجسام 

تعالىبذاته الحواديث، قيام تستلزم فإنها ت الاختيارية الصفات أما ، — ندهم ع— 
الصفاتوكذللئ، بالمحدثات؛ تشبيهه تستلزم لأنها منفية الطائفتين محي وهي 

المقابل.التيتكوزفي الإلهية 

والأفعال،والصفات ]اللات[ل؛، في التشبيه عن منزه )الله الرازي: يقول 
وذلكه، نفمدح مجرى جاري ١[ ألعمد ؤ قوله: لأن وذللا، 

علىالحق قياس يمكن لا أنه على هذا دل ؛ذللت، أمرنافلما الشاهد، في قبيح 
ليسفكن.للأح الحق، من يقبح لا أنه مع الخلق س قبيح هذا أن فكما الخلق، 

يبهللأن وجب العلريق وبهذا الحق، س يقبح أن وجب الخلق س يقبح ما كل 
الله.من يقبح أن وجب متا فبح ما أن مع المعتزلة كلمات 

تشبهلا صفاته فكذللأؤ الخلق، أفعال تشبه لا أفعاله أن الطريق بهذا ءرفّن، إذا 

للقاضالقرآن: ومتثابه ؛ »_oa، ص"ا؛ للخياط، الانتهار: يفلرلكلأمانمتزلأنفي: )١( 
واكثاف؛؛  ٢٣٧وص ؛ ٧٢٥صر ة، ْشمءالأصلالخم; ٧٤ص ، الجاد عد 

)آ/آا،(.مءخثرى،

ونهايةوالإرشاد، صلا0؛ للجرض، الشامل: الأشاءرةفي: بفلرلكلام )٢( 
١.ص"ا٠ لالثهرّتاني، الإندام: 

:اJماءد وشرح للنفي،را/ملأآ-إإا(؛ لأدلة: I تمرة في: لكادم يفر )٣( 
)آ/ا/أ(.للغتازاز، 

المعس.ليتقيم أنت ما والصواب لاس١ت[، )، ٥٧١فى )٤( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف لز2ج

المطلقالتنزيه حصل هذا وعند الخالق، ذوات تثبه لا وذاته الخالق، صفات 
والأفعالوالصفات الذات في لغيره مشابها تعالى كونه عند الكامل والتقديس 

واحدله، نظير ولا صفاته، فى له ثريلث، لا ذاته، فى واحد سبحانه الله فهو 

أءالم(لا،.والله وتقدس، تعالى له محبيه لا أفعاله في 

بهاحاص قانونا لها جعل أنه إلا الشبهة بهذه الإلهية الصفات بعض ينفي وم 
فيإثباتها يمكن لا صفات على دالة ألفاظ القرآن في ورد قد أنه زعمه حد فعالي 
هذهلثل وضعه الذي والقانون ، ٢٣...^صورار٢،، منها وعد تعالى، الله حق 

أنالألفاظ هذه في الصحيح القانون أن اعلم )و يقول: كما هو الألفاظ 
تصدروآثار البداية، فى معها توحد أمور الأحوال هذه من واحد لكل نقول: 
بدوبةعش لا الأعراض نهاية عر الألفاظ هذه فتحمل المهاية، في عها 

فإذابالأحام يختص مما للعبد تثبنه صفة كل )أن ؤيقول: الأعراض(، 
بداياتعلى لا الأعراض نهايات على محمول فذللث، بذللمث، تعالى الله وصم، 

الأءراض(رم

؛لأنظرتمجا،جا،صامأ؛ومححم،)١( 
٠،٣ ج ، ١ و>وج0 !' ص٩٦، ، ١ ومج؟ ؛ ، ^١ ، ^٩ ؛ ، جْ 

صااا،وُح1ا،جآم،صا،؛ا.
المقيدةالكمال، صفات ومنها والرحمة، والنقب كالحياء الممات، من عيدا الرازتم، ذكر )٢( 

شاءإن - ًث كل محي مضلا كلامه واذكر والذكر، كالاسهزا، اسبل ني تكون واش 
مستقل.ب>ث في ~ الله 

اكفسيراعير،ءجا،جا،صمها.)٣( 
^٣،^٢، ؛ ^٢٦٢؛ ١٥٤- صّاها مجا،جا، ١^١^، )٤( 

التقديسوأساس ؛ ١ >_UY ، ج!٢ ، ^٣١ ؛ ١ ٠ ص ، ١  ٩٤^، ١ ٠ ومج ؛ ٢ هسا، ، جء 
.١٨٠ص



٨الكبير التفسدر في الصمات آيات من الرازي موقف 

التثبٍه.شبهة حقيقة هى وهلء 

شبهته!على الرازي بها استدل التي الأدلة ئانيا'. 

َتمثلمءءؤثس تعالى.' بقوله تعالى الله عن التشبيه نفي ثبهة على الرازى امتدل 
اواةالم نفي يتناول ءه منح َؤتيو، )^؛^_ يقول؛ حيث ١[ ١ ]١^^١,^ ثنا؛يم 

شيءكمثله ليس ت يقال أن يحسن فإنه الاستثناء صحة بدليل الوجوه جمح من 
تقتفيالاستثناء وصحة اللعن، في ؤإلأ المقدار في ؤإلأ الجلوس في إلا 

الجلوسفي يماثله من لحمل جالما فلوكان تحته، الأمور هده جمع لحول 
ر،. لآية(ر ا معنى يطل فحينئد 

ندأنهم نجد تعالى الله عن ايمشامهة لفي الكادم أهل تطتق في التأمل وعند 
الأثاعرةبينما التنبيه، تستلزم العاني صفات أن يرون فالمعتزلة اختلفوا 

ذلك•يرون لا والماتريدية 

•التطبيق حيال التكلمهن عند صابط ثمة قلى 

هذاومع أيصا، موجود الإنسان أن مع تعالى الله وجود يثبتون فالمعتزلة 
المشابهة.لهدم موجود أنه تعالى الله عن ينفون لا 

أنهاؤمدعون العاني، صفات يثبتون منهم واحد والرازي والأثاعرة 
وبصر.وسمع وكلام وحياة وقدرة ؤإرادة علم له لإنسان ا أن مع التشبيه تستلزم لا 

الختابهة؟الصفات هده تستلزم لا فلماذا 

الخبريةالدانية الصفات إن ت يقولون فهم يثبتونه عما الشابهة نفيهم ومع 

محصج'اا،ٍبى؛،وصأآه-ْه.رط: محاا،جأآآ، الضيرامير، )١( 



الهكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

ماوبض شترته ما بض مح ص فرق هناك يوجد لا الحقيقة وفي التنبيه، تستلزم 
ينفونه.

شبهته!على الرد • تالثا 
الصماتبعفر لنفى الرازي 'ءليها اعتمد التي التمثيل ثبهة مناقشة متكون 

•لكلأتي هي ، وجوم من عيها والرد الإلهتة 
يعدلونما كثيرا )اليهود فان الأصل يهودية نزعة التشبيه : )الوحه؛_( 

ونحووالبخل والفقر بالعجز الله يصفوا حتى به ؤيمثلونه بالمخلوق الخالق 
،.حلقه(١١صفات من وهي عنها، تنزيهه بمحب الى النقائص من ذلك 

أمحل• تعالى قوله مثل في وذلك كتابه، في ذلك عنهم الله حكي وقد 
[؛٦٤: sxLJl]< ٠٤ثناءَكاتا ينفق سؤتلتان بز؛؛١٥ ثالوأ ثآ ولعزأ آيلci%( غك معلول آثي يد 

ثاؤ١ما محآء ونحن مفئ أثن إة  ٧١٥أيكن مزو أثه سيع  '•وقوله 
وقوله[؛ ١٨١لآلءامان: ه ألمربي عذادثى ذوقوا ولقول حق ثم آلآذ؛ماء ومتلهم 
ومايآمحس آلتنوت -ثلقثا ولثن- ؤ I بالتعب بحانه وصفه على ردا تعالى 
[.١٢٨]ق: ه ١. ئوب ثن منتا وما آباو بئة ق نتها 

،.الغلأة١٢الرافضة يد على الأمة هده في صهور0 وأول 

أمرين؛إلى راجع الشته مقالة نلهور مب ولعل 
حيثإنالإّرابماتوحاصةاليهودفيمقالأثمم، ا-مضاهاةأهلاتكتاب، 

،السنة ومنهاج ،)أ/آه(؛ الصحتح والجواب ،)•ا/هه(؛ تيمية لاين * الفتاومحا مجمؤخ )١( 

الغلأةاناسلسارواضاهسهآ'ُآ؛ ادغداديا الفرق،؛ بين الفرق ينظرت )٢( 
١(. ٨٦)V/ سمّة، لأبن ث الفتاوخ، مجمؤع * يّخلر الرافضي• الحكم بن هشام حم 





اJكعدرالتفسير فى الصفات آيات عن الرازي موقف م

فينمار قال كا والسي، والكفؤ والمساوي والخيل والشريك لكلي 
تفيفي نمار ونال [؛ ١١]النِورى; شحٌه َؤثإهء ءؤقس المائلة! نفي 

فينمار وقال [؛ ٢٢بقرة: ]اله تنولك ؤأتتم أندادا بؤ ءذع-اوأ  ١٨^^المد؛ 
فيتعار وقال [؛ ١٨]يرس:-دئيخ-ث4 همثا يتل ءؤمحكنم الشريك؛ نفي 
رنمار ويال ؛ [ ١ ]الأنعام؛ يرمم 'قنردأ قأ ئم ؤ • الدل نفي 
ه. آتثس من حوبلإ إي . بم؛ ُتم محا َثئا إن ؤؤُآللب • اري المنفي 

ه. لمد تنتقموا لإ يكو ووام الكفوI نفي ر ونال ؛ [ ٩٨~  ٩٧• زال 
[•٦٠]•رنم: نعثاه لم متر ^٠)، • الممي نفي في وفال ؛ا؛ لالإ■حلأص؛ 

كلمن الشته نفي )إن تيمية; ابن يقول ، للتثسهأا، أوذم نفي القرآن في يرد ولم 
أنكما متفقون، الملمون عليه كما العالمين، لرب والجحود التععليل هو وجه 

هذايفهم لا من الماس من 3كن الخالين، لرب الأنداد جعل هو مهللقا إثباته 
فيهالنبيه لففل إذ الله؛ عن النفي المثيل على يدل الشبيه لففل أن يعتقد ولا 

ومامحدود، حد له ليس إذ الاس؛ أكثر فيه صل هنا وس وحموص••• عموم 
بلضمعالمللمم،أهل بين بل الملمين، بض بالأتفاقا منتف هو 

بينبالاتفاق هوثاست، ما ومنه القل، بضرورة معلوم بالله، المقرين الخفلأء 
بالمانع،المقرين الخقلأء حميع بين بل كلهم، الملل أهل بين بل الملمين، 

يردلم إثباته يجب، ما وعر انتفاؤه يجب، ما على يقال التشبيه لففل كان فلما 
رالموص جاءت ولكن إثبات، ولا نفي لأر مْللقا، به والمنة الكتاب 

المابقةالأزت ذكر نم والي...(ومن والد والكفو المثل بلفغل المفي 
منبالمماثل مختصا ذممح من القي يكون أن إما يخلو )فلا نال: ثم الذكر، 

اكدصةتلأيننمت،صلأاا.سفر؛]١( 





اليضيرالتفسير في آيات من الرازي 

أليمكن فالتنابه والتميل، التثسه بتن قرئا هناك أن تشين مق ما حلال ومن 
تالحائط فى المرسومة للمورة يقال كما اوحمقة من ثيء قى تماثل بدون يحمل 

الحيوان.حقيقة عن مختالفة المحورة حقيقة كانت ؤإن الحيوان تشبه إنها 

Iمسألة في اصطربوا واحدا والتمثيل التشبيه مسمى الكلام أهل جعل وءنل>ما 
علىيدل ما وكل تتماثل، الأجسام أن يرون فإنهم ماي؛بتأوسفىهناكمات، 

وصف-اتالأسماء أثبتوا نم تمثيل، لأنه به تعالى الله وصف يمتنع جم أنه 
لهارا،.التشبيه بلزوم يقولوا ولم المعاني 

الدانيةبالصفات تعالى الله وصف عدم أن الرازي يرى الثاك(: )الوجه 
التشبيهعلى تصدق مجملة كلمة والتشبيه للشثيه، محنعّا معية الوالاحنياريه 

الوجوه.بعه,رر من التشبيه أي التشبيه مهللق وعر وجه، كل من تنبيه أي المطلق، 
الخبريةالصفات من البشر به يوصم، بما تعالى الله وصف أن المراد كان فإذا 

التلازم.هدا منعنا والمخلوق الخالق بين التام التشابه منه يلزم 

ذلكيكون أن عن فمحال مخلوقين، بين تام تشابه هناك ليس المبدأ حيث فمن 
والمحقانالمخلوق، ذات غير الخالق ذات أن وبلهي والمخلوق، الخالق بين 

التشابهلأن المفتين، بين ولا الداتين بين تام تشابه هناك فليس للدوات، تابعة 
هناكوليس الأحر، محل أحدهما يحل أن صح إذا إلا يتم لا موجودين بين التام 

فمجردالأثتراكفىالأّمهم، أنفاكوية حتى الإله محل أحد بحلول يقول من 
بينهدا كان إذا أولى باب فمن المخلوقات، بين الخام الخشابه يقتمحي لا والصفة 
والمخلوق.الخالق 

[١٨٨ره/تميت، لأبن ت التعارض درء ينفلر؛ 



٨الكبير التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 
كنا=======^^^=^^===^=^^^^=^^==^ 

عليهدل الذي التمثيل لفظ بخلاف ؤإيهام واشتراك إحمال فيه التشبيه لفظ )ذ 
اللهعن موجبه ونفى القرآن 

بمعنىيجعلولهما ولا والتشبيه، التمثيل بين يفرقون والجماعن السنة فأهل 
نفيمجرد على ينفى ما نفي في الاعتماد )مجرد I تيمية ابن يقول واحد، 
وجه،ؤيفترقانمن وجه، من ؤينتهان إلا ثبتين من ما إذ يفيد، لا التشبيه 

مقدسغفو هو مما ذلك ونحو والعب، النقص نفي على الاعتماد بخلاف 
صحيحة.طريقة هال,ه فان عنه، 

نفيهدا فان فيها غيره مماثلة عنه ونفي الكمال، صفامت، له أثبت، إذا وكن.لارث، 
منثيء يشركه لا أن وهو التوحيد، حقيقة وهدا له، تحق م هو فيها المماثلة 
بهامتضفا فهو الكمال صفات من صفة وكل حمائصه، من هو فيما الأشياء 

ماإثبات وأئمتها الأمة ملفإ طيرّ_.، كان ولهدا أحد، فيه يماثله لا وجه على 
المخلوقات(من لشيء مماثلته ونفى الصفات، من ه نفبه ؤ وصف

المعانيصفات أثبت، سما أنح، للرازي; يقال أن يمآكن ت الرابع( رالوحه 
سائرفي كن>لكا قله المعاني صفات في قلته فما التمثيل، ذللث، من يلزم ولم 

فىكالقول الصفات فى القول لأن والأحتيارية. الدانية الخبرية الصفات 
واتفاقالاحرأم، بعضها فى كالقول الصفات بعضي فى والفول الذات، 
يقتضيلا العام الأمم في الاتفاق فان المات، تماثل يوجب، لا الأّما، 

(.١٠٩)ا/لابنتيمية، الخهميةت ويانّسري)١( 
الفتاوى،ومجمؤع والقل،)•ا/او'آ(؛ العقل تعارض درء ؤيفلر; ؛ ١٢٤ص التيمرية; )٢( 

(.٩٧)Y/ويان و)يا/إإا(؛ )ا-ا/آآ(؛ 

(.٥٦٠)Y/عسين، والتصا"ا-1إ؛ لأينتم_ة، التدمرية; يفلر: )٣( 



(ED
اككبيراكسير هنى الصلات آيات من الرازي موقف 

يقول)فلا والتخصيص، الإصاقة عند الأمم ذللث، مى مفي التماثل 
هداإن موجود، شيء البعوض ؤإن موجود، شيء العرش إن قل؛ اذا ت عاقل 

شيءالخارج في ليس لأنه والوجود، الشيء مى مفي لاتفاقهما هذا مثل 
مسمىهو كليا مشتركا معنى ياحذ الذهن بل فيه، يشتركان غيرهما موجود 
يخصهمنهما كل فوجود موجود، وهذا موجود هذا I قيل ؤإذا المهللق، الاسم 

منهما(لالكل في حقيقة الأمم أن ْع غيره، فيه يشركه لا 
يقتضيلا والمخلوق الخالق بين الاشتراك كان إذا الخامس(: )الوحه 

لأنبينهما المماثلة يقتضي لا فانه قلنا، كما حلقه وبين بينه التام التشابه 
واحد.بمعنى هما أو التام، التشابه لوازم من لازمة المماثلة 

بقوله:أمرسأ.تحيلنفاهاللهصفه، 
أومليت أو كفو أو ند له كون أن مسه ص ذللث، 

كالعلماكمات، بعض في المنوي سراك مساو، 
فيوهي لذلك، نتيجة بينهما المماثلة تلزم لا فكذللث، الخ، والإرادة••• والقدرة 

تيمية؛ابن يقول هم، أنفالمشركين حتى أحد به يقل للم مستحيل أمر نفسها 
علىالإطلاق عند ومدلولهما والتمثيل التشبيه مسألة في المكلمون )تنانع 

ياأ.لا ومقيل. مهللقا المثل لفغل عليه دل ما وأن واحل، ؛محنى أنهماأحدهما: 
المتكلمين.بعض قول وهذا الشبيه، لمغل عليه 

ْعكان ؤإن وعقلا، وشرعا لغة الإطلاق عند مختلف، معناهما أن الئاني: 
النامي،جمهور قول وهذا بالاحر، يراد ما هما يراد؛أحل. والتقييد، القرينة 

•٢١٠٢٠ص تنمية، لأبن • اكدمرية • سفلر 



بمالكبير التمسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

هي:عقلية مسألة على مض المسألة في الخلاف وهذا 

وجه؟دون وجه من الشيء الشيء شه أن يجوز هل 
وحدوجه دون وجه من الشيء الشيء شه أن منع فمن قولان؛ هدا في للناس 

فرقوجه، دون وجه من اليء اليء ته لقد إنه ٠ قال ومن والمل، ثه البن 
مثلالأعراض أن يعلم فإنه المقل، يؤيده القول وهدا الإطلاق، عند بينهما 

وكدللث،البياض، ْثل ليس راد الأن مع ألواتا، كونها في تشتبه الألوان 
حقائقهاكاث همإن والجوهر، الجم مى مفي تنتبه والجواهر الأجسام 

أنفي اشتركا ؤإن التراب، لحقيقة مماثلة الماء حقيقة ت، فليمتماثلة، ليت، 
فيل مخالف كان ؤإن ، الوجوه بعض من وقائم م وججوهر منهما كلأ 

الحقيقة(را/

لغةعليه تنمى ما وهذا التشابه، لمقل من أحمى التماثل لمقل أن هذا من ونخرج 
مخالمجوهذا ؛ واحدار ماهما مجعلوا المتكالمين بعض ولكن الرب، 

موجودينكل لأن وذللث، امتناعه ؤيحقق حصوله يمغ والعقل العقلية للضرورة 
ذللث،ورلمر البعيدة، الوجوه بعفر من ولو مشابهة، نؤع بينهما يكون أن يد لا 

يكون؛الموافقةلا التماثل هو الذي والتشابه للوجود، رلمر وجه كل من التشابه 
مقامأحدهما بها يقوم الي الذاتية اكفاُتح جمح في بل الصفايتح، بعض في 

الأخر.

يقالكما الحقيقة من شيء في التماثل بدون يقال  siفإنه اللغة في التشابه أما 
الحيوان.تشبه إنها الحائهل في المرسومة للمورة 

(.٢٣٤—  ٢٣٣)آ/يمسة، لأبن الماسحت دين بدل لمن الصحيح الجواب، ينغلر؛ )١( 
{IWW)\الأبنسLن، بيان-د؛ساب: يفلر: )٢( 



اكيييرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

مخاشيزرالالحقيقتان كانت ؤإن وكدا، كدا في هذا يشه هدا يقال: 
فيوالمخلوق الخالق بين المسوي الاشتراك كان إذا المادس(; )الوحه 

التشابهإلا يبق لم فإنه نماثلأ، ولا تاما تشابها يقتضي لا الصفات بعض 
بعضإمحللاق من يمتع الرازي كان ؤإذا الوجوه، بعض من التشابه أي الناقص 

بينالتشابه لمهتالق منعا المقابل في تكون والتي والاحتياؤية الدانية الصفات 
التشابهمن الثؤع هذا لزوم من يمنعون لا لف الفإن والمخلوق. الخالق 
لهالواجبة بصفاته تعالى الله وصف من لزم إذا ببهللأنه يقولون ولا الناقصر 

الصحيح.الوجه على فهم إذا وذلك 

بينالتام التشابه أساس على يدل لا البشر به يوصف قد بما الله وصف وهوأن 
ولالمخالوقتخصه، التي صفاته فللخالق الممات، تلك في والمخلوق الخالق 
لمبدونه النّي المعنوي الاشتراك ثيل معلى هو ؤإنما تخصه، التي صفاته 

مافلولا عنها، به عبر مما شيئا تعالى الله صفات عن نعرف أن تهلح ننكن 
امتهلعناما المشتركة، العامة المفاهيم س الصفات تلك س أنمتا من نعرفه 

تعالى.الله يصفان المراد نعرف أن 

،باسماء ه نفسمى الله أن الرالوم س أنه المقام هدا في تيمية ان يرى وكما 
الإضافةعن قطعت إذا الأسماء، تلك توافق بهم مختصة بأسماء عباده وسمى 

بهممختصة بصفات عباده ووصف بصفات ه نفوصف كما والتخصيص، 
اللهصفات ولمت، والتخصيص، الإضافة عن قهلعنتح إذا الصفات تلك< توافق 

سمانهمكأ أسماؤه ولا الخلوقين كمنات 

نفه.المصدر )١( 

.٣٠اضمة،صاآ- طر: )٢( 



الهكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 
^==^^=^^^=^===========^====^؛

منهي المخلوق وعلى تعالى الله على والصفات لأمماء ا هده إمحللاق فهل 
والذكك؟والمواطئ اللفغلي المشترك باب س إمحللافها أن أم اف؟ باب 

المشككة؟.أو الخواطئة الأسماء باب من أو 

الاشتراكمعز لأن تمير والمكث والخواطئ اللفغلي الترك بين الفرق إن 
التيوالخلولأت العاني ولكن كثيرين، على يهللق الواحد اللمقل أن I اللفظي 
مشترك.معنى بينهما يجمع لا متباينة، اللففل هدا عليها يصدق 

بتنوليس الماء، عين وعلى الدمج، وعلى الباصرة، على تعللق مثلا فالعين 

٠منهما.١ كل على يطلق الدي العين، لفغل سوى يجمعها مض أي لأمور ا هدْ 
اللففلي؟المشترك باب من هنا المع فهل سمح، والمخلوق سمع الله قتل فإذا 

المعإن ت قائل يقول فهل للمخلوق، بالمبة المح معنى فهمنا إذا ونحن 
والحينالباصرة العين بين الدي كالبعل- جرا يعيد آخر معنى له يكون قد لله بة بالن

الجارية؟

اللائقةمعانيها عن وصفاته الله أسماء تعهليل إلى يودي بهيا القول أن شك لا 
تعالى.بالله 

لفنلان، كالإنمتعددة أعيان على يدل كلي معنى فهو ت المواطئ اللففل أما 
زيدعلى فيصدق بالموية ان الأنبثي جمع على يا.ل كلي معنى على يدل متواطئ 
١٢٢الماص من وفلان وعمرو 

للأسرىالول؛ ونهاية ص'آه؛ لاغزالي، معيارالعلم: فى: اللفظي المثترك لمعنى ينظِ )١( 
(.٣٧٦)Y/نمل>دا، واوعجماس: )آ/آ0(؛ 

للجرجاني،واكعريفات: خ  ٥٦ص للغزالي، ممأرالعلم: في: المواطئ لمعنى ينغلر )٢( 
.١٩٧



الكبيرالممسر قير الصفات أيان من الرازي موقف 

لثتنا

حقيقةهي نيد، حقيقة أن منه يلزم لا يجمعهم الذي الكلي المعنى هذا لكن 
ان.الإنمعنى يجمعهم لكن ؤإن الخاصة، حقيقته له كل بل عمرو، 

لأمرمتعددة أشياء على يدل لأنه العام، المتواؤلئ من جزء الشكلث، واللفغل 
علىالمقول السواد لففل مثل وأشد. أقوى بعضها ؟ى لكنه أقرائها بين مشترك عام 

وبياصىالثلج، يياصى على القول البياصى ولففل الخدمحة، ومواد الغار، مواد 
البياضومعنى الخدقة، في منه وأشد أقوى الغار في واد المعنى فإن العاج، 

يبينتيمية ابن فان ذلك خلهر إذا . الثلج في منه وأشد أقوى العاج في 
'•وصفاته المخلوقين وأمماء وصفاته الله أسماء بين الحاصل التوافق أن 
الشكلث،،أو المتواكلئ باب من هو بل اللففلي، المشترك باب من يكون )لا 

غيرهاأو الخياة أو البصر أو المع صفة مهللق من يفهم كليا معنى هناك ولأن 
نخعه،صفاته ائر ويوحياته وبمره الله مّمع كان ؤإن الصفات، من 
وسائرومره المخلوق سمع أن كما الخلوقين، من أحد فيها يشاركه ولا 

.تخصه( صفاته 

القدرعلى اللففل دلالة فيه يراهى الذي الخام المتواؤليء من نؤع فالشكلث، 
متماثادأو موارده، في المعنى كان سواء المشترك 
حقيقيتان:دلالخان لها المتواهلئة الألفافل هده فإن هدا وعلى 

القدرعر دلت الألفاخل هدْ أملك فإذا الإًلالآق؛ حالة دلالة المذولى: 

حملفي؛ والمعجماكل؛ ٢١٦هسللجرجاني، ت اكُريمات ز; المشكك لمض ينظر )١( 
(،_rUA/Y.)

(.٣٧٧)Y/يازتلهراسة، )٢( 
تالمرسلة والصواعق (؛ ٥٨٦)Y/الستة، ومنهاج ؛  ١٣ءس• تيمية، لابن ت التدمرية ت ينفلر )٣( 

)أ/ماْا(.القيم، لأبن 



٨اJكددر التفسر قي اكمات ايات س الرازي 4وةض 

ثبوتلأن ؛ ولوازمه للفغل العام المعنى وهو والمخالوق، الخالق يمن المشترك 
اللازم.ثبوت فتفي الملزوم 

أسبابلجملة ، ألبتة إثباته في محذور ولا الوجود، لوازم من المشترك والقدر 
؛منها

المعنىوأن ، ولوازمه اللفغل معنى في الاشتراك المشترك بالقدر المراد أن — ١ 
الخارج،في مطلقة كليات في يشتركان أنهما لا والعبد، الرب على يطلق العام 

أحدهما.يه يختص فيما يشتركان أو 

الأحر،دون حدهما با يختمر لا مهللق، كلي المشترك القدر أن — ٢ 
بينهمايقع لم إذا ؛ ونقاد عقلا الباطل التشبيه في الوقؤع إثباته يستلزم فلا 

القديم.بالواجب يختمر فيما ولا ا، المحل.م؛الممكن يختصر فيما لا إستراك، 

مانمير ولا الرب، على يمتنع ما إثبات يقتضي لا المشترك القدر أن — ٣ 
،نقما ولا ، إمكانا ولا ، حدوثا يقتضي لا فإنه ؛ لازمه وكال.للن< ، يستحقه 

الربوية.صفات ينافى مما شيئا ولا 

مثلمن محنهما بل لا موجودين فكل الوجود؛ لوازم من المشترك القدر أن - ٤ 
قولحقيقة هدا أن على الأئمة اطير لما ولهذا ؛ الخام التعهليل لزمه ذفاْ ومن ، هذا 

كلوجود تعطيل ألزمهم المشترك القدر رفع لأن ؛ معطلة سموهم الجهمية 
إموجود 

بإصافة،المتواطئة الأسماء هده قيدت فإذا القييد؛ حالة دلالة النانية: 
إنماللرب أصيف ْا ظاهر وكان ، مسماها فى الخصائص دخلت تعريف أو 

١١٢٩ ١٢٥صريتيمية، لابن ت التدمرية ينظر! 



الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقع، م

يليقما على يدل إنما للرب أصيف ما وظاهر به، ؤيختص يليق ما على يدل 
به.ويختهس يليق ما على يدل إنما للمخلوق ، أصبغما وظاهر به، ؤيختص 

علىدلت، أطلقت، إذا النعيم أمماء فان المخلوفايتح؛ بين حتى ثابت، وهذا 
إصافةأو بتعريف قيدين، ؤإذا والآحرْ، الدنيا موحودايت، بين المشترك القدر 

العيم.من للدنيا أصيف، لما مغايرا للجنة أصيف، ما ظاهر كان 
منوالمخلوق الخالق بين يتلزمه لا فلأن المخلوقايت، حقائق تماثل كان فإذا 

هنفالله محمى ولهدا يه، يليق ما وللمخلوق به، يليق ما للرب إذ أولى؛ باب 
عندصفاتهم وأسماء عباده، ء أمما نماثل اء مِبأٌصفاته وسمى بامماء، 
وصفاتهماؤه أ،فكانت، التقييد، عند تماثالها ذللت، مجن يلزم للم الإطلاق 

ءيرْلفتها يئركه لا إليه، أصيمت، إذا به مختصة 

والديالإلهية الصفايت، لبعض الرازي وصعه الذي القانون على الرد ؤيمكننا 
وآثارالبداية، في معها توجد أمور الأحوال هذه من واحد لكل أن ت حلاصته 

بدايتهاونهاية، بداية الرازي عند لها مثلا فالرحمة النهاية، في عنها تصدر 
فييحملها فهو الأحدين، إر الإحسان إيصال إرادة ونهايتها والضعف الخور 

بدايته.على لا العرض نهاية على تعالى الله حق 

بدايايتهلها انية نفأعراضر عن عبارة بأنها عدها الي، لتا الصفا بقية في وهكذا 
البداية.على لا الهاية على تحمل تعالى اممه حق في فهي ونهايات، 

جقالله صفان، يين يفرق لم لأنه وضعه إنما الرازي وضعه الذي القانون فهذا 

دلالةوينظر! ؛ وص٦٩ ؛ ٤٧"وصآ"أ ؛ ٣١~ صزا؟ لأانسمية، التدمرية؛ ينظرت ( ١١
.٨٧— المعدي، عيس د. التنزيه! عر الحسنى الأسماء 



٨الكبير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

لهاجعل بل حقيقتين الصفات لهده يجعل فلم المخلوق، وصفات الخالق، 
واحدة.حقيقة 

الأسماءتلك، فكانت ماء، ياّصفاته وسمى بأٌماء ه نفسمى ؤؤ فالله 
بأسماءمخلوقاته يعفى وسمى غيره، فيها يشركه لا إليه أصيفت إذا به مختصة 

الإخافةعن قطعت إذا الامحماء نالك، توافق إليهم مضافة بهم مختمة 
واتحادهماهما موتماثل الأسمين اتفاق من يلزم ولم والتخصيص، 

تماثلولا ، اتفاقهما والتخصيص الإضافة عن والتجريئ. الإطلاق محي 
الإخافةعتل. ماهما ميتحد أن عن فضال والتخصيص، الإخافة عند المسمى 

والتخصيص

عندأما الإطلاق، عتل• المسميين بين المشترك بالقدر يعرف، ما ا وهن. 
المخلوق.عن الخالق يه يتمير بما ذلك يقيد الاحتماص 

الاسمعليه دل ما منها يفهم وصفاته، الله أسماء جمح في هن.ا من ولابد 
مشاركةمن الانحة والاحتماص يالإخافة عليه دل وما والاتفاق، بالواطأة 
هحمانمه من شيء في للخالق المخلوق 

غابما نعلم لا أنا تعلم أنك • الباب هذا في الكلام )وتمام  '•تيمية ابن يقول 
وتلكالباطن، أو الغلاهر بحسنا أشياء نحرف، فنحن سهدناه، ما بمحرفه إلا عنا 

أذهاننافي فيبقى يالشاهد، الغائتج نعتبر بحقولتا إن ثم مخصوصة، معينة محرفة 
لناقيل ما نمهم لم عنا، غاب ما ؛وصما حوطبنا إذا ثم كلية، عامة قضايا 

حيفها.إلا المعنى بمتنم ولا ]لا[، الأصل في ( ١١
.٢١صن تنمية، لابن ت التدمرية )٢( 

ءرآآ.اكدمرة، )٣( 



الضيرالتفسير فى الصفأت آيات من الرازي موقف 

،وريا ونبعا ، وعطشا جوعا نا أنفمن نشهد أنا فلولا لنا، المشهود يمعرفة إلا 
إذابه نخاطب ما حقيقة تعرف لم وسخهلا، ورصا وألما، ولذة وبغضا، وحبا 

حياالشاهد محي نحلم لم لو وكذلك غيرنا عن به وأحبرنا ذلك، لنا وصف 
،بذلك... عنا الغاب وصف إذا به نخاطب ما نفهم لم وكلاما، وعلما وقدرة 

لمتواطو١ اللقفل مى مهوI مشترك محير من عنا غاب وما .نا٥ ثاها.محيما بد فلا 
ونثبته،الغائب نقهم والمواطئة، والمشابهة والمثاركة الموافقة فبهذه 
عامة،أمورا نعلم ولم نحه ما إلا نعلم لم ذللث، ولولا العقل. خاصة وطا 

الشيءيحر لم من ولهذا والظاهر، الباطن اضا إحعن غائبة أمورا ولا 
حقيقته(يعرف لم نظيره، ولا 

هذالصفات مشابهتها مع المخلوق ذلك، صفات كانت، )فإذا ؛ ؤيقول، 
منهو بل ، الدنيا في نعلمه لا ما والتباين التفاصل من بينهما المخلوق، 

أنأولى هلذ الخالق فصمات وتعالى، تبارك الله إلا يعلمه لا الذي التأؤيل 
اللهإلا يعلمه لا ما والتفاصل التباين من المخالوق صفات وبين بينهما يكون 
الله\آ،ّإلا يغلمه لا الذي اكاؤيل من هذا يكون وأن وتعالى، تيارك 

يقتضيكلي مشترك معنى على تدل، والصفات الأمماء هدْ أن )ولولا ! ؤيقول،
قدنكن لم لله المعاني هذه وتثبتا نفهم والمشابهة،مائه والموافقة المواطاة من 

محبةولا معرفة ولا علم ولا به، إيمان قلوبنا محي صار ولا شيئا الله عن عرفنا 
منفيها التي المعانى تللئ، باثبات إلا ومحبته ومواله ودعائه لعبادته إرادة ولا 

•٥ — ١ ٠ ٤ ص الزول، حدث رح ث )١( 
.١٠٩— ١٠٨ص نفسه، المصدر )٢( 



٨اJكاJير التمسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 
===^==^^===^==^===^^=^^=^^=^==؛كاا

شهودنا(عن غاب لما العلم من حمل ما لنا حصل به ما ة والمواطأ المواممة 

فيوالمخلوق الخالق بين بالتماثل القول من يلزم ت الثامن( )الوحه 
الاتحادأهل مذهب وهو الأحر، عين منهما كل يكون أن وأسمائهما صفاتهما 

•بالتمثيل القول بطادن يعلم وبهذا ، فهوباطل منه لزم فما باطل، به والقول 

٠٤ءشح َؤثيوء ؤقس ت تعالى بقوله الرازي استدلال ! التاسع( رالوحه 
سغأرزن ؤ ت يقول تعالى الله فإن القرآن، لغة على افتراء هذا [ ١١]الثّورى: 
معهؤلاء >،_1ثلة فنفى هٌا[ ]محمد: ق؛روا لا ثئ عثرقم ؤا مش3 
إليهيثار ما كل أن توجب العرب لغة إن يقال فكيف انية، الأنفي اتفاقهم 

نادربم، ثل 'كم، ر ءؤأأ؛لم ت تعالى قال إليه، يثار ما كل مثل صدهم الجم وهو 
أنهفأخبر ٨[ - ٦ ]الفم: ه . ألكد ؤ ظها وأفيل؛(ةلق المثاد ذك زم إه 

مثلفإنه جم كل إن ت يقال ، فكيفبلد، وكلاهما البلاد، في مثلها يخلق لم 
العربإ١لغة في جم كل 

تعالى؛قال اللغة، في هوالتماثل ليس كثابه تيمية! ابن يقول 
ولم[؛ ١٤١]الأنعام؛ مثثش،نه ؤغر تعالى! وقال [؛ ٢٠]١^٠; ه تقيها 

القرآنبها نزل التي اللغة أهل أن والمراد اللغة... في هومماثل ثيتا به يرد 
نفياالمثل نفي يجعلون ولا المثل، اسم لإطلاق موجبا هزا مجرد يجعلون لا 

لأبنالطحاؤية؛ العقيدة شرح المشترك القدر في ؤيفلر ؛ ١١٢—  ١١١ص ه، نفالمحير )١( 
أبىانمو،)ا/أآ--غا"(.

• ١٢٩"ءسهآا سمية، لأبن التدمرية! الرسالة ينظر؛ )٢( 
(؛٣٩٦)م هماد، لأبن اس: في والمحيط (؛ ٩٠)I/اللنت: تهزد_،يفلر: )٣( 

X0'i/\r)لأبنمفلور، وززالعرب: 





اوئسراكفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف 

مخلوق،أو حالق إلا هناك ليس أنه العقلاء عليه اتفق مما إن • )سادسا( 
بوجودالقول لأن مخلوق، ولا حالق لا أنه فيه يلزم بينهما بالتماثل والقول 

وماباطل، وهدا تقدم، كما النقيضن اجتماع منه يلزم للمخلوق مماثل خالق 
باطل.فهو مهاuطل لزم 

والأسماءالصفات في والمخلوق الخالق تماثل من يلزم أنه • رسابئا( 
باطل.فهو الباطل منه لزم فما باطل، وهو الذات في التماثل 

يجبفيما والمخلوق الخالق اشتراك تستلزم التمثيل مقالة إن ؛ )ثامنا( 
غنيا،محدئا، قديما، ممكنا، واجبا منهما كل يكون أن فيلزم ويمنع، ؤيجوز 
القيضينرلبين الجمع من فيه لما بداهة، محال كله وهذا فقيرا، 

MWM

التنزيه؛على الحسنى الأسماء ودلالة ؛ ١٤٧"١ ٤ صرإ تيمية، لأبن التدمرية! ت ينظر ؛١( 
صلّآأ"ا»الج^ءي، عسى د• 



وج
الء^بيرادتفسر فى الصمات آيات من الرازي موقف 

الثالثالمطاف 

تعالىالله بيات الحوادث قيام شبهة 

الشبهة:أولا: 

الحوادثحلول مع في وماتريدية وأناعرة معتزلة من المتكلمين محلواف تتفق 
الحوادث.حلول تتلزم الش الصفات تحديد في يختلفون أنهم إلا تعالى بذاته 

بذاتالحوادث حلول تستلزم أنها منهم زعما المعاني صفات نفوا فالمعتزلة 
لمأن يعد يها لاتصف تعالى الباري بيات الحوادث لوقامت إذ تعالى، الله 

البارييكون أن تحيل ؤيالحدوث دليل والتغير لتغير، اتمن، ولو يتصف، 
قديما.كونه < ١٣ومحق أحص أن إذ محدث 

تستلزموالمحمية المعتزلة، عند الجمية يتلزم الصفات إثبات أن كما 
الحدوث

لأثساءرة،بة بالنالأحام وحدوث الأءراص.رر دليل مصدر هم فالمعتزلة 
تلقفوهوعنهم أخذوه ومنهم 

للقاصيهماJانمار^هتفيالحطباككالش; )١، 
—٢ ٠ ٠ وص ؛ ١  ٦٢وص ؛ ١١٥—صءه ا ة الخمالأصول وثرح ؛ ٢ ٠ ٠ — ١ ِرغبم 

العدلرسائل صمن الدين، أصول في والمختمر ؛ ٣( )٦إ والمغني، ؛ ٤٤٠؛ ٢٠١
.١^١١—  ١٧وص•؛ ١١را للخّاهل، والانتهار: بعدها؛ وما (؛ ١٧٤/)ا والتوحيد، 

ويان(؛ ٢٣٧و، ٢٢٤تحارض/)يم ودر، (؛ ٣٥٤)م تيمية، لأبن المنة: مهاج يفلر: )٢( 
)ا/يهأ(.؛تلمساتجهمة، 



او3ىبميراكسدر هي الصلات أبات من الرازي ،وقف 

المعانيبصفات تعالى اتصافه يمنعوا لم والجاتربدية الأثاعرة أن إلا 
قيامومنعوا الصمات هذه تجدد منحوا لكنهم المحتزلة، بذلك مخالفض 
الصفاتيثبتوا لم أنهم كما الشبهة، هذه من اذط-الآئا الاحتياؤية الصمات 

الأشاعرةمن والرازي الحوادث، بحلول القول من فرارا الخربة الاحتتارية 
قديمعندهم الكل بل ختياؤيه، لا ا الصفات من شيئا يثبتون لا الذين المتأخرين 

قدرة.أو بمشيئة يتعلق لا 

وحولعند تعالى لله يتجدد لا أنه منهم واحد والرازي الأشاعرة ذكر وند 
ومقتضاها،الصفة بين التعلق هو يتجدد والذي صفة، ولا نعت الموحودات 

بينالتعلق فإن وعليه الخارج، فى له وحول لا اعتباري أمر التعلق هن.ا وأن 
أمرالص ونحوها والهجّؤع مع والور والمشد والمدرة والمعلوم العلم 

الصفاتفي تجدد فاد الخارج في له وحول لا اعتباري أمر هو ؤإنما وحوليا، 
قديمة.أزلية هي بل مقتضاها يحصل عندما 

أحلمن تعالى، لله الاختيارية الصفات يثبتون لا منهم والرازي فالأثاعرة 
تعالى.الله بانءات الحوادث قيام مع شبهة 

للنفيوالنمهLل! ، ٥٠— صري؛ للنفي، النية؛ العقاX ثرح ينفزلقولالما'ريديةفى' ، ١١
الفاصد:وشرح (؛ ٣٧٢و)آ/ا"«م- (؛ ١٣١)١; وتم.االأدلأ، ؛ ٢٠٥-ه\ 

أنأذاناترباوِزدرون هنا: عب اكب ِسر ومما (؛ ١٧٣- ١٦٨)،/لاضا3اني، 
فيالتجلءد ومتعوا والجماعة، السنة لأهل موافقون فهم؛lJ^، المفعول،، غير الفعل 

اثبامت،وهو جديد بقول وأتوا وأثاعرة معتزلة من المتكلمين فوافقوا تعالى الله صفايت، 
هن.هفي التجدد مغ مع إليها المتعدية الفعالية الصفات ورد ا يدانه المتعلقة التكوين صفة 

الكلام.وأهل السنة أهل عن القول بهنّا فانفردوا الصفة 
.٣٠٩—٣٠صرخ اللمي، عLJالرحيم والمتكلمين: لف، البين التوحيد حقيقة ينفلر: 







الكبيرالتفسير في الصفات آيات ص الرازي موقف 

يكونأن يمتغ أنه على الدالة [ ٦٨ث يونس ت ه آلمى وهو ؛ قوله من المستني1له الوجوه 
لهونم\م

العالمإله )إن ت ؤيقول ، والضرورات( الحاجات عن منزها )كونه ت ؤيقول 
إليه(محتاجا سواه ما كل ويكون سواه ما كل عن غنيا يكون أن يجب 

النقلة:الأدلة ئاسا: 

ارازىضعةيامالحوادثذاتالأهاظلبها
كالاش:ص زعمه حد على تعالى 

بالتغيراستدل فإبراهيم. [ ٧٦]الأنمام:آلآهت>ه لب تعالى: قوله - ١ 
ليتأنها على اصتدل يم ومن والقمر، والشس الكوكب حدوث على لأفول( )ا 

لأيةا )هده الرازي؛ يقول ؛ الحوادث به تحل ولا يتغير لا قديم لإله ا لأن آلهة، 
لكانؤإلأ الكرامية، تقول كما المحدثة للصفات محلا ليس تعالى أنه عالي تدل 

محال(وذك الأفول، معنى يحصل وحينئذ متغيرا، 

تعالىكونه )بيان ؛ [ ١٣٣]الأنعام: آلؤح_ثهيم ذو ألعي ء1ؤورلإئث> : تعالى قوله — ٢ 
سواه،ما كل عن وأحكامه وأفعاله وصفاته ذاته فى غنى تعالى إنه فنقول: غنيا، 

بداته،ناقص بغيره تكمل والمالفعل، بذلك مستكملا لكان جا محتا لوكان لأنه 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

.١٣٣-، ج٧١مح\<، الضيرالكير، 
صراْتما*، ج٨٢  ١٠٠ وٌح؛ ؛ صرام'ُآا ، ج١ ، ^١ المجير، التفسير 
._Yn، ج٢١ ^٦، الكبتر، الضر 
.٥٤- >_Y0 ، ^١ اعر، الضير 
مر،هه•، ج'ُآا ٌجتما، المجير، الضر 



اكقبيرالتمسر فى الصمات آيات من الرازي موقف 

محال(أا،.الله وهوعلى 

يقول!حيث [ ٦٤ت ]الحج ألمحمده ألمؤن لهو أنة ءؤرلُك^ • تعار قوله ~ ٣ 
الأنياءعن غني وهو فيه، التصرف من ممتغ غير له منقاد ذلك كل أن )والمعنى 

ماكل عن غني لذاته والكامل لذاته، كامل لأنه أيصا الحامدين حمد وعن كلها، 
ءداْفىمالآمر<"ء.

اللهبذات الحوادث قيام منعه قي قوله نقض الرازي أن عليه التنبيه يجدر ومما 
الطواف،جمح يلزم نول تعار بالله الحوادث بقيام القول إن وقال تعار، 

كعادته.فاصهلرب 

الحسنوأبي الرازي، الله عبد كابي النظار، )وفحول عنه؛ تيمية ابن ؤيقول 
}ذادها(أ وبينوا الحوادث، لحلول النفاة حجج ذكروا ت وغيرهما الأمدي، 

بحجةعنها امتعاصا أسلافهما حجج أبهللأ حينما لأمدي وا الرازي أن وليعلم 
والفمان.الكمال حجة وهي الاحنيارئة، الله صفات نفي لهما تؤخ أنها رأوا 

الاختيارية،الصفات عن تعار الله تعطيل عر مجمعون كلهم لأناعره فا 
أنمع احتلفت، الاختيارية الصفات لنفي عليها اعتمدوا التي حججهم أن إلا 

الصفاتنفي على قوية عقلية حجة وحول بعدم معترفان والأمدي ارازي 
الاختيارية.

،و«جمأا،ج٦٢؛ »_UA ، ١ ج٩ ، ١ ٠ ؤيتنلرمج ، ص٩٩١ •جي،جّاا، التفسيرالكبير، )١( 
صاُأآ•

.ص٦٦, ^٣٦مح[آا، التمرالكير، )٢( 
)٦إلأ^٦.(:'الفتاوى، مجموع ؤينغلر؛ واث(؛ ؛ A/Y)الاختيارية، الحقان في رالة )٣( 

(.٦٢٢-  ١٦٢ )Y/ واكستة، (؛ ٣٦٥)م/ النوة، السة ومنهاج 



اككبيرالتفسير فى الصفات أبات من الرازي موقف ء

شبهته؛على الرد • قالئا 
الرازيبها نفى التي تعالى بالله الحوادث قيام منع شبهة على الرد سكون 

؛وجوم من تعالى الله عن الاحتيارئة الصفات 

المبتدعةالهلرق من تعالى الله بذات الحوادث قيام مغ دليل ت رالوحه 
سلفعن ولا سنة ولا كتاب فى يرد لم الدليل فهدا ، ^١، ٠٢٠٧١للعلرق المخالفة 

الإلهيةالصفات من لكثير نفى من والحدوث الأعراض دليل فى ما إلى إضافة 
قامتما وأن تعار، الله بذات الحوادث قيام يستلزم يبوتها أن بحجة الأ'خيارية 

حادث.فهو الحوادث يه 

المتكلمينقل من والحدوث الأعراض دلل تضعيف ت التاني( )الوحه 
يبينمنهجهم نهج وقد المكيين، رووس من وهو الغزالي فهذا هم، أنف

دليلوأنه نهي، وصحايته هؤ الله رسول ؤلريقة من ليس بأنه الدليل هدا بدعية 
الرسوللجلغه هؤلاء يزعم كما واجبا الدليل هدا كان ولو بثرعى ليس بدعي 
|هأوصحابته ه الرسول إليه بقنا لحيرا كان لو إذ بلغ، يما فه 

هذهتؤيد الني الكافية الأدلة وجود لعدم بضعفها، والأمدي الرازي حكى كما 

تلميوبيان (؛ ٥٠و)ا"/ (؛ r-'U/Y)"(؛ ٢٣)Y/لابزتمة، الخاوي: مجموع بتفلر: 
المنة،ومنهاج و'ما(؛ ، ١٠٥التعارض،)ا/**ا، ودرء )ا/ههآ(؛ الجهمية، 
.(r\o/\)

يطر)٢( 

يطر)٣( 

يطر)٤( 

٣^١ ٦ - ٣ ١ ٥ / )١ نمبة، لأبن المة: منهاج 
>،_A^والزندقة، الإسادم بض اكفرئة فمل 

=)آ/أا"أ(؛ المنة، ومنهاج و)آ/أام(؛ (؛ ١١٢/٢)لأينتمة، انمفدية: 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الشبهةفهده الشبهة، هده حوتها مد التي المجملة الألفاخل .' الئالت( رالوحه 
علىمبنتة العقلية الحجج بقية مثل مثلها المنقول صحيح الرازي بها عارض التي 

يعلمهلا ما والإيهام، والاشتباه، الإجمال، من فيها حيث، مجملة، ألفاخل 
منفهي والغرض( والغير، والتغير، )العرض، الألفافل هذه ومن الله، إلا 

الحقواgطل،لاحتمالها عزالماس، بها الألفافلالمجمالةالميلموا
لموافقتهئبل حقا كان فان مرادهم، لمعرفة معاها عن الاستفحال س بد فلا 

ردالمقول لمحح مخالفا باطاد كان ؤإن المقول، لصحح 

لممعان لألفاظهم يوفون أنهم الجملة الألفاظ أصحاب على والملأحفل 
المعانيبهذه فيردون المرب، لغة في ترد لم بل والمنة، الكتاب بها يأت 

العربلغة في ورد أوالذي والمة، الكتاب به حاء الذي الحق المعنى الباطلة 
والجماعةالمنة أهل فإن لدللث، وباطل حق فيه مجمل لففل فلففل)العرض( 

فمدفان ، ذللث، من يقصده عما عنه، نفاه أو تعار الله على أطلق من يألون 
هذافان للذات صفة يكون ما أو يقوم؛الأات، ما معنى اللففل لهذا المثست 
بدعة.اللفغل إطلاق ولكن صحيح، المعنى 

ماأو ليزول، يحدُث، ما أو والأجسام بالجواهر يقوم ما قصد؛ذللث، إن أما 
تعاروصفاته بصفاته، ولا هق بالله تليق لا المعار فهذه زمانين يثقى لا 
تعارلذاته ملازمه هي بل تزول أعراضا ت، لي

x٣١٩/١٢ور(، ٢٤٠ءجموعاكاوى،)أ/و =
يطر)١( 

يطر)٢( 

يطر)٣( 

•١( ٠ ٤ )آ/ تيمية، لابن التعارض! درء 
لابزيب،امثانبينالحقواب>: 

(١ ٠ ٤ ~ ١ ٠ ٢ )٦/ تيمية، لأن الختاوى! صع 



الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

للتا

صفاتهلأن يجوز لا وتعالى نارك الله صفات على العرض لفظ إطلاق إن ثم 
بالنفائصوصفها إلى يودي اللقفل هذا ؤإطلأق فيها، نقص لا كمال صفات تعالى 

كبيرارا،.علوا ذلك عن الله تعالى 
المجملالكلام من هو حادثا فهو الحوادث من يخلو لا )ما ت قوله وكذا 

فإنمنه، مقصوده يبين أن به قال لمن بد ولا وباطل، حق على يشتمل الذي 
بهللأنه.وبيان رده فالواجب ؤإلأ مل، والسنة الكتاب عليه دل ما معناه وافق 

لهاالش المحددة الحوادث بق يلم ما به أؤيد إن صحيحا يكون الأصل وهذا 
يحدثهاالحوادث من يخل لم أوما إليها حاجته مع الحوادث من يخل لم ما أول، 

صحيحا.كان الأمور هذه أحد الأصل بهذا أراد فإن ، عيره فيه 

وماأيصا. فهوحادث أول لها الش المحددة العينة الحوادث بق يلم ما لأن 
بأحدالحوادث به قامت ما وكل حادث. فهو غيره فيه يحدثها حوادث من يخل لم 

بقدرتهبذاته وهويحدثها الأفعال يه قامت ما ولكن حادث، فهو الاعتبارات هن>ْ 
المنةأهل بين النزاع ٌوصوع هو وهذا حادثا، الاعتبار بهذا يعتبر لا ومشيئته 

بخاصة.والرازي بعامة والمتكلمين والجماعة 

الحادثوبين ، ها وجنالحوادث نؤع بين يفرقون والجماعة المنة أهل إذ 
شيءبعد شيئا تحدث التي وآحادها قديم، الحادث نؤع أن يرون فهم المعين• 
ذللئ،من يلزم ولا تعالى، ؛ن.اته الاعتبار بهال.ا الأفعال قيام ؤيجوز حادثة 

فىوتعالى تبارك الله يحدثها وآحاده قديم، الحادث نؤع لأن ذلكا محذور، 
الماصى.في له ؛د.اية ولا له نهاية لا ما إلى ثيء بعد شيئا ذاته 

؛هن.امنهم التزاما تعالى ؛اJاته الحوادث قيام مغ إلى فيل'هبون المكلمون أما 

(.٩٤سوعاك1وى;لأينتج،)^ي-ص: )١( 



الءكسرالتسمر في الصمات من الرازي موقف 

الرازي.إليه ذهب ما وهو حادث فهو الحوادث من يخلو لا ما وهو الأصل 

شيثايفعل لا الله يزل )لم أنه وهو العالم حدوث معنى إلى ذهبوا فقد ولذلك 
أنمل ذللش، يقتضي سبب غير من الحوادثث حدست مم يميئته، يتكلم ولا 

فائرا،يزل لم بل بمشيئته، فاعلا أو بمثيئته، متكلما يزل لم كونه إن يقال 
،.لها(أ أول لا حوادث وحول يمتغ ؤإنه ممتغ، هو 

تقولون:)أنتم فيقول: هدا قولهم على يلزم ما مينا تنمية ابن عليهم ليرد 
الكلامأحدث ثم شبما يفعل ولا يمكلمم لا الأزل، في معطلا كان الرب إن 

الأحرعلى الممكن طرفي أحد ترجيح فلزم أصلا، حادث سب بلا والفعل 
نؤععن يخلو مالأ أن وظننتم الفلاسفة... عليكم اس.تهلالت، وبهيا مرحح، بلا 

لها.نهاية لا حوادث لامتناع حادثا يكون الحوادث 

بلوالتابعين، الصحابة عن أثر ولا سنة ولا كتاب به معكم ليس الأصل وهدا 
والمسذك، بخلاف وأتباعهم والقرابة الصحابة عن والأثار والسنة الكتاب 
لمأن ب بعا.كائن حادث، مخلوق تعالى الله سوى ما كل أن على دل والعقل 

—متعاقبة الحوادث كون مع — فرد فرد كل حدوث من بلزم لا ولكن يكن، 
الفعلعن مععللأ المتكلم الف.اءل يزل لم أنه ذلك من يلزم فلا النؤع حدوث 

فانالمتقبل، في ذلك مثل يلزم لم كما سبب،، بلا ذلخ، حدث يم والكلام، 
تعالىفال كما فانيا، المؤع وليس فان، الختقضية المتقثلأت من فرد كل 
مادهثن لإ ما زرقا ندا ٠^^ ت تعالى قال كما [ ٣٥]انرعد: محغللهاه دآيثِ كلها لؤ 

[.٠٤\ص■' 

٥٣٨)ه/الفتاوى، مجمؤع ; وينظر سب،)ا/همآا(؛ لأبن • والنقل العقل تعارض درء 
٥٣٩.)



اليشيرالتفسير همب الصفات آيات من الرازي موقف 

^^ي-صاش،ئلأةلمدسأمادهاىل
بدائم(ليس منقض 

حلولبمأله تتعلق التي الشبهة هي التغير عن تعالى الله تنزيه أن كما 
~الله أفعال بدلك يفصد — حادث فهو الحوادث به حلت ما وأن الحوادث، 

اللهوأن محال. الله على والتغير سبحانه، لتغيره ومشيئته بقدرته يحدثها التي 
ماعلى كان الخلق حلق ولما الأزل، من عليها كان التي صنته عن يتغير لم 

عليه.كان 

بقولهالمعنى ا هن. إلى أثار وأنه يؤت إبراهيم بقصة ذلك على واستدل 
وذلكوالتغير، ازوال هو الأفول لأن ذلك، [ ٧٦]الأنعام: أحب ؤ؟ 

الحدث.أمارات من 

بهيراد لا العروفة اللغة في فالتغير أيضا. المجملة الألفافل من التغير فلففل 
والقمرالتمس يقولون لا الناس فإن الحوادث، به قامت المحل كون مجرد 

تكلمإذا للإنسان ت يقولون ولا تغيرت، قد إنها •' تحركت، إذا والكواكب، 
منذللت، كان إذا تغير إنه وصلى... ؤلماف إذا ت يقولون ولا تغير، إنه ومشى 

زالإذا كالشمس صمة، إلى صفة س استحال لمن تغير يقولون إنما بل عاداته. 

تغيرت(I قيل أصفرت فإذا تغيرت، إنها يقال لا فناهرا نورها 

غيرها،أحرى صفة إلى صفة من استحال من على اللغة في يهللق فالتغير 
تباركفالله ه، حل؛ازاته تغيرا به يقوم الذي وتعالى تبارك الله فعل يعتبر ولا 

تغيرهإلى يودى لا للأفعال وفعاله وأبدا، أزلا الكمال صفات له وتعالى 

(.٤٢٨)ا/هأأ-مهاجاكاووة،)١( 
(.٢٥٠)أ/هأآ-لأينتج،الخاوي: برع )٢( 



٦^اوء^سر ااتفس|ر قيئ الصفات آيات من الرازي موقف 

اللهعن ينفون الدين المتكلمون وهؤلاء ، غيرها إلى الكمال صمات من وتحوله 

القولالأمر حقيقة في يلزمهم التغير إلى تودي أنها بزعم الأفعال صفات تعالى 
يفعلهاالتي أفعاله عن وتعالى تبارك الله عطلوا لأنهم ذلك بالتغير الله على 

الفعلصار ثم ميتا، يفعل أن يمكنه لا الأزل في إنه ت وقالوا واحتيارْ بمشيئته 
وهوالفعل عن وتعالى تيارك الله عهللوا لأنهم التغير حقيقة هو فهذا له، ممكنا 

التغير.هو وهذا الفعل إليه بوا ننم الكمال صفات من 

همالفاة هؤلاء )ولكن المتكلمين على الإلزام هذا موضحا تيمية ابن يقول 
يقولأن يمكن لا الأزل في كان ت يقولون فإنهم تغير، قد يكون أن يلزمهم الذين 

صاريم منه يتمكن ولا ، عليه ممتنعا ذلك وكان وقدرته، بمثينته يتكلم ولا ، شيئا 
يفعل.أن يمكنه ممكنا الفعل 

مايقحل أن يمكنه يزل لم الرب أن يمنعون الذين كلهم هؤلاء أن والمقصود 
فهؤلاءمحال، وذلك تتناهى، لا حوادث وحول يستلزم ذلك ؤيقولون ، ثاء 

صارأنه قولهم وحقيقة عاليه، ممتنعا كان أن بعد ممكنا لفعل يقولوزت 
ب،ب؛يحدت لم أنه مع التغير، حقيقة وهذا قادرا، يكن لم أن بعد نادرا 

،.قادرا(أ كونه يوحب 

الذيالتغير هو والجماعة المنة أهل مذهب في ه الله عن الخفي والتغير 
الخفيهو فهذا وبالعكس القمحي، إلى الكمال صفات من التحول إلى يودى 

المعنىفهذا تغيرا، قق بذاته الأفعال قيام وليس وتعالى بارك لله عن حفيقة 
اللغةمن لا عليه لهم دليل ولا المتكلمون، عاليه اصهللح فاسد مصطلح 

فيورسالة (؛ )إ/٠٧والنقل، الخل تعارض درء ؤيظر؛ (؛ ٢٥١)ا"/الخاوي، مجمؤع 
الرّائل.جامع ضمن (، ٤٥)؟/الاخياربة، الصفان، 



تثنتا
اJكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

بطادنه.على دليل وهذا والسة، الكاب من ولا 

مهداعنه منفصل مباين شيء إلى يفتقر أن يذلك أريد مإن مجمل. رالغير( ولففل 
إلىمنها شيء ني يحتاج لا ، كلها لها الفاعل هو ومراداته مفعولاته فان ممنؤع. 

أنهذلالث، حقيقة كان له، مفعول له مقدور هو ما إلى يفتقر أنه بذلك أريد ؤإن غيرْ. 
ه.نفلوازم أو ه نفإلى مفتقر 

وأنهله، مباين له غير هو ما إلى يفتقر لا ه ينفموجود سبحانه أنه ومعلوم 
مفتقرإنه القائل قال فإذا ذاته، لوازم من هي التي الكمال لصفات وحب ت م

حق.المعنى وهذا ه، ينفإلا موجودا يكون لا أنه حقيقته وكان ه، نفإلى 

ذلكنحو أو ذاته، لوازم أو جزئه، أو اللازمة، صفاته إلى مفتقر هو فيل ؤإذا 
دونوجوده يمتغ وأنه الكمال، يصفان إلا مرجودا يكون لا أن ذلك حقيقة كان 

حقوهذا ذاته، لوازم من هي الش الكمال صفات 

سنة،ولا كتاب يه يرد لم بدعي اللففن. فهذا مجمل، لففل )الغرض( ولففل 
الميدأحيث فمن الله على وأتباعهم الإسلام أئمة من أحد أ٠لالقه ولا 

ياعتبارلفنله.شرعيا مصعللح ليس )الغرض( لففل 

ينفىفاد وعليه محمود، ومعنى مذموم لمعنى محتمل فهو معناه ياعتبار آما 
الفللم،يالغرض أراد فان المراد، معناه من المراد يعرف حتى يثبت،، ولا 

يفعلهأن أراد لغرصه، هذا فحل أو ^ا، في غرض له فادن يقال والحاجة، 

العقيدةنرح ثميننلر (؛ ٢٠٥)؛/"آ*؟" تيمية، لأبن والنقل؛ العقل تعارض درء  ٢١)
لأبنواسل: الحكمة ني نل ما وأنوم ؛ ٢٣٥٩- )ا/خْ'آ يب، لأبن الأصفهانتة: 

(.٥٧٩-  ٠٧٨)Y/القيم، لأبن الخليل: وشفا، ؛ ٣٣٧٨ص تيمية، 
(.٤٥٨)"ا/الميم، لابن دارالمادة: مفتاح يننلر: )٢( 



٨اوك؛در التفسير قي الصفات أيان من الرازي موقف 

بأنهبالغرض أراد ؤإن عنه. منزه والله مذموم معنى فهدا المذموم، ومراده لهواه 
ثاتحق معنى فهذا لأجلها، الرب ؤيأمحر يفعل الش الغاية والعلل والغاية القصد 

تعالى.لله وعقلا نقلا 

٠،١١والإراةوالرحمة كالحكمة المص بها ورد الش بالألفاظ اشر والأولى 

استدلالتي والقلية العقلية الرازي أدلة على نرد أن تهليع نت ١^١^؛ رالوحه 
تيالأتي تعالى الله ؛^■١^، الحوادث قتام مغ شبهة على بها 

وجوه؛من عنه فالجواب والقصان الكمال دليل عن ما أه 

بلنقص، وجودها فبل لأمور ا هذه عدم أن لم نلا ت للرازى يقال ت را؛تول( 
نقصا.لكان وجودها قبل وجدت لو 

كمال،صفة ناداه حين فند.اؤْ ونداؤ٥له، ، لموسى. الله تكليم ذلك! مثال 
نقص.وجوده الحكمة تقتفى الذي الومت، قبل وجوده بل وجوده، قبل نايا٥ ولو 

امتنعحادثا كان ما فإن نقص، ذللثج عدم أن نسلم لا ت أيصا له يقال ت )الثاني( 
يمكنما فوات القهس ؤإنما نقحا، عدمه يكن لم ممتنعا كان وما قديما، يكون أن 
الكمال.صفات من 

كانإذا هذا حلى ت فيقال وحلق،. الرب فعله ما كل في يرد هذا ن أ ت
صفاتفإنممت،ت له، وإنكانكمالأفقدكانفاى.اضى، 

إذائكمسأمكنالمازعأنيقول:ىل.قيل:

لابزالقيم،•' عادة الدار ومفتاح )ا/هه؛(؛ إ يمية لأ؛ن ت المرة المنهن منهاج ينظر! 
(i(UU — U'\/X  محمدأحمد ! ونمي. عرض تعار الله أفُالا في الكلامية الممطلحات

(.٦٨٠)Y/المعدي، د/عيسى الاحروي! والوعد ءسا'إا-غ؛ا؛ طاهر، 



اككبيراوتمسير فى الصمات من الرازي موقف س

كمالا.ولا نقصا ليت الحوادث هذه 

أنيمكنها ذات المريح العقل على عرص إذا ت أيئا له يقال أن ت )الرابع( 
بمنيثتهاتتكلم أن يمكنها لا وذات ينمها، تناء ما وتعقل بقدرتها تتكلم 

بهيقوم فعل يمكنه لا الذي الرثن بمنزلة هي بل ألتة، بنمها تتصرف ولا 
الدينفأنتم وحينئذ أكمل، الذات هد0 بأن المريح العقل قضى باختياره، 

نفىفى لا الصفات، بهذه اتصافه فى والكمال القص، بمفة الرب وصعتم 
بهارا؛.اتصافه 

التحينمسألة فى قولهم يخاف والقمان الكمال دليل ت )الخامس( 
العقلىرأآ،بوالتقبيح 

Iوحوه من أيصا عنه فالجواب القابلية، دليل عن أما وه 

 )jt^يكونأن ؤإما ممكنا يكون أن إما دائما الحوادث وحوي ت يقال أن ؛ )؛
وحوليكون فلا وحينثل. ، دائما عليها والقدرة ، قبولها أمكن ممكنا كان فإن ممتنعا 
فىتكون فلا وحينئذ تتناهى، لا وحولحوادث امتغ فقل. ممتنعا الأزل في جنها 
مقبولة.ولا مقدوره لا ت ممكنة الأزل 

ذللث،.؛عل، امتتاعيا الأزل فى امتناجها من يلزم فلا وحينئذ 
حاصرتقسيم وهذا امتناعها، يقال؛ل.وام أن يجوز فلا موجودة، الحوادث فان 

الحجة.^٥ اد فبين 

و.جموعاكاوى،)آأ/أ"ا-ا"م؛ لايزتمة، الامحارة: الخفان ني دالة ينثر: )١( 
(.١٠)W/1-ودرءاكارض، (؛ ٢٤٢)،■/ه'ل، 

وانمرفة:؛ ص١٢٣للزركان، نية: والفلالكلأمة وآراؤ، الرازي الدين نخر بفلر: )٢( 
.٣٠٤- القرني، د/همدالاله 





اوٍىريرالتقسير ش الصفات أيان من الرازي موقف س

منعله الرد فيمكن هؤت، إبراهيم بقصة تعالى الله على محال وهذا الكرامية، 
توجوم 

وتعالىنارك ولشرانعه وعلا، حل لربهم ءقفؤ الأنبياء معرفة مبدأ أن •' را؛ذول( 
بالفلر.لا الوحي، ؤلريق عن تكون 

بعثةبعد كانت وقومه قم إبراهيم بين حرت الش المنافنرة قصد أن ت رالتاني( 
•وعلا جل بربه عارفا وقتها W إبراهيم كان وقد إبرامم.، 

بلالرازي، رعم كما المحدث على استدلال؛المحدث مقام المقام يكن ولم 
علىيدل تعالى. الله دون من للكواكِح لعبادتهم ؤإبطال لقومه، متافلرة مقام كان 
ألكثزتاثيبن  xsj>ؤوكد,للك I المنافنرة قمة ذكر قبل تعالى قوله ذلك 

أيلعيه جر ؤةلما ت بءدها قال ثم [، ٧٠لالأنعام: ألموفى٤١< ين نإلإء0 وأ'لأرءفيا 
سفوالفاء [ ٧٦]١^٢: ألآذلأ<ه ين لا ثاو أض ئثنآ ؤ ^١ ن١د مه ^؛؛١ 

والترتيب.

للكواكب،عبادتهم بهللأن لهم وبين قومه، ناؤلر الخليل. أن على يدل وهدا 
عدمبشأن آزر لأبيه مناقشة بعد أو والأرض، موات الملكوت رأى أن بعد 

للعبادة.الأصنام صلاحية 
بهأقر قد المناخلرة ثم والأرض موات الملكوت فى الفلر ؛ الترتيب، وهذا 
كعادته.فاصعلرب شسيرلأاا، فى الرازي 

والتغييرالحركة هو بأنه الكريمة الأية في للأفول الرازي ير نفأن )التالث،(: 
والتغير:اللغة أهل إجماع حلاف هذا ذ)إن حاءلئ، نفير 

.٥٠،ص٧٤-التفسيراهم،ج٧،ج٣١)١( 



٨الهكبير التمسير في الممات أبات من الرازي موقف 

والتمر،للغة المتواتر والنمل الدين، من بالاصطرار علم ما حلاف هو بل 
المغب.هو الأفول: فإن 

غابت.إذا أفولا، -اقل، الشص، أفلت يقال: 

أفلت،إنها  '•يمال لونها تغير إذا الشمس أن ولا هوالتغير، إنه فهل أحد يقل ولم 
أفلت،.إنها ت يقال ماء الفي متحركة كانت، إذا ولا 

أقلى.إنها يقال: هبت إذا الريح أن ولا 
أفل.إنه يقال: حرى إذا الماء أن ولا 

أفل.إنه يقال: تحرك إذا الشجر أن ولا 

أقلوا.إنهم: يقال أعمالهم وعملوا مشوا، أو تكلموا، إذا الأدميين أن ولا 
أفل،إنه أوأحمريقال: أواصفروحهه، مرض، من إن فهل أحد فال ولا بل 

حميعوعلى قق، الله كلام وعلى الله، على افتراء الأقوال أعفلم من القول فهذا 
(القرآن معاني يعرف من جمح وعلى ،، اللغةلأهل 

)ا/هاا(؛فارس، لأبن اللغة: مقاسي معجم سفلرنمانىالأغولفىاسةفيت )١( 
مميروزآبادي،و\ثمس\بذ.■ (؛ ١٦٢٣)؛/للجوهري، والصحاح: 

)اا/ما(الأينمفلور، 1نااعر>ب،؛ ول

كثير،لأبن العظيم: القرآن ير ونف(؛ ٩١-  ٩٠)T/ لفنوي، اكزثل: معالم نظر: )٢( 
(.٢٩١)م 

بشرعلى معتد بن ءث»ا0 الل>ارمي الإمام رد لينظر: (؛ ١٨٥-  ٢٨٤)Y/مجموعاكاوى، )٣( 
(؛٣١٤-٣١٣؛١١•١-•٩/١،ودر،تحارضاكلواص،)٤١٣-ص٢١٤
ومهاجصأا"ا؛ وشرححاودث،الزول، و)م/ه0"ا(؛ و)أ/أاآ(ب 

)أ/ْها(.المة،



الكبيرارتمسر قي ال۵دمات آيات من الرازي موفض 

هيبل الرازي إليه ذهب ما على يدل ما إبراهيم. قمة في ليس ت )الرابع( 
وهملهم، لا علتهم حجة الخليل قصة )إن تتيمية ابن يقول ذلك وفي عليه حجة 

واللام.الصلاة عليهم الأنبياء من ولغيرْ ولبثنا لإبراهيم المخالفون 

حينؤإلى والنمس والقمر الكوكب، بزؤخ حين من أنه كتابه ني الله أحبر ض. 
المحولين،ولا المحركين، ولا ؛،^^، ٧١أحث، لا الخليل يقل لم أقولها 

الشاةيقوله مما شيئا قال ولا الحوادث، ولا الحركات به تقوم من أحتح ولا 
والممر.ممى والالكوكهبج أفل حن 

وغابأفل حن إلا ^ ٧٦]الأنمام: آس< لب >لآ : . إبراهيم يقل فلم 
وهذاألأغفين>ه لحب ؤ؟' ت قال فحسثذ مشهودا، ولا مرتبا يبى فلم الأبصار عن 

بهتقوم متحيزا حما كونه بل الحوادث يه تقوم متنقلا متحركا كونه أن يقتضي 
محبته.نفي على إبراهيم عثد دليلا يكن لم الحوادث 

لزمزعموا كما العالمين رب ليس أنه على بالأفول امتدل إنما إبراهيم كان فإن 
'•الحوادث يه تقوم متنقلا متحركا كونه من الأفول من به يقوم ما يقوم أن ذللث، من 
بربله، أنه علمح، إبراهيم عند ليلا يكن لم ؛ متحيزاحسما كونه ومن بل 

مطلوبهمنقيض على حجة إبراهيم قصة تكون أن فيلزم وحينئذ العالمين، 
ممعيةبحجة يحتجون يكادون لا البيع أهل وهكن.ا معللوبهم، تعين على لا 

،.لهم(ل لا عليهم حجة اكامل عند وهي إلا عقلية ولا 
وأنالاحتيارية، الله صمات نفي على الرازي شبهة تثعلل الوجوه وبهذه 

اللهأن فمعلوم الرازي، زعم كما نفيها في لا الصفات هاوْ إثبامحتح في الكمال 

والنمل،)ا/ااا؛العقل درءتعارض ؤينفلر؛ (؛ ٢٥٤— y  ٥٣)X"/مجموعاكاوى، )١( 
الهوة،)آ/أأاذومنهاجاك و'آا"ا(؛ 



الء^بيرالتفسير فؤب الصلات آيات ْس الرازي موقف 

محبته،قي الكمال وفوق بل الخلائق، تدرى لا الذي المهللق الكمال له تعالى 
وفييل وعجبه، ومغفرته، ، وءفو0 وفرحه، ، وسخهله ، وغضه ومقته، ورصاه، 

الأفعالمن ذلك ونحو ورزئه، وحلقه، ؤإتتانه، ومجيئه، واستوائه، نزوله، 
وقدرته.يمشيئته المتعالقة يخاته، الأائ٠ة 

العاد.تحصيه لا الدي الحس الثناء وله يستفاد، كماله فمن ت كمال كل )إذ 
>ءغلإن ؛ؤ سواه إلى يفتقر لا الدي الغنى له ه، نفعلى أثنى هوكمال ؤإنما 

وكلهمو ءثا وعدهم لنئنم قذ . عندا أوي ، ،١٤إلا  dfJ^Jآلثعوت ف، من 
ْه[(لا،.-  ٩٣]عريم: .٤٩ يندا آلتثنؤ ثم ءايه 

M M M

.جموعاكاوى،)اا/اآم(.]١( 









الهكسرالتفسير فى الصفات أيان من الرازي موقف 

اصالمطلب 

السلفعند واكتل العقل بين العلاقة 

أناشتراحل هو السنة أهل عند الاعتقاد ائل معلى الاستدلال منهج أساس 
كماوأنه مسائله، في مرعيا يكون كما دلائله في شرعيا الاستدلال يكون 

وجوديمكن لا فكدلك> شرعي، دليل لها ليس اعتمادية مسالة وجود يمكن لا 
عليها.الدلالة في كافية والسة الكتاب نصوص نتكون لا اعتمادية مسألة 

عليهاالاستدلال يمكن لا بحيث حبرية، تكون أن إما الاعتمادية والمسائل 
بالخمل،ممكنا ء،ليه.ا الاستدلال يكون أن ؤإما بها النص ورود جهة من إلا 

العملية.الدلالة على واشتماله عليها، النص ورود من ذللث، ْع لابد لكن 

أوحاْمما الني. به أحبر ما بأن اليمين هو الخبرية يالمائل التاليم ومتتند 
يبلغهفيما معصوم وأنه يثوته، على المامحلمة للدلائل حما، يكون أن بد لا إليه الله 
بامحلل.هو ما يمول أن عن تعالى الله عن 

التسليمفان بالحمل، عليها يستدل أن يمآكن التي الاعتمادية المسائل وكدللث، 
نصوصأن إلا الخبرية، كالمائل الني. تمديق هومقتفى كونه مع بها 

النصوصتاللث، لبت، إذ عليها، العقلية الدلالة تتضمن أن بد لا والمنة الآكتاب 
ءقليةر١،.نقلية أدلة هي بل محفة أحبارا 

واعتقادوالمنة، بالكتاب يبت، ما بكل ليم التوجوب الأصل هدا على ؤينبني 

و)ا،أ/ا/آآ-£"اآ(.(؛ ١٤١- \ To/\T)لابزيب، الخاوي: مجموع يطر: :١( 





الضيرالتمسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

الثانيالمطلب 

والنقلالعقل بين العلاقة 

والرازيالمتكنمين عند 

النصوصأن اس أمعلى يقوم التلقي ممدر في السنة أهل منهج كان إذا 
أنيمكن لا وأنه الاعتقاد، ائل معلى الاستدلال في الأصل هي الشرعية 
احتلافعلى المتكلمين منهج فان العقلية؛ الدلائل مع دلالتهما تتعارض 
هيالمحفة العقلية الدلالة يعتبرون حسنا ، ذللث، نقيض على يقوم طوائفهم 

وافقت،فان الموص، دلالة في ذللث، بحد ينظرون ثم الاستدلال، في الأصل 
لأحلؤإنما لثبوتها لا بها، أحدوا الحقايااتا يسمونه مما لديهم تقرر ما 

قبلقرروها اكي الأصول تلك حالمت، إذا وأما العقلية، لأصولهم موافقتها 
أصولهملموافق الموص تاويل من عندهم بل فاد النصوص دلالة في المفلر 

منبد لا أنه فعندهم يمكن لم إذا وأما التأويل، أمكن إذا هدا العقلية، 
الحقلية،لأصولهم المخالف، الفناهر معناها إ؛هلال ذللث، ومعنى ، تفويضها 
تعاررا،.المه إلا بملمه لا الذي التشابه من واعتيارئ 

بشبهاتهمالمنقول صحيح عارضوا الذين الكلامية الفرق أنهر من فالمعتزلة 
يعتنقواأن عليها ل لاسندلا وا لاعتقادية ا ائلهم متقرير في منهجهم فكان العقلية، 

ماويبطل قاسوه ما ينقض وجدوه فإذا الله كتاب، في ينظروا ثم بعقولهم الأراء 
•قوضوه أو أولوه وه أمح

؛._UUالقرني،  aUIjlp/دالإسادم: المعرفة؛ي )١( 
لازب،الأسذإشاسظ: طر: )٢( 



اوء^سرالتفسر فى الصمات آيات من الرازي موقف 

التعارضإمكان إلى بهم أدى منهجا والنقل العقل في المعتزلة سلك وند 
منعليه محكوما تابعا فرعا والنقل أصلا، عقلا مموه ما جعلوا حث بينهما، 

الأصل،على كنيا تقديم ذلك في لكان العقل على النقل فدم فلو العقل، نل 
بالتاليبملل الفرع عاز الدال الأصل بملل ؤإذا للأصل، إبمل-ال فيه ولكان 
ءاJهل١/المترتب، امأ 

إلىولووصل النقل أن يرى المعتزلة رأس -( ٠١٥١)ين،: عيناء ين فواصل 
أصلالحقل لأن وذللئح المقل، يوافق لم ما مقبول غير والصحة التواتر درجة 

؛أ زعمه حب له وتابع للنقل، 
الأخبارتنح المقل حجة أن يرى -( ٥٢٣١ت )ت، والفلام 

............أ"اأه(الرواةريبة، وبمتبرأبوالهل.يلاللأف،رْ،)ت،: 

جابرالعقيدة; قي المنهجين وأثر للقل العقل موافقة في والمتكل٠ين لم، المنهج ينْلر• ، ١١
والسنة;الكتاب بنصوص الاثولأل س المتكلمن وموص (؛ ٤٤٤- أمر، 

(.٣٤)ا/•الغص، دْان 

المعروف؛الغزاللخرددهعلىّرقالغزللممدقعاليالموءالفقيرات،واصل؛نءء؛لاء، )٢( 

وتلاثنناحدى منة توفي ٠ المزلتين بين والمنزله لتوحيد، ١ في مؤلف، له الاعتزال، رأس 
وثسازرادت،الذم،ث(؛ ٢١،)• ٤٦٥—  ٤٦٤للماومي،)ْ/البلاء; أملام سير يفلر; ومثة. 
(.١٨٢)ا/انماد، لأبن 

صا،0آّمدانمار، للخاصي المعتزلأ; الامتزالءوطقات، ضل يفلر; )٣( 
ميص٢٣نتيبة، لابن تأؤيلمختلمحالحديث،; ■ بفلر ( ٤١

وءاJابالارالجنة نعيم أن زعم المعتزلة، رأس الملافه، الهذ.يل بن هومحمد الهن.ول أبو )٥( 
طماتينفلر؛ ومثتتن• وعترين ّح سنة توفي، نعالهم،، الله م، الصفات ونفهم، ؛ننهي،، 

—هبي،)•ا/أ؛ه  JiiJالبلاء; وسيرأعلام ؛ ٤ ٩ — ٤ ٤ -مدالجبار، للقاضي المعتزلة; 
(.٨٥)٢; العماد، لأبن وشذراتالخم،; (؛ ١٧٣)، ٥٤٣



الكبيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف 

^_UJ1و والحجة 

وتا

المححةوالامحتبانة __ القاؤير الحكم ص 0 ٠ ويعهليالخاط)تت 
(٢) •للمل 

أدلةسماه يما يشت إنما التوحد أن ؛ه(  ٦٣)ت البصري الحسين أبو ؤيرى 
\بج-مالأدلة إلى الرجوع دون العقول 

النصوصلأجله ؤيحرف النقل على العقل بميم -( ٥٣٥٨)ت؛ والزمخثرى 
نفيرهنى العقلي لمنه€>م الصفات نموص جمع أحضع وفد ، عقله لتوافق 

العقليزعمه ما نعتبر ، والنقل العقل نجا٠ بمنهجه يمرح الجبار عبد والقامحي 
معفلمفي المنقول بصحح يستدل أن يمكن ولا ، له تابعا فرعا والقل ، أصلا 

ائلالأءتقالأْ/م

(٦)الأشاعرةإلى انتقلنا ؤإذا 

صهْ'ا.عبدالخار، للقاصي انمزلة: وكان كل بمخلر؛ )١( 
الجاحنل.رّائل ضمن صهْآ؛ حفل، للجا والتدؤير! التربع رصالة ؛ يفلر )٢( 
٦(.٠ )T/ الفف، أصول، ني انممد بمظر: )٣( 
.١١١)ا/ابما(؛ الكشاف، يفلر: )٤( 

واسي،واا-مآ-؛ا"ما؛ و'آأ'ا؛ ؛ ٢٢٦,,، nn--lo_شرحالأصولالخسة، يطر: )٥( 
(i(yro/i  ؛)>و)يا/؛ا(،وثابهالقرآنU/T.)

-ص١١ فورك، لأبن الحدس،: مشكل في: الأناعرة محي والشل العمل للدلالة يطر: )٦( 
-'T ١ ص للجويني، والإرشاد: وص"ا'اآ؛ ؛ ص٢١للبغدادي، الدين: وأصول ؛ ١٢

الخاؤيل،وقانون ؛ ^٣٣١ص؟-لم•' للغزالي، الاعتقاد: في والاقمماد ؟•"ا؛ 
0Tص٦ry^- ص^■لأينم;ي، اكأديل: وقانون ؛





ال3كبيرالتسمر فير الصلات آيات ْن الرازي موقف 

موصعهلأن الصمات، موص حيال الرازي اتجاه مبحث إلى الثالث الأصل في 
أنب!.هناك 

يناهلأصل ا فهذا والقل، العقل بين التعارض إمكان وهو اثذول؛ امح٠صل أما 
الدلائلمن أحدثوه ما بأن اعتمادهم على متهم واحد والرازي المتكلمون 

الاعتمادائل مقسموا لأنهم ذلك، قطعية، أمورأ الدين أصول في والمسائل 
يكونما ؤإلى يالقل، عليه الاستدلال يمكن لا بحتث عقليا دليله يكون ما إلى 

طيهالاستدلال يمكن ما ؤإلى عقال، إهانه ْل ث إلا ^شل لكن مليا دليله 
العقليانبين الاعتقاد ائل مفى لذللث، تبعا وهمفوا معا، والنقل بالعقل 

الرازياستدلال طرق فى ذلك وصح وأن وسبق تميرهم، حب معيات وال 
الاعتمادرا،.ائل مطى 

نالك،وأن عندهم، السمعيات أصل هي العقليان أن التقسيم هدا وحاصل 
وطيللدين، أصل أنها مع بالنقل عليها الاستدلال يمكن لا العقلية الأصول 

يتوفؤإنما ه النيى بلغة ولا النقل، فى وارد غير الدين أصل يكون هدا 
العقلي.الاستدلال طى اعتقاده 

العقليةالدلالة تضمن لا ظنية، محفة، حبرية النقل دلالة تكون هذا وطي 
الاعتقاد.أصول طى 

)إنI يقول حيث، الرازي عند صورة أبهى في واضحا نجده الأصل وهلءا 
اليقين،تفيد العقلية والدلائل اليقين، يفيد لا اللففلية بالدلائل التمسك، 

بالمقطؤع.يعارضى لا والمفلنون 

الفصل.هاوا من الأول المبحث، ورا-ح 





اككبيرالتفسير ض الصفات أبات من الرازي موقف 

التيالعملة الأصول تلك ني القدح إلى يودى ذلك لأن ستضاه، القول يمكن لم 
وهوعليها قام ما بطلان لزم باطلة الأصول تلك كانت إذا لأنه الممل، بها شن 

معا.والقل العقل لدلالة ردأ العقل عليه دل ما إبطال فتكون السمع، 
التعارضعند معا ردها أو والفل، العقل عليه دل ما إثبات يكن لم ؤإذا 

العقلعله دل ما إنات لزم العتل، دلالة ؤإبطال الفل بدلالة القول ولا 
}ر تفويقه أو الممل وتأؤيل الممل، دلالة على وتقديمه 

العقلي،القاطع بين العارض ونع متى أنه نت، )قد ارازي يقول هدا وفي 
ؤإمااكضن، بين جمع لأنه وهومحال، يصدقهما أن قاما معي، الوالذلاهر 

العقلي،القاني يكذب أن ؤإما المميضين، إ؛هلال لأنه محال، وهو يكذبهما أن 
ومتىالعقلية، الدلائل في الهلعن تهلرق يوجب وذللئا السمعي، الفلاهر ؤيرجح 

القدحيوحي، معي الالوليل وترحح والقرآن، والنوة الوحيد بعلل كلللثi كان 
الدلائلبصحة يقطع أن إلا يبق فلم معا، معي الوالدليل العقلي الدليل في 

الفويض.أو اكاويل(لآ،، على معي الالفناهر ويحمل فتقدم، العقلية 
يستدلفيما كليا قانونا وأتباعه الرازي جعله قد تيمية ابن ذكر كما القانون وهذا 

بماالأستال.لأل ردوا ولهذا به يستدل لا وما هق، أنيائه وكلام الله، كتب من به 
اليالأمور من ذللثج وغير تعالى الله صفات في والمرسلون الأنبياء به جاءت 

}يعارضها١ العقل أن هؤلاء وظن ، بها أنثوا 

.١٨٤ابفىالإمخم:د/باسالةرنى،ها-)١( 
،ج٢٢ صرما، ، ٢ ج١ ، ١ رمج١ * ١ وص^٦ ؛ ص١٤١جم١، ، مج٤ التفسيرالكبير، ، ٢١

.U-n_.

٠(.— ٤ / )ا تيمية، لأبن التعارض؛ درّء • بفلر )"١( 



الهكسرالتفسير في الصفات أبات من الرازي 4وفف 

المتكلمينلعظم منهجا الكلي القانون الرازي سماْ الذي القانون هذا ؤيعبر 
فكلجيل، يعد جيلا توارثوه حث العقلية لشبهاتهم التقول لصحيح المعارصين 

١^^١،.يشير أن بد فاد الصمات نصوص من نصا يرد أو يزول أن أراد من 

س7ت ممس 
سس

وهياما)'آ/يهأ(؛ حابرأمير، والنقل! العقل موافقة في والمتكلمض لف المنهج بمفر• 
؛٤ ٠ ص الكلام، علم في اJواف في والإيجي ؛ ٢ ٠ ٠ ص المرام، غانة ش الآءل-ي، فعله 

)أ/مأ(.انمقاصد، نرح في داا~فتازاتي 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات ص الرازي موقف 

الثالثالمطلب 

الرازيعند والنقل العقل بين العلاقة نقف 

العقلأن زعمه في المعتزلة تأثر قد الرازي أن لنا تبين وبنانه عرصه سبق مما 
فهيلذا الدلالة، ظنة معانيها على معية الالنموص دلالة وأن للنقل، أصل 

الدلالة.قهلعية نظرهم في تعد التي العقلية الأدلة معارضة على تقوى لا 
حدعلى للتشبيه الموهمة النضوصرر تاؤيل إيجاب في بالمعتزلة ناثر أنه كما 
ؤرعمه 

تأويلوبالتالي النقل على العقل تقديم في العقلي المعتزلة بمنهج اثر أنه كما 
تفويقها.أو النضوصى 

ظنيةهي بل اليقين، تفيد لا النقلية الأدلة أن في المعتزلة على الرازي وزاد 
،.الدلألة١٢قطعية العقلية والأدلة الدلالة، 

وعارضواالمتكلمون عليها اعتمد الض المهقولامت، أن إليه التتبيه يجدر ومما 
(٣)اليوانفادمحفة من مأخوذة هى إنما الرحمن وحي بها 

وأثرالفكرالأءتزالي، ص٩٥١ حزمحموداكاض، الكلام: م لدراّة مدخل ثنظر؛  ٢١١
وفخرالوينالرازىو:آراؤْاصب:)\ا\س.ط د/مشانميي، فىءقان،رالأثاتمة: 

.٢١٢)هامش، ص؟ّا، محمدالزوكان، 

)ا/ها"آ(.التي، د/ْشف،الأتاعرة: _L،bj عالي الفكرالامحزالي أنر ينفلر: )٢( 
أثرالفكرالأماليفىرط: اها/-\<ااِ(؛ n/ ٧^٠١^، اورّالأت: الصواعق نظر: )٣( 

)\ا\'أ'ى.د/.ضفالنييى، ءق\ئو\لأص■: 





٨الكبير التمسير في الممات آيات من الرازي موقف 

اوم(را،.اكوعلما 
فيوليس ه، الله رمول آثار عندنا )المنة ت حتبل بن أحمد الإمام ؤيفول 

هيإنما والأهواء، بالعمول تدرك ولا الأمثال، لها تفرب ولا ئياس، المة 

عندتقوم إنما لأنها أسامها، من والقل العقل بين التعارض نبه تنتفي وبهذا 
قدالتمى أن بدعوى الخبرية، المائل في العقل تحكيم أماس على بها يقول من 
بالفلعليها الاستدلال يمكن التي ائل الموأما المقل، يناقض بما يرد 
أحبارايرونها بل عليها، الدالة الشرعية للصوص المقلية للدلالة يلتفتون فلا 

بتنالتناقض يحمل نم الحض، المقل على استدلألاتهم فيقيمون محفة، 
مافيقدمون الصوص، تلك دلالة وبين عقلية قواطع يغلنونها الش استدلألاتهم 

استدلألاتهم.يوافق بما الصوص تللث، ؤيتأولون العقلية، الدلالة يسمونه 

منليست والمنة الكتاب نصوص بها وحالم، ذكرها الي الاعممادية والأصول 
المحدثة.البيع من هي ؤإنما الدين، أصول هي ذكون أن عن قفلا الله، دين 

فكيفؤإلأ بيان، أتم بينها البي.ئد يكون أن بد لا الاعتمادية الأصول وأن 
و:المي يلغها ولم بها يرد لم النقل أن مع الله دين من تكون 

١(؛٦ )٠  ٠٣٥ -  ٣٢٦)>،/ للدمي، الملأ،: أعلام سر يطر وحمسن. إحدى ضة ك و =
١٣٣)T/واوقر,ب، (؛ ٧٣٢٤) ٢٨٨-٢٨٤)ْ/لأ؛نحجر، وتهذب 

(.٢٦٢)A الجزري، لأبن القراء: وطقات (؛ ٦٣١٥)
حجر،لأبن ^: ٧١نح )١( 
(.١٥٧- ١٥٦/١)للألكاتي، الة: أهل امحقاد أصول شرح )٢( 



الاكJاJرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

لكما مع قض يتنا النقل بها يرد لم دية عتقا ا صول يا المتكالمين عن الرازى وقول 

المقلبها يرد ولم الله دين من لكنت إن لأنها الرسول.، عن المجبغ الدين 
كاملا.الدين يكون فاد 

تاكعالي الدلالة في الأصل هو القل يكون أن بد فلا كاملا الدين كان ؤإن 
دينمن المتكلمون ادعاها التي العقلية ائل المنالك تكون فلا الأصول، 

•المحيية البيع من تكون بل الله، 

''كثروأألخ-من يدس أثلم ؤ • تعالى قوله في المقصود الدين كمال أن ومعلوم 
محقني ثولإ ه ح' P ص أي بخئ ص ثلأ ديئم ثن 

ماعلى لا القل، على المتوقف الكمال هو إنما ٣[، ]اJاممة: دّأه ينأ تثم 
هؤلأء.يقول كما النقل في وروده عدم ْع اعتقاده يجب 

يثينهالم ه المح، أن ْع الدين، من ذكروها الي لأصول ا تلك بان القول إن ثم 
الله.دين من هو ما يلغ لم بأنه و. الني في قدح لأمته 

نقلوفي لدينه، الله حفغل في قدحا ذلك كان تنقل ولم بالعها قد قالوا; فإن 
نقلها.عدم على أجمعوا وأنهم الله، لدين علتهم الله رصوان الصحابة 

مجمادكان ذلك لتكن ه، الصحابة ونقلها ه، المح، بلغها بل قالوا ؤإن 
الذيهو وهذا الأمة مسلمح من الله بدين أعلم أنهم لنمهم ذلك، فصلوا وهم 

التزموه.

وأحكم.أعلم الخلم، وؤلريقة أسلم لم، الؤلريقة إن ; قالواولهذا 
فيوصلوا ، اللفءلريقة على كذبوا )قد • تيمية ابن يقول كما هؤلاء ولكن 
الكذب،في السلمإ بملريقة الجهل بين فجمعوا ^^،، ١١محلريقة تصويت، 



٨الضير التمسر في اكمات أيان من الرازي موقف 

الخلمج(طريقة بتصوب والضلال الجهل وبين عليهم، 

بمارضفكيف الله دين من المجمل بينوا إنما انهم المليم فرض على يقال ثم 
معارصاالبيان يكون أن يمكن لا إذ الدين، من هومجمل ما مع وبينوه فعلوه ما 

يماكنلا الله دين من كان ما وأن الله، بدين له صلة لا ذكروه ما أن فعلم لأصله، 
القلية.أدلته بين ولا المربح العقل مع لا التعارض فيه يحصل أن 

عندهمهي الش لأصولهم مناقضة الشرعية الموص كانت، إذا يلزمهم إنه نم 
مااعتقدوا قد كلها والأمة بعدهم من والصحابة . الك، يكون أن عقلية، قواطع 

يجوزلا أنه فزءْت< الهناتفة هدْ نبغت، حتى العقل، لمرح مناقض باطل هو 
الشرعية.الموص بفلواهر المليم 

الرسولوأن الشبيه، يقتضي ما نبيه إلى أوحى قد الله أن ذللثح من ؤيلزم 
رضوانالمحابة وأن ذلل؛،، لهم يبن ولم الشبيه في يوافقها ما الأمة بئر فد هؤ 
الموص،تللثح ظواهر عليه تدل مجا اعتقدوا قل بعدهم من والأمة عليهم الله 
الهناشة.هذه إلا الشبيه من يلم لم وأنه 

هوالإيمانالحق أن لزم يسر، أن يمكن لا وباطل، بهتؤ ذللثح كل، أن علم ؤإذا 
بعده،من وصحابته ه الكا علثه كان ما وفق ظواهرها، على الصوص بتاللثح 

باطلايكون أن بد فلا عارضها ما وأن 

قبولأساس هو وأنه الاعتقاد، أصول على الدلالة في، العقل، باستقلأل وقوله 
المليموأن محضة، حبرية القل، لالة د أن ر عتبا ا على يقوم إنما الشرعية النموِ( 

-٣٧٨)م/وام،، العقل تحارفسر در، ؤيطر: )ه/ه(؛ بسمة، لأ؛ن الخاوي: مجمؤع )١( 
٣٧٩.)

.١٨٣- م،اخا القرني، د/عبدالله المعرية: يتنلر؛ )٢( 



الكبيرالتفسير قي الصفات أيان من الرازي موقف —

بها.الإحيار قي المي تصديق إلى يستند إنما الشرعية النصوص بدلالة 

فيماوهدا الني.، تصديق إلى به التسلم تند يما المحوص من أن ومعلوم 
الوحي.بدلالة إلا بها العالم يمكن لا الي المحفة الغتبتة يالحقانق يتعلق 

ماالنموص في يرد أن بد لا العقل عليها يدل أن يمكن التي المهلالب لكن 
ثابتوهذا محضة، حمرية تكون لا بحيث عليها العقلية الدلالة يتضمن 

المءلال_،.تلك بامتقراء 

مثلالكبار الدين أصول ائل معامة أن )اعلم ت تيمية ابن يقول هذا وفي 
والإقراروعغلمته ومشيئته وقدرته وعالمه وبوحدانيته، الله بوجود الإقرار 

علىالثارع دل قل. بالعقل، يعلم مما ذللئا وغير ه، محمد وبرمالة ؛الثواب، 
العقلية.أدلته 

فإنهابالعقل تعلم ما وهي العقليان، الكلام أهل يميها الي الأصول وهذه 
بصدقالحالم بعد إلا العلم يفيد لا ذللئؤ فان إحبار0 بمجرد أعني لا بالشرع، تعلم 

بالربوبيةالإقرار من بالحقل يعلم ما على ، موقوفالوجه هذا من بها فالعلم المخبر، 
وهدايته.بدلالته أعني ؤإنما الة، والرس

لأدلةا وحمع يالعقل، علمه إلى يحتناج ما جمع ينتفلم عليه الناؤع دل وما . .. 
الحقائد.اثل ومالدين وأصول والراهين 

فوحديتؤالعقلية الدلائل من والمتكلمين المتفلنة يذكره ما عامة قدتل؛رُتح بل 

يهتدوالم ؛أا؛سياء وتاتي الكد.ر، عن صافية بخلاصته تأتي والسنة الكتاب، دلائل 
،١واصءلرا؛ها(أ كثرتها ْع والأ؛اءليل الشبهايت، من منهم وغ ما وتحن.ف< إليها، 

(.٢٣٢-  ٢٣٠){<\انمة، لأبن الفتاوى: مجموع 





الكبيرالتمسير هي الصمات آيات من الرازي موقف 
لأيا

■لوجوْ بمح لا هذا • قيل 

مطلقا،به أحبر ما وثبوت الرسول صدق على دل العقلي الدليل أن ت )أحدها( 
المعارصي.بعدم مشروطا صدقه يكون أن يجوز فلا 

بشيءتثق لم دم ا فعلى الدال العقل يعارصه أن عليه جوزت إذا أنه )الثاني( 
علمتقد تكون محلا اله، حمعلى يدل ما غيرك عقل في يكون أن لجواز منه، 

•يالعقل صحته علمت إنك ت تقول وأنت البتة صحته بعقلك 

أوحقا كان سواء له، غاية لا أمر بعقولهم الناس يستخرجه ما أن ! )الثالث( 
المعياتس أثبت أو العقل، ينفه ل؛ 

حنسبعدم مشروط يالمع تصديقه فإن صا؛هل، لقوله يكن لم العقل يخالفه لم ما 
منتهى،...ولا له صابعل لا 

ليسحازما إيمانا بالرسول يؤمن حتى مؤمنا الرجل يكون لا • الجملة ففي 
معارض؛رمله يغلهر أن إلا يخرم أومن مال؛ نمى معارض، بعدم مشروطا 

به.مؤمنا يكن لم حبره 

والمفاق(الإلحاد هوذريحة الكلام هدا فان ^عرفته، 

لقازنالكاليالذياشتهرسالأشاءرةؤإذا 
نقضهةا.« تيمية ابن أن نجد الملمة، القضايا من عندهم وأصبح الرازي، يد على 

الآكبير،كتابه له أفرد وحهلورته لأهمية بل ^،،^٢،، س عديدة مواصع في ونيفه 
والنقل.العقل تعارض بدرء المشهور العفليم، المفر 

يسير.بتصرف (، ١٧٨— ١٧٧)ا/ واكل، الخل تعارض درء )١( 

X٤٦٣/١٦(؛و)٢١٣-٢١٢/١٢^عاكاوى،))٢( 



الكبيرالتفسير ض الصفات آيات من الرازي موقف 

المرسلة.الصواعق كتابه قي القيم ابن بنقضه قام كما 

القانونهذا نقص في القيم وابن تيمية، ابن الجليلأن الإمامان قاله ما نتع ؤإن 
إلىالإشارة محوي يحتمل لا هنا والمقام ؛ مستقلة رمحالة إلى يحتاج مما 

القانونهذا بهللأن يتبين حلالها من والتي مختمرة، بوجوه العامة الخهلوحل 
الصفات.في عقيدته الرازي عليه أسس الذي الإلحادي 

يلزموما به، القايالن وتناقضي القانون، هذا حهلورة الله ثاء إن سيتبين كما 
تالتالية بالوجوه يفلهر وذللمثا حهليرة، لوازم من به الأحل، على 

ة،فامي. مةاو.مات ثلاث على مبنى ذكره الذي القانون هذا إن ! )الوحه 

ص:

والنقل.العقل بين اكعارض ثبوت ١^^،: 

فيه.ذكرت التي الأربعة الأمام في التقسيم انحصار التانية: 
الراح.ثبوت ليتعين الثلاثة الأمام بمللأن الثالنة: 

انمححوالتقسيم أصله، من باطل التقسيم وهذا المفترصة، المقدمات وهن.ه 
يكوناأن فإما وعقلي، أوسمعي أوعقليان، سمعيان دليلان تعارض إذا ت يقال أن 

ظنيا٠والأحر قطعيا أحدهما يكون أن ؤإما ظنيين، يكونا أن ؤإما ثْلعيتن، 

جابرالعميدة؛ في المنهجين واثر للنقل العمل موافقة في والمتكلمين .> ٥٧١منهج • بمظر '١( 
المحمود،الرحمن عبئ د/ الأتاعرة; من سمية ابن وموف (، ٤٧٧—  ٤٦٥/ )Y أمير، 
/Y(؛ ٨١٨) لوح،محمد الإمحسلامية; العقيدة على الفامحد التاؤيل وجناية بعدعا؛ وما

والجماعةالمنة أهل عند الاعتقاد ائل معلى الاصنتدلأل، ومنهج ٠ ُعل.ها ومجا ؛ صى٧٥ 
بنموصرالأمتد.لألا من المتكلمين ، وموقفبعدها؛ وما ، *YU*؟( / )ا حن، عثمان 
بعدط.وط 'Y(، ٤٧/١)ّلمازالغمن، والمنة: الكتاب 



الخقسراوتفسر في، الصفات آيات ْس الرازي موقف ٨

^طربفىالآىماكلأمح،لأنانمولاسم
يشكلا وهذا الشقين، بين الجمع لزم فلوتعارصا قلعا، مدلوله يستلزم الذي 

العقلاء.من أحد امتناءه فى 

أوعقليا كان مواء القملعي، تقديم تعين ظنيا والاحر نملعيا أحدهما كان ؤإن 
Iسمعيا 

منهما،الراجح تقديم ووجب الترجيح، إلى صرنا ظيين جميعا كان ؤإن 
عقليا.أو كان سمعيا 

والجزممعي، والالعقلي بين التعارض إثبات أما انمحح، التقيم هو فهذا 
تارة،العقلي يقدم ت يقال أن يمكن لأنه واصح، خطا فهدا مهللقا، العقلي بتقديم 

فيمتنعثهلعيين جميعا كانا ؤإن ءا.م، قهلعيا كان فأيهما أحرى، معي وال
المقدم.هو فالراجح ظيين كانا ؤإن الأمر، نمى في التعارض 

لأنيدعيا، بكونه يقابل ؤإنما عماليا، بكونه يقابل لا الشرعي الدليل إن ثم 
بلفقهل، الصادق حبر هو ليس الشرعي الدليل أن كما الشرعة، تقابل البدعة 

اللهتوحيد كأدلة عقلية، تكون وفد سمعية تكون قد شرعية أدلة هناك هذا ْع 
عقليةأيما وهي شرعية، أدلة فهي كتابه في تعالى الله ذكرها التي والمعاد 

بالعقل.صحتها يعلم 

سمعيات،نوعان! الاJين أصول، أدلة أن ظه هو قانونه فى الرازي وحعلأ 
الخبرهي فقعل المعيات أن منه ظا بينهما التعارخى توهم ثم ومن وعقليات، 

،.المجرد١ 

(.٢٠٠— واسل، الخل درءمارض سفلر؛ )١( 



اككبيرالتفسر فى الصمات آيات من الرازي موقف 

الأصلقي الطعن وأن القل، أصل العقل بأن القول أن ؛ التاني( )الوحه 
تفيه يقال ؤإبطاله، النقل في الطعن عاله يلزم ؤإبطاله 

الأمر.نفس في نوته في أصل أنه له أمحلا بكونه يراد أن إما 
نصحته.علمنا في أصل أنه أو 
هوبغيره أو مع ياللأمر ا نفس في ثابت هو ما فإن عاقل، يقوله لا لأول وا 

بالعقللا ثبوته نعلم أولم نوته، العقل بغير أو بالحقل علمنا سواء ثابت، 
ينفيلا ؛الحقّائق عالمنا وعدم بالعدم، علما ليي العلم عدم إذ ، بغيرْ ولا 

أنفسها.في نوتها 

وهذاصحته على لما ودليل بالمع، معرفتنا في أصل العقل أن أليدبه إذا وأما 
علىودليلا مع للأصلا يكون بالعقل يعرف ما كل ليس • فيقال المراد هو 

غايتهمع البصحة والعالم تحمر، أن من أكثر العقلية المعارف فإن صحته، 
والبراهينيعلم؛الآياات، ذللث، بل الرسول، صدق يعلم به ما على يتوقف، أن 

صدقه.على الدالة 

المعارضكان فإذا وحينثد للنقل، أصلا المعقولان كل ليس أنه نعلم وبهيا 
فيهالقيح يكن لم عليه مع البصحة العلم يتوقفإ لا مما المعقولان من مع لل

كماجميعها، في قدحا الحقليايت، بعض في القدح وليس السمع، أصل ض قدحا 
بعضصحة من يلزم ولا جميعها، في قدحا معيات ال بعض في القدح ليس أنه 

جميعها.صحة السمعيات بعمى صحة من يلزم لا كما جميعها، صحة العقليان 

هوما وفها حق هو ما عقليالت، مى يفيما بل ، حدا وا ميا لست فالعقل؛امت< 

با>ا،•

=( ٤٣/٧(؛)٣٧٧/0(،و)١٩١، ١٤٥^ضاسلواص)ا/يخ-•؟؛ 





الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

٢.ل يخالفه الذي قوله على قول العامي تقديم من أور العقلي 
ممتنعالشرعية الأدلة على المعمول تقديم يقال: أن الرابع(: رالوحه 

دونالثاني فوجب مؤتلف، ممكن فهو الشرعية الأدلة تقديم وأما متناقض، 
هوليس بالعقل معلوم غير أو بالعقل معلوما الشيء كون لأن وذللثح الأول، 

نيدافإن الإضافية، النسبية الأمور من هو بل الأشياء، من لشيء لازمة صمة 
ماحال في ان الإنيعلم ونل بعقله، بكر يعلمه لا محا يعقله يعلم قد 

ونم،آضفي يجهله 

فيهاصهلرب مما جميعها وا^٤ العقل فتها قدتعارض إنه يمال الص اتل والم
إنت يقول العقلاء من كل بل كدا، العقل موجب أن على فيها يتففوا ولم ، العقلاء 

الآحرإنالحقلنفاهأوحالهأوممنه،ول
هدات فيقول الضرورية، العلوم من إنه يمولون فبما التنانع إر بينهم الأمر آل فد 

العقلية،بالضرورة معلوم غير إنه الأحر يقول ما العقلية بالضرورة نعلم نحن 
منمرئي رؤية امتناع العملية بالضرورة نعلم نحن ت العقلاء أكثر يقول • فمثلا 

ممكن...ذللق، إن العتادء من طاتفة ؤيفول ومقابلة، معاينة غير 

بنفسه،بينا واحوا شيئا العقول ت، وليمالشيع على العقل بتقديم قيل فلو 
ه،بنموالاضعلراب الاختلاف هدا فيها بل للناس، معلوم دليل عليه ولا 

الماصاتفاق ولا ومعرفته ثبوته إر مثيل لا شيء على الماص يحال أن لوجمت، 
،تختلفلا له لازمة صفة وهذه الصادق، قول ه نففي فهو الشيع وأما عليه، 

وقدممكن، إليه الماص ورد ممكن، بذللث، والعلم الماص، أحوال ؛اختلاف، 

الشم،لأبن \>ووطق: والصواعق (؛ ١٣٩- )ا/ارما والمقل، العقل تعارض درء )١( 
)م/'\،اا-آ«\/(.





اليشيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقفه 

======^^======كئا

فامحي٥عملياهم بان بعفهم اعترف وقد عملياتهم، في تناقضوا 

وقولاك، الجهات من جهة في ليس تعالى الله بان قولهم ذلك ومن 
عرهالأما تناقص ذلك ومن خارجه، ولا العالم داخل لا تعالى الله إن شرذمة 

بغيرالله كلام سمع .ؤ موسى بأن وقولهم العلو، نفي مع بالرؤية القائلين 
صوت.ولا حرف 

لصريحوالمتكلمين الرازي مخالفة بها يغلهر التي المائل من ذلك، وغير 
المعقول.

جهةومن بريمهم، العقول ضريح مخالفته بحجة الله تمآ ردوا جهة من فهم 
العقول.لبدهيات مخالفتها عاقل كل يعلم مائل قرروا أخرى 

تعارضإذا ت فيقال قالوه، ما بنفلير دليلهم يعارض أن I الخامس( )الوحه 
النقيضين،بين جمع المدلولين بين الجمع لأن القل؛ تقديم وجب والنقل العقل 

المعصحة على دل قد العقل لأن ممتع، العقل وتقديم للنقيضين، رفع ورفعهما 
دلالةأبطالنا قي. لكنا النقل أطلتا فلو ج^، الرسول به أخبر ما قبول ووجوب 

ليسما لأن للنقل؛ معارضا يكون أن يصلح لم العقل دلالة أبطلتا ؤإذا المقل، 
النقلعلى المقل تقديم قمار ، الأشياء من شيء لمعارضة يصلح لا بدليل 
يستلزمالنقل على تقديمه كان ؤإذا وطلول، لوازمه بانتفاء المقل في قدحا 

معارصته،في يقدح دلالته في والقدح دلالته، يمغ فيه والقاللأح فيه، القدح 
المقلدل لما المقل ومعارضة للمعارضة، مبطلا العارضة عند تقديمه كان 

ادها.فيوجب وذلك دلالته، تناقض على دليل حق أنه على 

(.٢١٩)أ/ا<ئ؛؛ لابزتمة، اسه: تلمس يان يطر: )١( 



الكبيرالتفسير قي الصفات أبات من الرازي موقف س

لخنا

^«ربه،مئالإنهأخرخلأفالخق،لكل
قدحاهذا فيكون نوله، يجب لا بأنه له وشهد نوله، يجب بأنه مع للشهد قد هو 
بحال.للع معارصا يكون أن يمح فلا وبالتالي مهللقا، وتزكيته شهادته في 

الرمول.بصدق شهد الذي العقل شهادة في القدح يوجب هدا إن •' نل فان 

قيلإنما وهدا التعارض، وحول افتراض على هو إنما سابقا ذكر إنما •' قيل 
القهلعيان.والعقل المع يتعارض أن بمكن لا ه 

أنبها يعلمن التي لعقلية 
المععارضر ما أبعلل ؤإذا ، يشملها المعقول جنس كان ؤإن صادق، الرسول 

معقولركل يبعلل ولم معقولا، يمي مما نوعا أبهلل فإنما 
جمعومن ومنكم، منا احتلم، العقول أن رأينا )فحين ت الدارمي الإمام يقول 

وأهداهاالوجو0 أرشد رأينا شيء كل في بين ح- على له نقم، ولم الأهواء، أهل 
أصحابه،عند العقول ؤإلى ه، الله رسول أمر إلى كلها المعقولان نرد أن 

أعلمفكانوا أظهرهم، بين ينزل كان الوحي لأن أظهرهم؛ بين المستفيض 
حالفهم،ما والمجهول هديهم، وافق ما عندنا فالعقول ومنكم... منا بتأؤيله 

الآثار\ى.هده إلا وهلريقتهم هديهم معرفة إلى سيل ولا 
فيالعلعن على دليل للعقل النقل مخالفة بأن القول أن السائس(: رالوحه 

اسلفي ساد على دليل للعقل 
مرادعلى اللففل دلالة أوتكون أومخهلثا، ذبا 

لأبنالشم،واكواءقاJرلأ: (؛ ١٧٣-درءتعارضالعقلوالقل، يفلر: )١( 
•ه١ الوزر، لأبن الخلق: >، الخق يإتثار (؛ ٨٥٠-  ٨٥٣)ّآ/

1_،.خمن صبم"م، للدارعي، اّمية! على الرد )٢( 



٨الضير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

العقلبمخالفة يتدل يقال؛ بأن وذلك ايمباطل، محرسالوئأنسا
والاثتباْمقدماها، لبْللأن باطالة؛ له المخالفة العقل دلالة أن عر مع لل

منأعظم إليها ال الفتطرق يكون أن يوجب ما والاصهلراب والاختلاف 
معية.الالأدلة مقدمات إلى تهلرقه 

واليومالإلهية الأمور تفاصيل في مستقلا دليلا يكون لا العقل فإن وأيضا 
السرعفإن ؤيوافقه، الشؤع يصدقه لم إن عليه يال.ل ما منه يقبل فلا الأخر، 

التهافتافكثيرة الرجال أراء وأما يكدب، ولا يخطئ لا الدي المعصوم فول 
العاليةالمطالب، يرذ0 في وعقلي برأيي أثق لا أنا ثخص قال فلو والتنافض، 

المعصومينالرمل بخبر بل المتناقضين، المختلفين هؤلاء يخبر ولا الإلهية، 
الحائقخبر I المعصوم ذللئ، قولهم يزك لم إن هؤلاء قول أقمل لا فأنا 

معارضةمن الألباب بأولي وأليق بالصواب أولى الكلام هدا كان المصدوق، 
الغالبفي هي التي والمعقولامت، الأراء من يعرض بما الرسول أخبار 

فالعلمؤإلأ الخصم، مع التنزل باب من يقال وهذا وضلالات، جهليات 
الله١لمع معفلم ملم فيه يثلاج لا مما الشرع عارض ما ببطلان 

•منها أمور عليه يلزم الشيع على العقل تقديم أن • السابع( رالوجه 
الكفرإلى أياه طردْ فمن وأممانه، الله، آيات في والإلحاد الزندقة — ١ 

ماوظهر المريح، المعقول وفارق تناقص يطرده لم ومن والإلحاد، والنفاق 
ادرآ،.والفالتناقض من فوله في 

(.١٨٩-  ١٨٦,,،  ١٧٥-  ١٧٤)١; و\ص س در، يطر: )١( 
،واكوانياب:لأينام،٣٩/٦'٢(؛)٢٢/٥سلواص)

x\ror/i)



اوكبهرالتمسير في الصمات آيات من الرازي موقف ٨
كئا

التاؤيل،هو هؤلاء إليه انتهى ما غاية لأنها والسنة الكتاب في القدح — ٢ 
أوالممويصل١،.

وملائكتهتعالى الله عن الرسول.ت به أحبر فيما يكون ألا لوازمه ومن — ٣ 
بشقي،ولا بمرض فد إنه بل هدى، ولا علم لا ت الأحر واليوم له ورموكتبه 

•^٥٤١٢٢ولا د ويفينفع، ولا ؤيضر يهدى، ولا ويضل 
وهوىرأى تقديم لأنه وحرابه العالم اد فالنقل على العقل تقديم من يلزم ~ ٤ 

ءاء،دحمص•
ضكما جميعا وامع الخل طادن 

إيضاحه.

وأنالنص، على الرأي تقديم من الانحراف مبدأ أن لنا يتبين وبهذا 
الواحدالشخص عقل بل صابهل، لها ليس الناس يدعيها التي المعقولان 

ليسما فيقلن صوابه، عن يحرفه ما والأهواء والشبهات الشكوك من يعتريه 
مجهولا.المحمول ؤيفلن ، معقولا بمعقول 

،١وأويام؛ حيال فهو الخليات من ^٤ ٠٠٧١عارض ما فكل 
فىوهدا يالسع، يزمن لا أن أحد كل لأمكن القل على الخل تقديم ولوساغ 

(.٢٠٨—  ٢٠١)ا/ واكل، اسل درءمارض سظرت )١( 
لأبنالمرطة؛ والمواعق و)1/هم(؛ (؛ ٣٢٢)ه/واكل، العقل تعارض درء ينظر؛ )٢( 

(.١٣٥٣القيم،)أ/
(.٦٨/١رالقيم، لأن انم'لمن: رب عن نمن )٣(
والصواعق(؛ ٣٧و)ي/ و)ه/ي(؛ (؛ ١٨٣)ا/أه، واكل، المل تعارض درء ينفلر: )٤( 

(.١٠٥٢- القيم،لأبن 



٨الهكسر التفسير هي الصفات آيات س الرازي موقف 

يكرهونبعقولهم ^ JLUالمعارصين تجد ولهذا والكفار، الشياطين فعل الحقيقة 
حبردفع من كان ولهذا ؤيردونها، وأهواءهم آراءهم تخاف اش الموصى نالك 
كافراملحدا برأيه نسخه أو الله 

الشياطينمن ملفهم عن الكلام أهل ورثة منهج المقل على العقل فتقديم 
الثميع؛عقولهم،يعارصوا لم رسول. فصحابة ؤإلأ والمشركين، والفلاسفة 

إذابل ، المعارض عند المص على المقل بتقديم يقول من فيهم يكن ولم 
ظنوهما عنهم يزول حتى والوا أفهامهم اتهموا تعارض عندهم حصل 

ربهم.ضع من علموه لما أو لمقولهم، معارضا 

أنعلينا )ؤإنما ت المعاني ابن قال كما لم، مكل على الواجب هو وهذا 
واستسلاما(قبلناه نعقله لم وما وتمديقا، إيمانا عقلنا٠ ما نقبل 

صدقالله عن هؤ الرسول به أحبر ما جمح أن يعتقد أن المؤمن على جب والوا 

الرّلأ:وانمواعق (، ٣٧٣)ل/ ٢(،  ١٨- ٢ )؛،/A• والقل، العقل تعارض درء طر: )١( 
(.١٠٥٢الشم، لأبن 

)ْ/خأ~اّ'ا(؛الفتاوى، مجمؤع )ه/هآآ'آ(؛ والنقل، القل درءتعارض ينفلر: ر٢ا 
(.١٠٦٠- '^ Or/T)الشم، لأبن الرسالة: واكراض 

الممر،الإعامالخلأمت، ان، •شيخر<أبوالفلفرممور؛نىساو، ا؛نالمعانيهو: )٣( 
الخالفض،عالي الرد في بالأثر والأنممار الضر، مها عديدة، كتبا صش الفقيه، 

مثة.وأربع ونمانين تع منة توفي اسر، وكتاب، الستة، لأهل والمنهاج 
ممذهي،وّيرأءلأمالملأء: (، ٣٤٠-rr^/X)لاداوودي، طقاتالفّرين: طر: 

-(.٦٢)، ١١٩

للتوطي،المطق: وصون (؛ ٣٤٨)ا/للاصفهاني، الحجة: بيان في الحجة : ينفلر )٤( 



لتتا
الكيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

سمعي،ولا عقلي لا قطعي لدليل مناقض شيء ذلك في يكون أن يجوز لا وحق، 
ؤإمافاسدة، وشبه داحضة، حجج هو فإنما ذلك من عارصه أنه ظن ما كل وأن 
مخالفا.ولا معارصا يكون ألا 

الخلقعلى يجب أنه الإسلام دين من يالاصطرار المعلوم من كان ولهدا 
به،أحبر ما كل في يتمييقه عاما، حازما مهللقا إيمانا بالرسول الإيمان 
باطل•فهو ذلك عارض ما كل وأن وأمر، أوجب ما كل في وطاعته 

،بشرط- معلقا به أنمر فيما الرسول تمديق يكون أن يمكن لا أنه يتبين ويهدا 
ماح.انتفاء على موقوفا ولا 

أنينهانيأبي،أوإلأ أوشيخي، أناأومنبهإنأذنليأبي، فلوقالالرجلت 
أوصدقه، لي ظهر بما أزمن قال: من وكيلك t لاتفاق يا مزمنا يكن لم شيخي، أو 

أحبرفيما صادق الرسول بأن تصديقي مع عقلي، حالف وأردما بعقلي، أدركته يما 
وهوداحلفيمنةcلمالحدافياضع، فاسدالعقل، الماتلمتاصا، ؛ه،كانهدا

تئ1علث آممه أس رند أؤف ثآ نز مون ثئ قن إن هاؤ؛ ^١؛< .ع؛دهلم ؤء؛ I فيه 
همتمأإلإشتا رسلهم -بمآءئهم ءؤءلما ت تعالى وقوله ؛ [ ١١٢٤]الأنمام: رساف/ه بممل 

[.*١٨]غام: .ه ئ1ثيزءلأ هء كامأ ما يهم وءارث^ آلمنيِ تى عندهم متا 
ءؤ>=كثلكتعالى؛ قوله من نميب فله برأيه الرمل به جاءت ما عارض ومن 

ؤآ_ءقيمح ت تعالى وقوله [؛ ١٢٤]غافر■' ماداب٤ي هو،نيفث س أذره شبمل 
عكاثن ظح َممتإك ءامنؤأ ألزن نعني عندأش مم1 حتكر أتنهم ممقن ضر أش ءائت 

ه'ا[(أ]ضام: .ه إثار ئءو هلب حقل 

سير.يتصرف (؛ ١٩٠-  ١٨٨)\ا لأ؛ناكم، : والقل العقل درءنعارض 



اوكسرالتفسير في الصمات آيات ْن الرازي موقف 

تياملبمانملأئلاسض1هس،
العقلي.الممحارض عدم فيد القض تفيد وهي اليقين، تفيد لا ض 

لداتهاالشن تفيد لا وأنها القلية، الدلالة بخلية القول من الرازي ذمْ وما 
اللهمراد من التحقق يمكن لا ما رسوله. على أنزل ند تعالى الله أن يتضمن 

الصحابةوأن معانيها، لهم يبين لم ألفاءلا الأمة بلغ ند ه الرسول وأن به، 
إلينانقلوا ؤإنما والمسنة، الكتاب، بنصوص المراد يعلمون يكونوا لم ,ه 

فيؤيكفي بالضرورة، بعللأنه يعلم مما هذا وكل متباينة، لمعان محتملة ألفاءلا 
للضرورJات٠.جاحد إلا فيه يجادل ولا حقيقته، على تصور0 مجرد رده 

وصفولهدا الدلالة، ظني يكون أن يمكن ولا مض، كتاب الكريم فالقرآن 
ءايتتيلك ^١)-^ •' تعالى قال كما مبين، بأنه ور المن كثير فواتح في القرآن الله 

وةال٢[؛ - ١ ]يوش: ثقفيى٤٠ قدم عريا فنرايأ أننكن إدآ ٠ الين الكتب 
;تعالى وقال ١[؛ لالحأم: ؛وه بن ومزءاتي ألخؤثب ءايث ينك والر ت تعالى 
لؤاؤح،ر I تعالى ونال ١[؛ ]النمل: ه مم و»ءكتاا_، ألئنءاير ءاينت تبمى ؤهلس 

الأيامن،.من ذللثح ونحو ٢[ - ١ ]الدخان؛ ٠^ ١^؛'؛، كألكثب 
ءائنتإنك أزكآ ءؤولمذ ت تعالى قال بينامتح بأنها القرآن آيات الله وصفط كما 
ءابم،هر : تعالى وقال ؛ [ ٩٩]القرة: .ه ١لثسمJ يهآ؛١^٠ يكمن وما ثبمب 
[،٤٩:]انمكيوت الْلندمبىه إلا محكتثد رما ألملم أؤلأ آقيى ئدمي_ ف، .شن، 
آست،إثآ؛ثا بر-مل لا آل!زى ئال، بشن »اياقا ءثهنِ يتق >ؤوإدا I تعالى وقال 

ماإلأ أثؤع إوأ ثنيي ت-لماإوا ين ابثدلم و لإ بلكث\ ما ش دنه أر ندآ عم دف-رءايا 
فيوالأياُن، [ ١٥]يونس: عمليوه ض كاُثإ ري، ءمنت، إن ^١^، إو إلى ؛وئ 
كثيرة.المعتى هن.ا 
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قالكما ينه أن بد لا الرسول. فإن يان إلى يحتاج ما القرآن في كان ؤإذا 
[٤٤إةئؤثو)كه ولتلهم إتيم نرل للنا؛يىما ^؛؛1، ألديكر إقك ت تعالى 

كثيرة.المعنى هذا فى والايات 

معانيه،ببيان وإنما أنزل، كما تبليغه بمجرد ليس للقرآن الرسول. وبنان 
أنادعى فمن .، بينه قد إلا بيان إلى يحتاج ما القرآن فى يكون لا بحيث 
هرسوله وعن مبين، أنه كتابه عن يه أحبر ما عارض فقد الدلالة ظني القرآن 

صلواتالرمل ؤإرسال القرآن إنزال من الحكمة وعارض للقرآن، مبين أنه 
هدازعم ومن الدلالة، فلني ذلك من يلغنا ما كل كان إذا عليهم وسلامه الله 

يهجا.والهداية والسنة للكتاب الفهم باب، ه نفعلى مد فقد الزعم 

والمنة،الكتاب موص المراد يفهمون ^م 
عنديكون ما هم أحال. يفوت قد كان ؤإن ، ثيء ذلك، من حميحهم على تمتإ ولم 

غٍرإم

والطل.العقل ين العلاقة في الرازي نول بطلان لنا تبين الوجوه وبهذه 

ئ.7لآس مم7؛آ 
im m< im

.١٩٩-د/ءداللهامنى، الإملاء; ش المرنة يطر: 
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ت؛ثح

ا؛ذولالمطلب 

اللغةفي والمسابه المحكم معنى 
العلماءواممللاح والقرآن 

Iاللغة في والمتثابه المحكم أولات 

معنيان:وله ماحوذمزنخم، التحكم: اللغة: في المحكم 
الإتقان.الئاش: المع. اص: 
الأحر.منهما كل ؤيعفل. متداحادن وهما 

تمنعهالأنها الدابة، حكمة اللجام سميت ومنه لإصلاح، منعا مغ أي: فحكم 
ؤيقال:الظلم، من الذلالم لمنعه حاكما الحاكم وسمي رأسها، ركوب عن 

محولومنه علىيا.يه، وأحيت منعته إذا وأحكمته وحكمته الرحل حكمت 

•جرير 

أعضارأ،أن علئض أخاذ إني صام أحكمرا حسمه أنغي 
القه.من امنعوهم أي• 

هواها.عن النفس لمحها حكمة سميت والحهك^ة: 

الفرزدقيعد وعثة عثر سة توفي نعانه' شاعر حرية، أبو المرى، التميمي عهلية ين جرير ( ١ر 
لأينث~ة،؛ والشعراء والثعر )ا/ههأأ(؛ لأينرّلأم، الشعراء; طقات يطر: بنهر. 

(.٢٢٧)، ٠٩١-  ٠٩٠)أ/ للاومي، البلاء: أعلام وسر صاا/'ا؛ 
)ا/ا-أ؛(.الِت،فىديوانجرير،)٢( 





ءاJكJير التفسير في الصفات ايات س الرازي موقف 

====^========^=كئا

\ذظ\بفي اللفظ اللقط يشبه أن التشابه )وأصل :  ٢١١٥^شة ابن يقول 
٠٤مثثنهايم، ؤوأتوأ ■' الجنة ثمر وصف في ه الله فال مختلخان، والمعنيان 
قوبهأهء1ؤثثنتهغ وفال! الطعوم، مختلف المناظر متفق ت أي [، ٢٠

والقوة.الكفر في بعضا بعضها يثبه ت أي ١[؛  ١٨]١^٥: 

الشبهجهة من فيه الحيرة تقع لم ؤإن متشابه، ودق غمخى ما لكل يقال تم 
. /)٢(

.بعيرْا 

Iالقرآن ني ه لمتشا وا المحكم I واسا 
وصفكما ، متشابه بانه كله ووصفه ، محكم بانه كله القرآن هؤ؛ الله وصف 

متشابه.وبعضه محكم بأنه بعضه 
ألكئفءايث وقالت ١[؛ ]هود: محت وكئب ءالتعالى; 

والخلل،الدخل، من اللهآياته )أحكم أي؛ محكما كونه ومعنى ١[، ]بونس; 
ؤإتقانه،إصلاحه الشيء إحكام أن ذللث، والنهي، بالأمر فملها ثم والباطل، 
أنذونخ يقدر باطل أو فيها يكون خلل من إحكامها القرآن آيات ؤإحكام 

.٢٣١قبله(من فيها يطعن 

أحزاءواستواء الفصاحة، ساإائ< في وانتذلامه البلاغة، في )اطراد0 في محكم 

مصتفاتله ا رمة عثرة ثلأث عام ولد نتيية، بن لم مبن الله عبد محمد هوأبر قتيية اين ( ١ ) 
الحدث،وغريب القرأن وغريب الحديث، مختلف وتأؤيل القرآن، مشكل تأؤيل متها عدة 

انماد،لابن الدم،: وثيران سم\م\ذبلأى يفلر: 
(.١٧٠)آ/ا<ا-ا-

.١ ٠ ٢ - ١ ٠ ص١ القرآن، مشاكل تأويل )٢( 
(.٣١)آآ/• حرير، لأبن المان: جامع )٣( 
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واختصار1ونقصانوخلبه، داءالمضسغرطوضنىى، 

الكير(لا'/انمي عر انمال ائويل القول 
المرادةالمعاني وأن متقنة، ومعانيه ألفاظه أن ت أي محكم، كله 3\ذقر\0 

وجهبأي القص إليه يتْلرق ولا اختلاف، ولا فيها خلل لا بينة ظاهرة بألفاظه 
منال-اطل يأتيه لا الذي تعار الله فهوكلام ذلك، ر شالث، ولا ، الوجوم من 
الكريم•القرآن ر العام الإحكام معنى هو وهذا خلفه، من ولا يديه بين 

نثشهاكسا لثدث أحن رل متثابه ياته القرآن وصم، ر تعار وفال 
لهآس در إل، وقنربثم محق ثم رمم عنثوى أؤ/؛ ناوي ينه ئشز عأ 

•؛! ٢٣]١^^ هاد.ه ين لم محا ألله بمين، دٌر، بقآء من يهء ميتم، أثه هدتم، 
ربعضا بعضها تثبه العزيز الكتاب، آيات، أن أي؛ ؛ متشابهاكونه ومعنى 
والفصاحةوالصحة، والكمال، والبلاغة، والحسن الإتقان، ر أي الإحكام 
بعضايعضها ؤيصدق 

يحضهيصدق ؛حسن، وتناسبه، الكلام تماثل هو هنا )فالتشابه I تيمية ابن يقول، 
أوبنفليرْبه بأمر بل آخر، موضع في بنقيضه يأمر لم يأمر أمر فإذا بعضا، 

لأنعري،تانو0اكأول: )١( 
للزركشي،واJرUنفىءاJرمامان: ، ١٠٣-صمآ.ا لأين-سة، \ب: يطر: )٢( 

/T(؛ ٦٨) بنلمرعي وأ٠اويلالثقاتث )أ/أأ(؛ للميوطي، اكران؛ علوم ر والإتقان
(,٣١٧)آ/لالث.وكاتي، القدير: وفتح ؛ ٤٩—  ٤٨^^الكرمي، يوشح 

والإتقانفىuوماكآMATfv ^:j)كثير، لأبن العظيم: القرآن نمر يطر: )٣( 
وفتحص؟؛؛ الكرمي، بوش بن لمرعي الثقات: وافاؤيل (؛ T/T)ليسوطي، 

لالثوكانى،)ا/يام(.القدير: 
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عنأو عنه ينهى بل آحر، موصع في به يأْر لم شيء عن نهى ^١ ته، أو؛ملزوما 
لمشيء يثبون أحبر إذا وكذلك نح، هناك يكن لم ؤإذا ملزوماته، عن أو نظيره 
ذلك...بنقيض يخبر 

الألفامحل.اختلفت ؤإن المعاني في يكون التشابه وهذا 

الكادمفان له، مصدق هو بل العام، الإحكام يناش لا العام التشابه فهذا 
بعضا(بعمه يناقض لا بعضا، بعمه يصدق المتقن المحكم 

عثكأزو اؤ،؟ وص ت متشابها وبعضه محكما يعضه القرآن كون فى تعالى وقال 
٧[.ت عمران ]أل متثن..هتته وآز أئؤكب آم هى محتمنت ءايثت منه ألكثثب 

محكمات،بانها الأيات بعض تعالى الله وصف الكريمة الأية هذْ ففي 
العامالوصف في تدخل كلها الايات هذه أن مع متشابهات، بانها وبعضها 

تختصالايات هذ0 أن ذلك من فعلم يحمه الذي والتشابه ؛الإحكام كله للقرآن 
العام.والتشابه الإحكام غير آخر وتشابه باحكام 

أيشاهي مثسهنإو وولر فيها قيل الض الايات أن )فحلم ت تيمية ابن يقول 
يكنلم ائه ؛تاختصنا لكن وبصائر وهدى بيان وهي مبينات، محكمات 

الإحكامغير آحر بإحكام المحكمات محتمت، ا وكذلك المحكمات، في 
الثرك(لأ،.

زائدينخاصين ونشابه إحكام إلى تثير عمران آل آية أن لما يتضح ^ا ومن 
الكريم.القرآن يعمان اللذين والمشابه الإحكام على 

(؛٣٦٤-٣٦٣/١٥ح;يانساسة،)

(.٢٧١)؟/ uزرئانى، القرآن: علوم في  jU_Jlوماهل 
(.٣٦٤- T-\r)0\ايان-دساسة، )٢( 
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لأمرآخرلمثابهته ان الإنعلى يشتبه الأمر أن به المقصود الخاص والتنابه 
لا؟أم ه هونفهل فيه فيتحير الوجوه بعض من 

غيرْوبين بينه نفصل الأمر هد في الحق سين الذي هو الخاص والإحكام 
فالأحكامعليه، مشتبها كان أن بعد بينا واضحا يصبح بل به يختالعل فلا 

الإحكامبل العام التشابه مع نافى لا الذي العام كالإحكام لمس إذأ الخاص 
الخاصن.التشابه نحد هو الخاصى 

فالتشابهالخاص، التشابه ضد فانه الخاص الإحكام )أما تيمية ابن يقول 
؛حيث،آخر وجه من له مخالفته مع وجه من لغيره الشيء مشابهة هو ■' الخاص 

هووالإحكام كدللثه، وليس أوهومنله، هو أنه الناس بعض على يشتبه 
لقدريكون إنما التشابه وهذا بالأخر أحدهما يشتبه لا ؛حسثا بينهما النمل 
بينهما•الفاصل وجود مع النيتين بين مشترك 

يهتديمن ومنهم عليه، مشتبها فيكون بينهما للقمل يهتدي لا من الناص من ثم 
بحيشحالإضافئة، النسثية الأمور من يكون محي يتمير لا الذي فالتثابه ، ذلك، إلى 

يزيلما اللم أهل منه يعرف هدا ومثل بعض، دون الناس بعض على يشب لا 
الأشتثاه(لا/هذا عنهم 

تعيينفى ، الخلانوقع الذي هو الخاص والتشابه الخاص الإحكام وهذا 
فىوداخلا بعض، من قريبا بعضها كان ؤإن كثيرة، أنوال على به المراد 
أنأي: التضاد، اختلاف لا التنؤع اختالف إلى برجع وعامتها بعض، 
القولينبين وليس ثان، نوعا الأخر ؤيذكر المتشابه، ص نوعا يذكر محي بعضهم 

١.صء٠ التدمرية، )١( 
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الأمرص فى تفاد 

المحكممن الراد تحديد في الله رحمهم لف العلماء بين الأحتالآف وهدا 
الدينأصول مع تتصادم بآراء فيه يأتون يجعلهم لم عمران آل آية في والمشابه 

بينها.التوفتق يمكن متقاربة آراوهم كانت بل والفيدة 
فيوالجدال للتانع موضوعا الأية هذه من يتخازوا لم الله رحمهم أنهم كما 
أتىمن بخلاف النبوة، مشكاة من عهدهم وقرب إيمانهم لقوة إلا ذاك ومجا الدين، 
لأراتهمومنهللقا أماما الكريمة لأية ا هد0 من اتخذوا الدين الخلف من يعدهم 

لتويدباطلة بتميرامت فيها ايه والتالحكم روا فحسثا الدين في وبدعهم 
مذهبهاتوافق التي الأيات أن تدعي فرثة كل فأصمحن، وآراءهم مذاهبهم 
وصرلهاتأويلها، يجب متشابهة مذهبها تخالف التي والأراء مبينة، محكمة 

والباطل.الضلال من إليه ذهبت ما هو الذي الحكم إلى وردها ظاهرها عن 

الفرقومذاهب عناني مع لتتوافق الكريمة لالآيات الباطل التاؤيل نشأ هنا ومن 
احتراموعدم الكريمة، الأيات قدمّية على الجرأة ظهررث، هنا ومن الضالة، 

الإسلام.وعقيدة تتفق لا باطلة معان إلى بتأويلها وذلك صرلها 

عليهقام الذي الأساس هو والمشابه الحكم فهم في الاختلاف كان ول 
لف،العلماء آراء معرفة منا يتطاله، البحث، فان الختلفة، الفرق عنلّ التأؤيل 
لتايتبين الكريمة، الأية هذه في والتشابه الحكم في عليهم الله رصوان 
موقف،على ذللث، حلال من الحكم يتسنى حتى وذللئ، الأراء، هذه من الراجح 
الملقح.لذم، مخالفته أو موافقته ومدى والمشابه الحكم من الرازي 

لغصن،١ ليمان ّ/ د• نة والالكتاب بنصوصرر الامتدلأل، من المتكلمين ْوقغإ ينظرت 
(.٣٧١)ا/
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يمكنوالتي والمتثابه، المحكم في السالف عالماء آراء لأهم بيان يلي وفيما 
•هي أقوال أربعة إلى عامتها إرجاع 

القول

ماوالمشابه بيان، إلى يحج ولم معناه، وفلهر بنمه استقل ما المحكم أن 
منيحتمل لم ما بأنه المحكم عرف من قول هدا في ؤيدحل بيان، إلى احتاج 

يدخلكما أوجها، التاؤيل من احتمل ما والمشابه واحد، وجه غير التاؤيل 
سواءظن، ولا بٌلم معناْ يظهر لا الذي بالمجمل المشابه ر فمن فول فيه 

لقرابته.أو معناه، في الاشتراك بس-إ كان 
يعارض،لم الذي والظاهر الجلي النص وغالبه المشابه، عدا ما والمحكم 

العامعارصهما ؤإن والمميل.، والخاص يعارض، لم الل،ي الصحح والمفهوم 
؛وال٠طالقل 

الإمامكلام ظاهر وهو وايناسحاق، ومجاهد، الزير، ين جعفر بن محمد تول هو وهذا 
يفلر:وغيرهم. واينءطيث، والجوس، والنحاس، واينالأسارتم،، والثاض، أحمد، 

(؛٦٨٠-٦٨٤)A بمر، أبي والدة: )ْ/بآا(؛ حرير، لأبن حا،عاو1ن: 
والمستمض:)ل/أآاإ(؛ للجوس، والبرهان: (؛ ٤١٢)ا/للزمخشري، والكشاف: 

لأبنواJحررالوجمز: )ا/؟يآ(؛ لبوي، التنزيل: وسالم )ا/آ«ا(؛ لاغزالي، 
الأصولوثرح (؛ ٣٥٠)ا/ لابزالجوزى، المجر: وزاد (؛ —^١١١ )م/٦ عطية، 

(؛١٦٥/١)للآمل.ى، والإحآكام: ؛ ٦٠١— ص٠٠٦لجبار، ١Jءباللقاصي الخمسة: 
للزركثيالقرآن؛ علوم والر٠انفى (؛ ١١~ )؛/.ا للقرطي، القرآن: أحكام ح وجا 

•الفتاوى ومجمؤع ءر،أا"؛ ندامة، لابن المناخير؛ وحنة الناظر وروضة )T/٠^١(؛ 
وأناؤيل(؛ ٧٨لابنكير،)العظيم؛ القرآن وتمر (؛ ٤٢٣- ٨٦! ١٧لابزتيب،)

للمّيوطي،القرآن؛ علوم في والإتقان ؛ ٤ صسه الكرمي، يومحف بن لوعي ؛ الثمامت، 
(.٣١٤)١; للشوكاتي،ونحالقدير؛ )أ/أ(ب 



٨الكبير التفسير في الصفات أيان ين الرازي موقف 

الثاني:القول 

المتشابهاتأو الناسخات وهن الايات، من به المعمول هو المحكم أن 
المنسوخانبهن، العمل المتروك والمتثاه٠نالآياتث للأحكام، 
الثالث:القول 

لمما والمتثايه وتمره، معناه وفهموا اؤيله، العلهاء عرف ما المحكم: أن 
عننحوالخبر وذللئ، خلقه، ومن بعلمه الله استأثر مما سبيل علمه إلى لأحد يكن 

وماالساعة، وقيام مغربها، من الشمس طلؤع ووقت عنى.، حروج وقت 
المقهلعةالحروف هو المتشابه أن من بعضهم ذكره ما يذللئ، ؤيلحق ذلك، أشبه 
اوهوءؤاث«س ١[؛ ]المقرة: ااؤألآ(ه نحوت القرآن، سور بعض أوائل ض التي 

ا[لآل]الحجر: ١[؛ ]١^١؛،: 

والضحاك.والريع والدي وتادة ه، عود موابن ه، عباس ابن تول وهذا )١( 
-٦٨٦/٢)يعر، للقاضيأبي والعدة: (؛ ١٩٦)0إ حرير، لأبن ; jUاجامع بفلر: 
الجرذي،لأبن المسير؛ وزاد (؛ ١٦—  ١٥)"ا/ عطة، لأبن الوجيز: والمحرر (؛ ٦٨٧
</\(ro  -؛ ١٠٥١) للجوبمي،والرهان: ا؛ ٦٧)\/^للمغوى، اكزبل: ومعالم

لأبنالخاوي: ومجموع (؛ ١٠)أ/للقرطي، الآن: لأحكام والجامع )ا/'اأأ(؛ 
والر،دانفيءضم(؛ U/Y)كثير، لأبن و-ضالقآنالفلم: (؛ l\A/\U)تيب، 
ونح•*](؛ Y/T)للميوطي، فىءاJومالقرآن: والإتقان (؛ Y<\/Y)للزركثي، \م\0: 
'Y(.١٤/١)للثوكانى،القلير:

 )Y( بن جابر تول هذاdUlJ،_t ،> مال،الذي وهر اكوري، ومنيان النعي، كلام منفى وهو
جامعتنظر؛ المتشابه• في قيل ما أحن أنه وذكر القرطبي ورجحه جرير، ابن إليه 

المروزاد )*]/؟ا(؛ لأبنءطة، والمحررالوجيز: )0/ا،ا<ا(؛ جرير، لأبن اليان: 
=)ا/ا،بأ( للغوي، اكزيل: ومعالم (:< )\/\orلابزالجوزي، الضر: علم ني 



اككبيرالتمسير في الصفات آبات من الرازي موقف ٨

الرابع:القول 

ففمالهورطهم، الأمم ونصوص القرآن، آي من نه الله أحكم ما المحكم أن 
منله الألفافل اشتبهت ما والمشابه والوعيد، والوعد الفرائفى، وكذلك، وبينه، 

وقصةالعاني، واختلاف الألفافل باتفاق بقمة الور قي التكرير عند قممهم 
ءؤظنأأ>فنوح: ثمة في تعالى كقوله المعان، واتفاق الألفافل باختلاف 

،iiiJ^؛،موسى في ونوله •٤[، ]مود: فهاه ؤ^زل [، ١٢٧\\دذسمئ: يياه 
حثنهم( ^^١ : موسى عما في وقوله [؛ ١٢ت تالن»ِل ؛،-١^^ ؤرأ0حل، [ ١٢٢]القمص: 

١[ ٠٧س1ذ،بي(ه]الأماف: هم، ^؛١ وقوله: [؛ ٢٠ثشه]طبم: 

تخرجلا ذلالن، في لأقوال ا وعامة والختشابه، الحكم في الأقوال أبرز هي، هذه 
منها؟.الراجح القول، فما غالبا، الأربعة الأقوالط هد0 عن 

الثاني،القول( يمثله وهذا والخوخ، بالناسخ والمتنابه فسرالحكم من فأما 
فيبها العمول( الأيايتج جمع مية ن في الملف اصعللاح على حار فكلامه 

المنسوخانوهن، بها، العمول، غير ؤيقابلها الحكمايت،، 

لأحكاموالجامع صرأْ؛ حزم، لأبن الكافة; والنذة )ا/"اآ؛(؛ للجوسي، البرهان؛ و —
ؤإيثار)لأ\ا\\أه لأبز،تمة، و.جموعاكاوتم،: (؛ ١٠- )iM للقرطي، القرآن: 
)أ/أ(.لازرم، والإ-فالز،ءالومالقرآ0: ؛ ١٠١^،الوزض، لأبر،الحث،: 

(؛١٩٧)ه/حرير، لأبن، حامعاJيان: سفلر: أطم. بن نيد بن الرحمن، ب نول هذا ، ١١
(.■'SWIX)لابزطة، الوجيز: والمحرر (؛ ٦٧٦)آ/للخاصيأبىب،ش، واس: 

تيمية،لأبن الفتاوؤ،: ومجمؤع (؛ ١٢٥١-TO)\/'لابزالجوزى،، المسير: وزاري 
الثقات:وأناريل (؛ ٦٩)؟/لأ}وي القرآن: فرم في واJرئن (؛ ٤٢٢/١٧)

•٤ صاّ الكرك، يوسف ين لمرك 
للثاًلص،والموافقات: (؛ ٢٧٣-٢٧٢/١٣)لابزنمية، .ج٠وعاكاوتم،: بمفلر: )٢( 

(.٨٥)م 



الضيرالتفسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

فقط،يالمنوحات خاصة لت المشابهات لأن قاصر، القول هذا ولكن 
ذلك.من أثمل بل فقهل، بهن المعمول هن المحكمات ولا 

فيورد كما ألفافله واختلفت، المعاني، فيه انتبهت، بما المشابه ر فمن وأما 
الاشتقاقفيه يفلهر القول فهذا الرابع، القول يمئله ما وهذا القرآن، فصص بعض 

تشابهفيها القرآن فصص يحض ألفافل فكون الشرعي، المعنى من أكثر اللغوي 
يتبعونالزخ أهل أن أّتحرنا تعالى والله ، بهار يتعلقون الرخ أهل يجعل لا 

تأؤيله.وابتغاء الفتنة ابتغاء المتشابه 

كوقت،الله إلا يعلمه لا ما والمشابه معنا0، فهم ما المحكم بأن القول وأما 
الثالث،.القول يمثله ما وهذا المقهلعة، وكالحروف، الماعة، قيام 

وحقائقهاوفتها أن ثلث، لا ت فيقال الساعة، فيام وقت، من يه مثل ما أما فيقال! 
تدلآية القرآن في يذكر ولم خهلا؛ا، به الله ينزل لم هذا ولكن الله، إلا يعلمها لا 

عليها،ءباد0 يطلع لم بأشياء استأثر الله أن نعلم وتحن الساعة، قيام وقت، على 
ليسبه مثل فما ، ، ٢١٠١متشا؛ومنه محكم منه أن وأخبر أنزله، كلام في النزاع ؤإنما 

الأية.محتى في داخلا 
حبثإمن نزاع فيه فهذا المشابهة الأيات من المقهلعة الحروف، جعل وأما 

أسماءهي ؤإنما تاما، كلاما ت، ليالمقهلعة الحروف فإن لا؟ أم آيات كونها 

تنمية،لأبن الفتاوتم،ت مجمهمع ؤينفلر: (؛ ١٦)T/ طة، لأبن الوجيز; المحرر : بمفلر ر١( 
(xrAA/\U

تاوسساس-ة،وبيان (؛ ٣٩٨)'\ا/تماا<مأ- لأبن-س-ة، اشاوى: مجموع يطر: )٢( 
(C^/\oTX؟



اوكسرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف —

لأنا

هذايضعف مما وذك ، ٢ معانيها على تكلم قد العلماء بعض إن ثم موقوفة، 
القول.

لمما والمتثابه بيان، إلى يحج ولم بنمه امتقل ما المحكم بان القول وأما 
الأقوالأولى فهذا الأول، القول يمثل وهذا بيان، إلى واحتاج معناه يفلهر 

الجهميةعلى الرد كتابه فى أحمد الإمام صنح يدل وعليه بالصواب، الأربعة 
عنوقوله تأؤيله، غير على وتأولته القران، متثابه من فيه شكت، فيما والزنادقة 
معناهاعلى فيه تكلم نم المتثايه، من آيايتإ ثلأث تأولت أنها الجهمية 

القرآن.متشابه من الزنادقة فيه صلت، ما بيان باب • فقال هذا كتابه فى وبوب 

ومجنوجهها، وبين التعارض، فناهرها من يفهم قد التي الأياتح بعض ذكر ثم 
وقوله١[؛ • ١ يما»لأه )و مممذ يتهثَ أدسابإ ؛^٠٠؟ تعالى؛ قوله ذللث، 

[.٠٠]الصافات: .٤٠ د1اءلوث بعض عق بنصيم نأمل ؤ ت الأحرى الأية ؛ي 
I)فقالوا ت بينهما التعارض ادعوا الذين الزنادقة على رده فى أحمد الإمام يقول 

هق؛قوله قاما ذللثح، أجل من القرآن فى فشكوا المحكم؟ من هذا يكون كيف 
منقاموا إذا الثانية، النفخة عند فهذا j؛s تجمذ ينهر أنابح 

٠الزنادقة(ر فيه ثكتؤ ما نفير فهذا يتساءلون، لا القبور 

منآية )وتلوا ت فقال بالمتشابه احتجوا الرؤية أنكروا لما الجهمية أن وذكر 

ويانظJساسة،(؛ ٤٢١- و'آأ لأبنتمن، ْجمعاكاوى: يطر: )١( 
(.٢١٤- )ا/"\اآ الشم، لاين الرطة: والصواعق (؛ ٢٤٩-  ٦٤٨٨)

لاينومج٠وعاكاوى؛ عقائداللفح؛ صمن ، ص٥٥الجهمي٠واترنادنة، الردعلى يطر؛ )٢( 
(.٣٩١- j tUWo/W(TM/\V)تمة، 

لقط.العماك صمن ، ٥ صء والزنادنة، الجهمية عر الرد )٣( 



٨الكبير التمسر في الصمات آيات من الرازي موقف 

ألأبمثرهدخ رم آلأبمنر ^لأ ثناؤه; جل الله قول من المتشايه 
'ا->[(را،.]الأنمام:

الدنياقي الرؤية هو إنما المنفي أن وذكر ، ظه معناها بين وقد 

الناس،بعفس على معناها يخفى ئد ما الأيات من أن يرى أنه على يدل وهدا 
الصوصمن بها الراد مماها فهم _سكن وزكن نيغ، قلوبهم في من بها ؤيتعلق 

الأحرى.

منبهات،آيات في ه عباس لابن ، الأزرق^ بن نافع -والأت ذللن، ومن 
تفسيرهافى الصواب له وبين عباس، ابن عليها فاجابه 

إنبل الناس، كل على تتشابه بعينها آيات نمة ليس أن ه تيمية ابن ؤيرى 
كمابعض، دون الاس بعض عند التشابه يكون فقد إضافي، بي نأمر التشابه 

لف.العتاتي صمن ءسْه، والزنادئن، الجهمية على الرد )١( 

هوالإدراكإنما المنفي أن وهو؛ صآه.وفىالآيةقرلآحر، والزنادئت، الجهمية على الرد )٢( 
يعلمأنه كما يدرك، لا لكن يرى، تحال فالله الرؤية، مجرد على زائد وهوأمر والإحاطن، 

لكنلأيحاطبهءل1غه.
(٢٨٩-٢٨٨/١ثمة،)لأبن ومهاجالسة: (؛ ١٢٠لبري،)Y/ سااماكزل: يطر: 

٠.٢ ٩ - ٢ _v• المم، لابن الأفراح: بلاد إل الأرواح وحادي 
ؤإليهرأسالأزارةة، رائد، أبو المروري، الوانر الكري الخفي مى ين الأزرق بن نايع ، ٣١

ستةترفي للقس، ميرا فتاكا جمارا كان المرة، أهل من وشههم، قومه أمير كان بتهم، ن
وّيرأعلامللذجي،)؛/اث؟(؛ الاءتل.ال؛ ميزان ينغلر؛ • الهجرة من وستين حمس 

(.١٤٥-  ١٤٤)I/حجر، لابن الميزان: ولأن (؛ T\'^-r\o/A)لأدمي، اليلأء: 
المجدةحم سورة القرآن، تحير كناب في الجزم، بصغة معلقا صحتحه في ى البخار رواْ )٤( 

صم؛ا،.)ضلت(، 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ع

ليثا

غيرهعند تكون فد بينما محكمه، عنده فتكون اية معنى له يتضح الرحل أن 
الاشتباه،هدا الناس عن يزيل ما العلم أهل من يعرف هدا ومثل متشابهة، 

إلىترد فالمتشابه_اذج أحد، على فيها تشابه لا محكمات، آيات، وهناك 
هداومثل متشابهة، غير صارت معناها وعرف إليها ردت فإذا المحكمان،، 

محكماتوهتاكآيات الاشتباه، هدا الماس عن يزيل ما الحلم أهل منه يعرف 
إليهاردت فإذا المحكمات، إلى ترد فالمتشابهات أحد، على فيها تشابه لا 

متشابهةغير صارت معناها وعرق 

ؤإىالخالآدتص، "إى هال،: أنه ه الني عن الحديث، في ورد ما لهذا ؤيثهد 
لأظتيئمحمحاةسلأ"ي ن:تبم ادمام:ئئ، 

لكنصاادام،يخونهن،سالاس، 
ميبهيكون قد الذي والإصافي، المسي المشابه وحوي ئول، صحة يؤكد وهذا 

الاجتهادفي أولقصيرالماخر بغيره، المعنى أولاشتباه لغرا؛ةاللففل، إما راجعا 
لغيرأو لهواه، إناعا أو ه، نففي يشبهة البيان طريق عن زاغ أو الْحوا، وطلب 

ذلاك،سالأماب؛ا.

ؤإصافي،ني أمر الايات بعض في الحاصل الخاص المشابه بأن والقول، 
بيان،إلى يحتج ولم معناه، وظهر ه ينفاستقل ما المحكم بأن للقول، موافق 

صا"«ا؛اكدمربة، والرسالة )"اا/أ؛ا(؛ تثب، لأبن اكاوى: مجموع ينفلر: )١( 
(.٩٣-  ٩٢)م/ للشاطص، والمواننات: 

(.١٥٩٩)الشبهاتح، وترك الحلال، احد باب المساقاة، كتاب، صمحه، في لم مأحر-بم )٢( 
والثاطي.تنمية ابن نول، وهو ، ٣١

<؛٩٢)م للشاطي، واJوانقات،; (؛ ٤٠٠! ١٧)تيمية، لاين اكاومح،: مجموع ينلر: )٤( 
.٢٥٥—  ٢٥ص؛ الأصفهاني، للراغجه ت والمفردايت، 



اككبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

ويحتاجوجه، من أكثر يحتمل بل ، معناْ يظهر ولم ه، بنميستقل لم ما والمتنابه 
محان•إر 

الذيهو المعنى بهذا المتشابه لأن ذكره، مبق كما الراجح هو القول وهذا 
يردونهولا الباؤللة، المعانى من اللفغل يحتمله قد بما متعلقون الرخ أهل يبعه 

التشابه.لهذا حة الموص الأيات من المحكم إلى 

رسولتلا ت قالت  ١٦^؛عائشة عن المحح الحديث فى ورد ما لن.لك ؤيشهد 
ثتبمإه أصب لإ ثث نحئ :١؛^ نئ ١^، قك و ص الأهه:ؤم 

تنموما ئآؤيؤب، ؤأبعاي أكنة آثثاء ينه م؛ذه م، نقمن ريغ ناودهنِ ؤ، _وا ؤه 
ه. ألألب أولوأ إب دمث ^١ ^؛١ عني تى و يوء ^١ ١٠أبز ؤ، رآؤس،ءون أثن إلا 
منه،ثثابه ما يبوذ الذين رأيت ررقإدا • لله. ١ رمول قال • ئالت ؛ ٧[ ت مران ءص 

داخدنوئب«لا،.،<، ٧١نش الذين قاوس 
العقائي.وبث والشكوك، الئسهارتخ لإئارة المتشابه يتبعون الزيغ هاهل 
لماصحامت، اق ٠ الفاصادت، المحكمايت، الآامتL . ال نه د4 ب لا ٠ ، الماسية 

ئ.7لآس مما.7؛لآ 
imآءهر ؟؛كر 

ءايتت '•باب عمران، آل محورة ير نفالتفسير، كتائب، صحيحه، في البخاري أحرجه ١( ر
متشابهاتاع عن الهي باب العلم، كتاب صحيحه، ني لم وم(؛ ٤٥٤٧)]٧[، ءتكسه 

(.٢٦٦٥)القرآن،في الاختلاف، عن والهي بيه من واسم الدأن 
د/ساومانالنم.ن،والةت الكتاب بنصوص الاّتدلأل من ينغلرت )٢( 

)\إ\م-؟حري.



نقتا
الضيرالتفسير في الصفات أيان س الرازي 4وفف 

التأنيالمطال،وأا 

محكممن والرازي المتظلمين موقف 

بههاومنشأ النصوص 

وافقفما والمتثابه، الحكم ين الفارق هي عقولهم الكلام أهل جعل لمد 
وافقما آخر وبمعنى ، متشابها جعلوه حالفها وما ، محكما جعلوه عقولهم 
وبدعهملأصولهم مخالفا ظاهره كان ومحا الحكم، قبيل من جعلوه أصولهم 

متثايهارجعلوه 

عنايةإليها انصرفن، التي المسائل أوائل من والمشابه المحكم ومسألة 
منهمالمسألة هذه تحظى أن الطبعي ومن جهودهم، عاليها وانصت، المعتزلة، 

تأويله،غير على وتأولوه عليهم اشتبه ما على يقوم مذهبهم لأن كبير، باهتمام 
■عمائدهم تقوم الأصل هذا وعلى 

تحتمللا التي هي القرآن من الحكمايت، الأيا'نج أن إلى المعتزلة وتذهب، 
وأنهكثيرة، معاني تحتمل التي هي المتثابهة الأيايتج وأن واحدأ، معنى إلا 

الحكم.إلى التشابه رد يجب، المسك، لهذا 

أصولهم،وأيد عقائدهم، ،ع اتفق ما هو المعتزلة عند الحكم يبقى ولكن 
وحالفهاالعقائد تلك، ْع تعارض ما والتشابه 

الغمزاد/دمان والة: الكتاب سموص الامحتدلأل من المكالمين مؤنق سغيّت )١( 
rAT/\).)

XTlU)\/انمي، دإسمف الاشاعرة: على الامحزار الفم أر يطر: )٢( 



الaىدرالتفسر في الصمات آيات من الرازي موقف 

علىحميعا والمتثا٩ الحكم يرتب أن )يجب الجار•عبل القاصي يقول 
أدلةالفول\ا،.

أئوالهموحاصل والتشابه، الحكم مسالة أيثا بحثوا فقئ الأثعرية عن أما 
*أقوال ثلاثة والتشابه الحكم تحديد في 

رانحففكْنهماراثما، أحكمت الآJاتافى ص الحكم أن ت القول 
الاياتوأن ها، غم إليها يرد الذي الكتاب أصل وأنها والاحتمال، الأحمال 

مخالفةأو لإحمال مقصودها، يتضح لا التي المحتملات هي المتشابهات 
،.إلا؛الفحصوالنذلر١٢ظاهر 

حروفمثل الله، إلا تأويله يعلم لا الذي هو المتشابه أن ت الثاني القول 
ور"<.الأزائل ر الهجا، 

لاحتاؤية،ا والأفعال الخرية، الصفات هوآيات المتشابه أن الثالث! القول 
والغضبوالرول والإتيان والمجيء والعين واليد والوجه والاستواء كالعلو 
،.٤١والرصا

؛٢٧٠- الرمي، م للقاسوالوحيد: العدل وطر: )ا/ى؛ القرآن، .ضابه )١( 
الجبار،صد للقاضي ة: الخمالأصول وثرح والتوحيد؛ العدل رائل صمن 

الإملأسين:ومقالات (؛ ١٧٥-  ١٧٤للزمخنري)ا/والكنافح: ؛ ٦٠١- صا،ا،ْ 
٢٩r-X٢٩٤'؛٢٢١-"١r١r٢/١الخنالأنمري،)لأبي 

٤(.)Y/ التأؤيل، وأسرار اكزيل أنوار ينظرن الثيفاوي، هوثول مدا )٢( 
القلأني،العباس وأبو إ كلاب ين صعيد بن وعبدالله المحاصي، الحارث هوتول هدا )٣( 

,٢٢٣- ص٢٢٢ الدين، أصول يفلر: والغاJادى. 
=والسيوطي• والجرجاني، والأمدي، الجربي، تول هر وهدا )٤( 



اوء^بيرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف  ٢٦
لأنا

القرآنأن أوضح أنه نجد والمشابه المحكم من الرازي موقف إلى نفلرنا ؤإذا 
محكم،يعفه أن على ودل متشابه، يكاليته أنه على ودل محكم، يكليته أنه على دل 

والمشابهالمهحكم معنى في رين المقيوافق بهذا والرازي متشابه• وبعضه 
٢١٣١.

عنيقول اللغة ففي والث.رع، اللغة في والمشابه المحكم من المراد أوضح ثم 
أصلبحسب والمشابه المحكم تمر من لنا بد )ولا والمشابه؛ المحكم معنى 

حاكمتت تقول فالعرب المحكم أما الشريعة، عرف في تمرهما من ثم اللغة، 
الغللم،عن الذلالم يمنع والحاكم ومنعت، رددت بمعنى وأحكمت وحكمت 
تالنخعيل٢، حديث وفي الاضعلراب، عن الفرس تمنع التي اللجام وحكمة 
تحرير وقال اي؛ النمن امنعه أي  ٢٣١ولدك(تحكم كما اليتيم )احكم 
له،تعرض س يمغ وثيق ت أي محكم وبناء امتعوهم، أي؛ نمهاءكم أحكموا 
ينبغي.لا عما تمنع لأنها حكمة الحكمة وسميت 

.(٢)

ص0ْ؛والإرشاد، ؛ ٠٧•- و'آإْ ص'اْْ؛ للجويتي، الشاملفيأصول،اكين: يطر: 
للآس،)؛/غ؛آ-ه؛أ(؛وضحاووامحح:الأضكام:

.١٨٢؛-_YUللجرجاني، 
,_AT، ٢ • ج ، ١ مج٠ ت ؤيفلر ؛ ١ ، ج٧ ، مج٤ الكسر، التفسير )١( 
شهالحاففل، الكوفي، ثم اليماني ءمران، أبو المنعي، يزيد بن إبراهيم المءعيهو; )٢( 

العاملين.العلما، من الهجرة، من حمسين سة ولد الكوفة، أهل مض العراثا، 
وسر(؛ ٢٨٤-  ٢٧٠)٦! معد، لأبن الكبرى: الطبقات ينظر؛ ونص• ت سة مات 

.٠٢١٣)، ٠٢٩-  ٥٢٠)؛/ للدمي، الغلاء: ١^"،( 
تحكمكما اليتيم )حكم النخعي: حدين، وفي والأثر: الحدين، غرب في الهاية في جاء  ٢٣١

لأبنوالأثر: الحديحح ءري_، في النهاية : ينظر ولدك. تمغ كما ال الفمن امنعه أي ولل.ك( 
(.٤٢٠)ا/الأثير، 





اJكبيرالتمسير في الصفات أيان من الرازي موقف ء
رآآ؛ا

،ءإنلكنا-ضالخلأحدساراجمحاطى
المرجوحإلى بة وبالنظاهرا، الراجح إلى بالمة اللفنل ذلك، محمى الأخر 

معاإليهما ية بالناللفظ كان وية العالي لهما احتماله كان إن وأما مؤولا، 
منحرج فقد مجملا، التعيين على منهما واحد كل إلى بة وبالممشتركا، 
أوأومؤولا، ظاهرا، أو نصا، يكون أن إما اللففل أن ذكرنام الذي التقسيم 

الترجيح،حصول في فيشتركان والظاهر النص أما مجملا، أو مشتركا، 
فهداالغير، من مانع غير راجح والذلاهر الغير، من مانع راجح النص أن إلا 

•يالحكم مى المهو المترل القدر 

ؤإنغيرراجحة، عليه اللقفل دلالة أن في مشتركان فهما والموئل الجمل وأما 
فهومرجوح،راجح غير أنه والمزولمع مرجوح، غير لكنه راجحا يكن لم 
لأنبالمتشابه، الخمى هو المشترك القدر فهدا المنفرد، الدليل ن، يحلا 

إمامتشابها، بمي ذللئ، أن بيتا وقد جميعا، القسمين في حاصل الفهم عدم 
أنلأجل ؤإما الدهن، في للاثبان، متشابها فيه الفي يكون يعلم لا الذي لأن 

يعلملا ما على المتشابه لفغل فأطلق معلوم، غير يصير التشابه فيه يحصل الذي 
الحكمفي الحمل الكلام هو فهذا الخبب،، على السب، لاسم إطلاقا 

المرية،على المفهومين إلى بة بالمكان إذا اللففل أن اعلم ثم والتشابه، 
الشكلإنما والملهر، المحيض إلى بة بالمالقرء مثل الذهن، ، يتوقففهاهنا 

الأحر،في ومرجوحا المعنيين، أحد في راجحا وضعه أصل اللففل يكون بأن 
■'تعالى قوله القرآن في ومثاله حقا، والرجوح باطلا، الراجح كان ثم 

هذاففناهر [ ١٦]١^١،: آلثنلره قنا يم ذرا سقإ غي أميل همأ يك لن لدا 
يأملا آثة ^إث I تعالى نوله ومحكمه فوا، يقبأن يؤمرون أنهم الكلام 

ئمثةثلوأ ^^؛؛١ I عنهم حكى فيما الكفار على ردا [ ٢٨



٨اسبير التمسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

ه^٢ ت تعالى قوله وكذلك ، [ ٢٨لالأءراف: قاه ١^١ ثآس تاداتئا ئؤتأ وجدثا ئالوأ 
والأيةالترك، ومرحوحه العلم، صد يكون ما النسيان وخناهر [ ٦٧]الوبة: سنئإه 

تتعالى وقوله [، ٦٤]مريم; مناه ئش كان ت تعالى قوله فيه المحكمة 
[(٥٢]ث: سىه ه رؤ( بمل ولا 

أومحكمة الأية كون به يعرف الذي الطريق ذلك بعد الرازي أوصح ثم 
هوالعملي الدليل أن وهويرى لفغليا، أو عم،ليا يكون أن إما فهو متشابهة، 

الدليلأما قطعى، لأته متشابهة أو محكمة الأية كون به يعرف الذي الْلريق 
أنيقرر وأحذ فلي، لأنه متشابهة أو محكمة لأية ا كون ُه يعرف قلا الاJفظي 
أنإلى وانتهى يحال، القطع يفيد لا لأنه اعتمادْ، يمكن لا اللففلي الدليل 
بهذاؤيقمد التأؤيل تحيين في الخوض يجوز ولا محال الذلاهر لنقل حمل 

التقديسأساس في يه صرح لأنه المعنى تفويض 
أربعةفذكر والمتثابه، المحكم في الناس أقوال الرازي ذكر ذلك بعد ثم 

أقوال:

الأنعام:مورة في التي الأيات الئلأيث، هي المحكمايت، أن )١^١،(• 
تشابهتالتي هي والمشابهات اكلاث، الأيات آخر إلى [ ١٥١لالأن،ُام: تتثازاه 

وذلك،السور، أوائل في المذكورة الهجاء حروف أسماء وهي اليهود، على 
الأمةهذه بقاء مدة منها تخرحوا يأن فهللبوا الجمل حاب، على أولوها أنهم 

متنقتعالى الله من الواردة التكاليف، وأقول؛ واتجه، عليهم الأمر فاحتلهل 
اللهبطاعة كالأمر وذلك وضع، بضع يتغير أن يجوز لا ما منها قسمين إلى 

•٦٣٢ص التقديس، أاس ؤيفلر; ؛ ١٦٩—١ ءس٨٦ هج؛،جي، المميرالكثير، ينظرن )١( 
صه"آآ.التقديس، أماس ؤيظر; ؛ ١٧٠— ص٩٦١ ْج٤،ج٧، الكسر، التمر )٢( 



الهكبيراثسمر في الصلات آلأت ْن ال^ازي موقف و7؛0

ماومنها حق، بغثر الض لثل والجهل والكذب الظلم عن والاحتراز تعالى، 
والنكاحالمع وشرائط الزكوات ومقادير الصلوات وثؤعلكعداد بنؤع يختلف 

الأياتلأن عباس، ابن عند بالمحكم المسمى هو الأول م فالقذلل؛،، وغير 
القسم.هذا على مشتملة الأنعام مورم ني الثلاث، 
يالمةاللفظ دلالة يكون وهوما بالمجمل، مميتا٠ الذي فهو المتشابه وأما 

رتفالش الوجوه جميع على الألفاظ هذه دلالة فإن وية، العلى غيره ؤإلى إليه 
مفصل.بدليل لا المرية على بها الألفاخل هذ0 

المنسوخ.هو والتشابه النامخ، هو الحكم أن ت )التاني( 
مامثل لائحا، واضحا دليله يكون هوالذي الحكم ت الأصم قال •' رايتالث،( 

ألهلثه-نكا جؤ تعالى.' نوله في الخلق إنشاء من له تعالى الله أ"ُمر 
وقوله!•٣[؛ لالأسا>: ه -ئ تيء مل  ٠٥١"ين ءؤوبمعلثا ت وقوله ؛؛، ٢٣تالمؤمرن: 

ماوالمتشابه [ ٢٢]البمرْ; ه لكم يذها القرن بن يمء حيآ ماء ألتما؛ ين أنني وؤ 
أن؛ بع،.يبعثهم تعالى بأنه الحكم نحو والمأمل المدبر إلى معرفته فى يحتاج 
الإنشاءعلى قدر من لأن محكما عندهم التشابه لصار تأملوا ولو ترابا صاروا 

ثانيا.الإعادة عر قدر أولا 

الأصمكلام أن )واعلم قائلات عليه؛ يعترض أحذ الأصم قول ذكر أن وبعد 
هوالحكم أن واضحة دلائله يكون ما الحكم ت بقوله عني إن فإنه غيرملخص، 

كل.للث،،يكون لا ما والمشابه راجحة، متعينة معناه على لففله دلالة يكون الذي 
أولا،ذكرناه هوالذي فهذا المرجوح، أوالمؤول التساوي، الجمل وهوإما 

فيصيرالمحكمدليل، غير من معناه صحة ، يعرفهوالذي الحكم أن به عنى ؤإن 
العقل،بدليل صحته يعلم ما والتشابه العقل، بضرورة صحته يعلم ما قوله على 





الكبيرالتفسير قي الخفان آيات من الرازي موقف 

تتثت(
بمعنىمتشابها ذللث، فيكون وانتفائه، ثبوته على له دليل لا هوما المتنايه وأن 

حفية،عليه الدلالة فذكون الأحر، عن أحدهما يتميز ولم فيه، اشتبه الأمر أن 
•ذكره السابق الأصم فول إلى يميل وكأنه المرجوح، على فيه المعتى ونحمل 

وبعضهمحكها القرآن يعفى جعل لأجلها التي الفوائد ذكر ذللن، بعد ثم 
اشتمالهلأحل القرآن فى ؤلعن من الملحدة من أن )اعلم ت فيقول، متشابها، 

القرآنبهيا مرتثهلة الخلق تكاليف إن تقولون; إنكم ت وقال( المتشابهات،، على 
مذهبه،على مدهن، صاحب كل به لث، يتمبحسثج نراه إنا ثم الساعة، نيام إلى 

بمثهوءأن إكث' محمم ْك ؤو"ج*لثا • تعالى كقوله الجبر، بايامتا يتملث، فالجبري 
بدليلالكفار، مذهي، هذا بل يقول! والقدري [، ٢٥]الآنعام: وزاه ءاده وؤآ 
^١ؤولإ\ قوله: في لهم الذم محرض فى الكفار عن ذللث، حكى تعالى أنه 
ؤزداؤأموصعآخر: وفى ٠[ ]نمك: و3ثه وؤآ.؛اداما إقي قمدآ نثا أًكنة ؤآ 

قاصم!مح*؟ز ءؤو"ك• ■' بقوله لث، يتمالرؤية مثست، وأيئا [، ٨٨تاJنرء: ^jij،؟4 هلؤينا 
٨٤٥٧ندولا : بقوله يتملث، والنافي [ ٢٣-  ٢٢]\ب': .ه ئاظزت نقا د ا. 

مذهتِهبن يثهم ءؤ،ثامث ت بقوله يتمك الجهة ومثبت ١[،  ٠٣آلأبمبمتره 
يتمكوالنافي ٥[، ]ف: آستومح(ه عز • وبقوله اْأ، ]الحل: 

[.١١]الشورى؛ه شح، َؤثيهء ؤثس ت بقوله 
المخالفةوالأيامت، محكمة، ت لمذهبه الموافقة الأيامحتح مي يواحد كل إن ثم 

ترجمحاتإن، بعض عر بعضها ترجح في الأمر آل، وربما متشابهة، I لمذهثه 
هوالذي الكتاب، بجعل أن يليق؛الحكيم فكيف، صعيقة، ووجوه حفية، 

ظاهراجعله لو أنه أليس هكذا، الساعة قيام إر الدين كل في إليه المرجؤع 
الغرصى•حصول، إر أقرب كان المتشابهات، هذه عن نقيا جليا 





تثث0
اوء^ادراكفسير فمي الصمات آيات من الرازي موقف 

اكطيل،ني نوغ ونمي عدم هذا أن ظن إليه، مشار ولا بمتحيز ولا بجم ليس 
يتوهمونهما يناسب ما بعض على دالة يألفاظ يخاطبوا أن الأصلح فكان 

الأولفالقم المريح، الحق على يدل بما مخلوطا ذلك ؤيكون ؤيتخيلوة، 
موالفالمتثابهات، باب من يكون الأمر أول في به يخاطبون الذي وهر 

حضرناما فهدا المحكمات، وهو الأمر آخر في لهم يكثف الذي وهو التاني 
أعلم؛مرادْ(لا،.والله اياب، هذا في 

متأكدة،مدلولاتها تكون الش )هي المحكمة الأيات أن يقرر الرازي أخذ ثم 
مدلولاتهاأويكون القهلعية، ائل المفي وذلك القاطعة، العقالة بالدلائل إما 

؛منها(أ أقوى معارصالت، عن خالية 

العقليةلأدلته المخالفة والايايتؤ محكمة، العقلية لأدلته المهلا؛قة فالأيات 
قبيلمن هي يزعم كما العقلية أدلته تخالف التي الصفايت، فآيايت، متثّابهة، 

.الاستواء بصفة مثالا لذللث، وصرب ، عتلْ المتشابه 

التشابه،نيل من هي المقلية لأدلته المخالفة والقدر القضاء وكذلكاآيات< 
الحكمل٤/قبيل محن هي القلية لأدلته الموافقة والأيات 

فهيمذمهم توافق آية كل أن الناس جمهور عند المستمر القانون أن وهويذكر 
Iفيقول المتشابهة. فهي تخالفهم آية وكل الحكمة، 

.١٧٢اهم،جأ،جب،صايا-الضر )١( 
.الضراصر،ح٤،ج٧،ص٢٧١)٢( 
الامتراءصمة بحثؤ ؤيراحع ؛ ١٧٦٠٠٣الكبير، التفسير ينظر• ( ٣١

.١٧٥-امر،ح٤،ج٧،ص٤٧١الضر )٤( 



او3كسرالتفسير في الممات آيات من الرازي موقف 

ثلاثة!أمام على الايات في الأم يحمل فإنه المنصف المحقق أما 
حقا.الحكم هو فداك العقلية، بالدلائل ظاهرها يتأكد ما ! رأحدها( 

هوفداك ظواهرها، امتناع على القاطعة الدلائل قامت الذي I و)واذيها( 
ظاهر0.غير تعالى الله راد بأن فيه يحكم الذي 

فيكونوانتفاته، ثوته طرفى على الدلائل هدم مثل يوجد لا الذي • و١ثالتها( 
يتميزولم فيه، انته الأم أن لمعتي متشابها ذللئ، ؤيكون فه، التومح، حقه من 

فهواظاهرها. على إجرائها في حاصل الراجح الفلن أن إلا الأحر، عن أحدهما 
بمرادهأعلم والله الباب، هذا في عندي ما 

منهي العقلية أدلته تخالف التي الصفاُت، آيايت، أن يرى الرازي أن وبما 
فيالخوض وعدم تعالى، الله إلى معناه تفويض فهويو-بما المتشابه 

إلائأإيلاث7 بمالم ءؤو،ا I تعالى فوله عند تم الكلام بأن القول، مرححا ، يرها نف
وفدالابتداء، واو ألمزه ؤر ؤوأؤسمة •' قوله في الواو وأن ٧[ ]آلاء-مران؛ أات؟ا< 
الصفادت،رأ،.آيالت، معنى تفويض من إليه ذهب ما صحة على حجج مت، ذكر 

WMW

مج؛،جم\،التميرالكيير، ينظر؛ )١( 
وامحاس؛ ١٧٩-،ج٧، ومج؛ ؛ _TTمجا،جآ، اعير، التفسير ينظرت )٢( 

صري'ُا.التقدسن، 



الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف س

الثالثالمطالب 

والمتشاهالمحلكم من الرازي موقف نقد 

والجماعةالسنة أهل مميدة ضوء عالي 

أنلنا سن والمتشابه الحكم من الرازي لموقف إيضاح من بياته مبق مما 
المحكماتالايات أن عالي فاتفقوا بالعتزلة، تأثروا ند والأثعرية الرازي 

المتشابهةالأيات وأن واحدا، معنى إلا تحتمل لا التي هي الكريم القرآن من 
كشرة•معاني تحمل اش هي 

تعارضهوما والتشابه أصولهم، وأيد عقائدهم مع اتفق هوما الحكم وأن 
معتقده.حسب كل وحالفها، العقائد نالك ْع 

والوجهالعالو نحو والأحتيارية الدانية الصفات نصوص الرازي جعل ولهذا 
والرصىوالنزول والإسان والمجيء والقدم والماق والأصابع والمين واليد 

الحكمإلى ورده تاؤيله يجب الذي المتشابه من وغيرها والاستواء والغضب 
تعالى.الله إلى علمه تفويض أو 

أنفي وذلك الجمالة، حيث من وافق والتشابه الحكم ش والرازي 
يعضهأن على ودل متشابه، بكليته أن على ودل محكم، بكليته أن على دل القرآن 
فيالحكم تعريف وفي ذلك، على الأدلة ذكر ثم متشابه، وبعضه محكم 

الالغةلا،ّ

بم:لأينتج،)أ>/ا1إ،يإ؛-خ؛؛(؛و^رامالأضلي
XToa)\/د/مشاض، وءق\ئد\لأش\ءو0■: 



٢الكبير التفسير في الصلات آيات من الرازي موقف  ١
===^^====ص===لأ؛؛ا

تمها والتي أمور، في المالح ، ٥٧١خالف أنه إلا 
اللغت.ش المتشابه تعريف ~ ١ 

.٤٠٣٧١في والتشابه الحكم تعريف — ٢ 

هدهوصحت وأن لي وسق والتشابه، الحكم في ذكرها التي الأقوال ~ ٣ 
هنا.إعادته عن يخى بما ، منها الراجح الوجه وبيت الأقوال 

ّمتشابها ويعفه محكما القرآن بعض جعل جلها أ من التي الحكمة إيفاح ~ ٤ 
التئابه.من الصمات آيات جعل — ٥ 

العقليالدليل هو التشابه من الحكم به يعرف الذي الهلريق جعل ~ ٦ 
■فحسسب 

المتثالأ،قيل من هي التي الصفات بنصوص العالم تفويئض أوجب ~ ٧ 
•٧[ ت عمران ]آل ه اثن إلا ئنياه1 تلم ؤؤأوت تعالى؛ قوله على الوقف قراءة محتجا 

Iأوجه من عليه الرد سيكون لذا 

يمكنلا أنه من اللغة في للمتشابه الرازي تعريف على التعفسا ت ا؛ذول الوحه 
•التميزبه 

بينالتمييز عدم هو أنه من للمتشابه تعريفه في العرب لغة الرازي حالف 
قدولكن التشابه، من بالرغم المتشابهين بين حاصل التمييز لأن المتشابهين، 

التشابه.لفظ من أحص فانه التماثل لفغل بخالق الناس بحص بينهما يمتز لا 

الزيتونورق يشبه كما ومنظره ورقه تشابه ما أن )ومعلوم ت ،٤■؛^ تنمية ابن يقول 
لشجرةا يشبه كما يه متشا يعضه قيل إذا وكيلك ، بينهما يميزون س لنا فا ن لرما ا ورق 

صاراإدا إلا بينهما التمييز مع تكون وقد ، ثمرها أوتمرها ، ورقها أوراقها الشجرة 



اJكبيرالتفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف ٦- 

إنهالقران قي قال لما ق وهو ينهما، تميز لا فهزا الحطة حض مثل تاثلتن 
،(را، ذلك... هع فالتمييزحاصل ق واكل الحسن بعضافي بعمه يشبه أي مشابه 

)فالمثتبهاتقال: التنا؛هينأآا، ين التميز لإمكان أمثلة  'هصرب أن وبعد 
بعذس(لمادون الناس بعض بينهما الفرق يعلم قد 

\ذثوآ؛في والمشابه للمحكم الرازي تعريف على التعقيب •' التانى الوحه 
بالأتي:ضه الأتوراك ؤيمكن 

ذكرأن يعد وذلك الشؤع في والمتنابه الحكم عرف حينما الرازي • أولا 
موولأؤأو مجملا، أو ءلاما، أو نصا، يكون أن إما اللففل يمات تق

ماغسأنالنصراجح، إلا لصواكلاهرثتركانفيحصولالترحح، 
بالمحكم.القدرالمسمى فهن.ا النقيخين، ص غرماغ راجح والفلاهر النقيضين، 

أنإلا راجحة غير اللففل دلالة أن في يشتركان فهما والموول الجمل، وأما 
رجحانفيه والموول العلرفين، س واحد كل إلى بالمبة فيه رجحان لا الجمل 
الأحر.اطرق إلى يالمة 

المسمى؛المشابه،هو إليه ية بالنالرجحان عدم وهو • انمشترك والنير 
فيه\؛ا.حاصل الفهم عدم لأن 

عقيبوالمشابه الحكم به فر ّ مناقض هنا والمشابه للحكم فتعريفه 

(.٤٥٠يان'دساسة،)أا/هإإ-)١( 
(.٤٥٥- ٤٥٠ض،الممدو ينظر: )٢( 

نمه.المصور )٣( 

'IA_S١عجأ،جب، التمبرامير، ينظر: )٤( 



٨الكبير التفسير قي الصفات ايات من الرازي موقف 
دز؛ا^^===^======؛=^==== 

العقليالدليل عارصه ما المتثاب )بأن والمشابه الحكم يعرف حيث هدا، 
الحكم(فهو عقلي دليل يعارصه لم وما الةاني، 

قيامعند إلا المرجوح، معاه إلى ظاهره عن اللفغل صرف يجوز لا ت )ومحال، 
الدليلعارصه فما كذلك، كان ؤإذا ممنغ، محال ظاهره أن القامحلمر الدليل 

يقولوهو لاميما ظاهر. أو نص، هو I قيل ؤإن ، تأويله وحب العملي، 
القسممن متشابها عنده ويكون عنده، نص فلا قاطع، فيها ليس اللففلية الأدلة 

،ظاهرا ؤإما ، نصا إما يكون محكم فهو عقلي يعارصه لم وما المؤول، 
علىيل،ل لا هو المواء على المعنيين يحتمل الن-ى فالمجمل وحينئذ 
ههناجعله وقد محكما، فيكون العقل يعارصه أن يتصور فلا يعينه، أحدهما 

٠المنابه ممن 

عليه،المغل حمل يجز لم القامحلمر العقلي يوافق لم إن المرجوح والاحتمال 
هناكذكره ما بضد والفلاهر مرجوحا، كونه مع منه أقوى سمعية أدلة حالف ؤإن 

الأربعة(إلى تقيمه يناقص وهذا مؤولا ؤإما ظاهرا إما بل مجمل ولا نص لا 
والموولبالجمل والمشابه والذلاهر، بالمص الحكم ير نف)أن I يانيا 
الإمامعن يعلى أبو القاصي ذكره وقد العالم، أهل من طائفة قول من معروف 

إلىيحتج ولم ه، ينفامتقل ما )المحكم قال! أنه تعالى، الله رحمه أحمد 
يهاختص مما يره؛ذللثح نففليس ؛ ، إلى؛يان(ر احتاج ما والمشابه بيان، 

اكميراعير،ءج؛،جي،صهبا.سظر;)١( 
(.٤٨٢-  IA)\\إ\لابزتمة، يانتاJساست: يظر: )٢( 
قومأحرونأجاب )ويد يقال; لأحد، سه لم أنه إلا ، هدامن يرما يعالى أ،ي القاصي ذكر )٣( 

(.٦٥)\/يعلى، لأبي المناص لأحبار التآؤيلأت إبمنال يطر: الخ( .. .



الكسرالتمسير هي الصفات ايات من الرازي موقف س

أولتاك(لا/خالآف هويتناقض لكن 

الموضعاللفغل احتمال يم التقمورد جعل حينما الرازي أحطأ ت ثالثا 
اللففلأن معلوم هو كما لأنه يحتمل، لا أو غيره يحتمل أن إما فهو للمعنى، 

بهماأؤيد إذا وثريا، هيل كالمشترك اللففل مثل الوصع في محتملا يكون ند 
المرأة.به نمى ما ويريا الرحل، به يمي ما بسهيل أريد أو الكوكبان، 

اشتراكوهو منه، نملت، ما وبين به، مميت ما بين مشتركة خل ألفا فهده 
الوضعفي احتمال، مع عاقل ينكر، لا الاشتراك هازا ومثل الوضع، لاختلاف 

بنمهيل • قولنا مثل ، الراد تبين لفغلية بقرينة تعمله يأن إما •' له فالختعمل 
ازكوكب.يحتمل لا الرحل في باء يمي ما نص هذا فإن عمرو، 

الجنوبيالقطب من قريبا الشمال في يْللح الذي الكوكب، هو مهيل ت وقولنا 
واحدا.معنى إلا يحتمل لا الكوكب، في نص 

وبينالوضع نفس في لاحتمال ا بين الفرق فيجب، لألفاخل، ا مائر وكد«لائه 
الراد،المعنى على الخاطب، ودلالته التكلم استعمال نفس في الاحتمال 

المراد،عالي إياه وحكمه المراد، على واستدلاله الخاطب،، وفهم 
فهومتقدم وضع قدر ؤإذا الاستعمال، في الدلالة هو الكلام من والمقصود 

لكونهظاهر ولا نص، غير يكون لا فاللفغل وحينئذ له، وتقدمه ذللثح إلى وسيلة 
وهولحنيين، محتملا الوضع في يكون قد بل لمعنيين، محتملا الوضع في 
مماوالأحكام الأسماء من ذكره ما أن فتبين أحدهما في نص الاستعمال في 

محتمللمعنى موضوعا كان ما كل ميل فانه ذكره، كما لمس الأقسام في ذكره 
بنصالمشترك وهو البل-ل، مثيل على لمعنيين والوبع بنص، ليس لغيره 

(٤٨٢/١٦٠ياj'دسالذ:لأينتج،))١( 



٨الضير التمسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

غيره.يحتمل لا المراد في نصا يكون الكلام عامة في أنه هع 
تغيره مع به ونطق أكد فإذا لمعان، محتمالآ جرد إذا اللففل يكون كثير هذا ومثل 

موضوعاكان ؤإن نص، فهذا غيره، يحتمل فلم المعاني نالك بعض يعين 

ؤإماحقيقة، تسميه الذي وهو بمجرده، يدل أن إما الكلام يقال؛ )أن I رابئا 
Iبه المتكلم يكون لا وهذا المجاز، مى الموهو القرينة، مع إلا يدل أزلا 
يحتمللا الأول الحال في فاللففل ت وحينئذ القرينة، مع إلا لمعناه مريدا 

يحتملمستعمل لنقل بقى فما المجاز، إلا ت يحتمل لا الثانية وفى الحقيقة، إلا 

الأمر(لآ،.نفس في معنيين 
والمتشابه.المحاكم وحول من الحكمة في قوله على التعقسس، الناليؤ؛ الوحه 

أكثرؤيحتمل الناس، من كثير على ينتبه مما ^ات 
كلامأن ويعلم به، يؤمن العلم في الرامح فالموس وامتحانا، ابتلاء معنى، من 

محكمه،إلى برئه ذك معرفة في فيجتهد تناقص، ولا احتالف فيه ليس الله 
الحقطلب، في واجتهاده لإيمانه الجزيل والثواب، العظيم، الأجر له فيحصل 

الآيا١ت،من المتشابه فيتتثع له، فتنة يكون فإنه الزائغ وأما مصدره، من 
لمايت،الموالعقائد الأحكام وإ؛ءلال الشبهايت،، ؤإثارة المحكما'تح، لمعارصة 

تعالىالله من العقوبة بذلك، فيستحق 

(.٤٨٨—بق.أ لأ؛ن ياذاتاوسىالخهبت ت يتظر )١( 
٤٩٧-)ا-ا/ا،خ؛ اسف، لابزيب،)ا"ا/آخ؛(؛ويظر: )٢( 

,,٥٢٢-٤٩٩.)

الجوزى،لأبن ت المسير وزاد ؛ ٨٧صا"خ— لأونةتي_ة، ; القرآن،متكل تاؤيل ينظرت )٣( 
/\(roT ؟) :أ/أم(ؤللمعيي، واكاتوإرمح؛حالخاىو(



GE]
الخيبميرالتفسير في ت المطآيات من الرازي موقف 

مادهبل به، لم يلا منها كثيرا ولكن العياء، بعض ذكرها حكم وهناك 
كلامه.أوصحت وأن سبق والذي الرازي، ذكره ما ذلك ومن ٠لاهر، 

اترصولإليالخقشيق )أنه مقاله; واكى الأول، الوجه على ارد ؤيمكن 
فكونه وهدى، وشفاء، بيانا القرآن كون يناهض هذا أن معلوم الأجر( ليعظم 
مهادكونه فى به وصف، سا ذللا، وغير للذكر، رْ ويليعقل، عربيا جعل 

ذللئ،ونحو حلفه، من ولا يديه، بين من الباطل يأتيه لا وأنه الحق، لمعرفة 

مطابقاكان لما محكما كله القرآن )لوكان ت مفاده والأي الثاني، الوجه وعلى 
عنويثعاأ.هم له، المخالفة المذاهوّ_إ أربايت، ينفر مما وذللث، واحد، هب، لمن. إلا 

ْاالقرآن في أن على مثني لأنه الرازي ذكره U اد ففي ثطك فاد فيه...( النظر 
أصحابؤاستهواء المتشابه إنزال من الحكمة جعل ولأنه باطل، ظاهره 

وهان.امذاهبهم، يؤيد ما منه لياحان.وا القرآن، في للنغلر المنحرفة المذاهيج 
ادفؤيبين باطلهم، ؤ يكنفما ينزل أن ذللثج في الحكمة مقتفى لأن باطل، 

الرازي.زعم على إليه ذهبوا ما يؤيد ما لا وتناهضها، مذاهبهم 

،.القرآزأ تنزل حين موجودة تكن لم المذامبج تللث، إن ثم 
افتقرالمقصود بيان يمكن لم إذا )أنه ت مفاده والذي الثالث،، الوجه وعلى 

مايناقض هان.ا أن ومعلوم ( بالعقل... الحق فيعرف، العقلية، الأدلة إلى الناس 
القرآن،ينزل لا أن كان هزلأء يدعيه الذي التقدير هذا على إنه ثم به، وصف، 

لمبالحقل لهم حمل إنما الهدى فإن للخلق، أصلح الرسول يرسل ولا 
عارضيعندم والرسول الكتاب، لكن والرسول، الكتاب،، إلى فيه يحتاجوا 

(.٣٦١ا/ )٥ نمت، لأن ^ىالخه٠سة! )١( 

(.١٤٠)T/ رفا، رشيد محمل- ت المار نفير ينغلر؛ )٢، 



٨الكبير التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

عنه،يعرض أن إما I الرمول به جاء وما العمل، يقدم ت قالوا ولهدا بالعقل، هدا 
عليها.يحمل محامل له يوصع أن ؤإما 

كانبل وعلم، وهدى، يان، بهما حمل ما والرسول فالكتاب التقدير وعلى 
عندهموالتوحيد الدين، ياصول العلم حصل ؤإنما ذلك،، لضد سببا عندهم 
إليه،أرشد ولا عاليه، الرسول يدل لم الرسول، به حاء ما يخالف معقول 

الاياتهده من به احتجوا لما المناهضة غاية فى وهدا 

علومتحصيل إلى يفتقر التأويل أن روهو I مفاده والدي الراح، الوجه وعلى 
يفللئلا محامل له وصعت، العلوم، بهذه لكن بالقرآن حمل ما والهدى، كيره، 

بلمراده، معرفة التكلم كلام بتاؤيل يقصدون لا وغيره والرازي الناس( به 
يقلنولا يحلم لم ؤإن عليه، ليحمل أمكن كيف، اللففل يجمله ما يان يقصدون 

علىالصحابة احتلم، إذا ! قالواولهدا يرده، لم أنه قهلعا يعلم قد بل أرائه أنه 
إذافإنه التاؤيل، فى وارد بعينه وهدا عداهما، ما فاد على إجماع قولين: 

قالقمن مهناuكدا، ٍلائفة: وقالت، كدا، الراد الأية معنى قالت،ٍلائفة; 

إنوقال؛ إجماعهم، حالم، فقد ثالث،، أمر بل منهما واحدا ليس معناها 
مخهلثون.الهلائفتين 

كلامت قيل الراد، يكون أن يجوز يهولون بل أؤيد، يقولون لا هؤلاء قيل فإن 
حتمالاتفالا كيلك يكون أن وبتقدير والتجويز، بالاحتمال، يكن لم الصحابة 

الاحتمالهو الراد كان ؤإن ضلال، على يجمع فلم مرادا أحدهما كان إن 
بلتعالى الله مراد عرف من فيهما يكن فلم بعدهم، الحدرنi ت ث، الثال

يجوزه،لم أراده وما تعالى، الله أراد ما عير تريد أن جوزيت، ال3لاوفتان 

)ها/أآ-ما-مآآ-مآ(.لابزيسة، يانتوس1ب: يفلر: أآ( 





الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

الحق،بين قد القرآن أن على النفاة المتكلمون احتج ما أن هتا )والمقصود 
قولهم،على فإنه عليهم، حجة هو يفهم، لا ما فيه ليس وأنه الخلق، وهدى 

دلبل البتة، عليه تدل لم تاؤيلاتهم ولاسيما الخلق، هدى ولا الحق، بين لا 
فالحقالتاؤيل، بهلريق عليها دل  ٧١٥أن وبتقدير بين، قل كما نقيقها، على 
القرآن.عليه دل الدى بالعقول لا ذكره، الدى بالعقول عرف إنما 

فلمعندهم، حلاقه إلى الظاهر مدلوله عن اللففل صرف أوجب هوالدى وهن.ا 
لكنعندهم، الحق نقيض على دل بل المعنى، هدا على دلالة امآن في يكن 

لأحلسيل لا ما فيه إن قالوا الذين وأولئك دلالته، على المقل دلالة قدمت 
أنوزعموا للخ.لق، وسايته الحق، على دلالته منعرا أيصا هم بل فهمه إلى 

التيالصفات فاحادين، قولهم وعلى ويبلغه، يقروه، ما يعرف يكن لم الرمول 
العليبالله إلا قوة ولا حول فاد يقول، ما معنى يدرى لا وهو يقولها كان قالها 

الظيم(را،.
المتشابهات.من الصفات آيات بان قوله على التعقيب، الرابع؛ الوجه 

الصفاتبانآيات ١^٣، لأهل المنتسبين وبعض ١^٢، أهل أٍللق لقد 
منالتشا؛ها

(.٣٦٥نصاسة:لأينب،)ها/؛1م-)١( 

واضِالكير،؛ ٢١٤- ص"ا'ا أاساص.س، ينظر: لكرازي، )٢( 
فيوالسيرطي (؛ ٨٩-  ٧٨)آ/اJرUن في والزركثي ؛ ص٤٧١ 

الثقات،أناؤيل في الكرمي يوش بن ومحرض ٨(؛ - ٦ )آ/ القرآن، علوم في الإتقان 
ومحمد١(؛  ٩٠-  ١٨٢)T/ العرفان، مناهل في والزرثاني ؛ ٧٧- ^٦٦ ٦، ءس٠ 
.١٤١- صس الكونية، المنان تمرمح، في الوطي ممد 

.٦٥— ءسإ1 المنايلر، وجنة الناظر روخة في المقدسي ءل.امة كابن ، ٣١



الذ^بيرالتفسمر قيئ الصمات آيات من الرازي موقف مم 

بمعانيالعلم وفوض الله، إلا تأؤيله يعلم لا المتشابه جعل من منهم إن ثم 
لنا.منهوم غير معناها أن وزعم الله، إلى الصمات 

تا'ويلواشتغل العلم، في مخون الرا ؤيله تا يعلم مما المتنابه جعل ٌن دمنهم 
سياقيحتملها ولا الشارع مراد عليها يدل لا بعيدة، معاني إلى الفلاهرة معانيها 
الكلام.

أهمأن نجد القول، بهيا يقولون هؤلاء جعل الذي المبا عن البححا وعند 
تلكبظاهر الأحد أن اعتقادهم هو ذلك إلى بهم آلت التي والدواع الأسباب 
ظاهرأن اعتقدوا الحقيقة في فهم بالمخالوق، الخالق تشبيه إلى يؤول الصفات 

٠،١الخشايهروصف الأيات ظك عل فاطلقوا وصلأل، ممر الله كلام 
متشابهاتالصفات آيات جعل أنه فهل الصحابة من أحد يعرف لم أنه والحق 

تكتف<ذلك، حلاف على يدل عنهم المنقول بل تعالى، الله إلا معناها يعلم لا 
قدبل منها، شيء في يتنازعون لا وهم عندهم، متشابهة الصفات آيات تكون 
،٠ظاهرهار واعتقدوا معانيها، فهموا 

،عليهما وسلامه الله صلوات ومحمل. جبريل عن مال رضن • تيمية ابن يقول 
كانواأنهم والجماعة لمين الموأئمة احسان، لهم والتابعين الصحابة وعن 

كما، معناها بعلم الله استاثر بل الأيات، هذه معاني من سيئا يعرفون لا 
معنى،لها يفهمون لا ألفاظا يقرؤون كانوا ؤإنما الماعق، وقت بعلم استاير 

والهولالقوم، على ب كن. ففد شيئا، منه يمهم لا كلاما الإنسان يقرأ كما 

صلأ'ا؛تيب، لاين التل.مردة والرالة ؛ ١ ٠ صْ لياني، التقديس؛ أساس ينظر• ، ١١
واورءان:لأزركشي،)أ/غ'\(.

)ا/ماأ(.المم، لأبن الراة: الصواعق ينظر: )٢( 



الكيسالتفسس ف. الصمات ات آيم-, ؛، ١١ال فف مه 

غيرهيفهمون كما هدا يفهمون كانوا وأنهم هذا، نقيض على تدل عنهم المتواترة 
سامآن(لا/

أصولهاحاف وما يحكما، واممها ما 
متشابها.وعملياتها 

الصفاتوهي الصفات بعفن شت الذي للرازي موال يوجه أن يمكن وهنا 
ؤيجعلوالاحتيارية، الذاتية الخبرية الصفات من الأحر، البعض وينفي السع، 

فيقاليفوض، أو يؤول أن يجب، الذي المتشابه قبيل من آياتها 

نبيلمحن والحياة والبصر كالمع أثبتها الي الصفات نموص تجعل لم لماذا 
الظاهرة؟بمعانيها أخذت ولماذا التشابه؟ 

هوعنده التشابه أو المحكم من لأية ا جعل مقتاس أن ت شك ولا فالجواب، 
منبعمله أصله ما عارصى أو يفهم لم وما ، محكما جعله عمله أدركه فما العقل، 
متشابها.جعله فامدة أصول 

أنههذا في ادعى لن )فيقال I الصفات آيات من جملة ذكر أن بعد تنمية ابن قال 
فيأم ه، نفبه ووصف، الله سمى ما جمع في هذا أتقول • معناه يعلم لا متشابه 

العض،؟

لاصطراربا يعلم لما وجحدا ظاهما، محادا صع،لكنسا 
ءببم4_؛ لالإ أممت ^١^ ت فوله من، نفهم فإنا صريح، كفر بل لإسلام، ا دين، من 

[٤٥]المور: يزه شء َم هد أممه ^إى • قوله من، ونفهم معنى، ٧[؛ ]المجادلة: 

(.٢٩٠)مآ>/أبمآ- بمثلر: )'\آ/هآأ(؛ لابزتمة، ..جموعاكاوى: 





الهقسرالتفسير فى الصلات آيات من الراوي موقف 

قمارالمتوي، إلى عليه المتوي ذلك وحاجة عنه، غنا٥ ْع غيره على يستوي 
قدراوبينهما مشتركا قدرا والمعنيض اللفظين بين فان الوجه، هذا من متشابها 

•٢١^^كل في مراد يهو فارقا، 
وقشناالمراد، ؛ماماه علمنا ينفى لا الاستواء لمقل في الاشتباه وجود ولكن 

عليه.توي للمالمستوي احتياج منه يلزم الذي المخلوقين لاستواء مماثلته يعدم 

تكونأن بد لا المتشابه من إنها فيها يقال التي الصفامت، نصوص جمح إن بل 
وكيفياتها.حقائقها نجهل كنا وإن كا، معلومة معانيها 

أهلمن المتشابه من الصفات وص نم جعل من عند والخهلا الإشكال ومنشأ 
إنI قالوا فإذا المعنى، مجهول المتشابه جعلوا أنهم وافقهم، ومن الكادم، 
المعنى،مجهولة أنها ؛ذللئ، يعنون فإنهم المتشابه، من الصفات نصوص 

معض•شيئا منها يفهم ولا 

^١٥١^فقال كتابه، تدبر على حثنا غو الله فإن ، ثلث، ولا باطل الزعم وهذا 
شيئاالقرآن من يستثن ولم ؛!، ٢٤ث ]يس ؤ( أفنالهآ قلوب عل أم القنءات اغزاو0 

فائال.ة.للتيبر يكن لم المعنى مفهومة تكن لم ولو غيرها، ولا الصفات آيات لا 
جمحفى تكلموا قد الأمة وسائر والتابعين الصحابة من اللف فإن وأيضا 
وبئانها،دلالتها يوافق بما وفسروها وغيرها، الصفات آيات القرآن، نموص 

أونعوهم مروها، فولما معناها، فى تكلموا لما المعنى مفهومة تكن لم ولو 
علمبغير الله كتاب في يتكلموا أن من الأمة طْ 

XX'U^/\y)تب، لابن سوعاكاوى: بطر: )١( 
(.٣٠٩-٣٠٦/١٣بفلر:سوعاكاوى،))٢( 



QTT]
الكسرالتفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف 

لأنتفصيل، غير من المعنى بهيا الختثاه اسم عليها يطلق لا الصمات فايات 
بهاوعاد جل اتصافه كيفية ولكن ، متشابها وليس ، العربية اللغة في معلوم معناها 
خلقهدون بعلمه الله استأير ما هو ته يا المتشايه سرنا ؤإذا ، للخالق معلومة ليست 

اكفة(را/نفس لا ب، داخلة ممةالأصاف 

لأنالمتشابه؛ من الصفات نصوصي بان القول إطلاق سغي لا أنه نعلم ويهزا 
لفاليهللمه لم ولأنه موهما، صار اللففل وهذا محتملا، صار القول هذا 

أوعنه، الابتعاد فالأولى بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من الصالح 
•بالمواب أعلم والله بيانه بق ٌما صوء على يه المراد المعنى عن الامتفصال 
منالمحكم به يعرف الذي الْلريق حعله على التعقيب ت الخامس الوحه 

فم،.العقلي الدليل هو المتشابه 

الألفاخلمن ابتدعره ما حعلوا الكلام أهل من المبتدعة أن هومعلوم كما 
عليه،والبناء اعتقاده يجب الذي المحكم المعقول الأصل هي والمعاني 

تأولوه،قولهم على يتأولوه أن أمكنهم فما والسنة الكتاب في نفلروا ثم 
المتشابهة؛دعهم فجعلواالمشكلة، المتشابهة الألفافل من هذه ت قالوا ؤإلأ 

مشكلامتشابها فرعا ورسوله الله كلام من المحكم وجعلوا محكما، أصلا 

والصفاتالأسماء لأيات وصهجدراصات ؛ صه1 للثشش، الفقه; أصول مذكرة ينفلر; )١( 
ص؛ما.لأينءب٠ين، الش: والقواعد ص\ِما-ا<"ا؛ 

الغصن،يمان د/ ة: والالكتاب بصوص الاستدلال من المتكالمين مؤنق ينظر• )٢( 
(.٤٢٠)ا/ا"ا؛- 

والقل،العقل تعارض ودرء (لأ T٠V-T)V\ر٦'لأينيب، ءج٠وعالفتاوى: بمظر: )٣( 
^/^(xyUoj



الكي)التسسر , د الممات ان أيم-. اا"قا ال 4هقض 

تنمية!ابن يقول وغيرهم، الكلام أهل فرق من خرقة عندكل الأمرموجود وهدا 
مشكلا،الأخر الفريق يجعل غيرما الموصى من المشكل م؛ق كل يجعل )ولهذا 
مشكلةنصوصها يقول بالمقل تعلم لا إنها ت يقول الذي الخبرية الصفات فمنكر 

بينة،محكمة عنده فإنها عنده، بالمقل المعلومة الصفات بخلاف متشابهة، 
الصفاتومنكر مشكلة، هده نصوصن I والرؤية اللو ينكر من يقول وكيلك 

معانيومنكر الحني، أسماوه يثبت ما دون مشكلا، يثبتها ما يجعل مطالقا 
الجنةبه وصف وما الأبدان محاد ومنكر مشكلة، نصوصها يجعل الأسماء 

حالقالله أن ت، يثبمجا يجعل القدر ومنكر أيصا، مشكلا ذللث، يجعل والنار 
والوعيد،والوعد والنهي الأمر ومزايات مشكلا، كان ثاء وما نيء كل 

والمهيالأمر ونمومجي بل الوهمي نصوص يجعل بالصر القدر فى والحائض 
مشكالة(لم

بأنهيوصم، وما محكم بأنه يوصمؤ ما بين الفارق هو المقل جعل أن سلئ، ولا 
تيلى بما ذلك ؤينلهر جدا، حهلير متشابه 

مدارجعل لأته والتشابه، الحكم نجهل يجعلنا النهج بهذا الأخذ أن ~ ١ 
المحكموأن معها، المقل أن تزعم ءلائمة وكل المقل، هو بينهما التفريق 

وهوللمحقول، مخالف، فهو قولها خالفا ما وكل قولها، وافق ما والعقول 
٠ابه المقيل من 

ذللثحبل شفاء، ولا بيان ولا هدى القرآن في يكون ألا القول هذا لازم أن - ٢ 
علىلا القلي الدليل عر فالاتحماد وافق ؤإن والقرآن القلي، الدليل في كله 

أنفإما القلي للدليل مخالفا كان وما بالقرآن، لا به أخدنا خالفه ؤإن القرآن، 

:١٧-)ا/اُأ والفل،اسل تعارض در، ;١( 



الخشيراكنسر قيئ الص1نات آيات من ١ترازي موقف م

حرمةالمنهج هدا وأصحاب الرازي عند للقرآن فلمس وعليه يؤول، أو يفوض 
فانية.ولا 

القليةوالأدلة قطعية، الممل ودلالة ظنية، ^^ ١١دلالة جعل الرازي أن ~ ٣ 
الذيالمتشابه قبيل من تكون بل الأصولية، المائل على بها الاحتجاج يجوز لا 

كلهبل ومتشابه، محكم إلى منقما القرآن يكون لا هدا فعلى المقلي، الدليل بينه 
متشابه.

يبزالذي الأصل هن محكمات، آيات الكتاب من أن أحبر الله أن - ٤ 
هذاوأصحاب إليه، يرد والتشابه ؤيتثع، به، تدل ؤيإليه، ؤيرحع عليه، 

محكمهكله القرآن وجعلوا المقل، هو عليه يمنى الذي الأصل جعلوا المنهج 
إليهيرد محكم القرآن في يثق فلم متثابها، ن كا حالفه فما إليه، يرد ومتنابه 

التثا؛هرا،.

المحكماتبين المارق هو العقل جعل من منهج اد فيتجين وبهيا 
قليلةوهى المتثابهات أن ذللش، فى الصواب أن اتضح كما والمتشابهات، 

المحكماتالآات وهؤلاء الكتاب، أصل إلى ترد ، الحك٠ات١٢إلى بالسمة 
وزال، معناها وصح إليها ردت ؤإذا المتشابهات، من التبس لما الموصحات 

،.اشتثاهها١٣

اللهكلام هو التشابه لإزالة إليه يرمع الذي الحكم أن على يتفقون لفح الإذ 

(.٦٢٢-  ٥٣١الجهمة،)\-\إ -يس يان في الرازي >، سمة ابن ئد إل يفتر )١( 
(.٩١- )م/٦٨للثاطي، : واووافقات>(؛ ١٧٠)أ/جرير، لابن حا•عايان: يفتر: )٢( 
اومانالنمن،د/>>ت الأتلألضوصاممتابواك من ^^ين • يفل.  ٢٣١

٣٨٦.)





الضيرالتفسير هي الصمات ايات من الرازي موقف 

العلم؛ي والراسخون الله، إلا تأؤيله يعلم لا المتشابه يكون ذلك على وبناء 
،.لأيعلمونه١١

التاني:الموقف 

ؤ(>أؤرآؤسضن I تعالى قوله عند الكريمة الأية فى الوقف أن إلى أصحابه ذهب 

ؤ،ؤوأ}أيخم0 وجملة عاطفة، الكريمة الأية في الواو تكون ذلك وعلى أبزه، 
العلمش الرامحين أن ويكونمعنىالآيةث ، الجائلة لنقل على معهلوفة أبزه 

المتشابه.معنى يعلمون 

'أجممن عليهم تعالى الله رمحوان المالح ، لفالموقفا هما الموقفان هذان 
التحقيقعند الأمر أن إلأ واختلاف، تعارض فيه ظاهره في الأمر أن يبدو وقد 

منيوثر ولم بينهما، اختلافا ولا ومتفقه واحدة نتائج إلى ينتهي والننلر 
وذللث،الكريمة، الأية هذه حول اختلاف أجمعين عليهم الله رصوان السالف، 

الآتية:للأّباب،

نمدالله إلا يعلمه لا المشابه -اؤيل أن إلى ذهب، الذي الأول الفريق أن أولا: 

(؛٦٩٠)T/لالقاصيأييطى، والعدة! )ه/خاأ(؛ جرير، لابن حاءعاوي1ن; ينثلر! )١( 
(.١٦)٨ كبر، لابن العظم: القرآن و-ف (؛ ٢٨٠)ل/للغوي، اكزيل: وسالم 

والقاسمالزبير، بن جعفر بن ومحمد ومجاهد، نوليه، أحد ني عباس ابن نول وهدا )٢( 
للغوي،التنزيل: وسالم (؛ ٢٢٠)ْ/جرير،لابن البيان؛ جا*ع ينظر: محمد، ابن 
يفلر:ا؛نقني؛ت، وهوثول: (:' ١٦)٦! كير، لأبن وشسراكآنالخلم: (؛ ٢٨٠)\/

لم،مصحيح على شرحه ينفلر: والنووي، ؛ ١٠١"القرآن، مشكل تأؤيل 
"d.)/١١! مجموعاكاوى، تيمية، وابن (:' )\•١ا^١٦

؛١ ص؛ الجبار، عبر للقاصي القرآن: مشابه بنقر: المتكلمين: عامة وهومذهّا 
^(.١r)١!للزمخثري،والكثاف،: 



٨الكبير التمسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

العيممن عنه تعالى الله أحبر ما حقائق ذلك ومثال بعلمه، تعالى الله أمتأثر مما 
وحقائقبشر، ئلبا على يخْلر لا مما الجنة فى أوليائه من للمالحين أعدم الذي 

والميزاناكراحل مثل عنها تعار لاه 

هقالله اتصاف كيفية وكذلك بعلمه، تعالى الله أمتاثر مما ذلك وغير والحوض 
أنإلى را-بع نيها التشابه ومتنا الحقيقة، فى متثابهة أمور ذلك كل فإن يالصفات 

هق،الاه إلا يعلمها لا وكيفياتها الأمور تلك حقائق ولكن معروف، ومعناْ الاففل 
تهما أمرين أحد عن يخرج لا الحقيقي المتشابه فإن ذلك، على وبناء 

ذلكوكيفيات وأهوال أمور من لأحرة ا فى سيكون عما الإحبار فى يكون أن إما 
وحقائقه.

•ذلك، وحقائق بالصفات هق الاه اتصاف كيفية فى يكون أن ؤإما 

ولكنالمعنى، ومعلومة معروفة ألفاظها إن حث من متشابهة الأمور فهذه 
الاه.إلا يعلمها لا وكيفياتها حقائقها 

والابنالاحم من الجنة ش به أحبر ما مل ت تيمية ابن يقول 
اللفظفي تشابها الدنيا فى ما وبين هذا بين فإن والاهب، والحرير والماء والخل 

نعلمهالا الحقيقة وتلك هذا، لحقيقة مخالفة ذلك، فحقيقة هذا ومع والمعنى، 
وكذللث،وأشراطها، الله إلا يعلمه لا الماعق وقتؤ وكذلك الدنيا... في نحن 

والثوابوالحوض والميزان والمراحل ال-، الحمن فيها يكون ما كيفيات 
علىاستوائه عن الرب به أحبر ما وكذلك، ... الاه، إلا كيفيته يعلم لا والعقاب 

الأه(را،ؤإلا يعلمها لا ذلاثح كيفيات فإن ذلك، وغير وكلامه وسمعه عرشه 

(.٣٧٣- ٣٧٢/ ١٧مجموعالفتاوى،)



الكبيرالتفسر هي الصفات آيات س الرازي موقف _

التيبالألفاظ الكريم القرآن في الممن للمتشاه مثالا ؛^٥ تيمية ابن وصرب 
الألفاظ،هذه من المتشابه يتبعون الفتنة يبتغون فالدين متعددة معان لها يكون 

الألفاظهده مثل من لفظا يذكر لم غبؤ الله أن مع المحكم عن ؤيعرصون 
التشابه.عنه يزيل بما وبيته أحكمه وقد إلا المتشابهة 

هل.هفان و)نحن( )إنا( لففل من الكريم القرآن في ورد ما الألفاظ هده ومثال 
شركاءيكونوا أن إما أعوان له الذي الواحد على تهللق لأنها متشابهة الألفاظ 

وكذا،كذا فعلنا نحن ت يقول شركاء له فالزي له مماليلن، يكونوا أن ؤإما له، 
يقوليطيعونه مماليلثح له والذي تعالى، الله حق في يجوز لا المعنى وهذا 
المعنى.؛هن.ا ونحن إنا ت قال من أحق ه والله وكزا، كذا فعلنا نحن 

بمااحتجوا الذين نجران نصارى فى نزلت، عمِران آل آية أن رون المقذكر وقد 
وتركواالمتشابه فاتبعوا ثلاثة الألهة أن على و)نحن( )إنا( لنقل من القرآن فى 

وحدهإله I تعالى نوله مثل وذللث، واحد، الإله أن من المحكم 
١٦٣.]

بالإحكاممقرون التشابه ذلك لكن اشتباه فيه ونحن إنا )فلففل تيمية ابن يقول 
احتالافحمع يشبه مما كرر يكن فلم وبينه ذللiح أحكم قد تعالى الله فإن 

صارينامذكمامعمافيهمنالأنماْ،مراده بين وقد إلا تعيينهما 
يعلمونالعلم في الراسخون كان ؤإن ممحكما، مبينا كونه يمغ لا الاشتباه وذللثح 
.المعين(أ التشابه هو وهدا غيرهم، دون ونفيره معناه 

يكونأن يجوز لا المخلوقين حق فى و)نحن( )إنا( بلففل يراد الذي فالمعنى 
التشابههذا ولكن متشابها، اللففل هدا صار هنا ومن تعالى، الله حق فى مرادا 

(.٣٦٤)ها/مأم- يان-دساست،



٨اككبير التمسير قي الصفات آيات س الرازي موقف 
LED

المحكم.إلى الرجوع يزول 

كيفياتوهو والحقيمي المعين للمتئابه آحر لا مثا ^٥٠ تيمية ابن صرب وكدك 
والبصرالمع معنى نفهم لأننا المعنى معلومة ه الله ضمات ه الله صفات 
اتصافكيفية ولكن الصفات من ذلك وغير والاستواء والإرادة والقدرة والعالم 

وصحبان ذلك بيان تعالى الله أحكم وقد نعلمها لا الممات بهده غو الله 
يزولويخلك صفاته في نظير ولا مثيل ولا نبيه له ليس تعالى الله أن وبين 

الناحيةهده من متشابها اللفق. يعود فاد الاشتباه 

أهلبين فيه اختلاف لا المعنى المتشابه؛هن.ا أن إلى يذهب ضث تيمية وابن 
المؤمنين،عباده به تعالى الله وعل- ما حقائق أن على يتفقون الجمع لأن العلم 

صفاتكيفيات وكيلك والشاب، الثواب أمور من الأحرة فى سيكون وما 
فيه،نزاع لا التشابه فهذا بعلمه، تعالى الله اختص مما كلها تعالى الله 
معناهولكن وكيفيته، حقيقته، يحلم الأى هو غبؤ الله أن في خائف ولا 
العلم.في الراسخون يعله يره ونف

أنعلى الملم أهل بين اختلاف لا الحقيقي التشابه هن الأول الوع وهذا 
غيرهمولا الملم في الراسخون يعلمها ولا الله، إلا يعلمها لا وكيفيته حفيقته 

يعلمه.تعالى الله اختص مما ذك بل 

تاؤيليعلمون الملم في الراسخين أن إلى ذهب الذي الثاني الفريق أما ثاننا؛ 
معناهيشكل الذي ت أي الإضافي يئ النالمتشابه ت بالتشايه نمل-فقن. المتشابه 

بعض.دون الناس بعض على 

محكماتآيات هتاك ولكن غيره، على يشتبه لا ما ان إنعلى يتشابه فقد 

٠جموعاكاوى،يطر: 



الكييرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

متشابه،غير صارت معنائ عرف إذا المتثابهات وتلك أحد، على تتشابه لا 
المعنىاشتباه أو اللفظ، غرابة ت منها أمور، عدة سببه بي النالمتشابه وهذا 

التدبرلدم وتارة الحق، معرفة من تمنعه الإنسان نفس في لشبهة أو بغيره، 
٠فهمه قلة أو ان الإنعلم تقمر أيثا سببه يكون وقد التام، 

محإل، بين، الحلال ُرإ0 • قوله بي النالتشابه هذا وحوي على يدل أن ؤيمكن 

•vهاتلأصمحمحاثrظ
مماوليمت، ؤيعرفها، الأمور هذه يميز الناس بعض أن الحديث، هذا فمفهوم 

١^٢٢.إلا يعلمه لا 

فيبه وعروا ما الناس بعضي على يشتبه ما يئ النالمتشابه ذللثج أمثلة ومن 
ليسأنه فيعلمون انملماء وأما مثله، أنه فيفلنون الدنيا في يشهدونه بما الأحرة 

الوحوْلبعض س له مشبها كان ؤإن مثله 
علىالرد كتابه في حنثل بن أحمد الإمام ذكره ؛ما أيثالذلك يمثل أن ؤيمكن 

قولهالمتثابه، من أيايت، بثلأيث، احتجن، الجهمية ذكرأن حين، الجهميةواترنادةة، 
ألتتوبؤ أثن ء؛ؤوهو ت تعالى وقوله [، ١١زالشورى:ئولٌه َؤئإهء راؤثرأ تعالى• 

ألأبمرهيف ت■ ونو آلابمنر ثديحكن ^لأ ت تعالى وقوله "١[، ]الأنعام: آمحر»فيه وذ 
'أ-ا[رأ/]الأنمام:

إ\  ٥١الجهمية، تلثيس وبيان (؛ ٠٤٠ / ١٧)تنمية، لابن الفتاوى؛ مجمؤع : ينفلر )١( 
ani واءقات: ؛Jللشاطي، وا(X^/T

ويازيس(؛ ١٢٨٦-٣٨٠)\\إ)*اا/أإا(، لابزتمة، الخاوي: مجموع يفلر: )٢( 
xr\i-٣٦٣\سةإ)0\إ 

(.٦٢/٣)٠جموعالخاوى:لأينتج،طر:رم 
.ءس٦٦والزنادنة، الجهم؛ن على الرد سفلر; )٤( 



اككبيرالمسير فى الصلات آيات ْس الرازي موقف 

أمحر»فيهوق ألثتو؛ت ؤ أفت ت تعالى قوله أحمد ر ف)وقد I تنمية ابن يقول 
محيمتشابهة ،وهي محيتا ^شابهة 

قالوكذلك المحكم، من يعرفه ما إلى هو يردها أن عليه وكان بها، احتج من 
الجهميةعلى الرد في وهو الحبس، في صنمه الذي كتابه ترجمة في أحمد 

رفعم تأويله، غير على وناولته القران، متشابه من فيه شكّتا فيما والزنادقة 
.معناها( عرف قد بل محده متشابهة ليت أنها فبين آية آية لايات ا تلك أحمد 

بمعنىالعالم في الراسخون يعلمه الإصافي أو الني التشابه من الؤع وهذا 
اختلافلا أيصا وهذا عيرهم، على أثكل الذي معناه وبيان يرْ تفيعلمون أنهم 

فيبينونالعلم، في الراسخون يعلمه المعنى بهذا المتشابه أن على العلم أهل بين 
الناس.على منه تشابه ما معنى 

متفقةنتاج إلى ينتهيان موقفيهما اختلاف من يارغم الفريقين أن يتضح وبذلك 
وهي:وواحدة، 

أنهعلى الفريقان يتمق فهذا الحقيقى المتشابه به قصد إذا المتشابه أن ~ ١ 
يعلمهالا وكيفيته وكنهه حقيقته أن بمعنى وحد0، تعالى الله إلا يعلمه لا 

اللهصفات ذللئ، ومثال لهم، وواضح للجمع معلوم معناه ولكن الله، إلا 
والإرادةوالقدرة والكلام والبصر المع معنى فنعلم معناها نعلم فنحن تعالى 
السالف،مجن أحد يقل ولم كيفياتها، نجهل كنا ؤإن الصفات، من ذللث، وغير 

منالمتاخرين قول هو هذا بل الله، إلا معناه يعلم لا المتشابه إن الله رحمهم 
الجهولة.هي وكيفيته وحقيقته معلوم فمعناه وأمثاله، كالرازي الخلف 

(؛١٤٤\- iT/\r)وبطر:(؛ ٣٨١- ٣٨٠لأبنتجب،)y\/ مجموعاضاوى: :١( 
(.١٠١٤-  y\T)\/الشم، لأبن المرملأ: والصواعق 



اككبيرالتفسير في الصمات آيات ْن الرازي موقف 

قىالراسخون يعلمه مما فهدا الإضافي المتشابه به قصد إذا المتشابه إن ~ ٢ 
ممهظاهر، أحدهما معيان له المتشابه إن الك من أحد يقل لم ولكن العلم، 

فىالرامحون يعلمه الذي وهو مقصود، وممه والآحرغترظاهر، مقصود، غير 
الخلف.من المتآحرون قاله بل لف المن أحد به يقل لم القول فهدا العلم، 

منالصفات< أيان إن ت قال أته الله رحمهم لف، المن أحد عن يور لم ~ ٣ 
كانوابل الله إلا يعلمه لا معناها إن I قال أن منهم أحد عن يوثر ولم المتشابه، 

حقيقتهيعلمون لا كانوا ؤإن الصفات، من به تعالى الله ، اتصفما معاني يعلمون 
ؤيومنونيلمون كانوا بل الصفات ائل مفي أبدا نزاع عنهم يوثر ولم وكتفيته، 

رسولهبه وصفه أو نفه به تعالى الله وصف، ما بكل 

معناهفى الكلام هل يسيأتي كما التأؤيل لنقل فإن المتشابه، تأويل عن أما 
والمال.الحقيقة به يراد وقد والمعنى، التفسير به يراد قد لاحقا 

يعلممما المعنى بهيا المتشابه فتأؤيل والتفسير، المعنى بالتاؤيل أؤيد فان 
ولمالمعنى، معلوم ومتنابهه محكمه القرآن حمح لأن العلم، في الراسخون 

القولهذا بل معناها، أحد يعرف، لا آيات القرآن في إن لف، المن أحد يقل 
ولممعللقا، القرآن بتدبر أمرنا قد تعالى والله ؤ كيفحaلأ، بأنه القعلع يجئ، 

ممتغ.اكهم بدون والتدر المتشابه، تدروا لا قال! ولا يندر، لا سيئا تثن ي
فيان باحلهم والتابعون الصحابة تكلم وقل. إلا آية القرآن في فما وأيضا 

يعلمونالعلم في الراسخين أن على يدل مما أيقنا وهذا ذللثح، وبينوا معناها، 
المتشابهتفسير 

4ءؤوألقس،مث تعالى: قوله في الواو جعل من قراءة تصح المعنى هذا وعلى 

(.٣٩٧وا-ا<ما-؛ ٣٩١- ٣٩٠/ ١٧)لايننمت، ٠ج٠وعاكاوى: يفلر: )١( 



اقؤيبالتسير ر ي الصفات ات آيمؤ*1 ا)ى الر موقف 

علىيثته قد ما معنى JعاJ٠ون العلم ُي فالرامخون عاطفة، ٧[ ■كمران: ]آل آيزه 
غرهم•

يعلمهلا مما المعنى بهيا فالتاؤيل والمال، الحقيمت بالتأؤيل أريد إن وأما 
الجنةمن الأحر اليوم وحقائق الماعة، أتمراحل مثل وذلك تعالى، الله إلا 

كلهفهذا وذاته، تعالى الله صفات كيفية وكدللث، والميزان، وانمرامحل والنار، 
اuهل١،.إلا بعلمه لا الذي التاؤيل ْن 

شاملايكون أن يمكن المعنى بهذا هنا التاؤيل أن هنا إليه التنبيه يحن ومما 
محللبواأولئك لأن بالذكر حص؛التشابه ؤإنما والتشابه، للمحكم 

يكونأن إما ، ٧؛! لألءمران: هؤه إلا دأويلث7 ملم ؤ)؛، •' تعالى قوله أن ذلك وبيان 
الكتابعلى عاندا كان فان المتشابه، على أو الكتاب، على عاندا الضمير 

تاؤيله،وابتغاء الفتنة ابتناء منه تشابه ما فيتبعون وءؤنٌه ، •'كقوله 
عنإخبار فيها التي والمتثابهة الحكمة الآكتاب حم>عأيات فان يصح، فهذا 

الله.إلا يقع ومتى الغسج، ذللث، حقيقة بعلم لا يه نومن أن أمرنا الذي الغيب 
نحننعلم ؤإنما الله، إلا وحقيقة ونوعا وندرا وقتا يعله لا التاؤيل وهل-ا 

ؤلما َكتبوا ■ قوله وكذلك عندنا، نذلرْ نمدم علمنا بمبلغ صفاته بعفر 
[.٣٩]يونس: ؟^٤٠ ,همم ^١ شه، بجْلوأ 

الغيبيةالأمور فحقاتق إشكال، فاد كله للكتاب المعنى بهذا التأؤيل كان ؤإذا 
عندءلثها إةا ش ألثاعن عن أناس ؤسن11ؤن< تعالى كقوله وذك الله، إلا يعلمها لا 

علمهاليس أنه فأخبر [ ٦٣ل١لأحزابت ه تبحنالناعم لتل ^^^، ؤتا آف 

(لأ٢٧٩-٢٧٨/١٧بوعاكاوى:لأينتج،))١( 
(.٣٨٦, ٣٨٣)\\الابزتمة، ثئلربوعاكاوى: )٢( 






